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Președintele Consiliului de Stat, 
Ifalae Ceaușescn, a primit 

pe participanta la Congresul international 
de fizică WIRE
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Azi, se deschide

CONCURSUL

Șl FESTIVALUL

INTERNA ȚIONAL

GEORGE ENESCU"

în zilele de 3 și 4 septembrie 
a.c. la Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român a avut 
loc o ședință de lucru la care au 
ngrticipat primii secretari ai co- 

ț mîtetelor județene de partid, con
ducerile ministerelor și celorlalte 
instituții economice centrale, șefii 
secțiilor Comitetului Central și 
lucrători din aparatul C.C., con
ducători ai organizațiilor de masă 
și obștești, secretarii cu problem 
mele economice ai comitetelor ju
dețene de partid și secretarii cu 
problemele agricole — președinți 
ai uniunilor agricole județene, di
rectorii direcțiilor agricole jude
țene, precum și cadre de condu
cere din presa centrală.

In cadrul dezbaterilor a fost a- 
nalizată situația îndeplinirii pla
nului de stat în industrie pe anul 
1970, precum și mersul activității 
în domeniul realizării investițiilor. 
S-au discutat, de asemenea, pro
bleme legate de activitatea și re
zultatele obținute în agricultură 
în prima jumătate a anului, pre
cum și sarcinile privind pregăti
rea și desfășurarea campaniei a- 
gricole de toamnă. Totodată, a 
fost examinată activitatea pregăti
toare în vederea începerii în cele 
mai bune condiții a muncii peii-f 
tru realizarea prevederilor pla
nului de stat pe 1971 în toate sec
toarele economiei naționale.

în încheierea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român a făcut 
o amplă expunere cu privire la sar
cinile principale care stau în fața e- 
conomiei noastre în momentul de 
față, subliniind în mod deosebit 
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru realizarea obiectivelor 
planului în toate ramurile și uni
tățile de producție, ridicarea cali

tății produselor la nivelul cerințe
lor și posibilităților economiei 
noastre, creșterea eficienței pro
ducției, pentru perfecționarea con
ducerii și organizării întregii ac
tivități economice. în concluziile 
secretarului general al partidului, 
un accent deosebit a fost pus pe 
necesitatea îmbunătățirii continue 
a stilului și metodelor de muncă ale 
ministerelor și celorlalte organe e- 
conomice centrale, a creșterii răs
punderii acestora în executarea a- 
tribuțiilor ce le revin, precum și pe 
ridicarea nivelului muncii de con
ducere în cadrul centralelor și 
combinatelor, al tuturor unităților 
economice.

Vorbitorul a atras atenția asupra 
unei serii de probleme, de impor
tanță stringentă, de soluționarea 
cărora depind creșterea randa
mentului muncii în agricultură, 
sporirea producției agricole, satis
facerea în măsură crescîndă a ce
rințelor de consum ale populației 
și ale economiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat, de asemenea, sarcinile ce 
revin comitetelor județene, organe
lor și organizațiilor de partid în 
lupta pentru înfăptuirea progra
mului economic al partidului, 
pentru realizarea prevederilor 
concrete ale planului de stat în 
toate ramurile economiei națio
nale.

Secretarul general al partidului 
a scos în evidență faptul că există 
toate condițiile și posibilitățile 
pentru ca oamenii muncii din in
dustrie și agricultură, comuniștii, 
întregul nostru popor să asigure 
înfăptuirea cu succes a prevede
rilor planului pe 1970, a tuturor 
hotărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului, pentru progresul și 
prosperitatea continuă a României 
socialiste.

Un eveniment cultural
I

I
I

î
*

*

î

-r?l cursuri :
J ni an ci r

?
i

căruia ii dorim
mult succes!
*

Ion DUMITRESCU
președintele comitetului de organizare

de-al cincileaCel
Concurs și festival in
ternațional „George 
Enescu" începe astăzi, 
întîmpinat cu 
și bucurie de 
rii de muzică 
tă lumea.

Capitala României 
se simte onorată să 
găzduiască timp de a- 
proape 3 săptămini 
oaspeți din 45 de țări 
și 5 continente ; peste 
100 de tineri 
preți se vor 
in cele trei

: de Vioara
pian și canto. Membri 
in jurii, profesori 
specialiști de 
giu ca Andre 
cotti, Dimitri 
rov. Ricardo 
soff, Magda 
ferro, Calvin

interes 
iubitb- 

din toa-

inter- 
întrece
. <»h-

Și 
presti- 
Maras- 
Bașki- 

Odnopo- 
Taglia- 

Sieb.

Vagn Holboe, Jwa- 
buchi Ryutaro, Michele 
Auclair, Irena Dubiska, 
De Gontaut Biron, D. 
Tziganov, Eugen List, 
Joseph Palenicek,
Heinz Lamann, Red- 
vers Llewellyn. Pietro 
Argento, Menelaos 
Pallandios, D. Tapkov, 
lovan Gligorijevic. Reti 
Joszef — vor cintări cu 
competentă arta fiecă
rui concurent. Ne vom 
bucura de măiestria di
rijorilor Wolfgang Sa- 
waliăeh; Paul Klecki 
a pianiștilor Paul Ba- 
dura-Skoda. Jorg De- 
mus și Cziffra. a vio
loncelistului M. Rostro
povich a marilor violo
niști Scheryng. Schnei- 
derhahn, a harpistului 
Nicanor Zabaletta. La 
Operă vom putea ur-

iîntă-
Rossi-

mări evoluția 
reților Nicola 
Lemeni, Virginia Zea- 
ni, Nicola Ghiuzelev, 
spectacolele colecti
vului de balet al Tea
trului Academic de O- 
peră și Balet 
din Leningrad, 
vom asculta
bluri renumite 
„London 
Orchester", 
Chester deS 
hauses“, ■ 

lliard".

,Kirov' 
Apoi, 

ansam- 
ca 

Simphony 
„Bacn,-Or- 
Gewandh- 
cvartetele 

„Snwtana",„Juilli<*,u , „oini:, 
„Soliștii Filarmonicii 
din Varșovia", alături 
de cei mai reprezenta
tivi interpreți români. 
Se vor lntîlni, așadar, 
la București, interpret!.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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în cursul dimineții de vineri, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit la Palatul Consiliului de Stat 
un grup de participant la lucră
rile celui de-al XVI-lea Congres 
internațional de fizică AMPERE.

La primire au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, 
Manea Mănescu, precum și acad. 
Horia Hulubei, președintele Comi
tetului de Fizică din Republica So
cialistă România, prdf. dr. docent 
Ion Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
președintele Comitetului interna
țional de organizare a congresului, 
Gheorghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, și Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului.

Președintele Consiliului de Stat 
și ceilalți conducători s-au între- 
ținut într-o atmosferă cordială 
cu participanții la Congresul 
AMPERE.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că

astăzi, în epoca vertiginoasei revo
luții tehnico-științifice, oamenilor 
de știință, intelectualității, le re
vine o îndatorire nobilă — aceea 
de a face ca roadele gîndirii și 
eforturilor lor să servească progre
sului mondial, făuririi unei vieți 
mai bune pentru toate popoarele 
de pe glob. Apreciind activitatea 
savanților de pretutindeni care 
militează neobosit pentru folosi
rea cuceririlor științei în scopuri 
pașnice, președintele Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că oa
menii de știință din întreaga lume 
vor acționa solidar cu masele 
largi în spiritul progresului, vel; 
dezvolta colaborarea tehnico-știin- 
țifică internațională, astfel incit 
marile cuceriri ale cunoașterii să 
fie puse exclusiv în serviciul 
bunăstării popoarelor, consolidării 
păcii în lume.

Oaspeții au exprimat călduroase 
mulțumiri statului și guvernului

român pentru condițiile optime 
create desfășurării la București a 
acestei reuniuni științifice din do
meniul fizicii și aplicațiile»? aces-. 
teia, care prin problematica de’ 
mare actualitate luată în dezba
tere, se înscrie ca una din mani
festările deosebit de importante 
ale vieții științifice internaționale. 
Participanții străini au dat o înal
tă apreciere interesului deosebit 
manifestat de statul român, per
sonal de președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, față de 
acest eveniment științific, precum 
și față de progresul cooperării 
științifice internaționale, față de 
dezvoltarea științei în general, a 
fizicii atomice și nucleare îndeo
sebi, subliniind aportul școlii ro
mânești de fizică la dezvoltarea 
cercetării mondiale, contribuția ei 
în cadrul diverselor organisme ști
ințifice internaționale.

(Agerpres)

0 nouă așezare urbană 
la 1800 m înălțime

ECONOMIA DE METAL
OBIECTIV IMPORTANT

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul

SUCEAVA (ooreapondentul 
JScînteii", Ion Manea). In Mun
ții Căliman, acolo unde cu nu
mai două luni în urmă au înce
put lucrările pentru deschiderea 
unui nou centru minier al țării, 
se toarnă acum fundația primu
lui ansamblu de locuințe situat 
la o altitudine de peste 1 800 de 
metri. Este vorba, pentru înce
put, de 30 de blocuri moderne, 
cu apartamente de cite două și 
trei camere fiecare, cu încălzire 
centrală, lumină electrică și tot 
confortul necesar.

Tot in prima etapă se prevede 
construirea unei cantine cu 600 
de locuri, a unei școli pentru fiii 
minerilor și a unui mare com
plex comercial. De asemenea, 
vor fi construite și alte objective 
social-culturale. care vor adă
posti o bibliotecă, un cinemato
graf etc. Cu siguranță că nu 
peste mult timp cartografii vor 
Înscrie în Munții Căliman sem
nul specific așezărilor urbane — 
noul orășel al minerilor suce
veni.
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federal pentru tineret, familie și sănătate 
din R. F. a Germaniei, Kăte Strobel

Construcția de mașini este una 
dintre principalele zone de economi
sire a mețalului. Cercetării științifice 
de profil ii revine un rol esențial 
in evidențierea și folosirea tuturor 
căilor de economisire a metalului ce 
apar in acest domeniu. Așa cum ne-a 
relatat și ing. Ion Bertume, consilier 
la C.N.C.S., 
introdus in
tare — cele de staț și departamen
tale — ale-anului 1970, precum și în 
cele de perspectivă, pentru perioada

in ultimii ani s-au 
planurile de cerce-

Și cu capul în nisip
și cu fruntea sus...

Patiseria „Văcărești", sea
ra. Intră un bărbat de 35— 
38 de ani. Vînzătoarea Tu- 
dora Berghezeanu îl recu
noaște. Nu-i știe numele, 
nu știe cu ce se ocupă, dar 
e un client frecvent al uni
tății. Numai că, de data a- 
ceasta, clientul nu servește 
merdenele, ci o invită de o 
parte pe ospătară și o în
treabă. discret, cum stă cu 
tacîmurile. întrebarea pare 
bizară, venită așa, netam- 
nesam, dar (întimplător ?) 
cele șase cuțite, pe care ne
cunoscutul le lasă să se în
trevadă pe ascuns intr-un 
pachet, o incintă pe Tudo- 
ra B. Afacerea pare renta
bilă. vizitatorul oferă cuți
tele pentru un pahar de 
vermut, două halbe cu bere 
și suma de 10 lei. Derizo
riu. Ce contează un vermut 
și două halbe !...

Peste cîteva zile, „consu
matorul" revine cu șase 
furculițe și șase cuțite. Tu- 
dora Berghezeanu lipsește, 
îi ține locul „soțul" ei — 
Tudor lonescu. Trocul se 
repetă : tacîmurile sînt, 
schimbate pe un pahar de 
vermut — devenit... tradi
țional — și un litru de vin. 
Celelalte vînzătoare ale pa

se grăbesc și ele să
Floarea

tiseriei
nu scape prilejul.
Coman a cumpărat 12 cu
țite. 12 linguri și 12 furcu
lițe de desert, iar ‘ ' 
Racoș 6 linguri și 6 furcu
lițe.

Nu faptul că ofertantul 
sau ofertanții erau clienți 
obișnuiți ai simigeriei ex
plică graba cu care s-au în
cheiat tranzacțiile. Era un

Anica

din 
numai 
apărea 

un

cimuri, iar cînd lipsa 
inventar devenea 
bună de Imputat, 
soluția salvatoare : cite 
client care oferea, ..pe șest", 
altele, noi-nouțe. Osnătarul 
sau responsabilul de uni
tate, care ar fi fost in stare 
să scoată în brînci din lo- 
caț pe un eventual clepto
man prins cu o linguriță in 
buzunar, deveneau subit

ancheta socială

chilipir,, iar chilipirul, în 
mentalitatea unora, nu tre
buie scăpat.

Cam în aceeași perioadă, 
la alte unități de alimen
tație publică din Capitală 
— bufetele „București", 
„Vadul Dîmboviței", „Ex- 
pres-Obor" — se petreceau 
niște intimplări care, retro
spectiv, amintesc caricatu
rile de demult, cu geaipgii 
precedați de copii înarmați 
cu prăștii Din restaurante 
dispăreau fel de fel de ta

interesați față de obiectele 
furate din altă parte. Nu 
și-au făcut probleme prea 
mari în legătură cu origi
nea cert dubioasă a acesto
ra, preponderent era, ca și 
la patiseria „Văcărești" — 
chilipirul.

Pînă la urmă, cum era și 
firesc. întreaga istorie a a- 
juns tot la masa sobră a 
dreptății, 
părători, 
tori, s-au 
cu legea,

șiși de proporțiile activită
ții ilicite, la care participa
seră fiecare cu... tacimul 
său. S-a descoperit că un 
grup de infractori furaseră, 
mai multă vreme și siste
matic, diferite obiecte din 
producția fabricii „Inox" 
din București. Cuțite, fur
culițe. linguri, servicii în
tregi, bricege frumos lucra
te, mașini de ras și f 
de grădinărit luau 
„pieței" clandestine , 
terilor de chilipir.

Justiția iși face i 
triază și cîntărește, 
vinovății și ascultă 
care au cunoscut fapte dar 
au tăcut, ori pe cei care nu 
le-au cunoscut pentru că 
n-au vrut să le cunoască, 
au vîrit capul in nisip', fe
riciți că rămin in limitele 
ignoranței.

„Vadul" localurilor publi
ce constituia numai o mică 
parte a pieței clandestine. 
Cine sînt ceilalți candizi 
care, „în necunoștință dc 
cauză", se înghesuiau să pri-

foarfeci 
drumul 
a ama-

datorla. 
, alege 

pe cei

Vînzători și cum- 
Inculpați și mar- 
trezit față în față 
tnirindu-se ei în-

Sergiu ANDON

(Continuare in pag. a Il-a)

cembrie 1969 a subliniat că. în in
dustria construcțiilor de mașini, exis
tă încă, multe produse la care cdn.su-' 
mul de metal depășește de două ori 
și chiar de trei ori greutatea produ
selor similare din alte țări.. „Și in 
prezent — menționa dinsul — unele 
dintre produsele noastre sînt mai gre
le celor realizate in lume ; chiar dacă 
performanțele lor tehnice sint la ni
vel corespunzător, fiind remarcate și 
apreciate pe piața internațională. Ast
fel, locomotiva electrică de 2 000 pînă 
la 3 000 CP produsă de „Electro- 
putere“-Craiova are greutatea specifi
că de 54 kg/CP, pe cînd cea realizată 
de firma engleză „English Electric" 
aj-e greutatea specifică de numai 39 
.kg/.CP, iar cea construită de firma 
franceză „Alsthom" — 35 kg/CP. De 
asemenea, strungul carusel SC 1 600, 
prpdus de F.M.U.A. București, are o 
greutate specifică de 21 500 kg, pe 
cind cel produs de Berthioz-Franța 
are doar 10 300 kg, adică aproape e- 
xact pe jumătate. Și acestea sint nu
mai cîteva exemple care indică „di
mensiunile” reale ale eforturilor ce 
trebuie .întreprinse în această direc
ție". i

Ing. T. Marinei, consilier al institu
tului, menționa eforturile făcute de 
colectivul de cercetători și proiectanțl 
ai institutului în această direcție : „A 
fost elaborat un studiu in care sint 

. ... Căi
de reducere a consumului de metal 
tn sfera construcției de mașini : a- 
cesța se referă la divensele. etape ale 
prelucrării materiilor, prime pînă Ia 
cea de produs finit. Sintetic, ele pri
vesc domeniul proiectării produselor, 
folosirii de materiale de călitâte su
perioară (mai ales a oțelurilor aliate

>

1970—1980. mai multe teme privind 
acest important . aspect. Acțiunea 
fiind insă presantă și deosebit de 
importantă pentru progresul tehnic 
și economic în următorul cincinal, s-a 
trecut și la elaborarea unui „program 
prioritar" special, privind economia 
de metal, menit să coreleze eforturile 
tuturor unităților, producătoare și ' 
consumatoare de materiale metalice, 
inclusiv cele aparținînd Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
(M.I.C.M.). Aflat acum în faza de 
proiect, ce urmează a fi supus în 
scurtă vreme aprobării organelor de 
resort, acest „program prioritar" are 
ca for tutelar Ministerul industriei 
Metalurgice.

In scopul de 1 a urmări cum 
contribuie cercetarea dc speciali
tate la îndeplinirea obiectivelor pri
vind economisirea^ metalului, ne-am 
deplasat în cîteva mari unități știin
țifice și de producție din ramura con
strucției de mașini. Reținusem cuvin
tele ing. I. Crișan, director ge
neral in M.I.C.M. : „Analiza cri
tică a fiecărei mașini, utilaj sau in
stalație aflate in fabricație, atît sub 
raportul performanțelor tehnico-eco- 
nomice, cit și sub acela al consumu
rilor specifice de metal, în comparație 
cu produsele similare cele mai bune 
realizate pe plan mondial, trebuie să prezentate cele mai importante 
constituie principalul criteriu de ghl- ‘
dare a activității cercetătorilor și spe
cialiștilor din producție in eforturile 
de prelucrare și valorificare superi
oară ale metalului". Primul popas 
l-am făcut la o unitate științifică de 
bază a ministerului — Institutul de 
cercetări tehnologice pentru construc
ția de mașini (I.C.T.C.M.). Aici, 
rectorul, ing. Ion Roman, ținea 
reamintească faptul că plenara 
mitetului Central al P.C.R. din

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 4 
septembrie pe ministrul federal 
pentru tineret, familie și sănătate 
din Republica Federală a Germa
niei, Kăte Ștrobel.

La primire au fost de față Ion 
Iliescu, ministrul pentru proble
mele tineretului, Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, și Alexandru 
Soharu, președintele Oficiului Na
țional de Turisrri.

Au participat, de asemenea, 
Erich Strătling, ambasadorul R. F. 
a Germaniei la București, precum 
și consilieri ai ministrului federal.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abor
date probleme de interes comun în 
domeniul activității tineretului, să
nătății și turismului.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

di-
să 

Co- 
de-

Ing. Ion LAZAR

(Continuare în pag. a III-a)
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• Contraste senegaleze • Noaptea
favelei • „Delta “ în luptă cu marea

j r (Pag. a Vl-a)

STEMELE MUNCII

PE FRUNTARIILE

IAȘULUI

Reportaj de Constantin STOICIU
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FAPTUL! „FATALITATEA** 0 imagine a Vasluiului <fe atins

DIVERS
I

se cheamă de fapt

Cetăti mai
9

vechi decît
Sarmize
getusa

auPe meleagurile Moldovei 
fost descoperite două cetăti da
cice de tioul celor din munții 
Orăstiei. Ele au fost date 1a 1- 
veală în urma săpăturilor arheo
logice efectuate recent în loca
litățile Cotnari și Stînceștl din 
județul Iași. Construite din pia
tră. cetățile respective datează, 
după aprecierile specialiștilor, 
din secolul al IV-lea î.e.n., fiind 
deci mai vechi decit Sarmlze- 
getusa sau Grădiștea Muncelu- 
lui. Cercetătorii se află acum în 
fața unul material arheologic 
care, pe drept cuvlnt, deschide 
un nou capitol în istoria patriei.

Guriță și... 
gură-cască

de >Viorel Guriță avea o gură 
aur și, la activ, 4 ani de închi
soare pentru delapidare. între
prinderea pentru contractarea 
și achiziționarea materiilor 
prime pentru industria u- 
șoară din Focșani avea ne
voie de un contabil. Cine să o 
scoată din impas ? S-a oferit 
Guriță, abia ieșit din 'închisoa
re. Și așa de frumos ii mergea 
gura incit toată lumea a căpă
tat o încredere oarbă in el. Ca
siera Viorica Cercel a început 
să-i lase sume importante de 
bani pentru a plăti avansuri a- 
chizitorilor. Achizitorii îl îm
prumutau cu bani, iar el ii de
punea in contul lor la întreprin
dere. Nimeni nu-i reproșa nimic. 
Nici măcar cei care i-au făcut 
nu mai puțin de trei controale 
pe linie financiară. Doar intr-un 
tirziu s-a descoperit că pe listele 
de plată a avansurilor au apărut 
niște falsuri care i-au permis 
lui Guriță să-și insușească cîte
va zeci de mii de lei. Acum, Gu
riță se va întoarce iarăși de unde 
a venit. Bine ar fi să știm dacă 
cei care l-au ascultat cu atîta — 
hai să-i zicem — candoare au 
ceva de zis. Dacă n-au, să fie 
întrebați...

- U. 4 — .. *.r

I s-a umplut |
paharul

într-una din zilele trecute, Sa
bin Enășescu, șef adjunct al sta
ției C.F R. Petroșani, 
control în triaj. Aici, 
rul Ion Bîltean I-a 
duhnind a băutură. ... ... 
situație, l-a invitat să-I însoțeas
că pînă la șeful stației pentru 
recoltarea probelor biologice. 
După ce au parcurs cîțiva zeci 
de metri împreună. Bîltean l-a 
lovit pe adjunctul șefului de sta
ție cu o rangă și. văzind că a- 

'ș cesta se află în stare de incon
știență. l-a așezat cu capul pe 
linia ferată. După cîteva minu
te, a apărut o locomotivă, dar 
mecanicul a oprit la timp și Sa
bin Enășescu a fost transportat 
imediat la spital. Tn ce-1 privește 
pe vinovat, el a fost arestat 
pentru ceroetărl.

plecase în 
magazine- 
întimpinet 
Tn această

La subsol
cotele cresc

Cu mai bine de două luni in 
urmă, subsolul blocului 11. de 
pe Magistrala Nord-Sud din 
București, a fost inundat, datori
tă unei defecțiuni ivite la con
ducta de apă. Alarmați, locatarii 
au anunțat de îndată organele de 
resort, respectiv l.A.L.-ul secto
rului 5. Acesta însă a preferat 
să se „spele pe miini". pasînd 
problema 1 C A B-ului. La rin- 
dul său. l.C.A.B -ul aruncă în
treaga răspundere pe umerii 
l.A.L.-ului. $i astfel, de două 
luni, conducta continuă să ră- 
mină nereparată, apa din subsol 
creste pe zi ce trece, in vreme ce 
blocul se degradează. Pînă la ce 
nivel va aiunge oare lipsa de 
răspundere ?

Ultima
carte...

Gheorghe Sumanaru, Mircea 
Chiriac și pensionarul loan Vai- 
dner, din Botoșani, îș^degaseră 
buzunarele intr-un adevărat sis
tem de vase comunicante. Noap
te de noapte, tn locuințele lor, 
se desfășurau pasionante parti
de de cărți, în decursul cărora 
mii și mii de lei „se vărsau" 
cind la unul, cînd la altul. In- 
tr-o seară, pe cînd mai conecta
seră la acest sistem buzunarele 
a încă doi „învățăcei", au fost 
surprinși cu cărțile pe masă. 
Zilele trecute, toți cinci au apă
rut în fața instanței. Fiecare 
și-a încasat „potul" după... înde- 
mînare : „învățăceii" — 4 000 lei 
amendă, iar ceila.lt.1 Închisoare 
corecțională între 2 și 5 luni. 
Ultima carte te-a adus, dună 
cum se vede, altceva decît își 
închipuiau ei.

Rubricd redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"

BRAVADĂ,
NDISCIPLINĂ,

TOLERANȚĂ
Dintr-o statistică reținem că, în 

acest an, în unitățile economice 
ale județului Maramureș s-au pro
dus circa 650 de accidente de mun
că, dintre care 21 soldate cu inva
lidități de diferite grade. Peste 60 
la sută din accidentele de muncă 
au la bază cauze de- natură subiec
tivă. Consemnăm, pentru exempli
ficare, cîteva cazuri.

...17 Iunie 1970. Satul Dumbrava 
din zona Lăpușului. Aici s-au 
executat lucrări de electrificare, 
în acea zi avea loc recepția lu
crărilor. Exigentă, comisia a con
statat însă o serie de deficiențe pe 
rețeaua de joasă tensiune și a re
fuzat recepția. Ce s-a intîmplat 
după plecarea comisiei ? Din pro
prie inițiativă, Teodor Iuga, șef de 
echipă la sectorul construcții-mon- 
taj la I.R.E. Maramureș, a proce
dat la legarea racordului de ali
mentare a satului Dumbrava cu 
rețeaua electrică Tg. Lăpuș—Bă- 
iuț. De această treabă știau și șefii 
lui superiori... Racordul improvi
zat nu îndeplinea însă nici cele 
mai elementare cerințe ale devi
zului și ale stass-ului în vigoare. 
Deși cunoștea acest lucru, T. Iuga 
pornește pe linie ca să „dreagă" 
greșelile. S-a urcat pe un stîlp, 3 
vopsit cîteva tije la un separator, 
a atins conductorii aflați sub ten
siune și a fost electrocutat. Din 
această „ispravă pe cont propriu", 
cum mărturisește el însuși, T. 
Iuga s-a ales cu amputarea picio
rului drept, contuzii și arsuri.

Unde duc atitudinea de bravadă, 
încălcarea conștientă a instrucțiu
nilor de protecție și tehnica secu
rității muncii, minimalizarea peri
colului de accidentare ni-1 arată 
și următorul caz. petrecut în ziua 
de 7 august a.c. la E.M. Suior. Aflat < 
în schimbul II. lăcătușul de între
ținere C. Văsuț, împreună cu alți 
colegi de muncă, s-au îndrentat 
spre bancul de lucru, care se găsea 
în culoarul dintre sala de mașini 
de extracție și a electromagneților, 
pentru a ridica niște piese necesare 
montării burlanelor de aeraj. La 
întoarcere, vrînd să arate cît este 
de grozav, C. Văsuț n-a mai urmat 
traseul obișnuit, ci a trecut nrin- 
tr-un loc deosebit de periculos, 
unde accesul e cu desăvîrșire inter
zis. Urmarea ? A căzut pe un cablu 
al mașinii de extracție, fiind antre
nat astfel pe tambur cu aoroăne 
toată lungimea corpului. „Acciden
tatul — ne spunea tov. Vasile Vul
tur. inspector cu protecția muncii 
din cadrul D.PM.O.S. Maramureș 
— a suferit o fractură de bazin și 
o contuzie toracică forte. „Am
prente" pentru toată viata, cu im
plicații multiple pentru el. acciden
tatul fiind tînăr abia de nouă luni 
încadrat în muncă". în acest caz 
există însă și alți vinovați care 
și-au primit sancțiunile cuvenite ; 
ing. Vilhelm Keller, șeful sectoru
lui de investiții. V. Drumar, • 
maistru electromecanic, ing. Tibe- 
riu Todor, mecanicul-șef al exploa
tării miniere, și ing. Gh. Bîrlea au 
primit amenzi contravenționale 
intre 1 000—1 800 lei.

Dintre cazurile de accidentare 
petrecute la autobazele din Baia 
Mare și Tg. Lăpuș, I.I.L. „Iza“- 
Vișeul de Sus. șantierele Trustu
lui județean de construcții șl altele 
— am desprins drept cauze de ac
cidentare nu numai neglijențele 
personale de tot felul, ci și mani
festarea unei inadmisibile toleran
te față de cei ce își asumă „riscul" 
unor operațiuni riscante, care des
fid regulile de siguranță și protec
ție a muncii. Sub ochii îngăduitori 
ai lui N. Timiș, șeful unui atelier 
de tîmplărie al cooperativei „Meș
teșugarul". Matei Mihali e pus să 
lucreze la un circular, care avea cu
țitul tăietor neprotejat. într-o clipă

PE TEME
DE PROTECȚIA 

MUNCII

de neatenție, omul își scapă mina 
dreaptă în vîrful de atac al cuți
tului. care i-o retează. Firește, aici 
sînt și alte implicații și alți vino
vați. De ce funcționează un circu
lar neprotejat 7 Obligațiile legale 
de această privință sînt clare. „Con
ducerile unor unități — ne spunea 
Ing. Anghe) Mlhaiu, inspec^or-șef 
cu protecția muncii din cadrul 
D.P.M1O.S. Maramureș — conside
ră că o dată ce în unitatea lor a 
fost înființat un cabinet de protec
ție. a muncii,,, ele sînt absolvite de 
răsfitindere.” Sînt numeroase căzu*- 
rile care demonstrează că directo
rul. inginerul-șef și alte cadre teh
nice nu exercită un control sever, 
sistematic, asupra modului cum 
sînt respectate normele de protec
ție și securitate a muncii Grav ni 
se pare și faptul că duhul blîn- 
deții. al toleranței e alimentat și de 
șefii unor formații de lucru și 
maiștri, care îngăduie tot soiul de

abateri. Desigur, statul nostru asi
gură condiții materiale și bănești 
celor accidentați : cheltuielile de 
spitalizare, ajutoare, pensii, conce
dii de boală și altele. Anul acesta, 
în județul Maramureș s-au plătit 
de la bugetul asigurărilor sociale 
de stat ajutoare pentru incapacita
te de muncă în valoare de peste 2 
milioane de lei. Implicațiile ma
teriale, sociale, morale, fizice ale 
accidentelor ar putea fi cu mult 
diminuate sau chiar evitate prin 
eforturile conjugate ale factorilor 
responsabili din fiecare întreprin
dere sau instituție și a fiecărui opi 
angajat în procesul muncii".

