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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
1 Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 

Stat, a făcut în după-amiaza zilei de vineri o vizită de lu
cru în județul Mureș.

Secretarul general ai partidului a fost însoțit de tova
rășii losif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
și Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La plecarea din Capitală, pe aeroportul Băneasa, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat au fost salutați de tovarășii Emil 
Eodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Iile 
Verdeț, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Dră* 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Vasile Vîlcu, Petre Blajovici, Mihai Gere, Ion Iliescu și Ion 
loniță.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

Sînt numai patru luni de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
afla în mijlocul oamenilor muncii 
de pe meleagurile mureșene. Era 
în perioada în care apele Mureșu
lui și Tîrnavei, crescute dincolo de 

•limita oricărei închipuiri, se revăr
sau sălbatic distrugînd așezări 
omenești, căi de comunicații, im
portante obiective economici. 
-Prezența în mijlocul cetățeni
lor a conducătorului partidului 
șl statului a avut efecte tonifiante 
inestimabile, cuvintele de îmbăr
bătare, îndemnurile și indicațiile 

■ practice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mobilizînd energiile, 
dînd încredere și putere. La nu
mai patru luni de cînd furia ape
lor a semănat aici, prin aceste fru
moase . locuri, neașteptata și du
reroasa urgie, totul și-a redobân
dit înfățișarea normală. Au fost 
refăcute casele căzute pradă va
lurilor. Prin desfășurarea largă a 
energiilor creatoare ale eroicei 
clase muncitoare, ale maselor largi 
populare, mobilizate de partid, 
s-au reconstruit drumurile și șo

chimiei : Combinatul de la TîrnăveniIn vechea și frumoasa cetate a
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NICOLAE CEA UȘESCU
IN JUDEȚUL MUREȘ

selele distruse, și-au refăcut poten
țialul de producție întreprinderile 
lovite de calamitate. în orașele 
Tîrnăveni și Tg. Mureș doar dun
gile negre ce brăzdează pereții ca
selor din zonele inundate, arătînd 
pînă sub ferestre ori pînă sub strea
șină cota inundației, mai amintesc 
de catastrofă. Astăzi, totul în a- 
ceastă greu încercată parte a țării 
respiră calm, optimism.

Oamenii muncesc mai cu spor, 
copiii învață caâ&s, tinerii își clă
desc cu încredere cămine. încer
carea prin care au trecut zonele 
țării lovite de revărsarea apelor 
a fost un examen al tăriei și for
ței morale a poporului nostru, a 
cimentat și mai mult legăturile 
dintre popor și partid, a făcut 
proba de netăgăduit că o societate 
ca a noastră, societatea socialistă, 
altoită ca pfoces firesc și irever
sibil pe trupul viguros al Româ
niei, este singura în măsură, sin
gura aptă să unească într-un gînd, 
într-o năzuință și un efort colec
tiv unic toate energiile -creatoare 
ale poporului, să biruie orice greu
tate.
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Pretutindeni, mii ți mii de cetățeni fac tovarășului Nicolae Ceaușescu o caldă și entuzicstă primire

Aici, veniți în în-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat au sosit ou un avion care 
a aterizat pe un aeroport de 
lîngă Turda.
tîmpinare, se aflau Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, pre
cum și alte persoane oficiale din 
județ. Pe aeroport, în convorbirea 
avută cu factorii de răspundere din 
județ, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de o seamă de pro
bleme economice și sociale, și în-

deosebi de starea Recoltei și mer
sul lucrărilor agricole.

La Tîrnăveni, localitate pînă la 
care se călătorește cu elicopterul, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți oaspeți li se face o primi
re deosebit de călduroasă. Se ate
rizează în imediata vecinătate a 
marelui combinat chimic. Sute de 
muncitori, aite sute și sute de ce
tățeni ai localității vin cu bucurie 
în întîmpinare. Sînt de față Nico
lae Vereș, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, și alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Vizita în județ începe cu însăși 
frumoasa și vechea cetate a chi
miei, Combinatul din Tîrnăveni, 
„decanul" de vîrstă al industriei 
noastre chimice. Adevărata istorie 
a acestei întreprinderi a început o 
dată cu anii construcției socialiste, 
cînd dintr-o unitate modestă s-a 
transformat într-un combinat in
dustrial de prestigiu. Cîteva cifre 
sînt deosebit de semnificative: 
față de anul 1948 producția globa
lă a combinatului a crescut de pes
te 15 ori, ceea ce înseamnă că în 
prezent întreaga producție a anu
lui 1938 se realizează în numai 15 
zile.

La intrarea în întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți , conducători de partid și de 
stat sînt salutați de adjunctul mi
nistrului industriei chimice. Ștefan 
Kiss, de colectivul de conducere al 
combinatului. Sute de chimiști a- 
plaudă îndelung pe oaspeți. Din 
rîndul lor se desprinde un grup 
de tineri care dăruiesc — semn de 
dragoste și stimă — frumoase bu
chete de flori. /

Directorul general al Grupului 
industrial de chimie Tîrnăveni, in
ginerul Bujor Roșea, informează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
prin eforturile eroice a mii de 
oameni, în luna iulie au intrat în 
circuitul productiv ultimele insta
lații ale acestei unități, întreprin
derea cea mai grav afectată din 
județ de inundații. Pierderile au 
fost mari, însă prin muncă perse
verentă, încordată, continuă au 
fost realizate încă la sfîrșitul lunii 
iulie sarcinile de plan 
lului cincinal.

Combinatul lucrează 
cu întreaga capacitate 
iar în unele secții, datorită moder
nizării introduse o dată cu repu
nerea în funcțiune a instalațiilor 
se realizează o producție mai mare

ale actua-

în prezent 
proiectată,
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decît înainte de calamități. Aceas
ta creează posibilitatea ca pînă la 
sfîrșitul anului chimiștii de aici să 
obțină o producție suplimentară de 
circa 10 milioane lei.

Se vizitează cuptoarele de car
bid — principalul produs al com
binatului. Deteriorate în cea mai 
mare parte de furia apelor, ele 
funcționează acum din plin. Re
construcția lor s-a făcut cu ajuto
rul multor unități de specialitate 
din țară, într-un timp record. To
varășul Nicolae Ceaușescu îi feli
cită pe chimiști pentru efortul și 
abnegația depuse în reconstruirea 
acestor instalații.

La cuptorul nr. 6 — noul obiec
tiv al combinatului aflat în con
strucție — se face un scurt popas. 
Oaspeții sânt informați că această 
lucrare se desfășoară conform 
graficelor la zi, ea urmînd conform 
angajamentului constructci-ilor să 
fie pusă în funcțiune cu o lună 
mai devreme. Noul cuptor va mări 
producția de carbid a combinatului 
cu 82 000 tone anual.

în ceea ce privește perspectiva 
întreprinderii, se dau detalii asu
pra noilor secții aflate în construc
ție și asupra reorientării produc
ției. La secția de faianță și gresie 
a combinatului, oaspeții sînt infor
mați asupra noilor sci-timente asi
milate în fabricație, produse care 
vor lărgi gama materialelor de 
construcții, artît de necesare țării 
în perioada actuală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
dresează colectivului Combinatului 
chimic din Tîrnăveni calde felici
tări pentru spiritul de abnegație 
de care dă dovadă în rezolvarea 
sarcinilor prezente și de viitor ale 
acestei mari întreprinderi.

Colectivul de conducere al com
binatului, muncitorii se angajează 
să nu precupețească nici un efort 
pentru ca obiectivele ce le revin 
în cadrul noului plan cincinal să 
fie îndeplinite exemplar.

La plecarea din Tîrnăveni locui
torii orașului aduc mulțumirile lor 
călduroase conducerii partidului și 
statului pentru grija și ajutorul a- 
cordat în zilele de grea încercare 
din luna mai, pentru ștergerea ră
nilor pricinuite de inundații și re
venirea la normal a vieții în toate 
compartimentele ei. Se aud aclama
ții în cinstea Partidului Comunist 
Român, se scandează cu căldură 
P.C.R. — Ceaușescu, Ceaușescu — 
P.C.R. !

(Continuare în pag. a III-a)

Interviul acordat 
de tovarășul

Nicolae Ceausescu
televiziunii austriece

După cum s-a mai anunțat, in ziua de 31 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Sorialiste România, a acordat 
un interviu unui grup de ziariști de la televiziunea austriacă.

Vineri seara, televiziunea austriacă a difuzat acest interviu in ca
drul unui reportaj filmat de 45 de minute consacrat României.

ÎNTREBARE : Politica externă 
a României se plasează nu nu
mai in timpul de acțiune al 
problemelor europene, ci și in al 
celor mondiale. Cum se afirmă 
România in aceste condiții ? 
Care sînt punctele centrale și 
intențiile politicii dumnea
voastră ?

RĂSPUNS : în politica sa externă. 
România pornește de la faptul câ so
luționarea problemelor complexe ale 
situației internaționale nu se poate 
face decît cu participarea activă a 
tuturor statelor lumii.

Ținînd seama de faptul că orice 
conflict, din orice zonă a lumii, are 
influență asupra tuturor popoarelor, 
România consideră că este necesar 
ca în viața internațională să se asi
gure respectarea principiilor care 
capătă o tot mai puternică afirmare — 
ale deplinei egalități în drepturi în
tre toate națiunile lumii, indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Desigur, ca țară europeană, Româ
nia acordă o atenție deosebită pro
blemei securității pe continentul nos
tru, dar totodată ea consideră că tre
buie să-și aducă contribuția la solu

Interviul 
președintelui Austriei, 

Franz Jonas,
acordat ziarului „Scînteia"

Zilele trecute, președintele federal șl Republicii Austria, Franz Jo
nas, a primit pe trimișii ziarului „Scînteia** Romulus Căplescu și Ve
tre Stăncescu, cărora le-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: Dezvoltarea con
tactelor directe intre conducăto
rii de state se afirmă tot mai 
mult ca o metodă utilă și eficien
tă de promovare a înțelegerii re
ciproce — așa cum o arată în
săși practica relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre. V-am ruga, 
domnule președinte, să ne spu
neți cum aprectați, in această lu
mină, apropiata vizită a preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România^ 
Nicolae Ceaușescu, in Austria, ce 
așteaptă opinia publică austriacă 
de la această vizită ?

RĂSPUNS : Din experiența de pînă 
acum în dezvoltarea relațiilor inter
naționale ale Austriei cu alte țări 
am ajuns la convingerea marii utili
tăți pe care o prezintă cunoașterea 
directă, convorbirile personale în
tre factorii responsabili ai statelor, 
în acest fel, pot fi schimbate în 
mod nemijlocit opinii, pot fi mai 
bine înțelese interesele reciproce, pot 
fi elucidate punctele de vedere ale 
părților. în timpul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu vom avea 
prilejul să procedăm, în continuare, 
la un schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes bilateral, cît și

TOVAIEĂȘUI NICIIIAE mUȘESCO 

l-A PRIMIT PE AMBASADORUL 
TURCIEI W RUCUREȘTI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, l-a 
primit vineri, 18 septembrie, pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Turciei la București,
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ționarea tuturor problemelor interna
ționale. în acest spirit, acordăm o a- 
tenție deosebită relațiilor dintre Ro
mânia și Austria, în lupta pentru în
făptuirea securității europene și pă
cii în lume.

ÎNTREBARE : Nu mai puțin 
flexibilă decit politica externă 
este și politica economică a ță
rii dumneavoastră. Ritmurile 
anuale de creștere ale industriei 
sînt la fel de impetuoase ca și 
ale agriculturii. Observatorii ex
terni exprimă îngrijorarea ci 
factorul rentabilității s-ar bucu
ra de o atenție prea mică. Cum 
apreciafi dumneavoastră situa
ția ?

RĂSPUNS : într-adevăr, ritmurile 
de creștere ale industriei — și în 
general ale întregii economii a Ro
mâniei — se numără printre cele mal 
înalte din lume; aceasta se datorește 
eforturilor pe care poporul nostru le 
face pentru a elimina, într-un timp 
scurt, decalajul care îl desparte d« 
țările avansate.

în ce privește îngrijorarea unor

(Continuare în pag. a Vil-a)

asupra unor probleme de ordin in
ternațional, în condițiile în care, de 
la vizita mea în România, în sep
tembrie 1969, 6-au produs evoluții 
noi.

Mă refer în special la două eveni
mente, care consider că sînt de 
natură să deschidă perspective noi 
pe plan internațional. Am in vedere 
convorbirile dintre S.U.A. și U.R.S.S. 
pentru limitarea înarmărilor strate
gice, inițiate la Helsinki și continuate 
la Viena, cu rezultate, după cum am 
aflat, pozitive. Din punct de 
vedere financiar cursa înarmă
rilor devine tot mai mult o 
povară pe umerii popoarelor, iar din 
punct de vedere militar, statele devin 
doar aparent mai puternice, deoa
rece armele moderne, de mare capa
citate distructivă, nu pot fi folosit» 
fără riscuri din cele mai grave pen
tru întreaga omenire. Atunci 
ce sens mai poate avea continuarea 
înarmărilor ? Cred că de aceea 
s-a ajuns la concluzia că este mai 
bine să se discute cum să se ajungă 
la o limitare a lor, fiecare din părți 
urmărind firește să nu rămînă în
tr-o poziție dezavantajată. Convor-

(Continuare în pag. a VII-a)

Kâmuran Gurun, în legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

Primirea s-a desfășurat ' înt>r-o 
atmosferă cordială.
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jFAPTUL 
DIVERS 

! S-a trezit 

totuși la 
timp...

Ion Drăgău, achizitor la Cen- 
Itrul de legume și fructe Vaslui, 

dormea pe o bancă într-0 stație 
de taximetre din localitate. Cînd 
s-a trezit și s-a dumirit unde 

I se află a simțit cum il apucă 
răcorile : servieta, în care pu
sese toți banii primiți de la ca
sierie cu titlu de avansuri pen
tru achiziții, nu era nicăieri ! 
Cu un suprem efort și-a adus 
aminte cum i-a ridicat de la 
casierie, cum a intrat apoi in
tr-un restaurant și, în fine, cum 
din restaurant... a fost adus pe 
bancă de un comesean de oca
zie. A alergat într-un suflet la 
miliție. Cerea să se caute ...acul 
în carul cu fîn. Și totuși, foarte 
curînd, acul a fost găsit. Iden
tificat, „prietenul cu care se 
cinstise", Ioan Munteanu, a res
tituit servieta, urmînd ca nu 
peste mult timp instanța să-i 
facă plata.

Au călcat 
pe bec

Vindea rezistențe, prize, lus
tre... Constantin Savu, gestionar 
la magazinul nr. 23 „Produse e- 
lectrice" din Caransebeș, îm
preună cu casiera Ana Drăgă- 
vei, înjghebase insă o „rețea" 
prosperă, prin intermediul că
reia sumele încasate pe artico
lele vindute erau „racordate" la 
propriile lor buzunare. în de
curs de aproape un an de zile, 
după un inventar mai la bani 
mărunți, (de ce oare n-o fi fost 
efectuat mai devreme?) „con- 
toarul" celor doi înregistra o 
lipsă de 282 000 lei. în curînd, 
cazul lor va fi deferit instanței 
de judecată. îi așteaptă mo
mente de... înaltă tensiune.

Atenție la 
ferestre, 
dar mai ales 
la... copii!

S-a întimplat la Reșița, în 
blocul nr. 2, din strada Aleea 
Narcisei. O fetiță de trei ani, 
trimisă de părinți la joacă, co
bora pe scară de la etajul IV. 
La etajul II. găsind o fereastră 
deschisă, ea a scos capul afară 
să privească Ia joaca celorlalți 
copii. Aplecîndu-se însă prea 
mult peste pervaz, a căzut in 
gol. A fost transportată imediat 
la spital, dar s-a constatat că, 
din această cădere, fetița s-a 
ales doar cu o ușoară durere 
de stomac. Cum s-ar spune, a 
căzut în picioare. Putea însă să 
se întîmple și altfel. Să sperăm 
că, pînă la urmă, spaima pe care 
au tras-o părinții n-a fost de
geaba !

într-o fami
lie de tigri

De cîteva zile, Grădina zoo
logică din București oferă un 
inedit prilej de atracție atit 
pentru cei mari cît și (mai a- 
les) pentru cel mici. Tigroaica 
Mona și-a sporit familia cu 
încă trei pui. Surpriza este cu 
atit mai valoroasă cu cît nu 
este vorba de orice fel de ti
gri : cei trei pui fac parte din 
specia — pe cale de dispariție 
— a tigrilor manciurieni, care, 
în captivitate, se înmulțesc foar
te rai-. Pînă acum cei trei pui 
se simt bine și au făcut deja 
cunoștință cu publicul vizitator. 
E adevărat, ei sînt, pentru mo
ment, încă destul de scumpi la 
vedere, intrucit mama îi apără 
ca... o tigroaică de privirile in
discrete.

Bateți cuiul!
Pentru un cui — spune un 

proverb — pierzi potcoava. Tot 
pentru un cui iți poți pierde 
insă și... casa ! lată și dovada t 
în luna aprilie a.c., maistrul 
Vasile Nicula și echipa sa de la 
Oficiul municipal P.T.T.R. Ti
mișoara au făcut o gaură in
tr-unui din pereții casei lui Mi
hai Alexandru de pe strada 
Ciprian Porumbescu nr. 29, pen
tru a ancora un stîlp de beton 
Au spart zidul șl... au plecat. De 
atunci și pînă acum, Mihai 
Alexandrii a stat de vorbă : de 
zece ori cu maistrul Vasile Mi
cuța, de alte cîteva ori cu patru 
șefi de servicii de la oficiul 
P.T T.R... de șase ori cu Ion Fi
lip, inginer-șef la Direcția ju
dețeană P.T.T.R. Timiș, de două 
ori cu ing. Nicolae Brînzei, di
rectorul acestei instituții, a 
înaintat două reclamați! ace
luiași for, dar peretele casei tot 
n-a fost reparat. De curind a 
expediat un memoriu pe adre
sa Ministerului Poștelor și Ter 
lecomunicațiilor. Sperăm că de 
data aceasta o să aibă mai mult 
succes. în ce privește „cuiul" 
pe care cei de mai sus și l-au 
bătut singuri in talpă nu reco
mandăm un clește patent. Pen
tru că nu trebuie scos, ci... bă
tut pină la capăt!

Rubrică redactata de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cînd „aprecierea
după ochi" determină

aprovizionarea
magazinelor sătești.

Comerțul la sate — o temă mereu 
de actualitate. Pentru a urmări evo
luția lucrurilor în rețeaua comercială 
a județelor Tulcea, Constanța, Brăila 
și Buzău, am vizitat 49 de magazine 
comunale și numeroase prăvălii să
tești. Putem afirma din capul locului 
că ne-au surprins plăcut transformă
rile esențiale pe care le-a suferit, în 
ansamblul ei, rețeaua comercială de la 
sate. în mai toate localitățile prin care 
am trecut, comerțul dispune de loca
luri noi, încăpătoare, dotate cu mo
bilier corespunzător, e înzestrat cu 
depozite de mărfuri, cu utilaje de 
profil. Structura mărfii pusă la dis
poziția populației de la sate este, in 
general, de natură să satisfacă, alături 
de cerințele tradiționale, o importan
tă categorie de cerințe noi, afirmate 
constant în mediul rural de anii din 
urmă : mobilă, frigidere, televizoare, 
aparate de radio ș.a.m.d.

