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VIZITA PREȘEDINTELUI

REPUBLICII DEMOCRA TICE CONGO, 
JOSEPH DESIRt MOBUTU

încheierea 
convorbirilor oficiale

Vineri după-amiază s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Democratice Congo, Joseph-De- 
sirJ. Mobutu.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei întreprinse 
în țara noastră de președintele Re
publicii Democratice Congo, pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare româno-congo- 
leze.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă. (Agerpres)

DINEU OFERIT ÎN ONOAREA

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Democra

tice Congo, Joseph-Desire Mobutu, 
și soția sa, Marie-Antoinette Mo
butu, au oferit vineri, la reședință, 
un dineu oficial în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Flo

rian Dănălache, Janos Fazekas, 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
precum și Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Democrati
ce Congo în vizita oficială pe care 
o întreprinde în țara noastră.

înainte de începerea dineului au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Congo.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Republicii Democrati
ce Congo, Joseph-Dâsire Mobutu, 
și președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au rostit toas
turi.

(Agerpres)

Toastul președintelui
Joseph-Desire Mobutu

Stimate domniile președinte,

Stimată doamnă Ceaușescu,

Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Invitîndu-mă în mod oficial să 
vizitez frumoasa dumneavoastră 
țară, domnule președinte, mi-ați 
oferit prilejul să vă văd și să fiu 
•ăzut, să vă ascult și să mă fac 

și eu la rîndul meu ascultat.

După primirea atît de plină de 
simpatie, pe care dumneavoastră, 
stimata dumneavoastră soție, mem
brii guvernului dumneavoastră și 
întregul popor român, ați binevoit 
să ne rezervați, vă spun în numele 
soției mele și al întregii mele dele
gații, din adîncul inimii: mulțu
mesc pentru tot ceea ce s-a făcut 
pentru ca șederea noastră să fie 
atît de agreabilă. Vom păstra mul-

(Continuare în pag. a Vil-a)

CONSTRUCTORII CRAIOVENI

400 milioane lei peste sarcinile planului cincinal
CRAIOVA (cores

pondentul „Scinteii").
Constructorii 
veni și-au 
înainte de

craio- 
realizat 
termen

sarcinile prevăzute 
în planul cincinal. 
Ei au ridicat, în 
această perioadă. 191 o- 
biective industriale șn 
social-culturale. Prin

tre obiectivele mai im
portante amintim : 
Combinatul chimic 
Craiova, Uzina de re
parat material rulant, 
fabricile de confecții, 
de bere și de lapte din 
Craiova, Combinatul 
chimic Rîmnicu Vîlcea, 
etapele a doua și a treia

de la Uzina de alumi
niu Slatina etc.

Realizarea înainte de 
termen a prevederilor 
cincinalului permite 
constructorilor craio- 
veni ca pînă la sfîrși- 
tul anului să*  realizeze 
peste plan o producție 
în valoare de peste 400 
milioane lei.

SCENARIUL - 
premisă și condiție a integrării 

filmului românesc în epocă 
interviul nostru cu TITUS POPOV ICI 

în pag. a IV-a

r

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte,

Doamnă Mobutu,

Doamnelor și domnilor,

Doresc, în primul rînd, ca, în 
numele meu, al soției și al colabo
ratorilor mei, să vă mulțumesc 
pentru invitația de a participa la 
această seară plăcută, aici, la 
dumneavoastră.

De asemenea, doresc să-mi ex
prim încă o dată satisfacția pen
tru faptul că ați acceptat invitația 
noastră, împreună cu stimata

doamnă Mobutu și colaboratorii 
dv., de a vizita România-socialistă, 
vizită care a prilejuit — aș putea 
spune — punerea unor baze trai
nice prieteniei dintre popoarele 
noastre.

Ceea ce ați văzut în țara noas
tră demonstrează încă o dată că 
un popor care și-a luat destinele 
în mîinile sale și care este preocu
pat să-și construiască o viață li
beră și independentă, poate să 
realizeze într-adevăr lucruri măre-

(Continuare în pag. a VII-a)
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Lucrările primului Congres 
internațional pentru promovarea 

limbii și literaturii latine
în aula mare a Facultății de drept 

din București s-au deschis vineri di
mineața lucrările' primului Congres 
internațional pentru promovarea lim
bii și literaturii latine, organizat de 
un comitet român sub auspiciile A- 
cademiei latine internaționale, acade
mie înființată anul trecut la Roma.

Manifestare științifică de prestigiu, 
care va dezbate probleme fundamen
tale ale umanismului latin, prilejuind 
un contact mai strins între specialiș
tii din acest domeniu, congresul reu
nește numeroși savanți printre care 
personalități marcante, reprezentanți 
ai unor cunoscute instituții științifi
ce și de învățămînt din 26 de țări de 
pe patru continente.

Din țara noastră iau parte acade
micieni, conducători de institute de 
specialitate, cercetători științifici, ca
dre didactice, studenți.

Timp de o săptămînă, participanții 
vor susține comunicări științifice și 
vor purta discuții despre influen
țele limbii și literaturii latine în cul
tura universală, metodele de predare 
a acestor disciplineîn învățămînt, 
precum și despre alte probleme refe
ritoare la umanismul latin.

în prezidiul ședinței inaugurale au 
luat loc Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, Gheorghe Buzdu
gan, președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Alexandru 
Graur, președintele Societății de stu
dii clasice, Boris Cazacu, prorector 
al Universității din București.

Nicolae Barbu, profesor la Univer
sitatea din București, președintele

comitetului de organizare a congre
sului, a rostit cuvintul de deschidere.

în continuare, președintele Consi
liului de Miniștri a adresat un salut 
participanților la congres și a urat 
succes lucrărilor. Cuvîntarea a fost 
subliniată cu vii și îndelungi aplauze.

Congresul a fost salutat de Vergiliu 
Paladini, locțiitor a.1 președintelui A- 
cademiei latine internaționale, care a 
felicitat pe colegii români și a mul
țumit pentru felul cum a fost pregă
tită această importantă reuniune, 
pentru spiritul de prietenie care stă 
la baza organizării sale. Vorbitorul a 
relevat prețuirea de care se bucură 
studiul limbii latine în România, 
„țară atît de primitoare și ospitalieră, 
în care antichitatea latină e confir
mată la tot pasul prin monumente,

(Continuare in pag. a VII-a)

Criterii fluide 
în evaluarea 

economiilor de metal
ANCHETĂ ECONOMICĂ ÎN UZINE ALE CENTRALEI 
INDUSTRIALE DE UTILAJ CHIMIC Șl RAFINĂRII

Cunoscute fiind posibilitățile și re
zervele mari existente in industria 
constructoare de mașini pentru folo
sirea cit mai economică a resurselor 
materiale, plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut a sta
bilit ca, în 1970, normele de consum 
de metal să fie reduse în această 
ramură cu 8 la sută față de rezulta
tele din 1969. Plenara a precizat, de 
asemenea, că această sarcină este

Stilpi ai înțelepciunii

PICĂTURA DE CERNEALĂ

turaseră, se echilibraseră după alte criterii, după alte 
linii de forță, gindite și impuse de om. j

...Părăsesc Porțile de Fier amintindu-mi de alte im- j 
presii asemănătoare, trăite la Galați, pe „platforma ti- I 
tanilor", la Argeș, pe șantierul Lotrului. Imagini supra- ■ 
puse din care s-au alcătuit și se alcătuiesc dimensiuni, 
volume, structuri monumentale.

Oare ce au gîndit, ce au simțit cei ce au fost mar- . 
tori la ridicarea Partheno- 
nului, a Farului din Ale
xandria, a templului de la • 
Baalbek din care au mai I 
rămas doar citeva coloane, 
supranumite „stîlpii înțe- I 
lepciuhii" ? Dacă in acele >

epoci ar fi existat turism., cohorte imense de oameni 
ar fi vizitat șantierele vii ale arheologilor de azi...

A înțelege istoria, înseamnă a privi monumentele ei. 1 
Avem privilegiul de a trăi o epocă, prin definiție, mo- I 
numentală. Avem datoria de a participa, cel puțin cu 
privirea și meditația, la nașterea, zidirea și încunu- • 
narea acestor grandioase monumente, i

Iată de ce rămîn adeptul popasurilor turistice sub I 
zidurile acestor opere industriale — monumente vii. | 
contemporane nouă — sub umbra acestor falnici „stilpi , 
ai înțelepciunii" timpului și țării în care trăim.

Paul DIACONESCU l

IMă opresc din nou la Porțile de Fier. De data aceasta, 
fără subiect, fără temă de reportaj. In concediu ca un 
oarecare turist. Am timp, am timp să privesc de pe 
platforma de refugiu a șoselei suspendate, să îmbrăti- 

Ișez cu privirea, pe săturate, acest imens codru de beton 
și metal ridicat in albia Dunării, împotriva voinței ei. 
Am timp să rememorez toate imaginile văzute, apro- 

Iximativ din același punct, acum zece ani, acum cinci, 
acum doi ani, acum opt 
luni. Mi-amintesc: mă o- 
bișnuisem într-atît cu pei-

I sațul vechi, tradițional, in
cit atunci cind am văzut flu
viul gîtuit intre zidurile ba-

Itardourilor m-a încercat
un fior, spaima de-o clipă că mă aflu în fața 
neobișnuitului, în fața unei catastrofe naturale. Da,

I fluviul curgea învolburat, cenușiu și subțire ca 
nisipul sugrumat intre cupele unei clepsidre. Flu
viul descoperă atunci timpul, fluviul retrăia — in
vers — bătălia lui de demult cind a străpuns munții.

I Invers, ; entru că atunci fusese el învingătorul, iar 
(acum devenea el cel învins.

Impresia neliniștitoare a acelei imagini de început 
Is-a transformat apoi in senzație de calm grandios ; 

impresia de virtej haotic, primordial, a fost înlocuită 
de panorama unui univers organizat armonios. Dunărea 

■ fusese zăgăzuită : fluviul, peisajul, natura se restruc

minimă și că, pentru înfăptuirea ei, 
o deosebită atenție va trebui acorda
tă acțiunii de reproiectare a produ
selor, revizuirii și perfecționării teh
nologiilor de fabricație, promovării 
cu mai mult curaj a înlocuitorilor, 
diminuării rebutului.

De la lucrările plenarei au trecut 
mai bine de opt luni. Cum au fost 
traduse în viață indicațiile partidului 
privitoare la economisirea metalului? 
Ce rezerve au fost puse in valoare 
în acest răstimp și ce greutăți îm
piedică încă obținerea unor rezultate 
superioare în acest domeniu ? Pentru 
a găsi răspuns la aceste întrebări, 
ne-am oprit să examinăm situația 
existentă în uzinele Centralei indus
triale pentru utilaj chimic și rafină
rii din Capitală.

— Față de normele revizuite, apro
bate pe 1969, unitățile din centrala 
noastră și-au propus să realizeze în 
acest an o economie de 2 225 tone 
metal — ne-a spus ing. Neculai Pa- 
naite, directorul general al centralei. 
Ulterior, reevaluînd posibilitățile u- 
zinelor în lumina plenarei din de
cembrie, sarcina de reducere a con
sumului de metal a fost majorată la 
5 852 tone. Măsurile ample luate 
ne-au permis să realizăm, în primul 
semestru din acest an, față de nor
mele din anul trecut, o economie de 
3 385 tone de metal, adică 58 la sută 
di.n sarcina anuală.

La prima vedere, rezultatul evi
dențiat în răspunsul directorului ge
neral ar putea fi socotit ca satisfă
cător, dacă nu chiar excelent. Extin- 
zînd analiza în uzine, constatăm însă 
o altă situație. Față de norm’ele re
vizuite și aprobate pentru acest an, 
economia la total metal, pe ansam
blul centralei, a însumat doar... 58 
de tone. în schimb, consumul de la
minate a înregistrat o depășire de 
203,7 tone, oglindind. în final, un 
bilanț negativ. Neconcordanța dintre 
cele două situații prezentate mai sus 
rezultă din modul de calcul. Deși 
analiza trebuia să aibă în vedere

normele de consum stabilite pentru 
anul 1970, in răspunsul directorului 
general au fost făcute referiri com
parative numai la normele revizuite 
și aprobate pentru anul trecut, deci 
pentru o perioadă de mult timp în
cheiată.

Revenind la „bilanțul" citat, des
prindem cîteva concluzii. Mai întîi, 
trei din unitățile centralei — Uzina 
de pompe din Capitală, Uzina de uti
laj chimic din Ploiești și uzina „In
dependența" din Sibiu — au realizat, 
față de normele de consum planifi
cate pe 1970, economii însumînd 250.3 
tone metal, iar două unități (Uzina 
de pompe și uzina „Independența") 
au economisit 603,1 tone laminate. 
Ceea ce reflectă nemijlocit rezervele 
existente în unitățile din cadrul cen
tralei în acțiunea de reducere a con
sumurilor specifice. Semnificative în 
acest sens sînt măsurile luate și re
zultatele obținute la uzina „Indepen
denta" din Sibiu, despre care ne-a 
vorbit inginerul-șef cu problemele de 
concepție, tov. Sabin Onețiu :

— Pe de o parte, au fost reproiec- 
tate cuptoarele de tratament termic 
secundar, precum și instalațiile sa
nitare produse de noi pentru noile 
complexe hoteliere, cămine și spitale, 
a fost asimilată fabricația unor noi 
tipuri de m’așini de găurit și înșu
rubat. Pe de alta, s-a revizuit tehno
logia de fabricație la conducta for
țată de la centrala hidroelectrică Lo
tru, fiind redus adausul de preîn- 
doire a tablelor, iar bucșele pentru 
lanțurile cu role se execută acum 
prin rulare din bandă, în loc de pre
lucrare prin așchiere din bară.

Adăugăm că măsurile organizato
rice au fost conjugate cu altele de 
natură politică. Problemele reducerii 
consumului de metal, ale eliminării 
rebuturilor și mai bunei valorificări a 
deșeurilor au fost dezbătute cu toți 
salariații la fiecare loc de muncă.

loan VLANGA

(Continuare în pag. a IlI-a)

SALUTUL ADRESAT DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MADDER

Stimat auditoriu,

Avem bucuria să găzduim Con
gresul umanismului latin, manifes
tare științifică de importanță mon
dială, cate își propune să dezbată 
probleme de seamă ale limbii, cul
turii și civilizației romane, a că
ror influență se face simțită pu
ternic și acum în lumea modernă 
europeană și în celelalte conti
nente.

în epoca actuală, cînd progresele 
științei și invențiile tehnice au luat 
o amploare uimitoare, devenind 
cea mai importantă pîrghie a dez
voltării societății omenești, valori
le umanismului exprimate în ope
rele literaturii și culturii latine 
continuă să prezinte un interes viu 
nu numai pentru specialiști. Este 
un adevăr recunoscut că existența 
culturii europene și a unei mari 
părți din cultura universală nu 
poate fi concepută fără operele de 
seamă ale culturii și literaturii la
tine purtătoare ale unor valori care 
au străbătut și inspirat veacurile 
prin dinamica dezvoltării lor. Sîn- 
tem și astăzi cuceriți de entuzias
mul cu care Lucretius cîntă în ver
suri subtile măreția Universului, 
multiformele aspecte ale naturii 
izvorîte din cele mai diverse com
binații ale atomilor. Sîntem emo
ționați de dragostea lui, adesea 
sfîșiată de durere, pentru om, de 
dorințele lui de pace și bună înțe
legere între oameni. Imnul mun
cii dîrze, imnul satisfacțiilor pe 
care le dau realizările strădaniilor 
omenești, cîntate cu măiestrie de 
Vergilius, nu este mai puțin fru
mos nici astăzi. Ne uimește încă 
forma lapidară pe care o dă Ho- 
ratius elogiilor rațiunii, echilibru
lui, măsurii în toate, bunului gust, 
armoniei, fugii de exces, înțelegerii 
omului de către om. Toți, și îndeo
sebi noi românii, ne emoționăm la 
lectura acelor versuri pe care O- 
vidius le-a scris în Dacia, cîntînd 
durerile sale și ale oamenilor prin

tre care trăia, primele monumente 
literare ale acestui pămînt.

Antichitatea clasică în care s-a 
dezvoltat limba și cultura latină a 
exprimat valori care au stimulat 
în timp aspirațiile și idealurile u- 
mane spre continuă perfecționare. 
Procesul acesta este o dovadă e- 
locventă a legăturii dintre genera
ții, dintre formele de cultură, re
zultat al perenității esenței umane 
și a valorilor create de ea, în speță 
cele latine.

V-ați întrunit aici pentru a dez
bate unele dintre cele mai impor
tante probleme ale literaturii și 
culturii latine, ale umanismului la
tin. Veți dezbate, desigur, și pro
blema celor mai adecvate metode 
de predare a limbii și literaturii la
tine pentru ca ele să-și îndeplineas
că menirea de transmitătoare ale 
celor mai de seamă valori pe care 
le-au creat romanii. Tocmai cuce
ririle pe care știința și tehnica le-au 
pus la îndemîna omului și posibili
tatea de a stăpîni natura fac cu a- 
tît mai mult necesară cultivarea u- 
nui umanism ce poate beneficia în 
condițiile noi de un conținut mai 
bogat. Precizia și înaltul grad de 
conciziune al gîndirii și limbii la
tine sînt virtuți care se regăsesc în 
cultura științifică contemporană. 
Iar faptul că ideile culturii și uma
nismului . latin au fost de-a lungul 
veacurilor surse de inspirație pen
tru atîtea genii, popoare și culturi, 
este o chezășie că aceste valori, ală
turi de contribuția celorlalte cul
turi, îmbogățindu-se reciproc, pot 
servi ca trăsătură de unire între 
oameni.

Găzduirea importantei manifes
tări științifice a latiniștilor în țara 
noastră, vechi focar de limbă și 
civilizație romană, demonstrează 
atașamentul nostru față de ideile 
care stau în centrul străduințelor 
lor și de umanismul pe care îl pro
pagă.

Urez congresului cel mai de
plin succes.
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Imagine concludentă pentru ritmul consacrat de metodele industriale de execuție : construcțiile pe care le 
ma de anul trecut a stațiunii Neptun

vedeți erau inexistente în panora-
Foto : Gh. Vințilă

Cînd duhul 
blindeții 

e altoit pe vrejul 
nepăsării

FAPTUL
DIVERS

| Gospodina
I electronică

ț

A tlasul geografic consemnează 
că litoralul românesc al Mă
rii Negre se întinde pe o 
lungime de nu mai puțin 

de. 245 de kilometri ; în pofida a- 
cestei. date certe, s-a împăminte- 
nit la noi obiceiul ca prin terme
nul amintit să se numească nu 
hotariil maritim al pămînturilor 
noi dintre gurile Dunării și nici cor
donul care desparte de Pontul Eu- 
xin limanurile Razelm și Sinoe, ci 
acel segment de paralele linii de 
forță, cuprins între Năvodari șî 
Mangalia, lung de numai 50 de km, 
care leagă într-un 
neîntrerupt stațiunile 
țărmului dobrogean.

. Botezat. — grație 
imaginației repor
terilor — cînd și
rag de perle, cînd 
salbă de constelații, 
litoralul turistic ro- 
mânesc 
pre el va fi vorba 
în rîndurile de 
față) materializează 
una dintre cele mai 
spectaculoase în
făptuiri ale ultimu
lui deceniu și re
prezintă un semni
ficativ exemplu de 
amenajare comple
xă a teritoriului, o 
vie ilustrare a po
liticii consecvente a 
partidului șî statu
lui nostru de valo
rificare tot mai de
plină, pe scară na
țională, a potenția
lului natural, eco
nomic și social.

Așadar, un re
portaj care și-ar 
propune să creione
ze o viziune de an
samblu asupra lito
ralului turistic ro
mânesc nu se mai 
poate limita la des
crierea „elegante
lor hoteluri noi, din 

, beton,, oțel șl sti
clă", la metafora 
„orizontalelor" și 
„verticalelor", ori la 
aceea a „constela
țiilor", ci trebuie să 
atingă pragul de 
sinteză corespunză
tor sistematizării 
teritoriale. Care sînt 

< coordonatele . aces- 
.. „tui nivel de maxi

mă complexitate al 
organizării spațiu
lui ?

șirag aproape 
turistice ale

trebuie însă cultivate cu grijă. Toc
mai in acest sens, al valorificării 
și lărgirii potențialului existent s-au 
îndreptat în ultimul deceniu efor
turile întreprinse de statul nostru
— materializate in mari investiții
— pentru construirea și amenajarea 
complexă a litoralului. Vizitele de 
lucru ale conducătorilor de partid 
și de stat, discuțiile purtate cu e- 
dilii locali, cu reprezentanții turis
mului, cu proiectanții și construc
torii noilor stațiuni, indicațiile pre
țioase date cu aceste prilejuri do
vedesc o dată în plus atenția acor
dată dezvoltării în continuare a tu-

în poligoane de șantier, a betonu
lui aparent etc. Tot aici s-au 
stabilit multe recorduri în privința 
reducerii termenelor de execuție, a 
consumurilor si costurilor specifice.

Să nu uităm apoi că. după o anu
mită perioadă de sterile căutări is- 
torizante, tocmai pe litoral s-au rea
lizat primele construcții reprezenta
tive pentru reorientarea proiec- 
tanților noștri spre arhitectura mo
dernă și că, atunci cînd orașele 
noastre erau amenințate de mono
tonia unei mode pe nedrept porecli
tă „a litoralului", tot aici s-au con
cretizat multe eforturi ale arhitecți- 
lor spre îmbogățirea mijloacelor de

(căci des-

patru luni. Iată, așadar, cum unele 
uniuni județene își îngăduie să în
calce termenele legale de rezolvare 
a scrisorilor, să pună uniunea cen
trală în situația de a rămîne datoare 
cetățenilor cu răspunsurile pe care ei 
le așteaptă de la aceasta.

Subliniem că, în toate cazurile 
de întîrziere a soluționării scrisorilor 
de către uniunile județene, biroul de 
sesizări al UCECOM face reveniri 
repetate. Dar practica revenirilor po
liticoase, pătrunse de duhul blindeții, 
se dovedește a fi inoperantă, atît 
timp cît nu este însoțită • de măsuri 
drastice de sancționare a celor care 
încalcă cu atîta nepăsare normele de 
soluționare a scrisorilor. Se ajunge 
astfel în situația ca unii președinți 
de uniuni județene să sfideze nu nu
mai aceste norme, ci și indicațiile 
exprese și avertismentele uniunii 
centrale. Ca în cazul următor : Adol- 
fina Bindulă din Turda, lucrătoare 
la o cooperativă meșteșugărească, a 
sesizat — la 24 noiembrie anul tre
cut — situația deosebit de grea în 
care se găsește, fiind bolnavă și 
avînd doi copii în întreținere. Soli
cita sprijin pentru obținerea unei 
pensii sau a unui ajutor social. Deși 
trimisă pentru soluționare președin
telui U.J.C.M.-Cluj, Ion Pintea, aces
tei solicitări îndreptățite (ulterior s-a 
stabilit că femeia are drept la pen
sie de invaliditate) nu i s-a dat curs 
nici pînă astăzi ! Nenumăratele in
tervenții, scrise și verbale, făcute de 
UCECOM pe lîngă președintele 
I. Pintea, pentru grăbirea soluțio
nării acestui caz deosebit, au rămas 
fără ecou. De ce, oare ? Pe alocuri, la 
UCECOM se motivează că uniunile 
județene sînt organe alese și, prin 
urmare, atunci cînd nu respectă in
dicațiile forului central n-ar putea fi, 
chipurile, trase la răspundere ! 
Ciudată răstălmăcire a sensului no
țiunii de centralism democratic ! O 
asemenea optică se află în flagrantă 
contradicție cu însuși statutul coope
rației meșteșugărești, cu etica socie
tății noastre. Calitatea de a fi organ 
ales nu dă nimănui permisiunea de 
a încălca legile țării, de a nesocoti 
drepturile cetățenilor.

Și mai grav este, în această pri
vință, cazul următor : în urma unei 
sesizări întemeiate, făcute în luna 
noiembrie a anului trecut la 
UCECOM, cu privire la o seamă de 
lipsuri manifestate > în activitatea 
cooperativei „Muncă și producție"- 
Slobozia, Aurelia Florea, lucrătoare 
în cadrul unei unități, și-a atras re
sentimentul conducerii cooperativei; 
Au început împotriva sa o serie de 
persecuții, dare au culminat cu înlă
turarea ei din unitate. Cercetînd atent 
acest caz, activiști ai uniunii centrale 
au stabilit totala ilegalitate a măsu
rii luate și au propus ca lucrătoarea 
să fie reprimită în cooperativă, iar 
cei vinovați de persecutarea sa să fie 
sancționați. Aprobate de către con
ducerea UCECOM, aceste indicații au 
fost înaintate conducerii U.J.C.M.- 
lalomița (președinte Ioniță Ștefan), 
pentru a fi puse în aplicare. Dar, 
abia după multe, foarte multe insis
tențe din partea UCECOM, președin
tele U.J.C.M. a catadixit, în sfîrșit, 
la 30 iunie a.c., să răspundă uniunii 
centrale că Aurelia Florea a fost re
primită în cooperativă, dar că, în ce-i 
privește pe cei vinovați, sancțiunea... 
„nu este cazul să se aplice, deoarece 
greșelile (sic !) comise de ei au fost 
formale și nicidecufn de fond". Rămîi 
de-a dreptul uluit ! Cum poate un 
conducător de organizație socialistă 
să incalce recomandările forului su
perior și să prezinte cu atîta dezin
voltură gîtuirea brutală a criticii și 
persecutarea unui om drept simple 
greșeli formale ? Nu este oare aceas
tă atitudine de natură să-1 încurajeze 
pe sugrumătorii criticii ? Lipsurile 
existente în activitatea de rezolvare a 
scrisorilor reclamă din partea Co
mitetului Executiv al UCECOM o a- 
paliză temeinică a situației actuale, 
urmată de măsuri eficiente, menite să 
întărească responsabilitatea față de 
semnalele critice ale cetățenilor.

Alexandru STROE

La sediul Uniunii centrale a 
cooperativelor meșteșugărești — 
UCECOM — am întilnit, de curînd, 
pe Nicolae Chivulescu ; cetățeanul 
venise tocmai de la Tg. Jiu, ca să' 
reclame că, din luna aprilie a.c., uni
tatea de reparații radio a coopera
tivei „Jiul" din localitate tărăgănează 
repararea radioreceptorului său „Ma
maia 4“, aflat în termen de garanție. 
L-am întrebat de ce a venit pînă la 
București, de vreme ce chiar la Tg. 
Jiu își desfășoară activitatea uniu
nea județeană a cooperativelor meș
teșugărești, căreia ar fi fost firesc 
să i se adreseze ? „Am fost pînă și la 
președintele U.J.C.M.-Gorj, Nicolae 
Bîzu, să solicit sprijin ca să 
mi se repare aparatul, dar tot de
geaba — ne-a răspuns el. Numai eu 
știu cît am mai umblat !“

Cazul nu este singular și — tocmai 
de aceea — nici lipsit de semnifica
ție. Uniunii centrale i se adresează 
zilnic — verbal sau în scris — nu
meroși cetățeni, unii în probleme 
aparent mărunte, dar destul de im
portante pentru ei. Anul acesta au 
fost primite aici aproape 900 de sesi
zări și reclamații. La acestea se a- 
daugă alte citeva sute de sesizări fă
cute verbal de cetățeni, cu prilejul 
audiențelor la conducerea uniunii cen
trale. Numai președintelui UCECOM 
i-au solicitat audiență în acest an 
120 de persoane. De ce sînt oare 
nevoiți oamenii să vină în audi
ență la UCECOM, să cheltuiască 
timp și bani sau să i se adreseze în 
scris, pentru rezolvarea unor pro
bleme care, în majoritatea cazurilor, 
ar putea fi soluționate fără nici o 
greutate de către uniunile județene ? 
Răspunsul este destul de limpede : 
mai întii, pentru că nu toate uniu
nile județene manifestă solicitudine 
față de sesizările lor, prepcupare 
pentru înlăturarea neajunsurilor care 
generează reclamații. Dar, atunci 
cînd unele uniuni județene nu-și fac 
datoria, dacă nu sînt receptive la 
semnalele critice ale cetățenilor, 
uniunea centrală are posibilități largi 
să le sprijine sau să le determine 
să-și îmbunătățească activitatea ; ba 
chiar mai mult, ea are obligația să 
recurgă la toate mijloacele de care 
dispune pentru a obține un asemenea 
rezultat. Din lectura scrisorilor pri
mite la această instituție și din ana
liza modului în care sint rezolvate 
ele, rezultă că, deși se depune multă 
stăruință în acest scop, metodele uti
lizate nu sînt întotdeauna cele mai 
eficiente.