în prevenirea accidentelor un 
rol deosebit revine muncii educa
tive, grupelor sindicale, controlu
lui obștesc. Consiliul județean Ma
ramureș al U.G.S.R. a organizat, 
în acest scop, expuneri, consfătuiri, 
„mese rotunde" etc., in cadrul unei 
cuprinzătoare acțiuni denumită 
„Securergom". In cursul acestui 
trimestru va avea loc faza jude
țeană a unui concurs pe teme de 
protecția muncii pe ramurile mi
nieră, metalurgică; construcții, 
forestieră ș.a. Numărul acțiunilor 
este, desigur, impresionant dar, 
din păcate, nu întotdeauna se ur-? 
mărește calitatea, eficiența, fina
litatea acestora. Pe de altă parte, 
toate acestea — concursuri, ac
țiuni de popularizare ș.a. — vor 
fi fiind ele utile, binevenite, dar 
hotărîtor este totuși ceea ce se 
face la locul de muncă : întrona
rea ordinii a disciplinei, măsuri 
prompte de sancționare a orică
rei' încălcări a normelor de pro
tecție a muncii înainte de a se 
ajunge la .accidente ireparabile, 
întronarea unei asemenea atmos
fere depinde în cea mai mare mă
sură de exigența conducerii între
prinderilor, de hotărîrea cu care 
maiștrii șl șefii de echipă vor im
pune subordonaților lor obligația 
de a respecta cu strictețe regula
mentele și normele m vigoare.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

Macheta noului centru al orașului Vaslui

Orașul Vaslui, reședința județu
lui cu același nume, se află, în 
prezent, la răspîntia dintre tradi
țional și modern. Se toarnă funda- 
ții trainice pentru edificii social- 
culturale, pentru blocuri noi. In 
centrul orașului au fost demolate 
maghernițele înghesuite, cenușii, și 
se lucrează la înălțarea unui com
plex de construcții care să impri
me locului o altă înfățișare — de 
civilizație și urbanism. Macheta 
zonei centrale a orașului (prezen
tată în fotografia glăturată) ca
pătă, pe zi ce trece, contururi rea
le. Sînt în construcție, în diverse 
etape de lucru, 7 edificii social- 
culturale. printre care pavilionul 
administrativ, alcătuit din parter și 
șase nivele, marcat pe verticală și 
de un turn cu orologiu. El se înve
cinează cu casa de cultură și se
diul P.T.T.R. — edificii aliate în 
stadiu de finisare — precum și cu 
un hotel cu parter și șapte nivele, 
la care s-a ridicat primul etaj 
Toate aceste clădiri închid o piață 
ce va fi pavată cu dale de piatră 
!n culori variate, va cuprinde spa
tii verzi șl fîntîni arteziene. De ase
menea, se studiază posibilitatea 
amplasării unor statui, între care 
si cea a lui Ștefan cel Mare. Tot 
în perimetrul central se înalță com
plexul meșteșugăresc (o aripă a 
și fost dată tn funcțiune) și un ci
nematograf modern, străjuit de un 
bloc cu două tronsoane.

„O caracteristică a Dietei cen
trale — ne spune tov. toan Pascal, 
arhitect șef al iudețului — constă

In destinația ei predominant repre
zentativă ; spațiile comerciale a- 
glomerate și blocurile de locuințe 
sînt retrase din acest perimetru de 
marg interes civic. în cea de-a 
doua piață a orașului, axată în 
jurul unui complex cultural, cu bi
bliotecă și muzeu, vor fi amplasate 
la parterul clădirilor de locuit, ase
menea dotări care, prin funcționa

litatea lor, să nu producă zgomote 
ori aglomerări". Ansamblul arhi
tectural al zonei centrale a orașu
lui Vaslui impune prin echilibru și 
armonie. Totul este gîndit și privit 
în perspectivă, la scara orașului 
de mîine.

Vasile IANCU 
corespondentul „Scînteii*

urmă, 
Gh. 

a fost 
un

jumătate
de normă

(Urmare din pag. I)

mească pe sub mină lingu
rițe inoxidabile pentru de
sertul lor tihnit ? In bună 
parte — salariați a| între
prinderii „Tehnica nouă", 
vecină, gard în gard, cu fa
brica „Inox", ba care mai 
este și tutelată de același 
minister al industriei u-
șoare.

Grupul de infractori de 
la „Inox" avea un repre- 
zentagt de nădejde la „Teh
nica nouă" în persoana ac
tualului inculpat Radu Du
mitru. A fost, cindva, un 
muncitor bun. De la o vre
me devenise tot mai indi
ferent față de obligațiile de
serviciu, lucra 
țin. Devenise 
obraznic, în 
zuri cînd se

prost și pu- 
recalcitrant. 
rarele ca
ma i găsea

cite cineva care să-i atragă 
atenția cu timiditate. întot
deauna cu timiditate, pen
tru că ce( din jur îi deveni
seră obligați prin cumpă
rarea citorva tacîmuri.
„Mandatarul" — cum ajun
sese să fie poreclit — n-a- 
vea prea mult răgaz pentru 
producție, era ocupat cu 
desfacerea obiectelor fura
te din vecini, ori cu șlef -i- 
rea celor pe care le pri
mea nefinfsate.

Bine, bine, vă veți mira, 
dar cum de acceptau colegii 
de muncă ai lui R. D. acest
comerț en-gros cu obiecte 
care tăceau parte din no
menclatorul producției în
treprinderii vecine ?

„L-am întrebat de unde 
are tacimurile, dar mi-a 
răspuns că nu mă nrivește" 
— aceasta este justificarea 
șablon pe care o auzim din 
gura unora dintre clientii 
ocazionali ai lui R. D. Și. 
curios... nlcj „nu-i privea". 
Interesul lor Începea și se
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Lucrări edilitar-gospodărești 
prin muncă patriotică

Locuitorii orașelor și satelor din județul Neamț se pot. 
mîndri cu rezultatele deosebite obținute in întrecerea pa
triotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea localităților. 
Pînă acum s-au efectuat lucrări a căror valoare depășește 
cu 15 milioane lei angajamentul anual asumat. S-au exe
cutat îndiguiri pe 63 km, s-au amenajat 123 ha de noi 
spații verzi și 162 baze sportive, ștranduri, solarii, tere
nuri de joacă pentru copii etc.

Un nou complex de odihnă 
și tratament

La Eforie Nord a început construirea unui nou com
plex de odihnă și tratament, care va fi dat în folosință 
anul viitor. El este alcătuit din trei blocuri turn cu 15 
nivele, avînd fiecare restaurante proprii. In cadrul 
noului complex, care dispune de 1 360 de locuri, vor 
putea fi tratate toate afecțiunile reumatismale, tolosin- 
du-se apa de mare și nămolul din lacul Techirghiol.

Cu doi ani in 
in municipiul 
Gheorghiu-Dej 
dat in folosință 
modern hotel turistic. 
Construit intr-un stil 
elegant și original, dis- 
puhind de un confort 
ridicat, el oferă celor 
ce sosesc in orașul pe- 
trochimiștilor condiții 
de cazare dintre cele 
mai bune. Din păcate, 
insă, doar o mică par
te din capacitatea ho
telului (care are 226 
locuri) este utilizată. 
In primul semestru, 
bunăoară, in nici una 
dintre luni nu s-a a- 
juns să se ocupe măcar 
jumătate din numărul 
camerelor. Din această 
cauză, situația finan
ciară a acestei unități 
este deosebit de pre
cară: bilanțul anului 
trecut s-a incheiat cu 
o pierdere de circa o 
jumătate de milion. 
Perspective mai bune 
nu se întrevăd nicț 
pentru anul în curs. 
Explicația acestei si
tuații am aflat-o stlnd 
de vorbă cu Gheorghe 
Colibaba, directorul 
complexului hotelier.

— Sîntem puși în di
ficultate, datorită ca
merelor oficiale pe care 
continuă să le dețină 
diferitele întreprinderi 
și instituții din oraș și 
din alte localități. Dacă 
altădată existența aces
tor camere oficiale era 
justificată, în prezent, 
cînd în oraș s-a înăl
țat un asemenea com
plex hotelier, socot că 
ele nu-și mai au ros
tul. Deși am sesizat în

acestora 
unități 

munici- 
ar fi 
mixt, 

de me-

din oraș, care au ne
voie de locuință.

Am cerut și părerea 
tov. Mircea Ciobanu, 
prim-vicepreședinte al 
consiliului popular mu
nicipal.

— Cunoaștem situa
ția — ne-a spus el. 
Cindva, numărul ca
merelor oficiale din o- 
rașul nostru, era mult 
mai mare. Ca urmare, 
a măsurilor luate de 
noi el s-a redus sim 
țitor, iar problema con
tinuă să stea in vede
rile noastre.

Așa o fi, dar uneori 
faptele dovedesc con
trariul. Nu de mult, in 
oraș a fost dat in folo
sință un bloc pentru 
nefamiliști. Beneficia
rul — Întreprinderea 
de șantiere construcții- 
montaj — il folosește 
insă tot ca hotel, inchi- 
riind camere cu ziua 
la diferiți oaspeți ai o- 
rașului. Oare pe tova
rășii din organele loca
le nu-i interesează fap
tul că statul a cheltuit 
pentru construcția 
complexului hotelier 
de aici nu mai puțin 
de 24 milioane lei 2 Ur
mărirea unei amorti
zări rapide, a unei 
înalte eficiente a aces
tei investiții nu este o 
obligație care aparține 
exclusiv beneficiarului 
nemijlocit, ci ar trebui 
să facă parte dintre 
preocupările 
ale

curente
municipalității.

Gh. BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii*

lntre-

nenumărate rinduri 
organele locale despre 
această anomalie, mă
suri practice nu s-au 
luat.

Ne interesăm despre 
această situație la în
treprinderea de gospo
dărie orășenească. De 
aici aflăm că la ora ac
tuală in oraș mai exis
tă peste 20 de camere 
oficiale. Curios este că 
beneficiarii 
sînt. nu numai 
din cuprinsul 
piului — cum 
O.C.L.-comerț 
întreprinderea
canizare a agriculturii, 
termocentrala Borzești, 
Grupul industrial de 
petrochimie — ci și 
unități din afara lui 
(IPROCHIM, 
prinderea de șantiere 
pentru lucrări speciale 
de construcții-Bucu- 
rești, întreprinderea 
gaz metan din Mediaș, 
..Energo-montaj" din 
Rovinari ș.a.) ; acestea 
nu justifică reținerea 
permanentă a unor ca
mere și chiar aparta
mente întregi. Delegații 
respectivelor întreprin
deri șt instituții, tri
miși in interes de ser
viciu in orașul de pe 
Valea Trotușului, tre
buie să fie convinși că 
hotelul le oferă condi
ții de cazare mult mai 
bune decit cele pe care 
le găsesc în camerele 
oficiale. Ar putea fi 
utilizat astfel mai efi
cient noul hotel, în 
timp ce camerele și a- 
pariamentele rămase 
libere ar putea fi Re
partizate unor cetățeni

BBBBBBBBBBBBBBBBBBGBBBB
sfîrșea o dată cu stabilirea 
prețului, adică la nivelul a- 
vantajului individual. „Nu 
l-am întrebat decit dacă ta
cimurile sînt marcate pen
tru că mă temeam să nu 
fie de proastă calitate" — 
ne spune un altul — „iar 
întrunit le dădea mal ief
tin decît la magazin, adică 
la jumătate de preț, i-am 
spus că le cumpăr". Pe sea
ma cui se realiza această 
diferență de preț, pe ce se 
bazau condițiile avantajoa
se nu mai avea importanță.

tora depășește suma împru
mutată. iar dacă partene
rul se arăta curios (mal 
mult de formă, pentru că 
stanța de pe obiecte indica 
clar denumirea întreprinde
rii învecinate) Radu Dumi
tru țintea direct struna sen
sibilă : „ți le-am dat pen
tru bani! împrumutați res
tul mă privește" ! Indicarea 
datoriei avea parcă darul 
să paralizeze rezerva desti
natarului, acesta lua fru
mușel trusa. întotdeauna pe 
furiș. întotdeauna cu dls-

Alexandrina Cîrstea este 
angajată pe post de „con
troloare" si știe foarte bine 
care este regimul legal de 
valorificare a rebuturilor. 
Dar dinsa a tăcut. Ba n-a 
tăcut chiar de tot, deoarece 
discuția purtată în șoaptă 
cu infractorul, atrăsese a- 
tenția inginerei Veronica 
Bădău, care răspundea de 
secția in care lucrau cei doi 
și in care Radu Dumitru iși 
făcea nestingherit men
drele

— Ce-țl spunea Radu ?

fișe ca să elucideze o dife
rență de 0,01 lei, întoc
mește bibliorafturi întregi 
de corespondență pentru 
urmărirea unui debit, apli
că vizele exclusiv după cal
culul sigur al hirtiei și con
sultarea dispozițiunilor le
gale. Toate acestea cu 
scopul exact de a apăra a- 
vutul obștesc. Cînd a fost 
insă vorba de un „alt" a- 
vut obștesc, al unei alte 
unități, cînd a aflat că prin 
fabrică circulă produse la 
jumătate de preț, contabila

SI CU CAPUL IN NISIP
Șl CU FRUNTEA SUS...

Deviza amatorului de chili
pir : să nu scape ocazia. 
Raoortată la Codul penal 
fapta pare mai puțin gravă 
decit a celui care fură cu 
mina lui. Judecind insă 
după normele eticii noas
tre, fundamentată pe prin
cipiile echității sociale și a- 
părării interesului colectiv, 
astfel de apucături apar în 
toată micimea lor : pinda 
continuă, la cotitură, a o- 
caziei, de a înșela pe alții, 
pe ceilalți.

Hoțul însuși specula, de
liberat. îngustimea de in
terese a eventualilor client!. 
Iși făcuse un obicei din a 
împrumuta bani pe care nu 
ii mai restituia, oferind in 
loc... tacîmuri. Le mai și 
demonstra că valoarea aces-

creție, închidea ochii și 
gura.

Inițial, tupeul iul R, D 
fusese anihilat, în parte, de 
prudență. Dar, văzind că-l 
merge, infractorul a deve
nit tot mai indrăzneț, iar 
acest „curaj" hrănit din fă- 
rimituri de chilipir, iși 
are „tehnologia" lui. S-o 
urmărim, pe filiera a trei 
dintre cumpărătoare, care 
s-au „informat" reciproc :

Mai intii i-a oferit un 
serviciu complet de tacî
muri sortatoarei Alexandri
na Cîrstea. Dinsa l-a refu
zat pentru că... n-avea bani 
pregătiți.

— De ce nu ați sesizai 
faptul ?

- Am crezut că sînt... 
rebuturi.

— Că are de vinzare un 
serviciu de tacîmuri cu 150 
de lei.

Oferta a șocat-o pe Ve
ronica Bădău, care a luat 
imediat ...măsuri. A cum
părat serviciul. După aceea 
a mai reflectat puțin asu
pra faptei și a acționat o- 
perativ. A cumpărat încă 
unul.

De la Ingineră a aflat și 
Margareta Negrea. Conta'- 
bilă. „Nu l-am Întrebat pe 
acest Radu Dumitru de un
de are serviciile de tacî
muri și nici nu mi-am pus 
problema provenienței lor". 
S-a grăbit, in schimb, să 
cumpere și dumneaei alte 
două servicii. Tn activita
tea curentă. Margareta Ne
grea studiază și o sută de

a dat fuga după linguri. 
Tentată de același chilipir, 
Margareta Negrea a uitat 
că averea obștească nu în
seamnă numai cutare ori 
cutare cont, ci bunurile 
noastre, ale tuturor, indi
ferent in ce serviciu de 
contabilitate sint ele în
scrise.

I-am cerut și inginerei 
Veronica Bădău părerea a- 
supra acestor tranzacții :

— A fost o greșeală, re
cunosc. Poate că trebuia 
să-mi pun oroblema că sînt 
furate dar... n-am avut 
timp !

Nimeni nu pretinde, nici 
Margaretei Negrea, nici 
Veronicăi Bădău, nici Eca- 
terinei Florescu (funcționa
ră tot la „Tehnica nouă"),

oricăreia sau oricăruia din
tre cumpărători, să fi efec
tuat o anchetă asupra pro
venienței bunurilor. Dar, 
așa cum au avut tirtipr să 
chibzuiască atunci cind au 
scos banii din poșetă, pu
teau cel puțin să-și fi pus 
întrebarea, să nu se fi as
cuns după deget, să fi dat 
un singur telefon, să fi stri
gat peste gard la colega in
gineră sau contabilă de la 
fabrica vecină, ori pur și 
simplu să-1 fi luat de guler 
și să-l fi zgîlțîit pe trafi
cant. N-au făcut-o, pentru 
că politica struțului se îm
pacă bine, cu interesul lor 
mărunt și ‘imediat. Un com
promis. Dar orice compro
mis atrage altele. Strutul 
nu poate ține, in același 
timp, capul in nisip și 
fruntea sus.

Tacimurile au Tost recu
perate de la cumpărători, 
urmind să reintre în patri
moniul întreprinderii păgu
bite. Acum, chilipirgiii de- 
veniți păgubași, afirmă în 
cor că povestea Ie folosește 
ca „învățătură de minte". 
Dar de ce au așteptat a- 
ceastă lecție oe propriul 
buzunar ? Au fost ajutați 
să înțeleagă prețul real al 
chilipirului ; dar poziția pe 
care o ocupă, sarcinile care 
le sînt încredințate la locul 
de muncă le cerea de la 
bun început cinste — în 
deplina și complexa accep
ție a cuvintului. tn proce
sul de perfecționare a re
lațiilor sociale cinstea a de
venit perechea fidelă a In
transigenței care înseamnă 
condamnarea hotărîtă a a- 
titudinilor de ambiguitate, 
adăpostite la umbra ferită a 
așa-zisulul dezinteres.

COMERȚ

PRIN
COLET ĂRIE

Printr-o simplă carte poș
tală, menționînd adresa : 
secția Comerț prin cole- 
tărie a cooperației de con
sum București (str. Sergent 
Nuțu Ion nr. 8—12, sector 
6) se pot procura, direct la 
domiciliu, o serie de 
mărfuri necesare gospodă
riei. Comerțul prin coletă- 
rie oieră avantajul econo
misirii ‘timpului liber, iar 
plata se face numai la pri
mirea coletului. De aseme
nea, venind în sprijinul 
cumpărătorilor, secția co
merț prin coletărie a coo
perației de consum Bucu
rești expediază, la cerere, 
în mod gratuit, cataloage 
sau liste cu produsele care 
se livrează la domiciliu.
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ANCHETA „SCÎNTEII"
Cum îndepliniți sarcinile planului de stat ?

CONSTRUCTORII DE VAGOANE
RESTANȚIERI FĂRĂ MOTIVARE

3

Numeroase colective de întreprinderi au raportat în ultimul timp 
realizarea prevederilor planului cincinal, îndeplinirea înainte de termen 
a planului pe opt luni și a angajamentelor asumate in întrecerea socia
listă. în atmosfera de muncă creatoare, caracteristică tuturor sectoarelor 
economiei, tuturor județelor țării, există însă unele unități economice, 
e drept puține la număr, unde sarcinile de plan nu au fost îndeplinite 
integral. într-o asemenea situație se află și Grupul da uzine pentru 
construcția de vagoane din Arad, în a cărei activitate s-au înregistrat, 
in perioada de la începutul anului, numeroase deficiențe de natură teh
nică și organizatorică. Redăm, in cele ce urmează, citeva din conclu
ziile anchetei noastre privind situația din uzinele grupului.

în șapte luni din acest an, Grupul 
de uzine pentru construcția de vagoa
ne din Arad a consemnat restanțe la 
realizarea planului — la producția 
globală și la producția marfă — în 
valoare de circa 30 milioane lei și, 
respectiv, peste 40 milioane lei. La 
consemnarea acestor rezultate neco
respunzătoare au contribuit și contri
buie Uzina mecanică din Buzău, Uzi- 
taa de vagoane din Tr. Severin, Fa
brica de osii și boghiuri din Balș, iar 
ide la 1 iulie, și Uzina de vagoane din 
Arad. Aici restanța față de planul lu
nii iulie al producției marfă se ridică 
la circa 11 milioane lei. Prin urmare, 
toate uzinele grupului au în prezent 
nerealizări de plan, mai mari sau mai 
mici.

Iată două justificări ale neîndepli- 
nirii planului de către uzinele con
structoare de vagoane : „Nu s-au rea
lizat circa 80 de vagoane platformă 
pe două osii, datorită lipsei a 150 de 
muncitori strungari, sudori și lăcă
tuși" — ne-a spus ing. Petre Hoisan. 
directorul Uzinei mecanice din Bu
zău. „La Uzina de vagoane din Arad 
nu s-au putut fabrica 60 vagoane de 
marfă acoperite pentru că n-am avut 
300 de muncitori" — ne-a relatat și 
tov. Ion Otlăcan, șef adjunct al ser
viciului plan din Grupul de uzine 
Arad.

Așadar, acum cînd pînă la sfîrșitul 
anului au rămas mai puțin de 4 luni, 
cind economia națională așteaptă cu 
nerăbdare vagoanele atît pentru sa
tisfacerea necesarului intern cît și a 
contractelor la export, întreprinderile 
producătoare, ca și grupul de uzine 
oferă justificări, motivări, care de 
care mai „obiective". Există oare 
un miez de veridicitate în argumen
tele prezentate ? Să vedem, pentru 
început, ce s-a întimplat la uzina din 
Buzău. Abia la 25 decembrie 1969, a- 
dică cu circa trei luni întârziere, uzi
na a putut trece la pregătirea pro
ducției de vagoane pentru acest an, 
deși era vorba de un produs complet 
nou pentru ea. Desele modificări de 
plan, de care se face răspunzător con
siliul de administrație al grupului, au 
împiedicat-o pînă atunci să știe cu 
exactitate ce are de fabricat. De aici 
și unele restanțe în îndeplinirea pla
nului.

Din acest punct de vedere, deci, nu 
1 se poate imputa nimic conducerii 
uzinei. Dintr-un altul, însă, da. Lip
sa de forță de muncă, despre care ni 
s-a vorbit, care a dus la perpetuarea 
restanțelor de plan, putea fi preîntim- 
pinată. Fond de salarii exista pentru 
întregul necesar de forță de muncă. 
Or, după cum am fost informați la 
Comitetul județean Buzău al P.C.R., 
conducerea uzinei, prin serviciul său 
de personal, avea datoria să depisteze 
sursele de forță de muncă din județ 
și, pe cît posibil, să angajeze oame
nii de care avea nevoie. Pe de altă 
parte, școlile de calificare de scurtă 
durată ale uzinei dau absolvenți abia 
în această lună. Adică mult prea tîr- 
ziu. în sfîrșit, abia prin luna iunie 
s-a cerut SDrijinul comitetului jude
țean de partid, pentru angajarea for
ței de muncă necesare, sprijin acor
dat, de altfel, cu operativitate. Cu 
alte cuvinte, chiar dacă, statistic vor
bind, a apărut o lipsă de forță de 
muncă, judecind lucrurile prin pris
ma obligațiilor pe care le are uzina,

a drepturilor ei în asigurarea cu mun
citori, nu pot fi admise sub nici un 
motiv justificările amintite. La toate 
acestea mai trebuie adăugat și tri
butul de citeva mii om-ore absențe, 
învoiri și concedii fără plată pe 
care l-a plătit uzina buzoiană de la 
începutul anului.

Cum stau lucrurile la uzina din 
Arad. întreprindere cu o vastă expe
riență în producția de vagoane ? Deși 
aici nu au existat dificultăți în ce 
privește nominalizarea producției la 
vagonul de marfă acoperit, pregăti
rea producției acestei poziții de plan 
s-a făcut cu totul necorespunzător ; 
au lipsit anumite scule și dispozitive, 
nu au fost procurate la timp unele 
materiale necesare. Din aoeastă cau
ză. abia la două luni după lansarea 
în fluxul de fabricație — și nu la cir
ca 20 zile cum ar fi fost normal — 
s-a finalizat primul vagon. Și încă 
ceva : 65 de procente din totalul tim
pului necesar fabricării unui vagon 
sint reprezentate de munca manuală, 
ceea ce este, desigur, excesiv. Cu toa
te acestea, din cele 5 măsuri de mică 
mecanizare ce urmau, potrivit planu
lui, să fie finalizate în primul semes
tru al anului, a fost aplicată doar 
una. în sfirșit, în secția de pregătire 
a producției, procentul mediu de în
deplinire a normelor este de 107 la 
sută, în vreme ce în secția de finisaj 
este 98—99 la sută. Or, această nor
mare a muncii, mai largă în secția de 
fabricație primară, creează uneori go
luri de producție în secția de finisaj.

Aprovizionarea necorespunzătoare 
— cauză atit de des intilnită a nerea- 
lizărilor de plan — a influențat mai 
puțin ritmul producției în cazul în
treprinderilor aparținind de grupul 
de uzine pentru construcția de va
goane. Excepție poate face doar U- 
zina de vagoane Arad, unde din lipsa 
unor redresoare de siliciu și conver- 
tizoare — care se importă și care din 
neglijența întreprinderii „Mașinim- 
port." nu au sosit la timp în țară — 
nu s-au realizat, in luna iulie, 11 va
goane de călători. Din păcate, în pre
zent, se pare că lucrurile încep să ia 
o turnură neplăcută din acest punct 
de vedere, în special la uzinele din 
Tr. Severin și Arad. Este vorba, in 
primul rînd, de aproximativ 30 tone 
de tegotex, cu care unitățile Ministe
rului Industriei Lemnului sînt da
toare grupului. Graficul de livrări, 
recent semnat de un adjunct al 
nistrului industriei lemnului, nu 
respectă nici pe departe. Și mai 
vorba de Combinatul siderurgic 
Hunedoara, care de oîtva timp a 
ceput să livreze laminate necores
punzătoare calitativ. Numai cele 20 
tone de bare de oțel cu diametrul 
de 53 mm, sosite fisurate în luna au
gust la Uzina de vagoane din Arad, 
compromit producția a circa 70—80 
vagoane. Nu credem că mai sînt ne
cesare și alte numeroase asemenea 
dovezi pentru a determina în sfîrșit 
o intervenție hotărită a conducerilor 
celor două ministere care să vizeze 
'chiar sancționarea exemplară, în spi
ritul noilor reglementări legale, a ce
lor vinovați de nerespectarea unor 
clauze precise cuorinse în contracte.

Cauzele care au dus la norealiza- 
rea planului de către grupul de uzine 
din Arad șîr.t numeroase. Nu poate 
fi uitată, bunăoară, neintrarea în

funcțiune, la repetatele termene fi
xate, a Fabricii de osii și boghiuri 
Balș — mai precis a liniilor de roți 
și osii. Din acest motiv, s-au cre
at unele dificultăți producției de va
goane în general. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini are da
toria să impulsioneze pe toate căile 
intrarea în funcțiune a fabricii amin
tite.

în legătură cu deficiențele care au 
generat nerealizarea, pe șapte luni, a 
planului la producția de vagoane, cu 
perspectivele realizării integrale a 
sarcinilor pe 1970 la grupul de uzine 
din Arad, am dorit să cunoaștem și 
punctul de vedere al ministerului. 
Ne-am adresat ing. Iosif Opriș, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, care a precizat:

— Cert este că, în acest an, comi
tetele de direcție ale uzinelor, consi
liul de administrație al grupului, au 
neglijat în bună măsură pregătirea 
din vreme a producției. Așa s-a în
tâmplat la uzina din Tr. Severin, care 
a început acest ah fără stocul de pro
ducție neterminată necesar și la cea 
din Arad. Prin soluții de moment, 
fără o viziune de mai largă perspec-

tivă, a conceput rezolvarea proble
melor și uzina din Buzău. Totuși, 
prin eforturi intense, rămânerile în 
urmă vor fi recuperate integral pină 
la sfîrșitul anului, iar angajamentele 
vor fi îndeplinite. în ce privește fa
brica 
țiune 
conta 
acest 
Arad.

Este, desigur, o apreciere încuraja
toare. Dar, nu putem să nu remarcăm 
că dacă conducerile uzinelor, condu
cerea grupului nu au reușit să „stă- 
pîneascâ perspectiva" producției și 
nu au inițiat măsuri de mai mare an
vergură pentru organizarea superi
oară a fabricației, era de datoria con
ducerii ministerului să le determine 
din timp să facă acest lucru. Stă 
în puterea comitetelor de direcție din 
uzine, a consiliului»de administrație 
al grupului ca, cu sprijinul mai ope
rativ și eficient al forurilor de resort 
din minister, să recupereze integral 
restanțele de plan în producția de 
vagoane.

din Balș, ea va intra in func- 
în scurt timp. Se poate, deci, 
pe producția planificată pentru 
an a grupului de uzine din

Dan POPESCU

mi
se 

este 
din 
în-

Dezvoltarea capacităților de producție, prin montarea și perfecționarea 
echipamentelor tehnologice, alături de îndelungata tradiție în practicarea 
meseriilor legate de miraculoasele metamorfoze chimice ale sării și cal
carului au permis chimiștilor de la Uzina de produse sodice din Govora să 
obțină, și în acest an, o producție tot mai mare, în condițiile unei eficiențe 

tot mai înalte

r
La C.I.L. Pipera

1’3 calitate superioara
Răspunzind solicitărilor nume

roșilor oeneticiari din țară și de 
peste hotare, colectivul Combi
natului de industrializare a lem
nului Pipera — București a in
trodus in fabricație, in ultimul 
timp, noi produse de calitate su
perioară din punct de vedere 
estetic și funcțional. Printre a- 
cestea, se află garnituri de mo
bilă pentru sufrageri.e și „dormi
toare, barul „Perinița" mobilie
rul de bucătărie „Ideal" și „Mo
dul", comoda „Miraj". De ase
menea, C.I.L. Pipera realizează 
noi sortimente de plăci fibro- 
lemnoase melaminate și emaila
te, produse de tapițerie, furnir, 
uși, ferestre, scaune, casete pen
tru radio și televizoare, hirtie 
stratificată decorativă într-o bo
gată paletă coloristică etc.

