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ÎNCHEIEREA vizitei 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
DEMOCRATICE CONGO, 
JOSEPH DESIRE MOBUTU

A

RISIPA MATERIALELOR
PE ȘANTIERE SFIDEAZĂ 
EFORTUL DE REDUCERE

COSTULUI CONSTRUCȚIILOR
Cerințele 

cienței în 
impun, printre 
cît mai judicioasă a materialelor, pe 
fiecare șantier. în majoritatea cazu
rilor așa se și procedează, iar grija 
de a folosi, păstra și drămui mate
rialele se circumscrie organic în in
tensul efort colectiv subordonat per
manent necesității de a se reduce 
costul construcțiilor, de a se influ
ența și pe această cale cheltuirea cu 
maximum de 
fondurilor de
sta*

JAn păcate, , . 
tiere, s-a înrădăcinat părerea, 
solidată parcă de 1 "
ale unui principiu, că' pierderile ma
teriale sînt inevitabile. Ele au la bază 
dezordinea, degradarea și risipa ma
terialelor. Deși asemenea neajunsuri 
grevează, în ansamblu, rezultatele e- 
conomice ale unor șantiere, deși 
există posibilități reale de a fi în
lăturate, nu de puține ori, exigenta 
și conștiinciozitatea ce ar trebui ma
nifestate în acest domeniu se . pre
schimbă într-o chestiune facultativă. 
Acestea sînt, de altfel, și concluziile 
desprinse în urma unui control ope
rativ, efectuat, la sfîrșitul lunii a- 
prilie a.c., de unități ale Băncii de 
Investiții, în colaborare cu Ministerul 
Finanțelor, asunra condițiilor în care 
sînt păstrate, depozitate și gospodă
rite materialele de construcții. Este

creșterii susținute a efi- 
activitatea de investiții 

altele, gospodărirea

rezultate economice a 
investiții alocate de

însă, pe diferite șan- 
con- 

rjgorile imuabile "••o' vG 1 a tyi n _

incredibil, poate, dar pe 255 șantiere, 
din cele 307 supuse verificării, regle
mentările privind depozitarea și ma
nipularea acestor bunuri erau, în 
mare măsură, nesocotite. Au fost 
depistate șantiere ce nu aveau spații 
de depozitare sau, măcar unele a- 
menajări mai simple ; au fost iden-

drul cărora din 109 șantiere, pe 98 
s-au consemnat 
peste 400 mii lei.

Care sînt, după 
tele practice ale 
bancare și financiare ? De la început, 
precizăm că grija pentru gospodări
rea bunurilor încredințate in gestiu-

pierderi cifrate la
circa 4 luni, efec- 
acțiunii organelor

Anchetă economică în unități ale Ministerului 
Construcțiilor Industriale privind îndeplinirea 
sarcinii trasate de partid de a drămui cu grijă 

fiecare leu investit

tificați magazioneri, șefi de depozit, 
chiar șefi de lot, care nu cunoșteau 
normele tehnologice de păstrare a 
unor materiale, lăsîrt^u-le, ca atare, 
la voia întîmplării. La circa 850 mii 
lei s-a ridicat valoarea pagubelor 
pricinuite de degradarea acestor ma
teriale, dezvăluite în timpul contro
lului. O observație : ponderea princi
pală la data amintită o dețineau 
multe din unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale, în ca-

nea unor șantiere s-a îmbunătățit în- 
tr-o măsură, dar nici pe departe n-a 
fost atins gradul de exigență ce ar 
trebui să caracterizeze activitatea în
treprinderilor de construcții-montaj. 
Risipa și dezordinea mai dăinuie, cul
mea, sub privirile tolerante ale unor 
factori de răspundere. De pildă, în 
incinta șantierului pentru lucrările 
de dezvoltare de la Uzina de mașini 
grele din București, cit și într-o serie 
de hale aflate în plină construcție,

neglijenta se reflectă intr-un tablou 
îngrijorător. Mormane de cărămizi 
zăceau împrăștiate peste tot, de-a 
lungul liniilor de garaj, departe de 
punctele de lucru ; multe din ele — 
sfărîmate. Halele aveau numeroase 
geamuri sparte, iar cioburile de sticlă 
se puteau întîlni la tot pasul.

în fața acestei stări de lucruri, sur
prinzător, tov. Valentin Țoculescu, 
inginer șef adjunct al șantierului 3 
din cadrul întreprinderii de construc
ții-montaj—București, 's-a declarat 
mulțumit : „Oricum, șantierul arată 
destul de bine. Fără unele pierderi 
nu se poate. De fapt, nu sP pierde 
prea mult, căci o parte din aceste 
materiale se recuperează într-un fel 
sau altul". Un „amănunt" : aprecie
rea inginerului sef adjunct ascunde 
faptul că în ultimul timp, pe acest 
șantier au fost depășite cu mult 
normele de consum la unele mate
riale. Evident, ar fi fost de dorit să 
ne putem nota, o preocupare- susți
nută privind gospodărirea acestor 
bunuri. în locul ei, am constatat o 
doză nejustificată de automulțumire. 
susținută de stereotipa argumentare 
a „pagubelor inerente". Cit despre 
recuperarea unor materiale devenite

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

încheindu-și vizita oficială făcută 
în țara noastră la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Democratice Congo, Joseph- 
Desire Mobutu, împreună cu soția, 
a părăsit sîmbătă dimineața Bucu- 
reștiul.

în tinjpul vizitei, șeful statului 
congolez a fost însoțit de Thomas 
Tumba, membru al Biroului Poli
tic al Mișcării Populare a Revolu
ției (M.P.R.), comisar general al 
Tîrgului internațional — Kinshasa, 
Andre Bo-Boliko,' membru al Bi
roului Politic al M.P.R., secretar 
general al Uniunii naționale a 
muncitorilor congolezi, Jean Theo
dore Umba Di Lutete, ministru- 
delegat pe lîngă Președinția Re
publicii, Evariste Loliki, vicemi- 
nistru al afacerilor externe, însăr
cinat cu 'cooperarea, Marcel Len
gema, ambasador itinerant, și de 
alte persoane oficiale.

Semnarea comunicatului
comun româno-congolez

în cursul dimineții de sîmbătă, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire Mobutu, au semnat 
comunicatul comun româno-congo- 
lez,„ care consemnează rezultatele 
pozitive ale convorbirilor dintre 
cei doi șefi de stat.

La semnare au fost de față pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, vicepreșe
dintele Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, ministrul afacerilor ex- ' 
terne, Corneliu Mănescu, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului

de Stat, și membri ai părții român® 
care au participat la convorbiri.

Din partea congoleză au partici
pat Thomas Tumba, membru al 
Biroului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției (M.P.R.), comisar 
general al Tîrgului internațional- 
Kinshasa, Andre Bo-Boliko, mem
bru al Biroului Politic al M.P.R., 
secretar general al Uniunii națio
nale a muncitorilor congolezi, Jean 
Theodore Umba Di Lutete, minis- 
tru-delegat pe lingă Președinția 
Republicii, Evariste Loliki, vicemi- 
nistru al afacerilor externe, însăr
cinat cu cooperarea, ’ și oficialități 
congoleze care au luat parte la con
vorbiri. (Agerpres)

însemnări de Zaharia STANCU

de
ale

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Patru, cinci și 
șase redactori 
cameră. Acolo 

ziarele româ-

Datoria prezenței

impor
tării 

să 
prin

în prezent

VAGONUL
NUMĂRUL

60 000

Pteseori mi se pune 
o întrebare care sună 
astfel : „Dumneavoas
tră mai aveți de scris 
proză, versuri, a venit 
timpul — dacă nu 
cumva chiar, a trecut 
— să vă scrieți me
moriile. De ce vă mai 
risipiți energia colabo- 
rînd cu articole la pre
sa cotidiană ?“ între
barea mi-o pune mai 
ales cite un scriitor 
tînăr. Ar părea să su
gereze, după felul cum 
e formulată, că colabo
rarea scriitorilor la 
ziare e o simplă pier
dere de vreme sau, 
după alții, o muncă 
utilă, dar de o calitate 
inferioară.

Niciodată nu am 
fost de acord cu a- 
ceastă poziție care, pe 
undeva, înseamnă ru
perea de viață a scrii
torului, izolarea lui în 
„Turnul de fildeș", 
neparticiparea Iu; la 
tumultul firesc al ce
tății. Cercetarea atentă 
a istoriei presei româ
nești ne arată clar că. 
în trecutul mai depăr
tat sau mai apropiat 
nu au trăit scriitori de 
seamă care să nu fi 
fost și excelenți zia
riști. întemeierea pre
sei românești se dato
rează scriitorilor : lui 
Ion Heliade Rădulescu 
la București și lui Gh. 
Asachi la Iași. Mu'lți 
ani Eminescu a scris 
zilnic unul sau mai 
multe articole la 
„Timpul". La vremea 
lor, Macedonski, Vla- 
huță, I. L. Caragiale,

Ion Slavici, Nicolae 
Iorga, Tudor Arghezi, 
Gala Galaction, Ion 
Vinea, Dem. Theodo- 
rescu, Cezar Petrescu, 
Gib I. Mihăescu, Că
rnii Petrescu, Adrian 
Maniu, Al. Sahia, N.D. 
Cocea și încă mulți 
alții s-au făcut cunos- 
cuți nu numai ca scrii
tori, ci și ca ziariști. 
Un exemplu demn de 
amintit aici este și 
Victor Eftimiu. El scrie 
literatură și activează 
în presă de peste șai
zeci de ani. în bună 
măsură și datorită 
scriitorilor presa noas
tră s-a bucurat și se 
bucură în fața citito- ' 
rilor de un prestigiu 
deosebit. Nu cunoaștem 
evenimente 
tante în istoria 
la care scriitorii 
nu fi luat poziție 
mijlocirea presei.

Urmînd exemplul i- 
luștrilor înaintași ci
tați mai înainte mulți 
scriitori din generația 
mea au lucrat în pre
să, muncind cu spor, 
în același timp, la o- 
pera lor literară.'Mun
ca în presa cotidiană 
ne-a pus în contact cit 
toate straturile sociale 
ale țării,, de la munci
torimea și țărănimea 
săracă pînă la vîrfu- 
rile de 
statului.
presa < 
creat posibilitatea 
cunoaștem mii 
de oameni, să 
fie străină nici 
blernă politică, 
sau artistică,

■ conduc,ere ale 
Munca in 

cotidiană ne-a 
să 

și mii 
nu ne 
o pro- 
socială 
să ne

ținem la curent cu tot 
ceea ce interesa pe ci
titorii noștri. Trebuia 
să știm ce se petrece 
în culisele politice și 
ce se ascunde de fapt 
dincolo de cuvintele 
colorate uneori, alte
ori uscate, ale unui 
discurs rostit în parla
ment sau într-o oare
care sală de cinema
tograf de la periferia 
orașului. Lucrind în 
presă am învățat să 
scriem repede, cu cea 
mai mare claritate, o 
informație de trei rîn- 
duri, un reportaj de 
jumătate de pagină, 
un articol de fond, o 
dare de seamă asupra 
unui accident sau asu
pra unui proces cele
bru. Ne plăcea să ac
tivăm în presă nu nu
mai pentru că aveam 
atîtea și atitea de în
vățat dar și pentru că 
ni se oferea prilejul de 
a face cunoscute, unor 
largi mase de cititori, 
punctele noastre 
vedere privitoare la 
marile probleme 
timpului. Condițiile de 
lucru ? 
chiar 
intr-o 
citeam 
nești și străine, acolo 
ne primeam prietenii, 
cunoscuții, pe cititorii 
care voiau să ne adu
că o plîngere sau să 
ne dea o sugestie, a- 
colo ne scriam artico
lele. Ne dădeam tot
deauna osteneală să ne

ARAD (Corespondentul „Scîn- 
teii“). Constructorii de vagoane 
arădani au realizat cel d-a-ai 
60 000-lea vagon fizic. Pe 60 000 
de vagoane, care străbat în lung 
și în lat arterele de oțel ale pa
triei și ale altor țări, unde sint 
exportate, se află o plăcuță cu 
marca „U.V.A.“, o marcă al că
rei prestigiu s-a cîștigat prin ani 
de muncă, hărnipie, spirit nova
tor. Marca ,,U.V.A.“ este binecu
noscută și apreciată azi in 
U.R.S.S., Ungaria, Polonia, R. D. 
Germană, Iran, Grecia, Indone
zia etc.

La Arad Se fabrică in prezent 
circa 80 la sută din vagoanele 
produse în România. Nomencla
torul de fabricație s-a diversifi
cat continuu, ajungînd la peste 
60 de tipuri de vagoane. Printre 
acestea se află vagpnul pe 20 o- 
sii cu o capacitate de 280 tone, 
destinat transportării agregatelor 
și instalațiilor grele, vagonul de 
călători utilizat în componenta 
trenurilor care circulă cu 160 
km/h pe magistralele feroviare 
europene, vagonul marfă de 60 
tone, vagonul marfă acoperit de 
16 tone etc — toate avînd ca
racteristici tehnico-funcționale 
la nivelul celor mai bune reali
zări similare din străinătate.

(Continuare în pag. a V-a)

La plecare, pe aeroportul international „București-Otopeni

LA BUCUREȘTI Șl CONSTANȚA, CU ÎNCEPERE DE AZI

întrunirea jubiliară a istoricilor
medicinei din întreaga lume
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© Expoziția de mobilă de la Constanța — un succes 
al unităților de industrie locală din întreaga țară : 
PE CÎND ÎN MAGAZINE ? ® DRAME
RAFTURILE COMERȚULUI • DE-AR FI TRECUT C0- 
LUMB PRIN VĂLENI... • CU MAȘINA PE VALURI 

DE ASFALT • AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

!••• VEGETALE IN

Interviu cu prof. dr. docent Valeriu L. BOLOGA
vicepreședinte al Societății Internaționale de Istoria Medicinei

între 30 august și 5 septembrie se vor desfășura la București și Constanța 
lucrările celui de-al XXII-lea Congres Internațional de Istoria medicinei 
sub egida Uniunii Societăților de Științe Medicale din România. Cu acest 
prilej ne-am adresat prof. V. Bologa, în calitatea sa de președinte al con
gresului.

Dai; fiind că acest congres are și un caracter jubiliar (50 de ani de 
la primul Congres internațional de istoria medicinei) i-am solicitat profeso
rului V. Bologa cîteva precizări în ' 
știința și arta medicală.

legătură cu rolul istoriei medicinei în

se acorde istoriei medicinei. Ea poate 
să ajute pe . medicul gînditor să a- 
jungă la o platformă mai generală 
a viziunii sale. Dar aceste diverse cu
rente aveau o Weficiență : le lipsea o 
bază filozofică și ideologică solidă.

Ce ne pu-teți spune despre în
ceputurile acestei științe in țara 
noastră ?

— Medicina științifică de după pri
mul război mondial se resimțea pro
fund de procesul de destrămare ana
litică — a spus prof. V. Bologa — 
destrămare ce caracteriza in a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea știin
țele naturii și medicina pulverizate în 
specializări și hiperspecializărî; Ca o

■*
reacție, se cerea tot mai mult reve
nirea la o viziune cuprinzătoare, sin
tetică, în știința și arta medicală 
S-au ivit curente care tindeau spre 
sinteză, dar care se pierdeau adesea 
în speculații metafizice. Din această 
nouă mișcare șpre integralism a re
zultat importanța care a început să

După 1919, a început și la noi un 
curent în favoarea cultivării istoriei 
medicinei. Vechi cercetători medico- 
istorici din București, în frunte cu 
Victor Gomoiu și întemeietorul ca
tedrei de istoria medicinei la Cluj 
(1921), — cea dintîi în țara noastră, 
profesorul Jules Guiart, care începu-

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

(Continuare în pag. a V-a)

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Democrati
ce Congo, generalul locotenerft 
Joseph-Desire Mobutu, împreună 
cu soția, a făcut o vizită oficială în 
România între 25 și 29 august 1970.

în timpul șederii în România, 
președintele Joseph-Dâsire Mobutu, 
doamna Mobutu și celelalte perso
nalități congoleze au vizitat între
prinderi industriale, agricole și 
instituții social-culturale din Bucu
rești, Baia Mare și Constanța.

în cursul vizitei, între președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Democratice Congo, generalul 
locotenent Joseph-Desire Mobutu, 
au avut loc convorbiri' oficiale la 
care au participat:

Din partea română :
Ion Gheorghe Maurer, președin

tele Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior, Bujor Almășan, minis
trul industriei miniere și geologiei, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii 
și silviculturii, și Alexandru Tujon, 
ambasadorul României în Republi
ca Democratică Congo.

Din. partea congoleză :
Thomas Tumba, membru al Bi

roului Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției (M.P.R.), comisar ge
neral al Tîrgului internațional- 
Kinshasa, Andre Bo-Boliko, mem
bru al Biroului Politic al M.P.R., 
secretar general al Uniunii națio
nale a muncitorilor congolezi, Jean 
Theodore Umba Di Lutete. mi- 
nistru-delegat pe lingă . Preșe
dinția Republicii/ Evariste Loliki, 
vlceministru al afacerilor externe, 
însărcinat cu cooperarea, Marcel 
Lengema, ambasador itinerant, și 
Theodore Kondo Belan, ambasado-

rul Republicii Democratice Congo 
la București.

Cu prilejul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, de înțelegere recipro
că și cooperare, ce caracterizează 
relațiile statornicite între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Democratică Congo, părțile 
s-au informat asupra realizărilor 
și preocupărilor celor două state 
pe plan intern și extern, au anali
zat stadiul relațiilor bilaterale și 
au făcut un larg schimb de păreri 
cu privire la unele probleme ale 
situației internaționale.

O atenție deosebită a fost acor
dată dezvoltării și lărgirii raportu
rilor între cele două țări și popoa
re. Cei doi șefi de stat au analizat 
stadiul actual al relațiilor econo
mice și cultural-științifice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Congo. El 
au subliniat rolul pozitiv al con
tactelor directe, al schimburilor de 
vizite la nivel guvernamental și 
al încheierii acordurilor de coope
rare în domeniile economic, tehnic,' 
științific și cultural, pentru dez
voltarea legăturilor prietenești din
tre cele două țări.

Cele două părți au examinat po
sibilitățile existente de dezvoltăr® 
a schimburilor comerciale și a 
cooperării economice dintre cela 
două țări. A rezultat că există in
teres pentru dezvoltarea unor 
schimburi comerciale echilibrate și 
pentru realizarea - unei cooperări 
economice reciproc avantajoase în 
domeniile : minier, agricol, fores
tier, petrochimic, construcții etc.

Ca urmare a discuțiilor care au 
avut loc, cele două părți au conve
nit și semnat un Aide-memoire cu- 
prinzînd acțiunile care se vor în
treprinde în acest scop.

Cei doi șefi de stat au făcut un 
larg tur de orizont al problemele? 
internaționale. Ei au reafirmat ca 
pacea și securitatea în lume, dez
voltarea cooperării internaționale 
nu pot fi asigurate decît prin res
pectarea deplină a principiilor in
dependenței și suveranității națio-

(Continuare în pag. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

General-locotenent
JOSEPH-DESIRE MOBUTU

Președintele Republicii Democratico 
Congo

De la bordul avionului, președintele Republicii Democratice Congo, 
Joseph-Dâsirâ Mobutu, a transmis președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, c 4<,legramă in care 
se spune :

în momentul cînd părăsesc frumoasa dv. țară, doresc să. transmit 
încă o dată, din partea mea, a soției și a întregii mele delegații, dum
neavoastră, guvernului și întregului popor român mulțumiri călduroase 
pentru tot ceea ce ați făcut ca vizita noastră să fie atît de agreabilă, 
pentru eforturile dv. remarcabile în extinderea legăturilor de prietenie 
româno-congoleze.

Sînt convins că această vizită constituie un moment foarte important 
al dezvoltării colaborării dintre popoarele noastre.

Urez poporului român noi succese pe calea prosperității sal®.
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Constanța găzduiește în acest 
an Expoziția republicană de mo
bilă a industriei locale. Aici, în 
fața sutelor de modele și tipuri 
de mobilă expuse pe o suprafa
ță de aproape 2 000 m.p., și-au 
dat întîlnire specialiștii unităților 
producătoare de mobilă din toa
te județele 
prezentanții 
vul acestei 
prezentarea

țării, precum și re- 
comerțului. Obiecti- 

confruntări a fost 
și contractarea tipu

rilor și modelelor 
care le vom găsi 
de desfacere ale 
comerțului în 1971. 
Este locul să a- 
mintim că indus
tria locală asi
gură 60 la sută 
din consumul in
tern de mobilă, 
reprezentînd va
loric aproape 2 
miliarde lei, și că 
produsele ei sînt 
o prezență activă 
și pe piața 
ternă.

După cinci zile 
de la deschiderea 
expoziției, opera
țiunea de contrac
tare practic s-a 
încheiat. Se cuvin 
teva' precizări și 
Actuala ediție de 
a mobilei a surprins 
mente pe reprezentanții comer
țului prin varietatea și diver
sitatea tipurilor de mobilă pe 
care industria locală le-a asimi
lat în ultimii doi ani și este cat 
pabilă să le producă în serie. 
„Cele 135 întreprinderi de indus
trie locală producătoare de mo
bilă — ne spunea inginerul Ion 
Gheorghe, director adjunct al Di
recției de industrie locală din 
C.S.E.A.L. — au adus la expozi
ție mai mult de 1 000 tipuri și mo
dele. Alături de produsele mai 
vechi, așa-zise tradiționale, mult 
îmbunătățite, pesțe 400 sînt pro
duse noi, create în ultimul timp.

de mobilă pe 
în magazinele

Se remarcă orientarea generală 
a producătorilor spre o linie mo
dernă, suplă, spre o armonioasă 
îmbinare a frumosului cu utilul". 

Rețin, într-adevăr, atenția vizi
tatorului noile tipuri de mobilă 
prezentate de industria locală 
din București, Timișoara, Galați, 
Vîlcea, Suceava, Vrancea și din 
alte județe. Camerele combinate 
și cele pentru tineri, bibliotecile 
alcătuite din piese suple, modu
late, cu o vădită tendință de ver
ticalitate, realizează o mare e-

lemn. Reducerea gabaritului mo
bilei, în condițiile menținerii și 
chiar ale creșterii gradului de 
funcționalitate, folosirea metalu
lui în unele cazuri au dus la re
ducerea consumului de lemn și, 
o dată cu aceasta, au promovat 
o vădită tendință de scădere a 
prețurilor de vînzare cu amă
nuntul. Varietatea și diversitatea 
tipurilor prezentate reprezintă o 
serioasă promisiune în sensul 
unei mai bune satisfaceri a ce
rințelor celor mai diferite cate-

ex-

Expoziția de mobilă de la Constanța — un succes

al unităților de industrie locală din întreaga țară

Pe cînd îin magazine ?

torului, deci numai în măsura în 
care promițătoarele apariții din 
standurile expoziției își vor face 
loc cît mai operativ în rețeaua 
comercială. Și în această direc
ție, după cum aflăm, s-a făcut 
un pas înainte. în patru Zile, 
valoarea contractelor pentru 
noile tipuri de mobilă se ridică 
la aproape 900 milioane lei.