Cum e și firesc, majoritatea sesi
zărilor și reclamațiilor care se înre
gistrează la acest organ central Sînt 
trimise pentru rezolvare uniunilor 
județene. Unele uniuni însă — și, 
printr-o ușor explicabilă coincidență, 
se întimplă să fie tocmai cele care 
pun oamenii pe drumuri și-i obligă 
să se adreseze UCECOM — mani
festă o consecventă ignorare și față 
de sesizările ce le sînt trimise de 
către uniunea centrală ; ele tărăgă
nează nejustificat, luni și luni de zile, 
soluționarea sesizărilor, sau le dau o 
rezolvare pur formală. Stîrnește ne
dumerire faptul că intervenția unor 
servicii ale uniunii centrale. în scopul 
dinamizării acestui proces, este ade
seori de o timiditate derutantă. Așa 
se explică faptul că în primul semes
tru al anului în curs au fost soluțio
nate cu întîrziere (în unele cazuri de 
peste 100 de zile !) un număr de 168 
de scrisori, iar la ora actuală este în- 
tîrziată rezolvarea altor 100 de scri
sori. Cîteva exemple : o sesizare pri
mită la UCECOM la 18 noiembrie a- 
nul trecut, în care era reclamat șeful 
unei unități a cooperativei „Progre- 
sul“-Botoșani, a fost rezolvată de 
către U.J.C.M.-Botoșani (președinte 
Petre Anania) abia la 24 aprilie a.c., 
timp în care biroul de sesizări al 
UCECOM a făcut numeroase și za
darnice (!) reveniri scrise și telefo
nice pentru grăbirea soluționării ei. 
Altă sesizare, primită la 10 ianuarie 
a.c. și purtînd rezoluția unui vicepre
ședinte al UCECOM a căpătat so
luționare. după multă stăruință pe 
lîngă conducerea U.J.C.M.-Mureș 
(președinte Iuliu Kiss), abia după

Un grup de elevi de la Casa 
pionierilor ’din Baia Mare, con
dus de prof. Vasile Doroș, a rea
lizat un original „complex de 
bucătărie programată". Ingeni
oasa „gospodină electronică" 
face totul în bucătărie : pre
gătește dejunul, prînzul, cina, 
spală vase, zarzavaturi, curăță 
cartofi etc. Pentru realizarea 
ei, elevii Alexandru Mihalca, 
Ildi Ștețca, Petru Mitru, Lu
dovic Ghișa, Barbu Achim și 
Adrian Doroș, împreună cu pro
fesorul lor, au consumat din 
timpul lor liber peste 4 000 da 
ore. La recentul concurs ,Mi- 
nitehnicus" de la București, „gos
podina electronică" a fost în
cununată cu laurii premiului I. 
Acum cercul de specialitate de 
la Casa pionierilor din Baia 
Mare vrea să realizeze un robot 
cumpărător, înzestrat cu insta
lații pentru verificarea corec
titudinii deservirii, o mătură 
automată care va funcționa pe 
bază de celulă fotoelectrică.

Felicitări și sucoes.

înțeles. Nu peste mult se va ajunge 
practic la constituirea unui șir ne
întrerupt de stațiuni, de la Năvo
dari la Mangalia, pe o distanță de 
50 de km. O uriașă retortă de să
nătate. ' odihnă și refacere a ener
giilor. pusă la dispoziția întregului 
popor, larg deschisă tuturor catego
riilor de cetățeni. Și ce era litora
lul, cu numai cîteva decenii în 
urmă ? Un număr restrîns de vile, 
hoteluri și cazinouri — accesibile 
unui pumn de privilegiați — pre
sărate de-a lungul unei șosele pră
fuite, printre satele înfometate și 
orășelele de un provincialism pro
verbial ale unuia dintre cele mai 

oropsite județe ale 
României de odini
oară. Stau, față în 
față, palida imagi
ne de atunci și fil
mul dinamicei dez
voltări de astăzi. 
Caracteristicile cele 
mai importante ale 
acestei dezvoltări 
sînt unitatea con
cepției de ansam
blu, complexitatea 
amenajării și con
turarea unei perso
nalități aparte pen
tru fiecare stațiune. 
Unitatea de con
cepție este asigura
tă de desfășurarea 
organizată a acțiu
nii, în conformitate 
cu studiile de siste
matizare a teritoriu
lui, întreprinse cu 
tot mai multă com
petență de specia
liști. în cadrul aces
tei concepții unita
re au fost soluțio
nate elementele de 
echipare a teritoriu
lui cu drumuri, re
țele energetice și de 
comunicație, ali
mentarea cu apă și 
canalizarea etc. S-au 
stabilit, de aseme
nea, amplasamen
tele cele mai judi
cioase ale viitoare
lor stațiuni, capaci
tatea lor orientati
vă. etapele de dez
voltare. Complexi
tatea amenajării se 
referă la faptul că 
proiectarea și reali
zarea este urmărită, 
simultan pe numr- 
roase planuri și 
pînă în amănunt. O 
dată cu hotelurile 

se execută unitățile de alimen
tație publică, complexele comer
ciale și de deservire, dotările sani
tare și culturale, de agrement ș.a. 
Construcțiile se ridică în paralel cu 
amenajarea drumurilor și aleilor, a 
rețelei de iluminat public, a plan
tațiilor și peluzelor, cu confecționa
rea mobilierului urban, cu ampla
sarea obiectelor decorative și de 
artă monumentală.

Desigur, mai este loc pentru mai 
bine, dar se poate afirma că locali
tățile de pe litoral — și mai ales 
stațiunile noi — reprezintă un mo
del de amenajare urbanistică și, în 
ansamblu, o lecție de organizare 
complexă a teritoriului, care ar tre
bui însușită cît mai curînd și de e- 

mai la urmă conse- dilii din alte județe. Merită atenție 
modul în .care sînt puse în valoare 
peisajul, elementele cadrului natu
ral, monumentele istorice, ca și con
strucțiile noi.

în sfîrșit, în legătură cu contu
rarea personalității fiecărei stațiuni 
în parte — subiect asupra căruia 
s-ar putea zăbovi pe multe pagini 
— mă limitez la a semnala preocu
parea evidentă în acest sens a 
proiectanților și să o exemplific nu
mai cu trei nume : Mamaia. 
Neptun, Venus. Dacă la Mamaia s-a 
scris un poem al apelor, prin subli
nierea dublei orientări — spre mare 
și spre ghiol — a spațiului, la Nep
tun s-a zugrăvit un pastel al vege
tației, prin înscrierea construcțiilor 
in superbe parcuri. Cît despre Ve
nus, stațiunea cu cea mai originală 
personalitate a litoralului, aici pare 
să se fi .......................... .
liefulul, 
alcătuiri 
n-ar fi 
înălțarea noilor stațiuni, și încă ar 
fi suficient pentru a ilustra efectul 
binefăcător al valorificării potenția
lului turistic pentru zona litoralu
lui. Dar acest cîștig nu e decît un 
element din gama caleidoscopică. 
aflată în continuă îmbogățire, a e- 
forturilor și succeselor amplei ac
țiuni de valorificare a frumuseților 
și bogățiilor țării — caracteristică 
anilor de construcție socialistă.

LITORALUL
stil, arhitectură,
urbanism într-o
viziune originală

sus despre unPomeneam mai
segment de linii de forță pa
ralele ; într-adevăr, se poate 
afirma că, pe o lungime de 

aproximativ 50 km, litoralul con
centrează, într-o foarte îngustă 
secțiune, un mănunchi viguros de 
asemenea linii de forță. Com
ponenta fundamentală a aces
tui mănunchi este limita de despăr
țire — sau a îmbrățișării, dacă 
vreți — dintre podișul dobro
gean șl veșnic agitata față a mării. 
In jurul ei, ca în jurul unei axe, se 
grupează toate, celelalte linii : a 
plajelor, a falezelor, a ghiolurilor, 
a vegetației, a circulației, a vesti
giilor istorice și a așezărilor con
temporane. Linia plajelor : întin
deri aurii, coborînd în pantă lină 
pînă la locul de spargere a valuri
lor ; plajele litoralului românesc 
vor putea adăposti, după amenaja
rea lor completă, circa un milion de 
amatori de helio și talazoterapie. 
Linia falezelor : locuri înalte, de 
belvedere, bune pentru ctitorii cu 
ferestre largi, oferind ochiului pa
norame magnifice, locuri de pro
menadă, locuri demne de a fi încu
nunate cu construcții înalte, vizibile 
de la mare distantă și marcînd pe 
plan monumental linia litoralului. 
Linia ghiolurilor : foste golfuri 
limanuri, despărțite definitiv 
mare, cu apă dulce sau sărată, 
sau fără nămoluri tămăduitoare, 
oricum de mare efect peisagistic și 
microclimatic ; alături de faimoasele 
Techirghiol și Siutghiol, șirul nu
mără multe nume noi, încă neomo
logate sau prea puțin cunoscute, în 
dreptul Mangaliei-Nord și promite 
o nu mai puțin interesantă continu
are spre Năvodari. Linia vegetației : 
păduri, parcuri, plantații vîrstnice 
dar mai ales tinere, de arbori și 
arbuști — vegetația majoră a lito
ralului, deși încă modestă pe a- 
locuri, își afirmă de pe acum per
sonalitatea binefăcătoare la Neptun, 
Eforie sau Mamaia. Linia circula
ției : calea ferată, șoseaua — conti
nuată recent pînă la Năvodari și 
transformată, pe porțiuni conside
rabile, într-o adevărată autostradă 
— numeroasele ramificații rutiere, 

1 posibilitatea, prea puțin luată pînă 
1 în prezent în considerare, a tranș- 
i portului turistic maritim, cu baza în 
i noul port Tomis, aeroportul Kogăl-
i nlceanu, posibilitatea adoptării, în
, viitor, a unui mijloc de transport de 

mare viteză și capacitate. Linia ves
tigiilor arheologice : centrată pe re- 

1 descoperitele polis-uri Histria. Tomis 
1 și Callatis, dar cu prelungiri spre 
1 Adamclisi, Basarabi sau Heracleea. 
i Linia așezărilor contemporane :
i Năvodari, Mamaia. Constanța. Agi- 
i gea. Eforie-Nord, Eforie-Sud, Tuzla, 

Costinesti, 23 August. Mangalia- 
Nord (Olimp, Neptun, Jupiter, Ve-

1 nus, Saturn). Mangalia...
1 Ca în focarul unui uriaș cîmp 
1 electromagnetic, toate aceste linii de 
i forță sînt concentrate Intr-un fas- 
i cicol reprezentînd, în fapt, un in- 
i tens potential turistic. în mozaicul 
i policrom al zonelor de profiluri va

riate ale țării, litoralul și-a indivi
dualizat tonalitatea tocmai prin a- 

1 cest potențial. Desigur, industria 
1 cOnstănțeană. activitatea portuară, 
1 podgoriile dobrogene, culturile iri- 
i gate constituie și ele un important 
i potențial economic și social. Dar 
> personalitatea acestei fîșii de pă- 
( mint — lungă de 50 de km și îngus

tă de numai cîțiva kilometri — este 
marcată de potențialul ei turistic. 
Darurile naturii, ca și ale istoriei.

rismului pe litoral, sistematizării tot 
mai judicioase a acestui teritoriu.

Traf icanți de
stupefiante

în trecere prin țara noastră, 
două autoturisme aparținînd tz- 
nor turiști străini, care se în
dreptau spre Apus, au sosit la 
punctul de frontieră Borș. In 
cele două mașini — în locuri 
special amenajate — au fost 
descoperite peste 45 kg de ha
șiș pe care traficanții voiau să-l 
introducă într-o țară din Eu
ropa occidentală. în mod firesc, 
itinerarul lor a fost întrerupt, 
urmînd ca acum să suporte con
secințele legii.

După
25 de ani

ori 
de 
cu 

dar

Este un fapt cert că turismul 
a dobîndit în ultimul timp un 
caracter de masă : tot mai 
puțini sînt cei care concep 

să-și petreacă vacanța sau sfîrși- 
tul de săptămină altfel de
cît practicînd una dintre multiplele 
forme ale turismului. La noi, o a- 
semenea tendință este evidentă : 
în anul trecut au fost antrenați 
în acțiuni turistice interne și ex
cursii in străinătate un număr de 
5,5 milioane de cetățeni, cu 600 000 
mai mulți decît în 1968. Specialiștii 
Oficiului Național de Turism apre
ciază că numărul turiștilor interni 
va fi în 1975 de 10—12 milioane. 
Dilatarea — la asemenea propor
ții, de masă — a fenomenului tu
ristic este una dintre cele mai sem
nificative expresii ale schimbărilor 
produse în structura preocupărilor 
și disponibilităților cetățeanului, ale 
ridicării generale a nivelului de trai, 
tn contextul acestei creșteri accen
tuate a interesului pentru practica
rea turismului, grija manifestată 
pentru dezvoltarea stațiunilor de pe 
litoral capătă o primă explicație, 
în fond. înflorirea miraculoasă a 
litoralului este tocmai o consecință 
a mutațiilor de profil social-econo- 

populație, o 
„exploziei" 

invers. Lito
ralul este însă' și va rămîne în con
tinuare — atît prin potențial cît si 
prin baza materială — principalul 
punct de atracție al turismului ro
mânesc.

Dar el constituie si o zonă de un. 
sporit interes turistic international. 
Astfel, dacă în 1965 litoralul a fost 
vizitat de 109 000 turist’ stră’ni (din 
totalul de aproape 700 000. ciți s-au 
perindat prin tară), numărul vizita
torilor străini a fost anul trecut de 
34S non (din totalul de aproape 
1 840 000). Rezultă, din dinamica 
ilustrată mai sus. că. pe măsură ce 
interesul cetățenilor români si 
străini pentru litoral ca obiect de 
turism sporește, se intensifică im
portanta economică a amenajării 
litoralului.
' Sistematizarea litoralului, func
țiunile desfășurate în acest teritoriu 
depășesc însă coordonatele stricte 
ale turismului si. prin acest fant, 
exercită o înrîurire încă si mai 
mare asupra vieții economice si so
ciale. Mai întîi de toate, avem aici 
de-a face cu un fertil cîmp de ex- 
ner’nniă »n domen’nl proiectării si 
construcției, dat fiind importantul 
volum de investiții ce se realizează 
an de an. în anul în curs, fondurile 
alocate pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a litoralului ating 
400 milioane lei. dintre care 250 mi
lioane lei numai pentru stațiunile 
din zona Mangalia. Datorită aces
tor eforturi, la sfîrșitul anului eana- 
citatea de cazare va atinge 85 000 
de locuri si se prevede ca în viito
rul cincinal să se adauge Ia acestea 
încă 50 000 de locuri, în principal 
în hoteluri și pensiuni. Un 
n»a ritm de construcție — 
teritoriu relativ restrîns și 
centrări mari — permite o 
trializare înaltă a execuției.
d’tii de parametri economici si ca
litativi corespunzători. F.ste semni
ficativ că ne litoral s-au aplicat, 
pentru prima dată în țară la con
strucția de hoteluri și restaurante, 
tehnologii și metode moderne, cum 
ar fi aceea a cofrajelor glisante, a 
cofraielor metalice, a pomnăril be
tonului în cofraje. a prefabricării

expresie, spre varietate și indivi
dualizare. Șantierele de pe țărmul 
dobrogean joacă în continuare rolul 
unei școli a măiestriei nu numai 
pentru proiectanți și constructori, 
dar și pentru furnizorii de materiale 
și elemente de construcție din în
treaga țară. De altfel, se știe că la 
proiectarea stațiunilor și construc
țiilor de pe litoral au luat parte, 
alături de specialiștii locali, nume
roși specialiști din institutele cen
trale de proiectare, iar execuția 
este asigurată atît de Frustul local 
de construcții, cît și de organizații 
de construcții 
rului de resort 
trale.

Pensionarul Gheorghe Boboc 
din Ploiești a primit nu de 
mult o invitație căreia, în ciu
da celor 64 de gni ai săi, s-a 
grăbit să-i dea curs imediat. Lo
cuitorii satului. Feneriș, .situat 
la numai cîțiva kilometri de Be- 
iuș, voiau să-1 aibă din nou în 
mijlocul lor pe învățătorul care 
a pregătit aici 17 generații de 
elevi. Revederea a fost cu atit 
mai emoționantă, cu cît ea avea 
loc după 25 de ani. Și dacă, în 
acest răstimp, dascălul a rămas 
prezent în memoria satului, și 
satul cu oamenii săi a durat 
simțăminte trainice în inima lui, 
în ceasurile de răgaz ale anik' 
de pensie el a pregătit o monc-

a 
de

grafie a satului Feneriș și 
școlii, care împlinește o sută 
ani de la înființare.

aparținînd ministe- 
și altor foruri cen- Bine

mic înregistrate de 
consecință directă a 
turistice — .și nu

aseme- 
într-un 
în con- 

indus- 
în con-

Am lăsat 
cințele 
eona li‘Asințele turismului pentru 
sona litoralului însăși. Va
lorificarea tot mai deplină a 
potențialului existent are impor

tante urmări funcționale și spa
țiale. Este vorba mai întîi de utili
zarea potențialului uman, de atrage
rea populației în ocupații — deve
nite aici tradiționale — cu profil 
turistic. Această solicitare este atît 
de intensă, încît se recurge în mod 
curent la recrutarea de personal se
zonier din alte localități ale țării, 
tn total. t>e litoral s-au Instruit și 
inițiat peste 5 000 de lucrători pen
tru rețeaua de hoteluri și restau
rante ; personalul recrutat pe plan 
local participă la cursuri pentru 
însușirea limbilor străine de largă 
circulație. Creșterea gradului de 
ocupare în diferite activități și de 
calificare a populației are drept 
urmare și o creștere a veniturilor 
bănești, o ridicare corespunzătoare 
a nivelului de trai. Totodată, 
în configurația generală social-eco- 
nomică a litoralului, o semnificație 
deloc neglijabilă o are creșterea 
ponderii populației ocupate în ac
tivități de deservire, ceea ce repre
zintă un alt indicator al progresului. 
Dar urmările cele mai spectacu
loase se înregistrează pe planul or
ganizării spațiului : dezvoltarea re
țelelor de transport, energetice, e- 
dilitare. și, mai ales, a rețelei de 
localități.

Dezvoltarea rețelei de localități a 
devenit pe litoral un fant de la sine

modelat o hiperbolă a re- 
cu aiutorul halucinantelor 
de alb și de azur. Dacă 
decît cîștieul realizat orin

S-au pus în vînzare 
uniforme școlare•

In unitățile cooperației de 
consum s-au pus în vînzare 
uniformele școlare pentru bă
ieți și fete. O noutate : se pot 
cumpăra uniforme școlare și 
cu plata în rate.

In sprijinul 
Șl PE PLACUL 
GOSPODINELOR

c-a rămas
!

Du-într-una din serile trecute, 
mitru Hancu și Dumitru Mari
nescu, ambii șoferi la I.T.B., au 
intrat la braseria „Scăricica". 
Către miezul nopții, bine dispuși, 
s-au îndreptat spre garajul Flo- 
reasca. Odată ajunși ai.ci, unul 
s-a urcat la volanul unul auto
buz, iar celălalt la pupitrul de 
taxare și — fără ca nimeni să-i 
întrebe nimic ( I?) — au pornit 
în... căutare de călători : adunau 
pe oricine se nimerea și plătea 
taxa după pofta „taxatorului". 
Pe cînd erau aproape de împli
nirea sumei pentru a reveni la 
restaurant, a apărut miliția și, 
bineînțeles, le-a schimbat ruta, 
în ce-i privește, ei vor suporta 
consecințele faptei săvîrșite. în
trebarea este insă ce recompensă 
merită cei ce le-au dat cale li
beră. Pentru că, altfel, n-ar 
exclus ca într-o noapte s-o 
din loc întreg garajul I

fi 
ia

Arh. Gh. SASARMAN

Un fagure de beton și sticlă : hotelul „Raluca" din noua stajiune „Venus’"

... dar nu numai al lor, ci și 
al bărbaților, întrucît garni
tura „Modul", realizată în- 
tr-o concepție modernă, con
feră oricărui cămin avantajele 
unui menaj ideal. Realizată de 
unitățile Ministerului Indus
triei Lemnului, bucătăria „Mo
dul" dispune de 16 corpuri de 
mărimi și compartimentări di
ferite, oferind largi posibilități 
de amenajare a spațiului în 
numeroase variante convena
bile, practice, estetice. Cele 
16 piese ale bucătăriei „Mo
dul" sînt executate în forme 
elegante, din plăci fibrolem- 
noase înnobilate, în culori și 
desene atractive. Printre ul
timele noutăți aduse mobilie
rului de bucătărie „Modul" se 
numără : imitația de faianță a 
corpurilor superioare, mîne- 
rele estetice din material plas
tic, taburetele cu placa tapi- 
țată cu poliuretan și îmbră
cată cu material plastic pe 
suport textil etc. Masa mobi
lierului de bucătărie „Modul" 
se livrează, după preferință, 
în două variante : fixă și de- 
montabilă, diferența de preț 
dintre ele fiind de numai 4 lei. 
Tn concluzie, bucătăria „Mo
dul" se recomandă prin cel 
puțin 3 calități esențiale: 
practică, durabilă, elegantă.

Mai /

cumpărați
„gogoși" ?

Dacă s-ar vinde cai verzi pe 
pereți, centrul de legume și fruc
te Slobozia ar fi gata să-i cum
pere. E drept, pînă acum, nu s-a 
găsit nici un furnizor dispus să 
vîndă așa ceva. în schimb, o se
rie de cooperative agricole din 
județ (Ciochina, Sărățeni, Tra- 
ianu Reviga, „Zori Noi“-Ama
ra) s-au oferit să-i vîndă 57,6 
tone mazăre, i 9,2 tone salată și 
58,8 tone spanac, fără a le livra 
însă niciodată ! C.L.F. Slobozia 
„a recepționat" marfa în scripte 
și le-a plătit-o furnizorilor în 
numerar : 83 555 lei I Să mai um
fle puțin planul de preluări ! 
„Balonul" a fost dezumflat de 
către organele bancare, care nu 
vor întirzia — desigur — să a- 
pliee tuturor celor vinovați sanc
țiunile de rigoare.

Rubrică redactată de s
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"
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pagina economica
Dacă punem față în față 

rezultatele din acest an ale 
colectivului Trustului local 
de construcții din Cluj, cu 
cele din 1969, se observă 
imediat un reviriment sub
stanțial, un spor de eficien
ță care nu poate fi trecut 
cu vederea. în șapte luni 
din acest an, planul valoric 
a fost depășit cu 10 mili
oane lei, în timp ce peri

oada corespunzătoare a 
anului trecut fusese înche
iată cu o nerea- 
lizare de circa 4 
milioane lei. Au 
fost terminate și 
date în folosință 
în acest an, pes
te sarcina de 
plan, 264 aparta
mente, pe cind 
în 1969 se sem
nalau însemnate 
restanțe în pro
gramul de preda
re a noilor 
tive.

Incercînd 
vidențiem 
rii principali 
care se 
aceste 
incontestabile, am 
aflat că în aceas
tă privință esen
țiale s-au dovedit 
măsurile luate în 
vederea organi
zării superioare 
a producției și a 
muncii, promo
vării unor me
tode avansate de 
execuție, folosirii 
depline a utilaje
lor, _ mecanisme
lor șl'" a forței 
de muncă. Faptul 
că productivitatea 
muncii a depășit 
prevederile pla
nului pe șapte 
luni cu 2,6 la sută 
este elocvent pen
tru înalta efi
ciență a măsuri
lor luate, a acțiu
nilor întreprinse 
de constructorii 
clujeni pentru în
făptuirea integra
lă a planului pe a- 
cest ultim an al cincinalu
lui.

în momentul de față, o 
bună parte din operațiunile 
ce se executau înainte pe 
șantiere cu o forță de mun
că numeroasă, dar cu o 
productivitate redusă, au 
fost mutate în poligonul 
propriu de prefabricare. 
Aici operațiunile sînt me
canizate, asistența tehnică 
și supravegherea muncii 
sînt mai ușor de organizat. 
Aceasta s-a realizat într-o 
strînsă conlucrare cu spe
cialiști de la institutul local 
de: proiectare și sistemati
zare. „Prefabricarea a cres
cut nu atît ca volum — ne 
spunea ing. Anton Covrig, 
șeful serviciului producție 
— ci mai ales ca soluții. In 
timp ce anul trecut soluțiile 
industriale s-au rezumat la

să e- 
facto- 

pe 
sprijină 
succese

una singură, aceea a locu
ințelor din panouri mari 
prefabricate, care necesitau 
eforturi pentru finisarea lor 
pe șantier, acum s-a trecut 
la finisarea în fabrică a 
pereților exteriori și a plan- 
șeelor, înglobarea în ele
mentele prefabricate a cir
cuitelor electrice etc. în fe
lul acesta, volumul de mun
că pe șantiere s-a redus 
simțitor, fiind nevoie nu
mai de un finisaj mai u-

dura 25—30 de zile.
Introducerea și extinde

rea tehnologiilor și solu
țiilor moderne de execuție 
pe șantierele de construc
ții de locuințe constituie 
numai o latură a progra
mului de acțiune în vede
rea ridicării productivității 
muncii pe șantierele trustu
lui. O altă latură esențială 
este cea a folosirii cit mai 
bune a timpului de lucru și 
a forței de muncă. In prima

forței de muncă,
> *

a utilajelor și materialelor,
a timpului de lucru
EXPLICA REVIRIMENTUL
ȘANTIERELOR CLUJENE
9

șor, ce poate fi executat cu 
un număr piai mic de me
seriași".

Pe șantierele trustului se 
pot întîlni și alte aspecte 
ale industrializării construc
țiilor de locuințe. începînd 
din acest an s-a trecut la 
construcția de blocuri gli
sate, planșeele fiind exe
cutate concomitent cu gli
sarea. Această soluție a fost 
aplicat^ la două blocuri cu 
88 de apartamente și va fi 
extinsă la alte trei. Un bloc 
cu parter plus zece etaje, 
avînd 44 de apartamente, 
a fost realizat în 14 zile, 
consumul de manoperă față 
de soluția clasică fiind mai 
mic cu aproximativ 80 la 
sută. înainte, în condițiile 
executării separate a plan- 
șeelor la blocurile glisate, 
această dificilă operație

jumătate a anului, timpul 
de lucru maxim disponibil 
a fost utilizat pe șantierele 
de locuințe ale județului în 
proporție de 95,5 la sută, 
față de 93,7 la sută în ace
eași perioadă a anului tre
cut. Se constată o amelio
rare simțitoare a procentu
lui pierderilor de timp toc
mai la capitolele învoiri, 
concedii fără plată, absențe 
nemotivate.

— Aceste rezultate pozi
tive — remarca tov. Au
gustin Martin, secretar al 
comitetului de partid pe 
trust — sînt o consecință 
a aplicării noului sistem 
de salarizare, a extinderii 
sistemului de lucru în a- 
cord global, ca și a aplică
rii unor măsuri de organi
zare mai bună a producției 
și a muncii. La chemarea

LA COMBINATUL

DIN ORAȘUL VICTORIA

I
PRODUSE
CHIMICE

a

cu o lungime egală 
Sibiu—Ploiești, 
perioada actualului 
Combinatul chimic

obținut pe sea- 
productivității

combinatul rea-
60 de produse

Un amator de statistică 
calculat că producția anuală 
a chimiștilor de la Combinatul 
din orașul Victoria ar umple 
un tren 
distanței

— în 
cincinal,
din orașul Victoria a avut un 
ritm de dezvoltare dinamic. 
Numai în acest an, ne spune 
ing. Virgil Felea, directorul 
general al combinatului, pro
ducția industrială a crescut cu 
183 la sută față de 1965. Pes
te 90 la sută din sporul de 
producție realizat în această 
perioadă s-a 
tna creșterii 
muncii.

în prezent, 
lizează peste
chimice de bază, de mare im
portanță pentru necesitățile 
economiei naționale. Cîteva 
dintre ele: amoniac, acid a- 
zotic, azotat de amoniu, uree, 
nitroceluloze alcoolizate, plas- 
tifiate și pigmentate, rășini 
sintetice, schimbători de ioni 
etc. Circa jumătate din pro
ducția totală o reprezintă pro
dusele asimilate în fabricație 
în urma cercetărilor proprii. 
Nu întîmplător în acest an, 
combinatul dispune de fon
duri de cercetare în valoare 
de peste 8 milioane lei. care 
vor contribui la realizarea de 
noi produse necesare diferi
telor sectoare ale econon'.iei 
naționale.

organizației de partid, con
structorii noștri au depus 
eforturi deosebit de mari, 
mai ales pe șantierele de 
locuințe din Dej și Cluj, 
unde au dat înainte de ter
men în funcțiune mai mul
te blocuri în vederea ca
zării familiilor sinistrate.