Concomitent cu diversificarea 
producției, colectivul combina
tului se preocupă intens de re
ducerea consumului de materie 
lemnoasă înglobată in produsul 
finit, prin adoptarea unor noi 
procedee tehnologice și prin uti
lizarea tot mai largă a maselor 
plastice și a elementelor din me
tal. Pe planul producției, aceasta 
duce la creșterea productivității 
muncii, la reducerea cheltuieli
lor de transport, la realizarea 
unor importante economii mate
riale și bănești, iar pentru cum
părători, noile garnituri de mo
bilă și produsele care au in 
structura lor înlocuitori ai lem
nului prezintă multiple avanta
je : întreținere ușoară, rezis
tență sporită la agenții atmosfe
rici, aspect plăcut, culori paste
late. linie suplă, modernă. Infr-una din secțiile Combinatului de industrializare a lemnului Pipera- 

București

dintre 
remar-

a fost 
multe

O caracteristică definito
rie a activității economice 
din acest an a colectivului 
Fabricii de scule Rișnov o 
constituie capacitatea și 
pasiunea' creatoare a mun
citorilor, inginerilor și teh
nicienilor, consecvent ori
entate spre înnoirea și 
modernizarea continuă a 
producției. Climatul favo
rabil de valorificare a in
teligenței colective își gă
sește o vie reflectare în nu
meroasele perfecționări teh
nice aduse producției de 
scule, a căror valoare depă
șește, fără îndoială, limite
le fabricii.

în șala în care se !n- 
trunește de obicei comite
tul de direcție al fabricii, se 
află un panou care înfăți
șează foarte sugestiv citeva 
dintre direcțiile spre care 
și-au Îndreptat eforturile 
cadrele tehnice și specialiș
tii de aici. Prima se refe
ră la schimbarea tehnolo
giei de execuție a burghie
lor elicoidale. Despre ce 
e vorba ? Pînă de curînd, 
burghiele de acest tip se 
executau prin metoda clasi
că a frezării, metodă ce 
prezenta serioase dezavan
taje. în primul rînd, prin 
frezare se risipea mult me
tal, coeficientul de utilizare 
a metalului fiind de numai 
40—45 la sută. în al doilea 
rind, prin frezare se 
gistrau un randament 
calitate a suprafețelor 
puțin satisfăcătoare, 
cutarea burghielor 
noul procedeu al laminării 
elicoidale, prin deformarea 
plastică la cald, perm'ite o 
valorificare incomparabil 
superioară a metalului, coe
ficientul de utilizare ridi- 
cîndu-se, în acest caz, la 
70—80 la sută. Aceasta, 
bineînțeles, concomitent cu 
obținerea unei calități mai 
bune a suprafețelor prelu
crate și cu creșterea produc
tivității muncii de 2—3 ori. 
Numai la burghiele cu 
diametrul între 3 și 13 mm, 
care reprezintă o pătrime 
din producția întreprinderii, 
se va realiza, în acest an, 
o economie de 51 de tone 
oțel rapid, în valoare de 
4,6 milioane de lei. Noua 
tehnologie urmează să fie

extinsă în lunile următoare 
și la burghiele avînd dia
metrele de peste 13 mm.

A doua realizare se re
feră Ia procedeul denumit 
brazar (lipire). Inițial, bur
ghiele, cu con și diametru 
de 6—10 mm se executau 
dintr-o singură bucată de 
metal. Coeficientul de fo
losire a metalului era de 
abia 25 la sută. în scopul 
reducerii consumului de 
oțel rapid, colectivul ta-

partea 'activă a burghielor 
se execută prin laminare, 
iar partea conică rămine 
mai departe din oțel car
bon. Asamblarea celor două 
părți se face prin brazare, 
cu ajutorul unei instalații 
concepute și executate în 
întreprindere. Pe această 
cale, se economisesc anual 
alte 6 000 kg de oțel rapid, 
in valoare de circa o'jumă
tate de milion de lei. De 
subliniat că întreaga insta

noii perfecționări sînt evi
dente : productivitatea mun
cii crește de 2—3 ori, un 
muncitor putînd deservi, 
fără efort, un număr de 
două și chiar trei -mașini. 
Tot atit de important este 
și faptul că pe această cale 
se asigură o calitate ire
proșabilă a produselor fa
bricate.

Realizarea la care ne o- 
prim in continuare a fost 
premiată cu medalia de aur

ROADELE PASIUNII
PENTRU

(Urmare din pag. I)

înro
și o 
prea 
Exe- 
după

„UPETROMIIcu specialiști de la Institu
tul politehnic din Iași, co
lectivul întreprinderii a con
ceput și executat o mașină 
care permite ca ascuțirea să 
se facă după principiul ci- 
lindroeliptic. Mașina are 
ciclul de ascuțire automat. 
Singurele operațiuni manu
ale sint cele de introdu
cere și de scoatere a burghi
elor din mașină. Această 
nouă invenție românească 
asigură parametrii geome
trici de tăiere, ceea ce 
duce, în mod evident, la 
îmbunătățirea calității pro
duselor, la creșterea pro
ductivității muncii. Dato
rită orîgihalității și concep
ției avansate, aoeastă ■ in
venție românească 
omologată în mai 
țări europene.

Sînt doar cîteva 
realizările tehnice 
cabile de ultim moment ale 
colectivului Fabricii descu
ie din Rișnov. Alături de 
alte măsuri de ordin teh
nic și organizatoric, aces
tea au permis îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan, creșterea eficienței ac
tivității economice a între
prinderii. Contribuția spiri
tului inventiv al colectivu
lui Fabricii de scule din 
Rișnov se reflectă pregnant 
în creșterea producției mar
fă, în opt luni din acest an, 
cil 16 la sută față de peri
oada corespunzătoare a anu
lui trecut, în sporirea cu 
9 la sută a productivității 
muncii față de aceeași pe
rioadă și în reducerea cu 
65 kg a consumului de me
tal pe tona de produse fi
nite.

Efervescența muncii crea-, 
toare a colectivului de la Fa
brica de scule din Rișnov, 
care se manifestă în aces
te zile și mai pregnant, va 
aaăuga cu siguranță reali
zărilor de pină acum altele 
și mai valoroase. în felul 
acesta, va crește și mai 
mult contribuția colectivu
lui acestei fabrici la asigu
rarea uzinelor constructoa
re de mașini cu unelte și 
scule în cantități sporite, 
avînd o calitate superioară.

o marca
de prestigiu

„UPETROM- u-Marea
tilaj petrolier românesc — este 
cunoscută și apreciată azi în 
peste 30 de țări ale lumii. Aceas
tă prestigioasă marcă va fi pre
zentă și la apropiatul Tîrg in
ternațional București—1970 cu 

i un nou tip de instalație de. Jii-, 
raj — al 15-lea pînă acum — 
realizat de colectivul uzinelor. 
„1 Mai" din Ploiești. Instalația, 
denumită F 320—3 DH, cu per
formanțe tehnico-funcționale 
superioare, va stîrni, fără în
doială, interesul vizitatorilor, 
așa cum, la rîndul lor,
„3 DH-200" și „F-200" au fost 
admirate și medaliate cu aur la 
tîrgurile internaționale de la 
Leipzig și Brno. Noua instala
ție de foraj se adaugă celor care 
au fost construite pină acum în 
diverse variante, în funcție 
de condițiile de sol și climă, pre
cum și de solicitările beneficia
rilor din țară și de peste ho
tare : „F. 50“ pentru adîncimi 
pînă la 1 200-1 500 m ; „2 DH-75" 
— pentru 1 800—2 000 m ; 
4 DII-315 — pentru adîncimi de 
peste 7 000 m etc. Fiecare din
tre aceste instalații a însumat 
zeci de mii de ore de febrile 
căutări creatoare, de calcule și 
soluții ingenioase transpuse în 
schițele de pe planșete, în pro
totipurile propuse spre omolo
gare. în întreaga Centrală in
dustrială de utilaj petrolier se 
desfășoară o vie activitate pen
tru ridicarea nivelului tehnic al 
utilajelor petroliere.

Aceeași grijă pentru ridica
rea performanțelor instalațiilor 
de foraj se manifestă la uzina 
ploieșteană și pentru îmbună
tățirea indicilor calitativi la u- 
tilajele de cimentare, la sapele 
cu role, instalațiile de interven
ții la sonde și la cele de preve
nire a erupțiilor etc., astfel incit 
întregul potențial tehnic și u- 
man al uzinei să fie îndreptat 
spre ridicarea necontenită a 
prestigiului și autorității pe 
piața mondială a mărcii 
„UPETROM".

a fost 
într-o mași- 

iar avantajele
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

PROGRESUL TEHNIC
bricii a trecut la Înlocuirea 
oțelului rapid la partea co
nică (partea pasivă a scu- 
lei) cu oțel carbon de circa 
8—10 ori mai ieftin. De aici 
s-a obținut un prim avan
taj : consumul de oțel ra
pid a scăzut cu 50 la sută. 
Dar și această soluție nu 
a fost socotită satisfăcătoare 
de cadrele tehnico-ingine- 
rești ale întreprinderii. 
Consumul de metal și ma
noperă se menținea totuși 
ridicat. Recent, după multe 
încercări, s-a introdus o 
nouă soluție, în sensul că

lație a costat doar 60 000 de 
lei, ea fiind amortizată în 
2—3 luni.

Nu mai puțin voloroasă 
este și construirea unui 
dispozitiv multiax, cu care 
a fost echipată una dintre 
mașinile de frezat orizontal 
tip F.U.-400, fabricată la 
Uzina mecanică din Cugir. 
Scopul : automatizarea ci
clului tehnologic de frezare 
a sculelor și dispozitivelor, 
în felul acesta, mașina /uni
versală de frezat 
transformată 
nă-agregat,

la Tîrgul din acest an de la 
Viena și privește ascuțirea 
burghielor elicoidale. La 
prima vedere, problema as
cuțirii burghielor de acest 
tip este o operațiune simplă. 
Lucrurile nu stau tocmai 
așa. De ascuțirea burghielor 
depind, în bună măsură, 
randamentul mașinilor, cît 
și calitatea produselor. Pînă 
în acest an, procedeul clasic 
de ascuțire era cel manual, 
diif care cauză calitatea 
sculelor nu era întotdeauna 
cea dorită. Pe baza unui 
studiu întreprins împreună

'j

și înalt aliate, precum și a fontei no- 
dulare), reproiectări! utilajelor vechi 
și folosirea pe scară largă a înlocui
torilor de metal ; precum și perfec
ționarea tehnologiilor de execuție (in 
special la turnare și forjare), gospo
dărirea metalului prin laminarea la 
dimensiuni fixe și respectarea strictă 
a normelor de consum etc. Inevitabil, 
între aceste piste de economisire a 
metalului nu lipsește nici cea referi
toare la cerința reducerii rebuturi
lor".

Nevoia folosirii, aplicării cît mai 
grabnice în practică a acestui studiu, 
în unitățile construcției de mașini, 
reiese și din unele rezultate bune ca
re s-au obținut de acum în asemenea 
direcții, în unele unități producătoare 
de bază ale M.I.C.M. Astfel, la Uzina 
de vagoane din Arad, ing. T. Tănă- 
soiu, constructor-șef, sublinia posibi
litățile mari pe care le oferă o cale 
cum este cea a „reproiectării optimi
zate" a produselor :

„Pentru noul plan cincinal, noi am 
reproiectat vagonul de marfă desco
perit pe patru osii, care e mai ușor 
cu 500 kg decît în varianta inițială, 
în cazul cînd Combinatul siderurgic 
Galați ne va putea livra oțelul care 
ne trebuie pentru construirea unui 
nou tip de boghiu, acest vagon va de
veni mai ușor cu 1 200 kg". Același 
interlocutor ținea însă să adauge că 
în uzină o atare cale de ecohomisire 
a metalului poate fi utilizată pe scară 
și mai largă : „Uneori doar prin sim
ple perfecționări constructive, cum 
este în special cazul vagonului de 
marfă acoperit pe patru osii, in curs 
de reproiectare. Lucrările de reproiec- 
tare întimpină însă în acest caz difi
cultăți datorită unor condiții restric
tive, nu toate justificate, impuse de 
către Ministerul Căilor Ferate. Aces
tea fac ca și după reproiectare pro-

dusul să nu se încadreze în limitele 
tehnicii, haremurilor internaționale". 
Poate ar fi bine — propunea dînsul, 
în încheiere — ca și acest for să dea 
indicații și sarcini precise în dome
niul micșorării greutății materialului 
rulant.

Că o asemenea cale de urmat este 
necesară ne-o dovedește situația de 
la Timișoara, unde colaborarea insti
tutului politehnic din localitate, mai 
precis a centrului de calcul al aces
tuia, cu uzina „Electromotor", a per-

lului o economie de circa 11 000 tone 
de metal. Ceea ce a făcut ca, în urma 
consultărilor dintre I.C.T.C.M. și u- 
zina ,,Electroputere“-Craiova, să se 
ajungă la concluzia extinderii utili
zării lor și în alte unități ale M.I.C.M. 
Dar, așa cum remarcau unii specia
liști. o asemenea cale de economisire 
a metalului și de micșorare a greută
ții unor utilaje trebuie folosită de la 
caz la caz și în urma unor analize de 
economicitate cit mai temeinice.

Ing. Ion Bertume remarca, în ace-

sigură, numai la Uzina mecanică din 
Buzău, în următorul cincinal, o eco
nomie de metal de circa 60 000 tone. 
Pentru aplicarea și extinderea la timp 
a acestei metode este necesar însă ca 
M.I.C.M. să asigure urgentarea dotă
rii uzinei cu generatoare de 2 500 
Hz".

Pentru îmbunătățirea proceselor 
tehnologice — avînd drept scop și e- 
conomisirea metalului — pledează și 
alte rezultate și sugestii prezentate 
pe parcursul anchetei noastre, între

mis executarea unor reproiectări de 
produse bazate pe simplificări con
structive, dar care respectau strict pa
rametrii tehnici ai produselor. „Ob
ținerea de produse ușoare, caracteri
zate printr-un consum de metal scă
zut — ne spune iov. ing. T. Botar, 
constructor-șef al uzinei — este re
flectată și de actuala variantă a sub- 
ansamblului de cutie de borne la mo
toare. Anual se economisesc, numai 
la acest produs, circa 91 200 kg de 
metal".

O altă cale, tot mai intens folosită, 
este reprezentată de utilizarea pe 
scară din ce în ce mai largă a oțelu
rilor aliate și înalt aliate, precum și 
a fontei cu grafit nodular. Astfel, nu
mai folosirea acestor fonte la reali
zarea întrerupătoarelor de tensiune 
medie și înaltă de la locomotivele e- 
lectrice (produse la „Electroputere"- 
Craiova) aduce în perioada cincina-

lași timp, că unele sondaje făcute de 
C.N.C.S. în această problemă indică 
totuși o insuficientă preocupare de a 
se economisi metalul pe căi tehnolo
gice, prin perfecționarea și moderni
zarea proceselor de prelucrare. „în 
cadrul turnătoriilor sînt pierderi 
mari de metal, ceea ce impune adop
tarea grabnică a unor metode și pro
cedee moderne, economice, 
sînt turnarea în forme 
turnarea sub presiune, 
centrifugală etc. Trebuie 
cate și diversificate, de i 
cercetările privind procesele de for
jare, în scopul adoptării unor proce
dee mai economice. O măsură ime
diată ar reprezenta-o extinderea fo
losirii unei aparaturi de măsură adec
vate, astfel incit să nu se provoace 
arderi suplimentare de metal. De ase
menea, în tratamentele termice noul 
procedeu de călire (prin inducție) a-

, așa cum 
metalice, 
turnarea 
lntensifi- 

asemenea,

care introducerea și extinderea unor 
procedee de mare productivitate, ca 
prelucrarea prin deformare plastică 
la rece, care au drept efect principal 
creșterea indicelui de utilizare a me
talului. în vreme ce alte procedee 
(folosirea ștanțării automate a tolelor 
stator-rotor din bandă silicioasă la
minată la rece, în loc de tablă lami
nată la cald) asigură în cadrul uzinei 
„Electromotor“-Timișoara o econo
mie de metal in acest an de peste 
222 000 kg. Aici însă, prin efectuarea 
de cercetări în colaborare cu specia
liștii de la institutul politehnic din 
localitate, a fost determinată și o for
mulă matematică de calcul pentru 
optimizarea planurilor de croire a 
materialelor. Devine imperios necesar 
ca laminatele să fie livrate Ia dimen
siuni corespunzătoare specificului pro
duselor ; la tablă, chiar la forme a- 
propiate de dimensiunile piesei finite.

pentru a se reduce cît mai simțitor 
pierderile de metal. La „Electromo- 
tor“-Timișoara trebuie să se acorde 
încă o mai mare atenție și pierderi
lor de metal prin rebuturi, căci, pe 
întreaga uzină, numai rebuturile din 
primele 7 luni ale acestui an se ridi- • 
că la valori apreciabile — circa 
1 139 000 de lei.

în prezent se consțată că sectoare
le de concepție ale întreprinderilor 
constructoare de mașini vizitate, ca și 
ale altora, nu acordă încă suficientă 
atenție nici posibilităților mari pe 
care le deschid, în această direcție, 
înlocuitorii de metal, în primul rînd 
folosirea materialelor plastice. Uti
lizarea înlocuitorilor de metal din 
mase plastice, la piesele cu forme 
complicate și cu producție de serie 
mare (numai în aceste condiții solu
ția este economică), este însă o ne
cesitate stringentă a tehnicii actuale. 
De aceea, se cere o colaborare mai , 
strînsă între M.I.C.M. și Ministerul 
Industriei Chimice, intre unitățile 
furnizoare de mase plastice și cele 
beneficiare, în scopul atragerii spe
cialiștilor din cercetare și proiectare 
într-o activitate susținută de promo
vare, pe scară tot mai largă, a aces
tor înlocuitori ai metalului, în diver
sele ramuri ale economiei naționale.

Ancheta a ilustrat încă o dată că 
numai printr-o conjugare efectivă a 
eforturilor tuturor factorilor interesați 
în realizarea economiei de metal și 
fructificarea plenară a căilor variate 
de realizare a acesteia se pot obține 
rezultatele dorite. în acest efort com
plex și de durată, un aport mai sus
ținut trebuie să aibă și laboratoarele 
uzinale. Cu atît mai mult cu cît spe
cialiștii acestora cunosc cel mai bine 
specificul producției din întreprinde
rea în care lucrează, ei pot și trebuie 
să fie principalii factori în conturarea 
căilor de economisire a metalului și 
fructificarea grabnică, corespunză
toare a acestora.

<
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Departe de-a fi redusă doar la ele
mentele bazei materiale, pregătirea 
unui nou an universitar reprezintă, 
în bună măsură, și preocuparea pen
tru amenajarea sau reamenajarea 
spațiilor de învățămînt, dotarea la
boratoarelor și bibliotecilor, a cămi
nelor și cantinelor. Și e firesc. Pen
tru că asemenea pregătire condițio
nează, într-un anume fel, organizarea 
și desfășurarea unui învățămînt de 
calitate. O analiză efectuată la Mi
nisterul învățămîntului relevă că pla
nul de construcții 
cest an, însumînd 
de circa 200 mili
oane lei, era în
deplinit la sfir- 
șitul lunii august 
în proporție de 
peste 70 la sută, 
în condiții bune 
se desfășoară' și 
acțiunea de do
tări cu aparate și 
utilaje a 
ților de 
mint și 
re. dotări 
pășesc, 
an, cifra 
milioane 
deci toate 
dițiile ca 
la sfîrșitul 
lui să fie 
zat integral 
condiții 
ve superioare în
tregul plan pe 
1970 cuprinzînd 
peste 46 de mii 
mp spații de în- 
vățămînt, peste 
4 900 locuri în că
mine și toate ce
lelalte prevederi.

Dacă aceasta e 
situația privită în 
ansamblu, 
este stadiul 
gătirilor, în 
ferite centre universitare ? La co
mitetul pe 
universitar Iași, tovarășul Ene Marin, 
locțiitorul secretarului, ne-a spus : 
„în bună parte pregătirile pentru 
primirea studenților sînt încheiate, 
iar la ultimele obiective — un cămin 
și cantina de lingă Universitate, două 
cămine și cantina din noul cartier 
universitar „Tudor Vladimirescu", 
de lingă zona industrială, și altele — 
lucrările de reparații și văruire se 
vor termina în următoarele 8—10 zi
le". După cum ne informa conf. ing. 
Aurel Marchiș, prorector al Institutu
lui Politehnic, dat fiind faptul că și 
în acest an vor mai intra în func
țiune încă două cămine cu cîte 490 
de locuri fiecare, vor putea fi cazați 
în cămine 78 la sută din cei 18 000 
studenți cîți vor fi la cursurile de zi. 
La cantine, vor putea lua masa circa 
80 la sută din totalul studenților ie
șeni, satisfăcîndu-se astfel in între
gime cererile în această direcție.

Să consemnăm apoi și un alt fapt 
pozitiv la Iași : verificarea din timp 
a întregii aparaturi din laboratoare. 
„La verificarea instalațiilor de la
borator, un sprijin deosebit au acor
dat și cadrele didactice de speciali
tate — ne-a spus ing. Radu Âposto- 
lescu, șeful sectorului tehnic al Insti
tutului Politehnic. în același mod au 
fost puse în funcțiune și aparatele 
nou sosite din planul de dotări de la 
investiții și buget. Situația arată că și 
în acest an baza tehnică a Institutului 
Politehnic s-a îmbogățit și se va mai 
îmbogăți la sfîrșitul anului cu apara- 
turăyn valoare de 3 885 000 lei.

Centrul universitar Craiova, 
își maugurează cursurile’ îtT 

o nouă facultate ; cea 
medicină. Numărul facultăților din 
centrul universitar craiovean este în 
prezent de zece. După cum am fost 
informați, cursurile de zi și fără frec
vență ale Universității vor fi în anul 
acesta urmate de peste 5 000 de stu
denți. Avînd în vedere numărul spo
rit de studenți și, drept urmare, ce
rințele mereu crescînde de material 
didactic, au fost alocate mai bine de 
opt milioane lei pentru extinderea 
spațiilor necesare sălilor de curs și 
laboratoarelor. Cu aceste fonduri se 
va construi o nouă aripă la sediul 
central al Universității.

O atenție deosebită a fost acordată 
creării unor condiții optime de în
vățămînt pentru noua facultate de 
medicină. Tovarășul conf. dr. Valeriu 
Neștian, decanul facultății, ne-a re
latat următoarele : „Prima noastră 
grijă și cea mai importantă a fost a- 
sigurarea din timp a unui corp di
dactic de valoare. Apoi, dat fiind fap
tul că sîntem o instituție nouă și nu 
avem încă o bibliotecă, din exceden
tul de cărți existent la I.M.F. din 
București și Cluj ne-au fost transfe
rate și donate peste 20 000 de volu

universitare pe a- 
lucrări în valoare

me. La catedrele de fiziollgie și ana
tomie avem în prezent asigurate toa- 

. te cursurile publicate în ultimii 20 de 
ani și într-un tiraj corespunzător ne
cesităților studenților. Este în curs 
completarea bibliotecii cadrelor di
dactice.

— Care este stadiul lucrărilor la 
localul destinat (acuității de medi
cină ?

— Ni s-a promis terminarea ame
najărilor înainte de începerea cursu
rilor.

Iată-ne deci în incinta clădirii des
tinate facultății de medicină. Aici,

V

își 
an

unită- 
învăță- 

cerceta- 
care de- 
în acest 
de 75 

lei. Sînt 
con- 
pînă 
anu- 

reali- 
și in 

călită ti-

care
P«e- 
di-

nu am putut desfășura activitatea de 
reamenajare in condiții normale".

Am 
părerea 
siliul 
varășu! 
torul direcției tehnice, a început prin 
a justifica această stare de lucruri 
invocînd o serie de motive, atît în ce 
privește posibilitățile de deschidere 
a finanțării la timp, cît și elibera
rea clădirii de către spitalul județean. 
Un singur lucru nu l-a putut lămu
ri tovarășul director : de ce consiliul 
popular județean nu și-a respectat

vrut să cunoaștem șl 
tovarășilor de la Con- 

popular județean Dolj. To- 
Cristel Bădescu, direc-

FINISĂRI (întîrziate)
ÎN PREGĂTIREA

ANULUI UNIVERSITAR
pentru 

studenți-

prezentat 
un mozaic

partid al centrului

Aici 
noul<•>

de

u
în inima caruia

o fost scrisă istoria

un adevărat șantier. Tn sălile de curs, 
în laboratoare sînt în plină activitate 
zidari, mozaicari, faianțari, instala
tori, electricieni, parchetari, zugravi. 
Se mai sparg ori se demolează ziduri, 
se creează noi încăperi conform ce
rințelor impuse de bunul mers al în- 
vățămîntului. Dar, deși ne desparte 
mai puțin de o lună de la reînce
perea cursurilor universitare, con
structorii de la I.C.F.L. Cra
iova și de la Trustul de construcții 
Dolj sînt în unele locuri cu lucrările 
abia la început. La centrala termică, 
de pildă abia se execută lucrările 
la fundații. în unele laboratoare se 
execută lucrări de finisaj. Aici, față 
de timpul scurt care a mai rămas 
pînă la începerea anului universitar, 

•lucrările sînt mult rămase în urmă.
Cum de s-a ajuns la această situație ? 
Inginerul Aurelian Rădulescu, șe
ful șantierului construcții-monta.ie 
I.C.F.L. Craiova, care coordonează 
lucrările, răspunzînd la această între
bare, printre altele ne-a spus : „S-a 
tărăgănat foarte mult timp deschide
rea _ finanțării, din care cauză am și 
întrerupt lucrul mai bine de două 
săptămîni. Iar pe de altă parte, clă
direa care era folosită de secția chi
rurgie a Spitalului unificat Craiova 
a fost eliberată cu mare întîrziere și

cuvîntul dat în primăvară cînd s-a 
angajat că va lua toate măsurile pen
tru a asigura condițiile necesare în
ceperii la timp a cursurilor la noua 
facultate din cadrul Universității 
craiovene. Mersul nesatisfăcător al 
lucrărilor pe alte șantiere, unde nu 
se mai pot invoca astfel de motive, 
demonstrează cu prisosință că nu nu
mai cauzele așa-zis „obiective" au de
terminat această răminere in urmă, 
ci modul nesatisfăcător In care au 
fost îndrumate și coordonate lucrările 
respecti"e. Dovada ? „La ferma vi
ticolă Banu Mărăcine a catedrei de 
horticultura, ne-a relatat inginerul Ion 
Lăzărescu. responsabilul cu Investi
țiile in cadrul universității craiovene 
— încă de anul trecut a început con
strucția unui laborator de vinificație 
a cărui valoare se ridică la peste 2 
milioane lei. Acum trebuia să fie 
gata. Lucrările pe care le execută 
Trustul de construcții Craiova se 
află abia la fundație. Or, se știe, 
aici nu a mai fost vorba nici de în* 
tîrzierea finanțării, nici de lipsa fron
tului de lucru.

Vești bune primim din Pitești. 
Aici, la Institutul pedagogic, pregăti
rile pentru punerea la punct a bazei 
materiale de studiu și cazare au în
ceput chiar după terminarea cursuri-

lor ; și, fapt notabil, asemenea pre
gătiri sînt efectuate in cea mai mare 
parte cu forțe proprii, ceea ce asigură 
o bună calitate a lucrărilor, promptitu
dine și economii bănești. De pildă, 
în sălile de curs și seminarii meseria
șii institutului au început renovarea 
chiar imediat după terminarea exa
menelor, ceea ce face ca încăperile 
să se afle complet vopsite și zugră
vite. Și în căminul de 400 de locuri 
s-au terminat lucrările de renovare 
Am aflat, de asemenea, că pentru 
laboratoarele institutului a fost achi
ziționată aparatură nouă, precum și 

un bogat material 
didactic constînd 
din colecții de 
plante, roci, ani
male și fosile etc. 
Intens se mun
cește la aprovizio
narea de iarnă ; 
pe plan local s-au 
preparat și se pre
pară mari canti
tăți de compoturi 
și conserve de le
gume cu cheltu
ieli destul de 
scăzute. Secretul ? 
Din timpul verii 
s-a organizat aici 
o gospodărie a- 
nexă menită să 
asigure în bună 
măsură necesarul 
de carne 
hrana 
lor.