Ar fi fost poate bine ca expo
ziția de mobilă, organizată de 
C.S.E.A.L., să fi fost însoțită și de 
prezentarea modelelor de țesă

turi pentru tapițe
rie, întrucît calita
tea necorespunză
toare a unor pîn- 
zeturi din această 
categorie a pro
vocat pe alocuri 
rețineri la contrac
tarea unor mode
le, de altfel izbu
tite. Am reținut, de 
asemenea, suges
tia unor reprezen
tanți ai unităților 
producătoare în 
sensul că o astfel 
de expoziție tre
buia precedată de 
o largă confrun
tare cu publicul.

Aici, din păcate, exponatele vor 
ii accesibile publicului doar du
pă terminarea operațiunilor de 
contractare, urmînd, după cum 
sîntem informați, ca eventualele 
sugestii care vor li reținute de or
ganizatori să fie aplicate în pro
ducție abia în anii următori, deci 
cu o eficiență discutabilă. Ori
cum, Expoziția republicană de 
mobilă a industriei locale, găz
duită recent la Constanța, re
prezintă un succes, demonstrea
ză potențialul ridicat al acestei 
ramuri economice în direcția sa
tisfacerii cerințelor populației.

Am vizitat recent, din 
nou, măi multe piețe din 
Capitală și din alte orașe. 
Cetățenii cu care am stat 
de vorbă la București, 
Ploiești, Constanța și Bu
zău — și vești similare 
primim și din alte locali
tăți — ne-au declarat că 
„piețele noastre au oferit 
anul acesta, în cantități 
îndestulătoare, cartofi, 
ceapă, morcovi, verdeață, 
vinete, fasole uscată etc.". 
Statistica, — sursă auto
rizată — confirmă și ea, 
prin graiul cifrelor, fap
tul că anul acesta apro
vizionarea populației cu 
legume și fructe se des
fășoară in condiții mai 
bune decît în anii trecuți. 
Astfel, în primele 8 luni, 
la dispoziția populației au 
fost puse, la scara întregii 
țări, cu 28 090 tone mai 
multe legume și cu 3 000 
tone mai multe . fructe 
decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Existența unui fond 
marfă corespunzător și 
propierea zilelor de 
bundență pe care le
nunță toamna ne-au de
terminat să investigăm 
capacitatea comerțului de 
a gospodări legumele și 
fructele, de a le menține 
cît mai mult prospețimea 
și calitatea.

Ne întîlnim, aproape 
peste tot, cu un fenomen 
pe care l-am mai semna
lat : rafturile și platourile 
unităților de desfacere în 
toc să fie aprovizionate 
la intervale scurte de 
timp, cu produse proas
pete, aflate în „magazia 
de mină", sînt încărcate 
o dată și bine cu legume 
și fructe care — se vînd 
ori nu se vînd — stau ore 
îrț șir în bătaia soarelui, 
în calea prafului etc.

— De ce nu vă îngrijiți 
de aspectul comercial al 
produselor ? — am între
bat mai multi șefi de u- 
nităti și vînzători.

Răspunsurile primite de 
vînzători, responsabili 
unități vizau o sumă 
probleme, de greutăți 
care ei le 

începînd cu 
— așa cum

de 
a- 
a- 
a-

I

însă cî- 
observații. 

contractare 
literal-

conomie de spațiu prin funcționa
litatea lor sporită și etalează o 
notă aparte de eleganță. Toate 
aceste însușiri, îmbinate cu cali
tatea execuției, cu coloritul pas
telat, au făcut ca modelele să 
întrunească aprecierile unanime 
ale specialiștilor. Drept urmare, 
aflăm că principalele oferte ale 
producătorilor diii aceste județe 
au fost contractate cu prioritate 
de către reprezentanții comerțu
lui.

Tendința de diversificare a 
producției de mobilă este și ea 
bine reprezentată. Sînt expuse 
aproape 200 piese de mobilă 
pentru hol, terasă, grădină, pen
tru copii. Toate acestea sînt 
realizate din metal, împletituri 
de răchită, mase plastice și

gorii de cumpărători. Expoziția 
de la Constanța a ocazionat un 
autentic schimb de experiență 
între producătorii de mobilă din 
țară. în fața modelelor, în urma 
discuțiilor purtate, specialiștii 
au operat corective asupra unor 
proiecte de execuție, în vederea 
înlocuirii unor materiale scum
pe, alegerii coloritului, a țesătu
rilor pentru tapițerie.

în ce măsură noutățile pre
zentate la expoziție au fost re
cepționate de reprezentanții co
merțului ? Este o întrebare 
care o formulăm cu toată fer
mitatea, întrucît este mai mult 
decît evident că pe cetățeni 
succesele producătorilor de mo
bilă îi interesează mai ales din 
punctul de vedere al cumpără-

pe

la 
de 
cir 
pe

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

întîmpină, 
inexistența 
afirmau — 

timpului necesar pentru 
toaleta mărfii și pînă la 
condițiile de depozitare și 
păstrare a acestora în 
piețe. în „magaziile de 
mînă". Nu ne vom ocu
pa în rîndurile care ur
mează de aceste proble
me, deși nouă ni se pare 
că observațiile făcute de 
acești factori răspunzători 
sînt de mare utilitate. 
Promitem cititorilor că 
ele vor constitui obiectul 
unui alt articol.

Deci, în rîndurile ce 
urmează ne continuăm 
raidul.

De curînd. Administra
ția pieței din Ploiești a 
fost nevoită să intervină

De-ar fi trecut Columb
prin Văleni ■ ■ B

1 energic și să trimită la 
„groapa de gunoi" 
kg de 
varză 
aduse 
ficare 
cooperatistă Urziceni.

— De ce ați recurs la 
această măsură ? — îl în
trebăm pe Lazăr Uie, ad
ministratorul pieței.

— Am telefonat condu
cerii centrului de la Ur
ziceni in repetate rînduri 
și i-am adus la cunoștință 
să nu mai trimită produ
se. atîta vreme cit nu are 
vînzători suficienți, atîta

1500 
vinete, 500 kg de 
și 300 kg de prune, 
aici pentru valori- 
de Asociația inter-

semenea maltratări ne-au 
apărut in adevăratul lor 
chip la cîțiva pași mai 
încolo : zece-cincisprezece 
butoaie, pline ochi cu tot 
felul de produse ale cen
trului, „căzute" pe rețea, 
pentru care se căutau a- 
cum valorificatori...

— De ce vă bateți joc 
de aceste produse ?

— Cum, adică, ne batem 
joc 1 (vezi doamne, ce 
ofensă le-am adresat !) — 
ripostează. pe un . ton . tare 
directorul șl merceologul 
centrului:

Nu mai știm ce să cre-

VEGETALE
In rafturile
COMERȚULUI

să
u-

vreme cît gestionarul 
centrului stă mai mult in 
oraș decît în piață.

Am luat măsura 
evacuăm din piață
nele din produsele acestui 
centru fiindcă începuseră, 
pur și simplu, să putre
zească.

Așadar, cît ai bate din 
palme, 2 300 de kg de 
produse — munca a zeci 
de cooperatori — au fost 
aruncate la gunoi. Ce fel 
de oameni au fost puși 
să valorifice 
cooperativelor 
De ce 
bată joc 
pămîntului ? 
stăruie în minte 
vitatea acestor 
cînd facem cunoștință — 
tot la o unitate a co
merțului intercooperatist 
(centrul din piața Unirii) 
— cu fapte de-a dreptul 
scandaloase. Cititorii își 
amintesc că în nopțile de 
25 și 26 august a plouat, 
după ce ziua soarele do
gorise ca jăraticul. în a- 
ceste zile, zeci de saci și 
lădițe cu ceapă, alte zeci 
de lădițe cu ardei gras, 
prune și struguri au stat, 
pe rînd, cînd sub tirul 
ploii, cînd sub razele fier
binți. Rezultatele unei a-

produsele 
agricole ? 

sînt lăsați să-și 
roadele

Ne mai 
încă gra- 
întrebări

de

dem : ori avem de-a face 
cu iresponsabili, ori cu 
niște oameni care n-au 
nimic comun cu comerțul 
cu legume și fructe. Altfel 
nu s-ar , explica nici mi
rarea, nici atitudinea lor 1 

Firește, am întîlnit in 
raidul nostru și unități ale 
comerțului cooperatist ca
re dau dovadă de un spi
rit gospodăresc exemplar, 
pe care cumpărătorii le a- 
preciază și pentru deser
vire, și pentru calitatea 
produselor. Am insistat a- 
supra unor grave Carențe 
de gospodărire a produse
lor ce se valorifică prin 
comerțul intercooperatist 
întrucît ele trebuie privite, 
după părerea noastră, și 
prin prisma oamenilor 
care se ocupă de acest 
sector. în unele cazuri, co
merțul intercooperatist a 
fost încredințat unor așa- 
ziși „comercianți de pro
fesie" de la oraș pe care, 
în afară de cîștigurile 
lor, nu-i leagă nimic de 
avuția cooperativelor a- 
gricole de producție.

...Vinetele, de pildă, tră
iesc acum pe piața Capi
talei o adevărată dramă 
...vegetală. Unitățile de 
desfacere sînt invadate de 
aceste produse — unele

stafidite, altele, mai dos
pite, lăsate de-o parte 
(poate, poate, le-o cum
păra vreo cantină) ; in 
fine, altele au fost retur- 
nate depozitelor și, de 
aici, au făcut cale în
toarsă către unități, pen
tru a fi vîndute „sub 

: stas". Cum s-a ajuns la
această- situație ? Simplu : 

i vinetele au apărut mai
i tîrziu și merceologii bucu-

reșteni, ca să fie siguri 
: că vor avea, marfă, au dat

sfoară peste iot. Pînă să 
se dezmeticească dumnea
lor că oamenii nu mă- 
nîncă numai vinete, „re
gina cîmpului" sosise în 
Capitală ca să-și trăiască 
drama. Acum — vrînd 
nevrînd — cîteva zeci de 
tone iau drumul lăzilor 
de gunoi.

în săptămina care a 
. . trecut (în special în zilele 

de 25, 26 și 27 august) s-a 
resimțit pe piețele Capi
talei lipsa unor cantități 
îndestulătoare de roșii. 
Am vizitat tocmai în a- 
cele zile depozitele I.L.F.- 
ului. Ce credeți că am 
aflat ? în timp ce in de
pozitul din Militari batea 
vintul, la Obor și la Pro
gresul se încheia „evacua
rea forțată" spre fabricile 
de conserve, a aproape 
zece vagoane de roșii a- 
junse în stare de depre
ciere, pentru simplul mo
tiv că n-au fost sortate la 
timp, că n-au fost îndrep
tate spre consum. Astfel, 
la capitolul pierderi al 
I.L.F.-București — și așa 
de ordinul zecilor de mi
lioane — s-a mai adău
gat o cotă-parte.

Situațiile de proastă gos
podărire a legumelor și 
fructelor aU — pe lîngă 
cauzele care țin direct de 
fiecare dintre cei trei co
mercianți — și o cauză mai 
generală: coordonarea fon
dului de marfă. Sarcina re
țelei fiecărui sistem de 
desfacere (I.L.F., Inter- 
coop., Gostat) este să 
aprovizioneze cît mai 
bine populația. Dar nici 
unul din cei trei nu 
știe ce cantități scoate 
zilnic celălalt în piață. Nu 
o dată se întîmplă ca ace
leași produse, la care unul 
are stocuri, să fie scoase 
la vînzare și de celălalt. 
De aici și pînă la o des
facere lentă și, mai de
parte, pînă la depreciere, 
nu-i decît un pas. Un pas 
care — printr-o mai aten
tă coordonare -r ar pu
tea fi evitat, dacă direc
țiile comerciale județene 
și a Capitalei ar solicita 
cu, o zi înainte necesarul 
pe care-1 întocmesc fie
care dintre cei trei par
teneri și, pe baza lui, ar 
proceda la așezarea echi
librată a fondului de 
marfă pe piețe și locali
tăți.

Constantin PRIESCU

■ț

De-ar fi trecut Columb prin Vă
lenii de Munte ar fi renunțat, cu 
siguranță, să mai caute drumul cel 
mai scurt spre fabuloasele Indii.

Cum credeți, de pildă, 'că se pro
cedează la Văleni pentru procura
rea ouălor necesare restaurantului 
și laboratorului de cofetărie al coo
perativei de consum ? Degeaba 
o să vă bateți capul, n-o să 
ghiciți niciodată. Nu, nu sînt achi
ziționate de la producătorii din co
munele învecinate, ar fi mult prea 
simplu 1 Cînd ne-au auzit spunînd 
una ca aSta, șefii cooperativei ne-au 
rîs în nas : așa . ceva poate oricine ; 
care ar mai fi atunci rostul lor și 
al U.J.C.C.-Ploiești ? Nu, dom’le, 
pentru a soluționa problemele apro
vizionării — chiar și cu ouă — 
există o întreprindere specializată, 
numită Ijcoop, cu sediul la Ploiești. 
Ea trimite, trimestrial, vreo 60 000 
de ouă cooperativei din Văleni. Ce 
face ? La Ploiești se face utilaj pe
trolier ? Și ce legătură are asta cu 
ouăle ?! Nici una ? Evident, nici una. 
A, vreți să spuneți că ouăle nu se 
fac la Ploiești. Păi, bineînțeles că 
nu se fac la Ploiești. Asta-i la min
tea cocoșului. Poftim, a găinii, dacă 
așa vreți.

Ijcoop procură ouăle — ați 
ghicit — din rețeaua cooperației 
de consum. Fiecare cooperativă are 
plan de achiziții. Chiar și la ouă. 
Cooperativa din Vălenii de Munte a 
trimis, în contul trimestrului III, 
către Ijcoop, pes(f 109 000 de ouă, 
depășindu-și de pe acum planul pe 
întregul trimestru. De 
trimis la Ploiești ? De 
sit o parte dintre ele 
unități de producție ? 
privi atît de simplist...

Uite, sîntem siguri că, dacă ar fi 
trecut prin Văleni, Columb ar fi în
țeles. N-a plecat el oare spre vest, 
cînd orice corăbier cu scaun la cap 
știa că Indiile sînt spre est ? Păi, 
vedeți ? Ne contraziceți, sub pre
text că Pămîntul e rotund... Și ce, 
mă rog, la Ploiești nu-i rotund ?

Să vă povestim însă cum își în
deplinește planul atît de... operativ 
cooperativa din Văleni, la achizi
ționarea ouălor. Nici gînd să se 
adreseze producătorilor individuali 
din împrejurimi I Asta ar fi putut 
să le dea prin minte doar unor a- 
geamii. Nu ! Ei se adresează cum
părătorilor : vrei să cumperi o băs- 
măluță — 10 ouă ; vrei un covoraș 
de iută — 500 de ouă ; vrei unul de 
lînă — 1 000 de ouă ! Bașca prețul, 
că ouăle se primesc contra cost. Și 
ce dacă vajnicii cetățeni ai Văle
nilor n-au ferme de găini ouătoare, 
proprietate personală... Și ce dacă, 
în blocurile unde locuiesc unii, n-au 
cum să țină nici măcar o singură 
găină... Să se descurce ! Să cum
pere de la magazinul I.A.S., din lo
calitate ! Că are, și el, un plan de 
desfacere și aduce, săptămînal, vreo 
7 000 de ouă, har domnului...

Dar ce să se facă responsabilii de 
la restaurant, braserie sau librărie, 
că la ei nu se vînd nici covoare, 
nici baticuri, nici cuverturi plușate, 
nici pînză de sac ? Și au, firește, 
plan de achiziții la ouă, ca toate ce
lelalte unități ale cooperativei. Ei 
bine, lucrătorii acestor unități nă
păstuite n-au altă cale decit să se 
așeze la rîhd, în fața magazinului

I.A.S., să cumpere ouă de aici și să 
le predea cooperativei, care să le 
trimită la Ijcoop ș.a.m.d.

Se zice că la Ploiești conducerea 
U.J.C.C. se află adunată în fața 
unei mese ticsite cu ouă. Albe, ma
te, o minunăție... Se mai zice 
că tovarășii aflați în jurul mesei se 
chinuie de foarte multă vreme să 
realizeze un lucru pe cit de dificil, 
pe atît de pasionant : să așeze un 
ou în picioare. Păcat că n-a trecut 
Columb prin Vălenii de Munte, că 
poate, în drum, s-ar fi abătut și 
prin Ploiești și — repetînd gestul 
care l-a adus pentru a doua oară 
(și definitiv) celebritatea — i-ar fi 
fericit pe cei care, poate și astăzi, 
mai bîjbîie în jurul mesei, în cău
tarea ideii salvatoare...

Gh. SASARMAN 
Al. STROB

ce le-a mai 
ce n-a folo- 
în propriile 
Cum puteți

Construind un han în apropiere de ruinele cetății Sarmizegetusa și 
de rezervația de zimbri, Centrocoop a avut o idee inspirată : aici, 
la „Bucura", numeroși turiști din țară și de peste hotare se... bucură 

de un popas plăcut, reconfortant

Cu mașina
pe valuri de asfalt

De cîteva luni de zile. între Bucu
rești și Pitești se află în exploata
re prima bandă de' asfalt cu două 
fire de circulație a viitoarei auto
străzi. Se lucrează intens, pe diferi
te porțiuni și la cea de-a doua 
bandă, la fîșia despărțitoare, la po
duri, podețe, acostamente etc. Șint 
în curs pregătirile pentru arterele 
de ocolire a orașului Pitești, care 
vor face legătura cu noi autostrăzi, 
prevăzute a se construi în conți- . 
nuare spre Rm. Vîlcea—Sibiu și
spre Slatina—Craiova. De aseme
nea, se prevede construirea auto
străzii București—Constanța, pe un 
traseu nou, care va ocoli localită
țile Bărăganului. Iată așadar un 
amplu program, deschizind pers
pective luminoase pentru dezvolta
rea traficului rutier, program a că
rui înfăptuire a și început să dea 
roade. Să ne întoarcem deci la 
magistrala București—Pitești, nu de

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
CU SPRIJINUL
CETĂȚENILOR

Gheorghe Ungureanu
Pitești ne informează des
pre o seamă de .realizări 
social-gospodărești obținu
te în orașele și satele ju
dețului Argeș :

„în cursul acestui
pînă în prezent, în locali
tățile argeșene au fost 
date în folosință 1505 apar
tamente, 28 săli noi de cla-

i
și Costești, precum și co
munele Poiana Lacului, Go- 
deni, Mălureni, Rucăr, Ne- 
grași și altele".

MAI E CEVA 
NECLAR ?

din

an,

să, o creșă cu 280 de locuri 
și o maternitate ; de ase
menea 19' sate au fost co
nectate la rețeaua electrică 
națională, rețelele de refu
lare și distribuție a apei au 
fost extinse pe o lungime 
de 13 km etc.

La aceste realizări, o con
tribuție de seamă au adus-o 
cetățenii din orașele și sa
tele județului. Ei au prestat 
în decursul anului un 
mare număr de ore de 
muncă patriotică, efectuînd 
lucrări a căror valoare se 
ridică la peste 60 milioane 
lei. în întrecerea patriotică 
ce se desfășoară în pre
zent. între localitățile tării, 
rezultate remarcabile au 
obținut orașele Cîmpulung

DEZLEGAȚI FIRUL...
TELEFONIC!

„A stabili o legătură tele
fonică în orașul nostru — 
ne scrie Grigore Crăciun 
din Slatina, str. Drăgănești 
nr. 4 — înseamnă a-ți pune 
răbdarea la grea încer
care. Aștepți minute în șir 
pină vine tonul, apoi for
mezi un număr și-ți răs
punde altul. Eu, de pildă, 
primesc la birou, zilnic, zeci 
de telefoane : unul îl caută 
pe Popescu, altul pe... For- 
mînd numerele diverselor 
întreprinderi, instituții sau 
case particulare, apelurile 
telefonice ajung aiurea.

Și toate acestea, de doi 
ani de zile, de cînd s-a dat 
în folosință noua și impu
nătoarea clădire unde a fost 
instalată centrala telefo
nică automată. De-atunci,

la centrală se tot tac 
perimentări, se mai leagă' 
cite un fir, se mai înfiin
țează un circuit. Un singur 
fir rămîne mereu încurcat 
— acela al... telefoniei ur
bane !“

De la Ana Șerban 
Craiova, str. Brazda lui No
vac, bloc G, am primit o 
scrisoare în care ne relata 
următoarele :

„în urmă cu trei ani, ta
tăl meu a depus la CEC pe 
numele soțuluț meu suma 
de 18 000 lei, pentru a ne 
construi o locuință proprie
tate personală. Intre timp, 
soțul a decedat. Întrucît 
suma respectivă îmi aparți
nea în exclusivitate, lucru 
stabilit, de-altfel, și prin- 
tr-o hotărîre judecătorească 
rămasă definitivă, am cerut 
filialei CEC-Dolj să vireze 
bei 18 000 . lei în contul 
OCLPP, pentru apartamen
tul contractat de rftine. 
Conducerea filialei CEC- 
Dolj însă, nu bănuiesc din 
ce motive, refuză să facă 
acest lucru. Toate insisten
țele mele au fost zadarnice. 
Nu mai știu cum să rezolv 
această situație".

Ne-am adresat agenției 
centrale CEC, aducînd la 
cunoștință cele sesizate de 
cetățeanca în cauză. În ur
ma verificărilor făcute de 
inspectorii acestei institu
ții s-a constatat că cererea 
petiționarei este îndreptă
țită și. în consecință, s-a 
dat dispoziție filialei din 
Craiova să vireze banii res
pectivi în contul OCLPP 
Craiova, pentru aparta
mentul contractat de Ana 
Șerban. Pînă aci, toate 
bune. Numai că dispoziția 
dată n-a fost respectată de 
către filiala CEC-Dolj. ce
rerea respectivă rămînînd 
în continuare nesolutionată.

din

în acest caz de nerespectare 
a dispozițiilor, organul ie
rarhic superior trebuie să 
ia măsuri împotriva celor 
vinovați. Și, fiind vorba de 
CEC, la măsuri să nu se 
omită „dobînzile" 1

curețe aceste terenuri. Dar 
ceea ce

curețe aceste teren 
nu. în loc să facă 
era necesar, ei s-au apucat, 
spre uimirea noastră, să 
spargă asfaltul de pe aleile 
dintre blocuri !“.

ULTIMUL DISC
NU-I DE GLUMIT !

Un grup de locatari din 
cartierul Balta Albă, Bucu
rești, ne roagă să interve
nim pe lîngă forurile com
petente, pentru a ieși din- 
tr-un impas în care se află 
de mai mult timp :

„Șantierul nr. 3 al între
prinderii construcții mon
taj nr. 1, terminînd con
struirea a 4 blocuri pe stra
da noastră — Barajul Cucu- 
teni — a lăsat în urmă o 
priveliște de nedescris : 
aleile și spațiile verzi din 
jurul blocurilor sînt dis
truse, canalizarea înfun
dată (din care cauză apa 
provenită de la ploi se 
scurge în subsolurile blocu
rilor), grămezi de pămînt, 
moloz și alte materiale sînt 
aruncate la întîmplare pe 
căile de acces etc.