Recent, la adunarea re
prezentanților salariaților 
trustului, în care s-au dez
bătut măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea 

planului pe acest 
an și pentru pre
gătirea lucrărilor 
din anul 1971, au 
fost identificate 
noi căi de creș
tere a producti
vității muncii pe 
șantiere. Cu acest 
prilej, s-au sta
bilit crearea încă 
de pe acum a 
unui larg front 
de lucru pentru 
iarnă, asigurarea 
de stocuri de a- 
gregate și de alte 
materiale, ridi
carea gradului de 
prefabricare etc. 
Aplicînd ferm 
acest 
program 
putea 
realizarea, în 1971, 
a unei productivi
tăți a muncii 
7,1 la sută 
mare față 
acest an.

— în 
scop, este 
sară 
mai bună a pla
nului de con
strucții cu nece
sarul de 
riale — 
ră ing. 
Cristescu, 
torul trustului. Și 
în acest an am 
fost puși în difi
cila situație de 
a solicita contrac
tarea unor canti
tăți de materiale 
fără să cunoaștem 
exact volumul de 

Aceasta deoarece,

judicios 
se va 
asigura

cu
mai

de

acest 
nece- 

o corelare

mate- 
conside- 
Nicolae 

direc-

lucrări.
potrivit legislației în vigoa
re, beneficiarii au latitudi
nea de a preda documenta
ția pînă la 31 decembrie, iar 
comenzile de materiale tre
buie depuse cu circa șase 
luni mai devreme. Este o 
problemă ce trebuie regle
mentată.

Indiscutabil, printr-o 
muncă cuprinsă de spirit 
novator, tot mai bine orga
nizată, experiența con
structorilor de locuințe clu
jeni se va îmbogăți în pe
rioada următoare, iar noi
le obiective social-culturale 
vor căpăta mai repede con
tur, în condiții de sporită 
eficiență economică.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

ECONOMIILE DE
(Urmare din pag. I)

Concluziile desprinse cu acest prilej 
au făcut apoi obiectul unei plenare 
a comitetului de partid, ținută în 
luna aprilie a.c. S-au făcut nume
roase propuneri, au fost criticate sec
toarele care dădeau rebuturi. Prin a- 
plicarea măsurilor preconizate cu a- 
cest prilej, rezultatele nu au intirziat 
să apară. Economiile de metal obți
nute la uzina „Independența" din 
Sibiu, în primul semestru al acestui 
an. însumează 443 tone metal, ceea 
ce a determinat diminuarea cheltuie
lilor de producție cu 1 750 000 lei.

In discuția avută cu directorul ge
neral al centralei, acesta ne-a vorbit 
despre .eforturile specialiștilor din 
uzine îndreptate nu numai spre re
ducerea consumurilor de metal, ci și 
spre obținerea unor produse cu pa
rametri tehnico-funcționali superiori, 
competitive pe piața externă. Bună
oară. pompele centrifugale tip Cerna 
100 și Lotru 100, ventilatoarele in
dustriale de 1 500 NMc/h, concasorul 
avînd diametrul de 600 mm și alte 
utilaje realizate în uzinele centralei 
se apropie de parametrii tehnici și 
funcționali ai unor produse similare 
fabricate în țări cu industrie dezvol
tată. Dar lucrurile nu stau tot așa 
la alte sortimente și ajungem astfel 
la o a doua concluzie desprinsă în 
cursul anchetei noastre. Și anume că 
nu puține dintre produsele realizate 
in uzinele de utilaj chimic au greutăți 
superioare celor existente pe piața 
mondială. Este cazul concasorului 
giratoric de 900 mm în diametru și al 
pompelor centrifugale Brateș 600 — 
ambele mai grele cu 3 și, respectiv, 
cu 6,8 Ia- sută fată de aceleași pro
duse realizat? în R.D.G. — al vago
nului cisternă de 60 mc, care cîntă- 
rește cu 2.6 tone mai mult decît ti
puri similare de vagoane fabricate 
în Franța și Italia.

De unde 
greutate la 
ror*  cauze 
superioare de laminate ? 
răspuns l-am obținut la uzina „Gri- 
vița-roșie" din București, unitate care 
în primul semestru al anului a de
pășit 'consumurile planificate cu 151.2 
tone metal și. respectiv. 502.9 tone 
laminate.

— In producția noastră, ponderea 
cea mai mare o au unicatele pentru 
industria chimică — ne spunea tov. 
Gheorghe Bocru, inginer-șef cu pro
blemele de concepție. Consumurile, 
uneori exagerate, nu pot fi corec
tate deoarece concepția acestor pro
duse nu ne aparține. Sesizările noa
stre la beneficiar au rămas, de re
gulă.- fără răspuns.

Inginerul-șef amintea că mult ma
terial se pierde și datorită faptului 
că depozitul uzinei — lipsit de o 
debitare proprie — eliberează canti
tăți de metal superioare celor în
scrise în bonuri. Cum restituirea 
„plusurilor" nu se urmărește, aceș-

provin „sporurile" în 
aceste produse ? Ca

se da-toresc consumurile 
Un prim

tea nu sînt adesea refolosite, iar co
menzile rămîn încărcate cu un con
sum exagerat de metal. De ce co
mitetul de direcție al uzinei nu a 
întreprins măsuri hotărîte pentru o 
evidență mai precisă a consumului de 
metal pe comenzi și produse, de ce 
capetele de laminate rămase in sec
ții de la debitare nu se refolosesc ?

Normele de consum de metal au 
fost depășite și în secția forje. A- 
ceasta deoarece tehnologia utilajelor 
chimice a fost concepută pentru pro
duse unicate. Deci cu forjări libere, 
fără matrițe și dispozitive de prelu
crare. Din acest motiv, tehnologii 
stabilesc chiar de la început adau
suri de prelucrare sporite. Ulterior, 
forjorii, luîndu-și la rîndul lor coefi
cienți de siguranță umflați. dublează 
adesea adaosurile, și așa destul de 
mari. „In scopul înlăturării acestui 
neajuns, 
trițe și 
comune 
chimice 
In acest . .„
și mijlocii, susceptibile de tehnologii 
moderne, de grup sau de serie, cu un 
consum mai redus de metal".

Nu putem să nu ne referim și 
la faptul că acțiunea de econo
misire a metalului este frînată în 
unitățile 
utilaj chimic ,. ,_____ ___
și de o serie de factori care depă
șesc competența comitetelor de di
recție din unități și a consiliului de 
administrație. Asupra unora dintre 
aceștia s-a oprit directorul general 
al uzinei „Independența" 
Miron Negrilă. El afirma 
rea consumului 
asigura și prin 
luri românești, 
tul de cercetări . . 
cate, Ministerul Industriei Metalur
gice și Inspectoratul de stat pentru 
cazane și instalații de ridicat tără
gănează in mod nejustificat omolo
garea lor. în schimb, se acceptă con
sumuri umflate prin folosirea altor 
oțeluri aduse cu mari eforturi valu
tare din import. „In afară de aceas
ta — a precizat directorul general — 
nerespe-ctarea termenului de expe
diere a unor materiale, pe de o nar- 
te. și livrarea de către uzina „Oțe
lul Roșu" și Combinatul siderurgic 
din Galați a unor laminate supradi
mensionate, pe de alta, au determi
nat, la noi în uzină, depășirea con
sumurilor prevăzute la unele comenzi, 
în semestrul I, cu circa 
metal".

Se desprinde concluzia 
unități constructoare de 
tru industria chimică și 
au fost investigate și puse în valoa
re toate resursele interne, toate po
sibilitățile de reducere a consumului 
de metal în proporțiile stabilite prin 
planul de stat pe acest an. Este de 
datoria comitetelor de direcție din 
uzine, a consiliului de administrație

proiectăm în prezent ma- 
dispozitive pentru elemente 
diferitor tipuri de utilaje 
— preciza ing. Gh. Boeru. 
fel. vom ajunge la serii mici

centralei industriale de 
și pentru rafinării

Sibiu, ing. 
că reduce- 
s-ar putea 
unor oțe-

de metal 
utilizarea 

elaborate de Institu- 
metalurgice. Din pă-

200 tone de

că. în unele 
utilaje pen- 
rafinării nu

Brigada de dulgheri și fierari betoniști condusă de Costache Boza și Ni colae Ciortan — una din formațiile fruntașe de lucru de pe șantierul 
Porțile de Fier Foto : S, Cristian

„Miracole"
în retortele

chimiei
vîlcene

Valorificînd superior sarea și 
produsele rezultate din prelucrarea 
țițeiului, Combinatul chimic Rîm- 
nicu Vîlcea realizează o gamă lar
gă de produse clorosodice, oxoal- 
cooli, policlorură de vinii, insecti
cide. Combinatul vîlcean se 
în plin . oroces de dezvoltare, 
început lucrările pentru noua 
stalație — Sodă II — a cărei 
trare în producție va asigura 
creștere a actualei capacități
40 la sută. în viitorul cincinal, 
datorită cererilor mereu sporite de 
octanol, utilizat în industria plas- 
tifianților, coloranților și în pre
lucrarea maselor plastice, combi
natul își va dubla producția actua
lă de oxoalcooli prin 
funcțiune a unei noi 
asemenea, fabrica de 
de vinii va înregistra
creștere a producției sale cu 380 la 
sută față de cea actuală.

află
Au
in-
ifl-

o 
cu

intrarea în 
unități. De 

policlorură 
în 1975 o

METAL
al centralei industriale și a forurilor 
de resort din minister să examineze 
atent, cu întreaga răspundere, lipsu
rile existente, să asigure ca în scurt 
timp toate mașinile și utilajele să se 
situeze din punctul de vedere al con
sumului de metal la nivelul produ
selor similare realizate pe plan 
mondial.

Un experiment reușit

perfecționat
Secțiile de mecanizare ale I.M.A. 

au îmbrăcat, anul acesta, o nouă 
formă : ele funcționează ca sectoare 
mecanice ale cooperativelor agricole. 
Ca urmare, pe lîngă lucrările nece
sare în producția vegetală, secțiile de 
mecanizare trebuie să'asigure exploa
tarea utilajelor de irigat și a mij
loacelor de transport, să introducă 
mecanizarea în fermele zootehnice, 
să repare și să întrețină mașinile și 
instalațiile din cooperativele agri
cole. în. scopul aplicării măsurilor de 
care depinde creșterea producției a- 
gricole, extinderii gamei și volumu
lui lucrărilor mecanizate, coordonarea 
activității secțiilor de mecanizare a 
fost încredințată inginerilor-șefi din 
cooperativele agricole. Cum își în
deplinesc ei noile 
mărit răspunsul 
la această între
bare în cursul u- 
nei anchete între
prinse în mai 
multe cooperati
ve agricole din 
județul Iași.

Folosirea 
loacelor de 
dispun secțiile de 
mecanizare nu a L——————— 
fost încredințată 
întîmplător ingi
nerilor-șefi din cooperativele agrico
le. El cunosc cel mai bine particulari
tățile terenului din unitatea respec
tivă, prioritatea unei lucrări sau al
teia. Ei sînt deci cei mai în măsură 
să coordoneze activitatea mecaniza
torilor. făcind o planificare precisă 
a folosirii tractoarelor și mașinilor 
agricole. La baza activității secției 
de mecanizare stă programul de lu
cru care se întocmește săptămînal de 
către inginerul-șef al cooperativei 
deservite. în acest program se trec 
lucrările ce se vor executa în săp- 
tămîna următoare, eșalonate pe zile, 
stabilindu-se mijloacele mecanice și 
forța de muncă necesare. Pentru uti-

sarcini ? Am ur-

lajele și forța de muncă ce prisosesc 
se face o notă care se transmite 
inginerului coordonator din I.M.A., 
în scopul folosirii lor în altă parte, 
în felul acesta, se realizează o mai 
mare mobilitate și eficiență în ex
ploatarea tractoarelor și mașinilor 
agricole.

Numeroase exemple vin să demon
streze că învestirea inginerilor-șeft 
din cooperativele agricole cu răs
punderea pentru realizarea planului 
de producție al secțiilor de mecani
zare asigură utilizarea mai completă 
și eficientă a mijloacelor mecanice 
și a timpului de lucru. De altfel, va
loarea lucrărilor contractate anul a- 
cesta cu I.M.A. de cooperativele agri
cole din județul Iași depășește cu 
cinci milioane lei realizările anului

la Începutul 
pe tov. Traian 

l, 
„Nu

minale întocmite de 
anului. L-am întrebat . _ __ ______
Meriu, inginerul-șef al cooperativei, 
cum explică această situație, 
văd de ce să pierd săptămînal o oră 
cu întocmirea lor, din moment ce în 
fiecare seară stabilesc cu șeful secției 
de mecanizare ce se va lucra a doua 
zi — a venit prompt răspunsul. Și 
chiar dacă întocmesc programele d« 
lucru, acestea tot nu se respectă".

Răspunsul vorbește de la sine și 
nu mai necesită comentarii. De la 
inginerul-șef al cooperativei nu am 
putut afla însă nimic despre sprijinul 
acordat secției de mecanizare, despre 
măsurile luate pentru permanentiza- 
rea tractoriștilor. De ce din cei 27 de 
tractoriști, numai 
muna Lețcani ?

SECȚIILE DE MECANIZARE
mij-
care DIN COOPERATIVELE AGRICOLE

Misterul unei păduri

mîncate de... prețuri
a-

lemnului din 
de rușinoase, 
căutat pentru

Ion PREDA 
corespondentul 
„Scînteii"

Specialiștii de la 
Combinatul de exploa
tarea și industrializa
rea lemnului din Pia
tra Neamț mi-au ară
tat o bucată de lemn, 
cerîndu-mi. s-o privesc 
cu atenție. Fusese 
scoasă pentru analize 
de laborator dintr-un 
fund de mină de pe 
Valea Jiului, unde sta 
de ani de zile. Dar bu
cata aceea de lemn de 
fag era „proaspătă". 
neatinsă de vreo ciu
percă sau putregai, cu 
structura intactă, de 
culoare vie de parcă 
fusese tocmai atunci 
desprinsă dintr-un ar
bore de-abia doborît 
Secretul rezistenței a- 
cestui lemn constă în 
impregnarea cu săruri 
minerale. „Specialiștii 
de la Institutul de cer
cetări și proiectări 
pen'tru industria lem
nului au muncit mult 
pentru a realiza o re
țetă proprie 
pregnare 
— ne 
Stelian 
rectorul 
combinatului, 
încercările și 
montările au fost fă
cute cu succes la 
CELL. Piatra Neamț, 
iar lemnul impregnat 
de noi este folosit cu 
rezultate deosebit de 
bune în Valea Jiului 
Păcat însă că minerii 
nu se grăbesc deloc

de im- 
a lemnului 

explică ing. 
Dulf. di- 
general al 

Toate 
experi-

să extindă utilizarea 
cestui lemn înnobilat".

Din relatarea direc
torului general am re
ținut că, in fiecare an, 
minele „înghit" mari 
cantități de lemn de 
brad și de fag. Meto
da de impregnare a 
lemnului de mină cu 
săruri minerale a fost 
pusă la punct tocmai 
cu scopul de a dimi
nua cit mai mult po
sibil consumul de 
material lemnos. Din 
păcate deși are o 
mare eficiență econo
mică, realizarea cer
cetătorilor români nu 
se aplică in practică, 
întreprinderile miniere 
nu vor să accepte în
locuirea 
esențe 
foarte 
cheresteaua de calitate 
superioară, pentru fa
bricarea celulozei etc. 
— cu lemn de esențe 
foioase, din cauza ne- 
corelațiilor care există 
in sistemul prețurilor : 
in vreme ce un metru 
cub de lemn de brad 
avînd 18—24 cm in 
diametru și lungimea 
de 25C cm costă 195 lei. 
unul de fag se ridică la 
338 lei. Așa că. de ani și 
ani. minerii folosesc cu 
precădere lemnul de 
brad, in locul celui de 
fag, mai puțin valoros, 
numai pentru a nu 
scumpi prețul de cost. 
In plus, prețul lemnu
lui de mină impregnat

nici nu a fost stabilit. 
Și în vreme ce ami- 
narea persistă, in pă
mânt putrezesc anual 
zeci de mii de metri 
cubi de lemn de brad... 
pentru că acesta este 
in mod artificial mai 
ieftin.

Adevărul este că. la 
începutul anului, la 
Piatra Neamț s-au în
trunit reprezentanții 
Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei, 
Ministerului Industriei 
Lemnului, Comitetului 
de Stat al Planificării. 
Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. 
Atunci ei au discutat 
incintați despre pers
pectivele pe care le o- 
feră folosirea in sub
teran a lemnului im
pregnat, încheind chiar 
și o minută prin care 
au fost stabilite minele 
ce urmează să facă 
imediat comenzi ferme 
de lemn impregnat. 
Tot atunci s-a hotărit 
organizarea unor stații 
de impregnare. La mai 
bine de o jumătate de 
an de la acea ședință, 
totul merge ca și îna
inte Adică nu s-a în
treprins nimic concret 
in spiritul celor hotă- 
rîte. Risipa lemnului 
de brad, persistă. Cind 
și cine îi va pune ca
păt ?

trecut. Numai la cooperativa agricolă 
Podul Iloaiei s-au contractat în plus 
lucrări in valoare de 60 000 lei, fără 
ca secția de mecanizare să fie dotată 
cu noi tractoare sau mașini. Ulterior 
s-a primit un tractor pe șenile S-i 300 
care a executat lucrări in valoare de 
peste 16 000 lei. După cum ne spunea 
tov. Vasile Dascălu, șeful secției de 
mecanizare, printr-o colaborare strîn- 
să cu inginerul-șef al cooperativei, 
tov. Maria Cătună, s-a asigurat în 
permanență de lucru tractoriștilor. 
Cind din cauza timpului nefavorabil 
nu se pot respecta prevederile pro
gramului de lucru săptăminal, se sta
bilește operativ un nou program de 
lucru pentru tractoriști. Astfel, în 
perioada cind nu s-a putut semăna, 
tractoriștii au executat reparațiile la 
combine, la presele de balotat paie și 
la mașinile de imprăștiat îngrășăminte 
chimice. La fel s-a procedat în cam
pania de recoltare, cind în unele zile 
sau ore au fost reparate semănătorile. 
în felul acesta s-a folosit integral 
timpul de lucru, iar lucrările s-au 
desfășurat mult mai bine decît în anii 
precedents Față de anul trecut, paiele 
de grîu s-au balotat pe o suprafață 
mai mare cu 70 ha. Pe o suprafață de 
50 ha s-au administrat, o dată cu e- 
xecutarea arăturilor de vară, 150 kg 
azotat și 250 kg superfosfat la hectar.

O preocupare susținută pentru fo
losirea cît mai rațională a tractoare
lor și mașinilor, precum și a timpu
lui de lucru a! tractoriștilor, am în- 
tîlnit și la cooperativa agricolă din 
Dumești. Secția de mecanizare nu are 
atelier de reparații. Tractoriștii îl 
folosesc insă pe cel al cooperativei, 
întreținerea, repararea și exploatarea 
motoarelor pentru irigații ale coope
rativei au fost încredințate mecani
zatorilor. Semnificativ pentru felul 
cum se desfășoară activitatea în cele 
două cooperative agricole este și fap
tul că, în primul semestru al anului, 
planul de venituri al secțiilor de me
canizare a fost depășit cu 50 la sută 
la Dumești și cu 40 la sută la Podul 
Iloaiei.

Din investigațiile întreprinse au 
reieșit însă și numeroase cazuri de 
abatere de la principiile de colabo
rare dintre inginerul-șef al coope
rativei agricole și conducerea sec
ției de mecanizare. „Sînt unități unde 
nici nu se simte că 
cooperativei agricole 
de activitatea secției 
ne spune tov. David 
nerul-șef al I.M.A.

inginerul-șef al 
ar răspunde și 
de mecanizare, 
Grimber. ingi- 

____x__ ____ Podul Iloaiei, 
Recepția lucrărilor se face cu întîr- 
ziere, mult timp după terminarea 
lor. La cooperativele agricole din 
Erbiceni. Lețcani, Mădîrjac, tractoa
rele nu sînt folosite rațional, nu se 
întocmesc cu regularitate programele 
de lucru săptăminale. La Erbiceni, 
de exemplu, în timpul campaniei 
tractoriștii au rămas uneori în cîmp, 
fără sămînță și mînuitori de agregate. 
Nu de puține ori. inginerul-șef al 
cooperativei a dirijat tractoarele pe 
sole unde nu se putea lucra. Astfel 
s-au consumat inutil carburanți, s-a 
pierdut timp valoros".

Am urmărit cele relatate de ingi
nerul-șef al I.M.A. Podul Iloaiei. în 
secțiile de mecanizare. La secția de 
mecanizare care deservește coope
rativa agricolă din Lețcani am găsit 
numai 4 programe de lucru săptă-

doi sînt din co- 
De ce în timpul 
campaniilor nu 
s-a asigurat trans
portul în cîmp al 
hranei pentru 
tractoriști ? în 
perioadele de virf 
ale lucrărilor a- 
gricole, tractoriș
tii trebuiau să 
parcurgă distanțe 

a 
veni la secția de 

să 
masa.

mari pentru
mecanizare 
servească 

se defectează foar- 
des, și într-adevăr așa este, 
ce nu s-a penalizat secția 
mecanizare pentru neexecuta- 
la timp a lucrărilor, potrivit

Dacă tractoarele
și într-adevăr 
nu

te 
de 
de 
rea ia map a muuuuvi, pvmvu. 
prevederilor noului tip de contract ? 
Realitatea este că, atît cooperativa 
agricolă, cît și secția de mecanizare 
nu respectă obligațiile ce le revin și 
nu folosesc nici drepturile pe care 
le au.

Sînt și alte situații din care rezultă 
că inginerii-șefi din cooperativele 
agricole nu au înțeles importanța 
rolului de coordonatori al activității 
secției de mecanizare. La coopera
tiva agricolă din Erbiceni, lăsind la 
o parte faptul că programele de lu
cru săptăminale nu se întocmesc cu 
regularitate, unele din ele erau co
piate identic, pentru mai multe săp- 
tămini la rînd. Unul din ele nici nu 
mai fusese copiat, ci avea trecute 
dedesubt zilele săptămînii următoare. 
Lucrul acesta dovedește o mare doză 
de formalism din partea tov. Ionel 
Bacoșcă, inginerul-șef al cooperativei 
agricole, în îndeplinirea obligațiilor 
de serviciu. Cu programe de lucru 
formale nu se poate asigura ex
ploatarea eficientă a parcului de 
mașini și tractoare. Vremea nefa
vorabilă poate împiedica o perioa
dă de timp mai mare sau mai 
mică respectarea programului de lu
cru săptămînal. Atunci, inginerul- 
șef al cooperativei agricole împreună 
cu șeful secției de mecanizare tre
buie să facă operativ o nouă plani
ficare, prin care, în funcție de starea 
terenului, tractoarele și tractoriștii 
să fie dirijați acolo unde se poate 
lucra. Or, tocmai in această privință 
activitatea inginerului-șef din coo
perativă este deficitară. In acest an, 
din cauza timpului capricios a fost 
necesar să se urmărească fiecare 
solă în parte pentru a putea fi lu
crată. Insuficienta cunoaștere a te
renului a făcut insă ca de multe ori 
tractoriștii să fie repartizați pe tar
lale unde nu se putea lucra. In felul 
acesta s-au consumat inutil cantități 
mari de carburanți, fapt ilustrat, do 
altfel, de rezultatele economice obți
nute. Secția de mecanizare și-a 
îndeplinit planul de venituri pe pri
mul semestru al anului în proporție 
de 96 la sută. In aceeași perioadă, 
cheltuielile planificate s-au depășit 
cu 13 la sută. Depășirea provine nu
mai de Ia cheltuielile cu carburanții 
și reparațiile.

Toate aceste neajunsuri se dato- 
resc și faptului că direcția agricolă, 
nu a urmărit cum sînt respectate 
principiile care stau la baza funcțio
nării secțiilor de mecanizare cu ca
racter permanent din cooperativele 
agricole. Noul sistem de orga
nizare a secțiilor de mecanizare 
corespunde pe deplin actualului sta
diu de dezvoltare al cooperativelor 
agricole. Se impune însă luarea tutu
ror măsurilor necesare pentru apli
carea lui corectă.

Teodor ION
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Convorbirea pe care am avut-o cu 
scriitorul Titus Popovici, cunoscut și 
ca autor al scenariilor unor filme de 
prestigiu, a pornit de la premisa că 
dezvoltarea cinematografiei naționale 
presupune ancorarea fermă a crea
ției în actualitate, abordarea unei 
problematici umane, sociale, etice, 
politice în mod real semnificativă 
pentru epoca noastră, pentru proce
sele complexe care au loc în viața și 
în conștiința constructorilor României 
socialiste. Că cinematografia are încă 
datorii neonorate față de public in ce 
privește tocmai reflectarea artistică 
îndrăzneață și convingătoare a reali
tăților actuale este, de asemenea, un 
lucru bine cunoscut.

O parte a soluției se află in cali
tatea scenariilor.

Cit de important este rolul scena
riului o demonstrează, dealtmintcri. 
reușitele înregistrate, de-a lungul a- 
nilor, de filmul românesc ; virtuțile 
profesionale ale regizorilor noștri, 
talentul pleiadei de interpreți, forța 
școlii noastre de o- 
peratorie s-au afir
mat concludent in 
filme care au avut 
o solidă armătură 
de idei și artistică 
din scenariu. Cum 
se explică faptul 
că această expe
riență pozitivă nu 
este îndeajuns fruc
tificată, că scena
riul — și îndeosebi 
cel consacrat actua
lității — nu se ri
dică încă la nivelul 
așteptărilor?

— Există, Intr-a
devăr, o experiență 
a filmului româ
nesc, o serie de pe
licule au constituit, 
la vremea lor, pro
misiuni sau, unele, 
chiar certitudini — 
r.e-a răspuns Titus 
Popovici. La fel de 
adevărat mi se pare 
insă faptul că suc
cesele mai mari sau 
mai mici înregis
trate pe acest tărîm 
al creației — dubla
te de numeroase 
nereușite — nu se 
subsemnează unei 
evoluții clare și 
consecvente a cinematografiei noas
tre, în ansamblul ei, spre ma
turitate. Decalajele de valoare, 
caracterul oarecum întîmplător al 
unor pelicule, repertoriul producției 
naționale cu permanente și deconcer
tante fluctuații calitative, diferitele 
experiențe derizorii, importantele In
vestiții de talent și de mijloace ma
teriale care se irosesc în întreprin
deri minore, sărace în semnificații 
trebuie să ne preocupe. Cu atît mai 
mult cu cît un teritoriu imens și de 
o inegalabilă fertilitate artistică — 
actualitatea — se oferă cinematogra
fiei, așteptînd să fie investigat. Nu 
marginal, la suprafață — cum se în- 
tîmplă uneori —, ci în profunzime, 
ceea ce se întîmplă mai rar, sau de
loc, judecind după absența acelor 
fiime-mărturii vibrante ale acestei 
epoci, ale spiritului și idealurilor ei. 
Cu asta începe de fapt „problema 
scenariului", despre care discutăm a- 
tît de mult. După părerea mea, o 
schimbare substanțială în acest do
meniu e. în primul rînd. o problemă 
de concepție, a cărei rezolvare este 
in funcție de înțelegerea exactă a 
ceea ce se așteaptă din partea filmu
lui românesc, și de seriozitatea, de 
hotărîrea cu care ne propunem să mi
lităm pentru maturizarea ideologică 
și artistică a cinematografiei noastre.

— Vă referiți la contribuția 
scenariștilor sau la modul cum 
este concepută colaborarea cu 
autorii de scenarii în cadrul stu
dioului „București" ? Ar fi in
teresant să ne răspundeți și prin 
prisma activității dv. în calitate 
de consilier al Consiliului Națio
nal al Cinematografiei.