îată-ne vizitînd, pe rînd, magazi
nele sătești din comunele Cerna, 
Babadag, Gura Dobrogei, Mihai Vi
teazul... O constatare de ordin mal 
general : mare parte dintre Unită
țile comerciale în care pătrundem au 
rafturile doldora de mărfuri. Si totuși, 
persistă cazurile de mărfuri cerute cu 
insistentă, dar absente din rafturi, E 
vorba atit de produse alimentare — 
biscuiți, zahăr ambalat, bomboane, 
conserve ieftine — cît și 
mărfuri nealimentare : teniși, uni
forme 
iarnă, 
să de cauciuc, nasturi (1). căciuli, fu
lare, scutece, tricotaje, mașini de cu
sut și chiar... chibrituri și sare.

De ce lipsesc uneori din rafturile 
magazinelor sătești aceste articole de 
larg consum ? Am dat o raită 
prin depozitele județene ale coope
rației. Și ce să vezi ? Multe dintre 
mărfurile enumerate blocau, pur și 
simplu, încăperile de depozitare ! 
De pildă, unul dintre produsele ali
mentare cele mai căutate în magazi
nele de la sate este conserva de fa
sole cu costiță. Acest produs apare 
în magazine meteoric. Dar în 
zite ? Cele din Tulcea gemeau 
simplu de cutii în stive, 
zitele au, de asemenea. în 
tăți îndestulătoare, articole de Îm
brăcăminte, pînzeturi, încălțăminte. E 
drept că unele dintre produsele enu
merate de noi, care lipsesc din ma
gazine, nu le-am găsit nici in stocu
rile cooperației. Avem cumva în față 
o lipsă determinată 
tive ?

Ne-am deplasat 
Comerțului Interior, 
declarat factorii competenți de aici : 
„Toate produsele enumerate — poate 
cu o excepție sau două, se gă
sesc în depozitele noastre in can
tități mari". Am întrebat: „Nu cum
va reprezentanții cooperației tnt’m- 
pină obstacole atunci cînd vor să'și 
procure mărfuri din depozitele co
merțului de stat ?" Directorul gene
ral adjunct al Direcției comerciale 
alimentare din minister, căruia îi 
pusesem întrebarea, a răspuns : „Nici 
un fel de obstacole. Cooperația se 
poate aproviziona din depozitele 
noastre cu aceeași ușurință ca 
propriile-i depozite". Marfă 
există. De ce nu ajunge ea în 
gazine, acolo unde prezența ei 
solicitată ?

Revenim la raidul nostru. Vizi
tînd magazinul alimentar din Baia 
(Tulcea) am avut o clipă 
ția că ne -aflăm 
de băuturi.
prea găseau. De ce ? Răspunsul vîn
zătorului : „Dacă merceologii nu vin 
să ridice notele de comandă și. a-

tunel cînd vin, nu respectă cererile 
noastre ?“

...Merceologul... Am ajuns la prima 
verigă, la primul factor de care de
pinde — într-o mare măsură t— buna 
aprovizionare a oricărui magazin. 
El trebuie să știe tot ce se cere, 
tot ce există în depozit și în ma
gazin, să 
goluri în 
răspunsul 
sugerat o 
prezenta 
drept merceologi 
procedat ca atare. Toți vînzătorii, din 
magazinele vizitate în continuare, 
ne-au crezut pe cuvînt. I-am între
bat :

— Ce mărfuri vă trebuie ?
Răspunsurile, în general, se ase

mănau între ele ca picăturile de apă. 
Fără să aibă în vedere articolele 
existente, fără să consulte nomencla
torul de marfă sau pe cineva de la

fie un fel de detector de 
aprovizionare. Iată de ce 
vînzătorului din Baia ne-a 
idee : ce-ar fi dacă ne-am 
— in cîteva magazine — 

„principali" ? Am

raid-anchetă

de
școlare, cămăși, haine 
bocanci cu talpă

de , 
groa-

depo- 
pur și 
Depo- 
canti-

de cauze obiec-

la Ministerul 
Iată ce ne-au

din 
deci 
ma- 
este

senza-
într-un depozit

Alte mărfuri nu sc

cooperativă, fără ca măcar să-șl a- 
runce ochii in caietul cererii de con
sum — caiete care, în loc să repre
zinte, într-adevăr, un instrument de 
cercetare a cererii, nu sînt altceva 
decât niște obiecte de muzeu — ges
tionarii comandă, după ochi, fel de 
fel de articole, multe lipsite de cău
tare. neglijînd cererile nesatisfăcute. 
Dar merceologii nu pun lucrurile la 
punct. I-am văzut in nenumărate 
rîndurl transcriind cu fidelitate ceea 
ce le dictează, din memorie, omul din 
spatele tejghelei. Actul comercial de 
care depinde aprovizionarea magazi
nelor poartă pecetea superficialității, 
a muncii de mintuială.

Cele relatate explică numai în 
parte de ce, luni în șir, unele uniuni 
județene ale cooperației de consum 
nu reușesc să-și realizeze planul «de 
desfacere. Și iată de ce : „sceneta" 
care se joacă la proporții reduse in 
magazine — ale cărei personaje sînt 
merceologul și vinzătorul — se reedi
tează amplu în ziua contractărilor. 
Cu această ocazie, reprezentanții coo
perației comandă și ei uneori măr
furi a căror soartă e... zacerea 
în stoc sau comisia de casare. Să 
ilustrăm : în județul Tulcea există 
atîta săpun cît să ajungă localnicilor 
să se spele... cinci ani de acum îna
inte ! Există drojdie de bere pentru 
un deceniu 1 Sute de mii de cutii de 
conserve, de gogoșari. pilaf cu orez, 
rață cu varză, cutii de grisine etc. 
au împînzit depozitele și rafturile 
magazinelor cooperației de consum. 
Marfa este imposibil de vindut ; cine 
nu știe că țăranii au obiceiul să-si 
conserve ei singuri murăfuriie ? tn 
schimb, cum am văzut, nu. s-a. con
tractat în cantități suficiente ceea ce 
pe drept cuvînt se cere la sate.

Tovarășul Georgică Sandu, direc
torul coordonator al întreprinderii e- 
conomice din Uniunea județeană a 
cooperației de consum — Tulcea, nu 
neagă existența unor deficiențe tn 
aprovizionarea magazinelor sătești. 
„Cum ar putea fi ele perfect apro
vizionate — ne întreba pe noi d-sa— 
dacă stăm prost la capitolul organi
zare ? Să vă faceți o idee : sîntem 
o întreprindere cu servicii-fantomft. 
Serviciul există teoretic, dar ne lip
sesc oamenii. N-avem merceologii 
necesari, n-svem..." Intr-un cuvînt.

a început să spună tot ce n-are, In
cit începuserăm să ne simțim parcă 
noi vinovați de lipsurile organizatori
ce din epoperațip de consum. Numai 
un lucru a omis tovarășul director să 
ne spună : cine speră să-i facă ordine 
în întreprinderea pe care o conduce ?

La U.J.C.C. Brăila, alți directori se 
plîngeau că nu se face studiul cere
rii de consum (?). Adică, cine să-1 
facă ? Sătenii, trecătorii ? Nu cum
va aparatul de specialitate — altfel 
destul de bine reprezentat în sche
mă — pe care-1 tutelează chiar con
ducerea uniunii ? Ba chiar s-a mai 
găsit o „cauză" a golurilor din maga
zine : mașinile uniunii au lipsă, cică, 
niște... șuruburi sari niscaiva piulițe !

Uneori lucrurile sînt duse atit de 
departe. îneît realitatea este In mod 
grosolan escamotată. Ne-a surprins 
peste măsură, de pildă, că în județul 
Tulcea nu se găsea cel mai banal din
tre articolele banale : sarea, produs 
Solicitat cu insistență șl de săteni și 
de cooperativele agricole. De ce lip
sește sarea ? La județ ni s-a vîntural 
justificarea că... ocnele nu prea vor să 
vîndă. Așa o fi ? Am ridicat recepto
rul și...

— Centrala sării
- Da.
— La telefon un 

unii județene din 
ne livrați sare ?

La celălalt capăt
zit o exclamație de mirare și apoi 
răspunsul tovarășului Iliescu, de la 
serviciul desfacere :

— Vagoane, mai Încape vorbă ?
Am relatat pe larg constatările 

noastre în fața directorului general 
de resort din CENTROCOOP și a di
rectorilor generali adiuncțt. Au recu
noscut cu toții veridicitatea lipsuri
lor semnalate.

— Dacă deficiențele se 
ce nu se iau măsuri ?

— Sîntem hotărîți — 
puns — să facem acest

Am aflat că ocnt.ru 
narea aprovizionării și
CENTROCOOP va trimite 
ziat in 25 de județe (cele rămase în 
urmă)- brigăzi speciale, alcătuite din 
cadre de bază, cu scopul de a con- ' 
trola. îndruma si trage concluziile ce 
decurg din această situație, astfel ca. 
ea să fie remediată încă în anul cu
rent. în ce ne privește, nădăjduim'că 
vom fi informați la timp asupra re
zultatelor.

?

merceolog al Unl- 
Tulcea. Puteți să

a! firului s-a au

cunosc. de

ni s-a răs- 
lucru.

perfecțlo- 
. desfacerii, 

neîntîr-
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Cititorii își amintesc, poa
te, că, într-un recent arti
col. am pus in discuție pro
blema întreținerii legume
lor și fructelor în 
Arătam că multe 
roadele pămîntului, dato
rită modului ne corespun
zător in care sint păs
trate, ajung să trăiască 
în rafturile comerțului a- 
devărate drame... vegetale.

Piața — cel mai animat 
vad al comerțului- — se 
confundă în multe locuri 
eu un bazar dezordbtîat și 
neîngrijit. Or, în piețe, 
ar trebui să existe anu
mite condiții pentru ca
— pe cît e posibil — le
gumele și fructele să-și păs
treze cit mai mult calitățile 
primare, pentru a ajunge la 
cumpărător proaspete si 
gustoase.

Dar ce se constată în rea
litate ? Cumpărătorul re
marcă, în foarte multe ca
zuri, inexplicabila absență 
s unor condiții minime de 
depozitare și conservare a 
produselor, de menținere a 
calităților lor naturale. Nu 
cere nimeni, firește, ca pie
țele noastre să fie transfor
mate în laboratoare. Nu. 
Piețele trebuie să aibă 
asigurate acele dotări mi
nime, obligatorii, care să 
permită păstrarea in sta
re bună a oroduselor. 
de la o zi la alta,

— Pate de necrezut —ne 
spune tovarășul ION GRE- 
CU, director comercial al 
I.L.F. București — dar se 
pot număra pe degetele de 
Ia o mină piețele Capitalei 
care au asigurate condițiile 
unei desfaceri moderne. Mă 
refer la existenta unor spa
tii corespunzătoare de de
pozitare și vînzăre. a unor 
instalații și amenajări s‘m- 
ple. minimale, pentru spă
lare și conservare, oentru 
protecția împotriva arșiței 
și a altor intemperii, oen
tru protecția sanitară, tn 
categoria unităților cu con
diții bune de păstrare si 
întreținere a produselor ar 
putea fi citate piețele ..Tra
ian", „7 
„Sudului", recent moderni
zate, și — cu anumite 
zerve — „Oborul" și „Uni
rii". tn 
vorbi de 
grabă de 
perimetre 
practicăm 
gume și fructe în condiții 
improprii. Această situație 
se datorește faptului că 
modernizările intr-unui din 
cele mai importante sec
toare ale comerțului — pia
ța de legume și fructe, atît 
de „sensibilă" la degrada
rea produselor — trenează, 
inexplicabil, de mai multi 
ani.

Aducem la cunoștința u- 
nor edili ai Capitalei — ad
ministratori de piețe, pri
mari de sectoare, specia
liști ai direcției comerciale
— această opinie. Nimeni, 
dar absolut nimeni, n-o con
trazice. Mai mult : fiecare 
pledează de pe o poziție 
.•.neutră", pentru necesitatea 
modernizării piețelor, pen-

/-• tru,<dotarea lor cu acel m>- 
1 nimum de accesorii obliga- 
i torii — instalații frigorifice, 
' copertine, pergole, perdele, 
ț bazine de spălare etc. —

piețe, 
din

Noiembrie" și
re

lii rest, nu putem 
piețe, ci mai de- 
existența unor 
improvizate unde 
comerțul cu Ic-

care să asigure întreține
rea și păstrarea in con
diții cît mai bune a pro
duselor agroalimentare.

După ce-i asculți, stai și 
te întrebi : bine, dacă toată 
lumea știe ce lipsește pie
țelor. de ce este tărăgă
nată. de atîta amar de 
vreme, acțiunea de moder
nizare ? Nu există studii, 
proiecte, idei pe baza căro
ra să se execute asemenea 
lucrări ?

— Un studiu asupra con
cepției de dezvoltare și mo
dernizare a piețelor Capi
talei — ne spune arh. A. 
CRISTESCU, de la atelie-

vestiții) se află, de fapt, 
„cheia" problemei. în fie
care an. administrațiile de 
piețe și consiliile populare 
ale sectoarelor întocmesc 
planuri de modernizare, 
nominalizează obiective, 
încep finanțarea lucrărilor 
dar, la ora deschiderii șan
tierelor, constructorul nu se 
prezintă. De ce ? Explica
ție : „Constructorii — chiar 
și cei aflați sub tutela con
siliului popular municipal — 
se eschivează de la execu
ția investițiilor din fonduri 
necentralizate".

Anul acesta, spre exemplu, 
tn planul de investiții al

modernizării piețelor
✓

PROGRAMARE,
AMINARE,
REPORTARE

rul de proiectări cometei* 
ale al consiliului popular
— există de cițiva ani. Dacă 
numai o parte din prevede
rile lui s-ar fi aplicat in 
practică am putea vorbi as
tăzi despre un adevărat ri- 
viriment in acest sector al 
comerțului. /

Poate că nu sînt fonduri 
pentru materializarea aces
tor studii și proiecte ? 
Ba sînt. Un administrator 
de piață ne relata că în 
acest an a solicitat direc
ției comerciale, pentru mo
dernizarea unei piețe, fon
duri în valoare de peste 1 ___  ,, „__ f______ ___
milion lei și a primit un pînă acum, pentru execu- 
răspuns afirmativ.

— Bani îți putem da — i 
s-a răspuns. Dar construc
tori ți-ai .găsit ?

— încă nu.
— Atunci nu-ți mai dăm 

milionul.
După cum se vede, apro

barea fondurilor era condi
ționată de un „dar".

Aici, în acest aparent 
joc de „iți dăm milionul, 
nu-ți mai dăm.milionul" (și 

, trebuie s-o .spunem des
chis : piețele își creează 
singure, din plata chiriilor 
și a taxelor, suficiente fon
duri pentru asemenea in-

direcției comerciale figurau 
construirea totală sau „ata
carea" parțială a 8 piețe 
(Amzei, Pajura, .Grivița, 1 
Mai, România muncitoare, 
Drumul Taberei, Armata 
poporului. Decebal) și abia 
a început, cu chiu cu vai, 
una — Pajura. Aproape în 
tpate celelalte piețe (Coșbuc 
— refacerea instalației elec
trice. Victor Babeș — 'di
verse reparații, . Progresul 
și Dorobanți — reparații 
capitale. în rest — dotări cu 
utilaje comerciale) sînt pre
văzute lucrări de întreți
nere și modernizare, dar
tareâ lor, nu s-a mișcat un 
deget. Aflăm astfel că din- 
tr-un plan de investiții 
pentru reparații și moderni
zări — în valoare de pes
te 11) milioane — abia s-a 
realizat, pînă la 1 septem
brie, circa 20—25 Ia sută.

— Ați informat comite
tul executiv asupra acestei 
situații ?

— Da — ne asigură to
varășul ing. M. VRANTEA- 
NU, șeful serviciului inves
tiții al direcției comerciale. 
La 10 august am înaintat 
tovarășului vicepreședinte o 
notă explicativă — (de ce

abia la această dată ? — 
n. a.) prin care arătam că 
nu s-au putut incheia con
tracte cu constructorii pen
tru asemenea lucrări și 
propunem reportarea lor in 
1971.

Ce ne spune tovarășul 
vicepreședinte ION STAN- 
CIU ?

— Nu vrem să mai admi
tem pulverizarea fonduri
lor în tot felul de lucrări 
mărunte. Am cerut direc
ției comerciale să orienteze 
investițiile spre lucrări mai 
mari, de modernizare, spre 
construcții de piețe noi, 
pentru a crea în Capitală 
unități pe măsura exigen
țelor unei metropole.

— Foarte bine ; totuși, re
marcăm că aceste investiții, 
fie mari sau mici, nu se e- 
xecută. Nj s-au semnalat 
rămîneri în urmă care fac 
practic inoperant planul de 
investiții pe 1.970 ia acest 
capitol.

— Nu cred că situația e 
aceasta. Vă rog să verificați 
cu atenție datele pe care Ie 
utilizați, ca nu cumva să se 
strecoare erori. (Nici o gri
jă, tovarășe vicepreședin
te 1). Adevărul e că inves
tițiile necentralizate sînt c- 
vitate de către constructori 
și întimpinăm mari greu
tăți în realizarea lor.

Este, desigur, un adevăr 
în aceasta, dar el mai 
are și o altă față : sub
aprecierea de către comi
tetul executiv a „inves
tițiilor mici". Nerealiza- 
rea planului de 
și modernizare a 
nu este o noutate 
consiliul popular municipal. 
Aproape în fiecare an, din 
aceleași cauze, lucrările de 
investiții destinate piețelor 
sînt amînate, decalate, re- 
planificate și apoi — la ora 
scadentelor — operațiile se 
iau de la început după ace
lași tipic. E posibil — așa 
cum ni s-a explicat — ca și 
metodologia planificării a- 
cestor lucrări să fie defec
tuoasă. E o problemă pe 
care a supunem atenției fo
rurilor în drept. Orga-, 
nizațiile de construcții 
locale — fie că se nu
mesc D.G.C.M., I.R.C. 
etc, • — se află, dună 
cum bine sc știe. în 
subordinea consiliilor popu
lare. care — după cum tot 
atit de bine se sție — apro
bă programul de lucru al 
acestora, atit pentru inves
tițiile 
pentru 
Dar se 
nume 
vestițiile 
sînt tratate „.
mărunte" care mai 
suferi amînare, și se 
noră astfel, cu bună 
re. marea lor utilitate 
cială. E timpul ca măcar 
edilii — ca reprezentanți ai 
intereselor cetățenești — 
să-și schimbe această optică 
și să facă totul pentru ca 
investițiile cu caracter so
cial, cum e și cazul piețe
lor, șă fie executate, obiec
tiv cu obiectiv, în terme
nele planificate.

dotare 
piețelor
pentru

centralizate, cit și 
cele necentralizate, 
manifestă aici o a- 
mentalitate : in-

necentralizate 
ca „lucrări 

care pot 
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C. PRIESCU

POPASURI

RECONFORTANTE
IN NOIIE

HANURI

TURISTICE

într-un articol publicat cu puțin 
timp in urmă în’ ziarul nostru, în 
care am abordat problema stocu
rilor supranormative de produse 
finite existente în unele combinate și 
întreprinderi ale industriei ușoare, 
arătam că printre cauzele care duc . 
la formarea imobilizărilor de ase
menea natură se numără și calitatea 
unor produse, ni> întotdeauna la 
nivelul exigențelor beneficiarilor. 
Ne-am propus, deci, ca, în con
tinuarea articolului amintit, să 
încercăm să punem în evidență o 
serie de factpri care grevează asupra 
calității unora dintre ‘ produsele in
dustriei ușoare. Din sortimentele a- 
cestei ramuri am ales țesăturile de in 
și cînepă. produse mult căutate pe 
piață.