în urma repetatelor sesi
zări ale cetățenilor, într-o 
zi ne-am pomenit cu o e- 
chipă de muncitori care, 
gîndeam noi, au venit să

Ion Pasăre din Sighetul 
Marmației ne scrie :

„Printre serviciile pe care 
le oferă cetățenilor din în
treaga țară librăria „Car
tea prin poștă" — București 
se numără și acela al trimi
terii prin poștă a discurilor 
comandate de ei. în cursul 
lunilor martie-mai a.c. am 
făcut și eu, ca și alți cetă
țeni din localitate, cîteva 
comenzi de discuri la sus- 
numita librărie. Am aștep
tat cit am așteptat și ni s-a 
răspuns în cele din urmă că 
discurile solicitate de noi 
s-au... epuizat. O dată cu 
acest răspuns ni s-a trimis 
și cite o listă a discurilor 
aflate în curs de apariție, 
pentru a putea face din 
timp comenzi. Am expediat 
imediat comenzile cu discu
rile preferate și am cont.i- 

za-
n-am 

între timp, 
s-au

nuat să așteptăm. în 
dar, însă, deoarece i 
primit nimic, 
discurile respective 
pus în vînzare în magazi
nele SighetUlui, dar nu 
le-am cumpărat, pentru că 
am tot sperat că le primim 
de la București. N-am «pri
mit însă absolut nimic. Să 
ne trimită măcar un disc 
pe care să fie inregiistrat 
răspunsul : „discurile co
mandate de dv. s-au epui
zat" ! — pentru ca la sca
dențe să-l putem asculta".

mult intrată în funcțiune : poduri
le largi, curbele line, peisajul va
riat. faptul că drumul nu traver
sează nici o localitate, interdicția 
de1 circulație pentru camioane, trac
toare, căruțe (doar parțial respec
tată !) creează premisele unei des
fășurări fluente a circulației, in 
condiții de siguranță. Noua arteră a 
preluat o bună parte a traficului 
turistic intern și internațional.

Numai că, în vreme ce concepția 
modernă care stă la baza realizării 
acestei autostrăzi este de apreciat, 
nu același lucru se poate spune — 
din păcate — despre calitatea exe
cuției. (Executantul autostrăzii — 
întreprinderea de construcții în 
transporturi-București, cu loturile 
sale de lucru de la Ciorogîrla, Io- 
nești și Pitești). încă înainte de 
ieșirea din Capitală, pe noua arte
ră șe remarcă o serie de abateri de 
la profilul geometric obligatoriu : pe 
porțiuni întinse, apa de ploaie se 
adună pe partea carosabilă, lipsită 
de o scurgere corespunzătoare. Pe 
lîngă aspectul neplăcut, se îngreu
nează astfel circulația, iar, în timp, 
acțiunea erodantă a apei s-ar putea 
să aibă urmări grave.

Deficiența cea mai supărătoare 
însă — remarcată de toți automobi- 
liștii — este alta : absența unei 
planeități corespunzătoare, cerință a 
oricărei benzi de asfalt, și, cu atît 
mai mult, a unei autostrăzi destina
te traficului celui mai intens și vi
tezelor maxime. Consecințele se 
văa și mai ales se simt pe kilo
metri întregi, vehiculul trepidează 
ca apucat de friguri. Nu este vor
ba numai de confortul călătoriei. 
Trepidațiile conduc la uzura pre
matură a autovehiculelor și, lucrul 
cel mai grav, creează pericolul de 
pierdere a direcției și de acciden
tare în condițiile unor viteze maxi
me Doar pentru atenuarea mono
toniei mai apar și porțiuni de as
falt neted. Cele mai multe ondu
lări ale asfaltului apar pe prima 
jumătate de drum, ele rărindu-se 
treptat spre Pitești.

— Vedeți, covorul de asfalt a 
fost numai parțial așternut și ne
tezit cu mijloace mecanizate — ne 
explică ing. Ioan Vlădescu, șeful 
serviciului investiții din Direcția 
generală a drumurilor din Ministe
rul Transporturilor. S-a lucrat ade
seori manual...

Este cazul să arătăm aici că 
aproape toate drumurile noastre 
asfaltate au fost realizate fără mij
loace de așternere și netezire me
canice și, cu toate acestea, pe mul
te mii de kilometri suprafața lor 
este mai netedă, mai uniformă de
cît în cazul de față. Deci motive
le invocate nu pot servi drept scu
ză. Ni se servesc altele : „Construc
torul a fost obligat' să accelereze 
realizarea lucrării". Oare con
structorul nu știa că, la o asemenea 
lucrare, realizarea unui ritm intens 
se obține prin mobilizarea și con
centrarea de forțe tehnice și uma
ne, nicidecum prin rabat la calita
te ?. Ne interesăm cum s-ar putea 
remedia situația.

întinzîndu-se un „covoraș" de 
asfalt, care să preia denivelările și 
să egalizeze suprafața — ni se 
explică.

Covoraș încoace, covoraș încolo,

diminutivul sună frumos, dar rea
lizarea lui depinde nu de diminuti
vul „bănuți", ci de bani grei, de 
ordinul multor zeci de mii de lei 
pentru fiecare kilometru supracîr- 
pit, din cele cîteva zeci de kilometri 
de... neglijență. Cine va plăti și 
cînd se va drege ceea ce nu s-a 
făcut cum trebuie ? Un răspuns clar 
la aceste 
obținem. 
Ub grave 
cinăturile 
peste 80 
cum autostrada ar fi făcută pentru 
plimbări cu... căruciorul !). Cel mai 
probabil, aceasta se va întîmpla 
în preajma dării în funcțiune a 
celei de-a doua benzi a autostrăzii 
și a amenajărilor 
orice caz, s-au luat 
tărire a controlului 
execuției și de către 
de către beneficiar".

Pînă la data cînd 
asemenea măsuri vor putea fi cer
cetate pe viu, un fapt rămîne bine 
stabilit : recepția drumului 
către beneficiar' nu s-a 
cu exigența cuvenită ; pe 
gă deficiențele amintite, 
sînt și multe altele. Astfel, 
costamentele sînt incomplete și 
insuficient compactate și consoli
date. Apele le-au și erodat pe mari 
porțiuni, creînd ici-colo pericol și 
pentru integritatea 
Pe timp de ploaie, 
într-atîta, în multe 
autovehiculele nevoite să „tragă pe 
dreapta" riscă să se înnămolească 
pe acostament, să se răstoarne din
colo de el, sau să nu mai fie în 
stare să revină pe șosea. Semnali
zarea rutieră este rudimentară, in
completă. Și pe alocuri greșită. 
Apar limitări de viteză nejustifica
te în locuri unde nu sînt 
șantiere, sau indicații imposibil de 
respectat. Lucrări începute, depo
zitări de materiale, îngustări 
unele intersecții sau șantiere 
poduri în lucru sînt complet 
semnalizate și creează pericol 
accidentare pentru circulația 
timpul nopții și în condiții de vizi
bilitate ’ ~ ‘ ...........
trebuie 
zare a 
strucția 
construcția unei unități 
tive, fabrici, uzine, se ....___,.
o anumită eficiență economică. Iar 
aceasta este cu atît mai mare, cu 
cit și investiția este realizată în 
condiții mai bune. îndrumarea, 
asistența tehnică, controlul la 
locului pe șantier, zi de zi, 
chezășia lucrului de calitate, 
ciența maximă a investițiilor 
noile construcții de drumuri 
clamă valorificarea din plin a con
cluziilor ce trebuie trase din expe
riența realizării noii artere Bucu- 
rești-Pitești

Se impune ca direcția de resort 
din Ministerul Transporturilor să 
întreprindă de urgență măsuri 
energice pentru readucerea primu
lui tronson de autostradă dat în ex
ploatare în țara noastră Ia starea 
tehnică reclamată de statutul unei 
asemenea magistrale -rutiere de ma
ximă importanță.

întrebări nu am reușit să 
„Deficiențele nu-s atît 
— ni se spune — zdrun- 
apar numai la viteze de 

sau 100 km/oră (Ca și

definitive. în 
măsuri de în- 

calitativ al 
constructor, și
roadele unor

de 
făcut 
lîn- 
mai

a-

carosabilului, 
ele se înmoaie 

locuri, încît

la 
de 

ne- 
de 
în

redusă. Ce învățăminte 
trase din modul de reali- 
acestei artere ? Prin con- 
unui drum, la fel ca prin 

proauc- 
urmărește

fața 
sînt 
Efi- 

în 
re-

Al. PLĂIEȘU

*
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Uzina „Electroputere": în secția de transformatoare 
de forță

CE GRÎU VEȚI SEMĂNA?
Conform indicațiilor date de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, pînă la 
1 septembrie fiecare unitate agricolă trebuia să-și asigure întreaga cantitate 
de sămînță de grîu. Organele agricole din județul Vrancea nu respectă 

această obligație. Ce intenționează ministerul ?

CONTRASTE
două ori 13® De

și
de milion leiun

un „ghinion"

Pe baza indicațiilor Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii, pînă la 1 
septembrie, fiecare unitate agricolă 
trebuia să-și asigure întreaga canti
tate de sămînță de grîu necesară 
pentru suprafețele destinate acestei 
culturi, iar pînă la 5 septembrie se
mințele respective să fie condiționate 
și să se efectueze probe de analiză 
de către .laboratoarele județene. Am 
urmărit cum se desfășoară această 
acțiune în județul Vrancea.
• Orientarea care s-a dat de direcția 
agricolă pentru extinderea soiului 
Bezostaia care valorifică cu mare 
randament îngrășămintele, agrofon- 
durile superioare este bună. Dar 
nu în toate cazurile. în județ există 
și terenuri sărace, care nu asigură 
condiții optime pentru cultivarea a- 
cestui soi. Cantitățile de îngrășămin
te chimice puse la dispoziția unități
lor, deși au crescut de la un an la 
altul, nu sînt totuși suficiente pen

tru a se putea fertiliza întreaga su
prafață ce se cultivă cu grîu. Cu în
grășămintele planificate pentru tri
mestrul III, cooperativele agricole 
abia pot fertiliza 40 la sută 
din suprafața ce urmează a fi cul
tivată cu grîu. Deși au trecut două 
luni din trimestru, unitățile n-au 
primit nici un kilogram din cantită
țile contractate. Interesîndu-ne des
pre această problemă la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, tov. Vasile 
Vedeanu, director general, ne-a in
format că industria este în întîrziere 
cu livrarea îngrășămintelor chimice, 
ceea ce impune ca Ministerul Chi
miei să ia măsuri urgente în vederea 
recuperării, pe cît este acum cu pu
tință, a întîrzierilor.

Așa cum s-a arătat, deși nu există 
posibilități pentru fertilizarea tere
nului s-a prevăzut extinderea soiului 
Bezostaia pe 90 la sută din suprafață. 
După cîte ni se explică, alte posibi-

„ELECTROPUTERE"- 
mlndria Craiovei și nu numai a ei
Partea de est a Craiovei 

este ocupată, pe o mare 
suprafață, de impunătorul 
ansamblu al uneia din 
cele mai reprezentative 
uzine românești, producă
toare de mașini și aparataj 
electrotehnic : „Electropu
tere". Prin produsele reali
zate într-o diversitate tot 
mai mare și cu performan
țe tehnice și funcționale a- 
preciate în numeroase țări 
ale lumii, de douăzeci și 
unu de ani încoace, mun
citorii, inginerii și tehni
cienii de aici aduc o con
tribuție tot mai mare la 
înzestrarea economiei, la e- 
lectrificarea țării și moder
nizarea transportului pe 
căile ferate.

Vorbind de „Electropu
tere", nu poți să nu amin
tești în primul rînd de 
hărnicia, de maturitatea 
profesională cîștigată de-a 
lungul anilor, de ingeniozi
tatea colectivului care nu 
o dată au stîrnit sentimen
te de admirație din partea 
beneficiarilor din țară și de 
peste hotare, de stăruința 
cu care s-a muncit pentru 
a se atinge prestigiul de 
azi al uzinei. Roadele stră
daniei lor îi definesc pe 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la „Electropu
tere" drept participanți în
însemnată pondere la con
strucțiile ridicate în anii 
dm urmă la Bicaz și Baia 
Mare, la Borzești și Tg. Mu
reș, la Timișoara și Con
stanța, la Galați, Slatina, 
Argeș, Porțile de Fier... Și 
vor urma încă multe ase
menea edificii care înalță 
spre noi cote de lumină 
România contemporană : la 
Lotru, pe Sebeș și pe Someș, 
pe Olt și pe Jiu.’ La realiza
rea tuturor acestora, oame
nii de la „Electroputere" își 
vor dărui partea lor de mun

că prin mașinile, aparatajele 
și instalațiile electrotehni
ce pe care le fabrică. Ne 
gîndim apoi la cele a- 
proape 1000 de locomotive 
Diesel-electrice de 2 100 CP, 
utilizate și de căile ferate 
ale altor state. Nu întîm- 
plător, performanțele aces
tor locomotive sînt compa
rabile cu cele atinse în alte 
țări. Totodată, ne mai gîn- 
(iim și la mai noile. tipuri 
de locomotive, cele electri
ce de 5100 kW; precum și 
la mai noua serie de Diesel- 
electrice de 2500 CP.

Pentru a ne ajuta să înțe-

locomotive — Albert Marx, 
care' era atunci șeful co
misiei de probe pentru pri
mele Diesel-electrice de 
2100 CP ; inginerul Căpra- 
riu Felix, care lucra în 
vara pomenită la aceeași 
comisie, iar acum este șef 
de secție. Erau acolo și 
alții încă : Constantin fcan- 
ga, șef de echipă la insta
lația pneumatică ; Năstase 
Pufan, electrician, care în
tre timp a devenit maistru 
principal': Constantin Un- 
gureanu, șef de echipă ; 
într-un cuvînt, nucleul cu 
care s-a pornit la fabrica-

tribuna experienței înaintate

legem progresele realizate 
aici și unanim recunoscute, 
directorul uzinei, ing. Vic
tor Ionescu, ne pevestește :

— Era tot vară, iar eu lu
cram ca maistru la instala
ția mecanică, termică și mo
tor Diesel, deși obținusem 
și diploma de inginer. Vo
iam însă să învăț temeinic 
meseria, să-i cunosc toate 
tainele. Montam primfc 
noastră locomotivă Diesli- 
electrică de 2100 CP. Era o 
treabă de foarte mare răs
pundere. Știam că toată 
țara avea ochii ațintiți pe 
noi.

Cej mat mulți dintre oa
menii la care se referea 
interlocutorul lucrează și 
în prezent la această 
uzină. Devenițt între timp 
adevărați maeștri în me
seria lor, oamenii la 
care se gîndea directorul 
se numesc Marin Ionescu, 
azi1 șeful atelierului meca
nic și termic ; Nicolae Rî- 
zoiu. maistru principal în' 
atelierul jjRAsnatic ; ingi
nerul șef de Ia fabrice da

ția primelor locomotive de 
acest fel nu trecea de 100 
de oameni. Acum sint cîte- 
va mii. La toate aceste 
nume, cu aceeași prețuire 

’ a colectivului, adăugăm nu
mele Inginerului Anton E- 
năchescu, șeful atelierului 
de proiectări, care, prin 
perseverență și tact, a for
mat de-a lungul anilor va
loroase cadre inginerești 
pentru fabricația de loco
motive Diesel-electrice ii 
electrice.

...Tot vară era, arșiță de 
august 1987. Atunci a ple- 

i cat din uzină prima loco
motivă electrică româneas
că de 5100 kW. mai puter
nică decît primele și, de a- 
semenea, oferind condiții 
de lucru și de producție net 
superioare. ' Constructori : 
Ion Anton și Marin Anghel. 
maiștri principali. Grigore 
Bruroaru, șef de echipă, in
ginerii Ion M. Ion și Ion 
Nicola și încă vreo 130. în
cepuseră producția și la 
acest capitol cu bine.

Inginerul Iulian Romee,

adjunct al șefului serviciu
lui tehnic de la Grupul de 
uzine pentru aparataj și 
mașini electrice Craiova, 
ne-a condus să vedem o 
nouă premieră pregătită de 
uzină. Pe liniile de montaj- 
locomotive am găsit echi
pa lui Florea Langa. Lu
cra de zor la ultime
le retușuri de la loco
motiva care avea înscris pe 
ea „060-DA1-001". E lim
pede. această ultimă cifră, 
1, dezvăluie tot secretul fe
brei din jur. Se lucra la 
prima locomotivă româ
nească Diesel-electrică de 
2500 CP.

— Cînd va fi gata ?
— în curînd. Ea va fi ex

pusă la „Tîrgul internațio
nal București-1970“. ne in
formează maistrul.

La același tîrg va fi pre
zentă și locomotiva electri
că ,,060-EA-068“. la care se 
fac ultimele probe.

Cînd am vizitat uzina, pe 
liniile de montaj se aflau 
și alte locomotive ce ur
mau să fie livrate căilor 
ferate poloneze și bulgare.

Referindu-ne la export, 
se poate arăta că produ
sele uzinei se vînd în pes
te 20 de țări. Constructorii x 
ceaioveni de transformarea- ) 
re, aparataj electric, mașini 
electrice rotative și locomo
tive se străduiesc să trimită 
beneficiarilor produsele 
chiar înainte de termenele 
prevăzute. Aceasta face ca, 
în curind să se consemneze 
terminarea livrărilor Ia toa
te tipurile de transfor
matoare contractate pe
acest an.

Cu fiecare nouă zi de 
muncă sporește faima oa
menilor minunați de la u- 
zina amplasată la „poarta" 
de est a Craiovei.

Sever UTAN

lități de a ieși din această situație nu 
există. „în cadrul județului — a- 
preciază inginerul Grigore Săvescu, 
șeful laboratorului județean pentru 
controlul semințelor — practic nu se 
mai poate face nimic, deoarece la 
această dată unitățile mai dispun de 
sămînță din soiul Triumph doar pen
tru 1 000 hectare". Tocmai de aceea, 
este imperios necesar ca aceste 
neajunsuri să fie atenuate prin uti
lizarea tuturor resurselor de îngrășă
minte care mai există și pregătirea 
exemplară a terenului, și executarea 
semănatului în cele mai bune con
diții, și în mod deosebit prin asigura
rea semințelor de calitate.

Or, tocmai în această privință sînt 
serioase rămînerl în urmă. Pe ju
deț, cooperativele agricole au asigu
rat abia 72 la sută din cantitatea de 
sămînță necesară. Dar să vedem dacă 
acest 72 la sută este un procent 
real.

Din oonstatările făcute cu o- 
cazia anchetei rezultă că griul 
are foarte multe boabe șiștave
și semințe de buruieni. Baza
de recepție din Adjud a întreprinde
rii de valorificarea cerealelor a pre
luat pentru fondul de schimb, de la 
I.A.S. Pufești, 430 tone de grîu de 
sămînță recunoscut de aprobatori. 
Cum și-au făcut datoria specialiștii- 
aprobatori, din moment' ce au fost 
necesare două condiționări pentru a 
se obține sămință cu o puritate de 
abia 97 la sută 1 După cea de-a 
doua selectare s-au pierdut 230 tone 
din sămînță aprobată, deoarece era 
amestecată cu boabe șiștave. semin
țe de buruieni, pleavă etc. Atunci 
cînd au oprit griul de sămință, spe
cialiștii din unități au apreciat că 
din cantitatea brută, prin condiționa
re se vor pierde doar 10—15 la sută. 
Acest exemplu — și nu este singu
rul — arată cît de scăzută este exi
gența acestor oameni puși să vegheze 
la calitatea semințelor. Aceasta ex
plică în bună măsură de ce multe 
cooperative obțin producții slabe de 
grîu. Ce se poate face acum ? In 
primul rînd trebuie grăbită condi
ționarea semințelor deoarece nu
mai după terminarea acestei lucrări 
se va putea ști cît reprezintă stocul 
de sămință. De- asemenea, cunoscin- 
du-se valoarea culturală reală a se
minței, se va putea stabili precis 
norma de sămință la hectar, astfel 
îneît să se asigure densitatea optimă 
de plante în funcție de soi și de gra
dul de fertilitate a terenului. Or, pînă 
la data de 25 august, în majoritatea 
cooperativelor agricole griul nu era 
încă condiționat.

— Nu avem selector — mi-a spus 
inginerul șef Vasile Simion, de la 
cooperativa agricolă din Gugești. 
Nici nu știm unde vom putea găsi 
unul.

Este o constatare tardivă, dar mă
car acum ar trebui să se facă totul 
pentru a putea selecta întreaga can
titate de semințe.

încă înainte de recoltare, pe baza 
cunoașterii gradului ridicat de îm- 
buruienare a lanurilor, se știa că 
griul are un procent ridicat de se
mințe de buruieni. Cu toate acestea, 
nici acum cînd semințele buruienilor 
se văd, in unele unități nu se iau 
măsuri pentru eliminarea lor. La 
cooperativa agricolă din Pădureni, 
atit inginerul șef Ion Antoneac, cit 
și președintele Rașcu Ștefănescu aș
teptau liniștiți rezultatele de la la
borator. Dar la un control făcut pe 
loc după prima condiționare s-au 
determinat. într-o probă de 500 gra
me, peste 70 de semințe de buruieni 
și peste 10 grame de boabe șiștave, 
depășindu-se cu mult limitele maxi
me admise. Se înțelege că aici este 
necesară incă o condiționare, chiar 
fără a mai aștepta buletinele labora
torului. Situații asemănătoare se con
stată și la cooperativele din Focșani, 
Voetin și altele.

Un formalism de neînțeles mani
festă unii specialiști care trimit spre 
analiză la laborator probe „pe alese" 
din grîu necondiționat măcar o- 
dată. La cooperativa agricolă Sihlea, 
„probele" au fost alese la masă, ceea 
ce constituie o încălcare a celor mai 
elementare norme de etică profesio
nală. Cu asemenea practici necinsti
te este subminată baza viitoarei re
colte de grîu, ceea ce nu se poate 
admite în nici un caz.

La laboratorul pentru controlul se
mințelor, pînă la data de 25 august, 
au fost trimise probe pentru 32 la 
sută din sămință ce va fi semănată 
în toamnă. Ce se întîmplă cp res
tul ? Nu e sămînță condiționată sau 
este și n-are cine să recolteze pro
bele 1 Nimeni nu știe, deoarece la 
direcția agricolă nu se urmăresc ase
menea probleme. Situația apare cit 
se poate de gravă mai ales că pentru 
unele probe de sămînță analizele 
trebuie repetate. O atestă faptul jcă 
din probele analizate pînă acum la 
laborator, 52 la sută au fost respinse, 
deoarece nu aveau puritatea cores
punzătoare. Spre exemplu, au fost res
pinse probele trimise de cooperativele 
agricole din Mărtinești, Spătăreasa, 
Slobozia-Ciorăști, Sihlea, Pădureni și 
altele.