— Este o condiționare reciprocă. 
Am avut prilejul să citesc în ultima 
vreme o serie întreagă de scenarii 
supuse discuției în perspectiva in
trării lor în producție. Scrise de în
cepători sau de autori cu mai mică 
ori mai mare notorietate, aceste sce
narii m-au frapat prin uniformitatea 
zonelor de viață explorate. Atunci 
cînd o anume tematică devine serială, 
există două explicații : fie că ea este 
într-adevăr esențială, un fel de preo
cupare majoră a societății — la care 
artistul nu poate fi insensibil ; fie că 
ea reprezintă o modă, un teritoriu co
mod. o. limită a cunoașterii... In ca
zul scenariilor amintite, ele ilustrea
ză, în genere, cea de-a doua situație : 
aceeași atmosferă, aceeași structură 
a caracterelor (predilecție pentru 
personaje la marginea legii, blazare, 
alcool, baruri de zi, crîșme) ; același 
tînăr, prea slab pentru a învinge o 
primă decepție, un prim eșec în via
ță (în general căderea la examenul 
de intrare în facultate) și care este 
pe cale de a se prăbuși, cînd, în fi
nal, o întîmplare îl face să cunoască 
o tresărire de conștiință și de aici în
colo putem presupune, deoarece a- 
vem încredere în forța vieții, că „to
tul va intra în normal"... Schema este 
detectabilă de la o poștă și — dincolo 
de deosebirile privind talentul, expe
riența, tehnica propriu-zisă a redac
tării — scenariile la care mă refer 
propun o „realitate" confecționată, un 
„dramatism" prefabricat, o „îndrăz
neală" gestată în birou, care le situ
ează, egalizîndu-le, pe treapta de jos 
a interesului artistic și social. Con
flictele mărunte, nesemnificative, ten
tația ambiguității, predilecția pen
tru subiectele colorate forțat în ne
gru (replică unilaterală și la fel de 
artificială a celor colorate în roz), 
substituirea eroilor reali ai actualită
ții prin personaje create după tipare 
preconcepute, nu pot, in nici un caz, 
duce la apariția unor filme cit de cît 
demne de a fi luate în considerație. 
Cred că este esențial ca studioul 
„București" să ridice un baraj în fa
ța acestui gen de scenarii, a căror 
afluență este determinată — cel pu
țin parțial — de faptul că nu o sin
gură dată proiecte similare au fost 
acceptate în pofida unor carențe, vi
zibile, care anunțau un eșec lesne de 
prevăzut. Consecințele se cunosc...

— Este, desigur, necesară o 
atitudine exigentă a studioului 
în fața scenariilor rudimentare, 
a platitudinii, a conflictelor ar
tificiale ; de altminteri, se pare 
că în momentul de față există 
mal multă fermitate în această 
privință...

— în primul rînd, ar fi necesar ca 
cinematografia însăși să-și precizeze 
mai clar țelurile, să-și fixeze mai bi
ne reperele tematice și să le urmă
rească riguros, cu claritatea și con
secvența pe care le impun îndepli
nirea în perspectivă a sarcinilor ce 
decurg din programul general de 
dezvoltare a culturii noastre, elabo
rat de partid.

— Dar aceste țeluri principiale 
Ae filmului artistic sînt bine 
cunoscute...

— ...teoretic ! însă eu am în vedere 
aici caracterul practic al activității 
cinematografice, necesitatea condu
cerii efective, concrete a producției de

filme și scoaterea ei de sub imperiul 
improvizației. Este una din conclu
ziile analizării aprofundate — de că
tre comisia ideologică a partidului 
nostru — a problemelor filmului ar
tistic, în contextul marilor sarcini ce 
revin cinematografiei naționale. A- 
ceastă analiză, dezbaterile la care au 
participat creatori și factori de con
ducere din cinematografie, au dus la 
evidențierea principalelor direcții de 
dezvoltare a filmului românesc și au 
subliniat, totodată, rolul producăto
rului în ridicarea producției de fil
me la nivelul exigențelor contempo
rane. Se discută mult despre rolul 
producătorului, dar pînă acum stu
dioul, respectiv Centrul Național 
al Cinematografiei, s-au manifestat 
timid în această calitate, nu s-au 
impus ca factori stimulativi, eficienți 
de conducere a creației spre anumite 
obiective precise, determinate. Expe
riența de pină acum a demonstrat că 
studioul „București" dispune de forțe 
și posibilități de creație. Dar a de-

— Una e să constați inexis
tența lor și să te limitezi — în 
termeni oricit de „drastici" — la a- 
ceastă constatare, și alta e să faci to
tul pentru a depăși situația. în mo
mentul de față cred că cinematogra
fia ar trebui să determine eficient și 
cu mai multă claritate realizarea fil
melor — pivot, a acelor filme care 
să răspundă cerințelor esențiale ale 
actualității. Nu impunînd diferite 
subiecte și situații, adică substituin- 
du-se creatorilor, ci solicitînd inves
tigarea anumitor medii și realități, 
promovarea anumitor idei, combate
rea anumitor anacronisme, afirmarea 
anumitor concluzii educațive. Nu din 
birou ; nu la modul general, decre- 
tînd. Un asemenea plan de perspecti
vă (portofoliul de scenarii) nu se 
poate realiza decît printr-o conlucra
re a tuturor factorilor (producător— 
regizori-scenariști), prin respingerea, 
argumentată teoretic, a tendințelor de 
evaziune, printr-o viziune clară (re
zultat al cunoașterii preocupărilor ar-
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monstrat, totodată, că expectativa, 
așteptarea unor scenarii de va
loare ca și „adaptarea" produc
ției la scenariile care au apă
rut întîmplător, împiedică dez
voltarea normală a cinematografiei 
noastre, afirmarea, verificarea edi
ficatoare — in realizarea unor filme 
de actualitate cu un relief deosebit — 
a potențialului ei creator. Noțiunea 
de producător implică eliminarea a- 
cestei tiranii a întimplării, a planuri
lor întocmite formal și menite doar 
să omologheze diferite scenarii care 
„merg" de bine de rău și care — in
trate în producție în lipsă de ceva 
mai bun, sub presiunea exigențelor 
producției industriale — acoperă a- 
parent sau parțial anumite teme im
portante. Este vorba despre inițiativă, 
producătorul este obligat să știe ce 
vrea, ce să ceară și cum să ceară co
laboratorilor săi — scenariști și regi
zori. El trebuie să determine scrierea 
acelor scenarii de care are nevoie cu 
prioritate filmul românesc, conside- 
rindu-se responsabil — solidar cu 
creatorii ! — față de public. Deci ini
țiativă și îndrăzneală — îndrăzneala 
aceea care este o expresie a pasiunii 
și de care depind înnoirile substan
țiale meritate de filmul nostru și de 
spectatorii săi.

— tn ultima vreme au fost 
luate unele măsuri menite să 
ofere studioului posibilități mai 
largi de acțiune în această di
recție ; el poate achiziționa a- 
cum nu numai scenarii propriu- 
zise, dar și idei de scenarii, pro
iecte...

— ...ceea ce poate însemna și foar
te mult, dar și foarte puțin. Impor
tantă mi se pare nu atit posibilitatea 
de a achiziționa (ce se ivește), cit 
necesitatea de a impulsiona, de a 
provoca nașterea unor proiecte, sce
narii. Latitudinea și curajul de a co
manda anumite scenarii, competența 
și certitudinea care să permită a cere 
scenaristului, concret : eu vreau asta, 
și o vreau așa și așa !

— tn felul acesta nu ar fi li
mitată inițiativa autorilor de 
scenarii, a regizorilor care, re
ceptivi la sugestiile realității, ar 
putea contribui la îmbogățirea 
repertoriului de teme și subiecte 
ale cinematografiei ?

— Deloc. în primul rînd deoarece 
„curajul" de a comanda (curaj, în- 
trucît a comanda înseamnă a-ți.asu
ma o răspundere, renunțînd la como
ditatea așteptării) nu exclude posibi
litatea ca un scenariu strălucit, apă
rut din inițiativa scriitorului sau re
gizorului, să intre imediat în produc
ție. Dimpotrivă. Cîteva filme mari, 
realizate la cererea studioului, ar di
rija și creația scenariștilor spre o- 
biective mai importante. în al doilea 
rînd, dată fiind penuria de scenarii 
de actualitate, această inițiativă a 
producătorului mi se pare cu atît mai 
necesară. Ea implică, firește, din par
tea acestuia unele „riscuri", in sen
sul nobil al cuvîntului, fără de care 
funcția de producător devine un non 
sens sau se reduce la aceea de re
dactor care „face obiecții constructi
ve" — expresie în spatele căreia se 
ascunde adeseori rutina, fuga de 
răspundere, confuzia între manifesta
rea exigenței autentice și arbitrariul 
aducerii ideilor la același numitor, 
tendința spre aplatizare. Din păcate 
însă, de ani de zile, se întîmplă așa : 
apare un film sau un scenariu mai 
•îndrăzneț, mai original ; el, cum e și 
firesc, poate suscita și anumite cri
tici. Din acel moment, timp de apro
ximativ doi ani, studioul — în loc să 
facă disocierile necesare, descifrînd 
esența obiecțiilor și reținînd ce e 
pozitiv — caută doar să elimine din 
scenariile existente tot ce ar putea 
aduce, cît de vag, cu acele aspecte cri
tice odinioară. Dar așa ceva e si
milar cu rutina funcționărească — în 
sensul cel mai rău al cuvîntului. Pro
ducătorul. studioul, e chemat să orien
teze, să afirme, să ceară, și nu doar 
să obiecteze, să evite. Rolul stimulativ 
ai studioului presupune ridicarea în
tregii sale activități pe o treaptă cali
tativ mai inaltă, înțelegerea mai exac
tă a propriilor sale responsabilități, 
cultivarea unei atmosfere de creație 
propice afirmării valorilor autentice, 
susținerea acelor idei de film noi, ge
neroase care — chiar dacă par mai 
dificile — exprimă ineditul, tensiu
nea, spiritul fundamental al epocii 
noastre, liniile de forță ale dezvoltă
rii sociale.

— După opinia dv de ce pro
blemele scenariului de actualita
te fac obiectul unor discuții care 
— în pofida unanimității punc
telor de vedere — nu se sol
dează cu o ameliorare vizibilă, 
cu apariția unor scenarii și fil
me în mod real reprezentative 
prin problematica și prin ținuta 
realizării artistice ?

tistice de perspectivă ale creatori
lor), prin curajul de-a alege. Pentru 
a reuși acest lucru este necesară, de
sigur, manifestarea pasiunii politice 
a producătorului, ca și a scenaristu
lui, a regizorului — pentru că pasiu
nea politică se convertește in artă de 
inaltă tensiune. Lumea contempora
nă cunoaște o politizare fără prece
dent. Evenimentele care se impun, 
cu o forță uriașă, conștiinței moderne, 
sensurile adinei ale acestor eveni
mente, descifrarea lor nu pot scăpa 
atenției artistice. E notoriu că filme 
net, deschis politice, cunosc un real 
succes de public. Fără a subaprecia 
divertismentul cinematografic, faptul 
că spectatorul are nevoie și de des
tindere, ar fi profund eronat să-ți în
chipui că omul zilelor noastre ar pu
tea fi indiferent la prezentul exis
tenței sale. Poate o cinematografie să 
absenteze din această dezbatere ? Mă 
îndoiesc. Dacă totuși absentează, a- 
tunci se condamnă la un artizanat 
ieftin. în consecință, este necesară, 
deopotrivă, pasiunea cunoașterii, a 
prospectării, a descoperirii fenome
nelor noi, a escaladării potecilor ne
umblate, mai dificile uneori (să nu 
ignorăm și să nu evităm dificultățile 
firești ale investigației artistice), care 
duc spre adevărurile mari, generoa
se ale realității socialiste.

— Aici implicați, in mod di
rect, poziția, responsabilitatea 
creatorilor, pentru că ei — sce
nariștii, regizorii — sint chemați 
să desfășoare această laborioasă 
muncă de cunoaștere, de pros
pectare, să descopere ți să aducă 
pe ecran adevărurile mari ale 
actualității, bucurîndu-se, desi
gur, de colaborarea stimulativă 
a producătorului...

— Tot ce am discutat viza și res
ponsabilitatea creatorilor, ca un lu

cru de la sine de înțeles. Responsabi
litatea față de public, față de societa
te, ca și responsabilitatea față de pro
pria noastră conștiință artistică, față 
de propriul talent. Dacă inițiativa 
scenariștilor, a regizorilor se limitea
ză la imaginarea unui conflict plasat 
de circumstanță într-un context con
temporan, ea este sterilă. Am citit re
cent un scenariu în care exista o 
scenă ce se petrecea la un tribunal ; 
or, se vedea clar că autorul n-a fost 
niciodată într-o sală de judecată. Și 
ne amintim cu toții acele filme cu 
muncitori, sau cu țărani. în care 
„actualitatea" era doar de decor...

în filmele noastre trebuie să pu
nem mai mult preț pe idee, dar nu 
pe idee în sine, izvorîtă din ceea ce 
îți închipui că se întîmplă sau că 
s-ar putea întîmplă. ci pe ideea 
extrasă din viață, din contactul ne
mijlocit cu realitățile, cu oamenii. E 
vorba aici, evident, despre poziția 
creatorului, despre concepția lui a- 
supra artei, despre faptul dacă are 

ori nu ceva de co
municat semenilor 
săi, despre per
spectiva socială a 
operei. A „intui" 
un subiect sau a 
aștepta „comanda" 
studioului cu pasi
vitatea meseriașu
lui care lucrează 
„cu materialul cli
entului" nu înseam
nă a face artă. 
Spun toate astea a- 
proape cu un sen
timent de jenă, pe 
care-1 încerci cînd 
afirmi lucruri arhi
cunoscute, Dar... 
Atunci cînd modul 
de existență diur
nă a artistului se 
reduee la un peri
metru mediocru, 
cînd preocupările 
se circumscriu în
tr-o zonă facilă, a- 
flată ca să zic așa 
„sub mină", sensul 
operei e in mod i- 
nevitabil văduvit 
<le aspirația spre 
universal, spre a- 
firmarea unei vizi
uni proprii asupra 
lumii. Am putea, 
din teama de a 

nu fi acuzați de banalitate, să 
nu mai afirmăm credința noas
tră in necesitatea cunoașterii ac
tive, pasionate a vieții, in aspectele 
ei multiple 7 S-ar putea să ni se pară 
depășită necesitatea de a prospecta
— nu în turist, sau in reporter grăbit
— acele zone în care în mod real, de
terminant, se creează, în care se în
fruntă ideile, pasiunile, caracterele, 
în care viața nu e lincezeală prin ca
fenele, ci o bătălie nu rareori dură 7 
S-ar putea să privim toate acestea cu 
o superioară (și fundamental greșită) 
detașare ? Dacă am proceda așa, 
am mai asista multă vreme la poves
tea junelui ostenit de viață înainte 
de a fi trăit măcar una din experien
țele fundamentale ale ei, sau la con
fecții după ureche ori după vagi a- 
mintiri din copilărie, la filme sărace 
în substanță documentară, fragile din 
punctul de vedere al autenticității, 
neconvingătoare artistic. După păre
rea mea, artistul căruia trebuie să i 
se spună „cunoaște viața !“ e orice 
inafară de artist contemporan.

Cu riscul să mă repet, sînt convins 
că inițiativa și pasiunea sînt resor
turi esențiale ale dezvoltării filmu
lui românesc. Că talentele de care 
dispune cinematografia noastră, pro- 
fesionalitatea celor mai buni regizori 
ai săi se oer, dublate de mai multă 
inițiativă și de mai multă pasiune în 
abordarea actualității, că funcția 
producătorului, a studioului se cere 
exercitată cu mai multă inițiativă și 
cu mai multă pasiune, că de inițiati
vă și de pasiune depinde și rezolvarea 
mult discutatei probleme a scenariu
lui de film.

în felul acesta, și numai în felul a- 
cesta putem răspunde atenției pe care 
partidul o acordă — în cadrul poli
ticii sale culturale — filmului artistic, 
îndemnurilor sale, cerințelor vitale 
ale afirmării cinematografiei națio
nale.

D. COSTIN

Premiere cinematografice:

ION BUDAI-DELEANU 
o mare personalitate 
la izvoarele culturii 

noastre moderne
Ion Budai-Deleanu, de la a cărui 

moarte s-a împlinit la 24 august un 
secol și jumătate, este una dintre 
cele mai puternice personalități pe 
care le-a dat culturii poporul 
român în veacul al XVIII-lea. 
Prieten și tovarăș de idei și de luptă 
cu Samuil Micu, Gheorghe Șincai și 
Petru Maior, Budai-Deleanu a fost 
lipsit însă. în timpul vieții, de putin
ța anei acțiuni directe asupra conști
inței contemporanilor, astfel încît, 
deși cunoscut într-un cerc restrîns ca 
un cărturar de seamă, el n-a devenit 
prezent pentru cultura română decît 
spre sfîrșitul veacului trecut. Răs
punderea pentru această tirzie re
ceptare a operei sale de către cultu
ra căreia îi aparținea prin toată 
ființa sa, nu trebuie lăsată în
treagă pe seama „destinului". Este 
adevărat că oficialitățile impe
riale au împiedicat tipărirea 
marelui dicționar român-german 
la care Budai-Deleanu a lucrat pînă 
în ultima perioadă a vieții sale, și că 
nici o cenzură chesaro-orăiască n-ar 
fi dat aprobarea — admițînd că i 
s-ar fi solicitat — pentru tipărirea 
Țiganiadei ; dar nu este mai puțin 
adevărat că încă din 1830 Gheorghe 
Asachi, care-1 cunoscuse personal pe 
autor, vestea în coloanele „Albinei 
românești" pe „Ion Budescu, căruia 
cu drept cuvînt 1 se cuvine cununa 
de acel întîi poet românesc, însă ne
muritoarea sa poemă eroică zace as
cunsă ca o comoară în scrinul fami
liei răposatului și aceia pentru care 
s-a ostenit toată viața sa, abia îi cu
nosc numele". Treizeci și opt de ani 
au trebuit să treacă de la această 
dată și pină cînd, după ce bătuse la 
toate ușile guvernelor vremii, bă- 
trînul — acum — Asachi să reu
șească a obține suma necesară achi
ziționării prețiosului tezaur de ma
nuscrise. Abia în 1868 s-a împlinit 
dorința ctitorului culturii noastre mo
deme de a vedea opera lui Budai- 
Deleanu salvată de risipire și redată 
alor săi.

Cu toate acestea, au mai trebuit să 
treacă aproape zece ani pînă la prima 
ediție a Țiganiadei, într-un periodic 
ieșean, „Buciumul român". Editorul 
este modestul, dar atît de harnicul 
cărturar Teodor Codrescu, același cu 
îngrijitorul colecției de documente 
numită „Uricariul". Abia în 1925, isto
ricul literar Gheorghe Cardaș a editat 
a doua variantă, definitivă, însoțită de 
un studiu asupra vieții și operei lui 
Budai-Deleanu. In 1969, după ce mai 
fusese editată de cîteva ori, a văzut 
lumina tiparului, în colecția „Ly
ceum" a editurii Albatros, pri
ma ediție critică, alcătuită după 
toate rigorile filologiei contemporane 
de către Florea Fugariu și însoțită de 
editor cu un amplu comentariu ce ur
mărește textul pagină cu pagină. Din 
restul moștenirii manuscrise a lui 
Budai-Deleanu s-a tipărit numai poe
mul Trei viteji, prima oară tot de 
către Gh. Cardaș în 1927, și un stu
diu istoric despre Bucovina, editat 
de G. Bogdan-Duicâ. Abia anul a- 
cesta a apărut o parte din opera ling
vistică (Ion Budai-Deleanu, Scrieri 
lingvistice, text stabilit și glosar de 
Mirele Teodorescu, introducere și 
note de Ion Gheție) și, cu tot numă
rul mare de articole și studii — mul
te remarcabile — dedicate personali
tății și creației lui Budai-Deleanu, 
numai în 1967 biografia lui a consti
tuit obiectul unej monografii funda
mentale, întemeiată ne îndelungi ex
plorări prin arhive din țară și stră
inătate : Noi contribuții Ia biografia

Ini Ion Budai-Deleanu. Documente 
inedite de Lucia Protopopescu. O mo
nografie similară asupra operei se 
lasă așteptată, dar avem satisfacția 
să aflăm, în aceste zile comemorative, 
că începînd de anul viitor vor apărea 
la Editura Minerva operele com
plete ale lui Budai-Deleanu.

Nu întîmplător anilor noștri le-a 
fost dat să facă acești pași importanți 
«ore o restituție integrală a operei 
și personalității lui Ion Budai-Delea
nu, ca de altfel și a altor autori, în 
vastul proces de valorificare a moș
tenirii culturale. Căci nici o altă eta
pă a culturii române moderne nu a 
fost mai prielnică unei descoperiri a

150 DE ANI DE LA 
MOARTEA SCRIITORULUI
semnificațiilor strădaniei marelui 
cărturar, către nici o altă generație 
de creatori ea n-a putut vorbi mai de 
aproape. Dacă sfîrșitul secolului tre
cut a început să sustragă uitării și 
ignoranței o fărîmă din opera lui 
Budai-Deleanu, dacă prima jumătate 
a veacului nostru a asistat la verti
ginoasa ascensiune a gloriei postume 
a genialului scriitor, ascensiune încu
nunată de strălucitul capitol dedicat 
lui de către G. Călinescu în Istoria 
literaturii române de la origini pină 
in prezent, în schimb, epocii noastre 
îi revine meritul și sarcina de a des
coperi în autorul Țiganiadei o per
sonalitate de dimensiuni cantemirie- 
ne a culturii române, un lingvist și 
un istoric de surprinzătoare intuiții, 
un geniu literar de talie europeană, 
prin care cultura română a- devenit 
contemporană în spirit veacului lui 
Voltaire și al Revoluției franceze.

Ion Budai-Deleanu nu este un intîr- 
ziat în timpul său nici prin conținu
tul și nici prin forma operei 6ale, 
ci o sinteză genială a modului româ
nesc de a trăi, a recepta și a valo
rifica „secolul luminilor", cu ideile, 
aspirațiile, idealurile, limitele și iz- 
bînzile sale. Și anume, în directă le
gătură cu imperativele luptei poporu
lui pentru a-și recuceri libertatea na
țională, pentru a-și dobîndi drepturile 
la afirmarea nestînjenită, economică, 
socială și spirituală. Pe acest fond 
de luptă, egal de intensă, deși în for
me și circumstanțe specifice, de o 
parte și de alta a Carpaților, se con
turează activitatea tuturor cărturari
lor reprezentativi ai culturii române 
din acest secol, începînd cu precurso
rul lor, Dimitrie Cantemir, și sfîrșind 
cu cel mai aproape de spiritul radical 
specific epocii, Iou Budai-Deleanu. 
Dimensiunile reale . și semnificațiile 
operei «ale ni se dezvăluie numai a- 
tunci cînd privim pe, Budai-Deleanu 
în perspectiva întregii evoluții a cul
turii românești din acest veac, am
ploarea creației sale depășind cu 
mult granițele provinciei natale. Ca 
și Miron Costin, Stolnicul Cantacu- 
zino, Dimitrie Cantemir, Budai-De
leanu. împreună, de altfel, cu marii 
săi colegi de generație, s-a simțit 
vorbind in numele întregului popor 
român și întregii culturi românești. 
Alegerea Iui Țepeș ca erou al poe
mei sale si localizarea acesteia in 
Tara Românească nu este decît ur
marea firească a modului său de a 
gîndl problemele vremii,

Secolul al XVIII-lea românesc, rm 
care lucrări recente ni-1 arată

rrASUL DE PICĂ"

Film distins cu Marele Premiu Cannes 1964. O producție a studioului din Barrandov. Regia : Milos Forman. 
Cu Ladislav lakim, Pavla Martinkova, Jan Vostrcil.

ca pe o epocă de luptă șl 
intensă prefacere intelectuală, și al 
cărui bilanț, încheiat în primele de
cenii ale secolului următor, a fost 
eliberarea națională fie și parțială pe 
moment, precum și crearea culturii 
române moderne, acest secol de efer
vescență, dar fără infăptuiri majore 
pe plan literar, a dobîndit o voce spe
cifică în literatură numai datorită lui 
Budai-Deleanu. înălțimea la care 
s-a ridicat această creație compen
sează vecinătățile liliputane lingă car*  
a apărut.

Om al veacului luminilor prin data 
nașterii, prin formația intelectuală, 
prin încrederea în rațiune, prin in
tensitatea și ascuțimea satirei îm
potriva tuturor instituțiilor feudale 
și prin însăși data la care-și termină 
principala sa scriere (pe care după 
1 800 doar o desăvîrșește), Ion Budai- 
Deleanu anticipează totodată întrea
ga dezvoltare a literaturii române 
din secolul al XIX-lea, pe Heliade, 
Negruzzi, Kogălniceanu și Eminescu 
deopotrivă. El este întîiul creator ro
mân care-și pune deliberat proble
ma „modernizării" literaturii noastre 
și găsește cu o intuiție genială căile 
și legile creșterii firești a literaturii 
naționale, știind să învețe din toata 
literaturile Europei, antice și moder
ne, fără să cadă în imitație sterilă și 
reușind să însoțească „duhul pămîn- 
tului" cu cele mai caracteristice ma
nifestări ale „spiritului veacului", 
înainte de Heliade, el recunoaște ne
cesitatea exercitării pe marile mo
dele clasice și occidentale, fiind în
tîiul creator român la curent cu cî
teva literaturi străine. înainte de 
Negruzzi își alege un subiect din is
toria națională și glorifică un erou 
al acestei istorii, și înainte d<i Ko- 
gălnieeanu, redactînd în 1812 prolo
gul la Țiganiada afirmă valoarea 
trecutului național ca izvor de inspi
rație literară. înainte de Eminescu el 
își propune și reușește să „toarne în 
forme nouă limba veche și-nțeleap- 
tă“ unind sevele graiului natal și vir
tuțile limbii cronicilor și cărților bi
sericești cu neologismul impus de 
frecventarea gîndurilor și literaturilor 
moderne. Lingviștii sint uimiți în 
fața extrordinarului său simț al 
limbii, care l-a făcut să dea unui 
mare număr de cuvinte străine, 
atunci, la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, exact forma cu care 
le folosim noi astăzi ! Toate a- 
ceste calități asigură Țiganiadei vi
talitatea unei creații geniale peste 
care timpul a trecut fără a o veșteji. 
Putem să ne gindim ce ar fi însem
nat publicarea ei la 1830, cînd s-a 
făcut întîia oară vestire despre ea, 
cum ar ti citit-o generația lui Băl- 
cescu.

Pentru noi, Ion Budai-Deleanu 
este întîiul scriitor român care a 
vrut și a reușit să aducă literatura 
română la egalitate cu marile litera
turi ale vremii. Țiganiada suportă 
comparația cu oricare capodoperă a 
poemei eroi-comice și este una din 
puținele produse viabile ale acestui 
gen. Este un fapt. Care este expli
cația acestei izbînzi, cu atît mai sur
prinzătoare, cu cît pașii literaturii 
române pe noua cale a modernizării 
erau abia Ia început și se reduceau 
la stihurile primilor Văcărești și la 
imitațiile lui loan Cantacuzino (chjar 
adaptările lui Ion Barac și Vas' 
Aaron sint posterioare anului K« 
cînd Budai-Deleanu terminase de 
fapt Țiganiada) 7 Budai-Deleanu a 
fost întîiul din strălucita pleiadă de 
creatori români moderni care a știut 
să dubleze geniul nativ cu o aspră, 
lucidă și sistematică disciplină a 
muncii intelectuale, cu o „exploata
re" rațională a tuturor posibilităților 
sale intelectuale, nutrlndu-Ie cu o 
vastă cultură și armîndu-le cu o pro
fundă angajare umană în totalitatea 
vieții colectivității naționale. Reiese 
clar din mărturiile sale din prologul 
și notele la Țiganiada că această 
capodoperă a literaturii române nu 
este un rod spontan al unei inspi
rații haotice, ci rezultatul unui imens 
travaliu, unei întinse și tenace edu
cații literare. Marea sa capacitate de 
a învăța și asimila fără a se înrobi 
izvoarelor și modelelor, va deveni 
caracteristică tuturor marilor crea
tori moderni, fiind ilustrată și de 
Eminescu, și de Arghezi, și de Ne
gruzzi. și de Rebreanu. Laboratorul 
său de creație așteaptă noi și funda
mentale completări din partea al
tor cercetători. Este limpede că au 
existat și alte izvoare / modele 
decît cele știute, dar este tot atît 
de limpede că, oricît de multe ar fi 
fost, ele nu anulează nucleul vital 
al operei, care este spiritul popular 
și limba în care a fost scrisă.

Pentru noi, astăzi, izbînda lui 
Budai-Deleanu este o demonstrație 
și o lecție. însăși gloria lui atît de 
tirzie, dar așa de definitivă, ne face 
să medităm la destinul adevăratelor 
capodopere, menite să-și urmeze tra
iectoria glorioasă pe cerul spiritual 
al patriei și al umanității.