Aminteam că nivelul de exigență . 
la bare se realizează produsele unei 
unități economice e reflectat fidel 
de volumul stocurilor de produse 
finite fără desfacerea asigurată, de 
refuzurile pentru calitatea necores
punzătoare a mărfurilor livrate. în 
momentul de față, la Combinatul de 
in și cinepă din București sînt sto
cate produse finite peste normativ și 
fără mișcare In valoare de aproxi
mativ ■ 5,4 milioane lei. O parte în
semnată din aceste stocuri provin din 
anii anteriori. De la începutul acestui 
an și pînă in prezent, volumul refu
zurilor pentru calitatea necorespun
zătoare a produselor însumează, to
tuși, 722 000 lei Alte cantități de 
produse din în și cînepă nu au fost 
propriu-zis refuzate, ci — referitor 
la calitatea lor — beneficiarii au fă
cut. doar diferite sesizări.

Unii factori de răspundere din 
combinat susțin că refuzurile și se
sizările privind calitatea unor pro
duse ar fi niște „noduri în papură". 
Dar din discuțiile avute cu cadre 
de conducere din combinat și din 
întreprinderile sale componente s-a 
desprins că refuzurile — sau numai 
sesizările privind calitatea unei părți 
a producției — sînt intr-adevăr lega
te de minusuri ale calității, care s-ar 
datora însă unor dificultăți de fabri
cație. Concret, ar fi vorba de folosi
rea unor utilaje vechi sau cu care nu 
se pot realiza operațiile de finisare 
deosebite cerute de unii beneficiari, 
de necunoașterea în timp util a tutu
ror comenzilor și, de aici, neajunsuri 
in aprovizionare, mai ales cu colo-

ranți. lipsa de ritmicitate in produc
ție, toate acestea avind, bineînțeles, 
consecințe negative asupra calității 
producției.

La prima vedere s-ar părea că aces
te argumente trebuie acceptate ca 
atare Să le privim, însă, mai de 
aproape. Referindu-ne, bunăoară, la 
greutățile întîmpinate din cauza 
inexistenței decalajului necesar în
tre pregătirea fabricației și produc
ție — urmare a neasigurării la timp 
a comenzilor de livrare — se pune 
întrebarea : cine, dacă nu combinatul

lor — în țară și la export — a fost 
organizată după principii noi, cores
punzătoare nivelului de dezvoltare 
și organizării actuale a econpmiei 
noastre, centralelor și combinatelor 
industriale revenindu-le mari răs
punderi în acest domeniu. Totuși, 
în nu puține combinate din industria 
ușoară atribuțiile în acest domeniu 
nu sint exercitate cum se cuvine. Tre
buie să se înțeleagă o dată că „a 
produce pentru stoc" reprezintă o 
concepție la care să se renunțe cu 
desăvîrșire.

neajunsuri puteau fi preîntîmpinate. 
De pildă, refuzurile pentru diferențele 
de nuanțe coloristice s-ar fi evitat 
prin sortarea prealabilă a firelor a- 
provizionate. Cît privește dificultățile 
provocate de confecția necorespun
zătoare a unor produse mai întîi 
trebuie amintit „asaltul" care se 
dă în sectoarele respective în anu
mite perioade — urmare a neritmi- 
cității producției — cu consecințe 
asupra calității producției. Apoi, 
așa cum ne spunea maistrul Aurel 
Porcoleanu, șefuf secției țesătorie

în obiectiv: calitatea țesăturilor 

„Nodul în papură“ sau 
in firele de in și cinepă?
amintit trebuie să încheie la timp 
contractele de livrare, atît la intern 
cit și la export ? în această ordine 
de idei, tov. Atena Rădulescu, direc
torul comercial al combinatului de in 
și cinepă, ne-a spus deschis :

— Deși există reglementări pre
cise în acest domeniu, trebuie să 
recunoaștem că noi. cei din industrie, 
nu știm încă să facem comerț. De alt
fel, la ora actuală, combinatul nostru 
nu dispune de cadre specializate în 
încheierea de contracte cu partenerii 
din alte țări.

Apreciem, franchețea acestor cu
vinte, dar. intrucit răspunsul nu di
feră mult de altele pe care le-am 
auzit — în ultimul timp — de la o 
serie de specialiști din industria 
ușoară, ° necesar să facem acum 
unele precizări. De mal multe luni 
activitatea da desfacere a mărfuri-

Să mergem însă mai departe. Este 
adevărat, în fabricile combinatului 
de in și cinepă o parte din utilajele 
folosite sînt destul de vechi, iar u- 
nele lipsesc. Cum se explică, însă, că 
dificultățile provocate de aceste ne
ajunsuri se regăsesc numai în cali
tatea a cîteva procente din valoarea 
producției, diferența — de fapt, par
tea covîrșitoare - realizîndu-se la 
un înalt nivel calitativ ? însuși fap
tul că, în cea mai mare parte, refu
zurile de caLitate, ca și sesizările pri
mite din partea beneficiarilor se 
datoresc realizării unui grad diferit 
de alb față de mostră, ca și de la 
un lot de produse la altul, tivuirilor 
strîmbe etc — cu alte cuvinte unor 
cauze interne, pur subiective cum 
se spune — dovedește inconsistența 
motivelor invocate.

De altfel, din discuțiile cu specia
liștii de aici, am înțeles că aceste

de la întreprinderea textilă din 
Păulești — unitate a Combinatului 
de in și cînepă din București — cînd 
asistența tehnică în schimbul II 
și, mai ales. în schimbul III, 
este ca și inexistentă, cînd o 
serie de muncitori și tehnicieni 
nu dovedesc răspundere in mun
că. cind reparațiile utilajelor se 
execută la un nivel total nesatisfăcă
tor — calitatea scăzută a unor pro
duse apare ca o consecință aproape 
firească.

Vorbind de principalele cauze 
care determină obținerea unor produ
se de in și cînepă de calitate scăzută, 
nu putem omite cele spuse de tov 
Petru Torni, Inginernl-șef al între
prinderii textile din Păulești :

— O pa-te din neajunsuri ni se 
datoresc nouă, celor din fabrică, dar 
oricît d» bine am lucra, calitatea

producției tot va avea de suferit 
dacă furnizorii noștri de fire ne vor 
livra materii prime necorespunză
toare, așa cum se întîmplă acum. 
Și nu de puține ori.

In cea mai mare parte, firele utili
zate în țesăturile combinatului 
bucureștean sînt aprovizionate de la 
alte unități din țară. Or, «tocmai ca
litatea firelor livrate de unele din 
aceste unități furnizoare — Filatura 
de in din Gheorghieni, cea de in și 
cînepă din Fălticeni — nu întrunesc 
întotdeauna condițiile necesare. Din 
acest unghi de vedere, credem că 
Ministerul Industriei Ușoare va tre
bui să asigure o mai bună coordo
nare a tuturor unităților prelucră
toare de in și cînepă — de la topi
torii, filaturi și pînă la țesătorii — 
în așa fel ca obligațiile privitoare 
la calitatea produselor să fie res
pectate pe întregul flux tehnologic.

în încheierea investigațiilor noas
tre ne-am adresat ing. Adrian Pe
trescu, directorul general al Combi
natului de in și cînepă din Bucu
rești, pentru a afla ce se întreprin
de pentru îmbunătățirea calității 
produselor acestei subramuri a in
dustriei ușoare. Cu acest prilej am 
aflat că, alături de unele măsuri 
(oarecum) de perspectivă — e vorba 
de construirea unei secții moderne 
de finisaj — la acest combinat se 
au în vedere și o serie de inter
venții cu efect imediat : asigurarea 
în timp util a producției cu comenzi 
și contracte folosirea mai bună a 
utilajelor existente, întărirea com
partimentului de control tehnic de 
calitate mterfazic. Pîrghiile ce pot 
asigura calitatea superioară a pro
ducției sînt, deci, binecunoscute. 
Esențial este ca, in perioada urmă
toare, consiliul de administrație al 
combinatului să acționeze cu promp
titudine și cu pricepere pentru ca 
fiecare produs, fiecare țesătură de 
in și cînepă să poarte amprenta 
măiestriei profesionale a lucrăto
rilor de aici, iar marca de fa
bricație a acestui combinat să de
vină un t’tlu absolut de garanție și 
de prestigiu, atît față de cumpără
torii din țară, cit și față de bene
ficiarii de peste hotare.

Dan MATEESCU 
Constantin CAPRARU

Un popas într-unul din 
noile hanuri turistice ale 
CENTROCOOP, construite pe 
itinerare de largă circulație și 
în locuri dintre cele mai pito
rești, este pe cît de atractiv 
pe atît de reconfortant. Nu în- 
tîmplător, în aceste frumoase 
zile de septembrie, hanurile 
unităților cooperației de con
sum cunosc o mare afluență 
de turiști români și străini.

Printre noile adrese care în
cep să figureze pe agendele 
turistice se află străvechea a- 
șezare II.IȘEȘTI, pe drumul 
care leagă Vatra Dornei de 
Suceava. La capitolul „speci
alitatea casei", noul han turis
tic de aici oferă vestitele pre
parate de stină — bulz cu mă- 
măligu.ță și „urs" cu mămăli- 
guță cu brînză.

Tot în Moldova, pe DN 2, 
km 351, s-a amenajat în stilul 
speciiic, „HANUL ANCUȚEI", 
aidoma celui atît de celebru 
pe vremuri. De asemenea, în- 
cadrîndu-se armonios în 
peisajul feeric al Deltei 
Dunării, la 40 km de Tulcea, 
CENTROCOOP a amenajat ha
nul cu specific pescăresc 
„PELICANUL MURIGHIOL". 
Alte unități ale cooperației de 
consum au construit noi hanuri 
turistice deosebit de frecven
tate, cum ar fi : „URSUL NE
GRU", în cunoscuta stațiune 
SOVATA, și un altul, pe malul 
rîului TIMIȘ, la kilometrul 50 
pe DN 59, ambele oferind vi
zitatorilor condiții dintre cele 
mai bune de cazare, masă, re- 
creere.

în fotografie : Noul han tu
ristic al ' CENTROCOOP 
„Bucura" din apropierea Sar- 
mizegetusei, totdeauna bucu
ros de oaspeți.

ocnt.ru
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De la Tîrnăveni oaspeții s-au în
dreptat spre îngrășătoria de bo
vine aparținînd întreprinderii a- 
gricole de stat din Iernut. Este o 
mare și modernă unitate de creș
tere și îngrășare la scară indus
trială, în sistem intensiv, a vițeilor 
de la vîrsta de 7—15 zile.

Aici, în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au venit Ion 
Teșu, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, ing. loan 
Szilagyi, directorul complexului, 
specialiști ai întreprinderii. în fața 
unor planșe se prezintă date cu 
privire la baza materială a com
plexului, organizarea producției, 
realizările obținute. Activitatea în
treprinderii se desfășoară în 5 fer- 

La uzina „Metalotehnica* din Tg. i jreș

me de producție, din care 3 ferme 
cu profil de creștere și îngrășare a 
taurinelor tinere, o fermă profilată 
pe asigurarea bazei furajere cu o 
suprafață arabilă de 721 ha și o 
fermă industrială pentru produce
rea nutrețurilor combinate, cu o 
capacitate de producție de 25 000 
tone anual.

în cursul vizitei se dau infor
mații detaliate asupra capacității 
de adăpostire a complexului (8 400 
locuri), asupra tehnologiei care 
permite ca în cursul unui an de 
producție să se obțină 9 600 viței 
îngrășați precoce de la greutatea 
de 45 kg pînă la 350 kg în timp de 
maximum 300 zile.

La complexul Iernut, unde sînt 
aduși vițeii din 29 unități LA.S. 
din județele Mureș, Cluj, Bistrița- 
Năsăud, Sibiu și Alba, s-a reușit ca 
prin măsurile de organizare a pro
ducției, prin soluțiile adoptate să 
se reducă consumul de furaje, pre
țul de cost pe kilogramul de carne, 
precum și îmbunătățirea calității 

In timpul vizitei la îngrășătoria de bovine a I.A.S. din Iernut

cărnii. Totodată, s-a asigurat înlo
cuirea în furajare a laptelui de vacă 
cu substituienți de lapte. Specialiștii 
complexului prezintă, de aseme
nea, ca pe o realizare importantă 
dotarea cu utilaje de concepție și 
fabricație exclusiv românească, a- 
doptarea unor soluții originale 
care au permis obținerea unor e- 
conomii considerabile, precum și 
reducerea forței de muncă. Un 
îngrijitor la 800 de viței este unul 
din rezultatele la care s-a ajuns 
prin mecanizarea principalelor o- 
perații de îngrijire a animalelor. 
Toate acestea au permis ca în al 
doilea an de producție la capaci
tate integrală să se realizeze un 
beneficiu de 3 105 000 lei, planul 
de venituri și cheltuieli închein- 

du-se în primul semestru cu re
zultate favorabile.

Se vizitează complexul. Pe par
curs, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
modul cum este organizată pro» 
ducția, de relațiile pe care com
plexul le are cu unitățile furni
zoare, de soluțiile folosite care au 
permis ca această unitate să echi
valeze și chiar să depășească rea
lizările unor unități similare din 
țară.

Tovarășul Ceaușescu apreciază 
eforturile depuse de specialiști, e- 
ficiența unora dintre soluțiile a- 
doptate și recomandă ca în extin
derea întreprinderilor de felul ce
lor -de la Iernut să se aibă în ve
dere realizarea treptată a con
strucțiilor, în funcție de posibili
tățile materiale și financiare. De 
asemenea, pornind de la experien
ța existentă în alte județe ale 
țării, printre care județul Argeș, 
privind colaborarea între între
prinderile agricole de stat și cele 

cooperatiste, recomandă să se fo
losească toate mijloacele pentru 
ca această colaborare să fie cît mai 
rodnică, să ducă la creșterea pro
ducției animaliere, la satisfacerea 
tot mai bună a cerințelor popu
lației, la cointeresarea țăranilor 
cooperatori.

De la Iernut se pleacă spre Tg. 
Mureș. Se străbat localitățile Ci- 
pău, Ogra, Sîntpaul, Ungheni, 
Cristești — comune aflate în Lun
ca Mureșului și care au avut 
de suferit de pe urma inundații
lor. în scurt timp ele și-au reluat 
activitatea ncîrmală. Multe din 
casele deteriorate au fost recon
struite în întregime. în locul celor 
distruse de furia apelor au apărut, 
cu ajutorul acordat de stat, prin 
munca harnică și tenace a oame
nilor, construcții noi, mai solide și 
mai frumoase.

De o parte și de alta a șoselei 
se întind lanuri de porumb. La in
trarea în comuna Ogra, și apoi la 
hotarul comunei Ungheni, se fac 
scurte popasuri. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu intră în lanurile de po
rumb, discută cu specialiștii despre 
perspectivele recoltei.

Pe tot parcursul drumului, mii 
și mii de locuitori — români și 
maghiari — au ieșit să salute pe 
secretarul general al partidului. Ei 
flutură stegulețe, buchete de flori. 
Desprindem din mulțimea imagi
nilor, care exprimă bucuria, stima 
locuitorilor acestor meleaguri pen
tru partid, pentru secretarul său 
general, una deosebit de sem
nificativă : un grup de tineri 
elevi ai școlii din localitate scri
sese pe o mare pancartă cu
vintele „Ceaușescu — viitorul”. 
Ele sintetizează minunat încre
derea poporului, tineretului patriei, 
în cel pare, în fruntea conducerii 
partidului, militează cu neobosită 
dăruire pentru ca luminosul țel, 
mărețul program adoptat pentru 
înflorirea continuă a patriei socia
liste să se realizeze pe deplin.

Conducătorii de partid și de stat 
intră în oraș prin noua zonă in
dustrială, dominată de Combinatul 
de îngrășăminte azotoase, Fabrica 
de pielărie și mănuși, întreprinde
rea de utilaje pentru industria 
ușoară, uzina „Metalotehnica” — 
toate construite în ultimii ani.

Aici, la intrarea în oraș, mii de 
cetățeni fac secretarului general al 
partidului o emoționantă primire. 
Tovarășul Vasile Rus, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid Tg. Mureș, adresează o 
urare de bun venit. Zeci de tineri 
și tinere oferă buchete de flori. O 
fanfară intonează Imnul de Stat. 
Garda de onoare, formată din mi
litari, membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașmentele de 
pregătire militară, prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare. 
Din mulțime se aud puternice u- 
rale și ovații: „P.C.R., Ceaușescu”, 
„Ceaușescu și poporul”.

Oaspeții vizitează în continuare 
întreprinderea „Metalotehnica”, 
unitate profilată pentru construc
ția de mașini destinate sectoarelor 
de tricotaje și confecții. Conducă
torii de partid și de stat sînt sa
lutați de Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, și de colectivul de 
conducere al întreprinderii.

însoțiți de directorul întreprin
derii, Aron Peto, oaspeții străbat 
principalele secții de producție. Pe 
parcurs sînt informați că această 
unitate a cunoscut o dezvoltare 
considerabilă în actualul plan cin
cinal, volumul producției globale 
sporind de 25 de ori; ea realizează 
în prezent 47 tipodimensiuni de

Buchete ale dragostei și recunoștinței pentru conducătorul iubit al partidului și statului

utilaje pentru tricotaje și confec
ții, mult.e din acestea concepute de 
specialiștii întreprinderii.

Pretutindeni, muncitorii și teh
nicienii întreprinderii fac o pri
mire caldă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cărui prezență în 
mijlocul colectivelor de muncă din 
diferite colțuri ale patriei noastre 
oglindește legătura strînsă dintre 
partid și popor, preocuparea sta
tornică a conducătorului partidului 
nostru de a cunoaște nemijlocit 
realitățile, problemele concrete ale 
vieții întreprinderilor, stadiul în
deplinirii sarcinilor stabilite, de a 
realiza o amplă consultare asupra 
soluțiilor ce urmează să fie adop
tate pentru ca fiecare colectiv să 
obțină cît mai multe și mai mari 
izbînzi în munca lor.

Tovarășul Ceaușescu se oprește 
în repetate rînduri în mijlocul 
grupurilor de muncitori, strînge 
mîinile prietenești ce i se întind 
pretutindeni, se interesează de 
munca oamenilor, de viața lor. Și 
pretutindeni întîlnim aceleași gîn- 
duri, aceeași voință — de a face 
totul pentru ca înțeleptul cuvînt 
al partidului să devină fapt.

în hala de montaj general, con
ducătorii de partid și de stat se 
întrețin cu proiectanții întreprin
derii asupra caracteristicilor teh
nice ale unor mașini. Este apre
ciată invenția inginerului Filep 
Emod, datorită căreia, cu ajuto
rul unui aparat special, se deter
mină temperatura caracteristică a 
oțelurilor folosite în construcția u- 
tilajelor pentru industria textilă. 
De altfel, ca urmare a inovațiilor, 
raționalizărilor și invențiilor, re
zultate ale cercetării proprii, co
lectivul a obținut economii în va
loare de 3 milioane lei.