Din cauza păstrării în condiții 
necorespunzătoare, sămînță își poate 
pierde puterea de germinație. Ase
menea cazuri se întilnesc la baza de 
recepție din Pădureni. Șeful bazei, 
Ion Tapalagă, era plecat în conce
diu. Locțiitorul acestuia, Postolache 
Codru, pare lipsit de răspundere, in
capabil să organizeze activitatea de 
condiționare a griului. Aici stau ne
folosite două selectoare, în timp ce 
griul, cu peste 17 la sută umiditate, 
depozitat în grămezi de peste 3 metri, 
a depășit temperatura de 32 grade C. 
Despre ce fel de calitate mai poate 
fi Vorba la acest griu încins 7

Din cele relatate rezultă că în ju
dețul Vrancea problema asigurării se
mințelor de grîu este departe de a 
fi rezolvată. Este adevărat că, în 
bazele de recepție, ș-a format un 
fond de schimb de 1300 tone griu 
și un fond de rezervă de 800 tone. 
Dar ce reprezintă acSste cantități, 
dacă sămînță nu este încă condițio
nată ? De asemenea, fondul de re
zervă s-a format tîrziu, din cantită
țile de grîu pentru consum, fără o 
recunoaștere prealabilă în lan, ceea 
ce nu conferă garanția autenticității 
și purității semințelor.

în ultimele zile, comitetul județean 
de partid a organizat colective de 
activiști și specialiști de la direcția 
agricolă pentru a sprijini conducerii^ 
cooperativelor agricole și întreprin
derilor agricole de stat să ia o serie 
de măsuri concrete privind asigura
rea semințelor, amplasarea griului, 
fertilizarea terenului și lucrările agro
tehnice ce se vor aplica pentru ob
ținerea unei producții sporite de grîu 
în anul viitor. S-au stabilit termene 
pină la care. în fiecare unitate, să- 
mînța va trebui asigurată în întregi
me, condiționată, verificată, depozi
tată separat și încredințată ingineri
lor șefi.

Dintre toate aceste probleme, cea 
mai urgentă este asigurarea cantită
ților de semințe corespunzătoare 
pentru fiecare unitate. Este absolut 
necesar ca sămînță să fie asigurată 
și tratată cu cel puțin o săptămînă 
înainte de începerea semănatului, ast
fel îneît o dată cu declanșarea aces
tei lucrări, inginerii, factorii de răs
pundere din fiecare Unitate, să-și 
poată concentra toată atenția in 
cîmp pentru a asigura un nivel 
calitativ superior lucrărilor de pregă
tire a terenului și însămînțării griu
lui.

Combinatul de pielă
rie și încălțăminte nr. 
2 din București a rea
lizat, in prima jumăta
te a anului, 13 produse 
nerentabile la care de
ficitul financiar a de
pășit prevederile; la 
alte 13 produse din 
vînzarea cărora tre
buia să se realizeze be
neficii s-au consem
nat tot pierderi. Ca 
urmare, beneficiul ob
ținut de acest combi
nat a fost mai mic cu 
aproape un milion lei 
decît se prevăzuse. 
Deci, în activitatea e- 
conomică a combinatu
lui amintit există anu
mite „rotițe" care nu 
merg cum ar trebui. 
Totuși, în ședințele 
consiliului de adminis
trație al combinatului, 
in care s-au analizat 
rezultatele activității de 
producție, nu au fost 
discutate in mod spe
cial — a constatat re
cent o echipă de con
trol din Ministerul Fi
nanțelor — problemele

legate de cauzele ne- 
rentabilității celor 26 
produse și nici nu s-au 
determinat măsurile 
capabile să ducă la re
cuperarea deficitului 
financiar din primul 
semestru 1970. Și ar fi 
fost atitea de exami
nat. De pildă, de ce 
volumul imobilizărilor 
financiare in mijloace 
circulante normate era, 
la jumătatea acestui an, 
de peste 19 milioane 
lei. Sau, de ce cheltuie
lile neeconomicoase au 
atins nivelul de 931 000 
lei, din care numai 
pierderile din rebuturi 
însumau 264 000 lei. In 
ședințele de analiză de 
care vorbeam (și... in
tre ședințe I), peste toa
te aceste probleme s-a 
trecut, insă, in fugă. 
Cu alte cuvinte, pier
deri grele, trai liniștit... 
Un echilibru între ni
velul rezultatelor eco
nomice și răspunderea 
factorilor de conducere 
ai combinatului este 
absolut necesar.

© Planificare

Departamentul 
treprinderilor agricole 
de stat din Ministerul 
Agriculturii și Silvicul
turii a repartizat, la 

' cerere, fermelor de 
'stat din județul Boto
șani 1 500 tone de paie 
de la întreprinderea 
agricolă de stat Fălciu, 
județul Vaslui, necesa
re procesului de pro
ducție ' din zootehnie. 
Beneficiarii s-au grăbit 
să le baloteze direct 
din cîmp și acum fac 
demersuri ca să obți
nă vagoane de C.F.R. 
pentru a le transporta 
în județul Botoșani, la 
o distanță de circa 300 
kilometri depărtare. 
Pînă aici nimic deose
bit. Partea curioasă a 
problemei însă abia 
începe. Cooperativele

din Județul 
au primit 

tot prin Mi- 
Agriculturii

agricole 
Botoșani 
sarcina, 
nisterul 
și Silviculturii, să li
vreze 5.000 tone de 
paie fabricilor de hîr- 
tie Palas și Călărași. 
Acum, de pildă, în sta
ția C.F.R. Dorohoi ur
mează ca din unele va
goane să se descarce, 
iar în altele să se în
carce paie. Oare fer
mele de stat de aici nu 
puteau folosi 
cooperativelor agrico
le din județul Boto
șani, iar cele 
I.A.S. Fălciu 
trimise combinatelor 
de celuloză ? Puteau. 
Dar, așa cum se vede, 
Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii a 
făcut o planificare de... 
paie.

paiele

de la 
să fie

I
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Ion NISTOR 
corespondentul „ScînteB*

(Urmare din pag. I)

deșeuri, este prea bine cunoscut care 
este prețul introducerii lor în operă, 
pe șantiere.

Pe alte șantiere, lipsa grijei pentru 
soarta precară a materialelor ce ur
mează a fi folosite se tranșează din- 
tr-o dată, de ochii lumii. în dueluri 
ale slabei răspunderi, purtate tocmai 
de factorii cu responsabilități în a- 
cest domeniu. Trusted de construsțit- 
montaj nr. 1 din București a fost se
rios vizat pentru dezordinea care 
domnește pe șantierele de la Fa
brica de nasturi și „Țesătoriile re
unite". Dar risipa s-a permanentizat. 
Ca atare, materialele de construcții 
stăteau aruncate de-a valma, sfărî- 
mate sau degradate, în movile care 
nu trădează nici ega mai vagă inten
ție de stivuire. în schimb, șefii de 
brigadă Ion Burcea și Petre Toma, 
răspunzători direcți de această ima
gine a nepăsării, au găsit de cuviință 
să se scuze reciproc. O exnlicație a 
dezordinii am primit-o de la arh. 
Gheorehe Costan, care ne-a declarat •

— Nu are cine să se ocupe de 
gospodărirea materialelor, schema 
noastră de funcțiuni este redusă. în 
plus, sarcini ulterioare ne-au oblteat 
să concentrăm oamenii- într-un punct 
restrîns de lucru, nentru a atinge sta
diile fizice prevăzute. în asemenea 
condiții, gospodărirea șantierului de
vine destul de anevoioasă.

Aglomerație de oameni era, într-a- 
devăr, dar mai mult la umbră, unde 
se... odihneau. Dacă ar fi fost puși 
să facă puțină ordine în jurul lor. în 
mai puțin de un ceas fața .șantieru
lui ar fi devenit cu totul alta. Gospo
dărirea rațională a materialelor de 
construcții, consumul lor judicios re
prezintă efectul unei preocupări co
lective. de zi cu zi. Ia care fiecare 
muncitor de pe un șantier sau altul 
este chemat să-și aducă partea Iul

de contribuție. Pentru întronarea unui 
asemenea spirit de fermă disciplină 
în acest domeniu este necesar ca to
nul exigenței să fie dat de condu
cătorii de șantiere. Or, tocmai unii 
dintre ei minimalizează însemnăta
tea acestei probleme, ignorind impli
cațiile la nivelul șantierelor și eco
nomiei.

Cum se vede, gospodărirea mate
rialelor de construcție este. încă.

brigăzi de control care, deplasîndu-sț 
pe șantiere, au analizat împreună cu 
conducerile acestora aspectele nega
tive și au elaborat cele mai nimerite 
măsuri pentru remedierea lor. Con
trolul a fost intensificat de la o lună 
la alta și. în funcție de situațiile în- 
tilnite. s-au aplicat o serie de sanc
țiuni. imputări, botărîndu-se în cazu
rile cele mai grave chiar destituirea 
vinovaților. Consider că activitatea

cît timp vine rîndul fiecăruia ? Greu 
de calculat. Suficient să arătăm că 
pe șantierele vizitate de noi, infor
mațiile referitoare la acest control 
ne-au fost furnizate cu prețul unui 
efort de memorie. Mai poate sur
prinde atunci că. abia după 4 luni de 
ia elaborarea, de către conducerea 
ministerului, a unor dispoziții privind 
condițiile de gospodărire a materiale
lor. întreprinderea izolații București,

RISIPA MATERIALELOR
PE ȘANTIERE
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tributară unui cortegiu de neajun
suri. Acțiunea Băncii de Investiții și 
Ministerului Finanțelor a avut, prin 
prisma situațiilor întîlnite. un ecou 
destul de firav. Sînt. oare, asemenea 
deficiențe, în chip fatal, de neînlătu
rat ? în ce constă soluționarea aces
tei probleme ? Ne-am adresat tov. 
Anton Predcscu, director în Direcția 
de Control din Ministerul Construc
țiilor Industriale :

— Aceste lucruri sînt cunoscute. în 
ultima vreme. înlăturarea lor a for
mat obiectul unor preocupări susți
nute din partea conducerii ministeru
lui. Au fost constituite o serie de

, factorilor care organizează și coor
donează procesul de producție a con
semnat un reviriment, iar grija fată 
de materialele de construcție aflate 
pe șantiere a sporit.

Cum se vede, centrul de greutate 
al acțiunii initiate de minister s-a 
axat pe controlul Inopinat pe șan
tiere. Dintr-o dată, o restringere a 
metodelor si mijloacelor de interven
ție. o concentrare a lor pe latura 
constatativă a faptelor, după ce multe 
din pagube s-au produs.. Cele 3 bri
găzi de control ale ministerului au de 
verificat citeva sute de șantiere. După

cu șantierul pe platforma 'chimică 
Pjtești. sau întreprinderea construc
ții nr. 13 Timișoara au trecut la res
pectarea lor ?

în legătură cu problema gospodăririi 
materialelor pe șantiere, cel puțin 
trei ar mai putea fi aspectele demne 
de a fi luate în seamă. Este vorba. în 
primul rînd. de mecanizarea unor lu
crări și, în special, a transporturilor 
materialelor, chestiune discutată de 
atîta vreme, care se tot experimen
tează. dar care abia în curînd se 
pare că își va găsi rezolvarea, pe o 
scară mai largă în practică. Să mai

adăugăm apoi desele dereglări ce se 
ivesc în aprovizionarea tehnico-rna- 
terială a unor șantiere. Ce urmări au 
ele ? în mod frecvent, diferiți specia
liști părăsesc șantierul, lăsîndu-și 
baltă treburile lor. pentru a se tîrgui 
cu furnizorii de materialo restantieri. 
Cit ei lipsesc, apar diferite acte de 
nesocotire a normelor de bună păs
trare și utilizare a materialelor. Iar 
atunci cînd sosesc materialele, une
ori se pune întrebarea : cine le des
carcă mai repede, pentru a nu se 
plăti locații, desigur, neglijîndu-se 
stivuirea și gospodărirea lor. în fine, 
mai sînt șantiere care își încep ac
tivitatea sumar organizate. Unii ti
tulari de investiții predau o docu
mentație nepusă întotdeauna la 
punct. în care proiectele de organi
zare a șantierului, spațiile de depo
zitare sînt tratate superficial sau de
loc. iar factorii de răspundere din 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
le aedeptă tacit. Compromisul o dată 
făcut, neajunsurile se înlănțuie. De 
aici pînă la „teoretizarea" pierderi
lor materiale nu mai este decît un 
pas.

în cursul investigațiilor noastre, 
un specialist vorbea despre necesi
tatea ca fiecare om de pe șantiere să 
fie un bun gospodar, ca la el acasă, 
ca în acest sens să se dezvolte o a- 
devărată acțiune de masă. O idee ne 
care o salutăm și am vrea să prindă 
cît rnai 'repede viață Pe toate șantie
rele de construcții. Este eu totul nor
mal ca pe șantiere. în perimetrul că
rora se anteiează însemnate fonduri 
materiale și bănești ale statului, ale 
Intensului ponor, să domnească or
dinea si discinlina. să se întărească 
continuu sniritul gospodăresc în 
gestionarea si utilizarea materialelor 
d“ construcții — si acest lucru este 
posibil prin reglementarea riguroasă 
a sarcinilor si răspunderilor. înee- 
p’nd d„ la snfni de șantier și pînă la 
ultimul muncitor.

priește plimbarea

© Bateți coasa

cît e timp!

t

recoltarea la 
întregii supra- 
fînețe, Direc-

agri- 
Har- 

de 
fînețe

fînețe 
deveni 
oferta 

din Harghitt.

• Cimentului nu-i

De la Fabrica de ci
ment din Turda sint 
expediate zilnic sute 
de vagoane-cisternă, 
special construite pen
tru transportul produ
selor pulverulente 
spre toate colțurile ță
rii. Cînd ajung la des
tinație, adeseori se .în
tîmplă ca instalațiile 
de descărcare pneuma
tică să fie defecte, ori 
ca cei ce execută a- 
ceasiă operație să facă 
o treabă de mîntuială. 
Din această cauză 
multe vagoane nu sînt 
descărcate complet, in 
ele rămînînd cantități 
variind intre 50—1 500 
kg de ciment. Adică, ci
mentul o dată plătit, și 
transportat, se înapoia
ză la producător. Prin- 
tr-o înțelegere între or
ganele căii ferate și fa
brica de ciment, C.F.R.- 
ul este obligat să pre
dea fabricii cisternele 
goale, în stare perfec
tă de funcționare. In a- 
cest scop, o parte din

vagoanele ce se află in 
situația descrisă mai 
sus sint trase in atelie
rul de zonă, unde con
ținutul este golit. Apoi 
cimentul este co
lectat și valorificat de 
unele stații de cale fe
rată. Problema nu este 
insă rezolvată, pentru 
că unitățile C.F.R. nu 
se pot transforma în 
comercianți și nici nu 
există condiții pentru 
aceasta. Soluția este 
una singură : organele 
C.F.R. să pretindă be
neficiarilor de vagoane 
să respecte instrucțiu
nile in vigoare, anume 
de a avea tot timpul 
în stare de funcționare 
instalațiile de descăr
care a cimentului. In 
caz contrar, cei vino- 
vați să suporte rigorile 
legii. De ce nu este ur
mată această cale pe 
cit de simplă, pe atit 
de eficace, atit pentru 
beneficiari cit și pentru 
calea ferată ?

Cooperativele 
cole din județul 
guița dispun 
109 574 ha de 
naturale. Normal era 
ca cea mai mare par
te a acestora să fie 
cosite înaintea grîu- 
lui, cu peste o lună 
de zile în urmă. Chiar 
și fînețele de munte 
treouiau recoltate mai 
de mult, iar finul să se 
afle în șire sau fînare, 
în apropierea adă
posturilor de animale. 
Ar fi trebuit, dar, pînă 
în ziua de 29 august, 
au fost recoltate nu
mai 60 302 ha fînețe 
naturale. celelalte 
fiind parte îmbătrîni- 
t.e iar altele, dacă nu 
»e vor lua rnăsuri ur
gente, vor fi' depre
ciate de brumele care, 
tn această zonă cad 
destul de timpuriu. 
Apreciind că în cu
prinsul județului nu 
sînr suficiente forțe

pentru 
timp a 
fețe de __
ția agricolă a oferit 
altor județe mii de 
hectare de fînețe pen
tru asigurarea fînului 
in unitățile deficitare. 
Oferta a rămas fără 
răspuns. Și parcă auzi 
nu o dată refrenul 
,Nu avem furaje ca 

să mărim producția 
animală". Furaje sînt, 
și nu numai în Har
ghita, ci și în jude
țele Caraș-Severin. 
Covasna și altele, 
unde cositul nu s-a 
încheiat Poate că or
ganele agricole din 
județele situate îti su
dul țării, care practic 
nu dispun de 
naturale, vor 
recepti ve la
celor
Pînă nu-i prea tîrziu, 
pînă nu cad brumei* 
toamnei.
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Care este stadiul

tipăriri cursurilor
universitare?

Se apreciază frecvent că prezența 
la timp și în număr suficient a ma
nualelor universitare, instrumente 
de bază ale activității de pregătire 
științifică a studenților, este un indi
ciu important că un nou an de în
vățămînt superior începe sub bune 
auspicii. Să vedem, deci, cum se în
fățișează. sub acest raport, pregătiri
le pentru apropiatul an universitar.

Un scurt popas la Editura didactică 
și pedagogică ne confirmă de la în
ceput grija față de respectarea inte
grală — sub raport numeric, dar și 
calitativ — a planurilor de apariție 
a cărților universitare. Aici, dintre 
cele 120 titluri de manuale prevăzute 
să vadă lumina tiparului în anul 1970 
într-un tiraj de peste 270 miî de e- 
xemplare, 52 sînt deja apărute, o 
mane parte se află în tipografii, iar 
citeva se găsesc în stadiu de tehno
redactare. Semnificativ pentru evo
luția din ce în ce mai bună a muncii 
editoriale cu caracter universitar ni 
se pare și faptul că, în comparație cu 
situația din perioada corespunzătoare 
a anului trecut, anul acesta realiza
rea planului editorial este în avans 
cu circa 25 la sută. Această caracte
ristică, asociată celor care definesc 
deopotrivă evaluarea mai exactă a 
necesităților actuale și de perspectivă 
în domeniul tirajelor, organizarea su
perioară a muncii cu autorii etc., o- 
feră — după cum ni s-a declarat — 
siguranța că planul pe 1970 al Editu
rii didactice și pedagogice la cartea 
universitară va fi îndeplinit integral.

Dar, după cum se știe, de cîțiva 
ani elaborarea și tipărirea manuale
lor universitare nu se mai reduc la 
activitatea editurii amintite. Directi
vele Comitetului Central privind dez-i 
voltarea învățămîntului prevăd ca 
această instituție să ‘se concentreze 
îndeosebi asupra editării tratatelor, 
manualelor de larg tiraj, culegerilor 
de probleme etc., urmînd ca manuale
le de mai mică extindere ca volum 
și, îndeosebi, ca număr de exemplare 
să fie litografiate pe plan local. In 
acest scop s-au cheltuit fonduri im
portante ; universitățile și celelalte 
instituții de învățămînt sunerior mai 
mari au fost dotate cu mijloace pro
prii de editare a cursurilor. Cum sînt 
onorate asemenea eforturi ?

Răspunsurile primite la Timișoara 
sînt în general pozitive. Mai întîi 
se cuvine amintit că planurile pro
prii de tipărituri au fost întocmite 
ținîndu-se seama de nevoile de aco
perire a diferitelor discipline cu ma
nuale, fie că acestea lipseau sau erau 
insuficiente, fie că cele existente au 
fost tipărite cu mulți ani în urmă. 
O altă constatare : planurile de tină- 
rituri pe acest an sînt mult mai bo
gate. La Institutul politehnic, de pil
dă, s-au prevăzut 71 de titluri, față 
de> 41 în 1969, iar la Institutul de me
dicină — 21 față de 6. In ce privește 
realizarea acestor planuri, situația se 
prezintă astfel : la Institutul politeh
nic, din cele 71 de cursuri, pînă acum 
au fost tipărite 58. restul de 13 
urmînd să fie realizate conform da
telor stabilite prin plan. La Institu
tul agronomic, din cele 16 cursuri 
și caiete de lucrări practice planifi
cate s-au realizat pînă acum 8, iar 
celelalte, după cum ne-a asigurat 
conducerea institutului, se află în 
faze^s de elaborare stabilite prin 
plan, astfel că vor fi realizate la 
termenele prevăzute. Dacă avem în 
vedere că la acest institut, în afara 
lucrărilor amintite, au mai fost ti
părite și o serie de cursuri și caiete 
de lucrări practice restante din anii 
trecuți, totalul titlurilor apărute pînă

în prezent se ridică la 22 — cifră re
cord în activitatea editorială de aici.

Rezultate asemănătoare am înre
gistrat și la Cluj. Bunăoară, la Insti
tutul agronomic „Dr. Petru Groza", 
prof. univ. loan Puia, prorector al 
institutului, spunea : „în atelierul 
propriu avem prevăzut pentru acest 
an multiplicarea a 9 cursuri și 18 
caiete de lucrări. Pînă acum s-au 
realizat 6 cursuri și toate caietele de 
lucrări. Iar pentru cele 3 cursuri 
restante, manuscrisele au fost pre
date și se află în curs de multipli
care. Pînă la sfîrșitul anului vom 
realiza mult mai multe titluri decît 
cele prevăzute în planul de multi
plicări".

în ritm intens se lucrează și la 
alte instituții de învățămînt supe
rior din localitate pentru pregătirea 
manualelor necesare în noul an uni
versitar. La Politehnică, de pildă, 
față de 31 cursuri îndrumătoare, cu
legeri de texte și probleme prevă
zute a fi multiplicate în acest an, 
24 au fost terminate și predate la 
bibliotecă. Manuscrisele celorlalte 7

Raidul „Scînteii"

titluri sînt la atelierul de multipli
care și vor fi realizate pînă la 1 
octombrie. Iar la Institutul de medi
cină și farmacie s-au multiplicat 
pînă acum 9 titluri de manuale, mai 
multe caiete de lucrări practice, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul anului să 
fie realizate alte 10 titluri prevă
zute în plan. în acest scop, atelierul 
a fost înzestrat de curînd cu încă o 
mașină de multiplicat, astfel că în 
prezent ritmul de lucru este mai ri
dicat.

Din păcate, în timpul raidului nos
tru am întîlnit și situații care con
trastează puternic cu cerințele ac
tuale ale editării manualelor și 
cursurilor universitare. Cauzele, deși 
diferite, au cel mai adesea o notă 
comună : lipsa unei preocupări per
manente și sistematice față de ac
țiunea atît de importantă a elabo
rării unor instrumente indispensa
bile pentru viața universitară. Dar 
să exemplificăm. La Universitatea 
din Timișoara, planul intern de ti
părituri prevede 37 de cursuri. Pînă 
în prezent însă s-au tipărit numai 
13, iar alte 10 se află în fază de re
dactare și analiză în colectivele de 
catedră, urmînd să intre la tipar pînă 
la sfîrșitul anului. Cit privește soarta 
celorlalte 14 cursuri, deocamdată ni
meni nu știe nimic precis, cu excep
ția, poate, a autorilor... aflați acum 
în vacanță. Dar vacanța se află pe 
sfîrșite și o nouă perioadă de mun
că universitară își anunță prezența 
cu întregul ei cortegiu de imperative, 
în rîndurile cărora cele strict edito
riale nu sînt deloc neglijabile.