Dan ZAMFIRESCU

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Zboară cocorii : REPUBLICA
— 10; 12,30; 18; 18,30; 21.
• Mayerling (ambele serii) :
BUCUREȘTI — 9; 12,15; 16; 19,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,45, 
FAVORIT — 9,30; 13; 16,30; 20,
GRĂDINA DOINA — 20,30, GRĂ
DINA FESTIVAL — 20,15.
• Billy mincinosul ; CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30.
• Asul de pică : CAPITOL — 
18,15; 20,15.
• întoarcerea doctorului Măbuse : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 3383; - 19,30, FESTIVAL - 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 20, GRADI
NA PARCUL HERĂSTRĂU — 20
• Petrecerea : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, BUCEGI
— 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 copii : DOINA
— io.
• Această femeie : DOINA —
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
REA — 15,30; 18, VITAN — 
18.
• Lanterna cu amintiri : 
puri noi —
nuare.
• Dragoste și viteză : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30, MODERN — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, ARENELE
ROMANE — 20.
• Jandarmul se însoară : GRIVI-
ȚA - 10,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA - 11; 16; 18,15; 20,30,
ARTA — 15,30;. 18, la grădină — 20.
• Ora hotărîtoare : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30.

ÎNFRĂȚIREA 
— 17,45; 20,
‘ 20,15.

întunecă :

UNI- 
15,30;

• i: TIM-
9,30—20,30 în conți-

20,30,

• Marile vacanțe : 
INTRE POPOARE 
FLACĂRA - 15,30; 18;
• Așteaptă pînă se 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Intîlnire la vechea 
DACIA — 8,45—20,30 în 
re, PROGRESUL 
grădină — 20.
• Cocoșatul CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Argoman superdiabolicul : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20, 
RAHOVA — 15,30; 18.

moschee : 
continua- 

15,30; 18. la

• Străinii : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.
• Dreptul de a te naște : FEREN
TARI — 15,15; 18; 20,30, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• .Monștrii : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15, la grădină — 20,15.
• Tiffany memorandum : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 9; 11,15, 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18, la grădină — 20, FLA
MURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : VOLGA — 16; 19,30.
• Eroul de ia Kon Li : LUMINA 
- 18,30; 20,45.
• Intrusa : VIITORUL — 16; 18; 
20.
Î Căsătorie în stil grec : MOȘI- 

OR - 15,30; 18.
• Freddy și cîntecul preriei: 
POPULAR — 15,30; 18.
• Noul angajat: POPULAR — 
20,15.
• Frații Saroyan : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Cel 1000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : PACEA — 15,30; 18; 20,15. 
• Omul care nu poate fi acuzat: 
COSMOS — 15,30; 18: 20.15.
• Sub semnul Iul Monte Cristo : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15, LU
MINA — 9—16 în continuare.

• Mari succese de odinioară: 
GRĂDINA CAPITOL — 19,30; 21,30.
• Dragostea lui Serafim Frolov : 
GRADINA BUZEȘTI — 20,30.
• Vînt de libertate : GRADINA 
UNIREA — 20.
• Afurisitul de bunic : GRADINA 
MOȘILOR — 20.
• Logodnicele văduve : GRADI
NA VITAN — 20,15.
S Profesorul infernului : GRA- 

INA RAHOVA — 20,15.
• Anicika : CLUBUL UZINELOR 
REPUBLICA

teatre
• Teatrul „C.I. Nottara" (Ia 

Teatrul de vară „23 August") : Sus 
pe acoperiș... in sac — 20.

• Teatrul evreiesc de stat î 
Mazel-Tov ! — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. 

Tănase" (la grădina „Boema") i 
Sonatul Lunii — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (la 

Teatrul de vară „Herăstrău") i 
Regele pungașilor — 20.

ri

*
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Programul I

17.M

18,15

19,15
19,20

sea-

pen-

Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. 
Bună seara, fete ! Bună 
ra, băieți 1 
Anunțuri-publicitate. 
1001 de seri — emisiune 
tru cei mici.

10,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia. In 

prins : Borremose ; Aripi ; 
Selachi.

21,00 Medalion Ștefan Clobotărașu.
21,15 Film serial „Incoruptibilii" : 

Cazul Iul Glamino.
22,03 Fapt divers. 
22,20 * " ’

cu-

„Intr-o seară de vară". Pro
gram de romanțe.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
Festivalul internațional al 
cîntecului Sopot — 1970 (se- 
lecțluni).

23,33 închiderea emisiunii.

23,05

Programul II

20,00 Poesis. Versuri de Ana Blan- 
diana.

20,15 Seara melomanului. „En Șa- 
ga" de Sibelius.

20,45 Revistele săptămînii.
20,55 Film serial „La flecare
21,50 închiderea emisiunii.

kmu

\ 
\ 
\

*

)

*

*

A



SCINTEIA’—sîmbăfă 29 august 1970 PAGINA 5

panoramic județean
CULTURA iN VÎLCEA

/ CE OFERIȚI
TINERETULUI?
Cu mai bine de un an în urmă, 

în paginile ziarului nostru se sem
nalau deficiențele existente în acti
vitatea cultural-educativă desfășu
rată de Casa de cultură a municipiu
lui Rîmnicu-Vîlcea. Forurile cultu
rale din județ au promis inițierea 
unor măsuri menite să scoată activi
tatea casej de cultură din rutină și 
anonimat, pentru a face din ea un 
laborator fecund al muncii artistice 
și culturale. Revenind din nou la 
Rîmnicu-Vîlcea subliniem de la în
ceput atenția cu care organele jude
țene și locale de partid, comitetul 
județean pentru cultură și artă au 
analizat munca desfășurată la casa 
de cultură, au reliefat punctele ne
vralgice și au stabilit măsurile cuve
nite.

Se poate spune acum că în viața 
culturală a municipiului și a jude
țului prezența Casei de cultură din 
Rm. Vilcea se face tot mai mult 
simțită, că multe din acțiunile sale 
au capacitatea de a stimula interesul 
pentru cultură, de a sprijini vastul 
efort de formare a personalității u- 
mane. Reținem numărul mare al spec
tacolelor teatrale prezentate de co
lectivul teatrului popular al casei 
de cultură, ca și de numeroase 
echipe din țară sosite aici în turneu. 
Un real succes al artiștilor vîlceni îl 
constituie spectacolele de operetă 
care, în ultimii doi ani, au menți
nut permanent viu interesul specta
torilor locali. în rîndul acelorași suc
cese înscriem stagiunea cvasiperma- 
nentă de muzică simfonică realizată 
cu concursul Filarmonicii din Sibiu. 
Cu această ocazie s-a demonstrat cu 
prisosință că la Rîmnicu-Vîlcea 
există numeroși și statornici iubitori 
ai muzicii simfonice — de la adoles
cent 
veci 
nea concerte s-au 
închisă", _ 
și, pe cît posibil, 
diversificarea lor. 
și numeroasele __ _____ r_____
tate de formațiuni și ansambluri fol
clorice care întregesc imaginea unei 
activități în continuă îmbogățire. 
Pași înainte au fost făcuți și in do
meniul organizării activităților dis- 
tractlv-recreative. Casa de cultură 
organizează cu regularitate seri dis
tractive pentru tineret, vizionarea 
colectivă a unor spectacole televizate, 
jocuri recreative și altele. înființa
re „Clubului tinereții" pe lîngâ casa 
c cultură constituie un început pro
mițător pentru mai intensa atragere 
în activități culturale a numeroșilor 
tineri din localitate. Se cuvin remar
cate, de asemenea, acțiunile desfășu
rate de cenaclul literar „Anton 
Pann", întîlnirile unor oameni de 
știință și cultură cu tinerii din loca
litate, prelegerile de cultură generală 
desfășurate sub auspiciile Universi
tății populare ca și Salonul artistic 
„Selena", inițiat de Casa creației 
populare. în fine s-ar mai putea a- 
dăuga numeroase conferințe, simpo
zioanele și întîlnirile cu oameni din 
zonele apropiate, pentru a împlini o 
imagine adevărată despre dimensiu
nile vieții culturale a municipiului 
Rîmnicu-Vîlcea.

Cu toate acestea, fără a minima
liza rezultatele acțiunilor cultural-

și Mihăești s-a relevat im
portanța pe care o au ilus
trarea operativă la colțuri
le informative a stadiului 
lucrărilor agricole, audiții
le colective la radio și te-

Pentru continua îmbună
tățire a activității cămine
lor culturale și a bibliote
cilor de la sate, secția de 
propagandă a comitetului 
județean de partid a ini
țiat, alături de alte forme 
mai vechi, atestate ca va
loroase pentru continua 
îmbogățire a mișcării cul
turale de la sate, organiza
rea unor schimburi de ex
periență pe centre de co
mune, la care au participat 
directorii căminelor cultu
rale (locțiitori de secretari 
ai comitetelor comunale de 
partid) și bibliotecarii. Pre
gătit cu mare atenție, pro
gramul acestor schimburi 
de experiență a vizat felul 
cum factorii de răspundere 
ai instituțiilor culturale 
sprijină acțiunile de mobi
lizare a membrilor coope
ratori, a tuturor oamenilor 
de la sate, pentru organiza
rea mai bună a producției 
și a muncii în C.A.P., pen
tru sporirea producției la 
hectar, întărirea disciplinei, 
apărarea avutului obștesc, 
întărirea economică a fie
cărei unități agricole.

La întilnirea organizată în 
comuna Măciuca, la care au 
participat directori de că
mine culturale și bibliote
cari din 12 comune, pe te
ma „Formele muncii po
litice de masă și ale ac
tivității cultural-educative 
folosite în sprijinul realiză
rii sarcinilor din agricultu
ră", s-a realizat un bogat 
schimb de experiență pri
vind conținutul activități
lor, ancorarea acestora in 
realitatea și specificul local, 
caracterul educativ și efi
ciența manifestărilor orga
nizate. Un accent deosebit 
s-a pus pe promovarea for
melor noi, atractive și ope
rative, așa cum sînt colțu
rile informative, concursu
rile, foile volante, gazetele 
satirice și fotocritice etc. 
La schimburile de ex
periență de la Grădiștea

să cunoască satul*.  Aici se 
afișează cu regularitate sta
diul lucrărilor agricole, 
membrii cooperatori care 
au efectuat cele mai mul
te zile calendaristice și cei

SA ȘTIE

cadrul acestei rubrici sînt 
prinse atit aspecte pozi
tive, cît și negative din 
activitatea membrilor coo
peratori. Dovedindu-și for
ța lor combativă, colțurile 
informative s-au impus ca 
una din formele eficiente 
ale muncii politice de masă 
Ia sate. Pentru aceasta, ele 
au fost îmbunătățite cu noi 
rubrici, așa cum sînt : în
semnări despre fruntași, ca
lendarul lucrărilor agricole, 
fotocritica „nu faceți ca 
ei“ (rubrică de caricaturi), 
noutăți în bibliotecă, pro
gramul activităților cultu
rale organizate la căminul 
cultural etc. și extinse în 
aproape toate comunele din 
județ.

O altă formă folosită de 
către căminele culturale de 
la sate — în urma schim
burilor de experiență — și 
care s-a dovedit eficientă 
este gazeta volantă. Editată 
de un colectiv de redacție, 
aceasta a apărut și apare 
în comunele și satele jude
țului, lunar și chiar săptă- 
rninal. Mai precis, de cîte 
ori a fost nevoie să se asi
gure mobilizarea coopera
torilor la rezolvarea unor 
sarcini obștești ori de pro
ducție.

Căminele culturale și bi
bliotecile sătești din Vîlcea 
au reușit să imprime o 
mai mare operativitate, a- 
dresă precisă, caracter con
cret și diferențiat multora 
din activitățile ce le iniția
ză, contribuind în acest fel 
la sporirea recoltelor, la 
întărirea economică a uni
tăților agricole, la dezvolta
rea continuă și înfrumuse
țarea comunelor județului. 
Alături de alte forme de 
manifestare culturală care 
și-au dovedit în practică 
acțiunea lor stimulatoare, 
asemenea inițiative au da
rul de a cultiva importante 
trăsături civice și morale.

Petre DOBRESCU
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TOTeducative e necesar să arătăm că 
ele nu au atins varietatea și sub
stanța cerute de viața efervescentă a 
orașului. Se observă încă deficiențe 
chiar în domeniile în care am remar
cat deja perfecționări, îmbunătățiri. 
Teatrul popular din oraș, laureat al 
mai multor concursuri republicane, 
începe să dea semne de oboseală, 
prin numărul mic de piese jucate și 
abordarea unui repertoriu, uneori, 
de minimă valoare artistică. în se
lecția repertorială se simte obsesia 
opțiunii organizatorilor pentru pie
sele de „succes", între care își află 
locul teatrul bulevardier, lipsit de 
rezonanțe majore. în alegerea reper
toriului se are în vedere doar latura 
financiară. Că acesta este criteriul, 
se poate observa și din piesele ju
cate de teatrele profesioniste în tur
neu prin județ. Acestea întocmesc 
pentru turnee repertorii de minimă 
rezistență artistică. Să amintim, 
pentru exemplificare, doar citeva din 
ele, cum ar fi „A doua împușcătură", 
„Pe ușa din dos" sau „Dușmanul fe
meilor" — superficiale, de slabă cali
tate, bazate în cea mai mare parte 
pe o intrigă ieftină, supralicitind 
melodramaticul, calambururile și ga- 
2 " ' ■ • - Surprinde cum
forurile culturale județene admit cu 
atîta ușurință spectacole care promo
vează subarta, fără a face uz de 
dreptul și obligația lor de a veghea 
la ținuta artistică și educativă a pie
selor.

Este evident că asemenea concesii 
făcute spectacolului facil, orientarea 
forțelor existente, a preocupărilor că
tre activități cu discutabilă eficiență 
educativă duc la absența din pro
gramul general al casei de cultură 
a unor acțiuni menite să-l întregeas
că, să facă din această instituție un 
factor dinamic în munca de formare 
și pregătire spirituală a oamenilor 
muncii, diminuează astfel una din 
funcțiile sale fundamentale — for
marea moral-cetățenească, contribuția 
pe care și-o poate aduce, prin mij» 
loace specifice, la educația multilate
rală a spectatorilor, cu deosebire a 
celor tineri. Așa se explică faptul că 
pentru educația patriotică a ti
neretului, pentru stimularea in
teresului în muncă, pentru mai buna 
cunoaștere a realităților țării noastre, 
instituțiile culturale din județ au 
făcut prea puțin și, acolo unde s-a 
întreprins cîte ceva, nu ne întîlnim 
cu activități gîndite în perspectivă, 
orientate programatic spre formarea 
și cultivarea unor trăsături moral- 
politice noi. Chiar „Clubul tinere
ții" rămîne încă dator unor concep
ții rigide care-1 claustrează într-un 
cerc îngust, ca o posibilitate oarecare 
de a juca șah sau rummy. Numai titu
latura și faptul că aici tinerii se pot 
întîlni și cunoaște nu sînt suficiente.
.Clubul tinereții" trebuie să devină 

un cadru prielnic pentru activități 
cu larg ecou educativ și estetic. Mai 
buna folosire a acestei forme organi
zatorice noi impune renunțarea la 
rutină și comoditate, aflarea celor 
mai adecvate mijloace de stimulare 
a interesului tineretului. j

Responsabilii culturali ai munici
piului au în față un peisaj uman în 
continuă diversificare și sporire. Vîl
cea industrială, cu miile de munci-

gurile de duzină, 
forurile culturale

tori, ingineri și tehnicieni, cu miile 
de elevi și studenți muncind in 
aceste zile de vacanță pe marile șan
tiere solicită intens rețeaua cultu
rală. S-ar putea organiza, astfel, 
cu rezultate deosebite, cum dove
dește experiența dobîndită în alte 
județe, întîlniri între tineri din dife
rite întreprinderi sau cu oameni de 
culturâ și artă, cu vechi membri de 
partid, discuții asupra unor probleme 
ale contemporaneității, vizionarea "" 
melor de scurt metraj produse 
cineclubul local, serate de teatru

Atenția sporită a comitetului 
dețean de partid pentru adîncirea și 
diversificarea substanței educative a 
manifestărilor culturale se conjugă, 
după cum observa tov. Matei Con
stantin, secretarul cu problemele de 
propagandă al comitetului județean 
de partid, cu o mai judicioasă folo
sire a cadrelor, asigurarea cu me- 
todiști calificați și pasionați în stare 
să asigure casei de cultură, institu
țiilor culturale din județ substanța 
de idei și calitate cerută de mersul 
înainte al vieții. Se impune în conti
nuare abordarea realistă a locului și 
rolului casei de cultură în viața cul
turală a județului, pentru a se 
deplasa acțiunile sale de la manifes
tările fastuoase, dar extrem de rare, 
la o activitate cotidiană susținută, în 
care să transpară cu claritate țelurile 
educative.

til
de 

etc. 
ju

E. VASILESCU

SA TUL I
Din experiența căminelor culturale 

în mobilizarea cooperatorilor 
la rezolvarea unor sarcini 

obștești și de producție

levizor, popularizarea pre
sei, discuțiile axate pe pro
bleme specifice de agricul
tură.

Rezultatele organizării a- 
cestor schimburi de expe
riență nu au întîrziat. Ast
fel. în satul Bulata a apă
rut colțul informativ inti
tulat sugestiv „Să vadă și

care nu participă cu regu
laritate la muncă, cari
caturi, fotografii. în co
muna Popești, colțul infor
mativ a fost întregit cu o 
nouă rubrică : ..Prin C.A.P. 
Popești, dacă pornești, 
membrii cooperatori cum 
îi găsești ?“. Folosindu-se 
aparatul de fotografiat, în

Ceramică de Vîlcea, strălucirile unei arte milenare 
Foto : S. Cristian

iți la vîrstnici — infirmîndu-se 
;hi prejudecăți. Faptul că aseme- 

desfășurat cu „casa 
îndreptățesc continuarea 

amplificarea și 
Sînt de amintit 

spectacole. prezari-

balneoclima- 
” ’ i Ol- 

un teritoriu 
atracție pen- 

Sosiți aici,

Stațiunile 
terice de pe Valea 
tului sînt 
de mare 
tru turism, 
turiștilor le sînt asigurate 
condiții dintre cele mai 
bune de cazare, odihnă și 
tratament, posibilitatea de 
a întreprinde excursii în 
locurile mai importante, de 
a-și petrece atractiv și fo
lositor timpul liber. în mod 
firesc un loc însemnat în 
realizarea acestor obiective 
revine caselor de cultură 
din stațiuni.

în stațiunile balneocli
materice, în parte, activita
tea culturală are un carac
ter utilitar și dlstractlv-re- 
creativ. Datorită faptului că 
beneficiarii acestor activi
tăți petrec o perioadă re
lativ scurtă in stațiuni, 
este firesc ca unele din 
acestea, cum ar fi con
ferințele pe teme medicale, 
să se repete periodic, în 
funcție de sosirea noilor 
serii, cum se întîmplă, 
de altfel, și cu alte acțiuni 
(excursiile, de exemplu).

Activitatea cultural-dls- 
tractivă a stațiunilor de pe 
Valea Oltului poartă am
prenta stilului de muncă 
existent în genere în reșe
dința de județ. Nu s-a rea
lizat încă diferențierea spe
cifică. Ca să subliniem si
militudinile e suficient să 
arătăm că activități iden
tice (cu rare excepții) au 
loc de exemplu, Ia casele 
de cultură din Rm. Vîlcea 
sau Drăgășani. Mai mult, 
spectacolele teatrale în tur
neu aplică și aici aceleași 
criterii neartistice de selec
ționare a repertoriului. Pu
ține piese de teatru (am a- 
minti printre cele reușite 
„Omul care a văzut moar
tea") s-au jucat cu distri
buția cea mai bună. Tea
trele de estradă își organi
zează turnee estivale ad

hoc cărora le fac o reclamă 
disproporționată în ra
port cu valoarea spec
tacolului. Se recurge la 
obiceiuri vechi, întîlnite pe 
vremuri la circurile In tur
neu provincial, de a afișa 
nume străine, de altfel com
plet necunoscute și... neta
lentate, cum s-a întîmplat

spectacole ,,înferarea unor
turneu" de minimă calitate. 
Comitetul județean pentru 
cultură și artă veghează cu 
prea multă îngăduință la 
păstrarea ținutei artistice 
a spectacolelor contractate. 
Nu pledăm prin aceasta ca 
programele caselor de cul
tură din stațiuni să fie în-

conferințe, să aibă discuții 
cu ascultătorii pe diverse 
teme. Este adevărat că a- 
nume discuții se bucură de 
mare popularitate. Dar tot 
atît de adevărat este și fap
tul că multe personalități 
nu sînt... personalități. Con- 
sultînd planurile de activi
tate ale caselor de cultură

BUNUL GUST CONCEDIAT
din activitatea culturală
a stațiunilor de odihnă

cu spectacolele „extraordi
nare" „Triumful stelelor" 
prezentate de Teatrul de 
stat din Pitești. Alteori, u- 
nele din piesele jucate — 
amintim doar : „Cine a 
ucis pe Carol al VI-lea“ sau 
„Burlacii", — aduc pe 
scenă o problematică nein
teresantă. cel mai adesea 
vetustă sau plată. Dreptul 
acordat conducerilor case
lor de cultură din stațiuni 
de a contracta'*  spectacole 
(nefiind dublat de pre
ocuparea pentru a cu
noaște calitatea și substan
ța lor) poate duce la proli-

tocmite la județ, ci doar ca 
forurile responsabile, prin 
oameni competenți, să a- 
jute la întocmirea reperto
riului selecționînd piese sau 
spectacole de reală valoare.

Există din păcate și alte 
domenii de minimă rezis
tență. Este vorba de con
ferințele ținute în stațiuni. 
Și în acest domeniu s-a în
cetățenit o practică cel pu
țin curioasă. De exemplu, 
intr-o stațiune sosește o 
personalitate a vieții știin
țifice, cultural-artistice sau 
sportive. Aceasta este in
vitată să țină mai multe

din Govora și Olănești am 
aflat despre numeroase 
conferințe ținute de... necu- 
noscuți. Ne putem imagina 
că un asemenea sistem de 
contractare a conferințelor 
duce la minimalizarea im
portanței lor. Cîteodată în- 
tilnim situația de neînțeles 
cînd una și aceeași persoană 
cu funcție de conducere in
tr-o instituție culturală, fără 
a avea pregătirea necesară, 
ține cu o dexteritate de in
vidiat și conferințe despre 
educația estetică și despre 
modul cum să ferim cerea
lele de incendii. Referitor

ia ultima conferință merită 
să detaliem faptele, întrucît 
ele oglindesc prezența unei 
practici birocratice și o tra
tare mecanică a instrucțiu
nilor. Lăăînd la o parte fap
tul că în multe stațiuni nu 
s-a cultivat griu în ultimii 
două sute de ani, mențio
năm că respectiva confe
rință s-a ținut pe baza unei 
adrese trimise de comitetul 
județean pentru cultură și 
artă. Evident, această notă 
era valabilă pentru zonele 
cerealiere, dar, după cum se 
poate constata, aparatul de 
multiplicat instrucțiuni al 
comitetului județean pentru 
cultură a fost mai mult de- 
cit harnic. Iar în stațiuni 
s-a găsit cineva care să nu 
citească, să nu înțeleagă 
spiritul instrucțiunilor, să 
aplice repede litera lor.

Activitatea culturală din 
stațiuni se supune in conti
nuare rutinei și lipsei de 
inventivitate. Existența u- 
nui spațiu și așa destul de 
redus adecvat activităților 
culturale este pe alocuri 
diminuat, cum se întîmplă 
la Olănești, unde de mai 
bine de un an unei foste 
săli a clubului 1 s-a dat altă 
destinație. Pe de altă parte, 
importante spații culturale 
amplasate în aer liber (gră
dina cinematografului
„Parc" din Govora, estrada 
din Ostrovul Călimăneștiu- 
lui) sînt folosite sporadic și 
atunci numai cu mare greu
tate.

Inconsistenta calitativă a 
activităților culturale, lipsa 
de ritmicitate impun o mai 
bună îndrumare, controlul 
operativ și eficace, promo
varea activiștilor culturali 
dotați. Este lesne de înțe
les că oamenilor veniți la 
odihnă și tratament nu li 
se pot oferi „surogate" cul
tural-artistice, improvizații 
de moment.

GH, DAN

Muzee pe o veche
vatră a culturii

noastre
Pe valea Oltului sint numeroase 

mărturiile asupra trecutului nostru 
istoric. Unul dintre ele e castrul ro
man de la Arutela ridicat de împă
ratul Hadrian ; altele poartă numele 
de Cozia, Bistrița, Arnota, Hurezu, 
Măldărești, Bâlcești. Numai o prezen
ță de veacuri pe aceste meleaguri, 
putea crea arhitectonica caselor ță
rănești de la Boișoara, Bărbătești, 
Cornișoara, Alunu, ceramica de la 
Sâlâtrucel. Olari-Hurez, Vlădești, Slă
tioara, Lungești, Dăiești, costumele 
populare de la Ciungetu, Bărbătești, 
Lăpușata, Valea Mare, ca să nu mai 
vorbim de originalitatea și frumuse
țea neîntrecută a cintecului și dan
sului popular. Cu asemenea mărturii 
ale capacității creatoare și ale gus
tului pentru frumos, județul Vîlcea 
întregește și susține un peisaj de via
ță specific poporului nostru, consti
tuind pentru generațiile prezentului 
motiv de îndreptățită mîndrie dar, 
totodată, reclamînd cu acuitate tre
cerea lor integrală în circuitul valo
rilor contemporane.

Am putut constata eforturile între
prinse de organele județene de resort, 
în colaborare cu forurile centrale, 
pentru conservarea și amenajarea 
complexă a monumentelor vîlcene, 
pentru valorificarea potențialului 
creator al artiștilor vîlceni contempo
rani. în prezent, se execută lucrări 
de conservare și restaurare a unor 
monumente de excepțională impor
tanță, cum ar fi, de exemplu, cele în
treprinse la muzeul de artă brîncove- 
nească de la Hurezu, iar pe de altă 
parte se urmărește concentrarea in 
ample sisteme muzeale a unor va
lori arhitectonice, etnografice și fol
clorice specifice ținuturilor vîlcene.

Cea mai proaspătă materializare a 
concepției de valorificare a patrimo
niului tradițional ni se pare „Muzeul 
ceramicii" de la Măldărești. în inten
ția realizatorilor, Muzeul de artă 
populară al Republicii Socialiste Ro
mânia și comitetul județean pentru 
cultură și artă, complexul muzeal de 
la Măldărești realizează, în accep
țiune modernă, ideea unui spațiu 
cultural specific românesc rezultat 
din îmbinarea armonioasă a spațiilor 
construite — vestitele fortărețe ci
vile de apărare, cunoscute în păr-

cule
Duca 
inte

rioare și elemente utilitare. Desfășu
rarea unor ample lucrări de conser
vare și restaurare realizate în urma 
unor studii minuțioase a dat celor 
două cule aspectul lor inițial. Piv
nițele adăpostesc unelte vechi de pre
parare a vinului, vase de lemn și de 
lut ars (chiupuri), unelte de prelu
crare a griului și de preparare a pli
nii. în celelalte încăperi s-au 
făcut amenajări interioare diferenția
te. Cea mai măre parte a lor 
adăpostesc obiecte de ceramică 
veche și actuală din ținutul Vîlcii, cu 
multele sale centre de olărit de la 
Vlădești, Zătreni, Olarl-Hurez sau 
Slătioara. în alte încăperi, unde exis
tau vechi fresce de familie, s-au a- 
menajat panouri cu sumane sau s-a 
recurs la mobilarea cu mobilier vechi 
de lemn.

Emanînd dintr-un plan larg de va
lorificare a moștenirii culturale, ame
najările muzeale de la Măldărești 
realizează într-o viziune modernă îm
binarea arhitecturii și a uneltelor spe
cifice culturii materiale feudale cu 
arta modernă a ceramiștilor și lucră
turii in lemn din zona Vîlcei. De o 
reală importanță culturală și artisti
că, complexul muzeal de la Măldă
rești se cere a fi însă dezvoltat în 
continuare pentru a valorifica și ce
lelalte construcții existente (ne refe
rim la cele două conace de autentică 
valoare arhitectonică). Forurile com
petente sînt chemate să ducă la bun 
sfîrșit asemenea valoroase inițiative. 
Nimic nu este de prisos, nici un efort 
nu este prea mare dacă este destinat 
ocrotirii și păstrării mărturiilor ma
teriale ale spiritului creator româ
nesc.

Lucrările întreprinse la Măldărești 
vor întregi peisajul cultural al ju
dețului, oferind, alături de muzeul 
județean din Rm. Vîlcea, de casele 
memoriale „Anton Pann" și „N Băl- 
cescu", de monumentele arhitecturii 
medievale cu excepționalele lor rea
lizări de artă feudală, fresca 
toace a unui ținut de aleasă 
spirituală.