Tot aici, oaspeților li se prezin
tă cîteva din utilajele realizate de 
întreprindere și care urmează a fi 
prezentate la apropiatul Tîrg in
ternațional de la București. Se a- 
preciază calitatea și randamentul 
unor mașini de cusut pentru con
fecții, pielărie, mașini de tricotat, 
războaie de țesut, unele solicitate 
și la export, produse de întreprin
derea vizitată sau de întreprinderi 
situate în această zonă industrială 
a orașului. De asemenea, sînt pre
zentate unele produse realizate 
de elevi ai șcdlii profesionale care 
funcționează pe lîngă întreprinde
re. Tovarășul Ceaușescu recoman
dă ca în procesul de învățămîntsă 
se pună un mai mare accent pe 
însușirea meseriei, pe probleme 
tehnice, să se înlăture paralelis
mele rezultate din copierea profi
lului școlii de cultură generală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează despre modul cum se 
realizează cooperarea dintre între
prinderi și despre măsurile luate 
pentru specializarea lor, subliniind 
importanța acestor măsuri pentru 
creșterea preductivitâțit muncii, 
perfecționarea producției și spori
rea calității produselor.

Gazdele informează că uzina va 
cunoaște în anii următori o nouă 
dezvoltare, atît în ce privește volu
mul producției, cît și diversificarea 
produselor. Se află în curs de con
strucție o nouă hală de montaj cu 
o suprafață de 5 800 mp care va 

permite fabricarea unor noi mașini 
și utilaje necesare unităților in
dustriei textile din țara noastră.

Secretarul general al partidului 
apreciază pozitiv eforturile depuse 
de colectivul uzinei, felicită căl
duros pe muncitorii și specialiștii 
de aici pentru realizările obținute, 
adresează celor prezenți urări de 
sănătate și noi succese.

Coloana mașinilor străbate apoi 
artera principală a vechiului și 
frumosului centru transilvănean, 
municipiul Tg. Mureș. Mii și mii 
de oameni, cu flori și stegulețe, 
scandează numele partidului, al 
patriei, al secretarului general al 
partidului. Ei sînt mîndri de rea
lizările ce le-au obținut, sînt 
bucuroși să arate oaspetelui scump 
că, prin munca, prin dăruirea lor 
au înălțat în anii socialismului un 
oraș tînăr și puternic, cu a vi
guroasă industrie, cu o bogată bază 
materială destinată dezvoltării în- 
vățămîntului și culturii. înfrățiți 
de idealul comun al slujirii pa
triei, al înfăptuirii neabătute a 
programului partidului, oamenii 
muncii din oraș, indiferent de na
ționalitate, dezvoltînd tradițiile 
seculare ale prieteniei și muncii 
comune, și-au făurit o viață nouă, 
trăiesc într-un climat generos de 
muncă, de afirmare plenară a per
sonalității umane. Egali în drep
turi, animați de dorința fierbinte 
de a înfăptui cuvîntul partidului, 
ei înscriu, alături de între
gul popor, glorioase pagini de 
activitate creatoare și eroism în 
istoria acestor ani de avînt 
creator. în numele realizări

1

Oaspeții dragi sînt întîmpinaț^ cu aclamații, cu urări fierbinți de bun veni

lor, al vieții libere și demne pe 
care o duc au rostit cu emoție 
cuvintele săpate adînc în inimi și 
conștiințe : „P.C.R.”, „Ceaușescu” !

Ultima unitate vizitată ieri în 
județul Mureș a fost Complexul 
de selecție și testare pentru por
cine al întreprinderii agricole de 
stat din comuna Gornești. Această 
unitate este creată în scopul creș
terii unor animale de elită, nece
sare sporirii efectivului de porcine 
de rasă superioară,» atît în unită
țile agricole de stat, cît și în cele 
cooperatiste.

în fața unor grafice de produc
ție, directorul complexului, ing. 
Ion Lupu, informează pe oaspeți 
că această întreprindere, în care 
știința se împletește strîns cu 
cerințele directe ale produc
ției, are o capacitate de 26 000 
de capete și livrează anual uni
tăților de specialitate din țară 
3 000 de vieruși și 7 000 de scrofițe 
pentru reproducție din cele mai 
bune rase. Se relevă, de aseme
nea, experiența căpătată de aceas
tă unitate în îngrășarea animale
lor prin cele mai moderne pro
cedee.

Explicațiile date de directorul 
complexului din Gornești sînt 
completate de adjunctul ministru
lui agriculturii și silviculturii, Ion 
Teșu, cu prezentarea unei situații 
pe țară a creșterii pe scară indus
trială a porcinelor de rasă supe
rioară. în următorul plan cinci
nal urmează să mai fie construite 
încă patru asemenea complexe în 
diferite zone pentru a se asigura 
necesarul producției porcinelor de 
rasă superioară.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat vizitează cîteva 

, hale ale complexului, primind pe 
parcurs explicații cu privire la 
procedeele tehnologice folosite, la 
rezultatele cercetărilor științifice, 
precum și la perspectivele de 
dezvoltare ale complexului.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului recomandă 
să se ia toate măsurile pentru a se 
realiza integral investițiile alocate 
dezvoltării acestui sector atît de 
important, pentru a se generaliza 
experiența bună existentă în a- 
ceastă unitate și a se face totul 
în vederea amplificării ei, adre
sează totodată felicitări specialiști
lor complexului pentru rezultatei» 
obținute, urîndu-le ca, prin inten
sificarea eforturilor întregului co
lectiv, să le adauge altele noi, pa 
măsura posibilităților și capacită
ților de care dispun.

Seara tîrziu, coloana mașinilo# 
s-a înapoiat în Tg. Mureș, oaspeții 
fiind întîmpinați cu aceeași căl
dură și dragoste de localnicii care 
au ținut să-și exprime încă o dată 
gîndurile și sentimentele lor cal
de, mulțumirea pentru ceea ce 
partidul a făcut și face în scopul 
dezvoltării armonioase a tuturor 
regiunilor țării, aprobarea deplină 
față de politica internă și externă 
a partidului, respectul și stima 
față de conducerea sa, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele țării 
continuă.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU
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expoziției 
„România 

pitorească

Concursul și Festin

internațional

„GEORGE ENESCU"Începînd de vineri, sala de 
expoziții a I.R.R.C.S. din Ca- 

. pitală este gazda unui intere
sant salon de fotografii artis
tice — „România pitorească" 
organizat de Oficiul Național 
de Turism în colaborare cu 
Asociația artiștilor fotografi 
din România.

Exponatele — peste 150 de 
fotografii alb-negru și color, 
diapozitive, semnate de artiști 
fotografi profesioniști și ama
tori — oferă vizitatorilor ima
gini din zone de mare atrac
ție turistică ale țării.

Cu ocazia vernisajului, vice
președintele Oficiului Națio
nal de Turism, Porfir Negrea, 
a înmînat autorilor, în prezen
ța unei numeroase asistențe, 
premiile și distincțiile celei 
de-a IlI-a ediții a concursului 
de artă fotografică „România 
pitorească" : două premii spe
ciale, dintre care unul este a- 
cordat de publicul vizitator al 
expoziției de fotografii artis
tice, deschisă anterior pe lito
ral, 15 premii și 20 de men
țiuni. Au mai fost oferite, de 
asemenea, cupe și distincții a- 
cordate de Asociația artiștilor 
fotografi.

RADU LUPU,

puncte de vedere
a

(Agerpres)

M. UNGHEANU

A. Previn este cunos- 
personalitate complexă, 
și compozitor și dirijor, 
muzica de jazz ca și de 
Orchestra are o tradiție

orașelor în ziua de 
își petrec plictisul 
bodegi cînd nu, pe 
concluzie-, o lume 

cîteva gesturi, niște

SOLISTUL SERII

cinema

*în

precare

Sub predominanțasensuri,

reîntoarce-

(prin galeriile de artă bucureștene)

Marina PREUTU

CARNET PLASTIC

trăite o 
lumea bîl-

im
unei 

in- 
afir-

impresiei scontate 
Suprapunerile de 
devin impăstări 
fantezia se trans- 
monotonie.

nu 
sau

armonii 
lirismul 
bucuria 

a „Dansului"

metamorfozelor culorii

încurajarea debuturilor a cunoscut 
întotdeauna în literatura română o 
atenție specială. Promisiunile, sclipi
rile de talent ale celui ce tipărea 
prima dată au fost întîmpinate a- 
deseori cu elogii. Al. Macedonski își 
făcuse un obicei din a lăuda, cu ad
jective din cele mai încurajatoare, 
scriitori abia apăruți. în atitudinea 
lui găsim cel mai ilustrativ exemplu 
de generozitate față de începătorii în 
ale literaturii. Entuziasmul, emulația 
generoasă sînt, desigur, o condiție a 
vieții literare, dar nu singura : o 
altă condiție e aceea a unui spirit 
critic treaz și neconcesiv cu atît mai 
oportun în cazul începătorilor. Dacă 
exemplul lui Al. Macedonski mi se 
pare cel mai bun pentru frumoasele 
cuvinte de apreciere a începătorilor 
(și dacă dintre cei încurajați de el 
s-au afirmat cîteva personalități de 
primă mărime ale culturii, între care 
și Tudor Arghezi), la fel de ilustra
tiv, deși cu o anumită deosebire, mi 
se pare a fi gestul maiorescian. 
Titu Maiorescu a apreciat și el cîți- 
va debutanți care se numeau însă 
Eminescu, Sadoveanu, Goga.

Primul tindea către întreținerea 
unei atmosfere crezută propice crea
ției, cel de al doilea țintea către o 
justă promovare de valori. întreba
rea care se pune este dacă putem 
sacrifica de dragul unei „atmosfere 
literare" o dreaptă selecție valorică, 
dacă poate fi preferată în locul lu
cidei aprecieri indulgenta critică.

Despre responsabilitatea „lansării" 
de noi scriitori s-a mai discutat și. 
probabil, se va mai discuta. încura
jarea de-a valma a celor cu 
chemați, alături de cei vag 
tori sau chiar de-a dreptul 
tați, nu este semnul unei 
responsabilități. Cea mai 
să și c"----- ' ” " '

cunoaște cărțile colecției că unele vo
lume mai puteau aștepta, că unii au
tori n-ar fi trebuit să apară. Este ia
răși probabil că dimensiunile și ce
rințele colecției au impus uneori de- 
butanților o formulă literară pentru 
care nu erau croiți. Dar în cazul a- 
cestei colecții nu acestea sînt cele mai 
presante observații. Colecția a lansat 
un tip de literatură, o manieră a 
prozei. Cel mai neavizat cititor 
al literaturii actuale ar rămîne sur
prins, parcurgînd colecția, de to
nul comun al schițelor și nuvelelor 
de aici, de frecventa acelorași situa
ții, de marea asemănare a pensonaje-

adevărat 
promiță- 
netalen- 
depline 
curioa- 

expresivă ■ situație este 
încurajarea scriitorilor ocazionali „a 
celor ce scriu citeva povestioare sau 
o singură carte" considerate sufi
ciente argumente pentru consacrarea 
autorilor lor. Ea este nedumeritoare 
atît timp cit aceste debuturi nu do
vedesc, uneori prin nimic, că ar 
exista posibilitatea unei evoluții 
scriitoricești promițătoare sau măcar, 
în unele cazuri, dorința de a con
tinua. Eroarea nu este publicarea 
lor, cl „tratamentul egal" cu cei ce 
dovedesc chemare reală și voința de 
a deveni scriitori adevărati. O edi
tură specială le stă la dispoziție astăzi 
debutanților. Dar o cîntărire a șanse
lor lor scriitoricești reală este nece
sară. O certitudine nu se poate în
temeia doar pe cîteva schițe sau pe 
cîteva zeci de pagini. Dacă e sufi
cientă o pagină pentru a dovedi ta
lentul cuiva, seriozitatea cu care 
autorul se pune în slujba propriului 
lui talent nu pcate fi dovedită de- 
cît de o inițiativă scriitoricească de 
anvergură. Cînd o asemenea verifi
care nu are loc, apar acele promisiuni 
consemnate în planurile editoriale de 
volume (romane, povestiri. nuvele 
ori orice altceva) care nu se vor 
onora niciodată pentru că autorul 
respectiv este inapt pentru astfel de 
întreprinderi.

O experiență, literară sau nu. nu 
se consumă integral decît după o lu
cidă retrospectivă. Rîndurile de pină 
aici mi-au fost sugerate de expe
riența, încheiată acum, a fostei colec
ții pentru debutanți Luceafărul, cu a- 
tît mai mult cu cit experiența ei e 
reprezentativă uneori pentru întreaga 
mișcare literară. Colecția a reprezen
tat în același timp o experiență edi
torială și una literară. Aici au fost 
lansați numeroși debutanți care au 
putut, prin solidaritate de atitudine, 
să susțină o mentalitate literară, co
lecția devenind, la un moment dat, 
sursă de „modele" literare. Odată 
încheiată apariția ei, nu este inutil 
să observăm în ce măsură ea și-a a- 
tins țelurile. O privire înapoi ne a- 
rată că aici au apărut cițiva prozatori 
de talent, dar că în rare cazuri cei 
ce au debutat aici au reușit să treacă 
la o literatură proiectată pe cadre 
mai ample. întrebarea este dacă de
butul n-a fost prea vremelnic, adu- 
cînd un real deserviciu unor oameni 
de talent. Este limpede pentru cine

lor. Cîteva teme, cițiva eroi, cîteva 
sentimente, aceleași, străbat povesti
rile colecției Luceafărul. în general 
narațiunile vorbesc despre naturi i- 
nocente care nu rezistă asperităților 
mediului, din care cauză apar melan- 
colismele, nostalgiile, izolarea, rebeli
unea adolescentă, fuga, vagabonda
jul, tristețile de bar etc. Efectul — 
oricîte pagini bine scrise am găsi — 
este al monotoniei și al sațietății. 
Literatura e autentici doar în rare ■ 
cazuri. în rest ea rămîne cel mult o 
inteligentă contrafacere a unor teme 
și cazuri comune. O unică temă ale 
cărei versiuni inițiale au fost reluate 
fără o reală înnoire epică acuză lipsa 
de substanță. Ce se întîmplă de obicei 
în ele ? Cițiva copii vor să ajungă la 
cer și se cațără în pomi sau se urcă 
în pod, cițiva au nostalgia cîmpiei, a 
arborilor, a cailor; alții admiră un cais 
înflorit, alții sînt entuziasmați de co
loritul festiv al 
duminică, unii 
în baruri sau 
plaja mării. în 
redusă doar la 
eroi cu manii pretimpurii. O statis
tică inteligentă ar putea reduce ra
pid la un numitor comun o sumă de 
proze aparent foarte diferite. Perso
naje dezabuzate și apatice colindă a- 
ceste proze care reiau într-o variantă 
contemporană un mai vechi personaj

al prozelor românești „învinsul" 
ceea ce ne poate determina să zicem 
alături de E. Lovinescu : „dacă din 
civilizația noastră de astăzi n-ar ră
mâne posterității decît puținele ro
mane ce avem, urmașii și-ar face o 
falsă idee despre fizionomia societă
ții noastre, întrucit eroul de predi
lecție al romanului românesc este 
ÎNVINSUL". Apropierea e cu atît 
mai potrivită cu cit mania de care 
vorbim nu se rezumă numai la proza 
colecției. (Firește, cerința de a da 
continuitate demonstrației, definirea 
precisă a temei articolului ne deter
mină să renunțăm la evidențierea — 
făcută cu alte prilejuri — unui nu
măr important de autori care, infir- 
mînd prin valoarea cărților lor a- 
ceastă orientare minoră, confirmă în 
fapt justețea observațiilor noastre). 
Personaje dezorientate, abulice, dez
abuzate vom găsi nu numai în proza 
celor mai tineri. Monotonia nu e um 
bun creator de tablouri. Lui E. Lo1 
vinescu nu-i era teamă la 1914 
să propună scriitorilor și o altă pers
pectivă socială decît cea a învinsului, 
recomandînd atenția pentru tipul de 
erou contrar, mai caracteristic, după 
E. Lovinescu. chiar și realităților a- 
celei vremi. Cu atît mai mult tre
buie să observăm că perspectiva a- 
supra vremilor de astăzi este lacu
nară în o seamă de cărți.

într-o bună măsură, colecția amin
tită a încurajat o proză cu o perspec
tivă unilaterală, un model nu fericit 
pentru viitorul debutant. Debuturile 
trebuie îndrumate, in sprijinul celei 
mai bune tradiții critice, către o 
proză care să nu dea, cum spunea 
E. Lovinescu. „o falsă idee despre 
societatea noastră".

Problema personalității debutanți
lor accentuează necesitatea unei 
mai bune și mai profunde cunoașteri 
a realităților societății socialiste ro
mânești. îndemnul pe care partidul 
îl adresează statornic creatorilor de 
literatură și artă — de a reflecta au
tentic și vibrant problematica umană 
și socială a epocii noastre — implică 
această ancorare în realitate, efortul 
de a ajunge la esențe, de a contura 
conflicte și caractere complexe care, 
firește, nu au și nu pot avea nimic 
comun cu cele — contrafăcute — din 
lucrările amintite.

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Senatul 
Lunii — 20; (sala Savoy) : La gră
dina „Cărăbuș" — 19,30.
• Teatrul evreiesc de 
Lumpacius Vagabundus —

în concertul Orchestrei simfonice 
londoneze

Programată după un lung șir de 
reușite concerte, eu interpreți străini 
și români de renume, Orchestra sim
fonică din Londra a stîrnit, încă. de 
la primul său concert, entuziasmul 
iubitorilor de muzică.

Dirijorul 
cut ca o 
pianist dar 
— atras de 
oea „cultă", 
de peste o jumătate de veac, răstimp 
in care a beneficiat de dirijori per
manent de mare clasă ca Nikisch, 
Mengelberg, Monteux și de dirijori 
oaspeți ca Toscanini, Furtwăngler, 
Barbirolli, Stokowski, Maazel sau 
Boulez. Aprecieri unanime confirmă, 
pretutindeni in lume, valoarea aces
tei formații, cu un bogat reperto
riu și o colorată gamă de modali
tăți expresive. Acest lucru s-a vă
dit chiar de la prima piesă a pro
gramului, cele Patru interludii 
evocind atmosfera operei „Peter 
Griems" de B. Britten. Alternarea 
unui coral mai static cu arpe
gii mișcate (la debutul lucrării), ata
cul percutant al alămurilor ca și ac
centele ce străbat ca niște răbufniri 
(în partea a Il-a) sau puritatea flau- 
țiior (în partea a IlI-a) dovedesc po
sibilități coloristice variate — și tot
odată sudate într-o perfectă omoge
nitate sonoră, chiar într-o lucrare ca 
aceasta a cărei structură componisti
că conservatoare îi conferă o anumi
tă rigiditate a expresiei. De aceea, 
nu cu puțin interes a fost așteptată 
și urmărită Suita de balet ..Pasărea 
de foc", de I. Stravinsky, tn 'inter
pretare s-a remarcat o edificatoare 
precizie, ce nu a impietat asupra at
mosferei create, de farmec (în intro
ducere și Finalul excelind prin iri

zarea tremol lo-ului cromatic al coar
delor) de sclipitoare grație sau duio
șie (Dansul și respectiv — Cîntecul 
de leagăn al Păsării de foc). Și totuși, 
poate, în Dansul din. infernalul impe
riu al lui Kascei (de altfel, admirabil 
declanșat), ne-ar fi plăcut un plus 
de nerv, fapt pe care nu știm dacă 
trebuie să-l reproșăm interpretării 
sau alterării aoesteia prin difuzoare.