Am 
succint
al diferitelor pre
gătiri pentru noul 
an universitar. U- 
nele sînt aparent 
da interes minor 
dar în fond ele 
fac parte din ce
rințele bunului 
mers al vieții u- 
niversitare. Deși 

stadiul pregătirilor consacrate deschi
derii în condiții optime a unei peri
oade de muncă universitară este mal 
avansat decit in perioada corespun
zătoare a anului precedent, nu de pu
ține ori se observă tendința escamo
tării mai mult sau mai puțin justifi
cate a termenelor de dare in folosință 
a noilor construcții universitare. Așa 
cum — în afara celor relevate de a- 
cest raid — este și cazul noii aripi 
a Universității bucureștene, unde ter
menul de încheiere a lucrărilor a fost 
„corectat" de constructor în mal 
multe rînduri din... 1968. Obiectivele 
de larg interes social pe care le re
prezintă edificiile universitare, tre
buie să șe bucure de toată solicitudi- . 
nea și atenția celor care sînt chemați 
să le realizeze. Pentru că ele fac 
parte integrantă din ansamblul de 
măsuri adoptate de partid și de stat 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de studiu și de viață ale 
neretului universitar-.

Se împlinesc în acest an 
225 de ani de la încetarea 
din viață a celui mai talen
tat dintre cronicarii noștri : 
Ion Neculce, fiul lui Ne
culce vistiernicul, șl al Ca- 
trinei, fiica marelui vistier
nic Iordache Cantacuzino. 
Spre deosebire de marii săi 
înaintași, cronicarii moldo
veni Grigore Ureche și Mi
ron Costin, sau de contem
poranii săi Dimitrie Cante
mir și Nicolae Costin, Ion 
Neculce n-a fost un învă
țat, n-a știut latina sau e- 
lina. care se învățau în 
școli sau acasă. în familiile 
boierești. Este însă în gene
re admis de toți istoricii 
noștri literari că lecția vie
ții. experiența, a fost' ade
vărata școală a marelui po
vestitor moldovean. Cînd a 
început — pe Ia vîrsta de 
șaizeci de ani — să-și re
dacteze cronica, el consul
tase toate izvoarele interne 
necesare Letopisețului său, 
de la Dabija-Vodă pînă la 
a doua domnie a lui Con
stantin Mavrocordat (1662- 
1743). Cronicarul era tot
odată foarte bine informat 
de tot ce se petrecea în 
străinătăți, prin împărățiile 
învecinate, și chiar de eve
nimentele importante 
țări mai 
moartea 
XfV-lea.
Din scrisul său putem de
duce că Neculce își făcuse 
însemnări despre eveni
mentele din afară, ca și 
despre cele din lăuntru. la 
vremea lor. și că .Ie dădea 
viață prin puterea talentu
lui său 
care își 
teșii.

Prin 
ria, fata hatmanului Lupu 
Bogdan, a cărui soție era 
fiica domnitorului Constan
tin Cantemir, Ion Neculce 
este nepot prin alianță al 
domnitorilor Antioh și Di
mitrie Cantemir, și are ăst- 
fel prilejul să 
In 
mai 
mente ale vremii, 
tîi i-a dat rangul

din 
ca 
al

îndepărtate,'
lui Ludovic 

regele Franței.

ti-

Manole CORCACI,
Nistor TUICU, 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondenții „Scînteii

Sâptdmîna viitoare la cinematograful „Capitol“ 
din Capitală premiera filmului 

ÎN ARȘIȚA NOPȚI?V
producție în culori a 
studiourilor americane 

cu : SIDNEY POITIER 
și ROD STEIGER

Regia : Norman Je
wison. Film distins cu 
premiul Oscar pentru : 
cel mai bun scenariu 
(Stirling Silliphant), cel 
mai bun actor (Rod 
Steiger), cel mai bun 
montaj (Hal Ashby), 
cel mai bun film al anu
lui, cea mai bună înre
gistrare sonoră.

I

&
® i iz- Iz,;

.1
■

/.

Sugestii 
pentru o colecție 
consacrată Thaliei

t V 19,15
19,20

19,30
20,00

PROGRAMELE P și II

agă. Iar cel de a) doilea de 
mare spătar și apoi de mare 
hatman. Mai mult încă, Ion 
Neculce se mîndrește că în 
scurta domnie de a doua a 
lui Dimitrie Cantemir el 
ar fi fost cel mai apropiat 
sfetnic al voievodului: „Iar 
mai de credință și mai ales 
toate trebile domniei era 
după mine, loan Niculce. 
vel-spătar“. Ca mare hat
man. viitorul cronicar a 
condus de altfel oștirea 
moldoveană în lupta de la 
Stănilești. unde tarul l-a 
întrebat, după ce turcii în
conjuraseră armatele aliate.

strein, să citească și să 
scrie, că au fost scrise în 
inima mea". Această pro
fesiune de credință ni se 
pare revelatoare.

Ca și predecesorii săi el 
scrie avînd sentimentul 
continuității istoriei târli, 
al valorii educative și pa
triotice a faptelor trecutu
lui. Iată de ce s-a ostenit 
să adune acele scurte po
vestiri care circulau în epo
că „din om în om" și să le 
reunească în O samă de 
cuvinte așezate în fruntea 
„Letopisețului". Alegind cu 
precădere texte referitoare

La comemorarea marelui cronicar

ION NECULCE

valoare 
multor 

Dacă 
un om

de povestitor, prin 
întrece toți tnain-

căsătoria cu Ma-

mod direct 
importante

participe 
la cele 

eveni- 
Cel din- 
de vel

dacă ar putea asigura, cu o 
mică trupă, ieșirea lui și a 
sultei sale din tabără. La 
răspunsul negativ al Iui Ne
culce, țarul luă inițiativa 
tratativelor, norocos înche
iate, spre furia și dispera
rea regelui Carol al XII-lea 
al Suediei, refugiat la turci, 
la Bender. Neculce dă o 
mare dezvoltare în cronica 
sa capitolului domniei de 
nouă luni a lui Dimitrie 
Cantemir, precum și luptei 
de la Stănilești. cu amănun
tele unui om de meserie, 
chiar dacă nu ne-am înșela 
bănuind că minuia spada cu 
mai puțină dibăcie decit 
pana.

Din prețioase amănun
te concrete ne putem da 
seama de marea valoare do
cumentară și literară a cro
nicii lui Neculce, în bună 
parte operă memorialistică, 
de martor vizual al eveni
mentelor contemporane, 
pentru care, cum spune în 
predoslovia „Letopisețului", 
„nu i-au mai trebuit istoric

la personalități de primă 
mărime ale Istoriei noastre. 
Neculce insista asupra sen
surilor ce se pot desprinde 
din faptele narate, asupra 
semnificațiilor lor morale. 
Prin înaltele lor calități ar
tistice. prin valorile stilu
lui și limbii, aceste pagini 
conferă autorului lor locul 
de frunte pe care îl ocupă 
în istoriografia noastră na
țională veche. O parte din 
ele sint adevărate legende, 
și ca atare incontrolabile, 
deși cîte una, ca aceea a a- 
produlul Purice, a putut fi 
rectificată prin versiunea 
din cronica moldo-germană. 
descoperită de învățatul po
lonez Olgierd Gorka. O 
mare parte din ele, începînd 
cu cele de pe vremea lui 
Vasil e Lupu și a lui Gheor- 
ghe Ștefan, i-au fost cu
noscute probabil prin tra
diția familială, de la buni
cul și mama lui, precum și 
din alte izvoare orale, ca 
legenda ascensiunii lui 
Gheorghe Duca voievodul.

avînd deci aceeași 
memorialistică ca a 
pagini ale cronicii. 
Neculce nu este 
de carte și un gînditor,
ca Miron Costin, Dimitrie 
Cantemir și stolnicul Con
stantin Cantacuzino, accen
tul povestirii este la el a- 
fectiv. Ion Neculce iubește 
și urăște cu putere, chiar 
dacă încearcă să fie obiec
tiv. cunoscînd îndatorirea 
de nepărtinire a adevăratu
lui istoric. Coborîtor din 
neamuri vechi, încărcat el 
însuși cu o bogată și ade
sea dureroasă experiență de 
viață, atît în tinerețe 
cit și la maturitate, cu lungi 
pribegii prin străinătate, cu 
confiscare de bunuri în 
urma exilului său de nouă 
ani, cu dramatice procese 
de reabilitare și cu bătri- 
nețile strîmtorate. Ion Ne
culce e in fond un om com
plex. dar care se stilizează 
țărănește, cu zicale, cu
metafore și comparații
populare, p!ăcîndu-i să vor
bească de „mintea lui cea 
proastă" (adică fără învă
țătură înaltă). întocmai ca, 
peste un veac și mai bine, 
celălalt mare povestaș, Ion 
Creangă. Cînd arată cum 
s-a înțeles Antioh Cante
mir cu polonii, Neculce 
îl laudă că a fost mai 
cuminte ca 
și încheie
de trei proverbe, din traista 
fără fund a înțelepciunii 
populare.

La 225 de ani de la intra
rea lui în eternitatea mari
lor clasici, este mai mult 
decît un act de pa'triotică 
datorie să evocăm persona
litatea cronicarului, minu
natele lui pagini de proză 
memorialistică, sentimen
tele iubirii de țară care 
l-au animat, ale cinstirii oa
menilor luminați ai vremii 
sale și vremurilor ce l-au 
precedat, să evocăm pe cel 
în paginile căruia un alt 
mare poet în proză. Mihail 
Sadoveanu, și-a recunoscut 
pe părintele său literar.

tatăl
cu o

său 
serie 1

Critica de artă

Șerban CIOCULESCU

Editura „Univers", In 
colaborare cu Teatrul 
Național „1. L. Cara- 
giale“ și-a propus atît 
de utila și nobila ac
țiune de a edita dra
maturgie.

Și iată, va apare in 
curind primul titlu al 
noii colecții „Thalia" : 
celebra tragedie sha- 
kespeareană „Hamlet". 
li vor urma „Electra" 
de Sofocle. „Cymbeli- 
ne“ de Shakespeare, 
„Dragă Antoine" de 
Jean Anouilh, „Mizan
tropul" de Menandru, 
„Marat-Sade" de Peter 
Weiss, „Jocul de-a mă
celul" de Eugen lones- 
cu, „După cădere" de 
Arthur Miller. „Uriașii 
munților" de Luigi Pi
randello. Colecția va 
cuprinde și titluri ro
mânești, printre care 
,,Danton" de Camil Pe
trescu. „Titanic vals" 
de T. Mușatescu. „Pi
sica in noaptea de Anul 
Nou" de D. R. Popescu.

Nu ne putem arăta 
decit bucuroși in fața 
acestui prilei de a ne 
reintilni cu creații bi
necunoscute ale dra
maturgiei originale, de 
a reciti capodopere 
din patrimoniul uni
versal, in versiunea u- 

'nor oameni de cultură 
— .prețuiți traducători. 
Nu putem decit. aprecia 
mulțimea de titluri și 
diversitatea epocilor

din care sini ele alese.
Totuși, chiar și numai 

simpla lectură a aces
tor titluri din colecta 
„Thalia" indeamnă, in
tr-o anumită privință, 
la unele clarificări. Co
lecția propune piese 
clasice foarte cunoscu
te și piese ale drama
turgiei ultimelor două 
decenii ; creații drama
tice, unele — aflate la 
prima tălmăcire ro
mânească, altele — 
traduse și tipărite de 
nenumărate ori, cu suc
ces, chiar în ultimii 
ani ș.a.m.d. Care sint 
criteriile după care au 
fost reținute aceste lu
crări — fiecare in par
te reprezentând o va
loare ? După ce cri
terii această succesi- 
une de titluri poate 
alcătui a adevărată co
lecție ?

Credem că o colecție, 
Cum este cea a „Tha
liei", colecție care are 
meritul de a fi închi
nată acestei arte atît 
de oropsite de editori 
și pe care o vedem a- 
părind de-a lungul 
mai multor ani.de aici 
înainte — ar trebui să 
își propună un tel mai 
ambițios. Acela de a 
oferi cititorului o ade
vărată „bibliotecă" de 
teatru — „bibliotecă" 
in care acesta să gă
tească cele mai semni
ficative creații ale dra

maturgiei, neomițin- 
du-se nici unul din 
momentele însemnate, 
precum cel al teatrului 
medieval, al clasicis
mului francez, al ex
presionismului. De ase
menea pentru a asigu- 
-a un echilibru intre 
dramaturgia româneas
că și cea străină, poa
te că nu ar fi lipsit de 
interes ca — in locul 
unei prezențe minori
tare, întâmplătoare — 
dramaturgia româneas
că să apară intr-o se
rie distinctă a colec
ției, paralelă cu cea 
universală.

Credem că cititorul 
ar fi mai cîștigat dacă 
„Thalia" s-ar ghida 
după criterii mai fer
me. dacă aparițiile ei 
s-ar înscrie într-o suc
cesiune mai strînsă, 
dacă ele ar respecta a 
anume evoluție și pe
riodizare în istoria 
dramaturgiei.

Această solidă, ju
dicioasă operă de cul
turalizare presupune, 
desigur, din partea re
dactorilor eforturi mai 
mari — eforturi care 
ar fi răsplătite însă cu 
prisosință prin autori
tatea șl prestigiul spo
rit pe care le-ar do- 
bîndi această, de altfel, 
mai mult decit bine
venită colecție.

Natalia STANCU
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97,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune tn limba germană, tn 
cuprins : • Secvențe la zi
• Poșta emisiunii • Teatru t 
„Omul care a văzut moartea" 
de Victor Eftimiu, in inter
pretarea unul colectiv al 
Teatrului de stat german 
din Timișoara (partea I).

18,00 „Bună seara, fete I Bună 
seara, băieți !“. Din cuprins :
• Teatru șl muzică cu stu- 
denți • Melodii interpretate 
de Cristine și Georges Mous- 
taki • Printre colinele verzi 
— reportaj de Sânziana Pop. 
Emisiune de Ellsabeta Mon- 
danos șl Tlti Acs.

18,45 Campionatele Internaționale 
ale României la lupte libere

(l'rmare din pag. I)

compozitori, muzico
logi, ziariști — perso
nalități 
ale vieții 
culturale 
nale,. pentru a fi pre- 
zenți la cea de-a cin- 
cea ediție a Concur
sului și festivalului 
Internațional „Geor
ge Enescu".

Inaugurat acum 
ani, prin grija atentă 
a statului nostru pen
tru cinstirea unyi fiu 
eminent al poporului 
român. Concursul șl 
festivalul „George E- 
nescu" se poate mîn- 
dri pe drept cu 
zultatele obținute 
cele patru ediții 
terioare. Multor tineri 
interpreți 
le-a fost 
lejul de

proeminente 
muzicale și 
internațlo-

12

re
in^ 

an-

de valoare 
oferit pri- 
a-și. iua

22.00

22.50

23.00
23,30

șl greco-romane — finala. 
Transmisiune de la sala Flo- 
reasca.
Anunțuri — publicitate.
„1 001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Deschiderea celui de-al V-lea 
Concurs șl Festiva) Interna
țional „George Enescu". 
Transmisiune din Sala Mare 
a Palatului • Festivitatea de 
deschidere • Concertul or
chestrei simfonice șl corului 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu". In program : Sim
fonia a IlI-a în Do major op 
21 de George Enescu. Diri
jor Mihai Bredlceanu. Diri
jorul corului : V. Pintea. In 
pauză : ■ Reportaj TV :
„Ștafeta tn văzduh" — un 
film de Ștefan Dimitriu des
pre curajul șl Iscusința para- 
șutișttlor sportivi de perfor
manță.
Film serial . „Incoruptibilii" 
„Domnul Moon".
Divertisment tn Do major... 
cu Florin Bogardo.
Telejurnalul de noapte. Sport, 
închiderea emisiunii.
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tn ultima vreme sint 
dezbătute aspecte ale 
raportului dintre artist 
și criticul sau critica de 
artă. Faptul, in sine, 
este îmbucurător. Dar 
vom' observa, că, 
abordarea 
dezbaterile 
întotdeauna de la punc
te de vedere pertinen
te, judicioase, 
mult, un artist 
tîmplător din 
mai puțin har) 
îa adresa criticii de 
artă o diatribă, pe cit 
de vehementă, pe atît 
de puțin argumentată

Intr-o vreme, și se 
pare că. timid, și în 
prezent, s-a mai vehi
culat ideea unei incom
patibilități între artist 
si criticul de artă. Pro
blema este fals pusă 
Dacă există unele ne
înțelegeri. ele își au. 
cred, originea în ca
rențe de concepție și 
de metodă.

Mai întîi să obser
văm că se confundă 
uneori cronica de artă 
cu cea de reclamă, iar 
actul critic cu un 
subiectivist izvor de a- 
precieri laudative, in
diferent dacă acestea 
din urmă sînt sau nu 
justificate de calitatea 
operei create.

De la „căutarea" unui 
critic care să rostească 
cuvîntul de deschidere 
neapărat laudativ — la 
vernisajul unei expo
ziții personale sau care 
să prefațeze catalogul 
acesteia, si pînă la cro
nica publicată în presă 
firește, tot atît de elo
gioasă — este un drum 
care, in intenția unor 
artiști, trebuie să fie 
pavat numai cu formu
le si aprecieri taudatl-

în 
problemei, 
nu pleacă

Nu de 
(nu in- 
cei cu 
a rostit

%

me. tn momentul în 
care însă criticul de 
artji, dind dovadă de 
probitate profesională, 
de o preocupare con
stantă spre o ierarhi
zare judicioasă a valo
rilor, își exprimă și 
unele rezerve, el devi
ne un reprezentant al 
„spiritului de grup", 
un individ incapabil să 
înțeleagă „adevărata" 
artă, al cărei promotor 
este fără doar și poatp 
numai artistul respec
tiv. Pe de altă parte, 
tot ca o problemă de 
concepție, trebuie ară-

puncte 
de vedere
lat că modul de a gindl, 
de a formula aprecie
rea de valoare a unor 
critici, evidențiază con
vingerea că ei, și nu
mai ei, sint chemați să 
accepte sau să respin
gă, in mod deliberat, 
opera de artă ; ba, mai 
mult, convingerea că 
sint valoroase numai 
acele opere de artă 
care corespund concep
ției sau gustului lor, 
înclinațiilor lor spre o 
zonă sau alta a artei.

Carențele de metodă 
in critica de artă se 
datoresc uneori super
ficialității, inexperien- 
ței și — de ce să n-o 
spunem — a unei insu
ficiente pregătiri de 
speciolitate. Numai așa 
se poate explica ne
glijarea preocupărilor 
spre o Ierarhizare va
lorică. abundenta de a- 
precieri laudative, nu

întotdeauna justificate 
Criteriul comparativ, 
care ar facilita o astfel 
de ierarhizare, este rar 
utilizat și într-o ma
nieră îngustă. Nu de 
puține ori se practică 
cronica de inventar. Se 
uită, de pildă, faptul 
că dacă o expoziție 
personală poate oferi 
posibilitatea pătrunde
rii in universul de crea
ție al unui artist, sesi- 
zindu-se, prin analiză, 
caracteristicile particu
lare ale operei, o ex
poziție colectivă, cu 
caracter republican, a- 
vind un caracter anto
logic, poate prilejui 
concluzii generaliza
toare asupra peisajului 
artistic din momentul 
respectiv.

M-am referit doar la 
cîteva aspecte. Dar 
chiar și acestea cîteva 
pot constitui un punct 
de plecare in stabilirea 
acelor raporturi firești 
care trebuie să existe 
intre opera de artă și 
modalitatea aprecierii 
ei valorice. Criticul de 
artă, in planul mare al 
cunoașterii artistice nu 
are mentrea de a des
fășura doar o activitate 
de informare, ci de a fi 
un mediator între ope
ra de artă și public, de 
a fi un teoretician, un 
filozof, dotat cu o du
blă exigentă a preci- 
ziunii conceptuale și a 
sensibilității. Or. con
cepția șt intuiția, baza
te pe erudiție, pe o te
matică culturală gene
rală și de specialitate, 
trebuie să alcătuiască, 
in cadrul judecății de 
valoare, un proces uni
tar.

Constantin 
ANASTASIU

UN EVENIMENT CULTURAL
zborul în urma con
cursurilor bucurește
ne. Creația enes- 
ciană și, treptat, bo
gata și variata creație 
muzicală românească 
contemporană au de
venit tot mai mult și 
mai bine cunoscute. 
Excelenții artiști ro
mâni și străini care au 
competiționat in cadrul 
manifestărilor muzi
cale au contribuit la 
stimularea exigentelor 
publicului românesc 
și la înviorarea vie
ții noastre muzicaie. 
Bucureștiul a devenit 
unui dintre centrele 
culturale recunoscute 
în toată lumea, festi
valul și-a adus aportul 
binevenit pentru cu-

noașterca țării și a po
porului român, pentru 

1 cunoașterea vieții care 
se desfășoară pe aces
te meleaguri.

Legat de numele ma
relui muzician pa
triot care, prin În
treaga și îndelungata 
șa activitate de crea
tor și interpret de 
muzică, cinstește deo- 1 
potrivă muzica și cul
tura românească, și u- 
niversală. Concursul 
și festivalul „Geor
ge Enescu" și-a stabi
lit o frumoasă tra
diție care se adîncește 
tot mai mult în con
știința oamenilor de 
la noi și din străinăta
te. Evenimentul artis
tic cultural de presti-

giu internațional, care 
are loc din trei în trei 
ani la Șucurești, re
prezintă nu numai un 
prilej de confrunta
re, de competiționare 
în domeniul muzicii, 
nu numai o intilnire 
periodică dintre muzi
cieni. acest concurs și 
festival internațional 
reprezintă pentru noi 
o necesitate de a res
pira adine, de a scru
ta orizontul cît mal 
departe și cît mai 
clar, de a cunoaște cît 
mai mult, de a ne cu
noaște pe noi înșine, 
în acest sens, Concur
sul și festivalul 
.George Enescu" con
tribuie prin mijloace
le de care dispune la

Întărirea 
respectului 
colaborării 
nale.

Dacă tuturor le e 
cunoscut azi că politi
ca internațională a 
României, susținută cu 
fermitate și consec
vență, e o politică de 
colaborare sinceră, 
pașnică șl rodnică cu 
toate popoarele lumii 
— putem spune că a- 
ceastă manifestare in
ternațională reprezintă 
și ea o parte — una 
dintre dovezile con
crete ale acestei poli
tici. înfrățiți prin artă 
în capitala unei țări 
cu o veche cultură și 
o trăire artistică in
tensă și originală,

împreună 
dragostea, 
cele mai

prieteniei, 
reciproc și 
internațio-

cinstind 
frumosul, 
prietenia — 
nobile aspirații ale u- 
manității — oamenii 
noștri și oaspeții stră
ini care simt căldura 
inimilor care îi în
conjoară slujesc, în a- 
cest cadru și în aceste 
zile, colaborării inter
naționale largi și efi
ciente, de care popoa
rele au mai mult ca 
oricînd nevoie în mo
mentul de față.

Urînd succes Con
cursului și festivalu
lui. ne exprimăm în
credințarea că aces
tea vor constitui un o- 
magiu adus marelui 
Enescu. o contribuție 
la afirmarea valorilor 
fundamentale din mu
zica românească și u- 
niversală, la descoperi
rea și certificarea ade
văratelor talente, o a- 
devărată sărbătoare a 
muzicii.
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cinema
• Sunetul muzicii t PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Inttlnlrea : REPUBLICA — 8; 
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,80, STA
DIONUL DINAMO — 20, GRADI
NA PARCUL HERĂSTRĂU — 20.
• Degetul de fier : BUCUREȘTI 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Mayerling (ambele serii)
CEAFARUL - 9; 12,30; 16; 
MELODIA - 9; 12,30; 16;
GRADINA DOINA — 20,30, 
DERN - 8,30; 11,30; 14,30;
20,30, ARENELE ROMANE
• Liniște și strigăt — 9,45; Săr-.. .. ... ---- aJn

CA-

LU- 
19,45, 
19,3». 
MO- 

17,30;
- 20.

14; Așa
20,15 :

manll flăcăi — 12; 
venit — 16.13; 18.15; 
PITOL.
• Mari «uccese de odin. 
GRADINA CAPITOL — 19;
• Ambuscada : VICTORIA
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• întoarcerea doctorului Mabuse :
FESTIVAL - 8,45; 11; ------ ""
18,30; 21, la grădină — 
RIT - 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45, FEROVIAR - 9; 11,15;
16; 18.15- 20,30, EXCELSIOR 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
MURA - 11: 16; 18,15; 20.30.
• Monștrii : CENTRAL - 8,30
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20.45. FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Jandarmul se însoară : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. MIO
RIȚA — 11: 15; 17,30; 20.
• Hatarl : TIMPURI NOI —
9—21 în continuare.
• Cavalerul Pardalllan ; îndrăz
nețul Pardalllan : CINEMATECA 
(sala Union) 9; 12,30; 16; 19.30.
• Argoman superdiabolicul : LU
MINA — 9.30—16,30 în continuare ; 
18,30; 20,45. COTROCENI - 15,30: 
17,45; 20. MOȘILOR — 15,30; 18. la 
grădină — 20.
• Profesorul Infernului : GRIVI- 
ȚA - 16; 18.15: 20.30. POPULAR
- 15,30; 18.
• Această femele : INFRATIRF.A 
INTRE POPOARE — 15.30; 17,45; 
20, VOLGA — 16.30; 18.30: 20.30. 
POPULAR - 20,15.
• Asul de pică : BUZfcȘTl — 
15.30; 18
• Străinii ! GRADINA BUZEȘT1
- 20,15.
• Pan Wolodyjowskl (ambele se
rii) : DACIA — 8.45—20,30 în con
tinuare.
• Tffrany memorandum : BU-
CEGI - 10; 15,30; 17,45, la grădi
na - 20. AURORA - 9; 11.15;
13.30; 16; 18,15, la grădină - 20.15.
• Iubiri tăcute : UNIREA - 15.30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
UNIREA — 18, la grădină - 20.15.
• Frații Saroyan : LIRA — 15,30.
• Comisarul X șl „Panterele al
bastre" : LIRA - 18. la grădină - 
20.
• Ora hotărttoare : DRUMUL SĂ
RII — 15.30.
«Freddy sl cîntecuî preriei 
DRUMUL SĂRII - 17,45; 20.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto 
FERENTARI — 15.30; 18; 20.19.
• Petrecerea : GIULEȘTI - 15,30; 
18; "0,30. ARTA - 15.30; 18. la 
grădină - 20,15, RAHOVA — 15,30: 
18. la grădină - 20,15.
• Dragoste șl viteză : GLORIA — 
?; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30. TO
MIS - 9; 11.15: t3.30: 15,45; 18, la 
grădină — 20.
• Intilnire la vechea moschee : 
MUNCA - 16: 18; 20.
• Afurisitul de bunic : FLACARA
— 16: 18- 20.

odinioară : 
; 21.

9;

13.3»; 16,
20, FAVO- 
" 18,15;

13,30;
— 9;
FLA-

ta t r
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• Teatrul satfrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma- 
zel-tov ! — 19,30.

ani.de
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I
n 1925 „Cartea Românească" 
edita volumul Orașe din Ro
mânia. Despre Iași se scria : 
„lașul poate fi luat ca tipul 
orașului în spre asfințitul vieții ; 

orașul A FOST. îi rămăsese aureola 
culturală, o continuare tradiționa
listă. Dar și asupra acesteia se lă
sară incet-incet, norii indiferentis
mului local și general...".

lașul a suportat dificil mișcarea 
sulicient de violentă a așezării de
pline a secolului în care ne aflăm. 
Sute și sute de ani iși trăise febril 
istoria maiestuoasă, dar frint de a- 
mintiri și nbstalgii, hrănit doar la 
flăcările lor neîndestulătoare, obo
sise. Dar este ciudat și azi, acum, 
cind explicațiile pot cuprinde și 
justifica, că aceste Ioduri care au 
cunoscut Biserica Domnească, Trei 
Ierarhii, Academia Vasiiiană, că 
aceste locuri care au primit 
mai apoi Academia Mihăileană 
și au Ivit in aceiași fericit și agitat 
secol XIX Conservatorul filarmo
nic și dramatic, primele spectacole 
de teatru in limba română, „Albina 
românească" și „Alăuta româneas
că" a lui Gh. Asachi, Societatea de 
medici și naturaliști, prima univer
sitate și primele școli de ingineri 
și agronomi, mișcarea revoluționară 
de la 1848 și mișcarea unionistă, 
primele cercuri revoluționare in
fluențate de teoria socialistă și pri
mele traduceri din literatura socia
listă, dar este ciudat că aceste locuri 
binecuvintate de trecerea sacră a 
Iul Creangă și de trecerea prea gră
bită și îndurerată a lui Eminescu, 
aceste locuri de legendă și începu
turi erau sortite, după comentariul 
din 1925, și după realitatea de a- 
tunci, să se risipească pitoresc in 
neființă...

Insuficient dezvoltat industrial, ca 
de altfel Întreaga Moldovă, la
șul de dinainte de primul război 
mondial și pină după al doilea răz
boi a continuat să reziste timpului 
și micilor schimbări aduse de el în
deosebi prin activitatea comercială. 
Străzi intregi, nenumărate, alăturau 
magazin lingă magazin și dădeau 
iluzia unei activități economice si
gure. în fapt, orașîil a supraviețuit 
păstrîndu-și grav „aureola cultura
lă", consumind-o intr-un ritual po
tolit și confuz în trecerea de la o 
zi la alta, de la un anotimp la altul, 
în schimb, și grabnic, invadase re
putația de pitoresc. începuseră a fi 
pitorești nu numai crișmele, nu nu
mai străzile, suind și coborînd prin
tre case prăbușite în mări de ver
deață, dar printr-o nelegiuită per
suasiune, pitorescul Începuse să cu
prindă și oamenii sacri ce-și purta
seră pașii pe aici, să cuprindă și 
faptele lor și cea ce mai era fru
mos și romantic — se năclăise to
tul cu acea lentoare aparent inex
plicabilă și alunecase totul intr-o 
moarte exotică și tristă prin sufo
care cu miasmele propriilor nepu
tințe. „în Iași — spunea cindva Io
nel Teodoreanu, înainte de a fugi 
la București — nu sint decit două 
drumuri : spre gară și spre cimitir". 
De aceea pentru mulți, pentru prea 
mulți a rămas doar amintirea unui 
Iași de litografie — contururi șter
se, perspectivă naivă, culori spălate 
in sepia șl noapte, un Iași al plecă
rilor spre viață și niciunde, un Iași 
al pîndei liniștite și liniștitoare. Un 
Iași care fusese...