La Universitatea „Babeș-Bolyai". 
stadiul multiplicării cursurilor, prin 
atelierul propriu, este și mai nemul
țumitor. Aici, din cele 67 titluri 
prevăzute în plan, pînă acum au 
fost predate pentru multiplicare doar 
16 și nu au fost terminate manu
scrisele pentru 47 de titluri. Nu în- 
tîmplător, deci, pînă azi au apărut 
doar 4 titluri, cărora li se adaugă — 
e adevărat — încă 10 titluri, dar care 
sînt restante din anii trecuți. Cum se 
explică o asemenea situație? Am vizi
tat atelierul de multiplicări. Acesta, pe 
lingă că are o capacitate mai mică

față de nevoi, nu este nici bine uti
lizat. Dactilografele sint adesea luate 
să lucreze pentru diferite catedre. 
Niciodată nu se lucrează cu întregul 
efectiv, ci adeseori numai cu jumă
tate. In afară de aceasta, atelierului 
i se repartizează — acum, în preaj
ma deschiderii noului an universitar 
— tipărirea a tot felul de formulare 

• pentru administrație, lucrări și refe
rate științifice, periclitîndu-se astfel 
multiplicarea la timp a cursurilor și 
manualelor.

Nu este greu de observat că ase
menea carențe se datoresc cel mai 
frecvent slabei preocupări a consilii
lor și senatelor universitare — or
ganisme de conducere cu largi atri
buții — în seama cărora cade prin 
definiție și dirijarea procesului de 
elaborare a cursurilor. „Cînd o ase
menea preocupare se face simțită 
permanent și în mod practic, editarea 
cursurilor pe plan local nu mai apare 
ca o problemă dificilă — ne-a^decla
rat de la început prof. dr. Pop D. 
Popa Ion, membru corespondent al 
Academiei de Științe Medicale, pro
rectorul I.M.F. din Tg. Mureș. De 
pildă, dacă cu ani înainte numeroase 
catedre ale institutului nostru nu 
posedau un material didactic cores
punzător și îndeosebi 
situația este 
mai datorită 
sistematic și 
profesoral și
Așa se face că în ultimii ani au in
trat în fondul central al bibliotecii 
noastre 56 de titluri de cursuri și 
manuale în peste 3 000 de exemplare, 
din care 1 825 de la editurile centrale 
iar de la litografia proprie 1 140 
exemplare. Fiecare student își are 
asigurate manualele necesare proce
sului de învățămînt. Este de mențio
nat că în urma dotării institutului 
cu o instalație de litograflere se 
poate asigura o continuitate în ce pri
vește tirajul lucrărilor proprii. în do
rința de a se realiza restanțele de 
cursuri oferite de cadrele de la 
I.M.F. din Tg. Mureș sau a scoaterii 
acelor manuale din lista de ofertă 
care sînt depășite de progresele știin
ței, prorectoratul didactic, consiliul 
profesoral fac succesiv analize teore
tice. solicitîndu-se reînnoirea acestor 
manuscrise, asigură grăbirea predă
rii lor.

în urma acestor 
cent, bunăoară, un 
titluri restante au 
tiplicate în condiții 
Mai mult chiar, cele 10 cursuri apro
bate pentru multiplicare de către 
Ministerul învățămîntului pentru vii
torul an universitar se găsesc în 
parte realizate iar altele se află în 
stadiu de elaborare".

Cele consemnate în raidul de față 
atestă că s-au făcut pași importanți 
în direcția îndeplinirii directivelor 
C.C. al P.C.R. cu privire la editarea 
cursurilor și manualelor universitare. 
Eforturile se cer însă continuate. Mai 
ferm, fără nici un compromis, nici 
de natură științifică, nici organizato
rică. Trebuie să se înțeleagă pe de
plin și definitiv că nu poate fi con
ceput un învățămînt de calitate fără 
instrumentele necesare învățăturii de 
calitate. In cuprinsul aceste relații se 
află cele dintîi premise ale perfec
ționării continue a școlii noastre su
perioare.

cursuri, astăzi 
cu mult mai bună toc- 
măsurilor întreprinse 
ferm de către consiliu] 
prorectoratul didactic.

Cezar IOANA 
Alex. MUREȘAN, 
Lorand DEAKI, 
corespondenții „Scînteii
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cinema
Sunetul muzicii : PATRIA — 

12,45; 16,30; 20,15.
Zboară cocorii : REPUBLICA 
10; 12,30; 16; 18,30; 21.

Mayerling (ambele serii) : SALA•
PALATULUI (seria de bilete 3501)
- 18,30. BUCUREȘTI — 9; 12,15;
16; 19,30, LUCEAFĂRUL — 9;
12,30; 16; 19,45, FAVORIT — 9,30; 
13; 16,30; 20, GRADINA DOINA — 
20,30, GRĂDINA FESTIVAL — 
20,15.
• Billy mincinosul : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30.
• Asul de pică : CAPITOL — 
18,15; 20,15.
• întoarcerea doctorului Mabuse: 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, STADIONUL DINAMO
- 20, GRADINA PARCUL 
RĂSTRĂU — 20.
• Petrecerea : VICTORIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
CEGI — 10; 15,45; 18,-la grădină — 
20, MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Iubiri tăcute : CENTRAL — 10; 
12; 14; 16; 18,30; 20,30.
• Matineu pentru copii : DOINA
- 10.
• Această femele : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, UNIREA
— 15,30; 18, VITAN — 15,30; 18.
• Lanterna cu amintiri: TIMPURI 
NOI — 9.30—20,30 în continuare.
• 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 : GRI-

l VIȚA — 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 
ÎNTRE POPOARE — 15,30.
• Marile vacanțe s ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — ’
FLACĂRA — 15.30; 18;
• Așteaptă pînă se 
BUZESTI — 15,30; 18.
• întîlnire la vechea
DACIA — 8.45—20,30 în continua
re, PROGRESUL — 15,30; 18, la
grădină — 20.
• Frații corsicanl : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Argoman siiperdiabollcul: LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20, RA
HOVA — 15,30: 18.
• Străinii : DRUMUL SĂRII - 
15,30; 17,45: 20.
• Dreptul de a te naște : FE
RENTARI — 15,15; 18; 20.30, CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
• Monștrii : GIULEȘTI —
18; 20,30, AURORA 
13,30; 15,45; 18,15, la
20,15.
• Tiffany memorandum : MELO
DIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, GLORIA - 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA — 11; 16; 18,15: 20,30.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : VOLGA — 16; 19,30.
• Crîngul de filaos : LUMINA 
18,30: 20,45.
r Intrusa : VIITORUL — 16; 18: 
20.
• Căsătorie în stil grec : MOȘI
LOR — 15,30; 18.
• Freddy și cîntecul preriei : 
POPULAR — 15,30; 18.
• Noul angajat ; POPULAR 
20,15.
• Frații Saroyan : MUNCA — 16; 
18; 20.
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Pentru realizarea efectului 
comic, el recurgea la o 
surprinzătoare economie de 
mijloace : gesturi abia per
ceptibile, dar pline de tîlc ; 
uneori jocul ochilor era 
atit de expresiv incit putea 
înlocui vorba și gestul ; de
getele miinilor își dădeau 
de asemenea contribuția în 
redarea unei situații, la 
creionarea unui tip. N-a 
șarjat, n-a „îngroșat" nici 
în cele mai grotești dintre 
roluri, în vederea obținerii 
unor efecte ieftine, hazul 
revărsîndu-se nesilit. în 
rostirea cupletului, din care 
el făcea o piesetă cu un 
singur interpret, Tănase 
mînuia variate tonalități și 
accente, dînd fiecărei strofe 
o gradație firească pînă la 
„poanta" finală, care, dese
ori, constituia o întrebare 
adresată publicului. „Păi, 
nu-i așa ?“ „Da’ pînă cînd?" 
sau „Și cu asta ce-am fă
cut ?“ Publicul era astfel 
antrenat să răspundă, sa- 
tisfăcînd nevoia imperioasă 
a lui Tănase de a comunica 
direct cu el, iar spectatorii 
aveau impresia, ce le făcea 
mare plăcere, că iau parte 
la protestul pe care-1 ex
prima Tănase. Publicul i-a 
fost principalul partener.

Galeria personajelor cre
ate de Tănase — neuitatul, 
în felurite variante, Stan Pă
țitul, Cetățeanul indignat în 
diverse ipostaze, țăranii a- 
mărîți. cărora nu le lipsea 
însă umorul, slujbașii spe
tiți de „curbele de sacri
ficiu". atîția „acari Păuni" 
ce plăteau oalele sparte de 
alții — este vastă și poate 
constitui o adevărată cro
nică socială a anilor dintre 
cele două războaie, comna- 
rabilă cu cea a cînticelelor 
lui Alecsandri. interpretate 
de marele Matei Millo.

Deși au trecut douăzeci 
și cinci de ani de cînd Tă
nase nu mai iese la ramnă, 
numele său nu a fost uitat; 
el a rămas în conștiința u- 
nui public larg 
dedicat arta sa 
bilă.

Amintirea lui 
atitudinii lui

nevoia obiectivă a omului 
de a ride pe seama lucruri
lor strîmb așezate — cuple
tul de actualitate și-a cuce
rit un loc însemnat pînâ și 
în unele spectacole ale Tea
trului Național. (Se înnoda 
de fapt firul unei vechi tra
diții, căci cupletul cu tema
tică socială fusese cultivat 
de Matei Millo, de I. D. Io- 
nescu, cel imortalizat de 
Caragiale în ..O noapte fur
tunoasă", iar în Transilva
nia de Iul iu Lugoșianu și de 
atîția alții).

Tănase, care de la început 
s-a relevat printr-un stil cu 
totul personal de a spune 
cupletul, era parcă făcut să 
servească acest gen popular

guvernele burghezo-moșie- 
rești.

Deși „Cărăbușul" a fost 
într-o continuă luptă cu 
cenzura, totuși — și așa se 
explică relativa „libertate" 
de care s-a bucurat — auto
ritatea. politicienii în gene
ral au subestimat răsune
tul. printre spectatorii de 
rind, al „pamfletului", rostit 
de Tănase. care în ciuda li
mitelor lui a exprimat, în
tr-o măsură relevabilă, du
rerile și revoltele unui pu
blic din ce în ce mai nu
meros. C. Tănase a ridicat 
spectacolul de revistă la ni
velul unei arte ce își asumă 
însemnate responsabilități 
civice, la nivelul unei' sa

Actorul își cucerește 
popularitatea prin comuni
unea spirituală ce se sta
bilește între scenă și spec
tatori. Dar pentru ca a- 
ceastă comuniune să sP pro
ducă, arta actorului trebuie 
să poarte pecetea contem
poraneității. a originalității.

Noi am avut și avem a- 
semenea actori, ajunși la 
cea mai înaltă prețuire dm 
partea unui public larg. U- 
nul dintre aceștia a fost 
și Constantin Tănase.

Viața marelui actor este 
în general cunoscută, de a- 
ceea ne vom mulțumi să-i 
punctăm doar momentele 
principale. S-a născut în 
1880. la Vaslui, fiu al unui 
laborant de farmacie. Tatăl 
voia să-1 vadă ofițer sau 
măcar impiegat de cale fe
rată, încredințat că „uni
forma" l-ar nujea scuti de 
umilințele de care el avu
sese parte. Dar idealul ta
tălui nu s-a putut împlini. 
Fiul ținea să se facă actor. 
Absolvent de gimnaziu, a 
cerut să fie învățător și a 
funcționat în această cali
tate la două „școlițe" din 
județ. Și-a apropiat copiii, 
dar n-a putut suporta at
mosfera de intrigă. în care 
se complăceau „superiorii". 
A intrat voluntar în ar
mată. Și-apoi ca să se poa
tă întreține s-a „reangajat". 
Ajungînd în București a în
cercat să-și pună gîndul 
aplicare, înscriindu-se 
examenul de admitere 
Conservatorul de muzică 
artă dramatică. Deși era 
vremea actorilor „frumoși", 
este meritul celor din ju
riu (Alexandru Davila. Not
tara. Eduard Nachmann) de 
a fi „detectat" pe tînărul 
neprezentabil. îmbrăcat în 
niște haine foarte curioase, 
parte militare, parte civile 
și care 
știa el. 
devenit 
al lui 
George 
fesorul 
a făcut 
diverse 
trul National. Absolvent- 
premiant s-a atașat unei 
formații de turneu, condusă 
de marele actor Petre Licîii. 
apoi a intrat în cunoscuta 
companie de operetă 
comedie „Grigoriu".

Opereta, în primii ani ai 
secolului nostru, se bucura 
de favoarea publicului, a- 
ceasta și datorită unei stră
lucite echipe de interpreți 
(Leonard. Maximilian. Bă- 
jenaru. Ciucurette. Carussy. 
Florica Florescu și alții) 
Dar viața idilică a eroilor 
din operete atît de înde
părtată de realitățile vre
mii a început să îi pară 
anacronică. Simțea, după 
cum el însuși mărturisea, 
că publicul avea nevoie să 
i se vorbească de pe o scenă 
și despre actualitate, despre 
evenimentele zilei, despre 
atîtea aspecte ridicole sau 
dăunătoare din viața so
cială. care ar fi putut fi o- 
biect de satiră. Izvorît din
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eforturi, 
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a recitat, asa cum 
o fabulă. Tănase a 

elevul sîrguincios 
Nottara și al 
Stephănescu. 
de cînt. Elev ! 
figurație și a 
roluri mici la

25 de ani de la moartea

de teatru. Intîlnind în 
preajma primului război 
mondial pe un fost coleg al 
său din conservator, pe ta
lentatul actor Casimir Bel- 
cot, acesta i-a scris primele 
cuplete de mare succes, me
nite să îi atragă din ce în ce 
simpatia publicului. Prin 
deschiderea „Cărăbușului", 
în 1919, Tănase și colabora
torii săi au dat o formă și 
un conținut binP determinat 
spectacolului de revistă al
cătuit din scenete comice, 
dansuri, canțonete și fast, 
tn spectacolele lui Tănase 
predomină însă cupletul sa
tiric, a cărui principală sur
să de inspirație este actua
litatea. La Cărăbuș timp de 
19 stagiuni și în alte părți, 
căci „Cărăbușul" devenise 
o emblemă, Tănase și ai săi 
au ridiculizat, uneori cu 
usturătoare ironie, parve
nitismul politic, abuzurile 
guvernelor, falsa demo
crație, corupția, demago
gia claselor exploatatoare. 
Cupletele lui Tănase au fă
cut aluzii transparente, pli
ne de luciditate la adresa 
pericolului hitlerist. a po
liticii nesăbuite

tire de puternică eficacitate 
morală, expresie a frămîn- 
tărilor, a nemulțumirilor 
poporului, tribună a pro
testului acestuia față de 
relele întocmiri sociale și 
politice ale vremii. Merită 
de semnalat faptul că Tă
nase n-a fost niciodată 
subvenționat de oficialitate. 
Nu i s-a oferit asemenea 
subvenție și nici el n-a ce
rut-o, tocmai pentru a nu 
fi nevoit să-și ia vreo obli
gație în schimbul banilor 
primiți.

în cuplet — această 
„scurtă comedie" — care 
constituia punctul principal 
de atracție al spectacolului, 
Tănase a întîlnit condițiile 
cele mai potrivite pentru 
desfășurarea artei sale ac
toricești. în care dominante 
au fost verva și fantezia.

încercînd să caracterizăm 
arta lui Tănase. specificul 
ei profund popular și națio
nal, vom releva. în primul 
rînd. pe fundalul simțului 
său artistic înnăscut, intui
ția dozării replicii și a ges
tului. Tănase nu avea ni
mic forțat, nimic „teatral" 
în atitudinea sa pe scenă.

căruia i-a 
inimita-

Tănase, a 
artistice, a 

mesajului lui de artist-ce- 
tățean, amintirea artei sale 
strîns legate de frămîn- 
tările cele mai directe, „la 
zi“ ale oamenilor pentru 
care juca — constituie, pes
te ani. o prezență vie S’ .n 
îndemn permanent adresat 
slujitorilor scenei, artiști
lor de revistă de azi. Un 
îndemn către o artă de ati
tudine civică, o artă strîns 
legată de evenimentele și 
problemele actualității ; că
tre înțelegerea artei ca pe 
o profesie cu o mare forță 
de a contribui la dezvolta
rea socială. Un îndemn la 
înaltă exigență față de me
sajul și calitatea artistică a 
spectacolului.

loan MASSOFF

Datoria
prezenței
(Urmare din pag. I)
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Falsul burete
al demitizării

Ne-a fost dat să asistăm 
nu o dată la emiterea unor 
opinii prin care împotriva 
valorilor s-au ridicat ade
sea parodia, „detașarea", 
demitizarea. Ele au 
persiflate, ironizate, 
pretate, „demascate", 
mistificate" etc. Desolidari
zarea de modele devine 
evident pernicioasă cînd 
ia caracterul unei campanii, 
propunîndu-șl. nici mai 
mult nici mai puțin, să 
desființeze nu pseudovalo- 
rile, ci valorile constituite 
în timp. Cultura se clădeș
te prin acumulare, prin 
continuitate și anacronismul 
tendinței de a șterge cu 
buretele demitizării totul 
nu mai trebuie demonstrat.

Voci autorizate încep 
însă să se pronunțe împo
triva acestui fenomen care, 
sub unele condeie grăbite, 
devenise o simplă și peri
culoasă modă. Cu prilejul 
comentării unui volum în
chinat lui Dickens, Edgar 
Papu transcrie, în „Româ
nia literară", cîteva judici
oase opinii despre mitizare 
și demitizare. Pentru Edgar 
Papu modalitatea în care 
Chesterton tratează pe 
Dickens e cea mai nime
rită cu putință : criticul 
englez alege calea mitiză- 
rii. El construiește un por
tret ideal lui Dickens ca 
reprezentant al poporului 
englez capabil să treacă în
tr-o operă nemuritoare 
Anglia epocii lui. Criticul 
renunță la unele date pen
tru a putea construi mitul 
unui scriitor exemplar. Dar 
criticul nu trădează datele,

fost 
inter- 

„d<^r

ci le esențializează. Așa a 
procedat în literatura ro
mână G. Călinescu scriind 
despre Creangă, în care a 
văzut esența spiritului 
popular ridicat la propor
ții de mit. Cînd vrem să 
facem cunoscut un perso
naj ilustru nu-i povestim 
viața în toate detaliile, ei 
alegem ceea ce e mai sem
nificativ, ceea ce e esențial 
pentru a-i face un portret 
care să ne ajute să-i în
țelegem reputația. în arti
colul publicat, Edgar Papu 
se declară adeptul unui 
asemenea punct de vedere, 
cu atît mai mult cu cît i se 
pare că actualul nostru 
moment cultural cere mai 
ales astfel de atitudini la 
antipodul... demitizării. El 
opune mitizarea — demiti
zării spunînd următoarele : 
Din unghiul culturii noastre 
de astăzi, noi îl preferăm 
pe cel din urmă (pe Chester
ton, care mitizează), fiindcă 
nevoia pe care o simțim în 
primul rind este aceea de 
optimism, de căldură, de în
credere. Este punctată ast
fel una din îndatoririle 
principale ale criticului ro
mân, aceea de a clădi, de a 
acționa optimist în plan 
cultural, unde este nevoie, 
— pentru eficiența între
prinderii — de spirit con
structiv. Vocația construc
tivă, optimismul, acțiunea 
mltizării stau alături și a- 
cesta e lucrul care se cere 
să fie dovedit cu frecvență, 
cu argumente în scrierile 
critice.

U. MIHAI

Turneu de afaceri?
Ansamblul artistic stu

dențesc din Iași, în cadrul 
căruia figurau ca staruri 
doi artiști cunoscuți și a- 
preciați de marele public 
— Ștefan Bănică și Fărîmiță 
Lambru — urma ca într-u- 
na din zilele de mijloc ale 
lunii august a.c, să prezinte 
un spectacol la Teatrul de 
vară din Slatina, în baza u- 
nui contract încheiat cu Ca
sa de cultură din oraș. Timp 
de cinci zile, afișele puse 
în tot orașul l-au anun
țat. în ziua reprezenta
ției însă, stupoare 1 Deși 
ansamblul a sosit cu o în- 
tîrziere de 40 de minute 
față de ora de începere a 
programului, impresarul a- 
cestuia a anunțat pe sala- 
riații Casei de cultură că 
dacă nu se string 3 000 sau 
5 000 de.......................
va avea 
moment 
te de 1 600 lei și circa 100 
de spectatori așteptau la 

sosirea artiștilor 
a cumpăra bilete, 
pe cei veniți să-i

lei spectacolul nu 
loc. Pînă în acel 
se vînduseră bile-

intrare 
pentru 
Sfidînd

însemnele
Deosebit de interesant 

numărul din august al re
vistei „Viața studențească", 
întîlnim inițiative publicis
tice, articole care relevă e- 
fortul de a răspunde pro
blematicii majore a vieții 
studențimii și faptului con
cret de viață.

Semnalăm, în primul 
rînd. prezența în paginile 
revistei a dezbaterilor unor 
importante probleme filo
zofice și ideologice, menite 
să pună in lumină idei fun
damentale ale gîndirii mar
xiste. Articolele „Partinita
te și adevăr în filozofie" ca 
și „Tînăra generație și so
cietatea ideală pentru idea-

vadă, „artiștii" nu au pre
zentat spectacolul, plecînd 
mai departe. Cu totul re
gretabilă este și atitudinea 
celor două vedete ale an
samblului — Ștefan Băni
că și Fărîmiță Lambru — 

: pentru care, de fapt, veni
seră spectatorii. „Nici pen
tru un coș oltenesc plin cu 
bani nu joc în orașul ăsta", 
spunea Bănică și „Decît să 
cînt în Slatina pentru 1 500 
lei, mai bine joc table în 
grădina de vară din Cra
iova", îl completa Fărîmi
ță Lambru.

Desigur, nu găsim cuvinte 
pentru a încrimina o ase
menea atitudine.

S-a discutat în repetate 
rînduri 
bilitateă 
blurilor 
turneu, 
gretabil 
venție hotărîtă a 
tului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Trebuie să se 
înțeleagă că turneul nu este 
o afacere.

Aurel PAPADIUC

despre responsa- 
ce revine ansam- 

artistice aflate în 
Acest episod re- 

impune o inter- 
Comite-

tinereții
Iul său social“ dovedesc 
seriozitatea cu care publi
cația studențească abordea
ză aspecte de mare inte
res filozofic și social, con
tribuie la menținerea și sti
mularea interesului pentru 
discutarea problemelor for
mării ideologice a studen
ților.