Solistul serii, pianistul Radu Lupu, 
continuind tradiția concertelor bee- 
thoveniene (al V-lea a figurat în pro
gramul său la precedentul concurs 
G. Enescu, ce l-a înscris ca pre
miant) a apărut de data aceasta in 
fața publicului cu Concertul nr. 3. 
Radu Lupu creează o interpretare 
fidelă, pătrunzînd structura dramati
că, specifică lucrării și stilului 
beethovenian în general, dar punind 
accentul pe latura introspectivă, 
creînd o lume interioară bogată și 
adeseori poetică. De aceea,- el urmă
rește realizarea unor frumoase sono
rități de piano și pianissimo (— și 
credem că cultivarea acestora în sen
sul unei și mai subtile diferențieri 
și dozări ar putea deveni una din 
personalele trăsături ale artei sale —), 
dar nu lipsite de unele accente du
reroase (de o contenită expresivitate 
în partea a Il-a a concertului, dar 
poate prea vădit elocvente în sub
stanțialul bis acordat. : Largo din So
nata nr. 7 de Beethoven), tn plus, 
Radu Lupu convinge prin naturale
țea pianisticii sale, permițîndu-i ori
ce evoluție tehnică în modul cei mai 
firesc și adecvat. >

O seară de muzică elevată, la înăl
țimea celor mai bune manifestări 
înscrise pe agenda Festivalului.

M/riam MARBE

Agenda

Festivalului
• Acompaniați de orchestra 

de studio a Radiotelevizlunii, 
dirijată de Carol Litvin și Lu
dovic Baci, azi, începînd de la 
orele 9, la Ateneul Român vor 
evolua coneurenții pianiști ad
miși in etapa a IlI-a : Enrique 
Perez de Guzman '~_ 
Radu Toeseu (România), 
Mc. Gray (S.U.A.), Anatol 
(România), 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 
(U.K.S.S.), 
(România).

• La orele 
Palatului un 
destinat în exclusivitate 
lui românesc. Vor fi 
Elisabeta Neculce-Carțiș, Martha 
Kessler, Emilia Petrescu și Va
lentin Teodorian.

Teatrul Academic de operă 
și balet „S.M. Kirov" din Lenin
grad ne oferă „triptic“-ul core
grafic alcătuit din : „Chopinia- 
na“, partea I a Simfoniei a 
Vil-a a „Leningradului" de Dmi
tri Șostakovici, și mai multe 
fragmente din balete ale compo
zitorilor ruși. Spectacolul are 
loc la Opera Română la orele 20.

• în studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, la orele 21, sub 
bagheta dirijorului american 
George Byrd, concertul orches
trei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu" în cadrul că
ruia violonccl stul Radu Aldu- 
lescu va interpreta Concert in 
si minor de Dvorak. Programul 
mai cuprinde Suita I în Do ma
jor, op. 9 de George Enescu și 
Simfonia a Il-a de Brahms.

(Spania), 
Mack 

Dub 
Alexandr Malkus 

Manana Doigeașvili 
Dmitri Alekseev 
Vladimir Tropp 
Petru Grossman
18, in Sala Mică a 
interesant program 
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Mai puțin edificatoare 
din punctul de vedere al 
prezentării unor indivi
dualități precis conturate, 
cele cîteva expoziții de 
pictură bucureștene des
chise în această perioadă 
par a se reuni mai cu- 
rînd sub semnul unor Cău
tări comune. Aceleași pre
ocupări orientate în di
recția explorării posibilită
ților de expresie oferite de 
culoare, aceleași încercări, 
cu variabile grade de reu
șită, de a echivala optic 
sonorități muzicale, același 
accent pus în exclusivitate 
pe organizarea pur plastică 
a pînzei. Sînt desigur con
diții necesare — nu însă 

suficiente — realizării 
planul superior al ar- 

Satisfacțiile 
ingeniozității împiedi- 
proiecția de

intențiile în surprinderea u- 
nor aspecte ale vieții zilni
ce, sau ineditul unui, unghi 
sub care poate fi privit pei
sajul prin intermediul unui 
simplu vas cu flori sau în 
inefabilul unei partituri 
muzicale. Iată enumerate, 
sumar, sursele prime, de
clanșatoare ale lirismului. 
Este un tip de lirism exer
sat cu abilitate ale cărui 
rezultate dobîndesc un su
net de gamă minoră.

Intitulată „Muzica

a reușit in cîteva lucrări 
expuse la galeriile „Amfo
ra" să descopere agreabile 
zone de poezie, de calm, 
de meditație. Culorile 
puternic contrastante și 
ritmate ale „Păsării de 
foc", „Suitei sătești de E- 
nescu", „Tarantelei de De 
Falia", sau formele topite, 
contopite în ritmuri largi, 
culorile stinse, armonioa
se din „Muzica apelor de 
Haendel", „Balet pe muzi
că de Bach", „Nocturnă de

Și 
pe 
tei. 
ale 
că . .
puterea de iradiație poe
tică, nu reușesc să comu
nice întotdeauna adincimi 
sau altitudini ale unor 
universuri filozofice, socia
le sau intime. Este prin
cipala rezervă pe care o 
impune universul expozi
țiilor la care ne referim, ex
poziții altfel de o ținută re
marcabilă. Surpriza truvail- 
lurilor 
rea în 
greabil 
piedică 
acuități 
tuițier sau 
marea

abile, cantona- 
limitele unui a- 
decorativism 
surprinderea 
de gindire, 

fantezie, 
unor personalități 

pregnante, vizînd exis
tența in prim-planul ar
tei plastice. Structura in
timă a actului plastic, di
namica interioară a viziu
nii rămîn, cel mai adesea, 
într-o ipostază mediocră, 
impun cel mult prin co
rectitudine, prin meșteșug, 
dar nici intr-un caz prin 
idei și conținut, prin fapte 
de artă majore. Receptivi la 
sugestiile realității, pe care 
le comunică bizuindu-se pe 
virtuțile expresive ale cu
lorii, artiștii la care ne re
ferim își demonstrează meș
teșugul, își materializează

pictură" și deschisă acum, 
in zilele desfășurării Festi
valului și concursului in
ternațional „George Enes- 
cu“, expoziția pictorului 
VIRGIL POPA voiește să 
dobindească semnificația 
unui discret omagiu. Cu
noscute piese muzicale ale 
repertoriului clasic au con
stituit sursa primă, inspi
ratoare, pretextul încercă
rii de a stabili echivalențe 
de pictură-muzică. Mult dis
cutata posibilitate de a rea
liza o asemenea echivalen
tă depășește, desigur, ca
drul prezentării de față. 
Ne vom mărgini doar să 
remarcăm că Virgil Popa

Chopin" sînt menite să su
gereze consonanțe sau di
sonanțe sonore. Formele 
se adună și se desprind în 
ritmuri largi, lineare sau 
ondulatorii, într-o conti
nuă mobilitate, într-o per
manentă variație, fără a fi 
totuși în stare să depă
șească (și aceasta de cele 
mai multe ori) acuratețea 
unor reprezentări grafice.

Finețea nuanțelor, deli
catețea asociațiilor croma
tice par a caracteriza lu
crările pictorului ERVANT 
NICOGOSIAN. O parte a 
lucrărilor, mai ales cele de 
mici dimensiuni, expuse la 
galeriile de artă „Orizont",

Nicolae Herlea, Virginia Zeani, 
Nicola Rossi-Lemeni și Viorica 

Cortez-Guguianu
într-o scrisoare către Reinwald 

(1783) Friedrich Schiller — aflindu-se 
în plină creație, a piesei „Don Carlos" 
— seria : „Socot de datoria mea să 
răzbun în această piesă, prin felul 
în care zugrăvesc . cbiziția, omeni
rea batjocorită, să ținuiicsc la stilpul 
infamiei odioasele-i fapte... pentru ca 
sabia tragediei să se înfigă in însăși 
inima acelei spețe umane- pe care 
pină acum doar a zgîriat-o ușor". Și 
iată că după douăsprezece deoenii 
geniul lui Verdi va da lumii o ca
podoperă muzicală în care Spania se
colului XVI, Inchiziția și acea sum
bră atmosferă specifică unei epoci 
strangulate de misticism și prejude
căți, lupta pentru eliberare, vor fi 
reevocate cu aceeași forță de convin
gere care sălășluia și 
Schiller.

Și marele merit al lui 
în faptul că realismul 
Carlos" nu e atenuat de cantabilita
tea melodică ; de aici posibilitățile 
multiple pentru etalarea unor varia
te mijloace de expresie, lucru reali
zat pe deplin în spectacolul de joi

în piesa lui

Verdi constă 
operei „Don

seara grație unor interpret! de mare 
valoare.

Dacă Virginia Zeani (Elisabeta) s-a 
remarcat printr-o trăire scenică la o 
înaltă tensiune, prin vocea sa bogat 
colorată timbrai, Nicola Rossi-Lemeni 
(Filip) a captivat printr-o muzicali
tate desăvîrșilă și o mare putere de 
convingere ; în rolul marchizului de 
Posa, Nicolae Herlea — cu vocea sa 
de aur — a apărut sobru, interiori
zat, creionîndu-și personajul cu fi
nețe, iar1 Viorica Cortez-Guguianu — 
într-o excelentă formă vocală — a 
dovedit cu acest spectacol că se află 
in plină ascensiune.

Am reținut, și evoluția convingă
toare a lui Cornel Stavru, precum și 
contribuția de calitate a celorlalți in- 
terpreți — Ioan Hvorov. Cristian Mi- 
hăilescu, Nicolae Rafael, Elena Gri- 
gorescu, Silvia Voinea și Marcel An- 
gelescu.

în contextul festivalului, această 
seară de operă desfășurată sub ba
gheta lui Ftogo Lescovici a constituit 
un memorabil eveniment muzical.

lucrări care recurg la a- 
greabile tonalități surde, la 
subtile armonii de griuri, 
păstrează ceva din vibrația 
picturalului propriu-zis. 

'Ritmurile albe, verticale, 
ale celor două variante 
intitulate „Iarna", atmo
sfera difuză, vibrantă a 
„Primăverii", „Stîncilor" 
sau „Florilor" — pentru a 
cita cîteva lucrări — păs
trează o anumită spontane
itate și prospețime. Sînt 
imagini izvorîte din con-

multe ori să uitam ideea m 
favoarea culorii. O mișcare 
ondulatorie animă majorita
tea acestor luarări in care 
ordinea naturală a lucruri
lor este respectată. Dar 
nu imaginea „Peisajului" I 
sau 11 vibrind in 
cumpănite,.
„Intîlnirii" 
„Chermezei", 
pare a fi importantă, cit 
dinamica interioară ce se 
exprimă prin linii agitate, 
centrifugale, printr-o pensu- 
lație vijelioasă și culori 
puternice, complementare. 
Nu lipsesc din lucrările lui 
George Ștel'ănescu nici a- 
mintiri ale activității sale 
curente — aceea de pictor 
scenograf la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bjilandra". 
Priceperea în a crea at
mosferă, fastuozitatea cos
tumelor sînt ecouri directe 
ale acestei activități in lu- 

mascat", 
etc.

sală a 
„Simeza"

crări ca „Bai
„Basm", „Mister"

Cea de-a doua 
galeriilor de artă 
reunește |ucrările pictori- 
■ - -...............— Simple

imagini 
mai

tactul direct cu realități ale 
peisajului care au impresio
nat retina pictorului. Tenta
ția picturalului, insistența in 
direcția obținerii cu orice 
preț a unor efecte de ordi
nul vibrației cromatice se 
transformă de multe ori in 
reversul 
de artist.
culoare 
excesive, 
formă in

La galeriile de artă „Si- 
meza" GEORGE ȘTEFA- 
NESCU prezintă o serie de 
lucrări realizate in ulei și 
guașă. Folosind un vocabu
lar pitoresc și variat 
pictorul ne face de cele mai

ței LILI PANCU. 
descrieri ale unor 
imediate, înregistrare 
mult sau mai puțin fidelă a 
unor locuri străbătute cu 
pasul, adbvărăt itinerar 
de vacanță la „Hărman" 
sau in „Schei-Brașov", pe 
Dunăre sau intr-un „Sat 
dobrogean", la „Tîrnovo". 
„Plovdiv" sau „Sozopol" 
aspectele peisajului sur
prinse de pictoriță exprimă 
o aceeași liniște bucolică. 
Sînt Imagini din care nu 
lipsește intenția metafori
zării și care punctează di
ferit, nuanțat, contactul cu 
realitatea. Atitudinea este 
contemplativă, iar efectele 
cel mai ades de ordin de
corativ.

Deschisă in spațioasele 
săli ale Muzeului de istorie 
a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și de
mocratice din România, ex
poziția tinerei pictorițe E- 
LENA UTA CHELARU a- 
duce preocupări legate de o

conștientă activitate 
ierarhizare și selecționa
re a impresiilor furni
zate în contactul direct 
cu . natura, dar prelucra
te. reinterpretate de ar
tistă. Culoarea izbucnește 
puternic, vital ; interesul 
artistei pare a se deplasa 
mai curind pe planul calită
ților de construcție pe care 
aceasta le poate oferi. Jocul 
vioi de volume colorate re
compune atmosfera solară, 
specifică „Țărmului Ia A- 
driatica", „Taorminei", „Fo
rului roman" din ciclul ita
lian sau evocă, în armo
nii de griuri violacee și al
băstrui, imaginea nedefi
nită, de fum și sticlă a 
„Parisului 1970".

O apariție insolită este 
expoziția de artă decora
tivă LULI AUGUST 
STURDZA, in sala galerii
lor de artă din Calea Vic
toriei 153. O incursiune 
plină de fantezie, de inge
niozitate. într-o fabuloasă 
lume a copilăriei sau a 
unor virste ce au preceda
t-o pe artistă, ’ ' 
rea spre emoții căzute de 
mult in uitare, 
dată, intens, in_____ ...
ciului, a teatrului de pă
puși. Impresionantă nu 
este atît puținătațea mij
loacelor materiale cu care 
sînt realizate panourile 
decorative, cit efectul rea
lizat prin intermediul lor, 
restituirea plină de farmec 
și haz, a unor binecunos
cute personaje literare, 
readucerea nostalgică in 
actualitate a experiențelor 
unor decenii trecute sau
sesizarea, cu filozofică a-
cuitate, a opoziției intre o 
existență mașinală și cea 
autentică. „Venus din Isar- 
lic", „Amiralul Ioc", „Mi
tul lui Sisif", „Călătorim 
spre Lună" sînt tot atîtea 
momente ale acestei re
constituiri care rămine to
tuși in dimensiunile deco
rativului.

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : FESTIVAL — 9;
11.45; 15; 18; 20,45, la grădină —
19.30, LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, STADIO
NUL DINAMO — 19,30, GRĂDINA 
DOINA — 20.
• Patricia și muzica : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.45; 16,15;
18,45; 21.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRĂDINA CAPITOL — 19; 21.
• Intîlnirea : MELODIA — 9: 12: 
15,30; 18,15; 21, MODERN — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15, FAVORIT — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, ARENE
LE ROMANE — 19,30.
• Numai mortul va răspunde :
VICTORIA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18.30; 20,45.
• Fragii fălbatici : CENTRAL - 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18.45; 
20,45.
• Tăcerea bărbaților : LUMINA
— 9—16 în continuare ; 18.30:
20.30.
O Degetul de fier : FEROVIAR - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Asterix șl Cleopatra : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Laleaua neagră : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19; 21.
A Hatari : TIMPURI NOI —
9,30—15,30 în continuare.
• Program de filme sportive do
cumentare românești : TIMPURI 
NOI — 18,30—20,45 tn* continuare. 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• Dreptul de a te naște :

Maria SAVU

ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 17,45; 20, MOȘILOR — 
15,30; 18, UNIREA — 18.
• Noul angajat: UNIREA —
15.30.
• Monștrii : BUZEȘTI
18, la grădină —-----
• Căsătorie în
— 8,45—20,30 în
o Dragoste și
— 10; 15,45; 18, la grădină — 20,15,
FLOREASCA — 15,30: 18; 20.30.
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin: 
LIRA — 15,30; 18. la grădină — 
20.
• Jandarmul se însoară : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
RAHOVA — 15.30; 18, la grădină
— 20.
• întâlnire Ia vechea moschee : 
GIULEȘTI — 15.30; 18: 20,30.
o Intrusa : COTROCENI — 15.30.
• Marile vacanțe : COTROCENI — 
17,45; 20.
• Petrecerea : VOLGA — 16;
18,15: 20,30. POPULAR — 15 30;
18: 20,15, GRĂDINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 19,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo :
VIITORUL — 15,30; 18. '
« Așa am venit : VIITORUL — 
20,15.
W Mayerling (ambele serii) : AU
RORA — 9; 12; 16; 19,30, la gră
dină — 19, TOMIS — 9; -----
15,%, FLĂMURA — 16;
20.30. GRĂDINA TOMIS — 19.
• Ambuscada : MUNCA —
20.
n Această
16; 18: 20,
18: 20,15.
• Tiffany
— 15.30; 18. la grădină — 20,15.
n Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : VITAN — 15.30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Clipa de libertate : PROGRE
SUL — 15,30: 18.
O D-aie carnavalului : PACEA — 
15,30; 18: 20,15.
3 Salariul groazei : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20.
• Freddy și cîntecul preriei : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
o Argoman supcrdiabolicul t 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.

115.30;
20,15.
stil grec : DACIA 
continuare.
viteză : BUCEGI

12,15:
18,15;

16: 18;

femeie : FLACĂRA — 
FERENTARI — 15,30,

memorandum : ARTA
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CULTURA ÎN MEHEDINȚI
Secretarul comitetului U.T.C. al 

Sistemului hidroenergetic și-de navi
gație Porțile de Fier, Petre Mikc, 
ne arată cu un gest larg șantierul, 
cursa neîntreruptă a camioanelor u- 
riașe încărcate cu beton, mișcarea 
continuă a macaralelor, agitația con
structorilor și electricienilor.

— Lucrează aici la „porțile luminii" 
oameni cu cele mai diverse pregă
tiri și deprinderi. Și, e foarte a- 
devărat că pe constructori înseși 
greutățile îi formează, că șantierul 
iți impune o disciplină a muncii cu 
reflexe dintre ceie mai directe in 
conștiință, în modul de comportare. 
Desigur, procesul nu e atit de liniar 
cum il prezint eu. Dar tocmai aici 
este locul unde organizația de partid 
și de U.T.C., cu ajutorul așezămin
telor culturale, au putut concepe o 
muncă educativă eficace, in afara 
oricăror scheme sau șabloane.

Ne-am convins. A vorbi despre 
viața culturală a unui șantier precum 
cel de la Porțile de Fier înseamnă a 
urmări, o demonstrație a felului în 
care diversele modalități ale activi
tății culturale sint subordonate unor 
scopuri precise : educația moral-po- 
litică, consolidarea unei atitudini fer
me, înaintate față de muncă. Este 
oare atit de dificil de realizat acest 
lucru ?

In centrul șantierului se ridică o 
elf. jre nouă, spațioasă. Este clubul 
muncitoresc. Ca oricare altă institu- 
ț i similară, el dispune de o biblio
tecă bogată, de sală de spectacole, de , 
încăperi pentru cercuri pe speciali
tăți. Noutatea începe abia de acum 
înainte. Organizatorii nu au așteptat 
pasivi — așa cum se întîmplă de re
gulă în alte părți — ca publicul, oa
menii de pe șantier să vină in loca
lul clubului. Mai mult decît atit, ac
țiunile culturale au „ieșit" in intim- 
pinarea lor, la sălile culturale impro
vizate de la fiecare șantier, la clubul 
tineretului amplasat chiar în centrul 
coloniei muncitorești, ba chiar la 
miniclubul deschis in interiorul 
„Blocului tineretului". Nimic preten
țios. Nici o investiție exagerată, di
ficil de finalizat. Miniclubul, de pil
dă, este o cameră spațioasă de lingă 
dormitoarele băieților, cu un televi
zor, ou șah și remi, un loc ideal unde 
se pot organiza cele mai interesante 
discuții, fără ca nota de intimitate să 
dispară.