țile Olteniei sub numele de 
(cula Greoeanu — 1516 și cula
— 1826) — cu decorațiunile

edifica- 
bogăție

EMIL

Casa de cultură din Rm. Vîlcea

ÎȘI MERITĂ NUMELE
Cenaclul literar „Anton Pann" 

s-a impus, de mai bine de un 
deceniu, in viața literară a mu
nicipiului Rîmnicu-Vilcea prin 
preocuparea de a călăuzi munca 
de creație și de a forma gustul 
artistic al numeroșilor săi mem
bri. Multitudinea și varietatea 
acțiunilor întreprinse urmăresc, 
în primul rînd, educația estetică 
a membrilor tineri, purtîndu-se 
în acest sens numeroase discu
ții pe teme de teorie a artei sau 
prezentîndu-se schițe de portret 
ale unor mari creatori din lite
ratura română și universală. De 
o deosebită utilitate se dovedesc 
întîlnirile cu cititorii. Cu prile
jul unor seri literare ținute în 
oraș sau în stațiunile de pe valea 
Oltului, în cadrul numeroaselor 
șezători literare organizate in 
satele județului, cenaclul a sti
mulat formarea gustului pentru 
lecturi literare de calitate, 
impulsionînd. totodată, acolo 
unde era cazul, încercările crea
toare originale. Reținem, de a- 
semenea, aportul deosebit al ce
naclului la editarea plachetei de 
versuri și proză originală „Cum
păna" ca și participarea substan
țială la alcătuirea paginilor lite
rare și a suplimentelor culturale 
ale cotidianului „Orizont". Re
cent, cenaclul a inițiat două con
cursuri de creație — reportaj li
terar și poezie — dedicate ani
versării semicentenarului parti
dului.

DAR INVENTARUL 
INVENTARULUI ?

Existența unui fond de carte 
rară, moștenit din diverse surse, 
ar fi putut pricinui bibliotecii 
municipale din fim. Vilcea, deți
nătoarea lui, motive de satisfac
ție și mindrie. Din păcate, acest 
valoros patrimoniu cultural ți 
documentar rămîne cam de mult 
timp nevalorificat. începută de 
mai bine de un an, operația de 
inventariere a cărților înaintează 
intr-un chip nejustificat de în
cet, ceea ce intirzie accesul la 
rafturile bibliotecii al celor ce 
doresc să le consulte. Ar fi fost 
de așteptat ca intr-o localitate 
tradițională a tipăriturii româ
nești, grija pentru această pre
țioasă moștenire să se materia
lizeze printr-o grabnică punere 
a ei in circuitul public, cu atit 
mai mult cu cit astfel de lucrări 
de autentică valoare documen
tară sint intens solicitate.

INIȚIATIVĂ PREȚIOASA
Concepută ca imagine com

plexă asupra epocii și a oameni
lor săi, expoziția itinerantă „Un 
om între oameni" se află de 
mai mult timp pe meleagurile 
vîlcene, prilejuind numeroșilor 
vizitatori întilnirea cu chipul și 
faptele marelui gînditor progre
sist și revoluționar, născut în a- 
ceste părți, Nlcolae Bălcescu. 
Vizitatorul găsește în această 
expoziție, excelent organizată, 
documente, citate din presa și ti
păriturile timpului, mărturii ale 
contemporanilor despre momen
tele revoluționare de la 1848, 
picturi, litografii, care, toate la 
un loc, desfășoară panorama 
istorică a unei perioade de mare 
efervescență socială, politică și 
culturală. Alături de documen
tele înfătișînd personalitatea, 
activitatea și opera lui N. Băl
cescu. participarea sa la marile 
evenimente ale timpului, expo
ziția face elogiul întregii genera
ții de revoluționari progresiști și 
cărturari patrioți. Prin bogăția 
documentară, ca și prin semni
ficația sa educativă, expoziția 
„Un om intre oameni" reprezintă 
o prețioasă inițiativă ce se cere 
continuată.

PENTRU CINE FACE 
CINECLUBUL FILMELE?

Trei cinecluburl, al casei de 
cultură, al combinatului chimic 
și al consiliului județean al sin
dicatelor, desfășoară o lăudabilă 
activitate de imortalizare pe pe
liculă a unor aspecte cotidiene 
din viața orașului și a județu
lui. In ciuda unor greutăți in a- 
provizionarea cu materiale, a 
lipsei unor mese de montaj șl a 
sediului necorespunzător, cineaș
tii amatori au realizat citeva 
scurt-metraje apreciate pentru 
calitățile lor. Cu toate acestea, 
filmele sint sortite de la început 
uitării. Ce se iniimplă ? Din 
lipsa unui spațiu corespunzător 
de proiecție, filmele nu pot fi 
vizionate de cei ce doresc. Mai 
mult, și după unele chinuite 2—3 
vizionări, desfășurate pe unde 
se poate, filmele sint aruncate 
la intimplare, iar condițiile 
improprii de conservare le dete
riorează. Acest mod de a sprijini 
activitatea cinecluburilor nu 
poate decit să dăuneze creației 
artistice amatoare. Să fie chiar 
de nerezolvat problema asigură
rii unei mai frecvente intilniri a 
producțiilor de cineclub cu pu
blicul ?
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Văzută din Cosmos, Terra apare ca 
o insulă safirie în arhipelagul scân
teietor al planetelor. In frumusețea 
sa, este unică : caravanele de nori 
formează o cunună albă în juru-i, 
îmbinîndu-se într-o armonie măias
tră de culori cu albastrul închis al 
mărilor și oceanelor, verdele munți
lor și cîmpiilor, albul imaculat al ză
pezilor și galbenul pustiurilor veșnice. 
Pe măsură ce te apropii de ea, pri
veliștea se schimbă treptat, dezvă
luind ochilor călătorului spațial de
talii pe care nu ar fi dorit să le vadă. 
Cosmonauții navei „Apollo 10“ rapor
tau la sol: „De la această altitudine, 
de 25 000 de mile, vedem deasupra 
orașului Los Angeles o pată mare 
canceroasă". Piloții avioanelor cu 
reacție de pasageri, spun că „înălț.i- 
miile multor așe
zări urbane ame
ricane sînt domi
nate de nori 
fenii roșeați, 
zibili de la o 
părtare de 
km".

Smogul, 
formă sau 
își face
Simțită prezența a- 
proape oriunde în 
Statele Unite. A- 
cest amestec in
fernal de gaze, 
fum și ceața a- 
tacă vitele pe 
cîmpiile Floridei, 
decolorează auto
turismele și case
le din Lincoln 
(statul Maine), 
ucide păduri de 
brazi falnici la 
100 km depărtare 
le Los Angeles, 
usucă orhideele 
în Texas și Illi
nois, extermină 
zeci de specii de 
păsări și animale 
din codrii Ameri- 
cii. In același 
timp, americanii 
plătesc drept preț 
al 
aerului, 
de dolari 
mă de 
medicală 
sență de 
be. Unii

copacilor. Multe păsări care s-au în- 
tîmplat să se afle în acea zonă și-au 
pierdut penele. Situații asemănătoare, 
nu însă de aceleași proporții, pot 
fi întilnite în orașe mari ca Los An
geles și New York unde, potrivit da
telor existente, poluarea răpește lo
cuitorilor circa 30—40 la sută din lu
mina soarelui. în unele din școlile 
orașelor californiene, în zilele cînd 
smogul acopere soarele, orele de edu
cație fizică in aer liber sint suspen
date. în alte școli, profesorii limi
tează eforturile fizice ale elevilor și 
le recomandă să nu respire adînc 
aerul viciat.

Ca urmare a arderilor incomplete 
a combustibilelor în instalațiile in
dustriale și a lipsei mijloacelor adec
vate de filtrare, întreprinderile indus-

industriile alimentară, textilă, chimi
că, carboniferă, metalurgică etc var
să anual în apele S.U.A. circa 25 tri
lioane litri de reziduuri lichide. Subs
tanțele acide, conținute în reziduurile 
fabricilor și uzinelor, aruncate în La
cul Erie, i-au distrus aproape orice 
formă de viață. Aci mai supraviețuiesc 
doar viermii marini și o specia de crap 
care a reușit să se adapteze la acest 
mediu otrăvitor. Cele mai poluate 
ape din S.U.A. sint Houston, Ship 
Channel, Cuyahoga, Rouge River, 
Buffalo. Riul Cuyahoga, din statul 
Ohio, spre exemplu, a atins un ase
menea grad de poluare cu substanțe 
industriale volatile, îneît anul trecut a 
luat foc, incendiind două poduri de 
lemn. Unele unități industriale își 
aruncă reziduurile lichide în grote

ca- 
vi- 
de- 
100

lntr-o 
alta, 

astăzi OS ANGELES -
un oraș care

nu se lașa văzu
contaminării 

miliarde 
sub for- 
îngrijire 
și ab
ia sluj- 

dintre 
ei plătesc acestui 
deșeu otrăvitor al 
tehnologiei con
temporane, cu să
nătatea și chiar 
cu viața lor. La 
24 noiembrie 1966 
— pentru a lua 
numai un caz — 
smogul a ucis 168 
de newyorkezi, 
suferinzi de di
verse afecțiuni 
pulmonare. El a 
cauzat, de aseme
nea, ciocnirea în 
aer a 4 aparate de 
zbor în Hendersonville (Carolina de 
Nord) și Urbana (Ohio), ucigînd 108 
oameni. Bolile aparatului respirator, 
ca astma, bronșitele, emfizemul pul
monar și cancerul la plămîni au mar
cat o vertiginoasă escaladare în ulti
mele decenii. „Omul tehnologiei mo
derne poartă Stronțiu-90 in osatura 
sa, Iod-131 în glanda tiroidă, D.D.T. 
în grăsime și Asbest în plămîni" — 
dedara dr. Barry Commoner, profe
sor la universitatea Washington.

Regiunea ce se întinde pe 20 de 
km de-a lungul coastei de sud a Lacu
lui Michigan este considerată de spe
cialiștii americani drept cea mai con
taminată zonă de pe întregul glob, 
între Hammond, Chicago de est și 
Gary (Indiana) sint comasate oțelă- 
rii, turnuri de cracare a petrolului, 
uzine metalurgice și siderurgice, fa
brici chimice etc. — toate proprietăți 
ale unor astfel de giganți industriali 
ca U. S. Steel, Inland Steel, Repu
blic Steel. Youngstown Sheet an Tube. 
American Oil. Din cauza sutelor de 
mii de tone de poluanți, trimise în 
atmosferă de acest complex indus
trial, orașul Gary vede rareori lu
mina soarelui. Casele celor 188 000 de 
locuitori ăi orașului sint înnegrite de 
smog. Autoturismele se deteriorează 
aci mai repede, multe dintre ele îna
inte de a împlini anul. „Cel mai în
grijorător lucru, spunea un tînăr ar
hitect, este că, atîta timp cît poți să 
mai respiri și să vezi Ia 5 metri in 
fața ta drumul pe care mergi spre 
slujbă și înapoi acasă, nu-ți dai 
seama de iadul în care trăiești. Abea 
cînd te întorci dintr-un concediu, pe
trecut undeva în mijlocul naturii, îți 
dai seama că locuiești intr-un infern 
viu".

în iulie, anul trecut, în zona Chicago 
de est—Gary, atmosfera era contami
nată cu o cantitate de bioxid de sulf 
de zece ori mai mare decît limita 
admisă. într-o noapte a plouat. Bio
xidul de sulf, amesteeîndu-se cu apa, 
a format acid sulfuros care a îngăl
benit peluzele d, iarbă ale caselor și 
a provocat găuri ulceroase frunzelor

de la înălțime
• RlUL CUYAHOGA A LUAT FOC O MAȘINA CARE
TOACĂ 50 DE AUTOTURISME PE ORĂ • 90 DE PRO

GRAME PENTRU LICHIDAREA POLUĂRII

sau în fisuri adinei ale scoarței pă- 
mîntului, pentru a evita să polueze 
apele. Această metodă, folosită pe 
6cară largă în Denver, spre exemplu, 
a provocat deplasări în straturile a- 
dînci ale pământului, urmate de cu
tremure. Ecologii avertizează împo
triva continuării acestei practici, care 
ar putea avea drept consecințe mari 
și primejdioase alunecări de terenuri 
în zonele orașelor.

Radioactivitatea și ploaia radioac
tivă, rezultante directe ale explozii
lor nucleare, deșeurile radioactive 
provenite din laboratoarele și uzinele 
atomice, otrăvirea unor zone prin 
experimentarea armelor chimică și

bacteriologică, adaugă noi dimensiuni 
complexei ecuații a poluării în S.U.A.

Această situație îngrijorătoare a 
pus în mișcare angrenajele aparate
lor executive și legislative, federale 
și locale, din S.U.A. în prezent, circa 
13 comitete ale Congresului au în
scris pe agendele lor diverse aspecte 
ale poluării. Există 90 de programe 
federale, în curs de aplicare, pentru 
îmbunătățirea mediului inconjurător 
al omului. S-au creat 26 de agenții 
guvernamentale și 14 comitete care 
studiază și recomandă măsuri pentru 
combaterea poluării. Cheltuielile fe
derale pentru conservarea mediului 
uman se ridică acum la circa 500 de 
milioane dolari anual, față de numai 
4 milioane în anii trecuți. Au fost 
adoptate legi care impun limite 

stricte industrii
lor care poluează 
apa și aerul. în
călcarea lor este 
sancționată cu cea 
mai mare 
tate. In 
Illinois se 
curs de 
„legea excepțio
nală în caz de 
poluare maximă" 
Potrivit prevede
rilor acestei legi, 
în toate localită
țile acestui stat ar 
urma să se insta
leze stații de a- 
larmă și control, 
care să semnali
zeze stadiile po
luării, în funcție 
de care se vor a- 
dopta 
măsurile 
goare, 
pînă la paraliza
rea voită, dar 
temporară a în
tregii vieți econo
mice a statalui. 
In prezent, sena
torul Gaylord 
Nelson pregătește 
un amendament 
la Constituția 
S.U.A., care să 
garanteze fiecă
rui cetățean ame
rican „dreptul Ia 
un mediu încon
jurător sănătos".

Cheltuielile ce 
te implică com
baterea poluării, 
curățirea aerului 
și apelor țării, 
sînt exorbitante. 
Potrivit calcule
lor, acestea s-ar 
ridica la cifra de 
100 miliarde do
lari pentru urmă
torii 5 ani, iar a- 
mînarea alocării 
fondurilor pentru 
acest scop nu ar 
face decît să 
ce reclamă o 
. Oamenii 
consideră că 

Unite să-și

mari 
oficia- 
recen-

triale americane și autoturismele tri
mit anual în atmosferă 200 de mi
lioane tone de impurități sub formă 
de fum și infime particole metalice. 
Din această cantitate, aproape jumă- 
toate este ejectată de eșapamentele 
autovehiculelor. Incineratoarele de 
gunoi generează și ele o mare parte 
din cantitatea de poluanți. Unele o- 
rașe ca, de pildă. New York sau San 
Francisco, care de mai mulți ani au 
renunțat la incinerarea gunoiului 
pentru a nu polua atmosfera, acuză 
acum o acută lipsă de terenuri pen
tru depozitarea lui. Primăria capitalei 
californiene a aranjat cu orașul ve
cin, Mountain View, ca in schimbul 
a 4 000 de dolari pe zi, să-i permită 
depozitarea zilnică a 2 000 tone gunoi 
pe locurile acestuia. Contractul va 
expira însă peste 6 ani cînd se consi
deră că gropile se vor umple.

în legătură cu acest aspect, 
speranțe au trezit în rîndurile 
lităților orașelor două invenții
te, aparținînd unui grup de cercetă
tori și ingineri, care au realizat un 
sistem de compresoare capabil să re
ducă de 50 de ori volumul gunoiului 
— prin deshidratare și presare. Deo
camdată, prețul exorbitant al folo
sirii acestei invenții împiedică' ge
neralizarea ei. De asemenea, a fost 
construită o așa-numită „mașină 
monstru", în greutate de 200 de tone și 
avînd 3 000 cai putere. Aceasta „toa
că" aproape 50 de autoturisme pe 
oră, alegînd părțile metalice și încăr- 
cîndu-le în camioane pentru a fi 
transportate la oțelării. în prezent, 
la „cimitirele de mașini" din Statele 
Unite funcționează peste 20 de ase
menea „monștri". Se crede că în vii
torii ani știința șl tehnologia își vor 
îndrepta mai mult atenția spre solu
ționarea dificultăților pe care ele în
sele le-au generat involuntar, o dată 
cu progresul lor.

Ecologii americani se arată deosebit 
de îngrijorați și interesați în găsireh 
unor soluții problemelor poluării. Ex- 
perți guvernamentali au calculat că

severi- 
statul 

află în 
studiu

automat 
de ri- 

mergînd

a- 
so- 
de 
în

situația 
grabnică, 

americani <
Statele Unite să-și per- 

irosi miliarde de dolari în 
pur distructive, în războiul 
dus în Vietnam și multe alte 

accelerarea cursei

graveze 
luționare 
știință 
loc ca 
mită a 
scopuri 
agresiv
miliarde pentru 
periculoase a înarmărilor, ele ar tre
bui să aloce, în primul rînd, fonduri 
pentru acoperirea necesităților ime
diate ale vieții și prosperității po
porului din această țară. Rămîne de 
văzut dacă acest raționament își va 
găsi, sau nu, ecoul dorit.

C. ALEXANDROAIE

locuitorii Cubei obișnu
iesc să-și aserauiască pa
tria cu un imens caiman, 
lung de aproape 1 500 kilo
metri, ce se scaldă în apele 
albastre-verzui ale Mării 
Caraibilor. Călătorul por
nit să străbată aoest pămînt 
de la răsărit spre apus, 
din Santiago de Cuba spre 
Capul San Antonio — ur
mează de obicei „la carre- 
tera central", șoseaua tăiată 
prin mijlocul insulei și 
care, privită pe hartă, pare 
coloana vertebrală a uria
șului caiman.

După ce lași în urmă li
niile unduite ale Sierrei 
Maestra cu aura sa de e- 
roism și legendă, peisajul 
devine mai uniform. De o 
parte și de alta a drumului 
se întind câmpuri nesfârși
te de trestie de zahăr com
pacte, de nepătruns, al
cătuind un zid de tulpini 
drepte, apărate de frunze 
subțiri și ascuțite ca niște 
lăncii — recolta anului 
viitor. Din loc în loc se 
văd pete de umbră — 
pilcuri de palmieri zvelți 
și drepți ca luminarea ce 
se termină într-o ciupercă 
de frunze prelungi, de un 
verde tare. Par singurii în 
stare să înfrunte dogoarea 
puțin umedă, sumețindu-se 
trufași spre soare. Pe lingă 
noi trec în goană camioane 
încărcate cu trestie, ne în
crucișăm cu altele pline de 
saci cu ‘ ” 
epilog al _ .. __
„Zafrelor".

Pe partea strîngă a șose
lei, ogoarele de trestie fac 
loc acum unui întins covor 
de pășuni. Presărate ca în- 
tr-un model de tapiserie 
modernă, turme de vite 
stropesc fondul verde. Sîn- 
tem în Camaguey. îmi a- 
mintesc de cele citite cu o 
seară înainte într-un fel 
de cronică a provinciei... 
„1514 — Din ordinul lui 
Diego Velâsquez, la Punta 
del Guincho, golful Nuevi- 
tas, este fundat orașul San
ta Maria del Puerto del 
Principe (azi Camaguey — 
n.n.), acesta fiind unul din 
primele șapte orașe înte
meiate în Cuba... 1516 —
Pedro Diaz Tabares încar
că pe cont propriu caravela 
„Avemaria" care aduce din 
La Espanola (Santo Domin
go) în regiune, primele ca
pete de vite..."

Provincie unde ^în mod 
tradițional una din ocupa
țiile principale ale locuito
rilor a fost creșterea vite
lor, Camaguey va deveni în 
viitorii ani, în urma planu
rilor elaborate de condu
cerea de partid și de guver
nul revoluționar al Cubei, 
principala zonă producătoa
re de lapte din Cuba. Aici 
se va întinde „El Triăngulo 
lechero" — „Triunghiul lap
telui", o imensă fermă mo
dernă. Suprafața cuprinsă 
între cele trei laturi 
„triunghiului" este 
420 000 hectare, în cea mai 
mare parte afectată pășu
nilor.

La capătul unei alei ce

zahăr. Prolog și 
lungului drum al

se desprinde din șoseaua 
centrală, la vreo 30 km 
de capitala provinciei se 
află „Puesto de Mando" 
«Postul de control» al „tri
unghiului". In fața mea cî- 
teva panouri cu hărți în cu
lori vii : galben, verde, roșu, 
albastru. Sînt notate cu 
grijă fermele existente și 
cele ce se vor construi, lo
calitățile, lacurile de acu
mulare pentru irigări. «Pos
tul de control se află si
tuat în partea de nord a 
„triunghiului", denumită de 
noi „zona de desarrollo"

furajere, pe o «uprafață de 
500 caballerias. „Urmează ca 
alte 1 000 să fie însămânțate 
în toamnă, folosindu-se, 
bineînțeles, de ultimele cu
ceriri tehnice în materie — 
îmi spune surîzînd interlo
cutorul meu — astfel ca în 
1971 munca noastră să în
ceapă să dea roade."

„Triunghiul laptelui" nu 
se înalță pe un loc pustiu. 
Aici locuiesc oamenii care 
au îmbrățișat cu mult en
tuziasm programul dezvol
tării acestei zone. I-am în
tâlnit pe cîțiva în noua așe

DE 600000

DE ORI

NOTE DE DRUM DIN CUBA

(zona de dezvoltare) — îmi 
spune Aristide Diaz Me- 
nedez, directorul economic 
al postului de control. Cu 
o suprafață de 1 573 cabal- 
lerias*)  de pămînt, aceasta 
este regiunea de unde por
nim la înfăptuirea planuri
lor de dezvoltare zootehni
că a zonei, urmînd ca, eșa
lonat, să ne concentrăm a- 
tenția asupra celorlalte re
giuni ale „triunghiului". în 
prezent, eforturile noastre 
sînt îndreptate, în primul 
rînd, spre exploatarea in
tensivă a pășunilor existen
te și însămânțarea de noi te
renuri cu plante furajere. 
Din întreaga suprafață de 
420 000 hectare ale fermei, 
300 000 vor fi afectate pășu
nilor. Restul va fi acoperit 
de instalații, parcele ale 
unor viitoare centre de cer1* 
cetări, institute și așezări ce 
se vor construi pentru lu
crătorii din fermă. Conti
nuăm convorbirea în timp 
ce ne îndreptăm spre lo
turile unde sint termina
te însămînțările cu plante

») 1 caballeria = 14,5 ha.

zare, aflată în construcție 
în „zona de desarrollo" — 
La Union. Căsuțe moder
ne, cochete, adăpostesc mo
bilă nouă, frumoasă. La 
anul, cînd localitatea va fi 
gata, ea va avea circa 1 500 
de case cu vreo 8 000 de 
locuitori.

Nu departe de postul de 
control, ouldozerele nete
zeau o suprafață de pămînt. 
Aici se va înălța foarte cu- 
rind un institut zootehnic 
cu o capacitate totală de 
1 200 elevi și o durată de 
studii de patru ani.

„O altă preocupare fun
damentală — continuă in
terlocutorul meu — este a- 
ceea de a obține o rasă de 
vaci cu o producție mare 
de lapte, rezistentă la con
dițiile climatice din Cuba. 
Un prim pas a. și fost fă
cut ; la nivel național s-a 
obținut un hibrid (F-l), în
tre rasa olandeză Holstein 
și cea indiană Sabu, cu o 
producție medie de 8 1/zi. 
O bună parte din vacile 
noastre sînt din această 
categorie. In felul acesta, 
reușim să obținem, în pre

zent, o producție zilnică de 
circa 100 000 litri de lapte. 
In următorii ani, numai iii 
„zona de desarrollo" se var 
afla 50 090 capete de vite, 
cu o producție de lapte de 
168 000 1/zi, deci superioară 
actualei producții din În
treg „triunghiul".

Mă aflu din nou în ca
mera cu hărți colorate ; de 
astă dată în fața unei ma
chete ce înfățișează o uni
tate tip a viitoarei ferme. 
Cuvintele directorului eco
nomic stimulează fantezia, 
și sub ochii mei pășunile, 
staulele și cirezile de ipsos 
capătă dimensiuni reale.

într-un stadiu final, în
treaga suprafață a „triun
ghiului" va fi împărțită în 
4 362 unități-tip — parcele 
de pășuni, ce vor fi utili
zate prin rotație. în cadrul 
fermei vor exista și 235 
centre de creștere artifi
cială a vițeilor, fiecare cu 
o capacitate de 1 200 capete 
pe an, în două cicluri de 
creștere de cite șase luni. 
In felul acesta, ferma va 
putea adăposti, conform 
capacității prevăzute, un 
milion și jumătate capete 
de vite. Dintre acestea 
circa 600 000 de vite F-l, 
cu o producție medie de 
peste 10 1 lapte/zi, vor asi
gura impunătoarea canti
tate realizată zilnic — șase 
milioane litri lapte.

Una dintre cele mai 
dificile probleme care tre
buie rezolvată în această 
zonă este apa. Pămînturi 
sărace în apă, uscate, sînt 
obligate de mina omului să 
se transforme în pășuni cu 
iarbă deasă, mare, grasă. 
Folosindu-sp fiecare deni
velare naturală a terenu
lui, s-au proiectat 462 de 
lacuri și microlacuri arti
ficiale ce vor înșurn;’ un 
volum de 742 milioane me
tri cubi de apă. Cîteva din 
aceste lacuri au și fost um
plute ; altele se află în con
strucție — se înalță digu
rile ce vor închide cîte o 
mică albie. Dat fiind însă 
că nici în felul acesta nu 
vor putea fi acoperite nece
sitățile de apă estimate la 
1 200 milioane metri cubi, 
se întrevede posibilitatea 
construirii unui canal care 
să aducă apă din provincia 
vecină, Oriente.

Pămînturile acestea își 
vor schimba radical înfăți- 
șearea ; acolo unde înainte 
iarba se usca sub dogoarea 
soarelui se vor întinde o- 
glinzi de apă în mij
locul verdelui nesfîrșit al 
pășunilor ; acolo unde pă- 
mîntul era pustiu se vor 
ridica cetăți ale științei și 
case pentru oameni. Uriașa 
forță și încredere a con
structorilor socialismului 
din Cuba, mintea și mîna 
omului nou vor infringe 
din nou, pentru a cita oară, 
natura, punînd-o în slujba 
sa, a vieții sale noi.

Dan MUNTEANU
_____________________ ■

Smog deasupra New York-ului

De pretutindeni
> ...

FĂRĂ DURERI
Un aparat electronic menit să îndepărteze dure

rea în timpul tratării dinților a fost expus la Mos
cova, la Expoziția realizărilor economiei naționale 
a Uniunii Sovietice. Asemănător unui aparat de ra
dio cu tranzistori, el se manipulează în timpul tra
tamentului în felul următor : medicul stomatolog 
prinde de urechea pacientului o clemă-electrod, le
gată de aparat printr-un cablu electric subțire. Cu 
ajutorul unui alt electrod — vîrful bormașinii — 
se transmite dintelui bolnav un micro-curent foar
te stabilizat și durerea dispare complet.

SINONIMII
Aproape jumătate din numărul locuitorilor loca

lității Lapy, regiunea Bialystok (Polonia), poartă 
unul și același nume de familie — Lapinski. De re
marcat că numai la uzina de material rulant, (nu
mită, prin coincidență tot „Lapinski"), 350 de mun
citori poartă acest apelativ. O nouă complicație 
creează frecvența prenumelor de genul Stanislaw sau 
Jan. In aceste condiții, pentru evitarea erorilor s-a 
introdus numerotația prenumelor. Există, de pildă, 
Stanislaw Lapinski nr 1, 2, 3 ș.a.m.d., iar acest nu
măr se multiplică pînă spre 50. Același fenomen so 
repetă în cazul Jan Lapinski. In acest fel, corespon
dența sinonimilor ajunge totuși sigur la adresă, iar 
documentele lor sînt corect întocmite.

Pescuitoarele de perle 
sint, de obicei, tinere. Fru
moase însă nu. Fețele lor 
sînt crispate de pe urma e- 
fortului de a-și reține res
pirația în timpul scufundă
rii. Au o constituție solidă. 
Picioarele de forma unor 
coloane scurte. în afară de 
cap și picioare rar mal poți 
vedea ceva din ele. Sînt îm
brăcate în alb și atunci cînd 
se ridică, ude, din apă, își 
învăluie corpul într-un 
cearceaf gros, plușat. Profe
siunea lor este aspră, grea.