O mai veche preocupare 
dovedește revista pentru 
cultivarea tradițiilor de 
luptă și culturale ale po
porului nostru. Ancheta : 
Dintre toate numele se

mănate de români pe pă- 
mînt“ și începutul unei 
binevenite antologii de 
versuri patriotice, intitulată

sugestiv „A patriei cin
stire" sînt două inițiative 
ce merită să fie consem
nate, pentru substanța lor 
cu profundă rezonanță pa
triotică, menită să vină în 
sprijinul educației tinerei 
generații studioase în spiri
tul cunoașterii și prețuirii 
strădaniilor înaintașilor de 
a realiza și împlini o civi
lizație și o cultură temei- 

pămîn-

Consemnam cu mal multă 
vreme în urmă în paginile 
ziarului nostru cele mai 
frumoase aprecieri la adre
sa inițiativei edililor din 
Turnu Severin. Spicuim din 
însemnările de atunci :

„De cum pășește în loca
litate (prin gara fluvială 
sau feroviară) oaspetele este 
întîmpinat de o invitație 
care ii anticipează intenții
le : „Vizitați orașul Turnu 
Severin". Ea este amplasată 
deasupra unor reușite pa
nouri realizate de Fondul 
Plastic la inițiativa consi
liului popular local. Modul 
ingenios de prezentare (o 
veritabilă hartă în imagini 
a orașului), coloritul viu și 
atrăgător le fac ușor de 
observat și deosebit de u- 
tile...“.

Anii au trecut, numărul 
turiștilor care străbat fru
moasele meleaguri ale Me
hedinților a sporit substan
țial ; în schimb, inițiativele 
de popularizare a frumu
seților locale și a monu
mentelor istorice au intrat 
în „eclipsă". Refacem 
chiul itinerar. Panoul 
fața gării a dispărut 
fapt, ruginit, murdar, pătat, 
cu scrisul aproape șters de 
ploi, el și-a schimbat locul, 
decent, în spatele unor 
boschete, gest „autocritic" 
care lasă în urmă un spa
țiu completat prompt cu 
reclama „serviciului irepro-

turi, să-i facă cunoscute 
năzuințele patriotice, care 
animă creația artistică a 
timpului nostru contempo
ran. Subliniind asemenea 
inițiative^ este de dorit ca 
ele să fie continuate și a- 
dîncite dintr-o largă înțele
gere a istoriei și prezentu
lui poporului nostru.

exprimăm limpede, ca orice ci
titor să înțeleagă ce spunem, 
pentru ce combatem, ce țeluri 
urmărim. Iar noi urmăream 
atingerea acelor țeluri care erau 
și țelurile unei majorități co- 
virșitoare a poporului nostru. 
Nu eram deci numai niște pro
fesioniști, ci activiști în slujbn 
unor înalte și nobile idealul

O lege nescrisă dar de fier d' 
mina activitatea noastră. Și a- 
ceastă lege de fier se chema 
disciplina muncii. Nu ne îngă
duiam nici o abatere de la aceas
tă lege. Disciplina muncii căpă
tată în redacțiile ziarelor la care 
am lucrat ne-a fost tuturor scrii
torilor de mare folos și celor ce 
mai trăim continuă să ne fie.

Articolele nu se scriu singure 
și nici cărțile nu se scriu singu
re. Atît articolele, cît și cărțile 
trebuie să fie scrise de scriitor. 
Pentru aceasta trebuie muncă, 
pe urmă tot muncă și după aceea 
tot muncă, ore și ore la masa 
de lucru, la lumina soarelui și la 
lumina becului electric. Emi- 
nescu a lăsat — deși a trăit pu
țin — douăsprezece mii de pa
gini scrise. în urma lui Mihail 
Sadoveanu — care și el a fost 
și un bun ziarist — au rămas 
scrise și tipărite peste o sută de 
volume. Dacă astfel au stat lu
crurile în trecut, de ce nu ar sta 
astfel — și chiar mai mult decit 
astfel — și astăzi. Condițiile 
s-au schimbat mult în bine. Zia
rele sînt ale noastre și nu ale 
unor patroni cu care ar trebui 
Să ne luptăm. Cititorii sînt tot 
ai noștri. Și acești cititori — ai 
noștri — așteaptă de la fiecare 
din noi să colaborăm la ziare, 
să învățăm să lucrăm mai bine, 
să înfrumusețăm și să îmbogă
țim cît, mai mult paginile pre
sei cotidiene. Astăzi partidul 
conduce munca de construire a 
socialismului în țara noastră. 
Scriitorul nu poate fi decît bucu
ros de a se ști chemat să fie a- 
proape de viață, de clocotul crea
tor al cetății, de a ajuta cu scrisul 
său ca realitățile țării, ideile par
tidului să se răspîndească în rîn- 
dul maselor. Este aceasta o da
torie și motiv de mîndrie cetă
țenească.

Prezența scriitorilor — și mai 
ales a celor tineri — în paginile 
presei cotidiene e una din tra
dițiile noastre bune, hărnicia 
este o alta, iar disciplina în 
muncă trebuie să fie pentru noi, 
toți purtătorii de condeie, o lege 
de fier.

poate fi vizitat. Ne așteptam 
ca măcar în noul și moder
nul hotel din localitate, tu
riștii să beneficieze de un 
ghidaj și de o informare 
corespunzătoare. Nici aici 
însă spiritul organizatoric 
nu se dovedește la înălțime. 
Este suficient să notăm fap
tul că în camere oaspeții 
pot studia un interesant 
pliant al județului... Arad, 
fără a găsi însă nici o indi
cație despre celebrele vesti
gii istorice severinene. Și 
astfel zeci de vizitatori trec 
zilnic prin localitate fără a 
fi invitați să cunoască ex
cepționalele comori arheolo
gice și artistice ale anticei 
Drobete.

Sperăm că, asemeni ori
cărei eclipse — și aceasta 
va fi trecătoare !

in linișteaRezonanțe
muzeului

C. DARUȚĂ

ve- 
din 
(de

Radu CONSTANTINESCU

șabil" și a .specialităților 
culinare" ale unor restau
rante locale). In centrul o- 
rașului a rămas numai un 
panou cu frumoasa invitație 
de altă dată : „Vizitați o- 
rașul Turnu Severin", fără 
a intra însă în alte „amă
nunte" : unde, cum și ce

La Bran, profesorul Ti
tus Hașdeu înțelege să dea 
noțiunii de „muzeu" o sem
nificație dinamică, să-i ex
tindă spațiul de cuprindere, 
să-i îmbogățească posibili
tățile și activitățile. Iată 
numai cîteva manifestări : 
festivalul de muzică și poe
zie „Imn zilei contempora
ne" în cinstea Congresului 
al X-lea al P.C.R., cu par
ticiparea lui George Dan, 
Radu Theodoru, Gherghi- 
nescu Vania, Mauriciu Ves- 
can (terasa curții interioa
re fiind folosită de recita
tori, muzicienii acompa
niind la armonium versu
rile). Concertele de muzică 
veche, dirijate de Ludovic 
Baci în sala de muzică 
a castelului, primele audi
ții de muzică veche tran
silvăneană din secolul al 
XVII-lea, spectacolul de

poezie Marin Sorescu în- 
tr-un montaj original reali
zat de autor, ca și mesele 
rotunde lunare (extrem de 
interesantă a fost tema „Re
flectarea spiritului unității 
naționale în arta populară", 
la discuție participînd spe
cialiști consacrați, ca prof. 
Mihai Pop, I. C. Chițimia. 
Paul Petrescu, N. Dunăre, 
Cornel Irimie ; în paralel 
muzeul a organizat o expo
ziție de port popular).

Iată cum spiritul înnoi
tor, slujind cu dragoste și 
competență valori umane 
fundamentale, poate pă
trunde pînă la liniștea mu
zeelor și ruinelor trecutu
lui pentru a ajuta la o mai 
bună înțelegere a lecțiilor 
istoriei, a imperativelor pre
zentului și chemărilor vii
torului.

• Teatrul evreiesc de stat : 
tul de căsătorie — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Punguța cu 
bani — 11.
o Teatrul satlric-muzical ,,C. 
nașe" (la grădina Boema) : 
natul Lunii — 20.

«
/
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nale, neamestecului în treburile 
interne ale altor state, egalității 
în drepturi, avantajului reciproc 
și asigurarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a decide singur 
de propria soartă, conform aspi
rațiilor sale.

Cei doi șefi de stat s-au pronun
țat pentru excluderea forței, a a- 
menințării cu forța și a presiuni
lor de orice natură în relațiile în
tre state, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase, pentru instaurarea 
în lume a unui climat de pace și 
colaborare. De asemenea, ei au 
subliniat rolul deosebit de impor
tant pe care fiecare stat, indife
rent de mărimea lui teritorială, 
potențialul său economic sau mili
tar, poate și trebuie să-l aibă în 
reglementarea problemelor majore 
care preocupă omenirea.

Cele două părți au dat o înaltă 
apreciere prefacerilor înnoitoare 
care au loc pe continentul african 
și au reafirmat simpatia, solidari
tatea și sprijinul lor față de lupta 
tinerelor țări pentru apărarea și 
consolidarea independenței națio
nale, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru progres 
economic, social și cultural. Ele au 
evidențiat necesitatea și importan
ța pentru fiecare stat a dezvol
tării economice și sociale de sine 
stătătoare, prin valorificarea de
plină și eficientă a resurselor ma
teriale și umane de care dispune, 
pe baza forțelor proprii, și a ex
tinderii colaborării internaționale.

Cele două părți au fost de acord 
că accentuarea decalajului social- 
economic dintre țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare este 
de natură să devină, în viitorul a- 
propiat, una din cele mai dificile 
probleme internaționale. Ele au 
subliniat că reducerea și lichida
rea decalajului dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele avansa
te este o problemă de mare im
porta “iță pentru progresul umani
tății, menținerea păcii și intensifi
carea cooperării internaționale. Ele 
au apreciat că pentru aceasta este 
necesar să se depună eforturi sus
ținute din partea fiecărui stat, să 
se extindă cooperarea internațio
nală. să fie eliminate practicile 
discriminatorii în relațiile econo
mice interstatale, să crească con
tribuția O.N.U. la sprijinirea pro

gresului economic și social al țări
lor în curs de dezvoltare.

Cei doi președinți au reafirmat 
simpatia și sprijinul țărilor lor pen
tru lupta dreaptă a popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Namibia și din alte teritorii depen
dente, pentru lichidarea asupririi 
coloniale, cucerirea independenței 
naționale și realizarea aspirațiilor 
lor de libertate și progres. Ei au 
condamnat politica de discrimina
re rasială și de apartheid, promova
tă de regimurile rasiste, minorita
re din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia. Au condamnat, de ase
menea, actul ilegal și abuziv al au
torităților rasiste de la Salisbury 
care urmărește perpetuarea asu
pririi coloniale a poporului Zim
babwe și au declarat că Republica 
Socialistă România și Republica 
Democratică Congo nu recunosc 
așa-zisă Republică Rhodesia.

Reafirmînd drepturile inaliena-- 
bile ale popoarelor africane la in
dependență și suveranitate naționa
lă, cele două părți au apreciat că 
politica de asuprire colonială pune 
în pericol pacea și securitatea mon
dială și reprezintă o crimă împotri
va umanității. Ele se pronunță pen
tru lichidarea colonialismului și cer 
ca Organizația Națiunilor Unite să 
întreprindă neîntîrziat acțiuni con
crete pentru traducerea în viață 
a Declarației și rezoluțiilor cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

Cei doi președinți au exprimat 
profunda lor îngrijorare în legă
tură cu persistența în diferite părți 
ale lumii a unor conflicte armate 
și focare de încordare, care ame
nință pacea și securitatea interna
țională.

Ei s-au pronunțat pentru înceta
rea cît mai curînd posibil a războ
iului din Vietnam și pentru regle
mentarea conflictului din Indochi
na pe baza acordurilor de la Ge
neva.

Cei doi președinți s-au pronun
țat pentru reglementarea pașnică 
a conflictului din Orientul Apro
piat, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 1967.

Cu privire la situația din Eu
ropa, cei doi președinți au subliniat 
că înfăptuirea securității europene 
este un factor de seamă, care poate 
influența în mod favorabil pacea 
și cooperarea internațională și au 
salutat eforturile statelor din acest 
continent pentru îmbunătățirea re

lațiilor dintre ele, pentru realiza
rea unei colaborări generale în Eu
ropa.

Totodată, ei au subliniat necesi
tatea eliminării pericolului pe care 
apariția unor noi conflicte îl pre
zintă pentru omenire. In acest 
sens, ei consideră că pot și trebuie 
să fie întreprinse măsuri concrete 
în vederea realizării dezarmării ge
nerale și, îndeosebi, a dezarmării 
nucleare.

Cei doi președinți au apreciat că 
realizarea unor astfel de măsuri ar 
da posibilitatea ca însemnatele re
surse umane și materiale irosite 
pînă în prezent pentru înarmare 
să fie consacrate progresului uma
nității.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
atașamentul Republicii Socialiste 
România și Republicii Democratice 
Congo la principiile înscrise în 
Carta O.N.U. Respectarea strictă a 
acestor principii de către toate sta
tele ar ajuta, în mare măsură, Or- , 
ganizația Națiunilor Unite să-și în
deplinească misiunea de a garanta 
pacea și securitatea și de a lărgi 
cooperarea internațională.

Cei doi președinți au subliniat 
importanța pe care o prezintă con
tactele, la diferitele niveluri. între 
state și au apreciat, că vizita în Re
publica Socialistă România a pre
ședintelui Republicii Democratice 
Congo, generalul locotenent Jo- 
seph-Dâsire Mobutu, constituie o 
contribuție însemnată la mai buna 
cunoaștere și înțelegere reciprocă, 
la dezvoltarea relațiilor prietenești 
și de colaborare între cele două 
țări și popoare.

Președintele Republicii Democra
tice Congo, Joseph-Desire Mobutu, 
doamna Mobutu și persoanele care 
i-au însoțit au ținut în mod cu to
tul deosebit să adreseze președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, soției sale, Elena 
Ceaușescu, guvernului și întregului 
popor român cele mai vii mulțu
miri pentru primirea entuziastă și 
călduroasă de care s-au bucurat în 
tot timpul vizitei lor în Republica 
Socialistă România.

Președintele Joseph-Desirâ Mo
butu a invitat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe soția sa, 
Elena Ceaușescu. să facă o vizită 
oficială în Republica Democratică 
Congo. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a 
fi stabilită de comun acord pe 
cale diplomatică.

PLECAREA DIN ȚARĂ
(Urmare din pag. I)

De la reședința rezervată oaspe
ților în timpul șederii în țara 
noastră, președintele Republieii-De- 
mocratice Congo, Joseph-Desire 
Mobutu, și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, au ve
nit la Aeroportul international 
București-Otopeni într-o mașină 
deschisă, escortată de motocicliști. 
De-a lungul traseului pînă la aero
port cei doi șefi de stat au fost sa
lutați călduros de numeroși cetă
țeni.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale celor două 
țări. Deasupra pavilionului oficial 
se .jlau portretele președintelui 
Nice Ceaușescu și președintelui 
Joseph-Desire Mobutu. Pe mari 
pancarte, înălțate pe platforma ae
roportului, se puteau citi urările : 
„Să se dezvolte și să se întărească 
prietenia dintre popoarele Repu
blicii Socialiste România și Repu

blicii Democratice Congo", „Trăias
că pacea și prietenia între popoare".

Pentru a-și lua rămas bun de la 
oaspeți, la aeroport au venit pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Janos Fazekas, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai Consiliului de 
Stat și al guvernului, conducători 
de instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români și 
congolezi.

Se aflau de față ambasadorul 
Republicii Democratice Congo la 
București, Theodore Kondo Belan, 
și alți șefi de misiuni diplomatice, 
acreditați la București.

La sosirea pe aeroport, garda mi
litară, aliniată pe platou, prezintă

onorul. In timp ce se intonează 
imnurile de stat ale celor două țări 
răsună 21 salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare.

Președintele Joseph-Desire Mo
butu și soția sa, Marie-Antoinette 
Mobutu, își iau apoi rămas bun de 
la președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. și soția sa, Elena 
Ceaușescu, de la persoanele oficiale 
române și de la membrii corpului 
diplomatic, prezenți pe aeroport. 
Oaspeților li se oferă buchete de 
flori.

înainte de plecare, la scara avio
nului, cei doi șefi de stat își string 
călduros mîinile.

La ora 10 avionul prezidenția! 
cu care călătorește șeful statului 
congolez decolează. Aeronava este 
escortată pînă la frontieră de 
avioane ale Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pățan, a primit sîmbătă 
dimineața pe Victor Rockhill, vice
președinte executiv al Băncii ameri
cane „Chase Manhattan", care face o 
vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au luat parte Mihail

Hașeganu, vicepreședinte la Banca 
Română de Comerț Exterior, Mircea 
Bădica, secretar general la Ministerul 
Comerțului Exterior, și Corneliu Bog
dan, ambasadorul României în S.U.A.

A fost prezent Leonard Carpenter 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Cronica zilei
\ Sîmbătă a părăsit Capitala, plecînd 
la Munchen, delegația română care 
va participa la lucrările celui de-al 
VlII-lea Congres mondial al Aso
ciației internaționale de știință poli
tică, ce își va ține lucrările în capita
la Bava-riei, între 31 august și 5 sep
tembrie.

Delegația este alcătuită din prof, 
dr. doc. Ioan Ceterchi, vicepreședin
te al Academiei de științe sociale și 
politice, prof. dr. Constantin Petre, 
prof. dr. Nicolae Kallos, conf. univ. 
dr. Ovidiu Trăsnea, conf. univ. dr. 
Marin Voiculescu

*
Sîmbătă a părăsit Capitala, indrep- 

tîndu-se spre Montreal — Canada, 
delegația română care va participa 
la lucrările celei de-a IV-a conferințe 
a Asociației internaționale a univer
sităților.

Din delegație fac parte profesorii 
Ștefan Pascu, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, și Geor
ge Bărănescu, rectorul Institutului 
politehnic din București.

★

Cu prilejul Zilei armatei Turciei, 
sîmbătă, atașatul militar și naval al 
acestei țări la București, colonel 
Hayrettîn Sonmezay, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei.

Au participat generali și ofițeri su
periori ai Forțelor noastre armate, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Erau prezenți Kâmuran Gurii», am
basadorul Turciei la București, alți

șefi de misiuni diplomatice, atașați 
militari și membri ai corpului diplo
matic.

★
Delegația orașului Dijon, condusă 

de primarul acestei localități fran
ceze, dr. Jean Veillet, a sosit sîm
bătă la Cluj. Delegația a avut con
vorbiri la consiliul popular munici
pal, cu Remus Bucșa, primarul mu
nicipiului, cu membri ai Comitetului 
local de înfrățire a Clujului cu orașul 
Dijon. Apoi, a fost vizitată Univer
sitatea „Babeș-Bolyai", Complexul 
studențesc nr. 1, Biblioteca centrală 
universitară și bazele sportive ale 
orașului.

★
într-o ședirțță recentă, adunarea ge

nerală a Uniunii internaționale a 
Societăților de sănătate mintală, cu 
sediul la Paris, a ales, în semn de 
apreciere a activității sale științifice, 
pe dr. Alexandru Ciucă, șeful Sec
ției de cercetări sociale a Institutului 
de geriatrie București, ca membru in 
Comitetul său directorial,

Sîmbătă la amiază s-a încheiat 
Consfătuirea de lucru a celei de-a 
treia serii cu inginerii-șefi din coo
perativele agricole de producție, des
fășurată in Sala Palatului Re
publicii Socialiste România. Această 
acțiune, înscrisă în programul de per
fecționare a cadrelor din agricultură, 
elaborat de -Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, a cuprins peste 4 500 
specialiști.

(Agerpres)

Concursul de admitere in invățămintul
' superior de

După cum s-a mai anunțat, in 
urma reorganizării Invățămintului 
superior de arhitectură, concursul de 
admitere va avea loc intre 1—9 sep
tembrie. La Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu“ din București vor fi 
primiți în anul I 180 studenți, iar în 
secțiile nou înființate la Cluj, Iași 
și Timișoara cite 50.

Atît cei ce vor absolvi secțiile din 
Cluj, Iași și Timișoara, cît și cei ce 
vor absolvi primii trei ani la Insti
tutul de arhitectură „Ion Mincu" 
din București, se vor putea pre
zenta cu absolut aceleași drepturi Ia 
un examen de baraj. Acesta va se

lecta pe cei ce vor putea urma 
cursurile celei de-a doua trepte1 a în- 
vățămîntului superior de arhitectură 
care funcționează deocamdată numai 
la Institutul de arhitectură din 
București.

Absolvenții primei trepte care nu 
au reușit la examentil de baraj — 
at.ît cei ce au studiat la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" din 
București cit și la secțiile amintite 
— dobîndesc titlul de „arhitect-con- 
ductor", iar absolvenții celei de-a 
doua trepte și a examenului de stat, 
titlul de „arhitect-diplomat".

FUNERALIILE
LUI STEFAN CIOBOTĂRAȘU
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Șanhai — puternic centru 
industrial

Șanhaiul este nu nu
mai cel mai mare oraș 
al Chinei, ci și 
un important centru 
industrial al țării, 
întreprinderile sale li
vrează o gamă largă 
de produse, dintre cele 
mai variate. Pe por
țile uzinelor și fabri
cilor marelui oraș ies 
zilnic oțeluri de înaltă 
calitate, laminate, uti
laje pentru uzine de 
îngrășăminte chimice, 
tractoare, motoare Die
sel, tuburi electronice, 
tranzistori etc.

Avintul industrial al 
Șanhaiului este cu a- 
tit mai marcant, cu cit, 
înainte de eliberare, 
multe dintre utilajele 
și produsele industri
ale de bază realizate 
aci în prezent erau 
importate.

Numai în ultima pe
rioadă, în întreprinde
rile industriei meta
lurgice din Șanhai au 
fost asimilate peste 
1 000 de noi tipuri de 
produse și materiale, 
printre care oțeluri su
perioare, aliaje spe
ciale etc. Nu a rămas 
mai prejos nici secto
rul chimic. După ex
periențe și studii re

petate, colectivul fa
bricii de coloranți nr. 
10, dînd dovadă de in
ventivitate și spirit de 
inițiativă, a reușit să 
folosească gazele e- 
manate prin producția 
hidrogenului sulfurat, 
pentru a obține impor
tante cantități de sul- 
fură de sodiu. Prin a- 
ceasta, o dată cu spo
rirea producției fabri
cii, a fost rezolvată și 
problema poluării ae
rului. Din apa și ga
zele reziduale ale di
verselor întreprinderi. 
Industria chimică din 
Șanhai a realizat a- 
nul trecut peste 50 de 
produse diferite.