— De curînd au sosit pe șantier 65 
de tineri absolvenți ai școlii profe- , 
sionale — ni s-a spus la comitetul 
U.T.C. Ei constituie un grup relativ 
omogen, o colectivitate căreia trebuie 
să-i asigurăm o viață culturală cu o 
anumită notă specifică. De aceea 

j i-am cazat pe toți împreună și în cu-

rînd vom deschide în blocul lor cel 
de-al doilea miniclub.

Am răsfoit' programul acestor clu
buri din diverse puncte ale șantieru
lui. De fapt mai mult l-am recons
tituit din discuțiile cu tinerii pentru 
că aici „scriptele" nu-s la loc de 
cinste. Nu are cine să ld întocmească. 
Muncitorii care ies din schimb sint 
prin rotație și organizatori, și „ges
tionari" ai materialelor de practică

ceput rezerva lor a fost evidentă. Au 
venit totuși pe șantierul nostru. Am 
dansat, am organizat concursuri dis
tractive, am ascultat muzică ; iar la 
plecare ultimele lor cuvinte au fost : 
„Vom reveni oricînd cu plăcere la 
voi". Nu există nici o incompatibili
tate între munca grea, adesea eroică 
a constructorilor, oameni adunați în- 
tr-un anumit loc, pentru o bucată de 
vreme, din toate colțurile țării, și

Timpul liber
a „porțile

□ □ n

uminu
l

culturală. Periodic aici au loc întîl- 
niri cu oameni din cele mai diferite 
specialități, cu activiști ai comitetului 
județean de partid. Temele sint din
tre cele mai diverse : de la informări 
politice la zi (s-a discutat, de pildă, 
despre situația din Indochina, despre 
semnificația tratatului încheiat re
cent intre Uniunea Sovietică și 
R.F.G.), la o întilnire cu scriitori din 
județele Mehedinți și Caraș-Severin, 
de la un dialog (mereu reluat) cu in
ginerii șantierului pe marginea mer
sului lucrărilor, la discuții cu lucră
tori ai miliției despre cazurile, des
tul de rare de altfel, de încălcare a 
normelor de conduită socială.

Unul dintre interlocutorii noștri, 
electricianul Anton Nicolaescu, ne 
spunea :

— Am organizat seri de dans la 
clubul central și am invitat fete de 
la întreprinderile severinene. La in-

comportarea civilizată în afara orelor 
de producție.

Desigur, nu există pădure fără us
cături, dar viața de șantier le elimină 
de la sine, iar colectivul de la Porțile 
de Fier nu le tolerează multă vre
me. Ni s-a vorbit astfel despre o se
rie de procese publice, găzduite de 
clubul central 
dezvăluindu-și 
educative insuficient 
Cazurile supuse dezbaterii erau 
cele de pe șantier ; la ele fuseseră 
martori 'chiar cei ce asistau acum în 
sală. Și tocmai de aceea participarea 
lor nu a fost nici un moment pasivă. 
In instanță au cerut cuvîntul mun
citori, oameni care lucraseră cot la 
cot cu cei vinovați, dînd o adevărată 
lecție despre forța opiniei publice.

— Interesul, îndeosebi al tineretu
lui, față de asemenea manifestări a 
depășit toate așteptările noastre —

(instituția culturală 
astfel niște resurse 

valorificate), 
din

ne spunea tovarășul Valentin Cor- 
neanu, locțiitor al secretarului Comi
tetului de partid al S.H.E.N. Porțile 
de Fier. Și nu era vorba de o cu
riozitate măruntă, ci de un interes 
care se traducea apoi în discuții a- 
prinse. în luări de poziție și, mai a- 
les, în evitarea unor abateri asemă
nătoare. S-a ajuns astfel la o stare 
de spirit generală, cind 5 OM) de oa
meni de pe șantier acționează și gîn- 
desc ca unul singur. Ar fi forțat să 
afirm că activitatea cultural educati
vă a rezolvat toate necazurile noas
tre. Dar dacă abaterile în producție 
și în orele libere aproape au dispă
rut, dacă absențele nemotivate și în
voirile" s-au redus 
ceasta este, fără nici 
rodul intensei munci 
de-a lungul anilor.

O altă notă inedită
rale de pe șantier o constituie faptul 
că cei de aici au declarat de la bun 
început „concurență culturală" mu
nicipiului învecinat, Turnu-Severin. 
Și, în multe privințe, făcind bilanțul 
acum, la atiția ani de la deschiderea 
șantierului, cumpăna ar înclina în 
favoarea constructorilor.

In fiecare vară comitetul U.T.C. a 
organizat 
cursii in 
împletită 
perioadă, 
ne-au reținut atenția : tinerii de la 
electromontaj au fost la Reșița, în 
vizită la constructorii hidroagregate- 
lor care se montează la hidrocentra
lă. Alți uteciști au plecat la cole
gii lor de pe șantierul național al ti
neretului de la Lotru, însoțiți fiind 
de un brigadier de pe vechiul șan
tier de la Bumbești-Livezeni, care, la 
fața locului, le-a evocat pagini eroice 
din istoria acelor ani fierbinți.

Tot la chemarea organizației U.T.C. 
tinerii au amenajat o adevărată bază 
de agrement pe valea Jidoștiței. Te
renuri de volei și handbal, bănci pen
tru spectatori, o scenă în aer liber 
pentru duminicile cultural-sportive. 
Stau de vorbă cu unii dintre aceștia: 
Marin Vărzan — macaragiu, Ștefan 
Alexe — mecanic. Ii ascult și le ci
tesc in glas, în priviri, satisfacția unei 
trebi bine făcute, cu care se pot 
mindri. In entuziasmul lor descifrez 
adevărata imagine a șantierelor de 
construcție, a tinerilor obișnuiți, oare
care. care au venit aici din dorința 
sinceră de a muncr și despre care re
portajele scriu ca despre niște eroi. 
Această stare de spirit li caracteri
zează.

considerabil. a- 
o îndoială, și 

politice depuse

a vieții cultu-

excursii pentru tineret, ex- 
care distracția era organic 
cu caracterul util. In ultima 

două asemenea drumeții

Radu CONSTANTINESCU

rigada

în dialogA

Brigăzile științifice 
străbat de mai multă 
vreme satele țării. De-a 
lungul anilor s-au im
pus atenției experiențe 
pozitive, de succes, du
pă cum au ieșit la ivea
lă destule soluții for
male și improvizații.

In momentul de față 
în județul Mehedinți 
există opt grupe de a- 
semenea brigăzi, dintre 
care trei cu caracter 
permanent. Ce ne-a a- 
rătat activitatea lor de 
fiecare zi ? în primul 
rind, s-a putut constata 
că întocmirea prealabi
lă a unui riguros plan 
tematic, așa cum se o- 
bișnuia, nu este reco
mandabilă. Putem oare 
anticipa cu atîta preci
zie care vor fi dome
niile ce vor interesa pe 
săteni din localități di
ferite ? Pentru atragerea 
unui auditoriu numeros 
și sporirea accesibilității 
expunerilor, s-a dovedit 
absolut necesar ca bri
găzile să răspundă in 
primul rînd problemelor 
ce preocupă pe locuito
rii județului, să vină in 
întimpinarea cerințelor 
reale ale acestora, cu 
materiale pe teme apro
piate lor. Conform a- 
cestui raționament am 
ajuns la o inițiativă, 
deja generalizată : son
darea publicului prin 
chestionare. Astfel s-a 
reușit ca, în cursul a- 
cestui an, brigăzile să-și 
îmbogățească tematica

/

• •

cu publicul
intre
DA 

și NUprin includerea în pro
gramul lor, pe lingă 
teme de interes general 
iprecuin dezbaterea unor 
importante documente 
de partid și de stat, a 
normelor legislative în 
vigoare, prin aceasta 
contribuind la popu
larizarea in rindul ma
selor largi a 
partidului 
nostru, „23 August 1944 
— moment .1____
în istoria poporului ro
mân", .„Centenarul naș
terii lui V. I. Lenln", 
medalion „Ion Slavici"), 
a unor probleme de in
teres local, prezentînd 
expuneri asemenea ce
lor de la Corcova („Sa
tul Corcova în documen
tele secolelor XV— 
XVI"), Vînjuleț („Urme 
de viață materială și 
spirituală preistorică pe 
teritoriul comunei Vîn
juleț").

Chestionarele aminti
te au reflectat și mare
le interes al populației 
pentru explicarea 
terialistă a unor 
nomene naturale 
pre care periodic 
sa și radioul informea
ză pe larg. Din păcate, 
lipsa materialului intui
tiv resimțită și cu alte 
ocazii s-a dovedit un 
adevărat obstacol in 
desfășurarea activității 
brigăzilor științifice. Noi 
ne străduim să apelăm 
la soluții locale, dar am 
dori un sprijin mai sub
stanțial și nin partea 
organelor centrale.

Reușita brigăzilor ști
ințifice este condiționa
tă de atragerea unui pu
blic cît mal numeros, de 
accesibilitatea ideilor 
prezentare, aliu. pu- . ., 
vmte de crearea ’ unui 
echilibru între . modul 
de expunere și recepti
vitatea auditoriului. Or, 
expunerea abstractă, 
noavind darul de a con
vinge, duce tocmai la 
ruperea acestui echili- . 
bru. Ca atare, în ceea 
ce privește modul de 
prezentare a conferin
țelor am căutat noi for
mule care să faciliteze 
înțelegerea și însușirea 
optimă a volumului de 
cunoștințe expuse. Lu
crul nu este atit de ușor 
dat fiind 
terogenă

’ Cum am 
lături de 
sice. întîlnite și în alte 
județe — prezentarea 
liberă, o anumită selec
ție și dozare a limbaju
lui, folosirea fotografii
lor, planșelor și diapo
zitivelor — au fost in
troduse metode noi : 
exemplificarea cu ajuto
rul citatelor din docu
mente de arhivă, a ma-

politicii 
și statului
de răscruce

ma- 
fe- 

des- 
pre-

terialulul tridimensio
nal pentru probleme de 
arheologie, completarea 
cu filme de lung sau 
scurt metraj. Valorifi
carea experienței acu
mulate de cadrele di
dactice în activitatea 
instructiv-educativă din 
școală a generat iniția
tive noi. Menționăm ast
fel, dată fiind originali
tatea ei, ideea con
struirii unor aparate ce 
urmează a fi 
ca material 
pentru exemplificarea 
expunerilor pe teme de 
fizică, chimie, astrono
mie, aparate din care 
unul — o lunetă cu ca
pacitate de mărire de 
500 de ori — se găsește 
în stadiul final de exe
cuție. De asemenea, in
tenționăm să deschidem 
o serie de expoziții ști
ințifice ce vor constitui 
cadrul prezentării 
conferințe legate 
materialul expus.

Tot la capitolul 
țiative aș aminti 
parea lectorilor pe 
numite teme, cum ar fi 
cele de educație sanita
ră, probleme sociale și 
de politică externă, li
teratură și istorie, rea- 
lizindu-se astfel o mai 
st.rînsă legătură între 
specialiști și populație, 
tncepînd cu trimestrul 
viitor, se 
crearea 
științifice 
care să dezbată pe larg, 
in cadrul unor simpozi
oane, probleme înrudite
— prin aceasta volumul 
informațiilor și posibi
litățile de înregistrare 
a lor crescînd simțitor. 
Pe aceeași linie se în
scrie și .constituirea ca» 
ravanelor științifice. De- 
plasindu-se pe o peri
oadă mai îndelungată,
— 3—4 zile — și ‘ pă- 
trunzind in cele mai în
depărtate colțuri ale ju
dețului, ele dau posi- 
bililitatea prezentării u- 
nor probleme specifice 
unei zone mai largi.

Important mi se pâre 
faptul că, indiferent su'b 
ce nume se prezintă 
sau ce formă metodolo
gică folosesc, brigăzile 
științifice au datoria să 
găsească formele cele 
mai adecvate de comu
nicare a cunoștințelor, 
optînd pentru exprima
rea. directă, 
care să 
ciparea 
riului.

folosite 
intuitiv

de 
de

ini- 
gru- 

a-

preconizează 
unor brigăzi 

specializate,

EDITORIALĂ
Debutînd cu două culegeri li

terare („Anotimpuri lirice", un 
florilegiu al creației poetice lo
cale și „Doina mea pe codru-i 
scrisă", încercare meritorie de 
valorificare a tezaurului folclo
ric mehedințean), activitatea e- 
ditorială a casei județene a 
creației populare anunță pentru 
viitor noi proiecte : o culegere 
de versuri și proză, „Mehedin- 
țiul literar 1970", o plachetă 
reunind monografii culturale 
menite să readucă în memoria 
contemporană vechi tradiții ale 
culturii de pe aceste meleaguri, 
precum și o lucrare dedicată jo
cului popular mehedințean. Un 
Început de bun augur care se 
cere consolidat cu realizări de 
calitate.

NEGLIJENȚA... 
MONUMENTALA

In urmă cu doi ani, revista 
„Magazin istoric" atrăgea aten
ția Direcției monumentelor is
torice asupra stadiului avansat 
de deteriorare în care află 
unul dintre monumentele repre
zentative ale arhitecturii vechi 
românești de pe teritoriul jude
țului Mehedinți : mînăstirea Vo- 
dița. în mod firesc, ne-am fi 
așteptat la un răspuns concreti
zat în măsuri imediate de re
staurare și îngrijire. Anii au 
trecut și la Vodița... nu s-a schim
bat nimic. Mai mult chiar : „gra
ție" neglijenței forurilor de re- 

Isort, a fost închisă și singura 
cale de acces către mînăstire. 

‘ Oare s-a procedat așa pentru ca 
eventualii vizitatori să fie scu
tiți de contactul cu o stare de 
lucruri deplorabilă ?

FESTIVALURI 
FOLCLORICE

Comitetul județean pentru 
cultură și artă Mehedinți se 
arată preocupat de nivelul de 
pregătire al formațiilor artistice 
locale. O dovadă elocventă in 
acest sens o constituie numărul 
mare de manifestări menite să 
pună în valoare talentul artiști
lor amatori. Intre ele, festiva
lurile folclorice și serbările 
populare — „Festivalul instru
mentelor străvechi", „Festivalul 
lăutarilor mehedințeni". Festiva
lul folcloric al așezărilor de pe 
Cerna „Hercules '70" (organizat 
in colaborare cu Comitetul jude
țean pentru cultură și artă Caraș- 
Severin), cărora li se adaugă cu
noscuta serbare a liliacului de 
la Ponoare sau cea a teiului de 
la Bîltanele — și-au dobindit nu 
numai o binemeritată notorie
tate. dar evoluează spre condi
ția de veritabile tradiții. Men
ționăm în aceeași Ordine de idei 
o manifestare de durată (1 iu
nie — 1 octombrie) avînd un ca
racter cuprinzător — „Festiva
lul cîntecului, dansului și por
tului mehedințean", cu faze co
munale și de zonă, care va cul
mina cu un mare spectacol fol
cloric la Turnu-Severin.

ANIVERSARE... 
FĂRĂ GLORIE

S-au împlinit în această vară 
patru ani de cind s-a deschis 
în municipiul Turnu-Severin 
șantierul mult așteptatei grădini 
pentru spectacole de vară. Nu
mai patru ani și totuși o „bio
grafie" bogată se conturează din 
filele numeroase ale unui dosar 
căruia nu i se cunoaște încă fi
nalul. Spicuim : 1967 — au în
ceput lucrările. 1968 — construc
torul nu s-a prea grăbit și au 
rămas necheltuiți circa 100 000 
lei. 1969 — s-au ridicat... două 
ziduri laterale. Din nou s-au 
pierdut 120 000 lei. 1970 — lucra
rea trece sub directa răspundere 
a consiliului popular municipal. 
Vom consemna și o a cincea 
„aniversare" ? Depinde de răs
punsul ce ni-1 vor oferi cei di
rect răspunzători : organele lo
cale și Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

virsta orașului

culturale

?

Calitatea activității

Anii noștri, ani de
profunde înnoiri, au 
adus schimbări struc
turale și pe harta ad
ministrativă a țării : au 
renăscut orașe a < " 
istorie se numără 
sutele de ani, 
s-au născut sub 
noștri. Județul 
hedinți prezintă o si
tuație tipică din acest 
punct de vedere : aici 
se pot întîlni orașe care 
doar de puțină vreme 
au dobindit acest sta
tut (Baia de Aramă. 
Vinju-Marc), cu altele 
mai vechi (Strehaia) și 
cu localități care-și află 
azi un nou destin (Or
șova). In toate 
locuri, se cere 
viață culturală 
mai variată, care 
pulseze fără încetare.

BAIA DE ARAMA. 
Asemenea atîtor altor 
localități din țară, a că
pătat statut de oraș în 
urmă doar cu 3 ani. 
Oraș în formare, el a 
impus dorința de ur
banizare rapidă in toate 
domeniile de activitate, 
gustul pentru o viață 
culturală bogată, pentru 
depășirea acelei stări, 
cunoscută altădată sub 
numele de „lincezire 
provincială". Iată de ce 
nu e nici un lucru de 
mirare dacă am întîl- 
nit aici un medic, pe 
nume Gheorghe Teo- 
doru, directorul spita
lului, care injghebînd o 
formație de teatru s-a 
zbătut pe toate căile 
pentru a ti recunoscută 
drept secție a Teatrului 
popular din Turnu-Se
verin. Iar pretenția a- 
vea acoperire în talent, 
în dăruire pentru arta 
scenei. Am întîlnit, dc 
asemenea, pe profesorii 
Constantin Andrițolu, 
Gheorghe Călescu, N i- 
colae Dogaru, Iulian 
Drăgulescu, pe învăță
torul Aurel Achim și 
pe mulți alții, activind 
în formațiile artistice 
ele casei orășenești de 
cultură. Deși dispun de 
condiții materiale mo- 
desteș reușitei» lor

căror 
i cu 
altele 
ochii 
Me-

acecte 
o 

cît 
să

sint mari. Azi, la casa 
de cultură pot fi întîl
nite, datorită acestor 
inimoși animatori, for
mații de teatru și de 
dansuri, un taraf, un 
grup vocal, diferite 
cercuri, care, toate la 
un loc, mărturisesc dra
gostea pentru cultură a 
proaspeților orășeni.

Nașterea unui oraș 
este înainte de toate un 
act de decizie respon
sabilă, iar legile care 
guvernează creșterea 
lui au caracter de ra
ționalitate. Aceasta nu 
Înseamnă insă că totul 
se desfășoară de la 
stae. Nu peste tot,
astfel, aspirațiile cul
turale ale oamenilor își 
găsesc transpunerea 
faptică potrivită ca 
exemplul de mal 
După 
oraș 
MARE, 
de zile 
de aici 
inexistentă. Din 
punct de 
urbe nu se 
nici o schimbare, 
șurile care se , 
luate trebuiau să 
zeze o schimbare totală 
a concepției 
munca culturală, 
răbdare, cu 
rență totul a 
de la capăt, 
public despre 
spunea că e . . 
ceptiv la cultură 
dovedit, în timp, mari 
disponibilități 
actul artistic. Azi. 
Vînju-Mare, pe 1 
casa de cultură 
vează mai multe 
mâții artistice cu 
giuni permanențe, 
repertorii variate, 
tinuu împrospătate.