Turiștii ce ajung dis-de 
dimineață la debarcaderul 
insulei, care aparține regelui 
japonez al perlelor, Miki- 
motu, pot vedea micile bărci 
cu rame care ies în larg. 
Nu se îndepărtează prea 
mult de țărm. Barcagiul, 
care conduce barca cu un 
fel de vâslă lungă, alunecă 
lin pe luciul apei și apoi 
își fixează ambarcațiunea 
de o geamandură ; fiecare 
barcă are geamandura ei. 
Cu aceasta și-a terminat o 
parte din munca ce-i revi
ne' pentru o zi. Uneori se 
întîmplă să nu lege barca 
de geamandură, ci să se în
drepte în întâmpinarea pes
cuitoarelor de perle atunci 
cînd se ridică din adincuri. 
D»r nici sbdasta nu este o 
muncă prea grea. Se spri
jină, într-o poziție cit mai 
comodă, de vîsla lui și cade 
într-un fel de toropeală. 
Când bărbatul începe să a-

doarmă, femeia își începe 
munca. Se ridică in picioa
re. De șoldurile ei atirnă 
greutăți care o ajută la 
scufundare. Pe uscat însă, o 
fac să-și piardă repede e- 
chilibrul. O mască îi pro
tejează ochii de apa mării, 
o frînghie îi înfășoară mij-

în adâncurile mării, pes- 
cuitoarea de perle culege 
scoici a căror viață se 
curmă atunci cînd ajung la 
aer. Culege atîta timp cit 
își poate reține respirația. 
Cu cît rezistă mai mult, cu 
atît munca ei este mai pro
ductivă. Cînd începe să se

trebuie doar o clipă ca să-și 
umple din nou plămînii cu 
aer proaspăt. Această ope
rațiune se repetă de atîtea 
ori pină cînd hirdăul se 
umple cu scoici. Apoi se 
urcă in barcă, cu greutățile 
care sânt legate de șoldurile 
ei și care-i îngreunează

tocmai își lega ambarcațiu
nea la debarcader. „Feme
ile sînt mai grase — mi-a 
răspuns el morocănos. Con
stituția lor este de așa na
tură incit pot reține mai 
mult timp aerul în piept". 
Soția barcagiului nu era 
insă deloc grasă. Părea, in

De ce nu sînt frumoase 
pescuitoarele de perle

Reportaj de BETTY FRANKE, publicistă vest -germană

locul. înainte de toate, a- 
runcă în apă un hîrdău din 
lemn care plutește ușor. Pe 
urmă alunecă ea însăși în 
apă. Cu o mînă își ține na
sul și dispare pentru un 
timp — neverosimil de lung 
pentru cei care privesc sub 
apă.

ridice la suprafață, omul 
din barcă strînge, fără gra
bă, frînghia de care este 
legată pescuiitoarea. De o- 
bicei, femeia este soția lui. 
Ea aruncă scoicile în hîr- 
dăul care plutește pe apă, 
și se scufundă din nou. îi

mișcările, se odihnește un 
pic, deșartă hirdăul in 
barcă, îl aruncă apoi din 
nou în apă și alunecă, ia
răși, în urma lui.

De ce se scufundă femeia 
și nu el însuși, l-am între
bat pe unul din vîslașii care 
se întorcea seara și care

schimb, epuizată atunci 
cînd, învăluită în prosoape 
groase, a pășit pe uscat. 
Culoarea albă a costumului 
ei de scafandru — se spu
ne — nu atrage atenția re
chinilor. Nu există, totuși, 
în această meserie femei 
bătrîne. Mai toate mor

tinere, sau sînt prea vlă
guite ca să-și continue pro
fesiunea. In schimb, soții 
lor, barcagiii, ating vinste 
respectabile. Cind soția 
moare sau nu mai poate 
lucra își aleg alta. Acest 
lanț al căsătoriilor are oeva 
tragic în el. Firește că a- 
vem de-a face cu o crasă 
discriminare intre sexe. 
Pînă la urmă însă și soțul 
și soția sint în egală mă
sură victima nesățioșilor 
negustori care cumpără per
lele pe nimic. Meseria pes
cuitoarelor de perle are a- 
cum de făcut față concu
renței tot mai acerbe a in
dustriei perlelor de cultură. 
E drept ele sînt mai puțin 
frumoase decît cele natura
le, dar în schimb mai iefti
ne.

In fiecare an, Japonia a- 
runcă pe piețele lumii a- 
proape zece mii de kilo
grame de perle de cultură. 
Pe Insula Perlelor, ele sînt 
expuse sub sticlă protectoa
re — o mare scânteietoare 
care te imbie să le cum
peri. Prețurile sînt, oare
cum. accesibile. în Japonia 
poți intra în posesia unei 
perle nu numai cum- 
părind-o, ci și pe calea u- 
nui joc de noroc. Am vizi
tat un magazin unde, în
tr-un raion special amena
jat, se ofereau tot felul de 
obiecte pentru turiști. In 
mijloc se află un mare ac

variu umplut cu apă de 
mare. înăuntru o sumedenie 
de scoici negre-cenușii, de
loc aspectuoase — toate vii. 
Scoicile așteptau să fie 
„trase la sorți". Contra unei 
taxe, care reprezintă apro
ximativ jumătate din pre
țul unei perie de mărime 
medie pe Insula Perlelor, 
vizitatorul iși poate alege o 
scoică indieînd-o cu dege
tul. Proprietarul magazi
nului o scoate din apă și o 
deschide fără prea mult e- 
fort, pentru că majoritatea 
din ele sint, de obicei, pe 
jumătate moarte. Perla pe 
care a garantat-o in preala
bil proprietarul este, de 
cele mai multe ori, mică și 
neaspectuoasă, uneori, to
tuși, ceva mai mare și 
strălucitoare. Se întimplă 
ca, din cînd în cind, la a- 
cest joc, un norocos să scoa
tă din acvariu și o minuna
tă perlă roză sau argintie. 
Mai toate sint perle pescui
te in larg, nu de cultură.

Dar oricare ar fi perla, 
nici una nu trădează pri
mejdiile înfruntate și tru
da depusă de pescuitoare 
pentru ca tu, vizitator, să 
te bucuri de. strălucirea sa. 
Dar cum, nici una din pur
tătoarele splendidelor colie
re, arborate la petreceri sau 
recepții, nici nu bănuiește 
măcar cum au fost obținu
te fiecare din minunatele 
boabe sidefii care o compun.

GAZUL NATURAL ÎN TRANSPORTUL 

RUTIER
Pentru prima dată în S.U.A., în statul California, 

un lot de 242 de automobile vor înlocui tradiționa
lul carburant lichid cu gaz natural. Această măsură 
face parte dintr-o acțiune mai amplă întreprinsă da 
guvernul american pentru combaterea poluării at
mosferei, provocată mai ales de mijloacele de tran
sport rutier. Experiențele întreprinse în acest sens 
au relevat că înlocuirea combustibilului lichid cu 
gaz natural comprimat, sub formă de carburant, duca 
la scăderea emanațiilor de oxid de carbon în pro
porție de 77 la sută, iar a celorlalte hidrocarburi, 
în proporție de 62 la 6ută.

CONSERVAREA ORGANISMELOR
Cazul Carmelinei Colombo Miyamoto, decedată 

acum 12 ani, este apreciat ca ieșit din comun. 
Corpul ei s-a păstrat intact, datorită unei metode da 
conservare folosită de soțul acesteia, renumitul fi
zician, botanist și medic veterinar japonez, dr. 
Katsusaburo Miyamoto. Dr. Miyamoto a conservat 
în tot acest timp corpul soției sale în locuința sa 
din Rosario (Argentina), transformată într-un ade
vărat muzeu de relicve — animale și vegetale — 
perfect conservate.

Dr. Miyamoto s-a remarcat ca botanist în 1926, 
cînd a reușit să izoleze auxesina — un hormon li
chid de importanță vitală pentru creșterea și dez
voltarea vegetalelor. Ulterior s-a specializat ir» 
procedee de conservare a organismelor pe cpre le 
aplică cu succes, fără a divulga însă secretul pro
fesional. El s-a mărginit doar să arate insistenților 
săi interlocutori, specialiști, ziariști etc, care-1 asal
tează cu întrebările, că a descoperit anumite să
ruri și combinații de acizi, care, injectați după re
țete proprii, cristalizează sîngele și menține porii 
deschiși...
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VIZITA PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII DEMOCRA TICE CONGO, 

JOSEPH-DESIRE MOBUTU

Toastul președintelui 

Joseph-Desire Mobutu

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

tă vreme o amintire plăcută 
despre această vizită și vă rog 
să mă credeți, domnule pre
ședinte, că înapoindu-mă în 
Congo voi relata intr-un mod 
cît mai fidel cu putință des
pre cele văzute poporului con- 
golez care, prin intermediul per
soanei mele* * va învăța să cu
noască și să iubească și mai 
mult Republica Socialistă Româ
nia. Domnule președinte, întrucît 
dumneavoastră ați acceptat invi
tația pe care v-am adresat-o 
de a veni să ne faceți o 
vizită în Congo însoțit de doam-

Gheorghe a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Amintirea sa va rămine mereu vie 
în inimile tuturor celor care l-au cu
noscut și au muncit împreună cu el.

COMITETUL DE PARTID
AL APARATULUI C.C. AL P.C.R.

★
Sicriul cu corpul defunctului va fi 

depus in ziua de 2.9 august a.c., în 
sala Clubului Uzinelor Grivița Roșie 
din Calea Griviței nr. 353—357. Ac
cesul publicului între orele 9,00—15,00.

înhumarea va avea loc la cimitirul 
Crîngași, la orele 15,30.

1

In cursul dimineții de .vi
neri, președintele Republicii 
Democratice Congo. Joseph- 
Desire Mobutu, împreună cu 
soția și celelalte oficialități 
congoleze care îl însoțesc, și-au 
continuat vizita pe litoralul 
Mării Negre. Oaspeții congo
lezi au fost însoțiți de vice
președintele Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, de pre
ședintele Consiliului popular 
județean Constanța, Petre Io- 
nescu, și de membrii misiunii 
române atașate pe lingă șeful 
statului congolez.

S-a vizitat, mai îritîl, ora
șul Mangalia, apoi' stațiunile 
Saturn, Venus, Jupiter și Nep- 
tun.

La amiază, președintele Mo
butu și celelalte oficialități 
s-au înapoiat în Capitală, cu 
un avion special.

★

In dorința de a cunoaște u- 
nele aspecte ale dezvoltării 
sectorului zootehnic din țara 
noastră, președintele Joseph- 
Desire Mobutu și ceilalți oas
peți congolezi au vizitat 
după-amiază stațiunile centrale 
de cercetare pentru creșterea 
păsărilor și porcilor, situate 
la Periș, în apropierea Capi
talei.

Șeful statului congolez a 
manifestat un interes deose
bit față de metodele folosite în 
aceste unități. Adjunctul mi
nistrului agriculturii și silvi
culturii, Ion Teșu, și conducă
torii celor două unități au 
răspuns detaliat întrebărilor 
cu privire la desfășurarea ac

/Voi secții și facultăți 

în invățămintul superior
Cecuri de economii

variate și instructive
Apropiatul an universitar va marca 

extinderea rețelei instituțiilor de în- 
vățămint superior cu noi secții și fa
cultăți. în cadrul celei mai mari in
stituții de învățămint tehnic a țării, 
Institutul politehnic din București, 
au luat ființă secția „nuclearo-elec- 
trică", pe lingă Facultatea de ener
getică. și secția de subingineri „mon
tarea, întreținerea și exploatarea in
stalațiilor în industria materialelor de 
construcții". Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" își lărgește acti
vitatea prin crearea Facultății de îm
bunătățiri funciare. Tot începînd cu 
acest an universitar, la Craiova își

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost fru

moasă cu cerul variabil. Cu totul izo
lat în Carpații de curbură s-au sem
nalat averse slabe. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila intre 14 grade 
la Tg. Secuiesc și 25 de grade la 
Turnu Severin și Băilești. In Bucu
rești : Vremea a fost în general fru
moasă cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 23 de grade. 

na Ceaușescu, aceasta vă va 
oferi prilejul să cunoașteți ex
periența țării noastre. Vom ofe
ri, totodată, poporului nostru 
prilejul de a vă primi, de a 
vă aplauda și de a manifesta 
la rîndul său prietenia și fră
ția pe care noi am inaugurat-o 
împreună pe pămîntul Româ
niei socialiste.

Vă rog, domnule președinte, 
stimată doamnă Ceaușescu, ex
celențe, doamnelor și domni
lor, să ridicăm paharele noas
tre pentru întărirea prieteniei 

i și cooperării româno-congo- 
leze.

tivității de cercetare în aceste 
întreprinderi, la mijloacele 
tehnice și metodele folosite 
pentru realizarea unor rase 
de păsări și animale de 
mare productivitate.

Oaspeților congolezi li s-a 
făcut o primire călduroasă în 
unitățile vizitate.

(Agerpres)

în timpul vizitei pe litoral

va deschide porțile Facultatea de 
medicină generală.

în institutele politehnice din Iași, 
Cluj și Timișoara au luat ființă noi 
secții de arhitectură cu durata de trei 
ani, care vor pregăti cadre de spe
cialitate cu titlul de „arhitect con
ducător". Cei ce vor urma Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" vor do- 
bîndi — după cursurile cu durata de 
șase ani — titlul de „arhitect diplo
mat". înscrierile pentru admiterea 
în invățămintul superior de arhitec
tură se fac pînă la 31 august, iar 
concursul de admitere va avea loc în
tre 1—8 septembrie.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrie : In țară : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
mai mult senin noaptea și dimineața, 
înnorări trecătoare se vor semnala în 
vestul și nordul țării la sfîrșitul in
tervalului cînd vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vintul va sufla potri
vit. Temperaturile minime vor oscila 
între 7 și 17 grade, mai coborite în 
depresiunile din Transilvania, iar 
maximele vor oscila între 20—30 de 
grade. In București : Vreme în gene
ral frumoasă și în încălzire. Cerul va 
fi variabil. Vînt slab. Temperatura în 
creștere.

(Urmare din pag. I) 

țe. In același timp, poporul nostru 
este animat de dorința de a dez
volta relațiile de prietenie cu toate 
popoarele, așa cum ați putut con
stata și din primirea care vi s-a 
făcut dumneavoastră aici, ca re
prezentanți ai poporului din Repu
blica Democratică Congo.

Doresc, de asemenea, să vă mul
țumesc pentru invitația de a vizi
ta Republica dumneavoastră, in
vitație pe care am acceptat-o cu 
plăcere ; îmi va face o deosebită 
plăcere să cunosc munca, preocu
pările poporului congolez, ale con
ducătorilor săi, pentru dezvoltarea 
și bunăstarea întregii țări.

Țin, totodată, să menționez că 
discuțiile pe care le-am avut s-au 
desfășurat într-un spirit deschis, 
sincer, evidențiind largi posibilități 
de colaborare în multe domenii

Sîmbătâ, în jurul orei 9,40, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite în direct, de la 
aeroportul București-Otopeni, plecarea președintelui 
Republicii Democratice Congo, Joseph-Desire Mobutu, 
împreună cu soția, care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită oficială în țara 
noastră.

y * •

*

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni pune la dispoziția 
elevilor noi și interesante se
rii de cecuri de economii șco
lare.

In afara seriilor A — „Per
sonalități din trecutul glorios 
al patriei" și seria B — „Sa- 
vanți români în domeniul ști
inței și tehnicii", s-au emis 
recent seria D — „Figuri pro- 
eminente ale poeziei româ
nești" și seria E — „Din isto
ria muzicii românești".

In curînd vor fi emise 
alte serii de cecuri de econo
mii școlare : seria C — „Ma

Și

y

DE LA
ADMINISTRAȚIA ASIGU

RĂRILOR DE STAT anunță 
că tragerea de amortizare pe 
luna august 1970 a asigurărilor 
mixte de viață are loc la 31 
august 1970, în orașul Calafat.

Participă la tragere asigură
rile mixte de viață pentru care 
primele sînt achitate la zi. 

de activitate ; s-a relevat, totoda
tă, dorința noastră de a acționa 
pentru promovarea în viața inter
națională a principiilor egalității 
în drepturi, respectului suverani
tății și independenței naționale și 
a avantajului reciproc, hotărîrea de 
a contribui la întărirea colaborării 
și păcii între popoare. Apreciez că 
aceasta creează condiții bune 
pentru dezvoltarea colaborării din
tre popoarele noastre atât pe plan 
bilateral, cît și în lupta pentru 
securitate și pace între popoare. 
Putem spune astfel că vizita dum
neavoastră se încheie cu rezultate 
deosebit de bune.

Doresc să ridic acest pahar în 
sănătatea dv., domnule președinte, 
a doamnei Mobutu, a tuturor cola
boratorilor dv., pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare în toate 
domeniile între popoarele noastre, 
pentru pace în lumea întreagă.

rele pictor român Nicolae Gri- 
gorescu" și seria F — „Mari 
prozatori români".

Un set cuprinde 10 cecuri 
de economii școlare, avînd fie
care o valoare de 5 lei. Cecuri
le de economii școlare se pot 
procura în numărul dorit la 
orice unitate C.E.C. și unitate 
poștală, precum și în școli. 
Sumele reprezentînd valoarea 
cecurilor de economii școlare 
se pot restitui oricînd la a- 
celeași unități. De asemenea, 
cele în valoare de peste 25 lei 
pot fi preschimbate în libret 
de economii.

ADAS
Cu acest prilej, se vor plăti, 

înainte de termenele stabilite 
in polițe, sumele asigurate co
respunzătoare tuturor combi
națiilor de litere ieșite la sorți.

Fondul pus la dispoziție 
pentru această tragere de a- 
mortizare este nelimitat.

*

Cronica zilei
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Producție, 
joi seara a sosit în țara noastră o 
delegație a Uniunii Centralelor Agri
cole din Finlanda, formată din domnii 
Kauko Salovaara, directorul uniunii, 
și Matti Myllylă, membru al condu
cerii acestei organizații, în schimb 
de experiență. La aeroportul „Mi
hail Kogălniceanu" din Constanța, 
oaspeții au fost salutați de Stelian 
Ionescu, membru al Biroului perma
nent al Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și reprezentanți ai con
ducerii Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție Con
stanța.

*
O delegație a orașului francez 

Dijon, condusă de dr. Jean Veillet, 
primarul orașului, a sosit vineri în 
țara noastră, la invitația Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular al 
municipiului Cluj, in cadrul rela
țiilor de înfrățire între cele două 
orașe.

★
Cu prilejul Zilei forțelor armate 

ale Greciei, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la București, 
colonel Constantin Korkas, a oferit 
vineri după-amiază o recepție în sa
loanele hotelului „Athenee Palace".

Au participat general de armată 
Ion Tutoveanu, Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., ge
nerali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, funcționari superiori 
dip M.A.E., oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au luat parte Jean Ch. Cambiotiș, 
ambasadorul Greciei la București, 
șefi ai altor misiuni diplomatice, alți 
membri ai corpului diplomatic, ata
șați militari. (Agerpres)

Conferință privind 
calculul seismic 
al construcțiilor
In zilele de 1—4 septembrie 

1970 va avea loc la Iași, în 
localul Institutului politehnic, 
o conferință privitoare la rea
lizarea construcțiilor amplasa
te în zonele seismice.

Conferința este organizată 
sub . egida Ministerului Con
strucțiilor Industriale — prin 
Institutul de cercetări în con
strucții și economia construc
țiilor — ÎNCERC — și a Minis
terului învățămîntului — prin 
Institutul politehnic Iași și 
Centrul de mecanica corpului 
solid București.

La lucrările conferinței vor 
participa oameni de știință din 
16 țări. România va fi repre
zentată de academicieni, pro
fesori universitari, cercetători, 
proiectanți, specialiști în do
meniul ingineriei seismice.

SPORT
De la Federația 

română de fotbal
Vineri a avut loc la sediul Federa

ției de fotbal ședința biroului fede
ral. Cu această ocazie s-au discutat 
o serie de probleme menite să asi
gure buna desfășurare a celei de-a 
53-a ediții a campionatului diviziei 
A. Cu acest prilej au (ost discutate 
și măsurile luate pentru ca echipele 
ce ne vor reprezenta in competițiile 
internaționale europene să se prezin
te la jocuri în optime condiții. In 
acest scop, antrenorii federali și ac
tiviștii forului nostru au prezentat 
informări pe marginea pregătirilor pe 
care le-au urmărit in timpul antre
namentelor echipelor U.T. Arad și 
Universitatea Craiova. De asemenea, 
au fost prezentate rapoarte in ceea ce 
privește stadiul de pregătire și vii
torul program de antrenamente al 
echipelor Dinamo București și Stea
ua. Federația va asigura în conti
nuare cele mai bune condiții echipe
lor care ne vor reprezenta pe plan 
internațional. S-a aprobat ca echipa 
U.T. Arad să susțină un meci de ve
rificare la 3 septembrie la Pireu cu 
Ohmpiakos. Antrenorul Dumitrescu 
(U.T.A.) va urmări meciul Feije- 
noord-Estudiantes de la Rotterdam, 
iar antrenorul Coidum (Universitatea 
Craiova) va asista la un meci al lui 
Pecsi Dozsa (Ungaria).

în ceea ce privește măsurile pen
tru buna desfășurare a campionatu
lui diviziei A s-a stabilit ca meciurile 
dintre echipele bucureștene și cele 
din provincie să nu se mai dispute 
la concurență (unul va avea loc sim- 
bătă după-amiază. iar altul dumini
ca). Meciurile inter-bucureștene se 
vor desfășura numai în cuplaj. Este 
obligatoriu ca la întîlnirile din ca
drul diviziei A in deschidere să fie pro
gramate partidele echipelor de tine
ret. Comitetul federal se va intruni 
într-o nouă ședință la 21 septembrie 
la București. (Agerpres)

În cîteva rînduri
Pe diferite baze sportive din Torino 

au continuat vineri ÎNTRECERILE 
UNIVERSIADEI. în turneul mas
culin de volei, echipa României 
a învins cu scorul de 3—0 (15—4, 
15—5, 15—4) echipa Kuweit. La
polo pe apă, echipa Suediei a 
întrecut cu 4—3 echipa Româ
niei, Ungaria a dispus eu același scor 
de echipa Olandei. U.R.S.S. a ciști- 
gat cu scorul de 7—1 meciul cu 
echipa Bulgariei.

Cu mare interes au fost urmărite 
in continuare întrecerile de natație. 
Proba feminină de 109 m fluture 
a revenit americancei Lynn Collela 
in 1’08’. Sterner (România) a sosit 
pe locul 4 cu rezultatul de l’H’T/10. 
Cursa de 400 m liber s-a încheiat cu 
victoria lui Evelyn Kossner (S.U.A.) 
in 4’43’’7/10. Cristina Balaban (Ro
mânia) a ocupat locul 4, cu 
5’04”2/10.

VELIȘTI1 ITALIENI au ocupat 
primele 6 locuri în campionatul eu
ropean de yahting (strauline) desfă
șurat in largul Insulei Bendor. Pri
mul loc a revenit echipajului format 
din frații Robert și Virgilio Vigano.

CĂLĂREȚUL BRITANIC A. DRUM
MOND a cîștigat proba cu obstacole 
din concursul de la Ostende (Belgia). 
EI a parcurs traseul de 650 m cu 13 
obstacole în 38”l/10 fără nici o pena
lizare.

ÎNTÎLNIRE
LA C.C. AL P.C.R.

Vineri dimineață, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. s-a intil- 
nit cu tovarășul Gordon Mc Lennan, 
membru al Comitetului Politic al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, organizator național al parti

Sosirea unei delegații
a Partidului Social Democrat

din Finlanda
Joi seara a sosit la Constanța de

legația Partidului Social Democrat 
din Finlanda, condusă de Kalevi Sor- 
sa, secretar general al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în țara noastră. Din delegație 
fac parte Silvi Siltanen, membră a 
Comitetului Executiv, președinta U-

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Pățan, a primit vineri 
după-amiază pe rabinul Arthur 
Schneier, președintele fundației ame
ricane „Apelul pentru conștiință", 
William Douval, secretarul progra
melor de ajutorare pentru Europa al 
organizației „Serviciul mondial al 
bisericilor", episcopul Ankoskinas 
Silas, reprezentantul arhiepiscopului 
Iacovos al bisericii ortodoxe grecești 
din S.U.A., și Joseph Hornet, director 
al programelor „Caritas" de ajuto
rare pentru Europa centrală și Orien
tul Mijlociu — membri ai Comitetu
lui american de ajutorare a României 

Lucrările primului Congres 
internațional pentru promovarea 

limbii și literaturii latine
(Urmare din pag. I)

obiceiuri și așezăminte, prin firea 
oamenilor, graiul strămoșesc și sufle
tul lor deschis".

A luat apoi cuvîntul Kazimierz 
Kumaniecki, profesor la Universita
tea din Varșovia, reprezentantul-de- 
legat al participanților la oongres, 
care a exprimat bucuria de a vizita 
„această veche provincie romană, in 
care odinioară Ovidiu exilat a în
vățat să vorbească getica și sarma- 
tica, acest pămînt în care de peste 
tot răsună dulcea și plăcuta limba 
românească, strălucitoare moșteni
toare a vechii latinități.

Această latinitate, care a patronat 
crearea și progresul culturii multor 
popoare, a fost de cea mai mare pon
dere în cultura românească, așa cum 
arată poeziile lui Eminescu, cel mai 
vestit poet român".

ROMULUS LADEA

La 27 august a.c. a încetat din 
viață, in plină activitate creatoare, 
sculptorul Romulus Ladea, Artist 
emerit al Republicii Socialiste Româ
nia și Maestru emerit al artei — 
personalitate de frunte a vieții cultu
rale din patria noastră.

Născut la Jitin, în Banat, la 17 mai 
1901. Romulus Ladea a studiat la 
Școala de Arte Frumoase din Bucu
rești ca elev al lui Paciurea, apoi la 
Academia Julian din Paris.

Artistul desfășoară o bogată acti
vitate artistică incă din 1920, expu- 
nind la saloanele oficiale dinainte de 
război și apoi la expozițiile republi
cane, regionale și festive din Bucu
rești, Timișoara șl Cluj. Personali
tatea sculptorului s-a manifestat cu 
succes și in expozițiile românești or
ganizate în străinătate, arta sa bucu- 
rîndu-se de o caldă apreciere, contri
buind la creșterea prestigiului inter
național al României pe planul valo
rilor spirituale. Pentru bogata sa 
activitate, sculptorul a obținut nume
roase premii. Recunoscut ca o perso
nalitate artistică valoroasă, a fost dis
tins cu titlurile de Artist emerit — 
1957 și Maestru emerit al artei — 
1964.

Spirit pasionat și multilateral, ar
tistul și-a dedicat o mare parte din 
activitatea sa unei rodnice practici 
pedagogice : a fost profesor la Școala 
de Arte, Frumoase din Timișoara, 
apoi la Institutul „Ion Andreescu" 
din Cluj, transmițind generațiilor ti
nere dragostea pentru valorile auten
tice, încrederea în frumusețea spiri
tuală a poporului nostru.

Lucrările sale, realizate în piatră 
sau lemn, inspirate din . viața țăra
nului român, din trecutul de luptă 
al poporului și din realitățile epocii 
noastre socialiste, exprimă cu vigoare 
și sensibilitate adîncirea sentimente
lor, patosul și vibrația umană a ge

DUMITRESCU GHEORGHE
La 27 august a.c. a încetat din 

viață tovarășul Dumitrescu Gheorghe, 
lucrător în aparatul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Născut la 1 m'artie 1925, în comu
na Roșu, municipiul București, a lu
crat din fragedă tinerețe la Atelierele 
C.F.R. din București. Fiind membru 
al Uniunii Tineretului Comunist, in 
august 1945 a fost primit în rindurile 
Partidului Comunist Român și a luat 
parte la diferite acțiuni organizate și 
conduse de partid.

Din 1949 a activat în cadrul apa
ratului C.C. al P.C.R.. dind dovadă 
de un înalt devotament, cinste și dă
ruire de sine. în semn de prețuire a 
muncii sale, tovarășul Dumitrescu 

dului, care și-a petrecut concediul de 
odihnă in țara noastră.

La intilnire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

niunii Femeilor Social Democrate din 
Finlanda, Vilho Halme, membru al 
Comitetului Executiv al Partidului 
Social Democrat din Finlanda, și 
M. U. G. Seppalainen, redactor de po
litică externă la ziarul „Suomen So- 
sialidemokraatti".

(Agerpres)

pentru înlăturarea urmărilor inunda
țiilor, care fac o vizită in țara noa
stră.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o atmos
feră cordială, au luat parte Dumitru 
Dogaru, șeful Departamentului culte
lor, Justin Moisescu, arhiepiscop al 
Iașilor și mitropolit al Moldovei și 
Sucevei, și Corneliu Bogdan, ambasa
dorul României în S.U.A.

A fost prezent Harry G. Barnes Jr„ 
consilier al Ambasadei S.U.A. la 
București.