Dar mai exista un Iași ferit de 
pitoresc și ridlcul, un Iași ce-și 
trăia cu demnitate suferința și ne
ajunsurile și-și apropia cu fiece zi 
timpul dreptății și al încrederii — 
lașul celor care munceau și luptau 
și sperau, lașul celor porniți din 
zorii zilei spre Nicoiina, spre tipo
grafii, spre „Țesătura", spre fabri
ca de țigarete, spre depoul de tram
vaie, lașul celor care in momentele 
fundamentale pentru istoria și des
tinul patriei, conduși de comuniști, 
au știut să-și facă pe deplin datoria 
revoluționară, au știut să dea dova
da solidarității lor cu întreaga cla
să muncitoare, cu întregul popor, 
lașul celor care credeau in puterea 
renașterii, lașul studenților și al 
intelectualilor democrați, al scriito
rilor întorși cu sufletul spre cei ne
dreptățiți — lașul care avea să fie. 
între 1917 și 1920, in 1933, in 1935, 
în 1937, 1938, 1939, an de an a- 
proape, lună de lună aproape, mun
citorii ieșeni au înscris pagini de 
glorie în lupta lor împotriva împi
lării, marile greve de la Atelierele 
C.F.R. Nicolina, marile greve și de
monstrații ale tipografilor și texti- 
liștilor, demonstrațiile antirăzboini
ce ale populației orașului, acțiunile 
de solidaritate au însemnat tot 
atitea momente de demnitate și e- 
roism muncitoresc, au însemnat 
fără nici o tăgadă că adevăratul 
Iași exista, că adevăratul Iași ERA 
și trebuia SA FIE și pe mai de
parte. Dar poate că nimic nu este 
mai semnificativ in lașul despre 
care vorbesc acum decit faptul că 
aici, in martie 1921, s-a desfășurat 
Conferința pregătitoare a eveni
mentului ce avea să însemne, prin 
consecințele lui ulterioare, pătrun
derea României In noua sa istorie : 
înființarea Partidului Comunist 
Român.

Procesul trecerii la structura eco
nomică fundamental nouă pe care 
o prezintă azi orașul Iași, implicit 
județul ce-i poartă numele, cea mai 
mare parte a dotărilor economice 
fiind concentrate aici, in condițiile 
in care tradițiile industriale erau 
practic neînsemnate și, pe de altă 
parte, mina de lucru calificată lip
sea in proporții îngrijorătoare, n-a 
fost, cum s-ar putea crede, un pro
ces simplu, linear, de creștere. Erau 
și sceptici care considerau că lașul 
nu va suporta grefa industrială. 
S-au inșelat, desigur !

fost un timp — îmi spunea 
Biliuță, secretar al corni- 

de partid al municipiului 
cei mai criticați erau conr 

Dar era de înțeles 
Ani și 

in Iași se construise atit

— A 
Eugen 
tetului 
— cind
structorii. 
de ce se petrecea asta, 
ani, 
de puțin și atit de anapoda, incit
pierduserăm cu toții obișnuința de 
a vedea aici, la noi. un lucru gata 
făcut. In 1953, cind s-a dat in fo
losință Sanatoriul de noapte „Uie 
Pintilie", n-am știut ce să facem 
mai intii;sâ-i criticăm sau să-i lău
dăm pe constructori ? S-a făcut și 
una și alta, dar, dacâ-mi aduc bine 
aminte, tot cu critica am stat mai 
bine. în '54, cind a intrat in func
țiune Fabrica de antibiotice a fost 
cam la fel, pe urmă... încetul cu în
cetul ne-am obișnuit cu ceea ce se 
intimpla în orașul nostru. Dar abia 
după 1960, cind s-a proiectat și s-a 
trecut la ridicarea zonei industriale 
din partea vestică a orașului, în 
jurul Uzinei mecanice Nicolina, lu
crurile acestea au ajuns să fie in
tr-adevăr înțelese la adevărata și 
reala lor valoare...

S-a petrecut, deci, o Înnoire lm-

STEMELE MUNCII
PE FRUNTARIILE

petuoasă și totală. lașului nu 1 s-a 
făcut o simplă „grefă" industrială. 
Orașul a pășit într-o altă existen
ță, și-a adăugat determinări noi și 
necunoscute care l-au plasat la ni
velul cel mai de sus al imperative
lor timpului nostru socialist, și a- 
ceastă descătușare, și această împli
nire imensă au făcut-o oamenii. Nu 
le-a fost ușor și n-au înțeles poate 
totul de la 'bun inceput și pricepe
rea lor n-a fost poate de fiecare 
dată pe măsura nevoilor, dar erau 
pregătiți pentru așa ceva, ani și 
ani visaseră la așa ceva și luptase
ră pentru așa ceva, și construind 
cu impetuozitate, în ritmuri impre
sionante, continuau să rămînă to
tuși moldoveni, și continuau să se 
bucure în felul lor blajin și încre
zător și să muncească cum nu mai 
munciseră niciodată, și să-și iubeas
că orașul, devenit peste noapte un 
altul și același, cum nu-1 iubiseră 
niciodată.

Pentru că, dincolo de orice îndo
ială, sufletul ieșeanului despre care 
pomeneau Iorga și Vianu are do
minante aparte. Aici, la Iași, gene
rații și generații au crescut și au 
ajuns pildă generațiilor următoare 
prin rîvna și stima lor prea plină 
față de o istorie mîndră și bogată 
ale cărei urme se întîlnesc la tot 
pasul, a cărei prezență e însăși fap
tul lașului ; aici, la Iași, numele 
cărturarilor, al întemeietorilor și a- 
părătorilor de istorie, numele lui 
Dosoftei sau Miron Costin, Di- 
mitrle Cantemir, Alexandru Lă- 
pușneanu, Vasile Lupu, al lui Ko- 

O UN ORAȘ CĂRUIA IN 1925 I SE PREZICEA „ASFINȚITUL" TRĂIEȘTE UN TULBURĂTOR „RĂSĂRIT" 
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gălniceanu sau Eminescu, al lui 
Creangă sau Sadoveanu nu sint 
semne, nu sint portrete decupate 
din cărțile de istorie și citire, nu 
sint cuvinte goale, sint sevă, sint 
singe, sînt chemare și putere, sînt 
vis și credință, sînt viață ! tntreabă 
pe unul din trecătorii străzii încotro 
să apuci spre a vedea de aproape 
înflorirea pietrei din zidurile Trei 
Ierarhilor și vei fi condus tăcut pină 
la poarta minunii și lăsat singur cu 
gindurile și emoția înțelegerii. în
treabă pe unul din trecătorii străzii 
încotro să apuci spre a umbri tul
burat sub coroana teiului emines
cian și vei fi condus tăcut pe dealul 
molatec al Copoului, pe lingă zidu
rile celei dinții universități și aici 
ți se vor arăta termometrul, ceasul 
și barometrul încrustate în turnuri 
și statuia poetului mîngîiată îndea
proape de alunecușul leneș al tram
vaielor, și numai după aceea vei fi 
părăsit în preajma teiului Și a băn
cii și a îndrăgostiților îndrăgostiți 
ca pretutindeni. întreabă pe oricine 
unde se află statuia lui Gheorghe 
Asachi ’ și vei fi condus și ți se va

lași, vedere generală : „Metaforă contemporană : lingă monumentalele clădiri istorice se înaltă construcțiile prezentului*
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arăta obrazul blind al celui care a 
vorbit și a scris și pentru ceilalți 
românește. întreabă și ți se va a- 
răta. Dar mai bine pornește singur 
și încearcă să deslușești cu cele mai 
adinei puteri ale trupului și minții 
acest amestec grav de trecut și pre
zent, această splendidă regăsire a 
unui trecut înălțător intr-un pre
zent pe aceeași măsură.

D
upă ce ai răscolit In căuta
rea colțurilor celor mai 
vechi încearcă să ajungi a- 
cum în noile cartiere Socola 
— Nicolina și Tătărași. Cutreieri un 

nou oraș cu străzi, magazine, școli 
(aproape 50 000 de apartamente în 
care în ujtimii șase ani s-a mutat o 
treime din populația lașului, 400 de 
săli de clasă, peste 13 000 mp spații 
comerciale). Vizitează stadionul. 
Teatrul de vară, policlinica o- 
rașului, cel mai mare spital de co
pii din țară, dat în folosință de cîte- 
va săptămini nâmai, ansambluri 
redimensionate în Piața gării, in 
Piața Unirii, Complexul comercial 
Copou, hotelul Unirea, Palatul ad
ministrativ, Casa modei. Și astfel 
descoperind și această măsură a e- 
forturilor oamenilor locului, dimen
siunile semnificative ale noului, în
cearcă. intr-o ultimă mișcare de în
țelegere, să pornești de la gară și 
suind pe strada unde este școala la 
care a învățat Sadoveanu, vii a- 
junge în Piața Unirii. Vino dinspre 
Copou, pe Lăpușneanu, locul de 
promenadă al după-amiezelor înso
rite, sau vino dinspre clinicii© u- 

nlversitare. sau dinspre Socola și 
Nicolina. acolo unde se află zona 
industrială, sau dinspre Palatul 
Culturii și vei ajunge tot în Piața 
Unirii și te vei opri apoi să desci
frezi cu migală mozaicul întins la 
picioarele tale, in care s-au string 
metaforele exacte ale științei, ’ cul
turii și industriei lașului de azi : o' 
carte, un microscop, o macara turn, 
un atom, o instalație chimică.

„Dacă putem să remarcăm cu 
mîntlrie ceea ce am înfăptuit in 
Iași și în întreaga țară — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
vizitei tăcute la Iași în octombrie 
1968 — dacă putem face un bilanț 
pozitiv ai activității noastre, apoi 
trebuie să subliniem incă o dată că 
aceasta se datorește faptului că po
porul român are un conducător în
cercat care a știut și Știe să condu* 
că destinele națiunii noastră spre o 
dezvoltare liberă și independentă 
pe calea luminoasă a socialismului".

Acest conducător incercat, cu nu
mele adine înscris în inimile noas
tre, este Partidul Comunist Român.

La acea dată, octombrie 1968. 

zona industrială a lașului exista. 
Exista Uzina metalurgică (unde se 
produceau, pentru prima oară în 
țară, țevi sudate longitudinal și pro
file formate la rece), exista Uzina 
mecanică Nicolina (fostele Ateliere 
C.F.R. Nicolina transformate in u- 
zină constructoare de mașini și u- 
tilaje pentru sectorul construcțiilor 
rutiere și transportului pe calea fe
rată), Fabrica de antbiotice (care 
realizează 82 la sută din producția 
de antibiotice a tării), Uzina de 
prelucrare a maselor plastice, se 
înălța Uzina de fibre și fire sinte
tice (cel mai nou obiectiv indus
trial, intrat în funcțiune în 1969, cu 
șase luni înainte de termenul sta
bilit prin planul de stat). Combina
tul textil (intr-un fel ramura tradi
țională a industriei ieșene, dacă o 
tradiție se poate naște cumva pe 
baza unei fabrici de sfoară și saci ; 
celelalte fabrici care intră in com
binat — Țesătoria de mătase Vic
toria, Fabrica de tricotaje Moldova, 
Fabrica de confecții Iași fiind con
struite in anii din urmă), Fabrica 
de uleiuri vegetale Unirea (unde in 
1968 s-a produs de două ori mai 
mult ulei decit s-a produs in 1938 
în întreaga țară), Combinatul in
dustrial de morărit și panificație 
(cea mai mare unitate de acest gen 
din țară), Fabrica de tnobilă Iași, 
— existau toate acestea pe locurile 
unde se întindeau șesurile Bahluiu- 
lui. Toate aceste unități industriale 
alcătuiau ceea ce numim cu un sen-

Reportaj 
de Constantin 
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timent de satisfacție zona industria
lă a unui oraș, lona industrială a 
orașului (ași. Să ne amintim in a- 
cest moment că pină după al doilea 
război mondial, că pină in anii re
voluției socialiste, lașul nu avea 
drept fabrici mai acătării decit Ate
lierele C.F.R. Nicolina (care reali
zau în 1944 o producție de 30 de 
ori mai mică decît producția reali
zată în 1969), Fabrica de saci și 
sfoară Țesătura (care realiza în 
1944 o producție de 25 de ori mai 
mică decît producția realizată în 
1969) și Fabrica de țigarete. De a- 
ceea, tot ceea ce s-a înfăptuit, s-a în
făptuit cu muncă și sacrificii, cu 
încredere și nădejde ; această zonă 

industrială a lașului s-a ridicat în 
răgazul de mijloc al celor 26 de ani 
de la ziua Eliberării, sub conduce
rea partidului, ca urmare a politicii 
sale științifice de edificare a Ro
mâniei socialiste, de orientare a 
pasului oamenilor muncii, a gindu- 
rilor lor către culmile cele mai 
înalte ale progresului și civiliza
ției.

• Numai în ultimii zece ani, indus
tria județului Iași a primit investi
ții în valoare de peste 4 miliarde 
lei, ceea ce a însemnat, an de an, 
o nouă întreprindere, o nouă secție, 
o nouă modernizare, astfel încit, 
pentru prima oară ramurile noi, ex
clusiv noi, ale Industriei ieșene pro
duc țevi sudate, utilaje pentru con
strucții, articole din mase plastice, 
mobilă corp și curbată, ulei, mar- 
garină, paste făinoase. în ulti
mii 20 de ani, cu un ritm de 
creștere al producției de peste 18 
la sută, superior ritmului mediu 
pe țară, producția industrială glo
bală a județului a crescut de peste 
20 de ori. urmînd ca în acest an să 
fie de 22 de ori mai mare față de 
1950. Din cele 37 de unități indus
triale existente. 19 sint nou con
struite, iar-9 au fost modernizate și 
reutilale. Industria lașului dă astăzi 
peste 70 la sută din producția de 
țevi sudate din oțel a țării, 82 la 
sută din producția de antibiotice, 
1/5 din producția de tricotaje de 
bumbac, 20 la sută din producția de 
ulei comestibil, iar pe ansamblul 
județului asigură 91 la sută din pro
ducția- industrială globală. Neîn
semnată înainte de 23 August 1944.

Industria leșeapă realizează azi 2.5 
la sută din întreaga producție in
dustrială a României socialiste. 
Pentru cincinalul următor se pre
vede dezvoltarea pe mai departe a 
industriei chimice, a industriei con
strucțiilor de mașini, crearea unei 
industrii electrotehnice (se vor fa
brica aici magnetofoane și pik-up- 
uri), dezvoltarea de aproape 10 ori 
a industriei materialelor de con
strucție. In același timp, fiecare 
întreprindere va cunoaște o dez
voltare proprie. Astfel, Uzina de 
fibre și fire sintetice își va spori 
capacitatea de producție de 4 ori 
(capacitatea actuală este de 10 000 
tone fibre sintetice pe an ; fibrele 
tip lină realizate în 1969 înlocuiesc 
producția de lină care s-ar obține 
de la 3 milioane de oi !), Uzina me
talurgică de 3 ori (in 1969, 150 000 
tone țevi), Fabrica de antibiotice și 
Uzina de prelucrare a maselor plas
tice de peste două ori. Deja, la U- 
zina metalurgică s-a introdus un 
nou proces tehnologic de sudare 
prin curenți . de înaltă frecvență, 
procedeu pe baza căruia in urmă
torul cincinal se va dezvolta în
treaga producție a uzinei...

Dar mal e ceva. Ceva extrem de

lași, Piața Unirii : „Piața Unirii, centrul lașului, infirmă cu argumente 
în beton previziunile de altădată ale unui biograf sceptic

Important, ceva hotărîtor în soarta 
unei uzine utilate după ultimul cu- 
vînt al tehnicii : problema mîinii de 
lucru calificate și a specialiștilor, a 
oamenilor capabili și hotărîți să-și 
facă munca cu cea mai deplină 
conștiinciozitate, a celor ce au în
țeles că aceasta este viața întregii 
țări. La Iași se spune : moldovenii 
vorbesc puțin și fac treabă multă. 
Poetul George Lesnea, care cu
noaște lașul ca nimeni altul, mă 
lămurește :

— Așa este. Moldovenii nu sînt 
guralivi. Iși văd de rostul lor, au o 
mare dorință de bine și drept în 
suflet. Știu să discearnă, atunci 
cind se cuvine, valoarea de arti
ficiu. Neliniștea, febrilitatea moldo
venilor sint interioare, dar asta 
s-ar putea să vină, și vine, de la 
natură și de la trecutul nostru 

mir.dru. Pentru că n-a fost clipă 
ca Moldova să nu-și dorească să se 
realizeze !...

C
ind au plecat constructorii, 
au venit muncitorii, și teh
nicienii, și Inginerii ; și au 
venit și printr-o bună în- 
tîmplare rar a fost ca omul 

intrat pe poarta uzinei cu patalama 
la mină să nu fie moldovean. Iar 
dacă n-avea patalama, se „punea cu 
burta pe carte". O Moldo 'ă întreagă 
a deschis cărțile și înainte de a se 
regăsi la Suceava, Ia Piatra Neamț, 
la Borzești, la Birlad, Ia Iași s-a re
găsit in școli și institute. In doar 
zece anj numărul salariaților din in
dustria ieșeană a crescut de șase ori. 
A fost nevoie să se înființeze școli 
profesionale și tehnice și s-au în
ființat. S-au înființat și licee de 
specialitate și-n vremea din urmă 
a început în vecinătatea zonei in
dustriale construcția unui complex 
școlar ce va grupa școli profesio
nale și tehnice unde vor fi pre
gătiți viitorii muncitori pentru in
dustria cons'"ucțiilor de mașini, 
chimică, energetică și ușoară. lașul, 
oraș al primei universități, oraș al 

mișcării literare care a fixat defi
nitiv limba română scrisă, cetate 
deci recunoscută a științei și cul
turii românești a trebuit să învețe 
sistematic alfabetul pătrunderii de
pline in zona fierbinte a timpului 
pe care-1 trăiește noua Românie 
socialistă : industrializarea. Semni
ficativ pentru această încredere 
creatoare a oamenilor de toate 
vîrstele ai acestor meleaguri este 
faptul că azi, în școlile și institu
tele de învățămint superior învață 
peste 150 000 de elevi și studenți. 
La Universitate și în cele patru in
stitute de invățămînt superior, însu- 
mind 29 de facultăți, învață peste 
23 000 de studenți, și tot atiția spe
cialiști a dat țării lașul din 1950 
pină în acest an. Un calcul simplu 
arată că fiecare al optulea locuitor 
al lașului este student, că mai mult 
de un sfert dintre ei locuiesc în 
cartierul tradițional studențesc din 
Copou și curind alții vor locui în 
noul centru urban studențesc care 
se construiește în apropierea zonei 
industriale, în cartierul Tudor Vla- 
dimirescu (in 1938 era doar un 
singur cămin studențesc !) Numai 
în anii din urmă pentru învăță- 
mîntul superior ieșean s-au alocat 
investiții în valoare de peste 230 
milioane lei.

A Țost apoi de la sine înțeles ca 
dezvoltarea centrului universitar, al 
doilea ca 'mărime din țară, și pro
cesul masiv de industrializare a 
județului și orașului să impună noi 
sarcini muncii de cercetare știin
țifică de la catedrele de învăță- 
mint superior și în institutele de 
cercetări, în laboratoarele uzinale. 
Continuator al unor, tradiții știin
țifice de un înalt prestigiu, lașul de 
azi, prin școlile de matematică și 
geometrie, prin cele de chimie și 
filologie, medicale și agronomice, 
dar îndeosebi prin cercetările vi- 
zind acordarea de asistență tehnică 
întreprinderilor din oraș și din țară, 
își îmbogățește permanent tezau
rul științific și-l pune cu tot mai 
multă eficiență în slujba construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Inevitabile mutații în e- 
sență culturale, inevitabilă devenire 
spirituală a unui oraș care adăposteș
te, dincolo de zidurile neogotice ale 
Palatului Culturii, un muzeu de artă 
(Veronese, Murillo. Caravaggio, Van 
Dyk, Grigorescu, Aman, Tonitza, 
Băncilă...), un muzeu de istorie (și 
cît este de bogată și de singu
lară istoria acestor locuri !), un 
muzeu etnografic, un muzeu poli
tehnic ; inevitabilă devenire spiri
tuală a unui oraș dăruit la tot pa
sul cu frumuseți Inegalabile (numai 
în vremea din urmă au fost scoase 
la 'lumină Casa memorială Dosoftei 
și Vila Sonet, unde a locuit poetul 
Mihai Codreanul ; inevitabil salt 
pe orbita marilor centre culturale 
ale țării în condițiile în care aici 
funcționează un Teatru Național, o 
Operă de stat, un Teatru de pă
puși, o Filarmonică, o editură, 
„Junimea", o Casă de cultură 
a sindicatelor și o Casă de cul
tură a tineretului, în condițiile în 
care aici apar două reviste de lite
ratură, „Cronica" și, ca un omagiu 
al continuității. „Convorbiri lite
rare", ziarul „Flacăra lașului", în 
care postul de radio Iași emite 
șapte ore pe zi — un oraș, deci, 
ce-și știe și ocrotește începuturile 
și viitorul.

Astfel, întinerind, lașul, acest 
oraș pornit pe drumul adevăratei 
lui existențe, in consens cu pre
zentul tumultuos pe care-1 parcurge 
întreaga țară, lașul, (acest oraș- 
muzeu despre care un turist scria : 
,.Aflu că aici au locuit doi poeți. 
Nu trebuiau să plece. E prea fru
mos"), a însemnat și înseamnă — 
pentru cei ce l-au făurit, pentru 
cei de-o seamă cu Ștefan Vrin- 
ceanu, muncitor la Uzinele de fi
bre și fire sintetice, cu Dumitru 
Istin, maistru la aceeași uzină, stu
dent la fără frecvență la chimie 
industrială, pentru cei de-o seamă 
cu academicianul Cristofor Simio- 
nescu, rector al Institutului poli
tehnic „Gh. Asachi", pentru cei 
de-o seamă cu poetul George Les
nea, cu muncitoarea textilistă 
Elena Timofte, cu doctorul Nicolae 
Niculescu, cu profesoara Viorica 
Coca, cu inginerul Sorin Ioniță, cu 
studenta Stela Ncicu, cu arhitectul 
Cezar ' Dăriescu, pentru cei de-o 
seamă cu atîția și atîția alții, pen
tru toți cei ce-1 ocrotesc spre a-1 
trimite în timp cît mai bogat și cit 
mai frumos — ziua de ieri, ziua 
de azi și ziua de mîine a încrederii 
in muncă și oameni, în destinul 
socialist pe care și-l făurește țara.

Credință care, pe fundalul dez
voltării armonioase a întregii țări, 
a statornicit și înnobilat personali
tatea demnă și reprezentativă a 
lașului — oraș de legendă și în
ceputuri, oraș de prezent eroic, da 
viitor luminos.
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In Medina, dughenele se înșiruie la nesfîrșit... In sud, solul fertil este supranumit „pămînt al orezului
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CONTRASTE SENEGALEZE
Pentru multă lume, mai ales după 

reușitul Festival de artă neagră din 
1966, Senegalul înseamnă Dakar. 
Pentru mulți intelectuali, el înseam
nă președintele-pOet Leopold Sedar 
Senghor. Pentru călător, pentru tu
ristul în trecere, Senegalul pare si
nonim cu peninsula Capului Verde.

Văzută din avion, panorama locu
rilor e splendidă. I-a impresionat și 
pe primii portughezi ai lui Henrique, 
în secolul al XVI-lea, cînd, după o 
călătorie de cîteva luni, de-a lungul 
unui țărm nisipos, fără arbori, după 
ce au trecut de Maroc și Canare, 
omul de pe catarg a zărit, în sfirșit, 
primii/ copaci : „Cabo Verde !“.

Corăbiile din secolul al XVI-lea 
ancorau în apele micii insule Goree, 
în fața Dakarului. Capitală cu conso
nanțe olandeze, ea a rămas faimoasă 
pînă prin secolele XVII—XVIII ca 
„antrepozit de sclavi" și punct de 
plecare pentru marea călătorie spre 
Antile. Acum, Ministerul Turismului 
oferă vizitatorilor străini nisipuri 
albe, pescuit în larg și submarin cu 
ustensile moderne, 
cursuri 
fracții.

După 
eră a 
piață colonială Protet s-au înălțat 
sediile unor mari bănci internațio
nale. Apoi, numele s-a schimbat de
venind Piața Independenței — om
bilic comercial al orașului, cu 
600 000 de locuitori, simbol al efor
turilor făcute pentru dezvoltarea in
dustrială a țării.

Este vorba, de fapt, de un dublu 
oraș : o fațadă și... celălalt' Dakar? 
Pe de o parte, e tabloul coastei A- 
tlanticului, al vilelor ultramoderne 
din cartierul rezidențial, al univer
sității — prima de limbă franceză 
din Africa. Dakar mai înseamnă cul
tura africană neagră. Muzeul său, 
sub egida I.F.A.N. (Institutul Fun
damental al Africii Negre) oferă o 
«mplă trecere în revistă a tuturor 
civilizațiilor din Africa occidentală. 
Este un muzeu dinamic, funcțional. 
Dakar înseamnă și aeroportul, ca
pabil oricînd să primească un 
„Boeing" ultimul tip sau chiar 
un „Concorde". Dakar — placă tur
nantă, port al Africii spre Rio de 
Janeiro, New-York, Europa. Toate 
marile companii aeriene iși afișează 
însemnele sub arcadele Pieței Inde
pendenței.

Cealaltă față a Dakarului este Me
dina, cu străzile pe care m'ișună 
copiii, cu case mărunte și curți mo
deste. Acesta este Dakarul săracilor. 
Există și o Medină nouă : 
Karak. Fann-Hok, Baobabs,
— cartierele unui mic oraș plin de 
verdeață. După cum există și o „Me
dină a țesăturilor" care începe in 
spatele pieței Sandaga. Aci, dughene 
de țesături se înșiruie una după alta, 
cu mătăsuri fluturînd în vînt, cati
fele brodate cu fire aurii, țesături 
de bumbac imprimate pe care poți 
admira zborul păsărilor, frunze, tre
cători și... inimi. Alături de ele 
află ateliere de broderie, croitorie 
bijuterie.

Pe străzile orașului vezi tot 
vrei și în materie de îmbrăcăminte.
— de la minijupă, dar mai ales 
de la fîșia de pînză înfășurată în 
jurul șoldurilor și de la boubou-ul 
masculin, pînă la frumoasele toalete 
purtate de elegantele din „înalta so
cietate".

După cum relevă adeseori preșe
dintele statului senegalez, Dakarul 
costă scump, foarte scump, deoarece 
e un cap prea mare și greu pentru 
un corp filiform ca cel al Senega
lului — stepă deșertică în cea mai 
mare parte, defavorizată de 
(Senegalul-Sounou Gal — 
denumesc locuitorii săi, se 
pe o suprafață de 201 409 km pătrați, 
populată de peste 3 milioane de oa
meni). Căci, asemenea unei oglinzi 
cu multe fețe, Dakarul atrage In 
continuare spre el populația din in
terior, care se înghesuie în bidon- 
villes-uri. de-a lungul autostrăzii 
Dakar-Yoff și la periferiile din Pi- 
kine, Ouakam, Hann sau Rufisque.

Mai există în Senegal și Saint 
Louis — orașul-muzeu din nord, de 
la gurile fluviului Senegal. în trecut 
de trei ori capitală și avind 
doar 60 000 de locuitori care 
încă scufundați în somn. Mai există 
Thies, orașul militar de altădată, 
devenit nodul principal al căii fe
rate Dakar-Bamako, precum și 
Kaolack, al doilea oraș al tării ca

de pești-spadă
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și alte a-
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Corespondență din Dakar de la EDMOND FREDERIC 
publicist din Senegal

importanță economică, datorită efor
turilor depuse în domeniul agricul
turii și al punerii în valoare de noi 
pămînturi.

Senegalul e o țară a contrastelor. 
Nordul, mărginit de fluviul cu ace
lași nume și de Mauritania, este o 
întindere de nisip făcînd parte din 
stepa sahariană, care începe de la 
peninsula Capului Verde și ajunge 
pînă la granița cu Mali. Aici plouă 
foarte puțin și culturile de mei și de 
arahide sint singurele posibile în 
bazinul fluviului. Satele sînt depăr
tate între ele ; peisajul e trist, do
minat de boababii desfrunziți în a- 
notimpul secetos, și înviorat doar de 
frunzișurile verzi ale arborilor kad.

mod eșalonat, timp de 5 ani. Se 
spune că soarta băncii naționale de
pinde de capriciile ploii. Mai puțin 
de 400 mm apă căzută din cer 
în nord înseamnă datorii, foarhe. Cum 
s-a întimplat, de pildă, la Lin- 
guere, unde a trebuit chiar să se 
prevadă un împrumut pe termen 
scurt (de doi ani) pentru a li se pu
tea permite țăranilor să-și cumpere 
mei pentru sezonul ploios.