Desigur, așa cum ară
tam, simpla schimbare 
a denumirii în oraș nu 
înseamnă că automat 
oamenii au devenit o- 
rășeni, că de acum toate 
gusturile și preferințele 
lor se măsoară la un 
alt barem al exigenței 
și cu alte unități de 
măsură. Pentru aceasta 
este nevoie de timp, u-

in 
sus

cadeclararea
a VINJULUI 
aproape un an 
viața culturală 
a fost aproape 

acest 
vedere, în 

produsese 
Mă- 

cereau 
vi-

despre 
Cu 

perseve- 
fost luat 
Și acest 
care se 

puțin re- 
și-a

pentru 
la 

lîngă 
acti- 
for- 
sta- 

cu 
con-

neori luni și chiar ani, 
e nevoie de răbdare și 
perseverență. Și" cine 
poate să desfășoare 
mai bine această sub
tilă muncă 
dacă nu 
cel care 
misiunea sa trebuie să 

’ fie un purtător al fă
cliei culturale, un port
drapel al culturii. Des
pre STREHAIA nu se 
poate vorbi ca despre 
un oraș nou. El a exis
tat cu mult înainte de 
noua organizare admi
nistrativă a țării. Așa se 
și explică de 
deosebire de 
două orașe 
ne-am referit
Strehaia dispune de o 
bază materială cultu
rală cu mult superioară. 
Firesc ar fi 1’ost, deci, 
ca dispunînd de aceste 
condiții, de o poziție 
geografică favorabilă 
(la șoseaua națională, 
aproape de Tr. Severin 
dar și de Craiova) și 
viața culturală să se 
situeze la nivel mult 
mai ridicat. Firesc, dar... 
în practică lucrurile 
stau cu totul diferit. 
Ce se întîmplă la Stre
haia — s-au întrebat și 
organele culturale ju
dețene — de vreme ce 
aproape orice inițiativă 
se lovește de geamul 
opac al indeferenței ? 
Lipsesc animatorii, a- 
cei intelectuali care să 1 
dinamizeze viața cultu
rală a orașului.

S-ar putea da, desi
gur, și alte exemple. 
Ceea ce s-a realizat pină 
în prezent în domeniul 
vieții spirituale repre
zintă evident numai un 
început de drum. Baza 
materială existentă, deși 
încă modestă, trebuie 
folosită din plin. Și în 
acest caz, exemplul lo
cuitorilor noului oraș 
Orșova, care în condi
țiile grele ale strămu
tării nu au renunțat 
nici o clipă la preocu
pările culturale cu 
vechi tradiții aici, este 
elocvent.

educativă, 
intelectualul, 
prin însăși

ce, spre 
celelalte 

la care 
mai sus,

Constantin COTOȘPAN

Ruinele castrului roman Drobeto de la Turnu-Severin găzduiesc adesea spectacole care evocă bo-
Foto : Gh. Vințiltgatele tradiții istorice ale acestor locuri

O istorie a teatrului românesc ar 
putea consemna la loc de cinste pre
zența, la Turnu-Severin, a unuia din
tre primele teatre populare din țară, 
al cărui scop principal 
educației permanente 
larg.

Existența de fiecare 
popular severinean ne 
unor constatări cu caracter mai ge
neral, la fel de valabile pentru aproa
pe toate instituțiile similare din țară.

Cele două preocupări de fiecare zi 
ale colectivelor — un fel de axe de 
referință — sint alegerea unui re
pertoriu adecvat și sporirea conti
nuă a calității spectacolelor (de alt
fel și singurele modalități prin care 
publicul ocazional poate fi transfor
mat treptat în prieten fidel al teatru
lui). Două preocupări care, din pă
cate, nu găsesc totdeauna rezolva
rea cea mai fericită.

Alegerea repertoriului este cu atit 
mai importantă cu cît în localitățile 
respective nu există o instituție artis
tică profesională, rolul cultural prin
cipal. de formare și de educare a 
publicului, revenind amatorilor. Să 
nu aleagă lucrări minore, nesemnifi
cative, dar nici piese care depășesc 
posibilitățile lor interpretative — iată 
realitatea, cerința' în fața căreia se 
găsește teatrul din Țr. Severin și — 
după cite știm — orice teatru popu
lar.

— O problemă la care s-ar putea 
găsi o soluție corespunzătoare 
nează
Irului popular din Turnu-Severin' — 
dacă 
multe 
văm repertoriul. Din păcate, 
moment fundamental in 
unui teatru ca al nostru stă oarecum 
sub semnul hazardului. Lucrările cla
sicilor le găsim in volumele de „Ope
re complete". Dar cele contempora
ne ? Colecția de teatru editată de Casa 
centrală a creației populare nu ne 
mulțumește, fiind sub nivelul posibi
lităților noastre. Dintre alte publica
ții, doar revista „Teatrul" publică 
consecvent lunar cite o piesă (ceea ce, 
să recunoaștem, este foarte puțin). Și 
atunci cum procedăm ? încercăm să 
obținem unele texte ce se potrivesc 
colectivului nostru, prin solicitări a- 
dresate teatrelor profesioniste car»

rămîne cel al 
a . publicului

zi a teatrului 
oferă prilejul

opi-
Mihai Marina, directorul Tea-
am avea la dispoziție mai 
texteidin care să ne definiti- 

acest 
existența

compoziția e- 
a auditoriului, 
procedat ? A- 
formulele cla-

apropiată,, 
stimuleze parti- 
activă a audito-

M. 
președintele 
Comitetului 
județean 
pentru cultură 
și c‘“ “:k:

Q

DAVIDESCU

artă Mehedinți

le au deja în repertoriu. Astfel, tex
tul „Hipnozei" de Șt. Berciu l-am re- 
bătut la mașină, filă cu filă, prin bu
năvoința teatrului „Nottara". Nu în
totdeauna însă încercările au fost la 
fel de fructuoase. în 1965 am cerut 
teatrului din Piatra Neamț textul 
piesei „Nu sint turnul Eiffel". Nu am 
primit nici un răspuns. în 1966

nepermis de sărac. în ultimii 
ani, doar în stagiunea 1967—68 

montat patru spectacole ; în rest 
au văzut lumina scenei doa» cit» 
două și chiar o singură piesă.

— Dispunem de forțe suficiente — 
ne-au afirmat actori și regizori ai 
teatrului popular. Patru premiere pe 
stagiune nu este o cifră irealizabilă.

este 
cinci 
s-au

și la alte teatre

AMATORISM sau
PROFESIONALISM ?

Însemnări despre activitatep
Teatrului popular din Tr. Severin

am solicitat Teatrului Național 
din Iași piesa „Ochiul babei". Am fost 
înștiințați că se dispune de un singur 
exemplar și că nu se poate renunța la 
el. Cele spuse pină acum se referă la 
texte pe care am avut deja prilejul să 
le cunoaștem. Ce se întîmolă insă în 
cazul unor lucrări noi ? Cum putem 
să ne informăm asupra lor ? Iată în
trebări ce rămîn iară răspuns.

Dacă din punct de vedere calitativ 
alegerea repertoriului intîmpină ase
menea dificultăți, nici cantitativ si
tuația nu poate să mulțumească. 
Vorbeam înainte de stagiunea per
manentă — cuvîntul de ordine al 
oricărui teatru popular. A devenit 
ea o realitate Ia Turnu-Severin ? Se 
pane că nu, devreme ce repertoriul

— Atunci de ce rămîne ea numai 
in proiecte ? Ce s-a petrecut de pil
dă in stagiunea 1968—69 cind ați mon
tat doar „Jocul de-a vacanța" ? Răs
punsul unuia din regizorii formației, 
juristul Emil Balaban, scoate la ivea
lă o realitate pe care fiecare teatru 
popular a trăit-o.

— Era anul Bienalei de teatru de 
amatori „I.L. Caragiale". Și in acele 
momente de „febră" a concursului, 
se u.tă din păcate rolul de mesager 

. cultural al teatrului popular, obliga
țiile sale față de public, pe prim plan 
rămînînd performanța. Sîntem con- 
știenți de această situație, dar am ac
ceptat-o, pentru că... așa se proce
dează și în alte părți.

Bilanțul stagiunilor de pină acum

(la Tr. Severin ca 
populare) permite o constatare îm
bucurătoare : profesionalitatea tru
pelor a crescut, pregătirea actorilor 
amatori a cunoscut o îmbunătățire 
simțitoare. Și dacă saltul calitativ nu 
a fost totuși peste tot la fel de evi
dent, aceasta se datorește absenței 
unei poziții unitare in ce privește 
relațiile cu actorii și regizorii profe
sioniști. Există in multe părți prac
tica binevenită a invitării acestora 
pentru a monta anumite speatacole. 
Inițiativa S-a dovedit întotdeauna sa
lutară, fie numai dacă ne-am referi 
la premiile obținute în cadrul con
cursurilor de amatori de asemenea 
montări. Avantajul este insă mult 
mai substanțial. Munca sub directa 
îndrumare a unui profesionist contri
buie nemijlocit la descifrarea unor 
noi și noi „taine" ale actoriei, învă
țarea corectă a alfabetului meseriei, 
fără de care adevăratele succese nu 
pot fi niciodată obținute. Așadar, a- 
vantajele unei asemenea colaborări 
sint evidente. Mai ales atunci cind 
continuitatea, relațiile statornice d» 
ani și ani permit o cunoaștere amă
nunțită a talentului și posibilităților 
actorilor, a exigenței și metodei de 
lucru a regizorului. Și totuși la Turnu- 
Severin o asemenea colaborare se 
practică cu... timiditate.

Ce s-ar putea face în acest sens ? 
Consemnăm, in «atenția Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, o pro
punere formulată de artiștii amatori 
severineni : o parte din absolvenții 
clasei de regie din cadrul I.A.T.C., 
repartizați la teatrele din țară, să 
aibă o jumătate de normă la teatrele 
populare din apropiere. Și din punct 
de vedere financiar soluția e avanta
joasă, în prezent colaborările ridicîn- 
du-se la sume apreciabile. De aseme
nea, s-ar dovedi extrem de utilă mă
sura ca oameni de teatsu, autori dra
matici, critici să poposească mai des 
la teatrele populare intr-un schimb 
de experiență fructuos pentru ambe
le părți.

La Turnu-Severin, ca și în alte lo
calități din țară, sute de artiști ama
tori așteaptă ca formula organizato
rică a teatrelor populare să cunoască 
îmbunătățirile amintite. Este rîndul 
celor în drept să acționeze.

CE LA ADA-KALEH 
LA ȘIMIAN

Noul „Ada-Kaleh" a prins con
tur, iar acum in prag de toam
nă, formă definitivă. Muzeul în 
aer liber de pe insula Șimian re
face minuțios, pe mai bine de 
o jumătate de kilometru pătrat, 
detaliile arhitectonice ale vechii 
„Insule-cetate". De reținut că 
totul s-a refăcut la dimensiunile 
reale ale originalului. In prezent 
se studiază posibilitatea de a se 
conferi insulei și o funcționali
tate turistică. Se preconizează 
astfel construcția unui hotel, a 
unui camping format din căsuțe 
specifice locuitorilor fostului A- 
da-Kaleh și a celor din zona la
cului de acumulare de la Porțile 
de Fier, un ștrand modern, re
staurant. cafenele.

Dan BOGDAN
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Am avut ocazia să-i în- 

tîlnesc și să vorbesc 
mulți dintre ei 
York și San Francisco, la 
institutele de 
din Washington și Los An
geles, să le cunosc părerile, 
să-i văd aplecați asupra 
cărților în biblioteci sau în 
halate alb-imaculate la o- 
rele de laborator... Și i-am 
văzut adesea mergînd în
colonați, spre Capitoliu, 
Casa Albă, Pentagon sau 
centrele de recrutare pen
tru a spune „Nu" războiu
lui. I-am mai văzut învă- 
luiți în nori albi de gaze 
lacrimogene, împinși cu 
zecile în dubele poliției, 
distribuind manifeste și 
ziare ilegale sau stînd în
tinși pe covorul de iarbă 
din jurul Obeliscului lui 
Washington și privind al
bastrul safiriu- al cerului 
sub care trăiesc fără a fi 
înțeleși și ascultați.

— Simțim nevoia de a 
discuta cu cineva. Dorim 
să vorbim unei ființe care 
să știe să ne asculte, să ne 
înțeleagă. Vreți să discutați 
cu noi ? Puteți începe cu 
orice subiect doriți, numai 
să aibă legătură cu preo
cupările noastre. Vrem 
să cunoaștem părerile dv. 
despre noi. Ne puteți spu
ne ce gîndesc despre noi 
și alți oameni din afara a- 
cestor ziduri, din străină
tate chiar — spunea un 
student de la Universitatea 
Wisconsin din Madison, 
profesorului de sociologie 
american William Gordon.

Sînt cuvinte care exprimă 
dorința arzătoare a unei 
mari părți a tineretului a- 
merican de a stabili un dia- ‘ 
log, un mijloc de comunica
re cu generația matură, de 
a-și împărtăși idealurile și 
aspirațiile ce și le vede Lip
site de perspectivă într-o 
societate de care — cum a- 
rată mulți sociologi și psi
hologi — a început să 6e 
simtă înstrăinat.

Atitudinea tinărului ame
rican față de societatea în 
care trăiește, sau mai bine- 
zis față de imobilismul 
structurii sale sociale, este 
poate una dintre cele mai 
analizate și in același timp 
cele mai puțin înțelese fe
nomene ale societății ame
ricane. „Tinerii consideră 
generația în vîrstă drept 
emigrănți într-o lume pe 
care o conduc și o contro
lează, dar nu o înțeleg, sau 
nu vor,s-o înțeleagă; în 
timp ce ei înșiși se consi
deră băștinași lipsiți de 
puteri reale" — spunea an
tropologul Margaret Mead. 
La rindul lor, cei vîrstnici, 
în special cei din aparatul 
de stat, sînt înclinați să 
vadă în tînărul american 
care-și pune asemenea în
trebări o oaie rătăcită de 
turmă, un instrăinat sau 
chiar un rebel care nu știe 
■ă prețuiască ceea ce ii 
poate oferi faimoasa .So
cietate de consum". Ei par 
să nu priceapă de ce mul
țimea tineretului american 
— studenți, muncitori, elevi 
de ani superiori — nu mai 
vor să accepte limitele și 
concepțiile social-politice 
în care au trăit și trăiesc 
unii din predecesorii lor și 
de ce caută întotdeauna să 
privească dincolo de pere
tele multicolor al aparen
țelor pentru a distinge 
complexitatea fenomenelor 
sociale și politice ale socie
tății in care trăiesc. „As
tăzi, spunea profesorul uni
versitar William Gordon, 
cei mai mulți dintre stu
denții americani au o sete 
neastimpărată de a învăța 
și o dorință de a cunoaște 
ce fel de viitor le rezervă 
țara". De aci decurge sen
timentul lor de neliniște, 
nemulțumire și protest față 
de ceea ce ei consideră 
ca imoral, ilegal, injust.

Despre războiul dus în

la
cu

New
învățămînt

Indochina, un tînăr din con
ducerea comitetului „Mora
toriul pentru Vietnam" ne 
spunea : «Generalii ne vor
besc despre păstrarea „o- 
noarei naționale" și spun 
că aceasta se poate înfăp
tui numai prin puterea mi
litară. Noi, însă, îngrijo
rați de aventurile și eșecu
rile in care ei au împins

imoral. Cercurilor con
servatoare le place să 
creadă — și să declare — 
că astfel de gînduri pot fi 
întilnite doar în rîndurile 
„extremiștilor de stînga". 
Senatorul republican Wil
liam Saxbe avea pînă re
cent aceeași părere, catego- 
risindu-i drept „nebuni" 
pe tinerii protestatari. în

cursul vieții, le-a distrus 
idealurile și le-a spulberat 
pînă și îndrăzneala de a 
mai visa.

— Cum consideri sacrifi
ciul pe care l-ai plătit răz
boiului 1 — întreabă repor
terul pe un tînăr blond, 
cu picioarele amputate.

— Este un sacrificiu 
imens. într-un război ne

Ce vrea
GENERAȚIA

NELINIȘTITA
a Americii?

*

Însemnări despre viața și aspirațiile
tineretului din ț S. U. A,

Râzboiul este cancerul Americii’ — stâ scris pe pancarta purtată de acești 
participanfi la o demonstrație pentru curmarea agresiunii în Vietnam

țara, vorbim despre „onoa
rea națională" ca despre 
un ideal care abia trebuie 
înfăptuit. Noi privim răz
boiul și consecințele sale 
nefaste drept obstacole în 
calea înfăptuirii onoarei 
naționale». Pentru cercurile 
conducătoare — scrie re
vista „Time" — reducerea 
numărului trupelor S.U.A. 
în Vietnam cu 200 003 de 
oameni pînă cîndva prin 
1971 este o realizare formi
dabilă. Pentru tineri însă, 
aceasta înseamnă extrem 
de puțin. Nu pentru că ar 
fi lași, fricoși și ar vrea 
să evite pericolele războ
iului, ci pentru că detestă 
Implicarea lor într-un 
război pe care îl consideră

*

î

*

*

*
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De pretutindeni
PROFESIILE „OAMENILOR DE FIER"

La Stațiunea tinerilor tehnicieni din orașul Ka
liningrad (U.R.S.S.), elevi din clasele superioa
re, mari amatori de tehnică și în special de cibernetică, 
au creat pînă acum 18 roboți — „oameni de 
fier". Unul din vlăstarele lor, Neptun, a fost dis
tins la Concursul unional de roboți, care a avut loc 
la Moscova, cu titlul de „Campion al roboților din 
U.R.S.S." pentru înaltele sale calități de... șahist și 
dansator de vals. Alt robot. Electron, deși nu est.e 
campion, execută 216 comenzi diferite. In ce-1 priveș
te pe „RRE“, el a fost distribuit în calitate de ghid 
în sala de prezentare a pavilionului „Tineri natura- 
liști și tehnicieni" de la Expoziția realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S. Acolo «comentează machetele 
sateliților dirijați prin radio, aflați în expoziție, ale 
rachetoplanelor interplanetare, automobilelor și altor 
noutăți tehnice executate de pionierii și școlarii so
vietici. Numele de „RRE“ derivă din inițialele cuvin
telor : robot radio-electronic. „RRE“ răspunde la în
trebările vizitatorilor, cîntă, își întoarce capul într-o 
parte și-n alta. Pe pieptul lui se află un mic ecran 
cinematografic pe care este proiectat filmul propriei 
sale nașteri. în vreme ce „RRE“ pășește prin expo
ziție, tinerii din Kaliningrad întocmesc noi planuri : pe 
planșetele lor se află un robot-scafandru, apt să lu
creze la o adincime de cîțiva kilometri, un robot-cos
monaut, precum și alte zeci de proiecte de „oameni de 
fier" cu profesii mai terestre.

luna iunie a.c. el și-a 
schimbat însă părerea, după 
ce a primit o scrisoare din 
Vietnam, de la fiul său 
Charles, în vîrstă de 23 de 
ani, considerat de însuși 
tatăl său a fi „unul dintre 
cei mai conservatori tineri". 
Locotenent într-o divizie 
de pușcași marini, după ce 
a cunoscut nemijlocit oro
rile războiului agresiv, el 
ii scria tatălui său să-și 
axeze campania electorală 
pe necesitatea „de a se 
pune capăt acestui război 
care este contrar tuturor 
celor ce am învățat și am 
crezut despre America".