Un motiv de deose
bită mîndrie pentru 
muncitorii din Șanhai 
îl constituie avintul pe 
care l-a luat in decurs 
de numai cîțiva ani in
dustria electronică. In 
timp ceUnainte de eli
berare, Șanhaiul era 
nevoit să importe pînă 
și piesele necesare re
parării aparatelor de 
radio, acum orașul 
dispune de zeci de în
treprinderi speciali
zate în producția de 
material electronic. în 
ultimii trei ani, aceste

fabrici au livrat sute 
de produse noi pen
tru industria mecanică 
și electrică, metalur
gie, industria chimică, 
industria textilă. Ca ur
mare a introducerii u- 
nor instalații electro
nice, o centrală termică 
din acest oraș a reali
zat comanda automată 
a ansamblului procesu
lui de producție — îri- 
cepînd cu alimenta
rea cazanelor cu apă, 
aprinderea combusti
bilului și terminind cu 
furnizarea curentului 
electric.

Realizări de seamă 
au fost obținute și în 
domeniul construcțiilor 
navale. în primul se
mestru al acestui an, 
la Șanhai au fost con
struite patru nave cu 
un deplasament de 
10 000 tone fiecare.

Lărgindu-și continuu 
gama produselor fa
bricate. sporindu-și 
contribuția la dezvol
tarea potențialului e- 
conomic al R.P. Chi
neze, Șanhaiul își jus
tifică pe deplin denu
mirea de „inimă in
dustrială" a țării.

Constantin BUȚURA

EXCURSII CU TARIF 
REDUS PESTE HOTARE

în ultimul trimestru al anu
lui, O.N.T. organizează noi 
excursii pe itinerariile Bucu
rești — Moscova — Lenin
grad și București — Berlin, cu 
durata de 5 și, respectiv, 6 
zile.

înscrierile se fac la orice 
agenție și filială O.N.T. din 
țară, unde se poate consulta 
și lista completă a excursiilor. 
In această perioadă, tarifele 
sînt reduse.

r
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Programul I.
9,00 Deschiderea emisiunii. Vara 

copiilor. 10,00 Viața satului. 11,15 
în reluare, la cererea telespecta
torilor : • Recital Mihaela Mihai 
• Recital Cliff Richard. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Concert simfo
nic. Mari interpreți ai operei enes- 
ciene : Zubin Mehta la pupitrul 
Orchestrei Filarmonice din Los 
Angeles ; Isaac Stern (vioară). La 
pian Alexander Zakin. 13,15 
Emisiune în limba maghiară. 
14,45 Microavanpremieră. 15,00 
Studioul „N“. 17,55 Fotbal : Fa
rul—Steaua. înregistrare de la 
Constanța. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,00 Cîntă Gorjul — mu-

zică populară interpretată de Ma
ria Lătărețu. 20,20 Dunărea sub 
coifuri metalice. Reportaj TV de 
Traian Filip. 20,45 Film artistic : 
„N-ai fost niciodată mai frumoa- 
să“ — comedie muzicală cu Rita 
Hayworth și Fred Astaire. 22,30 
Telejurnalul ' 
lesport. 23,00

de noapte. 22,35 Te- 
închiderea emisiunii.

> Programul
20,00 Seară 

celui care a luat de nevastă o 
femeie mută" de Anatol France. 
21,10 Arte frumoase. Actualitatea 
plastică. 21,20 Concertino. în pro
gram : lucrări de Tiberiu Bredi- 
ceanu, Luigi Denza, Paolo Tosti, 
Paul Constantinescu, Soliști : Eu
genia Moldoveanu și Valentin Teo- 
dorian, acompaniați de orchestra 
de studio a Radioteleviziunii. Diri
jor : Carol Litvin. 21,40 Reluarea 
serialului de sîmbătă seara (IV). 
22,30 închiderea emisiunii.

ii.

de teatru. „Comedia

J.

Numeroși artiști, prieteni, rude și 
admiratori au adus sîmbătă la a- 
miază un ultim omagiu artistului 
poporului Ștefan Ciobotărașu, la 
catafalcul așezat în holul Sălii Co
media a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" din Capitală.

Prin fața corpului neînsuflețit al 
celui care ani de-a rindul și-a adus 
o contribuție remarcabilă la dezvol
tarea mișcării noastre teatrale și 
care, închinindu-și întreaga viață 
artei interpretative, s-a impus în 
realizări scenice de neuitat și într-o 
strălucită activitate cinematografică, 
au trecut de asemenea, timp de două 
zile, pentru a-și lua un ultim bun 
rămas, numeroși iubitori de teatru și 
de film.

La ora 13 a avut loc adunarea 
de doliu, la care au luat cuvîntul 
Ion Brad, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, regizorul Liviu Ciulei, di
rectorul Teatrului „Bulandra", artis
tul emerit Ștefan Dăncinescu, de la 
Teatrul „Vasile Alecsandri" din Iași, 
regizorul Virgil Calotescu, secretar 
al Asociației cineaștilor din Repu
blica Socialistă România, artista e- 
merită Dina Cocea, vicepreședinte al 
Asociației oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, și 
scriitorul Aurel Baranga.

Vorbitorii, evocînd remarcabila 
personalitate artistică a celui dis
părut, au arătat că Ștefan Ciobotă
rașu a fost un artist de o rară inte
ligență scenică, pătruns de un pro
fund umanism, care a adus teatru
lui românesc un lung șir de creații 
remarcabile. Ștefan Ciobotărașu tră

iește și va trăi pentru generațiile de 
azi și viitoare prin eroii pe care i-a 
întruchipat. Pe scenă și pe ecran, 
în dramă și in comedie, cu egală 
dărtrire, cu o putere de emoționare 
și de convingere rar întîlnită, cu o 
sinceritate a trăirii pe care numai 
un talent mare, hrănit cu seva pro
fundă a vieții, o poate dobindi, Ște
fan Ciobotărașu a creat personaje 
memorabile, chipuri viguroase, de o 
autentică substanță populară. Figura 
luptătorului revoluționar din piesele 
și. din filmele românești începuse să 
se indentifice cu figura impunătoare, 
blinda și aprigă totodată a lui Ștefan 
Ciobotărașu. „Așteptarea", ultimul 
film în care turna cu puțină vreme 
înaintea morții, va păstra imprimat 
chipul marelui artist așa cum era 
înaintea dispariției sale. Vorbitorii 
au arătat că cei Ce vin după Ștefan 
Ciobotărașu vor avea o mare datorie 
de împlinit : de a da chip și trup 
eroilor populari de teatru și film, 
acelor eroi care își trag esența din 
adincurile spirituale ale poporului 
nostru, din lupta lui pentru libertate 
și adevăr, pentru edificarea Româ
niei socialiste. Evocînd generozitatea 
.umană și rara inteligență scenică a 
celui dispărut, vorbitorii au subliniat 
că arta lui Ciobotărașu a generat 
școală în rîndul tinerilor, pe care l-a 
iubit, i-a sfătuit și i-a învățat. Nu
mele lui se va înscrie cu litere, de 
aur în pantheonul teatrului și filmu
lui românesc.

După adunarea de doliu,1 cortegiul 
funebru s-a îndreptat spre cimitirul 
Belu unde a avut loc înhumarea.

(Agerpres)

Metode moderne 
în exploatarea sulfului

Cu zăcămintele sale 
de sulf, apreciate la 
110 milioane tone, Po
lonia se situează pe 
locul doi in lume, 
după Mexic, în această 
privință. Zăcămintele 
sînt localizate in sud- 
estul țării, în împre
jurimile orașului Tar- 
nobrzeg, de o parte și 
de alta a fluviului Vis
tula și, ceva mai la 
vest. în voievodatul 
Kielce — la Staszow 
și Grzybow.

După cîțiva ani de 
exploatare intensă a 
zăcămintelor aflate la 
suprafață, specialiștii 
polonezi au ajuns la 
concluzia că este nece
sar să se adopte o me
todă nouă de topire a 
sulfului în subteran. 
Două împrejurări — 
prezența abundentă a 
apelor freatice, și am
plasarea zăcămintelor 
într-0 zonă de cîmpie, 
aproape total lipsită de 
roci dure — au permis 
oamenilor de știință 
polonezi să elaboreze 
și să aplice o metodă 
modernă, pe cit de

rentabilă pe atît de 
rapidă, de prelucrare 
in subteran a minereu
lui.

La Grzybow sau Je- 
ziorko, unde extracția 
sulfului se face prin 
metoda amintită, pri
virea îți este atrasă 
de buchete de con
ducte grupate de re
gulă cite trei, racor
date la un corp cen
tral ce duce pînă la 
rezervoarele unui de
pozit masiv, de unde 
sulful topit este trans
portat cu cisterne spe
ciale pe calea, ferată. 
Puritatea sulfului ex
tras din sol în sta
re lichidă este foar
te ridicată — de 
ordinul a 99,95 la sută 
și chiar mai mult — 
fără să fie necesară și 
Dotarea sau filtrarea. 
Prin folosirea noii me
tode au fost reduse 
considerabil cheltuie
lile de exploatare, tn 
prezent, peste 60 la 
sută din întreaga pro
ducție de sulf a Polo
niei este realizată prm

metoda topirii subte
rane.

Prezența sulfului a 
scos din anonimat o- 
rașe sau chiar cătune 
despre care nu se vor
bea niciodată. în loca
litatea Staszow, de 
pildă, au apărut în 
ultimii cîțiva -xani 
blocuri de locuințe 
pentru sute de familii, 
un spital modern și o 
școală nouă. „S-a fă
cut la noi într-un an 
mai mult decît în cîți
va ani în tot raionul" 
— îmi mărturiseau lo
calnicii, nu demult, în 
timpul unei vizite prin 
aceste locuri.

Deși este cunoscută 
de multă vreme pe 
meleagurile Poloniei, 
exploatarea sulfului a 
cunoscut un adevărat 
avînt abia în anii so
cialismului, cînd lucră
torii din această ra
mură industrială dis
pun de toate posibili
tățile pentru a-și pune 
în valoare talentul și 
hărnicia.

Iosif DUMITRAȘCU
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FOTBAL

Start în Campionatul 

diviziei A
Atd&zl, încep-a cea de-a 53-a 

ediție a campionatului de fotbal 
al țării noastre. In Capitală se 
vor desfășura două partide, care 
vor avea loc pe terenuri diferi
te, după următorul program : 
PROGRESUL — C.F.R.-CLU.I 
(ORA 11. STADION REPUBLI
CII) și DINAMO BUCUREȘTI— 
DINAMO-BACĂU (STADION 
DINAMO, ORA 16). Iată jocurile 
din țară : Jiul Petroșeni-U.T. A- 
rad : F.C. Argeș-Pitești — Stea
gul rcșu-Brașov ; Petrolul-Plo- 
iești—Politehnica-Iași ; C.F.R.-
Timișoara — Universitatea-Cra- 
iova ; Farul-Constanța—Steaua : 
Universitatea-Cluj—Rapid.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, astăzi, cu începere din 
jurul orei 15,50, emisiunea 
„Sport și muzică". în cadrul a- 
cestei emisiuni, se vor transmi
te aspecte de la meciurile din 
cadrul Campionatului diviziei 
A la fotbal, etapa inaugurală. 
Transmisia se va face pe pro
gramul I.

In
ÎN CAMPIONATUL VEST-GER- 

MAN DE FOTBAL s-au disputat noi 
intîlniri. Hertha a invins cu scorul 
de 5—1 pe Rotweiss Oberhausen, iar 
Borussia Dortmund a terminat la e- 
galitate : 0—0 cu Bayern Munchen. 
Cu un „draw", 1—1, s-a încheiat și 
jocul V.F.B. Stuttgart — F.C. Schalke 
04, Borussia Moenchengladbach a 
făcut meci egal : 0—0 cu Hanovra. 
în clasament conduce Hertha cu 4 
puncte, urmată de Borussia Moen
chengladbach, tot cu 4 puncte.

ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE TENIS DE 
LA VIGO (Spania), Moore (Austra
lia) l-a învins cu 6—2, 9—7, 6—3 pe 
Barclay (Franța); Gisbert (Spania) 
l-a eliminat cu 6—2, 5—7, 6—2, 6—0 
pe Koudelka (Cehoslovacia). în fi
nala probei de simplu feminin se 
vor întilni australiencele Alexander 
și Walsham.

LA OLOMOUC s-a disputat întîl- 
nirea internațională feminină de 
baschet dintre echipa Cehoslovaciei 
și formația sovietică T.T.T. Riga. Bas
chetbalistele cehoslovace au obținut 
victoria cu scorul de 66—50 (20—24).

cîteva rînduri
FOSTUL CAMPION MONDIAL 

DE BOX LA CATEGORIA GREA, 
CASSIUS CLAY, va susține două me
ciuri demonstrative la 1 septembrie la 
Atlanta (Georgia). El va încrucișa 
mănușile în 4 reprize cu Rufus 
Brasell și apoi cu Johnny Hudgins. 
Sala care va găzdui aceste demon
strații poate adăposti 3 000 de spec
tatori. Cassius Clay, care este sus
pendat de forurile sportive deoarece 
se află în conflict cu autoritățile a- 
mericane, n-a mai evoluat oficial în 
public de la 22 martie 1967, cînd a 
dispus prin k.o. de șalangerul său 
Zora Folley, După cum se știe, Cas
sius Clay a fost condamnat la 5 ani 
închisoare și 10 000 dolari amendă 
pentru că a refuzat să facă serviciul 
militar. Cassius Clay a făcut apel 
care se va judeca la Curtea supremă.

FOSTUL CAMPION EUROPEAN 
LA 400 M GARDURI, ITALIANUL 
ROBERTO FRINOLLI și-a făcut re
intrarea după o îndelungată absență. 
El a evoluat în cadrul unui concurs 
internațional care a avut loc la Roma 
cîștigînd proba de 400 m garduri în 
51”7/10.

ANTRENORUL ANTONIN RYGR 
a selecționat 16 jucători din care va 
alcătui ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
la fotbal pentru meciul amical pro
gramat la 5 septembrie cu Franța la 
Nisa. Din lot fac parte, printre alții. 
Viktor, Dobias, Migas, Hagara, No
vak, Geleta, Kuna, Petras etc.

AU FOST STABILITE PRIN TRA
GERE LA SORȚI meciurile din pri
ma zi a finalei „Cupei Davis" în care 
se întîlnesc selecționatele de tenis 
ale S.U.A. și R.F. a Germaniei. Pro
gramul celor două partide de simplu 
este următorul : Ashe (S.U.A.) — 
Bungert (R.F.G.) și Richey (S.U.A.) — 
Kuhnke (R.F.G.).

FEDERAȚIA ELVEȚIANĂ DE CI
CLISM a anunțat oficial că întrecerile 
campionatului mondial de șosea, pro
gramate în anul 1971, se vor desfășura 
între 2 și 5 septembrie la Tessin. în 
ceea ce privește probele de pistă, un 
purtător de cuvint al Federației elve
țiene a arătat că concursurile vor ti 
organizate în colaborare cu forul ita
lian, la Milano și Varese. Probele se 
vor disputa intre 25 și 31 august.

întrunirea jubiliară a istoricilor medicinei 
din întreaga lume

(Urmare din pag. I)

se să formeze o școală medico-isto
rică, dau istoriografiei medicale ro
mânești, intre cele două războaie 
mondiale, o considerabilă amploare. 
Cu 40 de ani în urmă se înființează 
la București Societatea Română de 
Istoria Medicinei. Aceasta a stimulat 
realizarea unor lucrări pentru cu
noașterea trecutului medical în pa
tria noastră. Era mai mult o preci
zare de fapte istorioe lipsită de un 
îndreptar filozofic și ideologic.

— Cum s-au reflectat condiții
le noi de creație in munca is
toriografilor medicali români ?

— în anii construcției socialiste și 
nouă, istoriografilor medicali români, 
ni s-a deschis un orizont nou. Am în
vățat sâ înaintăm pe linia clară a 
materialismului dialectic și a mate
rialismului istoric. In felul acesta, 
ceroetarea med:co-lstorică româneas
că de după al doilea război mondial 
a cîștigat în adincime și un contur 
precis. Cursul de istorie a medicinei 
a fost introdus, ca materie de studiu 
obligatorie,. la toate institutele medi- 
co-farmaceutice din țară. învățămin-

tul nostru medico-istoric și literatura
de specialitate din ultimii 25 de ani 
capătă o semnificație educativă.

— Vă rugăm să ne spuneți ci- 
teva cuvinte despre istoria a- 
cestui for științific internațional.

— Eminentul medic istoric Tricot 
Royer, secondat de citeva personali
tăți mareahte din Franța și Belgia, 
convoacă în 1920, la Anvers, primul 
Congres internațional de istoria me
dicinei, la care se hotărăște întemeie
rea unei Societăți internaționale, care 
a luat ființă în 1921. De atunci, sub 
egida acestei societăți, s-au ținut 
(cu excepția anilor de război) 
congresele internaționale. De la în
ceput, la Societatea internațională și 
la congresele organizate de ea, Ro
mânia a jucat un rol important. Pro
fesorul Jules Guiart din Cluj a fost 
mult timp secretarul general al Socie
tății internaționale, iar V. Gomoiu 
președinte. După expirarea manda
tului, a fost președinte de onoare, 
pînă la moartea sa. Cel de-al IX-lea 
Congres internațional (din anul 1932) 
s-a ținut la București.

Nu este deci întîmplător că un

congres de prestigiu, de amploarea 
celui de azi, se desfășoară în țara 
noastră. Congresul va fi onorat de 
participarea actualului președinte al 
Societății Internaționale de Istoria 
Medicinei, profesorul M. Beriety din 
Paris, și de președintele Academiei 
Internaționale de Istoria Medicinei, 
cu sediul in Londra, Dr. Noel Poyn
ter. Pînă acum s-au anunțat aproape 
450 participanți. Vor fi reprezentate 
40 țări cu 375 comunicări înscrise. Te
matica congresului cuprinde lucrări 
cu privire la țara noastră, care vor 
aduce pentru colegii străini multe 
lucruri inedite. Intre altele, vor fi pre
zentate teme ca : „Relațiile medicale 
intre România și alte țări". „Medicina 
provincială in Imperiul roman", — 
..Valoarea științifică a folclorului me
dical". Nu mai puțin importantă va 
fi și tema „Istoria deontologiei me
dicale", problemă atît de ardentă în 
zilele noastre pe plan internațional.

Avem nădejdea că toate strădaniile 
pentru reușita Congresului interna
țional jubiliar de istoria medicinei 
vor fi încununate de succes și că 
prin ținuta și nivelul lucrărilor știin
țifice vom contribui la creșterea pres
tigiului științei medicale românești.

I
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Lupte violente in 
Vietnamul de sud 

și Cambodgia
SAIGON 29 (Agerpres). — Un 

convoi al celei de-a 4-a divizii ame
ricane de infanterie a căzut într-o 
ambuscadă a forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud. înregistrînd pier
deri grele. Convoiul străbatea șo
seaua nr. 19 din zona Platourilor 
înalte, cînd a fost surprins de focul 
armelor automate și al obuzelor lan
sate de patrioți. Schimbul de focuri 
a durat aproape 10 ore. Comandamen
tul american din Saigon a calificat 
atacul forțelor patriotice ca cel mai 
puternic din ultimele luni, relevînd, 
totodată, că vineri s-au înregistrat și 
cele mai multe pierderi de vieți ame
ricane într-o singură zi. Lupte au 
avut loc și într-o regiune situată la 
132 km nord de Saigon. Purtătorul 
de cuvint militar american a anunțat, 
pe de altă parte, că artileria S.U.A. 
a lovit din greșeală un cătun situat 
la 48 km de Saigon, provocînd moar
tea a trei civili și rănirea altor 13.

PNOM PENH 29 (Agerpres). — 
Forțele de rezistență populară din 
Cambodgia au atacat pozițiile deți
nute de trupele regimului Lon, Noi 
la numai 10 kilometri de capitala 
khmeră, în localitatea Moat Krasas 

, Krao. Un prim bombardament cu 
mortiere a fost declanșat vineri seara, 
iar luptele au continuat aproape toată 
noaptea — relatează corespondentul 
agenției Associated Press. Sîmbătă în 
zori, patrioții au lansat un nou atac 
asupra fortificațiilor deținute de tru
pele inamice în acest sector. Un pur
tător de cuvînt militar al administra
ției de la Pnom Penh a anunțat că 
aviația a intervenit în sprijinul efec
tivelor militare ale generalului Lon 
Noi, care continuă să fie angajate în 
luptă la Moat Krasas Krao.

IAIIANDAIȘI VA RETRAGE 

TRUPELE DIN VIETNAMUL 

DE SUD
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Guvernul tailandez a informat oficial 
Statele Unite despre hotărîrea sa de 
a-și retrage trupele din Vietnamul 

-de sud. a anunțat joi un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
american.

Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
Washingtonul nu a formulat nici o 
obiecțiune și că guvernul american 
așteaptă să fie informat asupra rezul
tatelor discuțiilor ce urmează să aibă 
loc între părțile interesate cu pri
vire la detaliile acestei retrageri și 
data la care ea va avea loc.

Italia — Manifestație a oamenilor muncii la Trenti pentru condiții mai bune de viață și de muncă

Marea Britanie in pragul 
unei crize economice?

• Guvernul convocat pentru 3 septembrie • Bilanțuri, 
declarații, motivări

LONDRA 29 (Agerpres). — Pre
ocupat de indicii îngrijorători din di
ferite 1 sectoare ale economiei Marii 
Britanii, primul ministru, Edward 
Heath, a convocat pentru ziua de 3 
septembrie o ședință a cabinetului, 
în care se vor analiza diverse aspecte 
ale situației actuale și măsurile pro
puse de guvern. în prealabil, însă, el 
se va întîlni la 1 septembrie cu Vic
tor Feather, secretar general al cen
tralei sindicale T.U.C., iar a doua zi 
cu John Partridge și cu Campbell 
Adamson, președintele, si, respectiv, 
directorul general al Confederației 
industriei britanice. Se presupune că 
primul ministru, Heath, va lansa, cu 
acest prilej, un apel la sprijinirea 
politicii economice și a măsurilor 
antiinflaționiste propuse de guvern.

îngrijorarea autorităților britanice 
este provocată în cea mai mare parte 
de numeroasele informații publicate 
în ultimele zile cuprinzînd diverse bi
lanțuri economice și de unele apre
cieri făcute de personalități politice 
sau de instituții specializate. „Națio
nal Institute of Economic And Social 
Research", de exemplu, apreciază că 
economia britanică se află într-o si
tuație de recesiune, dar nu e de a- 
cord cu măsurile guvernamentale, 
propunînd aplicarea unei politici de 
venituri de natură să stimuleze eco
nomia și chiar devalorizarea lirei 
sterline (reamintim că moneda brita
nică a atins, în cursul zilei de vineri.

cel mai scăzut nivel al ei în raport 
cu dolarul dir» ultimele 11 luni).

La rîndul său, Michael Noble, mi
nistrul comerțului, consideră că Ma
rea Britanie se află la marginea unei 
crize economice, dind însă vina. în 
mare parte, pe guvernul laburist pre
cedent. Stoparea inflației reprezintă, 
după aprecierile sale, sarcina pri
mordială.