Actualul plan economic (1969—1973) 
a început să fie pus in aplicare după 
ce trei ani succesivi de secetă au a- 
dus problemele agricole cu acuitate 
în prim plan. Obiectivul principal 
este acela de a face din Senegal o 
țară care să se hrănească singură.

et developpement" din Dakar, înfiin
țat anul acesta.

Principalele cauze ale ' situației 
economice au fost amintite de toți 
economiștii „lumii a treia". Președin
tele țării le-a confirmat. „Cultura 
arahidelor nu mai e dorită de popor, 
deoarece prețul acestora a scăzut. 
Din cauza deteriorării raportului de 
schimb, țările lumii a treia cumpără 
produse de import din ce in ce mai 
scump și vînd din ce în ce mai ief
tin produsele exportate".

Trebuie spus că în aprilie 1970, 
în urma unei anchete organizate de 
ministrul dezvoltării rurale, Habib 
Thiam, in cadrul unui turneu al pre
ședintelui în regiunea Thies, țăranilor 
li s-au oferit noi ajutoare : datorii a- 
gricole mai vechi au fost anulate, s-a 
asigurat creșterea prețului de achizi
ționare a produselor agricole, ca și re
ducerea prețurilor la îngrășăminte.

Reușita politicii agrare senegaleze 
depinde în mare măsură de diversi
ficarea culturilor. Trestia de zahăr.

prea 
Casa-

© Pe locurile fostelor „antrepozite de sclavi • De la 
pustiul saharian la „pămîntul orezului" ® Intre vile și 
bidonvilles-uri © Cînd arahidele devin greu de digerat...

care-și pierd frunzele in anotimpul 
ploilor și înverzesc după aceea. Ță- 
rănii muncesc din greu pentru a-și 
putea asigura existența. De altfel, 
bugetul unui țăran senegalez. nu de
pășește 80 de dolari pe an. Foarte 
buni agricultori, „sererii", învinși 
cindva de „guelle g zări" (aristocrați 
de origine ouolofta; i-au învățat pe 
aceștia din urmă să cultive pămin- 
tul. Suprapunerea a avut rezultate 
pozitive și nu rareori se întîlnesc în 
safe sereri și ouoloffi trăind în bună 
înțelegere și vorbind deopotrivă a- 
mîndouă limbile.

Nordul înseamnă arahide și mei. 
Aici se> obțin 70 . la sută din canti
tățile de arahide exportate. Tot în 
nord se află și centrul de cercetări 
de agronomie tropicală, la Bambey. 
Una dintre preocupările de bază ale 
centrului este diversificarea 
rilor, alături de problemele 
vării orezului și trestiei de 
Industrializarea rămîne însă 
acest sector fiind reprezentat 
ceastă parte a țării doar de 2 
de ulei și o moară de decorticat ore
zul.

Sudul însă este mai favorizat : 
aici cad peste 1 000 mm de apă. în 
decurs de 5 luni pe an. Vegetația este 
luxuriantă, iar solul fertil este su
pranumit „pămînt al orezului". Cit 
despre Senegalul oriental, aici se 
practică atit creșterea bovinelor, cit 
și Cultura bumbacului, nou introdu
să și mai rentabilă decît aceea a 
arahidelor. Bogățiile forestier* și 
animale din parcul național Nio- 
korokoba reprezintă și o importantă 
atracție turistică, deloc neglijabilă 
ca sursă de devize pentru stat.

Odinioară colonie franceză timp de 
trei secole, specializat în cultura ara
hidelor, legat’ de comerțul cu sclavi 
— activități rentabile doar pentru 
marile companii europene — Șenega- 
lul a obținut independența în august 
1960. Guvernul, 
Leopold Sedar 
asistent de limbă franceză la Sor- 
bona), 
reorganizarea 
cial a agriculturii. Primul plan de 
patru ani a adus cu sine schimbări 
radicale : crearea unor organisme de 
stat sau parastatale capabile să-i a- 
jute pe cei 1 700 000 de țărani, să le 
permită să producă mai mult, să cîș- 
tige mai bine (se prevede ca venitul 
anual al țăranilor să ajungă în 1973 
la 209 dolari) și să fie mai puțin în
datorați în sezonul de secetă. „Banca 
națională de dezvoltare a Senegalu- 

' lui — îmi spune dl. Serigne Ibra 
Tall, șeful agenției regionale a aces
tei instituții — îi finanțează pe ță
rani în tot timpul campaniei agri
cole. Țăranii sînt astfel ajutați să-și 
cumpere cele necesare — de la se
mințe și unelte pină la insecticide și 
îngrășăminte. La rîndul său, Oficiul 
național de cooperare și ajutor pen
tru dezvoltare se ocupă de cumpăra
rea recoltelor — circa 1 milion tone 
de produse agricole. Țăranii plătesc 
datoriile contractate către stat în

cultu- 
cultl- 

zahăr. 
slabă, 

în a- 
fabrici

prezidat de poetul 
Senghor (profesor

a hotărit să treacă la 
economiei, în spe-

Dakar — port al Africii spre Rio de Janeiro, New York, Europa...

adică să producă orez (actualmente 
cumpărat de pe piețe străine și plătit 
în devize), precum și mei, sorgho, 
elemente de bază in hrana țăranu
lui. Este prevăzută menținerea ran
damentului la culturile de arahide 
(1 tonă și jumătate la hectar), de 
mei (1 tonă, in medie) și de sorgho.

Preocupările de această natură 
sînt cît se poate de firești, ținînd 
seama că 80 la sută din populație 
trăiește din agricultură. 1 700 000 de 
oameni cultivă arahide. După zece 
ani de existență a sistemului națio
nal de desfacere a produselor, țăranii 
nu sint însă mulțumiți și nu se sfiesc 
s-o spună. Noul prim-ministru, 
Abdou Diouf, recunoaște această 
stare de lucruri. N-a declarat el în
suși că „trebuie reorganizate coope
rativele înainte de recolta 1970, ca și 
serviciile Oficiului național de coo
perare și dezvoltare a Senegalului, 
denunțate de țărani" ?

Amadou Tall, un locuitor din că
tunul Bambey Serere, se plinge : 
„Muncim mai mult ca înainte, dar 
ne afundăm în datorii, cîștigăm mai 
puțin și trăim mai prost. La coope
rativele de vînzare-cumpărare ni se 
fac niște socoteli foarte complicate, 
din care nu înțelegem nimic. Cu 
toate că în ultimii trei ani am avut 
recolte foarte slabe din cauza secetei, 
datoriile trebuie să le plătim la timp. 
Cu ce ? Nu ne putem hrăni familiile. 
Dobînzile la împrumuturi sînt prea 
mari". Aceste lucruri le auzi aproa
pe peste tot — de la Colobane la 
Niakhar. Situația țărănimii e dezbă
tută chiar în cadrul clubului „Nation

care necesită irigări, costă 
scump. în schimb, regiunea 
manca, bogată in precipitații 
(1 500 mm), este ideală pentru cultura 
bananului, ananasului, manglierului. 
Legumele pot fi cultivate in Nyayes 
— in peninsulă, unde există apă in 
tot timpul anului. Aceasta este o 
sursă sigură de devize, mai ales în 
timpul iernii europene. In Senegalul 
oriental se dezvoltă cultura bumba
cului și prețul său de vînzare e mai 
bun decît cel al arahidelor.

O altă problemă este aceea a spe
cialiștilor in agricultură. „Senegalul 
are prea puține cadre agricole!*, ex
plică Abdou Azziz Wane, fost consi
lier economic al președintelui, adău- 1 
gind : „Și, totuși, trebuie să alegem. 
Studenții proveniți din orașe rămin 
rareori la țară cînd se văd cu di
ploma în'buzunar. Ei preferă să stea 
intr-un birou din Thies sau din Da
kar in loc să meargă la Velingara 
sau Podor. Așa incit și eu prefer un 
fiu de țăran mai puțin pregătit în ce 
privește cultura generală, venit din 
Senegalul oriental sau din Sine-Sa- 
loum, deoarece, o dată ce-și termină 
studiile, acesta se întoarce la ai săi. 
Totodată, promoțiile noastre de 
20—30 de absolvenți pe an sînt insu
ficiente pentru satisfacerea necesa
rului de cadre în cele 3 000 de sate".

Medici, profesori universitari, ma
gistrali de talie internațională nu 
lipsesc în Senegal. Dar sînt de ajuns 
degetele celor două mi ini pentru a-i 
număra pe inginerii agronomi exis- 
tenți, care de altfel ocupă funcții la 
Dakar sau în alte mari orașe. Con
tactul lor cu satul este insuficient, 
iar rapoartele întocmite de ei nu re
flectă decît rareori realitatea.

Senegalul, punct de trecere pentru 
africanii din vest, trăiește acum în 
pace cu vecinii săi. De asemenea, 
politica dialogului își arată roadele 
în sînul partidului Uniunea progre
sistă senegaleză. în ciuda diversității 
populațiilor, țara aceasta are un re
gim politic stabil, iar locuitorii săi 
muncesc animați de năzuința spre 
un viitor mai bun.

Recife — care se întinde 
pe șesul dintre gurile largi 
ale fluviilor Capibaribe și 
Beberibe — este un tipic 
oraș latino-american, cu 
tot haosul și vacarmul ca
racteristice lui.

Reciful de corali care se 
întinde în mare, în fața 
orașului, i-a conferit aces
tuia și numele : Recife. In 
timpul refluxului, arcul 
recifului se conturează vi
zibil. Celor care se scaldă 
în ocean el le asigură pro
tecție împotriva valurilor 
năprasnice, ca și împotri
va rechinilor care, în apro
pierea acestei coaste tropi
cale, ies la vînat în cirduri. 
In fața cartierului sudic al 
orașului — Boa Viagem — 
reciful se întinde pe o dis
tanță de kilometri, însoțind 
colinele nisipoase care for
mează aici ștrandul.

Aci ești tentat să te a- 
vînți pe oceanul cenușiu-al- 
bastru, deasupra căruia se 
înalță îngrămădiri de 
întunecați. In contrast 
acesta, pe uscat ai în față 
priveliștea palmierilor de 
cocos, a fetelor cu 
negri, a bărbaților cu 
cări lente — un decor atem
poral, de vis, coborît parcă 
dintr-un tablou de Gauguin 
și transpus în timpurile 
noastre, și totuși rupt de 
acest timp, aproape imobil.

Și, totuși, Recife, inclu
siv cartierul Boa Viagem, 
este considerat în această 
parte vitregită a Braziliei 
ca fiind elegant. Elegant — 
pentru că de-a lungul pro
menadei ce se întinde pe 
întreaga lungime a ștran
dului se înșiră un mare 
număr de bungalow-uri. 
Ele nu au instalație de aer 
condiționat, oamenii care 
le folosesc nu sînt deose
bit de bogați. Dar zidurile 
acestor vile nu sînt acope
rite cu o crustă de murdă
rie, ci vopsite în culori 
deschise, vesele, iar imagi
nea locurilor cîștigă 
contrastul dintre 
blocuri-turn care șe înalță 
din verdeața grădinilor în
conjurătoare și vechile case 
din epoca colonială ale că
ror acoperișuri din olane 
roșii apar în spatele bunga- 
low-urilor.

Portul, cu antrepozitele 
sale, are însemnătate pen
tru exportul de zahăr, 
fabrici se înalță 
Recife pentru că 
acordă celor ce își 
capitalurile în 
nord-braziliană mari avan
taje fiscale. Și, totuși, asu
pra vechiului oraș se așter
ne un văl de melancnlm. Zi
durile majorității clădirilor 
au o culoare cenușie care 
bate în negru, sint brăz
date de crăpături, orna
mentele se fărîmițează. In
temperiile carat;teristice 
zpnoi de' tropice rod ca.un 

. ac;d mortarul. Doar fațada 
celei mai frumoase biserici 
vechi din oraș — San Pe
dro dos Clerigos — a fost 
recent restaurată. Ca o oază 
verde se întinde. în 
palatului de justiție, 
cui orășenesc. Copacii săi u- 
riasi cu coroanele și rădă
cinile lor aeriene umplu a- 
proape complet spațiul 
aflat la dispoziția lor. In 
spatele lui. pe fațada clă
dirii teatrului. cufundată 
în verdeață, descoperi dan
satoare turnate din fontă.

în general, secolul trecut 
este acela care iși pune 
amprenta asupra orașului 
Recife, considerat drept o- 
pusul orașului industrial 
Sao Paulo. Deși în ultimele 
decenii și Recife a crescut 
considerabil, 
milion 
fluxul 
de la 
mat

La Recife, favelele sînt 
deosebit de insalubre — 
fără apă. curgătoare, fiind 
așezate, de obicei, de-a 
lungul unor canale care 
emană un miros pestilen
țial. Se apreciază că în fa
velele din Recife locuiesc 
peste 300 000 de oameni —

cu o înverșunare de neîn
chipuit pentru orice euro
pean. Ca unmare, aceste 
cartiere ale sărăcimii re
prezintă și surse de crimi
nalitate și molime.

Ținînd seama de 
cestea, autoritățile 
ne au pornit lupta

toate a- 
brazilie- 
împotri-

Noaptea
nori

cu
de 

ochi 
miș-

prin 
noile

Si 
acum la 
guvernul 
investesc 
industria

fata 
par-

depășind un 
de locuitori, a- 
maselor flămînde 
țară n-a impri- 

orașului i impulsuri 
noi. Dimpotrivă, în jurul 
lui au răsărit ca ciupercile 
cartiere ale sărăcimii. Pe 
plantații, unde acești oa
meni au lucrat pînă acum, 
ei au trăit în colibe. Dacă 
insă asemenea colibe apar 
la marginea orașelor, iau 
naștere cartierele de favele.

favelei
HARALD VOCKE

publicist vest-german

bărbați, femei și un număr 
uriaș de copii. în timpul 
zilei, o parte din această 
populație se scurge spre 
străzile orașului în căuta
rea unei ocupații. Seara 
însă, favelele dau impresia 
unor țarcuri umplute cu 
trupuri într-o permanentă 
zvîrcolire. încă în miez de 
noapte pot fi văzute șiruri 
de oameni care stau în fața 
celor cîteva cișmele, aștep- 
tînd să-și umple bidoanele 
cu apă rău mirositoare.

Numele se schimbă. Dar 
indiferent dacă aceste car
tiere sînt denumite „mo- 
cambos" sau „favelas" sau 
„barriados" — ele înseam
nă întotdeauna uriașe car
tiere ale mizeriei care, în 
America Latină, au devenit 
de mult caracteristice unor

va favelelor din întreaga 
țară. Se preconizează ca 
statul să construiască anual 
locuințe cit de cît accepta
bile pentru 1,5 milioane de 
oameni. Și în apropiere de 
Recife, la periferia orășe
lului Olinda, se înalță ase
menea așezări noi. Cu pe
reții lor subțiri, aceste lo
cuințe în formă de cuburi 
sînt destul de primitive. 
Dar ele au fost totuși ri
dicate pe un teren deschis, 
urmează să fie racordate 
la rețeaua de alimentare 
cu apă, să fie înzestrate cu 
instalații

Cîteva 
populația 
brazilieni 
Nimeni nu 
90 sau 100 
poate chiar

sanitare.
cuvinte despre 
Braziliei. Cîți 
există astăzi ? 
știe exact. 80, 
de milioane — 
mai mult. Ine-

xacte sînt și toate datele 
statistice referitoare la îm
părțirea populației în cate
gorii — „albi", „negri", 
„metiși", „indieni" etc. — 
populație ce nu poate fi 
încadrată în scheme rigide, 
în această țară, unde nu 
există conflicte rasiale, gru
purile etnice s-au ameste
cat și se amestecă si astăzi, 
poate, ca nicăieri. Numai în 
junglele de nepătruns ale 
bazinului Amazoanelor 
populația indiană băștinașă 
s-a păstrat intactă, trăind 
însă acolo ca în epoca de 
piatră.

In regiunile braziliene 
unde civilizația s-a insta
lat temeinic, indianul tipie 
a dispărut. Și negrul 
rasă pură este acum 
cale de dispariție. Dar 
își face încă simțită . pre
zența. Din datini, ale că
ror rădăcini se întind pînă 
în epoca sclaviei, cultul 
fetișismului mai înflorește 
și astăzi. Un rol important 
joacă ritualul consacrat lui 
Exu — spiritul răului. In 
așezările aflate pe litoral, ■ 
oamenii se închină și „ma
mei mării". Credincioșii il 
aduc drept jertfă bani, bi
juterii, săpun de toaletă, 
vin — aruneînd pur și sim
plu aceste lucruri în mare.

Dar atunci cînd în Boa 
Viagem se aprind felina
rele, se pare că nu Exu cl 
Eros patronează nopțile. 
Crîmpeie de muzică și stri
găte umpli, cartierul. Au
toritățile vor să desființeze 
favelele — abordînd un 
program oarecum îndrăz
neț. Dar favelele sînt, în 
ultimă instanță, simptomul 
înaltei rate a natalității în 
rîndurile populației sărace, 
simptomul unei societăți j 
care nu poate asigura mij- | 
loace de existență tuturor J 
membrilor săi. Autoritățile 
simt presiunea păturilor 
care-și caută un Ioc în so
cietate ; dar ele nu au gă
sit încă calea rezolvării a- 
cestei probleme care sa 
pune cu o deosebită acui
tate în zilele noastre.

de 
pe 
el

Zeci de mii de copii duc o existenta trista în favelele din Recife

mari orașe. Speranța de a 
găsi un loc de muncă sau, 
cel puțin, o ocupație oca
zională care să asigure un 
cîștig suficient pentru a 
supraviețui a atras, de pre
tutindeni, spre marile cen
tre urbane muncitori agri
coli sărăciți. Contrastele 
sociale sînt izbitoare. Sub- 
continentul latino-american 
trăiește o epocă inițială de 
industrializare, iar lupta 
pentru existență este dusă

De pretutindeni

UN „OCHI" PE GALAXIILE 
ÎNDEPĂRTATE

La unul din cele mai mari observatoare ale lu
mii — stația astrofizică Zelenciuk a Academiei de 
științe a Uniunii Sovietice — a început faza finală 
de montare a unui telescop gigantic. Amplasat la o 
înălțimq de 2 100 metri, in Munții Caucaz, „ochiul" 
uriaș al observatorului va permite astronomilor să 
„arunce o privire" spre galaxii îndepărtate. Cu aju
torul telescopului vor putea fi studiați quasari, se 
vor putea face observații asupra proprietăților fizice 
ale stelelor, nebuloaselor, atmosferei și suprafeței 
diverselor planete. Aparatăjul receptor al telescopu
lui este atît de sensibil incit ar 
flacăra produsă prin aprinderea 
distanța de circa 10 000 kilometri.

DELTA"

zone 
auto- 
Con- 
digu-

in luptă cu marea
O imagine decupată par

că din pînzele marilor 
maeștri ai picturii olan
deze : un braț de apă bol
tit cu arcade de piatră. De 
o parte și de alta, clădiri 
nu prea înalte, cu ziduri 
de culoarea aramei, iși 
scaldă ferestrele în apa 
limpede și calmă. Ambar
cațiuni de agrement sau 
șlepuri roiesc într-un sens 
și altul, amintind perma
nent că marea nu e depar
te. O imagine întîlnită în 
zeci de variante și de tona
lități — la dimensiuni mai 
mari, frapante, în Amster
dam și Haga, 
ca într-Un joc de 
străvechiul Delft 
Zieriksee. Olanda 
într-o simbioză 
cu marea, fiind 
veșnic dependentă 
previzibilul 
hiilor naturii. Trăind din- 
totdeauna pe malul mării 
și pe mare, olandezii au 
învățat să-i descifreze 
tainele, să lupte cu valurile 
și să ie supună. O luptă 
aprigă, dusă veacuri de-a 
rîndul, cu succese dar și 
cu înfrîngeri, din care pină 
la urmă a ieșit victorios 
omul, stăpînul acestor pâ- 
minturi. Cu tenacitatea 
care le este caracteristică, 
olandezii au smuls apelor 
metru cu metru pătrat de 
teren, au ridicat zăgazuri, 
le-au betonat.

Pămîntul, marea, omul 
— iată cele trei coordonate 
ale Olandei. 60 la sută din 
populația țării trăiește și 
lucrează într-o întinsă re
giune aflată sub nivelul 
mării și supusă continuu 
asaltului mareelor.

Mergem spre Delta olan
deză — pămînturile dintre 
ape ; spre sud-vest, unde 
brațele Rinului, Meusei și 
Escautului se caută reci-

plicare a proiectelor de 
consolidare a digurilor din 
sud-vestul țării. Trei săp- 
tămini după inundații s-a 
constituit comisia Deltei, . 
care urma să prezinte pro
iectul celei mai ample lu
crări din istoria țării.

La cîțiva ani, după 
studii minuțioase, parla
mentul a votat „legea pen
tru Deltă". Planul acestei 
lucrări, care totalizează 700

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN OLANDA

putea recepționa 
unui chibrit la

RADIOLOCAȚIE PENTRU 
FLUVIALĂ

NAVIGAȚIA

miniaturale, 
copii, în 

și în 
trăiește 

perfectă 
totodată 
de im- 

âsaHiilui sti-

proc printre dunele de ni
sip, unindu-se apoi pentru 
totdeauna. Lăsăm in urmă 
podul de 5 km al Zeelan- 
dei, cel mai mare din Eu
ropa, și ne continuăm dru
mul spre Deltă. îți vine 
greu să crezi că această 
regiune a fost — e drept, 
pentru puțin timp — îm
părăția apelor. Și totuși... 
Olandezii iți vorbesc cu ton 
scăzut despre acel 1 fe
bruarie 1953, cînd un ura
gan catastrofal a împins 
apele mării peste diguri. în 
mai multe locuri zăgazurile 
au cedat ; Delta a fost în 
cea mai mare parte inun
dată. Acest cataclism, care 
a provocat imense pierderi, 
a accelerat punerea în a-

>

km de diguri, vizează în 
primul rînd barajul celor 
patru intrînduri ale mării 
ce se prelungesc spre ini
ma Olandei. Două dintre ele 
vor fi complet îndiguite. 
Vor rămîne deschise doar 
căile de acces spre Rotter
dam și Anvers, dar și aici, 
instalații gigantice, cu ba
raje mobile, veghează 
cursul apei, fărîmițînd for
ța mareelor, împiedicind 
accesul mării. O parte im
portantă a lucrărilor de în
diguire a fost terminată. 
Bineînțeles insă, urmează 
operații nu mai puțin 
ușoare : desecarea, drena- 
rea apelor, prepararea pă
mântului pentru agricul
tură, amenajarea peisaju-

lui prin crearea de 
verzi, construirea de 
străzi în alte puncte, 
strucția barajelor și 
rilor este în plină desfășu
rare.

Se poate clădi pe nisip ? 
Olandezii răspund „da“. 
Cordoane de nisip ridicate 
pe distanțe de kilometri 
sînt acoperite cu bitum. 
Operația se prelungește în 
mare, creindu-se un baraj 
solid și etanș. Telefericul 
poate fi folosit la construc
ția de poduri și baraje? La 
Uitwateringssluizen, cor
puri uriașe de beton sînt 
purtate pe cablu și montate 
într-un amplu mozaic sus
pendat. înainte de a se în
cepe construcția podului 
s-au făcut studii îndelun
gate, în urma cărora s-au 
elaborat metode de asam
blare cu totul inedite.

Ce va însemna realiza
rea „planului Delta" pen
tru economia Olandei ? 
Răspunsul gazdelor noastre 
este laconic : „Recuperarea 
a mii de hectare de pă
mînt, înfăptuirea unor pro
iecte îndrăznețe de dezvol
tare a acestei regiuni a ță
rii. Și încă ceva : ea va re
confirma cu elocvență vic
toria Omului asupra mării, 
ceea ce ne va îndemna să 
continuăm această bătălie".

Dumitru ȚINU

La uzina de aparataj electric din Sofia a fost o- 
mologată pentru producția de serie stația de radio- 
locație RLS 722-2, destinată navigației fluviale. Cîn- 
tărind 140 kg și avind înălțimea de 2,5 metri, stația 
dispune de o antenă, instalații de emisie și recep
ție și un ecran pe care se pot distinge cu claritate 
malurile, indiferent de condițiile atmosferice. Stația 
poate fi folosită și pe vasele ce navighează de-a 
lungul coastelor maritime.

RINICHI CONSERVAȚI ÎN GAZE
Un grup de medici de la Universitatea din Giessen 

(R.F. a Germaniei) a reușit să mențină un rinichi 
viabil în afara organismului timp de cinci zile. Con
servat intr-un mediu special de xenon, rinichiul 
mai era încă in a cincea zi apt pentru transplantare, 
față de timpul maxim de conservare — de șase 
pînă la nouăsprezece ore — realizat pină in prezent 
fi. care a putut fi asigurat numai prin conectarea 
organului prelevat la un rinichi artificial.

PURICE-FOSILĂ
Dppă cum afirmă savantul australian Edgar Rick, 

în resturile pietrificate ale unui animal cu blană 
preistoric, el ar fi reușit să identifice resturile, 
de asemenea pietrificate, ale unui purice. Această 
fosilă minusculă descoperită în apropierea localită
ții Coonwarra, la est de Melbourne, ar avea, potrivit 
aprecierii unui institut de specialitate, o vechime 
de aproximativ 120 milioane de ani. In comparație 
cu speciile actuale, puricele preistoric a avut di
mensiuni gigantice : el măsura în lungime aproxi
mativ 8 milimetri.

In apropiere de Auckland (Noua Zeelandă), a a- 
părut nu de mult o întreprindere poate unică în 
felul el. Organizată de mai mulți fermieri, ea ofe
ră spre închiriere... vaci. Posesorii de mici ferme, 
care se ocupă de agricultură din pasiune, au și făcut 
uz de această ofertă.
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Vizitele delegației
Delegația Partidului Comunist 

din Martinica, formată din tova
rășii Georges Mauvois, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C., 
conducătorul delegației, și Rene 
Bramban, membru al C.C., care ne 
vizitează țara la invitația C.C. al

LA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE LA BUCUREȘTI

Solemnitatea decernării medaliei
A ‘

jubiliare „In cinstea aniversării
a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin“

La Ambasada Uniunii Sovietice 
din București a avut loc vineri la 
amiază solemnitatea decernării 
medaliei jubiliare „în cinstea ani
versării a 100 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin“, conferită de Pre
zidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. unor cetățeni români — 
veterani ai mișcării muncitorești, 
activiști ai unor organizații ob
ștești, personalități ale vieții pu
blice, oameni de artă și cultură.

Medalia jubiliară a fost înmî- 
nată de ambasadorul A. V. Basov, 
care, în numele C.C. al P.C.U.S. și 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice, i-a felicitat căl
duros pe cei decorați, evidențiind 
că medalia acordată cu prilejul 
centenarului marelui dascăl al pro
letariatului reprezintă un simbol 
al consolidării și dezvoltării în

CONFERINȚA PRIVIND CALCULUL
SEISMIC AL STRUCTURILOR

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
în zilele de 1—4 septembrie 

1970, la Iași a avut loc Conferin
ța privind calculul seismic al 
structurilor, organizată de către 
facultatea de construcții și filiala 
ÎNCERC Iași, sub patronajul Mi
nisterului învățămîntului și Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale.

în încheierea lucrărilor a. fost a- 
dresată Comitetului ■ Central alP.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. o te
legramă, in care se spune : „Parti
cipanții la conferință iși exprimă 
sentimentele de inaltă prețuire față 
de politica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, care prin directi
vele trasate Și acțiunile întreprinse, 
asigură accentuarea progresului ma
te ial și spiritual al societății noas
tre socialiste și al relațiilor de prie
ten. și colaborare cu toate țările 
din >ume.

Conferința din Iași, prestigios cen
tru universitar și cu o puternică tra
diție în dezvoltarea științei și tehni
cii românești, a avut ca obiect mij
locirea unor contacte directe între 
specialiști în domeniul proiectării 
antiseismice a construcțiilor și jalo
narea căilor ce se impun în viitor In

CONGRESUL DE ISTORIA MEDICINII
Șl A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

După ce primele ședințe de lucru 
ale Congresului internațional de 
istoria medicinii s-au desfășurat 
la București, joi și vineri lucrările 
au continuat la Constanța, în sala 
Muzeului de arheologie. Au fost 
prezentate o serie de comunicări 
cu tema „Medicina provincială în 
imperiul roman".

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul prof. dr. docent Valeriu Bo- 
loga, președintele congresului, care, 
mulțumind participanților pentru 
contribuția adusă, a relevat valoa
rea comunicărilor prezentate. Mau-

Lucrările Congresului 
internațional de fizică AMPERE
în cea de-a patra zi a Congresu

lui AMPERE au fost prezentate în 
continuare, în cadrul sesiunilor pa
ralele, cinci conferințe de sinteză 
și un însemnat număr de comuni
cări originale ale unor cunoscute 
laboratoare din Uniunea Sovietică, 
S.U.A., Franța, Polonia, Cehoslova
cia, România, Belgia și altele.

în cursul după-amiezii a avut 
Ioc ședința Comitetului de condu
cere al Asociației internaționale 
AMPERE cu care prilej s-a stabi
lit ca următorul congres AMPERE 
să se organizeze în anul 1972 în 
Finlanda. De asemenea, s-a hotă- 
rît ca școala de vară — forma de 
pregătire a tinerilor cercetători 
din domeniul fizicii, inițiată de 
România și premergătoare con-

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 4 SEPTEMBRIE 1970 :
EXTRAGEREA I : 20 6 68 86 4 54 

73 80 37.
FOND DE PREMII : 483 549 lei, din 

care : 75 141 lei report categoria I.
EXTRAGEREA a Il-a : 62 10 41 71 

70 46 58.
FOND DE PREMII : 446 165 lei, din 

care ; 67 163 lei report categoria A.