(Agerpres)

Au mai adus saluturi reprezentanți 
ai altor renumite universități.

Lucrările congresului, care se des
fășoară în limba latină, au fost re
luate după-amiază prin prezentarea, 
în plen, a comunicărilor înscrise pe 
agenda primei zile.

Seara, comitetul român de organi
zare a congresului a oferit, la Casa 
centrală a armatei, o recepție in 
cinstea oaspeților.

★
Cu prilejul congresului a fost or

ganizată, tot la Facultatea de drept, 
o expoziție cupri.nzînd lucrări repre
zentative din domeniul filologiei cla
sice, ediții critice, studii, manuale di
dactice, dicționare etc. — tipărite de 
case editoriale din Belgia, Marea Bri- 
tanie, Franța, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Italia, Iugoslavia și 
România.

(Agerpres)

niului românesc. Realismul viziunii 
sale artistice, sprijinit pe cunoașterea 
profundă a vieții și tradițiilor artei 
populare, pe o înaltă măiestrie pro
fesională, i-a asigurat realizarea 
unor remarcabile opere monumentale 
închinate unor luptători revoluțio
nari, unor mari personalități ale isto
riei naționale, ale culturii românești, 
în numeroasele sale compoziții, 
sculptorul conturează un univers 
sufletesc extrem de complex, caracte
rizat printr-o remarcabilă puritate și 
duioșie.

Prin moartea sa, sculptura româ
nească pierde pe unul dintre cei mai 
reprezentativi artiști ai săi, un expo
nent strălucit al artei noastre socia
liste.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURĂ Șl ARTA

MINISTERUL INVAȚAMINTLLUI

UNIUNEA ARTIȘTILOR 
PLASTICI

INSTITUTUL DE ARTE 
PLASTICE

„ION ANDREESCU" — CLUJ

★

Corpul neînsuflețit va fi depu» la 
sediul Uniunii Artiștilor Plastici din 
București, Calea Victoriei 155.

Accesul publicului este permis 
sîmbătâ, 29 august, între orele 15—18 
și duminică, 30 august, între orele 
8—12.

Adunarea de doliu va avea loc 
duminică, 30 august, ora 12,00, la 
sediul Uniunii Artiștilor Plastici, iar 
ceremonia înhumării în aceeași zi, 
ora 14,00, la Cimitirul Bellu.



viața internațională
Vietnamul de sud ORIENTUL APROPIAT ÎN COMITETUL CELOR 24

ATACURI ALE
FORȚELOR9
PATRIOTICE

SAIGON 28 (Agerpres). — în cursul 
nopții de joi spre vineri, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au de
clanșat 10 bombardamente cu rachete 
și mortiere asupra unor baze de arti
lerie și altor poziții fortificate ame- 
ricano-saigoneze. Aceste atacuri — 
relatează corespondentul agenției 
France Presse — au fost concentrate, 
în special, în provinciile septentrio
nale ale Vietnamului de sud, cauzînd 
pierderi în oameni și echipament mi
litar trupelor S.U.A. și ale adminis
trației de la Saigon.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al comandamentului forțelor 
S.U.A. a anunțat că alte două elicop
tere americane au fost doborîte joi, 
unul în sectarul Camau din delta 
Mekongului, iar celălalt în provincia 
Binh Dinh. Cu numai o zi în urmă, 
forțele S.U.A. pierduseră, de aseme
nea, un mare elicopter de transport 
„CH 47“, 50 de militari aflați la bor
dul acestuia fiind uciși sau răniți.

• U THANT DESPRE CONVORBIRILE DE LA NEW YORK
• ÎN ORAȘUL SUEZ. VIAȚA ÎNCEPE SĂ-ȘI REIA CURSUL 

NORMAL
Situația din Orientul Apropiat con

tinuă să rețină atenția agențiilor de 
presă, care relatează pe larg despre 
evoluția evenimentelor din această 
regiune, despre stadiul convorbirilor 
începute la New York sub egida lui 
Gunnar Jarring. După cum transmite 
agenția France Presse, într-o confe
rință de presă ținută la Paris, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
făcut o succintă caracterizare a cadru
lui în 'Care își desfășoară activitatea 
misiunea Jarring, declarînd : „Etapa 
formală a negocierilor a început săp- 
tămîna aceasta. Cred că atmosfera 
este foarte favorabilă unei înțelegeri 
cum nu a fost pînă acum. Cum am 
mai spus deja la New York, sînt de 
un optimism prudent în această pro
blemă". Reprezentanții R.A.U. și Ior
daniei așteaptă să aibă noi convor
biri cu Gunnar Jarring ; ambasado
rul Israelului nu s-a înapoiat de la 
Tel Aviv, unde se află pentru consul
tări. Referindu-se la subiectul aces
tor consultări, un purtător de cuvi'nt 
al Ministerului de Externe a arătat că 
guvernul din Tel Aviv va supune 
unui examen detaliat primele între
vederi de la New York, pentru ca 
Joseph Tekoah să poată informa pc 
G. Jarring asupra poziției oficialită-

ților israeliene față de părerile ex
puse in cadrul convorbirilor de re
prezentanții R.A.U. și Iordaniei.

AMMAN. Vineri au luat sfîrșit în 
capitala Iordaniei lucrările Consiliu
lui național palestinean, condus de 
Yahya Hammouda. In cursul acestei 
reuniuni, membrii consiliului au 
respins planul Rogers de reglemen
tare a situației din Orientul Apropiat.

După 19 zile de la încetarea 
temporară a focului, viața își reia 
cursul normal in orașul Suez, si
tuat. la extremitatea sudică a 
canalului cu același nume, loca
litate din care au fost înainte 
evacuați, potrivit unor surse ofi
ciale egiptene, circa 268 000 de lo
cuitori. In prezent, mii de cetă
țeni s-au reîntors la birourile, 
magazinele sau uzinele ai căror 
salariați sînt.

In imensa aglomerare de case 
pe jumătate distruse de bombe 
și obuze, viața obișnuită, coti
diană, apare din nou, relatează 
de la fața locului corespondentul 
agenției France Presse.

Ccmbodgia. Țărani suspectați de colaborare cu forțele patriotice, arestați de militari din trupele saigo- 
neze

Proiect de rezoluție

NEW YORK 28 (Agerpres). — Co
mitetul O:N.U. pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale (Comitetul oelor 24) a adoptat 
cu o mare majoritate de voturi un 
proiect de rezoluție care autorizează 
instituțiile specializate ale Națiuni
lor Unite să acorde sprijin material 
mișcărilor de eliberare de sub jugul 
colonial din Africa.

Rezoluția recomandă instituțiilor 
specializate ale O.N.U. să refuze ori
ce ajutor Portugaliei și Republicii 
Sud-Africane. A fost inclusă, de a- 
semenea, printre punctele principale 
necesitatea de a se studia activitatea 
instituțiilor specializate și a altor or
ganizații internaționale în raport cu 
transpunerea în practică a diferitelor 
rezoluții adoptate de Adunarea Gene
rală și Consiliul de Securitate în pro
blema decolonizării.

Pe de altă parte, Comitetul Organi
zației Națiunilor Unite pentru elimi
narea discriminării rasiale a reco 
mandat ca anul 1971 să fie proclamat 
Anul internațional de acțiune pentru 
combaterea rasismului și discrimină
rii rasiale. Evenimentul ar urma să 
fie inaugurat în cadrul unei reuniuni 
comune a Organizației Națiunilor 
Unite și a Organizației Unității Afri
cane.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — în 
zilele de 26 și 27 august, la Budapes
ta s-a desfășurat întîlnirea miniștri
lor agriculturii din țările membre ale 
C.A.E.R., la care Republica Socia
listă România a fost reprezentată de 
Angelo Miculescu, ministrul agricul
turii și silviculturii. Cu această oca
zie a avut loc un schimb reciproc de 
informații asupra rezultatelor obținu- 

• te în dezvoltarea agriculturii, precum 
și în legătură cu măsurile prevăzute 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
diferitelor sectoare ale acestei ramuri 
de producție în țările respective. 
Printre altele, au fost discutate, de 
asemenea, unele aspecte actuale ale 
problemei cooperării agricole între 
țările C.A.E.R.

încheierea vizitei
delegației japoneze

de prietenie

Ultima etapă 
a turneului
lui Agnew

BANGKOK 28 (Agerpres). — După 
o scurtă vizită în capitala Cambod- 
giei, vicepreședintele Statelor Unite 
ale Americii, Spiro Agnew, a sosit 
vineri în Tailanda, ultima etapă a 
turneului său asiatic. Vizita la Pnom 
Penh, care nu a fost inițial prevă
zută în programul oficial, a fost în
soțită de cele mai drastice măsuri de 
securitate. După cum se știe, forțele 
populare de rezistență cambodgiene 
își desfășoară atacurile la numai 15 
km în jurul Pnom Penhului. Trei e- 
licoptere de luptă și un numeros 
personal al serviciilor secrete ameri
cane au asigurat paza vicepreședin
telui.

Vicepreședintele american a avut 
convorbiri cu șeful regimului de la 
Pnom Penh. Lon. Noi. El a declarat 
reprezentanților presei că în cursul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme referitoare la necesitățile mili
tare ale regimului de la Pnom Penh. 
El a arătat că Statele Unite, vor fur
niza în continuare ajutor militar și 
economic acestui regim.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI TINERETULUI
PENTRU PROBLEMELE SECURITĂȚII EUROPENE

HELSINKI 28 — (De la trimisul 
nostru Radu Bogdan). A doua zi a 
dezbaterilor Conferinței tineretului 
pentru problemele securității euro
pene s-a desfășurat în continuare în
tr-un climat de lucru propice schim
bului de opinii. în cursul celor trei 
ședințe care au avut loc vineri, par- 
ticipanții au dezbătut probleme le
gate de sistemul de securitate colec
tivă, dizolvarea blocurilor și alianțelor 
militare opuse, analizînd totodată re
alitățile existente în Europa, în sco
pul de a găsi soluții eficiente în ve
derea asigurării unui sistem trainic 
de securitate pe continent.

în cadrul dezbaterilor, conducătorul 
delegației U.T.C. din România, Va
sile Ni-colcioiu. secretar al C.C. ai 
U.T.C., a subliniat că participarea la 
conferință a unor organizații de tine
ret și studenți de diferite orientări 
politice, ideologice, religioase și afi
lieri internaționale confirmă pe deplin 
că tîinăra generație este vital interesa-

tă în înlăturarea pericolului unui nou 
război, în asigurarea unui climat de 
pace și securitate. Vorbitorul a expus 
poziția țării noastre privind căile și 
formele de realizare a acestor obiec
tive, precum și modalitățile de orga
nizare ă conferinței asupra securității 
europene. El a subliniat, totodată, 
contribuția tineretului din țara noas
tră la promovarea ideilor de pace și 
securitate între popoare, amintind 
printre acțiunile dedicate acestui scop 
masa rotundă organizată anul trecut 
la Snagov de Uniunea Tineretului Co
munist.

TOKIOi 28 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că delegația ja
poneză de prietenie, condusă de 
Kozo Sasaki, fost președinte al Par
tidului socialist din Japonia, s-a îna
poiat la Tokio din vizita făcută în 
R. P. Chineză, la invitația Asocia
ției de prietenie China-Japonia.

într-o declarație făcută la sosire, 
Kozo Sasaki a spus că vizita a prile
juit cunoașterea realizărilor obținute 
de poporul chinez în domeniul pro
ducției și al nivelului de trai al oa
menilor muncii. îrr această ordine de 
idei, el a remarcat că față de 1964, 
cînd a fost ultima dată în China, a 
constatat o creștere simțitoare a pro
ducției acestei țări, o abundență a bu
nurilor de consum. Sasaki a subliniat, 
de asemenea, necesitatea strîngerii 
prieteniei dintre Japonia și China și 
restabilirii relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări.

După cum s-a mai anunțat, în cursul 
vizitei în China, delegația japoneză a 
fost primită de premierul Consiliu
lui de Stat, Ciu En-lai, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

Vineri dimineața a avut loc la 
Budapesta deschiderea celei de-a 
67-a ediții a expoziției și tirgu- 
lui național ale agriculturii și 
industriei alimentare ungare. La 
expoziție, care se întinde pe o 
suprafață de aproape 35 de hec
tare, expun peste 550 de între
prinderi agricole de stat și coope
rative de producție din Ungaria 
care au obținut cele mai bune 
rezultate în creșterea producției 
vegetale și animale, instituții 
științifice și întreprinderi pentru 
fabricarea produselor alimenta
re, întreprinderi pentru construc
ția de mașini agricole.

Printre invitații de peste ho
tare la expoziție participă cu 
un pavilion propriu și Republi
ca Socialistă România. Iau parte 
și alte țări socialiste, precum și 
peste 50 de întreprinderi și fir
me agricole din țări 
ropene. „Pavilionul 
ilustrează semnificativ 
le obținute de poporul 
in dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, în creșterea produc
ției agricole" — ne-a declarat di
rectorul biroului de organizare 
a expoziției. Szoke Matyas. Iert, 
pavilionul țării noastre a fost 
vizitat de Jeno Fock, președinte
le guvernului ungar, și de alți 
conducători de partid și de stat 
din R.P. Ungară. De asemenea, 
pavilionul României a fost vi
zitat de un mare număr de ce
tățeni.

La festivitatea de deschidere 
a expoziției agroalimentare 
fost de fată conducători 
partid și de stat ai R.P. Un
gare, precum și miniștrii agri
culturii din țările C.A.E.R. care 
au luat parte la recenta intîlnire 
de la Budapesta, printre 
și Angelo 
agriculturii 
României.
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ÎMPOTRIVA
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• CONCLUZIILE UNUI STUDIU AL 
O.E.C.D.

• •

Cele 62 sindicate care for- 
Confederația Generală a 

din Argentina au cerut pre-

Demonstrare antirăzboinică a studenților ameri
cani

„MOVEMENT"

studenți, participa profesori, asistenți, lectori 
alte cadre universitare. „Movement" își propune să 
sprijine în alegeri pe acei candidați care se exprimă 
pentru retragerea cit mai grabnică a trupelor aine- 
ticane din Vietnam, reducerea bugetului militar, 
pentru reforme interne cu caracter progresist. In a- 
cest scop au fost constituite mii de echipe care cs- 
lindă din casă in casă, indemnind populația să vote
ze pentru acești candidați.

Această intensă activitate politică este apreciată 
de presa S.U.A. ea „cea mai mare campanie des
fășurată pînă acum de studenții americani împotri
va războiului"

• VASTĂ ACȚIUNE DE DE
PISTARE A ASASINILOR 
LUI JOSE ALONSO

RIO DE JANEIRO 28. — Corespon
dentul Agerpres Vasile Oros tran
smite : ’
mează 
Muncii 
ședintelui Marcelo Roberto Leving- 
ston adoptarea de măsuri energice 
pentru a clarifica circumstanțele a- 
sasinării lui Jose Alonso, secretar 
general al Sindicatului muncitorilor 
din industria confecțiilor și unul din 
cei mai vechi lideri sindicali pero- 
niști. După cum s-a anunțat, Jose 
Alonso a fost ucis joi cu focuri de 
armă în cartierul rezidențial Bel- 
grano, din Buenos Aires. Președintele 
Levingston s-a întîlnit de urgență 
cu colaboratorii săi și, într-un dis
curs televizat, a atribuit asasinatul 
acelorași persoane care l-au ucis pe 
expreședintele Pedro Eugenio Aram- 
buru și pe fostul lider al sindicatului 
metalurgiștilor. Augusto Vandor. 
Cercurile sindicale și în genere opi
nia publică consideră că este vorba 
de un asasinat politic. Alonso și-ar 
fi atras ostilitatea grupării radicale 
a mișcării peroniste din cauza cola
borării strînse cu guvernul Ongania 
și apoi cu actualul guvern, afirma 
una din ipoteze. Alta admite că asa
sinatul ar fi opera unei grupări ex
tremiste din afara mișcării, intere
sată să împiedice consolidarea actua
lului regim, care a promis o „des
chidere" în relațiile cu sindicatele, 
în centrul capitalei, poliția a desco
perit unul din automobilele folosite 
de asasinii lui Jose Alonso. La 
Buenos Aires și în alte centre ur
bane domnește o atmosferă de ten
siune. Poliția a inițiat o vastă ac
țiune de depistare a asasinilor.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). — Campania electorală din 
Chile continuă să fie marcată de in
cidente violente. între suporterii a 
doi dintre candidații la președinție, 
Jorge Alessandri și Radomiro Tomic, 
s-a produs vineri o puternică ciocnire 
chiar in centrul capitalei chiliene, o 
persoană fiind ucisă și cîteva zeci 
rănite. Aproximativ 100 de persoane 
au fost arestate. Totalul victimelor 
campaniei electorale este în prezent 
de opt morți și peste 200 de răniți. 
Alegerile se vor desfășura la 5 sep
tembrie.

VIENA 28 (Agerpres) — în ultime
le 18 luni, economia Austriei a cu
noscut o dezvoltare accentuată în 
condițiile stabilității salariilor și pre
țurilor. în același timp, exporturile 
au crescut simțitor — cu 21,3 la sută 
în perioada 1968—1969. Aceasta este 
concluzia la care au ajuns experții 
O.E.C.D. in cadrul unui studiu asupra 
economiei acestei țări. Austria a reu
șit, totodată, să învingă in mare mă
sură piedicile care rezultă din în
grădirile vamale ale Pieței comune. 
Peptru prima oară din 1964 balanța 
de plăți externe a țării a înregistrat 
un excedent în valoare de 100 mili
oane dolari, în timp ce la sfîrșitul 
anului 1968 consemnase un deficit de 
83 milioane dolari.

,,Dragi părinți. Nu înțeleg tăcerea voastră. Ați 
tăcut cînd am fost trimis în Vietnam și nu ați pro
testat cînd am fost trimis în Cambodgia. Puteți să 
tăceți în continuare ? Adresați-vă Congresului — 
înainte de a fi prea tîrziu. Scrieți deputatului sau 
senatorului pe care I-ați ales în Congres, pentru ca 
ei să sprijine proiectele de lege ce urmăresc termi
narea războiului".

Scrisoarea este, de fapt, un manifest redactat de 
studenții Universității John Hopkins din Baltimore 
și adresat tuturor părinților americani.

Formele pe care le îmbracă astăzi lupta sutelor 
de mii de studenți și tineri americani împotriva 
războiului dus de S.U.A. în peninsula indochineză 
sînt din cele mai variate. Foarte recent, de pildă, la 
Universitatea din Wisconsin, studenții au încercat 
să ia eu asalt un institut de cercetări in domeniul 
producției de armament.

în prezent, cînd alegerile pentru Congres se apro
pie, a apărut o nouă formă de luptă. In Universi
tatea Barkelcy, la Princeton, la Institutul tehnic din 
Massachusetts, în zeci de alte școli superioare ame
ricane s-au constituit filiale ale „Movement for 
a New Congress" („Mișcarea pentru un nou Con
gres"), sau pe scurt „Movement", la care, alături de

Nu de mult au izbucnit pentru prima dată miș
cări revendicative în insulele Cayman, situate la 
370 kilometri nord-vest de Jamaica și aflate sub 
dominație britanică. Veniturile insulelor, care în 
mare parte iau drumul metropolei, provin din ex
portarea cărnii, pielii și a carapacelor de broască 
țestoasă, din beneficiile legate de prezența pe insule 
a sediilor unor companii americane, canadiene și 
britanice și mai ales din turism. O dată cu dezvolta
rea economiei lor s-a accentuat exploatarea oame
nilor muncii. Populația insulelor a început să se 
organizeze in vederea obținerii unor condiții mai 
bune de muncă, pentru contracararea noii legislații 
a pămintului, care dă administrației britanice drep
tul să exproprieze păminturile băștinașilor.

Intensificarea mișcării naționale și sociale a stîr- 
nit neliniște la Londra. în rada portului Georgetown 
și-a făcut apariția fregata militară H. M. S. Sirius. 
Politica de intimidare cu ajutorul canonierelor s-a 
dovedit însă de multă vreme ineficace...

T. P.

agențiile
de presă
transmit:

Adjunctul ministrului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România Nicolae Ecobescu a făcut între 26 și 28 august 
o vizită la Belgrad, în cursul căreia a avut convorbiri cu Iakșa Petrici, adjunct 
al secretarului de stat pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, și cu alți 
funcționari din Secretariatul de Stat pentru Afacerile Externe în legătură cu 
unele aspecte ale colaborării bilaterale și cu unele probleme ale situației 
internaționale de interes comun. Nicolae Ecobescu a fost primit de Mirko 
Tepavaț, secretar de stat pentru afacerile externe.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a sosit vineri la 
Belgrad, unde, la invitația președin
telui R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, va face o vizită oficială de trei 
zile.

In urma convorbirilor 
economice sovieto-indone- 
Ziene ^a Moscova a fost semnat un 
acord care reglementează condițiile 
stingerii datoriilor Indoneziei către 
Uniunea Sovietică. Delegația sovie
tică la convorbiri a fost condusă de 
Vladimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar cea indo
neziana de Adam Malik, ministrul 
afacerilor externe.

înaintea scrutinului de 
la Bordeaux. Apropierea datei 
desfășurării primului tur de scrutin 
(20 septembrie) face ca alegerile le
gislative parțiale din circumscripția 
Bordeaux să domine tot mai mult 
viața politică franceză. Principalele 
formațiuni politice își definesc pozi
ția, își desemnează candidații. Primul 
ministru francez, Jacques Chaban- 
Delmas, a confirmat vineri că va 
candida din partea coaliției guverna
mentale. Franțois Riviere a fost de
semnat candidat al partidului comu
nist. încercarea radical-socii Iștilor, 
socialiștilor și Convenției instituțiilor 
republicane de a prezenta un candi
dat unic la primul scrutin a eșuat.

Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, care 
se află ia odihnă în Uniunea Sovie
tică, a avut vineri o întîlnire la 
Moscova cu Andrei Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Konstantin Katu- 
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S. Cu 
acest prilej, relatează agenția T.A.S.S., 
s-a făcut un schimb de păreri în pro
bleme ale relațiilor de prietenie și 
colaborării dintre P.C.U.S. și 
P.P.R.M., dintre Uniunea Sovietică 
și R.P. Mongolă.

La Helsinki a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a. 26-a aniversări a eliberărit 
României, organizată de Aso
ciația de prietenie Finlanda- 
România. Despre însemnătatea 
zilei de 23 August au vorbit 
Vilho Siivola, președintele aso
ciației, și Mircea Bălănescu. am
basadorul României în Finlanda. 
Au urmat un program de muzică 
românească și prezentarea unui 
film.

Senatul americana aPr<,Ijat 
un amendament care interzice ope
rațiunile de debarasare de agenți chi
mici sau bacteriologici înainte ca 
aceștia să fi fost făcuți inofensivi. 
Amendamentul, propus de senatorul 
Charles Percy, urmează amplei cam
panii împotriva scufundării gazelor 
toxice învechite în Atlantic.

La festivalul internațional de 
poezie ce se desfășoară la Struga 
(R.S.F. Iugoslavia), seara de joi 
a fost consacrată poeziei româ
nești. Desfășurată într-un am
fiteatru in aer liber, manifesta
rea s-a deschis prin prezentarea 
unui panoramic al poeziei româ
nești contemporane. In continu
are, poeții români prezenți la 
festival au citit din versurile lor. 
Interpreți de la Institutul de artă 
dramatică din Skoplie au recitat 
apoi versurile poeților români 
traduse de poetul macedonean 
Bașko Sarov. Reuniunea s-a 
bucurat de o primire călduroasă 
din partea publicului spectator.

Curtea Marțială din capi
tala Braziliei a condamnat la în
chisoare pe diverse termene opt per
soane acuzate de participare la răpi
rea ambasadorului american Charles 
Burke Elbrick. Dintre acestea, cinci 
au fost condamnate în contumacie. 
După cum este cunoscut, ambasado
rul american, răpit în septembrie 
1969, a fost eliberat după ce gu
vernul a acceptat punerea în liber
tate a 15 deținuți politici.

A doua fază a alegerilor 
din Maroc. Aproximativ 5 mi
lioane de alegători marocani s-au 
prezentat vineri in fața urnelor, în 
vederea desemnării a 90 de deputați 
în Camera Reprezentanților. Aceasta 
este a doua fază a alegerilor legis
lative pentru noul parlament al Ma
rocului. în prima etapă a alegerilor, 
cele cinci colegii electorale (repre- 
zentînd municipalitățile și diversele 
organizații profesionale și ale sala- 
riaților) au ales, prin vot indirect, 
150 de deputați. Rezultatele alegeri
lor vor fi cunoscute în cursul urmă
toarelor zile.

0 explozie care s-a produs
joi intr-o mină din bazinul carbonifer 
Eregli (Turcia) s-a soldat cu moartea 
a șapte mineri și rănirea a altor 30.

Aproximativ 500 de per
soane și-au găsit moartea 
în urma puternicelor inundații și alu
necări de teren înregistrate în statul 
Nepal. De asemenea, bilanțul oficial 
precizează că ploile torențiale care 
au căzut în iulie și august au distrus 
4 298 de case și au înecat peste 1 000 
de animale.

Cursul lirwi sterline a cu
noscut vineri o nouă scă
dere pe P'a^ de schimburi libere. 
Ea a fost vindută cu 2,3836 dolari, 
cel mai scăzut nivel din ultimele 11 
luni (paritatea- oficială este 1 liră 
sterlină — 2,40 dolari). Joi, cursul 
lirei sterline se stabilizase la 2,3841 
dolari.

Guvernele Franței și Cia
dului au cazut de acord asupra re
tragerii trupelor franceze din Ciad, 
a declarat ziariștilor președintele Re
publicii Ciad, Franțois Tombalbaye, 
după întrevederea avută la Palatul 
Elysee cu președintele Franței, 
Georges Pompidou. în prezent, în 
Republica Ciad se află aproximativ 
2 500 de soldați și ofițeri francezi.

PARAGUAY

Intensificarea 
luptei 

antidictatoriaie
Ziarul austriac „VOL KSSTIMME" 

publică un articol despre situația din 
Paraguay, în care se arată, printre 
altele :

Paragur.yul — țară situată în par
tea centrală a Americii Latine — dis
pune de milioane de hectare de pă- 
mînt roditor, de bogate zăcăminte de 
petrol și alte bogății subterane. To
tuși, jn pofida acestor avuții, poporul 
trăiește într-o sărăcie cumplită, se 
zbate în ghearele uneia din cele mai 
retrograde dictaturi ale continen
tului. De peste 16 ani, în fruntea 
acestui regim se află generalul Al
fredo Stroessner. în această perioadă 
nefastă au fost exterminați sau arun
cați în închisori sute și sute de pa- 
trioți.

în carcerile sordide ale închisorii 
din Asuncion zac de 12 ani, printre 
alții, profesorul Antonio Maidana, 
economistul Alfredo Alcorta și pro
fesorul Julio Rojas. Regimul le refuză 
ajutor medical, îi ține, în permanen
ță, sub amenințarea cu moartea. Pînă 
în ziua de astăzi, autoritățile n-au 
aprobat transferarea într-un spital a

Răsfoind presa străină

lui Severo Acosta, unul din conducă
torii muncitorimii paraguayene, care 
s-a îmbolnăvit in detențiune de tu
berculoză.

De cinci ani, salariile sint înghe
țate. Costul vieții crește însă conti
nuu. Șomajul se extinde, cuprinzind 
astăzi 100 000 de oameni. Cresc con
comitent și datoriile țării față de cre
ditorii nord-americani. Fondul Mo
netar Internațional cere devaloriza
rea valutei naționale cu 50 la sută. 
Dacă se va da curs acestei cereri, ra
portul guarani—dolar va fi de 189 
guarani un dolar, în loc de 126 gua
rani un dolar, după cum este astăzi.

în pofida grelelor condiții, masele 
populare desfășoară cu curaj lupta 
pentru drepturile lor economice și de
mocratice. în orașe, muncitorii orga
nizează demonstrații împotriva’ dicta
turii, acțiuni revendicative pentru sa
larii mai mari și libertăți sindicale. 
La țară, ia amploare lupta țărănimii 
pentru părnint, pentru asigurarea 
unor prețuri echitabile produselor 
agrare. Studenții au trecut la acțiuni 
de stradă și la ocuparea instituțiilor 
de învățămint, dind astfel expresie 
revendicărilor lor de libertăți demo
cratice, opoziției lor față de politica 
represivă a dictaturii.

Acțiunile oamenilor muncii și rezis
tența celorlalte pături ale populației 
au avut ca urmare, recent, zădărni
cirea proiectului de lege denumit 
„Apărarea democrației" care, prin 
conținutul său represiv, întrecea 
toate celelalte legi in vigoare.I
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