Pe de altă parte, guvernul conser
vator este îngrijorat de proporțiile și 
efectele grevelor din industria de 
automobile. O ultimă informație de 
presă anunță că 4 000 de muncitori 
de la filiala din Wellington a uzinei 
de piese de schimb „Guest-Keen and 
Nettlefold“-Sankey s-au pronunțat 
vineri pentru continuarea acțiunii lor 
revendicative declanșată cu patru 
săptămîni în urmă. întreruperea lu
crului de către muncitorii de la 
„GKN“-Sankey a dus la scăderea 
producției la uzinele de automobile 
Vauxhall, British Leyland, Chrysler și 
Massey, Fergusson etc.

ARGENTINA

„Montoneros" și-a asumat 
responsabilitatea uciderii 

lui Jose Alonso
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 

Gruparea ilegală de tendință pero- 
nistă „Montoneros" și-a asumat in 
două comunicate transmise presei 
responsabilitatea uciderii liderului 
sindical argentineam Jose Alonso, el 
însuși peronist, dar de tendință mai 
moderată. Se pretinde că Alonso a 
fost executat pentru că a „trădat" 
mișcarea peronistă. Comunicatele cer 
sindicatelor să exercite presiuni asu
pra guvernului pentru a accepta re
întoarcerea din exil a fostului dicta
tor argentinean Juan Peron. înlăturat 
de la putere în 1955.

Asasinarea lui Alonso, care ur
mează celei a fostului președinte 
Aramburu, a provocat o stare de 
tensiune în Argentina. Se relatează 
că poliția desfășoară vaste acțiuni 
pentru descoperirea vinovaților. Forțe 
speciale efectuează percheziții și con
trolează actele tuturor persoanelor 
suspecte din principalele orașe ale 
țării.

Campania electorală
de la Bordeaux
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î un test politic pentru Franța!

b 
T

Cu trei săptămîni în urmă, în 
plină vacanță, s-a produs un mic 
fulger pe cerul senin al politicii 
interne franceze, de unde norii pro
blemelor controversate păreau a fi 
fost alungați pînă după concedii. 
O chestiune de rutină, aproape ba
nală, a început să se transforme 
într-o confruntare de importanță 
națională, alimentînd paginile cam 
amorțite ale ziarelor cu un subiect 
tratat deseori la maniera senzațio
nalului. Ce s-a întîmplat ? într-o 
circumscripție electorală de provin
cie, prin decesul unui deputat, s-a 
anunțat desfășurarea în toamnă a 
unor alegeri parțiale. Este vorba de 
cea de-a doua circumscripție elec
torală girondeză de la Bordeaux. 
Mandatul oficial al acestei circum
scripții electorale este deținut, de 
aproape 25 de ani, de actualul 
prim-ministru al Franței, fastul 
primar al orașului Bordeaux, dl. 
Chaban-Delmas. Odată cu primi
rea sarcinii de a forma primul gu
vern de după retragerea generalului 
de Gaulle, Chaban-Delmas și-a în
credințat exercitarea mandatului 
său de la Bordeaux unui supleant. 
Și iată că încetarea din viață a 
acestuia impune desfășurarea în 
circumscripția electorală girondeză 
de noi alegeri, al căror prim tur 
de scrutin a fost stabilit 
data de 20 septembrie.

Fulgerul din cer senin

pentru

__ .. a fost 
provocat de deputatul de Nancy, 
secretarul general al Partidului ra
dical, fostul director al revistei 

i pariziene „L’Express", Jean-Jac- 
' ques Servan-Schreiber, care a vă

zut în desfășurarea campaAiei elec
torale de la Bordeaux un excelent 
pretext politic pentru a chestiona 
modul cum premierul Franței și 
guvernul său își exercită mandatul. 
Totodată, el a întrezărit posibilita
tea creării unei a „treia forțe" în 
Franța, prin realizarea unui bloc 
al stîngii noncomuniste, care să 
propună în alegerile de la Bor
deaux un candidat unic, opus lui 
Chaban-Delmas și candidatului co
munist. Manevra este menită unui 
dublu scop : pe de o parte de a-1 
pune pe actualul premier al Fran
ței în situația unui presupus balo
taj, iar pe de altă parte, de a îm-
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candidatură a stîngii autentice, sin
gura cu adevărat capabilă de a ob
ține un real succes electoral în fața 
forțelor guvernamentale. Dar, evo
luția ulterioară a lucrurilor n-a fost 
lipsită de surprize pentru dl. J.-J. 
S.-S., inițiale prin care este cu
noscut acest om politic abil, adept 
al procedeelor-americane în desfă
șurarea campaniilor electorale, a- 
părut în arena vieții publice din 
Franța după retragerea lui de 
Gaulle. Partidul socialist nu a ac
ceptat sugestia lui Servan-Schreiber

Savary, candidatură de prestigiu, 
care îl pune într-o serioasă încurcă
tură pe șeful radicalilor. în același 
timp, Chaban-Delmas a confirmat 
că va candida din partea coaliției 
guvernamentale, anunțînd și, nu
mele supleantului său. Jacques Va- 
lade, decanul Facultății de științe 
din Bordeaux.

Pe de altă parte, Partidul Co
munist Francez și-a desemnat can
didatul în persoana lui Francois 
Riviere, cu intenția de a dejuca 
combinațiile centriste, militînd în 
favoarea unității stîngii pentru a 
putea desfășura o luptă eficientă 
cu actuala putere post-gaullistă.

Care vor fi în continuare acțiu
nile lui J.-J. S.-S. și ale așa-zisei 
„celei de-a treia forțe" ? Deocam
dată, lucrurile -se află într-un anu
mit „suspense". Șeful radicalilor nu 
a reușit nici pînă în prezent să de
termine formațiile de centru- 
stînga să prezinte un candidat unic 
la primul scrutin. Ce se va întîm- 
pla acum ? Se vor trezi radicalii 
izolați în alegeri ? Stingă nonco- 
munistă va propune mai mulți can
didați ? Lucrul acesta ar acționa în 
favoarea stîngii autentice, deoarece 
Ia al doilea tur de scrutin se va 
putea cădea de acord asupra unui 
candidat unic în ofensiva contra lui 
Chaban-Delmas. Dincolo de culi
sele electorale ale unei campanii 
de provincie rămîne dezbaterea 
acută a problematicii actuale fran
ceze. declanșată în ajunul unei 
toamne care se anunță a fi deose
bit de rodnică în evenimente.

TURCIA

Vizita delegației 
Consiliului popular 

al municipiului 
București

ANKARA 29 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei în Turcia a delegației 
Consiliului popular al municipiului 
București, condusă de Dumitru Popa, 
președintele Comitetului Executiv, 
primarul general al Capitalei, amba
sadorul României la Ankara, Grigore 

nleamănu, a oferit un cocteil în sa
loanele ambasadei. Au participat 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, Orhan Oguz, mi
nistrul educației naționale, Fayk 
Ozansoy, secretar general la Președin
ția Consiliului de Miniștri, Ekrem 
Barla, primarul Ankarei, deputați, 
consilieri ai orașului Ankara, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, șefi ai misi
unilor diplomatice, oameni de cul
tură și artă, ziariști. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

50 de ani de la crearea R.S.S. Kazahe

Cuvântarea lui Leonid Brejnev
ALMA-ATA 29 (Agerpres). — La 

ședința festivă consacrată celei de-a 
50-a aniversări a creării Republicii 
Sovietice Socialiste Kazahe și a Par
tidului Comunist din Kazahstan a 
luat cuvîntul Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., care 
a relevat pe larg succesele obținute 
de R.S.S. Kazahă în anii puterii so
vietice și sarcinile ce stau în fața oa
menilor muncii din această republică 
unională.

în continuare, vorbitorul a abordat 
unele probleme ale situației interna
ționale. Subliniind însemnătatea în
cheierii Tratatului dintre U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei, el a arătat că 
U.R.S.S. apreciază abordarea realistă 
manifestată de guvernul R.F. a Ger
maniei l«ț elaborarea tratatului. Fără 
îndoială că recunoașterea realităților 
politice din Europa actuală de către 
guvernul R.F.G., așa cum și-a găsit 
ea oglindirea în rezultatele convor
birilor noastre, în textul tratatului, 
este un pas înțelept pe calea cea 
justă.

L. I. Brejnev s-a referit, prin
tre albele, și la relațiile dintre

U.R.S.S. și R. P. Chineză. Norma
lizarea relațiilor dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Chine
ză — a declarat el — corespunde in
tereselor ambelor țări ale noastre, ale 
sistemului mondial socialist și miș
cării revoluționare de eliberare a tu
turor popoarelor oprimate, interese
lor întăririi păcii generale. Comitetul 
Central al P.C.U.S. și guvernul so
vietic sînt gata să contribuie prin 
toate mijloacele nu numai la norma
lizarea relațiilor de stat dintre 
U.R.S.S. și R.P. Chineză, ci și la re
stabilirea bunei vecinătăți și a priete
niei dintre popoarele sovietic și chi
nez, la unirea eforturilor lor în lupta 
împotriva imperialismului și reac- 
țiunii. Vorbitorul a reamintit că, în 
prezent, la Pekin, continuă convorbi
rile între delegațiile U.R.S.S. și R.P. 
Chineze în problemele importante 
ale relațiilor dintre cele două țări.

în încheiere, Leonid Brejnev a dat 
citire Decretului Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. prin care se 
'conferă R.S.S. Kazahe Ordinul .Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Suedia în perspectiva
alegerilor generale

STOCKHOLM 29 (Agerpres) — Ho
tărîrea guvernului suedez de a în
gheța prețurile la alimente cu patru 
săptămîni înaintea alegerilor gene
rale a stîrnit un val de proteste din 
partea partidelor de opoziție, care au 
afirmat că această măsură ar urmări 
scopuri electorale. Justificînd hotă
rîrea luată,, primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, a declarat vineri, 
în cadrul unei ședințe a guvernului, 
că ea se întemeiază pe un raport din 
care rezultă o creștere a prețurilor 
la alimente de 5—6 la sută între 30 
iunie și mijlocul lunii august. El a 
anunțat totodată că a însărcinat Con
siliul pentru prețuri și carteluri să 
analizeze ultimele creșteri ale prețu
rilor alimentare, avertizînd că gu
vernul va obliga pe comercianți să 
(■educă prețurile dacă se va dovedi 
că recentele sporiri au fost „nerezo
nabile". ,

Criticînd această hotărîre. liderul 
partidului liberal. Gunnar Helen, a 
declarat că ea „indică eșecul politi
cii economice a guvernului", în timp

ce fruntașul partidului de centru, 
Gunnar Hedlund, a afirmat că „gu
vernul a acționat prea tîrziu". El a 
propus crearea unui comitet alcătuit 
din reprezentanți ai tuturor partide
lor pentru a investiga motivele re
centelor creșteri de prețuri.

Sporirea prețurilor, în special la 
produsele alimentare, constituie una 
din principalele teme abordate în 
cursul campaniei electorale, parti
dele de opoziție criticînd guvernul că 
nu a reușit să stăvilească inflația. 
Observatorii politici din Stockholm, 
citați de agenția U.P.I., sînt de pă
rere că hotărîrea de înghețare a pre
țurilor a fost luată de primul mi
nistru Palme pentru a lipsi opoziția 
de unul din principalele subiecte de 
atac la adresa guvernului.

Greva muncitorilor de la întreprin
derea „Jiingered — Forsch Kraft", 
care deservește liniile de transport al 
energiei electrice de pe litoralul ves
tic al Suediei, a intrat în a opta zi. 
Greviștii revendică condiții mai bu
ne de muncă.
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agențiile de presă transmit:
Lucrările celei de-a Il-a Conferințe regionale a aso

ciațiilor pentru Națiunile Unite din țările europene, prinfcr3 
care și din România, s-au încheiat la Varna. în declarația cu privire la pro
blemele colaborării europene, adoptată de conferință, se exprimă sprijinul 
față de propunerea privind convocarea conferinței general-europene. în docu
ment se relevă totodată însemnătatea pentru climatul politic european a cola
borării între statele continentului nostru în domeniile economiei, științei, teh
nicii și culturii.

Președintele Nigeriei, Y. 
Gowon, și-a încheiat vizita 
oficială în Algeria. In comu’ 
nicatul dat publicității cu acest pri
lej se exprimă hotărîrea guvernelor 
celor două țări de a-și întări și lărgi 
cooperarea pe baza principiului apă
rării suveranității și integrității sta
telor africane, al sprijinirii materiale 
și morale a popoarelor africane aflate 
încă sub dominație străină, al con
damnării regimurilor rasiste dintr-o 
serie de țări africane.

La Belgrad au avut 103 con* 
vorbiri între Mirko Tepavaț, secre
tarul de stat pentru afacerile externe, 
și U Thant, secretarul general al Na
țiunilor Unite, care se află în vizită 
în capitala Iugoslaviei. Schimbul de 
păreri, menționează agenția Taniug, 
a cuprins examinarea problemelor 
actuale ale vieții internaționale care 
prezintă un interes deosebit pentru 
Iugoslavia și O.N.U.

Amendamentul propus de 
senatorul democrat William 
PrOXmîre <3tatul Wisconsin) pre- 
văzînd reducerea de la 71,2 miliarde 
la 66 miliarde dolari a bugetului mi
litar pentru anul fiscal 1971 a fost 
respins vineri de Senatul american 
cu 42 voturi contra 31. Agenția France 
Presse apreciază ca fiind semnifica
tiv faptul că senatorul democrat John 
Stennis (statul Mississippi), președin
tele Comisiei forțelor armate, pe care 
îl consideră „principalul avocat al 
Pentagonului în Congres", nu a ne
gat necesitatea ca atare a reducerii 
cheltuielilor militare. Faptul că pro
punerea senatorului Proxmire a în
trunit 31 de. voturi este cu atît mai 
remarcabil, menționează agenția ci
tată, cu cît amendamentul este so
cotit ca fiind cel mai „radical" din 
cele prezentate de la începutul exa
minării bugetului militar.

Conferința miniștrilor să
nătății din țările arabe 
consacrată examinării mă
surilor de combatere a ho
lerei 3 luat în capitala siri
ană. Din surse apropiate conferinței 
se relevă că au fost adoptate reco
mandări în vederea coordonării mă
surilor preconizate de fiecare țară în 
parte — R.A.U., Irak, Kuweit, Liban, 
Iordania, Arabia Saudită și Siria — 
pentru protejarea populației și îm
piedicarea răspîndirii acestei maladii.

Cabina spațială a navei 
„ Apollo-14",care va 1“® startul 
spre Lună la 31 ianuarie 1971, va fi 
dotată cu un nou sistem de alimen
tare cu oxigen, care va conți nq trei

rezervoare, față de numai două ale 
navelor precedente din această serie. 
Dotarea cu noul sistem a fost hotărîtă 
în urma eșecului misiunii „Apollo-13", 
eșec provocat de explozia unuia din 
cele două rezervoare de oxigen.

Guvernul Uruguayan a
ordonat vineri închiderea 
tuturor școlilor secundare 
pînă la sfîrșitul anului de învățămînt, 
pentru a evita protestele provocate de 
sancționarea mai multor profesori 
acuzați de propagandă antiguverna
mentală. Vineri dimineața, poliția a 
intervenit în 21 de școli din Montevi
deo pentru a elibera sălile de curs 
ocupate de cei care protestau împo
triva măsurilor dictate de autorități.

Poliția britanică a operat 
vineri 10 arestări printre par- 
ticipanții veniți la al 3-lea festival 
de muzică pop, care se desfășoară pe 
Insula Wight. Nouă persoane au fost 
arestate pentru folosirea de stupe
fiante și una pentru furt într-un ma
gazin. în total, pînă în prezent, au 
fost operate 73 de arestări.

Convorbiri Ribicici — Et- 
temadi. La belgrad au început 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Vecei Executive Federale, Mitia 
Ribicici', și președintele guvernului 
afgan, Noor Ahnted Ettemadi, care se 
află într-o vizită in Iugoslavia. Agen
ția Taniug precizează că cei doi pre
mieri vor proceda la un schimb de 
păreri în legătură cu relațiile bila
terale și unele probleme internațio
nale, inclusiv activitatea țărilor ne
angajate în preajma conferinței de la 
Lusaka.

Consfătuirea Biroului exe
cutiv al Federației panafri- 
cane a sindicatelor,care su
pează organizațiile sindicale din peste 
20 țări din Africa, s-a deschis la Co- 

■ nakty. Pe ordinea de zi a consfătuirii 
figurează probleme ale luptei țărilor 
africane împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialisiwului. 
în cadrul lucrărilor urmează, de ase
menea, să fie stabilite data și locul 

( convocări’ celui de-al 4-lea congres 
al federației.

„Cosmos-360". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul „Cos
mos-360". anunță agenția TASS. La 
bordui satelitului se află aparatură 
științifică pentru' continuarea cerce
tării spațiului cosmic.

Deficitul balanței de plăți 
a Danemarceia crescut în prima 
jumătate a anului 1970 la suma re
cord de 2.7 miliarde coroane daneze 
față de 1.57 miliarde coroane în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, informează un raport oficial dat 
publicității la Copenhaga.

Budapesta — Primul ministru al R.P. Ungare, Jeno Fock, vizitînd pavilionul 
românesc la Expoziția agroalimentară din capitala ungară

SECRETUL VECHILOR PICTURI EGIPTENE 

A FOST DESCOPERIT
După trei ani de cer

cetări, un grup de ex- 
perți egipteni a desco
perit recent secretul 
picturilor ce decorează 
mormintele Faraonilor 
și ale căror culori au 
rămas extrem de vii și 
de proaspete, în ciuda 
vîrstei ,lor de milenii. 
Experfii, care și-au

concentrat cercetările a- 
supra culorii bleu, au 
descoperit că diferitele 
constituante ale pictu
rii au tost amestecate 
pe rind, cu un volum de 
oxid de cupru, cu un 
volum de oxid de cal
ciu și cu patru volume 
de silicon. Acest a- 
mestec — la care se a-

daugă un volum de 
praf de sticlă, precum și 
un gălbenuș de ou — 
era supus unei tempe
raturi extrem de înalte. 
Experiențele au confir
mat că amestecul res
pectiv suportă o tempe
ratură ce depășește o 
mie de grade C. și că 
este insolubil în toți a- 
cizii fără excepție.

RIO DE JANEIRO 29 Cores
pondentul Agerpres, Vasile O- 
ros, transmite : Cinemateca Mu
zeului de artă modernă din Rio 
de Janeiro a prezentat recent o 
suită de filme de desene anima
te ale lui Ion Popescu-Gopo. De 
asemenea, fotocineclubul „Ban- 
deirantes" din Sao Paulo și Fun
dația braziliană pentru conser
varea naturii au organizat vi
zionări de filme documentare 
românești pe teme turistice și 
artistice.

Cea de-a IV-a conferință 
europeană asupra fuziunii 
controlate și a fizicii plas- 
Ulgj va avea loc la Roma între 31 
august și 4 septembrie. Reuniunea se 
va desfășura sub auspiciile Societății 
europene de fizică, în colaborare cu 
Comitetul național italian pentru 
energia nucleară (C.N.E.M.) și a 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică (A.I.E.A.). La lucrările 
conferinței vor lua parte 400 de spe
cialiști din țările europene, observa
tori. din S.U.A., Japonia, R.A.U. și 
Israel.

Lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni ă Consiliului unită
ții economice arabe - orga- 
nism din care fac parte Siria, R.A.U., 
Irakul, Kuweitul. Iordania, Sudanul 
și Yemenul — s-au încheiat sîmbătă 
la Damasc. în cadrul sesiunii au fost 
abordate probleme ale cooperării eco
nomice dintre statele arabe.
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Reuniunea 
de la 

Add is Abeba
PROIECT DE REZOLUȚIE 

ÎMPOTRIVA LIVRĂRILOR DE ARME 
PENTRU R.S.A.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpțe»/. — 
în cadrul reuniunii de la Addis 
Abeba a Consiliului ministerial al 
O.U.A. au continuat sîmbătă dimi
neața dezbaterile în legătură cu con
secințele nefaste pe care livrările de 
armament provenind din unele țări 
occidentale și destinate R.S.A. le pot 
avea pentru securitatea continentu
lui african. în aceeași zi, Tanzania, 
Kenya și Zambia au prezentat un 
proiect de rezoluție care condamnă 
orice acțiuni de acest gen, de natură 
să contribuie la consolidarea regi
mului rasist din Republica Sud- 
Africană și la intensificarea încor
dării în Africa.

Primele rezultate 
ale alegerilor 
parlamentare 
din Maroc

RABAT 29 (Agerpres) — La Rabat 
au fost date publicității rezultatele 
parțiale ale alegerilor pentru noul 
Parlament al Marocului, care s-au 
desfășurat vineri. Se .anunță că toți 
cei nouă membri ai guvernului în
scriși pe listele de candidați au fost 
hleși, Printre aceștia se numără pri
mul ministru. Ahmed Laraki, și mi
nistrul afacerilor externe, Abdf’hadi 
Boutațeb. '

WASHINGTON 29 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Pentru prima dată de 
cînd a preluat postul de preșe
dinte al S.U.A., Richard Nixon 
a adoptat joi o poziție lipsită de 
echivoc față de mult controversatul 
proiect de construire a unui avion 
supersonic de pasageri „SST". Pre
ședintele a declarat că numai con
struirea prototipului „SST" și ex
perimentarea lui pot clarifica dubiile 
exprimate de oponenții finalizării a- 
cestui proiect și optimismul mani
festat de cei care îl sprijină. Decla
rația președintelui a survenit la 
circa 10 zile de la publicarea unui 
raport întocmit de un comitet con- 
gresional bipartizan care recomanda 
guvernului să abandoneze proiectul 
„SST".

O deosebită îngrijorare o provoacă 
faptul că, zburînd cu o viteză de 
2 800 km pe oră, la o altitudine de 
aproape 20 000 metri, și cu un con
sum de^,combustibil enorm, ,,SST" 
ar putea provoca o escaladare a po
luării straturilor rarefiate ale at
mosferei. Se afirmă că elementele 
lichide evacuate de motoarele sale 
cu reacție la o asemenea înălțime ar 
descompune o mare cantitate de 
ozon, element ce formează un strat 
protector al Pămîntului. absorbind o 
mare parte a razelor ultraviolete. în 
același timp, avionul se anunță a fi 
extrem de costisitor. Numai proto
tipul va costa circa un miliard trei 
sute milioane dolari. De asemenea, 
se apreciază că detunătura sonică ce 
o va provoca ar putea cauza mari 
pagube materiale, dacă nu și umane, 
în zonele deasupra cărora va zbura. 
Experimente recente cu avioane su
personice militare au provocat ava
lanșe de zănadă și de pietre în zoț 
nele muntoase și au ucis păsări și 
animale în regiunile 'de șes.

Partizanii supersonicului de pasa
geri consideră însă că avînd în ve
dere concurența mare ce se între
vede în viitorul apropiat pe piața 
transportului de pasageri, ca urmare 
a construirii avioanelor Supersonice 
„Concorde". și „TU-144". S.U.A. tre-- 
buie să-și sporească puterea compe
titivă a societăților lor de trarispor- 
turi aeriene civile. Totodată, ei a- 
preciază că prin diverse procedee 
tehnologice, pot fi reduse atît zgo
motul motoarelor, cît și gradul de 
poluare.
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