P. C. din Martinica
P.C.R., a vizitat Combinatul textil 
din Constanța, I.A.S. Murfatlar, 
Portul Constanța și stațiuni de pe 
litoral.

Delegația s-a întîlnit cu membri 
ai Comitetului județean Constanța 
al P.C.R. (Agerpres)

continuare a prieteniei între po
poarele Uniunii Sovietice și po
porul român.

Exprimînd mulțumiri în numele 
celor decorați, tovarășul Ilie Ră- 
dulescu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. a arătat că înalta distincție 
reprezintă o dovadă a prețuirii față 
de Partidul Comunist Român — 
aflat în preajma sărbătoririi semi
centenarului — a activității sale 
politice și ideologice puse în sluj
ba edificării socialismului în Ro
mânia, a triumfului marilor idea
luri ale socialismului și comunis
mului pentru care a luptat Vladi
mir Ilici Lenin.

După conferirea distincțiilor a 
țavut loc un cocteil, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

(Agerpres)

'vederea realizării lucrărilor cu grad 
sporit de siguranță la cutremure.

Tematica conferinței, înalta ținută 
științifică a comunicărilor, nivelul 
ridicat al dezbaterilor, prezența ac
tivă a reprezentanților din 14 țări 
și principalele institute de speciali
tate din țara noastră au confirmat 
importanța majoră a preocupărilor 
pentru acest domeniu semnificativ 
de activitate și au evidențiat pozitiv 
realizările cercetării aplicative româ
nești.

Oamenii de știință, cercetători, 
prolectanți, executanți, toți specia
liștii din domeniul ingineriei seismi
ce, asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că iși vor dărui 
in continuare toată pasiunea ce ca
racterizează spiritul intelectual al 
țării noastre, valorificării superioare 
a potențialului nostru științific și 
tehnic, elaborării unor soluții con
structive moderne cu o comportare 
optimă la acțiunea seismelor, dezvol
tării pe mai departe a cercetării 
științifice în acest domeniu și lărgi
rii colaborării cu oamenii de știință 
din toate țările lumii, contribuind 
astfel la progresul multilateral al 
patriei noastre socialiste".

rice Bariety, președintele Societății 
internaționale de istoria medicinii, a 
mulțumit, în numele invit'aților, 
pentru calda primire făcută par
ticipanților, pentru condițiile deo
sebite asigurate desfășurării con
gresului. In cuvîntul său, ing. Ion 
Tudor, prim-vicepreședinte al 
Consiliului * popular județean 
Constanța, a subliniat însemnăta
tea congresului și faptul că el a 
prilejuit fructuoase colaborări în
tre oameni de știință din nume
roase țări.

(Agerpres)

greșului — să aibă loc anul viitor 
în Iugoslavia.

★
Seara, Comitetul de organizare 

al celui de-al XVI-lea Congres 
AMPERE a oferit, în saloanele ho
telului Athenee Palace, o masă în 
cinstea participanților la presti
gioasa reuniune științifică inter
națională.

(Agerpres)

La concursul excepțional Pronoexpres

Premii în bani, autoturisme 
și excursii peste hotare

La Concursul excepțional 
Pronoexpres din 6 septembrie. 
Administrația de stat Lofo-Pro- 
nosport atribuie în număr ne
limitat : autoturisme „Dacia
1 300" și „Moskvicl 408“ cu 
caroserie 412 ; excursii a cîte
2 locuri la Budapesta, cu pe

Cronica zilei
La 4 septembrie a. c., Corneliu 

Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, l-a primit pe Sigvard Eklund, di
rectorul general al Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică.

La întrevedere au asistat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Emilian Rodean, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară.

Au fost discutate probleme pri
vind colaborarea țării noastre cu 
Agenția Internațională pentru Ener
gia Atomică, al cărei sediu se află la 
Viena.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor

neliu Mănescu, a primit vineri la 
amiază pe Conrad Ahlers, secretar 
de stat, șeful Oficiului Federal de 
presă și informații al guvernului 
R. F. a Germaniei.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a fost 
prezent Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

★
La. cinematograful „Republica" din 

Capitală a avut loc vineri seara un 
spectacol de gală cu filmul „Sub ra
zele strălucitoare ale soarelui", orga
nizat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă cu prilejul celei de-a 
22-a aniversări a întemeierii Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

La spectacol au asistat Vasile Dinu, 
vicepreședinte al C.S.C.A., Alecu 
Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din M.A.E. și 
C.S.C.A., actori și regizori de film, 
alți oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost de față Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Xioreene la Bucu
rești, și membri ^ambasadei.

★
Vineri s-a înapoiat din Italia dele

gația română condusă de Pompiliu 
Maoovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, care, 
intre 24 august și 2 septembrie, a 
participat, la Veneția, la lucrările 
reuniunii interguvernamentale a mi
niștrilor educației naționale și cul
turii din țările membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Educa
ție, Știință, și Cultură (UNESCO).

*
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră, ministrul federal pentru tineret, 
familie și sănătate din R.F. a Germa
niei, doamna Kăte Strobel, a avut 
vineri la amiază o întrevedere la 
Marea Adunare Națională cu Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., și 
Gheorghe Vasilichi, președinte al Co
misiei pentru sănătate, muncă și a- 
sigurări sociale a M.A.N.

în după-amiaza aceleiași zile mi
nistrul federal a părăsit Capitala, in- 
dreptîndu-se spre patrie. Pe aeropor
tul Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de Ion Iliescu, ministru pentru pro
blemele tineretului, Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, Alexandru Soba- 
ru, președintele Oficiului Național de 
Turism, precum și de Erich Strătling. 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București.

★
Delegația Uniunii centralelor agri

cole din Finlanda, formată din 
Kauko Salovaara, directorul uniunii, 
și Matti Myllyla, membru al condu
cerii acestei organizații, care, Ia in
vitația Uniunii Naționale â Coopera- 
tlvhlot Agricole de Producție, a fă
cut o vizită in țara noastră, a ple
cat vineri spre patrie.

în cursul vizitei, oaspeții au fost 
primiți la Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție de 
Gheorghe Petrescu, prim-vicepre
ședinte, și au avut convorbiri la Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
cu Nicolae Ștefan, adjunct al minis
trului, au vizitat unități de stat și coo
peratiste, obiective industriale și tu
ristice din județele Constanța, Ilfov, 
Prahova, Brașov, precum și din mu
nicipiul București.

★
La Institutul de proiectări și cerce

tări pentru autovehicule și tractoare 
din Brașov s-au desfășurat, joi și vi
neri, lucrările celei de-a treia ediții 
a Zilelor tehnice româno-franceze, 
formă de colaborare intre organiza
țiile profesionale ale inginerilor din 
cele două țări. La lucrări au luat 
parte prof. Constantin Dinculfescu, 
membru corespondent al Academiei, 
președintele. Consiliului național al 
inginerilor și tehnicienilor, Fernand 
Picard, președintele Societății ingi
nerilor civili din Franța, vicepreșe
dinte al Asociației europene pentru 
administrația cercetării industriale, 
reprezentanți ai Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, ai Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Centralei industriale pentru au
tocamioane și tractoare și al Institu
tului de proiectări și cercetări pen
tru autovehicule și tractoare din Bra
șov, specialiști români și francezi.

Actuala ediție a Zilelor tehnice ro
mâno-franceze a avut ca obiect con
strucția de automobile. ^Oaspeții au 
prezentat o serie de expuneri înso
țite de proiecții de filme și diapozi
tive, care au fost urmate de discuții.

Vineri la prînz, participanții la Zi
lele tehnice româno-franceze au avut 
o întilnire cu Senatul Institutului po
litehnic din Brașov. Prof. dr. ing. 
Gheorghe Nitescu, rectorul institutu
lui. a oferit apoi o masă in cinstea 
oaspeților francezi, la Poiana Brașov.

★
Vineri a plecat in Polonia, la Za

kopane, ansamblul folcloric al artiști
lor amatori din județul Satu-Mare, 
care va participa la Festivalul in
ternațional de folclor, ediția 1970, in 
perioada 4—14 septembrie.

*
La Institutul de arhitectură „Ion 

Mincu" din Capitală s-a deschis vi
neri la amiază expoziția de artă 
fotografică din Austria, organizată 
de Asociația artiștilor fotografi din 
Republica Socialistă România.

Cu prilejul deschiderii expoziției au 
rostit alocuțiuni Silviu Comănescu, 
secretar general al Asociației artiș
tilor fotografi, și dr. Eduard Tschdp, 
ambasadorul Austriei la București.

(Agerpres)

trecerea revelionului (durata 
de circa 6 zile). Se acordă, 
de asemenea, numeroase pre
mii îți bani. Vor fi efectuate 
5 extrageri de cîte 8 numere 
din 45. Cu varianta de 15 lei 
se poate participa la toate 
extragerile.

Adunări festive cu prilejul 
sărbătorii naționale a R. D. Vietnam 
La uzinele „Independența" din Sibiu

Sub auspiciile Consiliului jude
țean al Frontului Unității Socia
liste și Consiliului popular muni
cipal, în sala clubului „Indepen
dența" dih Sibiu a avut loc vineri 
o adunare festivă consacrată ani
versării unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii Democrate 
Vietnam.

Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de stat, ai Consi
liului județean al Frontului Uni
tății Socialiste, numeroși oameni 
ai muncii.

Au luat parte Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam, 
și Nguyen Duc Van, ambasado
rul Republicii Vietnamului de sud 
la București, precum și membri ai 
celor două ambasade.

Adunarea a fost deschisă Cle tov. 
Dumitru Țancov, vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, care 
a salutat prezența oaspeților viet
namezi în mijlocul oamenilor mun
cii din Sibiu.

A vorbit ing. Aurel Preda, direc
torul tehnic al Uzinelor de piese 
auto din localitate, despre dezvol
tarea economică și social-cu.lturală 
a R. D. Vietnam, despre lupta e- 
roică a poporului acestei țări, pen

La Casa de cultură a studenților

din Capitală
La Casa de cultură a studenților 

din București a avut loc vineri du- 
pă-amiază o adunare festivă a ti
neretului și studenților din Ca
pitală, prilejuită de cea de-a XXV-a 
aniversare a proclamării R.D. Viet
nam.

în cuvîntul de deschidere, Nico
lae Irimie, președintele Consiliu
lui Uniunii asociațiilor studențești 
din centrul universitar București, 
a salutat prezența la adunare a 
reprezentanților ambasadei R.D. 
Vietnam în țara noastră.

După ce a subliniat semnifica
ția acestei sărbători, Nicolae Gîr- 
ceag, secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., a tre
cut în revistă succesele în reface
rea și dezvoltarea economiei, în 
construirea socialismului, în R.D. 
Vietnam, precum și lupta hotărî- 
tă a poporului vietnamez pentru 
apărarea ființei sale naționale. Ab- 
negația și actele v de eroism ale 
poporului și tineretului vietna
mez, a spus vorbitorul, sînt o măr
turie vie a- voinței sale de neîn- 
frînt. Tînăra generație d’ih țara 
noastră se pronunță cu hotărîre 
pentru încetarea imediată a agre
siunii americane în Vietnam și îm
potriva extinderii războiului în 
Indochina, pentru retragerea tru- 
'pelor străine, astfel ca poporul
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Universiada de la Torinoîn sala Fioreasca a început

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE 
(greco - romane și libere)

Bucurîndu-se de prezența spor
tivilor din Bulgaria, Cehoslovacia,
R. D.G., R.F.G., Iugoslavia, Polonia,
S. U.A., Ungaria și România — cel 
de-al nouălea concurs internațio
nal de lupte (greco-romane și li
bere) a început ieri după-amiază 
în sala Floreasca. în primul tur 
s-au întrecut în generai luptători 
de forțe aproximativ egale, ceea 
ce a contribuit evident la specta
culozitatea disputelor. Una dintre 
cele mai aplaudate partide de 
greco-romane a fost cea dintre re
prezentantul nostru Gh. Berceanu, 
dublu campion mondial și cam
pion european la categoria 48 kg, 
și americanul Stan Opp. Luptăto
rul nostru a făcut dovada înaltei 
sale măiestrii, cîștigînd net la 
puncte. La aceeași categorie, I. 
Gibu (România) a pierdut prin tuș 
(din dublu-Nelson) în fața lui W. 
Nowicki (Polonia). La categ. 52 kg, 

Vedere de la Herculane Foto . Gb. Vin|ili

tru apărarea cuceririlor sale revo
luționare împotriva agresiunii 
străine, subliniind totodată priete
nia trainică care leagă poporul 
român și poporul vietnamez, spri
jinul frățesc și hotărît pe care 
România socialistă l-a acordat și-1 
acordă R. D. Vietnam.

în cuvîntarea sa, ambasadorul 
Nguyen Dang Hanh a evocat suc
cesele obținute de țara sa cu aju
torul internaționalist al țărilor so
cialiste frățești în lupta împotriva 
agresiunii imperialiste pentru re
staurarea și dezvoltarea economiei 
și culturii. Vorbitorul a exprimat 
mulțumiri pentru sprijinul acordat 
de Republica Socialistă România 
poporului vietnamez în lupta sa 
pentru libertate și a urat poporu
lui român noi succese în dezvolta
rea economică și culturală, în ridi
carea nivelului de trai.

După adunare, participanții au 
vizionat filmele documentare „72 
de primăveri", care evocă perso
nalitatea președintelui Ho Și Min 
și „O zi la postul de luptă", care 
prezintă activitatea constructivă a 
poporului vietnamez în condițiile 
grele ale războiului antiimperia- 
list (Agerpres) 

vietnamez să fie lăsat să-și hotă
rască singur propriul său destin.

Au mai luat cuvîntul Ion Dra- 
gu, muncitor la Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate, și Anca 
Rîpeanu, studentă la Conservato
rul „Ciprian Porumbescu".

Din partea Asociației studenți
lor vietnamezi în Republica So
cialistă România a vorbit doctoran
dul Cang Nguyen. El a evidențiat 
realizările remarcabile ale R.D. 
Vietnam în făurirea socialismului 
și creșterea capacității de apăra
re a țării și a mulțumit pentru a- 
jutorul material și sprijinul poli
tic oferit de poporul român po
porului vietnamez.

Adunarea s-a încheiat prin adop
tarea unei moțiuni în care se spu
ne, printre altele : „Exprimîn- 
du-ne solidaritatea cu lupta plină 
de abnegație și eroism dusă de 
bravul popor vietnamez, la care 
o contribuție importantă aduc ti
neretul și studențimea, cerem cu 
hotărîre încetarea imediată a agre- 
siuriiii,,'Î(T Vietnam și . în alte*'țâi;î 
din. Indochina, retragerea- neppn- ,t 
diționată a tuturor trupelor ame
ricane din această regiune, aplica
rea acordurilor de la Geneva, iar 
poporul vietnamez să fie lăsat să 
hotărască singur, fără nici un a- 
mestec din afară, asupra propriilor 
sale destine".

cehoslovacul M. Zeman l-a învins 
la puncte pe Ion Rogojan, iar M. 
Duimitru a cîștigat, tot la puncte, 
la veșit-germanul Fr. Huber.

lata cîteya rezultate la lupte li
bere : categ. 48 kg. — 1. Vanghe
liei (România) învinge la puncte 
pe D. Waughn (S.U.A.) ; A. Latik 
(Ungaria) întrece la puncte pe I. 
Iatagan (România) ; categ. 52 kg. 
— P. Cernău (România) învinge 
prin tuș pe R. Darlev (Iugoslavia) ; 
I. Vlădescu (România) dispune la 
puncte de W. Bock (R.D. Germa
nă) ; categ. 57 kg. — D. Keller 
(S.U.A.) învinge la puncte pe F. 
Moț (România) ; L. Klinga (Un
garia) învinge prin tuș pe R. Zeid- 
ler (Cehoslovacia).

Concursul continuă astăzi după- 
amiază, de la ora 17, urmînd ca 
mîine (între orele 10 și 14) să aibă 
loc semifinalele și finalele.

R. S. CEHOSLOVACĂ

FILATURĂ FĂRĂ FUSE
în Munții Orlice, din nord-estul 

Cehiei, la confluența aiuritor Orlice 
și Trebovka,. se află așezat orașul 
Usti. O localitate montană de o fru
musețe pitorească, țîșnind parcă din 
mijlocul masivelor împădurite care 
o înconjoară ca un bîr.u. întemeiat 
în secolul al XIII-lea, orașul a de
venit cunoscut atît prin tradițiile vie
ții sale culturale, cit și prin realiză
rile sale pe planul industriei textile.

In urmă cu aproape 500 de ani aici 
au apărut primele ateliere textile. 
De-a lungul vremurilor, ele s-au dez
voltat, transformindu-se în iwine pu
ternice, moderne. Astăzi Usti nad Or- 
lici a devenit un adevărat centru al 
textiliștilor cehoslovaci și un punct 
de atracție pentru specialiști din nu
meroase țări ale lumii. Explicația a- 
cestui lucru am găsit-o aflindu-mă 
la fața locului.

Un prim popas l-am făcut Ia uzi
nele locale „Kovostav", una dintre 
cele mai mari întreprinderi construc
toare de mașini pentru industria tex
tilă din R.S. Cehoslovacă. Dintr-o 
discuție avută cu inginerul J. Junek— 
șeful serviciului comercial al uzine
lor — aflăm că „în ultimul deceniu 
volumul exportului a crescut de 
22 de ori. în prezent, exportăm cam 
80 la sută din întreaga producție, 
căutind în același timp să acoperim 
și cererile pieței interne. Așa incit 
nu-i exagerată afirmația că astăzi 
este greu de găsit în Cehoslovacia un 
laborator de cercetări în domeniul 
industriei textile care să nu folo
sească utilajele purtînd ca pecete o 
roată dințată înscrisă într-un triunghi 
— emblema uzinelor „Kovostav". De 
fapt — conchide interlocutorul — în 
producția de mașini sîntem abia la 
începutul unui drum marcat de cola
borarea strînsă dintre specialiștii u- 
zinei și lucrătorii Institutului de cer
cetări în domeniul industriei bum
bacului din orașul nostru. Un prim 
rod al acestei colaborări este și ultima 
noastră realizare comună — mașina 
de tors fără fuse de tip BD-200".

Omul din fața noastră vorbea așa
dar tocmai despre mașina despre care 
auzisem atîtea. Ce este ea ? Răspun
sul, mai detaliat, aveam să-1 aflăm 
puțin timp după aceea deplasîndu-ne 
la vecinul uzinelor — Institutul de 
cercetări în domeniul industriei bum
bacului — de la A. Barochovsky, șef 
de serviciu din cadrul institutului. 
„Un gînd pusese stăpîriire.pe mințile 
cercetătorilor : îmbunătățirea mașinii

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost instabilă 

și s-a răcit în Banat, Crișana, Mara
mureș, Podișul- Transilvaniei, unde ce** 
rul ,a prezentat înnourări accentuate și* 
local;a plouat, mai ales sub formă'.de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Averse izolate șț descărcări electrice 
s-au mai semnalăt în nordul și centrul 
Moldovei și în sudul Olteniei. In rest, 
vremea s-a menținut frumoasă, cu ce
rul variabil. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din nord-vest. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 12 grade 
la Miercurea Ciuc și 28 de grade la

Concursul individual masculin de 
gimnastică a fost cîștigat de japone
zul Okamura, urmat de compatriotul 
său Fujimori. în competiția feminină 
pe echipe locul întîi a fost cîș
tigat de Japonia, urmată da 
U.R.S.S. și S.U.A. în turneul 
masculin de baschet (grupa fi
nală), echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
87—71 formația Iugoslaviei. In clasa
ment conduce S.U.A., urmată de 
U.R.S.S., Cuba și Iugoslavia. în tur
neul de consolare, echipa României a 
întrecut cu 67—49 echipa Turciei.

încă nu s-au încheiat comentariile 
asupra excepționalelor rezultate atle
tice obținute joi pe „Stadio Comu
nale", în fruntea cărora se situează 
desigur cele două noi recorduri mon
diale : 6,84 m la săritura în lungime 
femei (realizat de vest-germana Hei
de Rosendahl) și 5,46 m la săritura

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CEA DE-A 12-A EDIȚIE A CAM

PIONATELOR EUROPENE DE NA- 
TAȚIE a început ieri in noul bazin 
din Barcelona cu turneul de polo pe 
apă. în primul său meci, selecționata 
României a întîlnit redutabila echipă 
a U.R.S.S. La capătul unui joc echili
brat, victoria a revenit cu scorul de 
4—3 (2—0, 1—1, 0—2, 1—0) sportivi
lor sovietici. Alte rezultate : Iugo
slavia — R. F. a Germaniei 5—3 ; 
Suedia — Irlanda 12—1 ; Spania — 

•Belgia 10—2.
DUPTT CUM TRANSMITE AGEN

ȚIA BELGA-PRESSE, Federația de 
specialitate belgiană a selecționat 7 
atleți în vederea campionatelor in
ternaționale de atletism ale Româ
niei. Din lot fac parte Gaston Roe- 
lants, Puttemans, De Hertoghe, Van 
Manshoven, De Geyter, Reygaert, 
Poels și Vandenwyngarden.

ÎN CAMPIONATUL ELVEȚIAN 
DE FOTBAL după disputarea a 4 e- 
tape, conduce F.C. Sion cu 7 puncte, 
urmată de Basel și Lausanne cu cîte 
6 puncte etc. în etapa a 4-a, Sion a 
învins în deplasare cu 2—0 pe Lu
cerna, iar Basel a dispus cu 5—2 de 
Bellinzona.

REVISTA BRAZILIANA „MAN- 
CHETE" din Rio de Janeiro publică 
un interviu cu celebrul fotbalist Pele, 
care intenționează să-și modifice pla
nurile sale privind retragerea din ac
tivitatea competițională. în acest sens, 
el a precizat că dorește să participe 
și la campionatul mondial de fotbal 
din R.F. a Germaniei (1974). în altă 
ordine de idei, Pele a declarat că în 
actualul deceniu ar fi pasibil ca A- 
frica să devină o forță a fotbalului 

■ mondial. întrebat care sînt fotbaliștii 
săi preferați, Pele a numit pe Be- 
kenbauer, Iașin, Di Stefano, Per- 
tumo, /Bobby Charlton.

LA CEA DE-A 19-A OLIMPIADA 
DE ȘAH, care începe astăzi în loca
litatea Ziegea (R.F.G.), echipa 

‘clasice de tors. în 1960 ei au început 
să» lucreze la crearea sistemului dc 
tors fără fuse. Timp de cinci ani, lu
crătorii institutului și constructorii 
de la „Kovostav" au lucrat cu 
pasiune la făurirea primei mașini 
de tors fără fuse. în 1965 pro
totipul mașinii BD-200 a fost gata, 
el fiind apreciat ca imareînd „o ade
vărată revoluție în domeniul indus
triei textile". Cîiteva caracteristici ? 
Mașina are o productivitate cu 260 
la sută mal mare decît instalațiile 
convenționale clasice, numărul rota
țiilor ei pe minut este triplu față de 
al actestora, în timp ce numărul lu
crătorilor ce supraveghează procesul 
de producție este de trei ori mal mic. 
BD-200 lucrează pe principiul toarce
rii firului direct de la sursă, treeîn- 
du-1 printr-o instalație specială. A- 

. cest sistem de •toa.rCere simplifică în 
mod simțitor ■procesul tehnologic cla
sic care cuprinde numeroase operații, 
în același timp, dimensiunile reduse 
ale mașinilor cer un spațiu de pro
ducție mult mai restrîns.

„Nu au trecut decit trei ani de la 
începerea producției în serie a ma
șinilor BD-200 și astăzi ele funcțio
nează in peste 12 țări ale lumii —, 
ne relatează A. Barochovsky. în 
Cehoslovacia ele vor fi introduse pe 
scară largă în următorii ani. Pînă în 
1974, mașinile BD-200 vor înlocui in 
R. S. Cehoslovacă instalațiile clasice 
în proporție de 50 la sută.

...O clădire modernă din sticlă, oțel 
și mase plastice — cu un singur etaj. 
Așa arată din exterior filatura fără 
fuse din Usti. în interior domină o 
ambianță plăcută, creată de lumina 
neonului, adierea ventilatoarelor și de 
sistemul de climatizare care menține 
o temperatură constantă în jurul a 
20 de grade. Zgomotul caracteristic 
filaturilor clasice este aici mult mai 
redus. La un moment dat am avut 
senzația că mașinile erau oprite. Dat
ele lucrau din plin. în sala în câr 
mă aflam, în mijlocul complicatelor 
mașini, se puteau distinge siluetele a 
trei muncitoare. Fiecare din ele su
praveghea mersul a trei mașini. Atît.

Au trecut mai bine de 10 ore: de 
cind ne aflăm la Usti nad Orlici. Dar 
timpul a trecut pe nesimțite în a- 
ceastă localitate unde talentul și hăr
nicia oamenilor se îmbină atît de 

• fericit.
Eugen IONESCU

Băilești, Turnu Măgurele, Roșiori de 
Vede, Alexandria, Videle, Budești, Med
gidia și Kogălniceanu. în București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de fi,
7 și 8 septembrie. în țară : Vreiție ,în

- generat frumoasă, mai ales în jujjqăta-, , 
• . ta te de sud a țării. înnourări măi ac- 

centdăte s'e1 Vor ^Vbduce în jumâtaieu 
de nord a țării, în a doua parte a in- \, 
tervalului, cînd vor cădea ploi de scur
tă durată. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele între 
18 și 28 de grade. In București : Vre
mea va fi în general frumoasă, cu ce
rul variabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

cu prăjina (aparținind est-germanului 
Wolfgang Nordwig). Avînd în vedere 
constanța săriturilor în finalele res
pective, celor doi recordmani mon
diali li se acordă șanse mari la de
pășirea în continuare a performan
telor supreme.

-*
în probele de ieri, cîștigătorii au 

realizat următoarele rezultate : Arun
carea ciocanului — Sachse (R.D.G.) 
72,32 m ; săritura în lungime — Ler- 
wi.ll (Anglia) 7,91 m<; 400 m plat — 
Ulan (S.U.A.) 45” 9/10 ; 100 m plat 
femei — Meisner (R.D.G.) 11” 5/10 ; 
400 m plat femei — Sykora (Austria) 
52” 8/10.

în turneul de consolare la volei 
masculin, echipa României a între
cut cu scorul de 3—1 selecționata 
Bulgariei.

U.R.S.S. va avea următoarea com
ponență : Boris Spasski, Tigran Pe
trosian, Viktor Korcinoi, Lev Polu- 
gaevski, Vasili Smislov, Efim Ghel- 
ler. Căpitanul echipei va fi Paul 
Keres,’ iar antrenor Mark Taimanov. .

CONCURSUL CICLIST „OM
NIUM", desfășurat pe velodromul 
Vigorelli din Milano, a fost cîștigat 
de cuplul belgian Merckx—Monsere, 
care a întrecut cu 17—13 perechea i- 
taliană Gimondl—Adorni.

CAMPIONUL EUROPEAN DE BOX 
LA CATEGORIA SEMIMIJLOCIE, 
austriacul Johann Orsolics, a fost în
vins prin K.O. în repriza a 4-a de 
americanul Eddie Perkins. O dreaptă 
fulgerătoare a pugilistului american 
a pas capăt speranțelor lui Orsolics 
de a deveni șalanger la titlul mon
dial. Meciul s-a disputat la „Wiener 
Stadthalle" din Viena în fața a 9 000 
de spectatori.

LA SIMPLU MASCULIN în cea 
de-a doua zi a turneului internațio
nal de tenis de la Forest-Hills s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Rpche—Cox 3—6, 7—6, 7—6, 6—2 ; 
Stolle—Guzman 6—1, 6—2, 6—1 ; Jim 
McManus—Koch 5—7, 6—4. 6—3, 6—4 ; 
Newccmbe—Loyomayo 6—3,. 6—3, 
6—1 ; Ashe—Tanner 6—7, 6—4. 6—3, 
6—4 ; Bowrey—Hewitt 4—6, 6—3, 6—2, 
6—4 ; Laver—Stone 4—6, 6—2, 6—1, 
6—2.

ÎN CERCURILE TENISULUI MON - 
DIAL s-a aflat de la Forest Hills des
pre crearea unui campionat mondial 
care va reuni pe cei mal buni 32 de , 
jucători din lume — profesioniști sub 
contract sau independenți. Campiona
tul se va desfășura în 20 de orașa 
americane. Lista celor 32 de jucători 
va fi alcătuită de un comitet de se
lecție cuprinzînd 20 de ziariști spe
cializați în sportul alb.



geneva: Comitetul 
pentru dezarmare 

și a încheiat 
lucrările

GENEVA 4 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva a luat 
Sxirșit cea de-a doua sesiune din 
acest an a Comitetului pentru de
zarmare. în cadrul ultimei ședințe 
a fost adoptat, in unanimitate, ra
portul comitetului, ce va fi prezen
tat celei de-a 25-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Documentul 
reprezintă o sinteză a negocierilor 
desfășurate în acest an, care au 
durat peste 5 luni. Acesta cuprinde 
și pozițiile expuse de diferitele de
legații în problema dezarmării ge
nerale și totale. Raportul conține, de 
asemenea, o anexă privind „Pro
iectul de tratat cu privire la inter
zicerea amplasării de artae nucleare 
și alte arme de distrugere in masă 
pe teritoriile submarine și subocea- 
nice și în subsolul acestora", docu
ment elaborat în urma negocierilor 
din cadrul comitetului în anii 1969— 
1970.

După cum se știe, România s-a 
declarat în mod constant în favoarea 
interzicerii tuturor activităților mi
litare în teritoriile submarine. Cu 
prilejul discuțiilor care au avut loc 
în cadrul comitetului pe marginea 
acestei probleme, delegația română 
s-a pronunțat in favoarea includerii 
în acest proiect de tratat a unei pre
vederi care să precizeze scopul final 
al tratativelor — demilitarizarea 
completă — și angajamentul părților 
de a continua cu bună credință e- 
forturile în această direcție, precum 
și mențiunea că nici una din preve
derile acestui proiect de tratat nu 
poate și nu trebuie să aducă atin
gere, în nici un fel, drepturilor sta
telor, recunoscute de dreptul inter
național, asupra mării teritoriale și 
a platoului continental.

Lucrările Comitetului pentru de
zarmare de la Geneva vor fi reluate 
în cursul anului 1971, la o dată ce 
va fi stabilită de comun acord de 
către statele participante la nego
cieri.

încordare 
la Montevideo

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — 
Situația la Montevideo a devenit în
cordată după ce grupuri ale unei 
organizații clandestine au atacat cu 
bombe și focuri de armă sediile unor 
instituții și ale unor societăți co
merciale.

Se crede că aceste atentate sînt 
opera aceleiași organizații care și-a 
asumat responsabilitatea răpirii di
plomatului brazilian Gomide și a 
specialistului american Claude Fly.

0 nouă condamnare 
a colonialismului și rasismului 
REZULTATELE CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT A 0. U. A.
ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 

Conferința la nivel înalt a țărilor 
membre ale Organizației Unității A- 
fricane, care s-a încheiat joi, s-a des
fășurat intr-un climat de cooperare, 
ce a marcat — după părerea obser
vatorilor — un moment deosebit în 
evoluția relațiilor interafricane. Par- 
ticipanții la lucrări au salutat acor
dul realizat in capitala Etiopiei pri
vind restabilirea relațiilor diplomati
ce intre Nigeria, Zambia, Tanzania, 
Coasta de Fildeș și Gabon, relații de
teriorate, ca urmare a recunoașterii 
de către acestea din urmă a fastei 
provincii secesioniste — Biafra.

Un acord unanim a fost realizat a- 
supra necesității lichidării definitive 
a colonialismului și rasismului — una 
dintre problemele cardinale ale con
tinentului. Rezoluția cu privire la de
colonizare condamnă războiul, dus de 
colonialiștii portughezi împotriva po
poarelor din Angola, Mozambic, Gui
neea (Bissau) și sprijinul acordat 
guvernului de la Lisabona de parte
nerii săi din N.A.T.O. Conferința a 
condamnat, de asemenea, politica de

apartheid și discriminare rasială pro
movată de regimurile de la Pretoria 
și Salisbury, manifestindu-și îngrijo
rarea față de intențiile guvernului 
englez de a relua livrările de arma
ment către R.S.A.

Conferința a lansat un apel tutu
ror statelor membre pentru spriji
nirea eforturilor de mediere ale lui 
Gunnar Jarring în Orientul Apropiat 
și pentru reglementarea conflictului 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Referindu-se la rezultatele actua
lei sesiuni, președintele Tanzaniei. 
Julius Nyerere, a apreciat că „ea va 
rămine, probabil, în istoria O.U.A, ca 
sesiunea solidarității și a reconcilie
rii". „Ceea ce este important, a adău
gat Julius Nyerere, este să uităm 
trecutul și să acționăm în perspec
tiva viitorului".

împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 
a subliniat, in cadrul ședinței de în
chidere, că „deplina reconciliere a 
țărilor africane și solidaritatea pe 
care au dovedit-o constituie un e- 
xemplu pentru viitor".

înaintea conferinței de la Lusaka 
a țărilor neangajate

LUSAKA 4 (Agerpres). — La 8 
septembrie, in capitala Zambiei ur
mează să se deschidă conferința la 
nivel înalt a statelor neangajate, la 
care și-au anunțat, pînă în prezent, 
participarea reprezentanți din 55 de 
țări din Africa, Asia, Europa și Ame
rica Latină.

Pe ordinea de zi a conferinței, 
după cum precizează comunicatul 
oficial dat publicității la încheierea 
lucrărilor pregătitoare ale acesteia 
(desfășurată la Dar-Es-Salaam, ca
pitala Tanzaniei, in luna aprilie a 
anului curent) se află probleme pri
vind pacea și securitatea internațio
nală, lupta pentru dezarmarea gene
rală și totală, pactele militare și 
principiile coexistenței pașnice, miș
cările de eliberare din teritoriile 
aflate încă sub dominație străină.

De asemenea, printre punctele- 
cheie ale dezbaterilor figurează și o 
serie de probleme referitoare la de
mocratizarea relațiilor Internaționale, 
precum și la promovarea unei coo
perări economice efective între sta
tele nealiniate.

Conferința de la Lusaka este cea 
de-a treia intîlnire a șefilor de state 
neangajate după reuniunile similare 
de la Belgrad (1961) și Cairo (1964).

Comparativ cu conferințele prece
dente, ea șe desfășoară intr-un cli
mat politic’ nou ; situația internațio
nală a înregistrat modificări de 
substanță, o setie de probleme au 
fost depășite, iar altele au căpătat 
un conținut sau o pondere nouă.

In zilele premergătoare reuniunii de 
la Lusaka urmează să aibă loc în 
capitala zambiană o ședință a Comi
tetului permanent de pregătire, pre
cum și o întrunire a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor participante.

VIZITA DELEGAȚIEI

BERLIN 4 (Agerpres). — Joi sea
ră, minstrul apărării naționale al 
R. D. Germane, general de armată 
Heinz Hoffmann, a oferit o recepție 
in cinstea delegației militare române, 
conduse de ministrul forțelor armate, 
general-colonel Ion Ioni'ță.

Au participat Rauchfuss Wolfgang, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Hans Rietz, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Giinter Jahn, prim-secretar al Con
siliului Central al Uniunii Tineretu
lui Liber German, adjuncți ai mi
nistrului apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori, membri ai cor
pului diplomatic acreditați la Berlin.

A fost, de asemenea, prezent amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Berlin, Nicolae Ghenea.

în toastul rostit, Heinz Hoffmann 
a subliniat satisfacția militarilor, a 
populației R.D.G. față de vizita dele
gației române. El a spus : „Dorim, 
scumpi tovarăși români, ca vizita dv. 
să contribuie ca relațiile dintre po
poarele și armatele noastre să se în
tărească și să se aprofundeze. Vizita 
dv. să contribuie la întărirea unității 
și coeziunii familiei noastre socialis
te, să întărească certitudinea dv. că 
in R. D. Germană aveți prieteni cre
dincioși, tovarăși de arme vigilenți 
și aliați devotați1'.

în cuvîntul său, Ion Ionîță, expri- 
mînd sentimentele de prietenie pe 
care oamenii muncii și militarii Ro
mâniei socialiste le nutresc față de 
poporul R. D. Germane și armata sa, 
a spus : „Poporul român își exprimă 
satisfacția față de dezvoltarea legă
turilor prieterifești, internaționaliste 
și de colaborare tovărășească, față de 
cursul ascendent al relațiilor pe plan 
economic, politic, cultural, tehnico- 
științific și in alte domenii dintre 
Republica Socialistă România și 
R. D. Germană, față de continua în
tărire a frăției dintre armatele noas
tre".

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Vizita delegației militare române, 
conduse de ministrul forțelor ai- 
mate, general-colonel Ion Ioniță, 
continuă.

ORIENTUL APROPIAT
® CUVÎNTAREA RADIODIFUZATĂ A REGELUI HUSSEIN 
o ÎNTREVEDERE JARRENG-EL ZAYAT

agențiile jde presa transmit ;
FJegeri prezidențiale în 

Chile. în Chile au avut loc vineri 
alegeri prezidențiale. Cei trei can
didați la funcția de șef al statului 
sînt Salvador Allende, reprezentan
tul partidelor de stingă, Jorge Ales- 
sandri, exponent al cercurilor de 
dreapta, și Radomiro Tomic, candi
dat al partidului de guvernămînt 
creștin-democrat. Rezultatul scruti
nului urmează să fie cunoscut în ur
mătoarele zile. în caz că nici unul 
dintre candidați nu va obține majori
tatea absolută, noul șef al țârii va fi 
ales de Congres.

Ctmtmarul întemeierii 
Republicii Franceze. în ca_ 
drul festivităților prilejuite de cen
tenarul întemeierii Republicii Fran
ceze, Georges Pompidou, președin
tele republicii, a inaugurat vineri, 
la Primăria centrală a Parisului, ex
poziția intitulată „100 de ani 
publică". Expoziția prezintă 
roase documente și mărturii 
gătură cu evenimentele de la 
tembrie

0 capsulă experimentala 
lansată în cadrul programului spa
țial american ,.Apollo", care a fost 
recuperată în Golful Biscaya de un 
echipaj de pescuit sovietic, va fi 
transmisă reprezentanților S.U.A., 
relatează agenția TASS. în acest 
scop, în portul sovietic Murmansk va 
sosi o navă americană.

de re- 
nume- 
în le-
4 sep-

Sosirea președintelui 
Diaz Ordaz în S.U.A.. Prețle' 
dintele Mexicului, Diaz Ordaz, a so
sit într-o vizită La San Diego (Cali
fornia), la invitația președintelui 
S.U.A., Richard Nixon. Intr-un dis
curs rostit cu acest prilej, președinte
le mexican a exprimat neliniștea re
simțită in America Latină față de 
noul curent protecțtonist apărut în 
Statele Unite, afirmînd că în cazul 
în care acesta va prevala, economia 
țărilor latino-ameriicane va primi o 
lovitură dură. Diaz Ordaz a lansat 
un apel la liberalizarea comerțului 
dintre S.U.A. și America Latină.

președintelui

Catarqi

la expoziție

La Praaa s-a deschis recen1 o expoziție a pictorilor români Henri 
și Ion Musceleanu, care cuprinde circa 90 de tablouri. în fotografie : as

pect de

Generalul Suharto la 
BOPîl Președintele Indoneziei, ge
neralul Suharto, a sosit vineri la 
Bonn într-o vizită oficială de două 
zile. Președintele Indoneziei s-a în- 
tilnit în aceeași zi cu președintele 
R.F. a Germaniei, Gustav Heinemann, 
și cu cancelarul Willy Brandt.

VIETNAMUL DE SUD
• Zeci de obiective inamice sub focul forțelor patrio
tice • Au fost atinse două cartiere generale ale diviziilor 
americane © Reprimarea brutală a manifestației invalizi

lor de război la Saigon

-AMMAN. — Regele Hussein al Ior
daniei a rostit joi seară o scurtă cu- 
vintare la postul de radio Amman, 
in cadrul căreia- a anunțat că a cerut 
guvernului să ia toate măsurile ne
cesare pentru asigurarea ordinii in 
întreaga țară. „Sint convins că ații 
primul ministru, cabinetul pe care îl 
conduce, cit și șeful statului major și 
armata vor face față sarcinilor care 
le revin în aceste momente", a spus 
șeful statului iordanian. Suveranul 
hașemit a precizat că a cerut, de a- 
semenea. guvernului să ia contact cu 
Comitetul Central al Rezistentei Pa

lestiniene pentru restabilirea calmu
lui în întreaga țară.

NEW YORK. - Ambasadorul Re
publicii Arabe Unite la O.N.U., Has
san El Zayat, a avut ieri seară o 
nouă întrevedere cu reprezentantul 
special a] secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, Gun
nar Jarring. La sfîrșitul convorbirii 
— a patra din ultimele zile — nu a 
fost dat publicității nici un comuni
cat. Anterior, ambasadorul egiptean 
a conferit cu reprezentantul Statelor 
Unite la O.N.U,, Charles Yost.

Cauzele tensiunii din Bolivia
SAIGON 4 (Agerpres) — în mai 

multe regiuni ale Vietnamului de 
sud, forțele patriotice au lansat în 
noaptea de joi spre vineri puternice 
atacuri împotriva unor obiective ale 
trupelor americano-saigoneze. Au 
fost bombardate, între altele, două 
cartiere generale ale diviziilor ameri
cane din regiunea Saigonului. Alte 30 
de obiective au fost atinse de tirul 
artileriei forțelor patriotice. Lupte au 
avut loc joi in trei din bele patru re
giuni militare din Vietnamul de sud.

.Unități ale armatei și poliției, mo
bilizate din ordinul Administrației 
saigoneze, au intervenit cu brutalita
te împotriva unor manifestații de 
protest ale invalizilor de război din 
cartierul Cholon, al capitalei sud-viet- 
nameze, făcind uz de arme și arma
ment greu și lansînd peste 2 000 de 
grenade cu gaze lacrimogene împo
triva participanților. Potrivit agenției 
Reuter, s-au înregistrat peste 70 de 
răniți din rîndul invalizilor. Demon
stranții cereau majorarea pensiilor și 
îmbunătățirea .condițiilor de locuit.

LA PAZ 4 (Agerpres). — Bolivia 
parcurge in prezent o perioadă de 
tensiune, marcată, între altele, de un 
val de explozii survenite la La Paz, 
o serie de măsuri autoritare adoptate 
de guvern împotriva presei sindicale 
și a mai multor demonstrații de 
protest organizate de muncitori și 
studenți. In ceea ce privește explo
ziile produse în capitală, periodici
tatea și intensitatea lor au determinat 
autoritățile să considere că este vor
ba de apariția unei organizații tero
riste urbane. O altă cauză a încor
dării o constituie încarcerarea direc
torului . eăptăminalului sindical

„Prensa", Andres Solis, acuzat de 
„sprijinire a subversiunii". în semn 
de protest, mai mulți membri ai Sin
dicatului muncitorilor din presă și 
radio s-au prezentat Ia 'închisoarea 
San Pedro, unde se află deținut So
lis, și au cerut să fie închiși la rîn
dul lor. Demonstrații de protest față 
de această măsură, ca și de alte ac
țiuni similare ale autorităților, sur
venite în ultima vreme au avut loc 
atît lâ La Paz. cit și în alte orașe ale 
țării. La Ipiza. ciocnirile dintre de
monstranți și poliție s-au soldat cu 
uciderea a doi studenți

Evoluții pe scena politică internă
în preajma congreselor conservator și laburist

Congresele anuale ale celor două 
mari partide britanice — conserva
tor și laburist — care se vor fine in 
octombrie și, respectiv, la sfîrșitul lui 
septembrie — polarizează, incă de pe 
acum, după cum este și firesc, aten
ția cercurilor politice londoneze. In 
legătură cu aceasta a produs o anu
mită senzație articolele apărute — 
simplă coincidență ? — în aceeași zi, 
unul in „TRIBUNE" și celălalt in 
„NEW STATESMAN", săptămînale 
cu oarecare reputație de seriozitate, 
și care anunțau, la modul mai mult 
sau mai puțin ipotetic, evoluții spec
taculoase. Articolul din „Tribune", 
mai categoric, se intitula „Heath s-a 
hotărit pentru noi alegeri în primă
vară" ; cel din „New Statesman" era 
mai prezumtiv — „Se va retrage 
Wilson de la conducerea laburistă ?".

Comentînd cu aprindere știrile lan
sate de cele două săptămînale, mulți 
observatori înclină să manifeste re
zerve in ce privește materializarea 
acestor posibilități. Ei consideră că 
actuala situație nu îl îndreptățește 
cituși de puțin pe primul ministru. 
Heath, să țină alegeri în primăvară, 
deoarece, în loc de majorarea numă
rului de deputați în Parlament (acesta 
este motivul pe care îl avansează 
„Tribune"), s-ar putea ajunge la o 
diminuare a lor. In această ordine de 
idei „SUNDAY EXPRESS" amintește 
de conflictul dintre Heath și expo
nentul grupului de extremă dreaptă 
din partidul conservator, Enoch 
Powell. „Majoritatea de care dis
pun conservatorii în Parlament — 
scrie ziarul — este de numai 30 de 

.deputați. Pcwell poate atrage de

partea sa pe mulți dintre cei 60 de 
deputați conservatori care și-au ex
primat opoziția față de intrarea An
gliei în Piața comună și atunci Heath 
s-ar afla într-o mare încurcătură".

Pe de altă parte, consemnînd su
pozițiile că Wilson și-ar putea pre
zenta candidatura ca succesor al lui 
U Thant la postul de secretar ge
neral al O.N.U., observatorii pun în 
evidență că aceasta ar echivala, pe 
plan intern, cu o recunoaștere a eșe
cului politicii sale, ceea ce pentru un 
bărbat de stat cu ambițiile sale e 
greu de admis.

Nu e mai puțin adevărat că se fac 
auzite și păreri care nu exclud evo
luțiile amintite. Pornind de la ar
gumentele pro și contra privind e- 
ventualitatea ținerii de noi alegeri 
sau a retragerii lui Wilson, ziarele 
analizează totodată elementele ce se 
conturează în perioada de pregătire 
a congreselor celor două partide.

Dacă ar fi să judecăm după felul 
în care presa prezintă agenda primu
lui ministru și a guvernului pentru 
perioada următoare, s-ar putea trage 
concluzia că poziția lui Heath nu este 
de invidiat. Dificultățile economice 
pe care le întîmpină Anglia țin capul 
de afiș. După cum se știe, guvernul 
intenționează să promoveze in con
tinuare o politică de „înghețare" a 
salariilor, în timp ce sindicatele, 
avînd în vedere creșterea continuă 
a costului vieții, cer mărirea lor și 
amenință cu declanșarea unei vaste 
mișcări greviste, în caz că nu le sint 
satisfăcute revendicările. Joi, Heath 
a discutat timp de două ore cu mem

brii guvernului măsurile economice 
ce urmează a fi luate pentru a face 
față șpiralei inflaționiste.

în actualele condiții, alegerile par
țiale din circumscripțiile electorale 
Marylebone și Enfield West, anun
țate pentru toamna aceasta, capătă 
valoarea unui test asupra felului în 
care se orientează corpul electoral. în 
cazul unui eșec conservator, poziția 
guvernului ar deveni și mai fragilă-

Trebuie ținut seama și de problema 
adoptării de către guvern a unei ho- 
tăriri asupra livrării de arme către 
guvernul rasist din Africa de Sud, 
hotărîre care pînă în prezent a fost 
amînată, întrucît a întîmpinat rezis
tente. chiar in sinul partidului. 
„TIMES" nu exclude, in cazul adop
tării unei decizii favorabile livrării 
de armament o „revoltă a adversa
rilor unei asemenea măsuri, care ar 
putea duce la căderea guvernului".

In fine, in ansamblul problemelor 
cărora le are de făcut fată, echipa 
guvernamentală cea a aderării la 
C.E E rămine in continuare pe un loc 
de frunte La 6 sevtembrie. Geoffrey 
Ripnon. ministrul însărcinat cu nego
cierile cu Piața comună, va pleca la 
Bonn pentru un schimb de păreri 
Aceasta a determinat ca adversarii 
alăturării Angliei la .cei mse" să-și 
intensifice camnon’a. subliniind că 
prețul care ar trebui plătit, se va răs- 
frînne negativ asupra marii mase a 
ponulatiei.

în mod normal, con^ucerpa guver
nului con’-erva'or n-ar trebui să se 
îngri'ească prea mu’t de toate a- 
ceste chestiuni, deoarece hotărir’le 
congresului partidului nu sînt o-

bligatorit pentru cabinet. Totuși 
in actuala situație, cind partidul, ne
pregătit să ciștige alegerile, trebuie 
să iacă față la atîtea și atâtea pro
bleme, dezvăluirea unor disensiuni 
interne ar avea un ecou profund ne
gativ. De aceea, observatorii conside
ră că liderii partidului, care sînt și 
liderii guvernului, vor acționa cu 
destulă prudență, căutînd să mena- 
ieze susceptibilitățile și să evite orice 
exacerbare a acestor disensiuni.

în rindurile laburiștilor, congresul 
respectiv este, de asemenea, așteptat 
cu sentimente contradictorii. Un mare 
număr dț organizații speră ca parti
dul să analizeze în mod critic cauzele 
tnfringerii din Iunie si să prezinte 
un program care să ofere o alterna
tivă maselor. Există deia o primă re
dactare a unui document care 
ar urma să fie unul din mate
rialele de bază la congres. Această pri
mă versiune a reușit insă să stîrnească 
nemulțumirea at.ît a stinqii laburiste 
cit și a taberei din Iurul lui Wilson 
Numind documentul „o jenantă încer
care de a arunca o punte peste pră
pastia dintre cele două tabere", zia
rul ..GUARDIAN" arată că mulți 
membri ai partidului cer ca acesta 
„să fie revizuit in mod substantial 
sau suprimat cu totul".

Astfel se prezintă deci situația tn 
această perioadă de pregătire a con
greselor celor touă partide, care lasă 
să se prevadă un sezon politic destul 
de furtunos.

N. PLOPEANU
Londra, 4 .

Președintele Partidului 
Socialist din Japonia, T°- 
momi Naritai, a prezentat Comitetului 
Central al partidului un raport cu 
privire la recenta sa vizită întreprin
să în R.P.D. Coreeană. Cu această 
ocazie, Narita a declarat că intențio
nează să viziteze R. P. Chineză și 
R. D. Vietnam în fruntea unei dele
gații oficiale a partidului. Totodată, 
el a relevat că este necesar ca parti
dul socialist să acționeze pentru re
stabilirea relațiilor diplomatice dintre 
Japonia și R. P. Chineză.

Cel de-al 124-lea avion 
militar de tipul „Stariighter 
F-104" 81 Bundeswehrului vest-
german s-a prăbușit joi în apropie
rea poligonului de la Bergen Hohne.

care

0 delegație parlamenta
ră daneză condusă de Karl 
Skytte, președintele Folketingului, a 
sosit la Moscova, la invitația Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

Expoziție în aer liber la 
Florența. DuPă 0 întrerupere de 
patru ani, datorită inundațiilor
s-au abătut în 1966 asupra Florenței, 
soldate cu consecințe grave asupra 
patrimoniului cultural și artistic al 
orașului, anul acesta va fi deschisă 
din nou tradiționala „Expoziție 
artă în aer liber", organizată 
„grupul Donatello". Expoziția va fi 
inaugurată la 12 septembrie, în Piaz
za Savonarola, urmînd ca cel mai 
bun tablou să fie dăruit Galeriei de 
artă modernă din Florența.

de 
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Ziua României 
la expoziția 

agroalimentară 
de la Budapesta
BUDAPESTA 4 — Corespondentul 

Agerpres, Alexandru Pintea, trans
mite : La expoziția și tîrgul agroa- 
limentar de la Budapesta a fost or
ganizată vineri „Ziua Republicii So
cialiste România". Cu acest prilej, 
pavilionul României a fost vizitat 
de Timar Matyas, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Tărănesc Ungar, Benkei An
dras, ministrul afacerilor interne, și 
de alte persoane oficiale, care au fost 
întîmpinați de directorul pavilionului 
românesc, Nicolae Stan. Totodată, in 
cadrul unei conferințe de presă, Teo
dor Marian director in Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, a vorbit 
reprezentanților presei ungare și stră
ine din Budapesta despre rezultatele 
obținute în dezvoltarea agriculturii 
tării noastre în anii construcției so
cialiste. A fost organizată și o gală 
de filme documentare românești.

în aceeași zi. pavilionul Româ
niei a fost vizitat de mai multe mii 
de persoane, produsele expuse bu- 
curîndu-se de un larg interes.

mOnchen

Congresul mondial 
al Asociației internaționale»

de știință politică
COMUNICĂRILE PREZENTATE DE 

MEMBRII DELEGAȚIEI ROMÂNE

MONCHEN 4 (Agerpres). — La 
Miinchen au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres mondial 
al Asociației internaționale de știință 
politică. La congres au participat 
peste 900 de delegați din 43 de țări 
de pe toate continentele, printre care 
și o delegație din România.

în cadrul ședinței plenare și în gru
pele de specialiști, membrii delega
ției române au prezentat comunică
rile : „Concepția leninistă despre 
participarea maselor la conducerea 
statului" și ..Organizarea de stat și 
formarea cadrelor în Republica So
cialistă România" (prof. dr. docent 
Ioan Ceterchi. vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și politice 
din România) : ..Interacțiunea dintre 
național și internațional în politică, 
în lumina ideilor lui Lenin" (prof, 
dr. Constantin Petre) ; „Reflecții a- 
supra principiilor și normelor relații
lor dintre state în lumea contemno- 
rană" (prof, dr Nicolae’ Kallos) : 
..Stiintă oolitică și artă politică la 
Lenin", si ..Democratizarea procesu
lui de adaptare a deciziilor ca trăsă
tură a conducerii societății socialiste 
în România" fconf. unîv. dr. Ovidiu 
Trăsnea) : ..Tineretul român in viata 
politică a tării" fconf. dr. Marin Voi- 
culescu)

Comunicările membrilor delegației 
române au suscitat un viu interes în 
rîndul de’evatiior. Tn cad-ul discuții
lor. membrii delovafiei tării noastre 
an făcut intervenții la diferite teme, 
aflate în dezbaterea lucrărilor congre
sului.

BRNO 4 (Agerpres) — Vineri 
deschis la Brno cel de-al 12-lea 
internațional al construcțiilor de 
șini.

La deschidere au fost prezenți 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.O. din Cehoslovacia, Lubomir 
Strougal. președintele guvernului fe
deral al R. S. Cehoslovace și alte 
persoane oficiale ale țării gazdă.

Au fost do față, de asemenea, de
legații și reprezentafiți diplomatici 
din țările participante la tîrg, printre 
care delegația guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Conducătorul delegației guverna
mentale române, Ion Pățan, a fost 
primit joi de Vaclav Hula, vicepreșe
dinte al guvernuliii cehoslovac. •
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Locuitorii celor optsprezece 
insulițe care formează arhipela
gul Faeroerne, in nordul Ocea
nului Atlantic, aflat sub juris
dicția Danemarcei, consideră 
inadmisibilă prezența in conti
nuare a unei ultramoderne in
stalații radar pusă la dispoziția 
N.A.T.O. și vor să se debaraseze 
de ea cu orice preț.

Recent, în cursul ultimei sale 
sesiuni anuale, Lagtingul (par
lamentul) insulelor a cerut gu
vernului local — Lansture — 
să se informeze asupra posibili
tăților de retragere a arhipela
gului Faeroerne din sfera de 
acțiune a N.A.T.O. Hotărîrea este 
fructul a doi ani de analiză. In 
1968. cind in unele cercuri poli
tice 
vie 
sau 
din

din Danemarca se isc 
polemică privind rămin -re- 
retragerea regatului uar ?z 
N.A.T.O., în arhipelag a fost 

creată o 
sărcinată 
chestiuni.

După 
francez „LE 
tățile daneze par a se afla i» 
tr-o situație destul de încurce ș-, 
cererea amintită echivalînd 'cu 
retragerea unei părți a Dane
marcei din pactul Atlanticului 
de nord. Insulele Faeroerne se 
bucură de un statut de autono
mie internă, dar guvernul local 
nu poate lua hotărîri privind 
politica externă. Insularii sint 
însă ferm hotărîți să persiste în 
cererea lor. Episodul este simp
tomatic, pentru că reflectă o 
stare de spirit — necircumscrisă 
doar la o anumită regiune geo
grafică — care respinge orice 
măsură de natură să tulbure 
munca pașnică a oamenilor.

comisie specială în- 
cu studierea acestei
cum scrie cotidlanu* 

MONDE", autor

ATENȚIUNE: MEDIU 
CULTURAL POLUAT!

LONDRA (de la corespondentul 
nostru). — O minunată cîmpie de 80 
hectare, situată lingă localitatea 
Freshwater, de pe insula Wight (din 
Canalul Mînecii),, a devenit de ne
recunoscut după numai trei zile de 
„festival pop". O mulțime pestriță 
de „hippyes" venită din diferite țări 
occidentale, printre care 
anarhiști, narcomani, 
urma sa mormane 
resturi de mîncare 
o murdărie și o dezordine care 
cu greu pot fi descrise. Imaginile 
transmise de presa și televiziunea 
britanică au oglindit în detaliu as
pectul dezolant al acestui colț de 
insulă Potrivit relatărilor presei, în 
timpul „festivalului" s-a desfășurat 
o activitate intensă : bătăi între ta
bere rivale, predici pentru converti
rea celor „rătăciți", asalturi asupra 
magazinelor alimentare etc. „Nu des
chideți ușa. Este un „hippy I'

mișunau 
a lăsat în 

de gunoi, 
și hîrtii —

era titlul unui articol din ziarul „Ti
mes" care a descris „evenimentul”.

Pe Isle of Wight au venit și tine
rii atrași de muzică și de dorința de 
a cunoaște lumea, iar pe cîmpia de 
lingă Freshwater s-au auzit și bucăți 
muzicale de calitate. Ele au fost însă 
înecate în torentul de vulgaritate 
și sălbăticie care și-a pus pecetea 
pe această reuniune pretins cultu
rală.

Organizatorii au declarat că și din 
punct de vedere financiar festivalul 
a fost „un dezastru" și că, desigur, 
o asemenea manifestare „muzicală" 
nu se va mai repeta.

Amplificînd această idee, „TIMES" 
scrie : „Contraatacul împotriva po
luării mediului atmosferic înconju
rător a început. Este necesar săt în
ceapă contraatacul împotriva unei 
poluări tot atît de periculoase, cea apoluări tot atît de pericuh__
mediului nostru cultural".

Ideea ni se pare salutară I

Demonstrație a tineretului new-yorkez împotriva creșterii consumului de 
stupefiante în oraș
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