Un post american de te
leviziune a prezentat zilele 
trecute, la o oră de seară 
cînd milioane de familii se 
adană in fața micului 
ecran, un interviu luat in
tr-un spital militar unor ti
neri mutilați de război. 
Operatorul plimba obiec
tivul camerei prin săli de 
operație, saloane, rezerve, 
a duci nd în prim plan ti
neri de 18—20 ani cu tru
puri ciuntite și chipuri tris
te. Unora le rămăsese doar 
trunchiul și capul. Alții, 
cu mîțnila încleștate pe 
două bare încercau să tî- 
rască după ei picioare de 
lemn. Sint tineri cărora 
războiul le-a schimbat tot

just, pentru o qauzâ ne- 
justă. Nu am înțeles și 
nici nu înțeleg pentru ce 
am fost trimiși în acest 
infern, pentru ce au fost 
măcelăriți și răniți sute de 
mii de tineri. Nu-i voi uita 
niciodată pe cei care m-au 
împins la război împotriva 
voinței 
mele.

Punîndu-se aceeași între
bare unui alt tînăr schilo
dit, acesta a răspuns sec : 
„Scuzați, dar întrebarea 
dv. sună ca o anecdotă 
spusă la o înmormîntare".

Ieșiți din spitalele mili
tare, mulți dintre cei muti
lați pot fi întîlniți în frun
tea demonstrațiilor, mitin
gurilor și marșurilor de 
protest împotriva războiu
lui. i

Potrivit unei anchete în
treprinse în rîndurile tine
retului de psihologii Ken
neth Gergen și Mary Ger- 
gen „sentimentele antirăz
boinice din lăcașele de în
vățămînt au schimbat pro
fund atitudinea studenților 
față de generația în vîrstă, 
precum și concepțiile lor 
ideologice, politice și reli
gioase. 40 la sută din cei 
chestionați au declarat că 
războiul le-a schimbat pă
rerile ce le avuseseră des
pre cele două partide po-

și convingerilor

litice — democrat și repu
blican ; 93 la sută au de
clarat că au vederi politi
ce independente, radicale 
și sint deziluzionați de poli
tica bipartizană. 20 la sută 
din cei chestionați au de
clarat că ar dori să pără
sească Statele Unite".

Pe mulți războiul i-a ln- 
dirjit în lupta pentru gă
sirea unor noi forme de 
acțiune a tineretului pe li
nia înfăptuirii idealurilor 
sale de pace. Melissa Riley, 
studentă la „Columbia", spu
nea că opiniile tineretului 
american despre război sint 
bine cunoscute atlt în țară 
cit și în străinătate. „Pu
tem — afirma ea — să orga
nizăm manifestații imense, 
dar cei care participă 
ele sînt j 
noastră. De aceea ne con
centrăm 
pentru a lămuri pe mii de 
oameni să-și schimbe opi
niile greșite ce le mai au 
despre război. Asta înseam
nă muncă politică".

Și tinerii au început 
munca politică. Au fost 
formate sute de organizații 
pentru sprijinirea campa
niei electorale a unor can
didați cu vederi liberale, 
antirăzboinice. „Campania 
1970 pentru purificarea 
Camerei Reprezentanților". 
„Referendum 1970". „Fron
tul academic antirăz
boinic", „Alianța me
dicală pentru acțiune poli- 
tîbă", „Acțiunea pentru 
pace", „Mișcarea pentru în
noirea Congresului" sînt 
numele cîtorva dintre orga
nizațiile recent create. U- 
nele universități au anunțat 
că își vor închide porțile 
cu două săptămîni înainte 
de alegerile parțiale pentru 
Congres, de la 3 noiembrie 
a.c., pentru a da posibili
tatea studenților să partici
pe la campania electorală.

Protestul tineretului a- 
merican — constata un ziar 
din Washington — este, cel 
puțin în parte, îndreptat 
și împotriva rigidității sis
temului academic, de învă
țămînt superior, stare agra
vată de creșterea tensiu
nii sociale și rasiale care a- 
fectează societatea ameri-

David E. Callison. în vîr
stă de 46 de ani, din Port
land (Oregon), polițist de 
aproape 22 de ani, și-a pe
trecut o mare parte din 
viața sa patrulînd în peri
metrul universității din 
localitate, astfel incit a fost 
martorul multor acțiuni 
represive ale colegilor lui 
împotriva tinerilor. Recent, 
Collison a aflat însă că 
fiica sa, Liz, a fost arestată 
și dusă la sediul poliției 
unde a petrecut o noapte 
în închisoare. A doua zi 
dimineața tatăl său o aș
tepta la ușa penitenciaru
lui. „Noi n-am provocat 
dezordine sau violență, îi 
explica Liz tatălui ei. Am 
vrut doar ca o delegație a 
noastră să fie primită de 
rector pentru a discuta cu 
el. Am stat așteptînd in 
fața clădirii rectoratului 
timp de 36 de ore...".

Studenții doreau să fie 
ascultați, să li se satisfacă 
unele cerințe privitoare la 
reînnoirea unor cursuri, in
troducerea unor materii noi 
cu o mai mare legătură cu 
viața. Scopul final al unor 
asemenea acțiuni — după 
cum spunea Jack Hatfield 
de la Universitatea Yale 
— este de a obține revizui
rea întregului sistem de 
învățămînt încorsetat de 
canoane și practici anacro
nice și apoi redeschiderea 
lăcașelor de învățămînt pe 
alte baze, care să cores
pundă cerințelor contempo
rane.

In ciuda marii diversități 
a tineretului american, 
multitudinii curentelor 
tendințelor existente 
rîndurile sale, covîrșitoa- 
rea majoritate a opiniei 
publice din S.U.A. a în
ceput să înțeleagă și să 
aprecieze faptul că cei mai 
mulți membri ai tinerei ge
nerații din țara lor vor ca 
adevărurile vieții politico- 
soclale din S.U.A. să fie 
privite în față, fiind deciși 
să lupte pentru noile lor 
idealuri de pace și progres, 
pentru a asigura țării lor 
un viitor pașnic și înfăptui
rea unei adevărate demni
tăți naționale.

la
deja de partea
acum eforturile

a 
Și In

C. ALEXANDROAIE

0RT0F0N
O mașină realizată în Marea Britanie va permite 

celor lipsiți de vedere să poată citi orice tipăritură 
obișnuită — relatează revista franceză „Science et 
Avenir". Mașina se bazează pe-un sistem original de 
transformare a literelor în sunete. Pornind de la 6 su
nete de bază, care sînt combinate în diferite moduri, 
acest sistem face posibilă reconstituirea întregului al
fabet și citirea textelor tipărite într-un ritm relativ 
rapid — 42 cuvinte pe minut. Ortofonul permite, de 
asemenea, citirea revistelor scrise cu caractere mici.

1 LA 7 MILIOANE
Oamenii de știință francezi au ajuns la concluzia că 

există aproximativ 7 milioane de combinații și împre
jurări pasibile care provoacă tumori canceroase. Un 
cercetător de la Institutul de cancerologie din Lyon 
susține chiar că anual se descoperă in medie 300 000 
de noi substanțe capabile să producă în organism cum
plita maladie. Din fericire. însă, în ciuda atitor a- 
genți stimulatori ai cancerului, majoritatea oamenilor 
nu sînt afectați de această boală.

Flori, confetii și panglici 
s-au revărsat, zilele trecu
te, pentru ultima dată dea
supra „Pieței festivalurilor", 
lăsind să cadă cortina peste 
prima expoziție mondială 
organizată in Asia și cea 
mai mare de acest gen de 
pină acum — ,Expo ’70". în 
tunetul unor salve de salut, 
cinci sute de difuzoare in
stalate în marele acoperiș 
din centrul expoziției de la 
Osaka au rostit tradiționa
lul „sayonara" (la revede
re), al cărui ecou s-a reper
cutat pină departe pe coli
nele Senri din împrejurimi.

Recepția de adio oferită 
reprezentanților statelor 
participante în faimosul pa
lat din Kyoto al șogunilor 
Tokugawa, unde sub greu
tatea pașilor dușumeaua 
scoate cintece de privighe
toare. a mai menținut cî
teva ore o ambianță ca a- 
ceea din zilele expoziției. 
Dar începerea lucrărilor de 
demolare a porții principa
le și a unor amplasamente 
interioare i-a trezit la rea
litate pe cei care se obiș
nuiseră, timp de șase luni, 
să trăiască în incinta expo
ziției ca într-un oraș al lor, 
al tuturora, sub semnul 1- 
deii de „Progres și armonie 
pentru omenire" — deviza 
întregii manifestări.

Acum se fac reflecții, co
mentarii, se discută despre 
ce a fost în realitate „Expo 
’70", ce a reorezentat ea 
pentru Japonia și celelalte 
țări participante. A fost cu 
adevărat o expoziție uni
versală, un uriaș tirg inter-

național sau o exhibiție de 
arhitectură ieșită din co
mun ? — se întreabă mulți 
specialiști. Plămădită în 
concepția organizatorilor ei 
ca un „oraș al viitorului" 
— așa cum s-a și recoman
dat vizitatorilor - 
ția. cu multiplele 
și extraordinarele 
ții de tot felul pe 
înfățișat, a izbutit

■ expozi- 
ei fațete 
ei crea- 
care le-a 
oare să

diferitele tendințe in mate
rie de artă, a oferit, înde
osebi arhitecților și crea
torilor de artă, posibilități 
neîngrădite de a da frîu li
ber imaginației, fapt mate
rializat în diversitatea și o- 
riginalitatea uimitoare a 
pavilioanelor țărilor și fir
melor participante.

Se spune că „Expo ’70“ 
constituie o „manifestare a

MYONARA
EPILOG LA

sugereze pe un plan vast 
viața oamenilor în secolele 
viitoare ? Părerile specia
liștilor sînt împărțite în a- 
ceastă privință, unii afir- 
mînd că in acest „paradis 
al arhitecților" s-a degajat 
o oarecare „atmosferă dez
umanizată", într-un „me
diu straniu", greu de înțe
les pentru oamenii trăind 
în condițiile sociale de 
astăzi.

Cert este că ..Expo ’70", 
considerată ca o îmbinare a 
celor mai moderne și evo
luate domenii industriale cu

recordurilor" pe cele mai 
diferite planuri. Chiar în 
momentul cînd (la 15 mar
tie 1970) în amintita „Piață 
a festivalurilor", dominată 
de uriașul turn al soarelui 
— operă a artistului japo
nez Tara Okamoto — se a- 
nunța inaugurarea expozi
ției de la Osaka, cîteva re
corduri și fuseseră înregis
trate. Pe cele 330 hectare 
ale incintei sale erau pre
zentate pavilioanele a 77 
țări, cu 15 mai multe decit 
la expoziția precedentă de 
la Montreal. Dar adevăratul

Ghettourile negre 
din Bulawayo

Trenul s-a oprit într-o gară de 
frontieră mică și murdară. Aici în
cepe Rhodesia. De Ia fereastra com
partimentului meu văd un grup de 
polițiști, însoțiți de un cîine, care-i 
bruschează pe pasagerii negri, în- 
drumîndu-i spre vagoanele destinate 
oamenilor de culoare. Polițiștii stri
gă și aruncă boccele din vagoane. Un 
sergent stă pe peronul gării, își lo
vește carîm'bul cizmei cu o nuia și 
dă ordine.

După aproximativ 15 minute, In- 
cheindu-și eu succes „misiunea", po
lițiștii coboară din tren. împingînd 
din spate cîțiva africani care poartă 
cătușe la mîini. Intre timp, în fața 
gării scunde parchează o „Black 
Mary" (dubă a poliției) cu gratii.

Apoi agentul de pe peron sare pe 
scara vagonului în care călătoream. 
Pe culoar se aude călcătura sa grea, 
după care ușa compartimentului meu 
se deschide. Sergentul salută și-și fi
xează nuiaua sub braț. 
„How do you do, 
sir" („Vă salut, 
domnule") — spu
ne el.

.,Hello" - ii 
răspund mașinal, 
fără să-mi ridic 
privirea de pe 
ziar.

„O căldură In
fernală astăzi, 
nu-i așa ?... Dacă 
mergeți Ia Bula
wayo trebuie să 
vă obișnuiți cu 
căldurile. Călătorie plăcută, sir".

„Noroc, căpitane" — ti răspund 
ușurat, urmînd sugestia că e bine ca 
aici să te adresezi unui colonel nu- 
mindu-1 general.

Trenul se pune In mișcare. Savană. 
Salcîmi și nori de praf ridicați de ci
rezi de vite. Spre dreapta — munții 
Matopo : blocuri de granit într-o în
grămădire bizară.

Cu aproximativ 150 de ani în urmă, 
această regiune aspră nu era popu
lată. în deceniul al patrulea al seco
lului trecut, în Africa de Sud a în
ceput ceea ce se numește marea mi- 
grație. Pornind din colonia Cape
town, burii au întemeiat republica 
Transvaal și statul liber Orange. Apoi 
au pornit spre nord, spre interiorul 
continentului, alungind de pe pămîn- 
turile lor triburi și populații întregi. 
Printre acestea se numără și tribul 
Mata'bele, care, după o grea înfrân
gere, a traversat rîul Limpopo, ajun- 
gind în munții Matopo.

Tribul dispunea de o armată 
puternică. In timpul luptelor cu 
triburile vecine, războinicii Mata- 
befe foloseau „assagate" (sulițe) 
și lăncii. Dar iată că și-au fă
cut apariția bandele înarmate ale 
lui Cecil Rhodes de la „Bri
tish South Africa Company" și luptă
torii tribului Matabele au fost în- 
tîmpinați de focul puștilor si mi
tralierelor.

în 1888, șeful tribului. Lobengula. 
a fost silit să-și pună sigiliul de fil
deș pe un document' întocmit de 
Rhodes și să cedeze monopolului bri
tanic, in exclusivitate, toate dreptu
rile de exploatare a bogățiilor sub
terane. După scurt timp, lui Loben
gula i-a fost dat să vadă cum „prie
tenii" albi i-au izgonit pe membrii 
tribului de pe ogoarele lor și i-au 
jefuit. In cele din urmă. în 1893. uni
tățile înarmate ale lui Rhodes au pă
truns în Bulawayo dînd foc „curții 
regale". Lobengula a murit, iar o 
răscoală pornită de africani a fost 
înăbușită cu cruzime.

Bulawayo de astăzi — al doilea 
oraș din Rhodesia — cu peste 200 000 
de locuitori, nu mai are nimic ce ar 
putea aminti de satul în care își avea 
cîndva reședința Lobengula. Doar 
poate faptul că. la fel ca în trecut, 
vitele din așezările din împrejurimi 
sînt aduse aici, dar ele ajung în aba
toare și f rigori fere cu care orice nou 
sosit face cunoștință chiar la intrarea 
în oraș. Alături dă ele se ridică cup
toarele topitoriilor de oțel și ale fa
bricilor prelucrătoare de metale ne
feroase. ceva mai departe se află 
uzina de mașini agricole, fabrica de 
aparate de radio, uzina de anvelope. 
In centru — numeroase clădiri în stil 
modern.

Bulawayo este denumită și „capi
tala albă" a Rhodesiei pentru că aici 
trăiesc peste 20 la sută din europenii 
stabiliți în țară, adică 60 000 de oa
meni. Orașul mai este denumit și 
„bastionul alb al Rhodesiei". pentru 
că acolo se află cei mai reacționari 
promotori ai „politicii dure" tată de 
populația africană băștinașă.

Serge LEBEL
publicist francez

Cine sînt acești rasiști ? La Bula
wayo am achiziționat cîteva' cărți, 
printre care și lucrarea „Politica 
europeană în Rhodesia". Autorul ei, 
S. Lace, scrie : „Africa de Sud a fost 
furnizorul firesc de învățători, cadre 
tehnice și funcționari guvernamentali 
pentru Rhodesia. De aceea albii sud- 
africani sau rhodesienii căsătoriți cu 
femei (neafricane) din Africa de sud, 
dețin aici posturi înalte aproape in 
toate sferele vieții publice". O dată 
cu acești sud-africani, în Rhodesia 
au prins rădăcini și concepțiile ra
siste. „Ideile" importate din sud au 
contribuit ca. în atmosfera conserva
toare din colonia britanică și sub o- 
crotirea autorităților coloniale, să 
răsară și să se dezvolte rasismul și
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o Cînd „Black Mary" staționează în fața gării

• între mitralierele lui Rhodes și sulițele lui Lobengula 

® Ciudatele imagini din Century Park

șovinismul. Legile rasiale ca cea a 
„biletelor de liberă trecere", a „folo
sirii limitate a brațelor de muncă a- 
fricane în industrie", a „rezervațiilor" 
— copii ale legilor sud-africane — 
au fost introduse mai de mult în 
Rhodesia.

în noiembrie 1965. rasiștii rhode- 
sieni s-au declarat „independenți" 
față de Marea Britanie. Pentru ei, 
această independentă însemna con
sfințirea libertății de a exploata și 
asupri nestingherit pe cei patru mi
lioane de africani.

...Stau pe o bancă In umbrosul 
Century Park. Trec prin fața mea un 
Citroen cu faruri rotative, unul din 
ultimele modele ale acestei mărci, tin 
Alfa-Romeo de tipul care a cîștigat 
nu de mult raliul de la Monte Carlo, 
din nou un Citroen, apoi un Peu
geot 505 — toate mașini noi. care în

pe li stag embargoului Internațional 
pentru Rhodesia.

O fată albă de vreo 12 ani. în uni
formă școlară, cu o pălărioară de 
paie, stă pe o bancă și face semn 
unui prichindel african, oferindu-i o 
piersică. Copilul, care abia poate 
merge, se apropie mai mult tîrîn- 
du-se de bancă și-și întinde mînuța. 
El vrea să apuce piersica, dar nu 
reușește, pentru că atunci cînd e 
gata s-o facă, mîna albă se înalță. 
Scena se repetă de cîteva ori. O dată 
totuși, micul african reușește să a- 
tingă brațul fetei. Atunci mîna albă 
se înalță și-l plesnește peste obraz. 
După care fata se ridică, calcă in 
picioare piersica și se îndreaptă spre 
un automobil ce aștepta in apro
piere.

Mă uit la ceas. Nu mai am mult 
pînă la plecarea trenului. Mă urc în
tr-un taxi și-l rog pe șofer ca înainte 
de a merge la gară să mă ducă în 
cartierul africanilor, Mpopoma. A- 

jungem relativ re
pede, pentru că 
toate celelalte 
mașini ocolesc a- 
cest cartier. In 
dreapta și în stîn
ga vedem colibe 
mici, înghesuite 
pe un teren lipsit 
complet de ver
deață. Ici, ji'olo 
— mlaștini, |,« «ar 
nici un copac. Din 
ordinul autorități
lor, toți copacii au 

fost doborîti pentru ca poliția să poa
tă cuprinde străzi întregi dintr-o 
singură privire și să poată trage fără 
impedimente. Din loc în loc. printre 
căsuțe, sint instalate posturi ale po
litiei.

„Servitori, grădinari, bucătari, șo
feri — sînt aici numai bărbați. îmi 
spune șoferul taxiului prin orificiul 
din peretele despărțitor de sticlă. So
țiile noastre nu au voie să locuiască, 
împreună cu noi, în oraș. Familia a- 
fricană se destramă".

Am vrut să cobor din mașină, să 
intru într-o colibă, pentru a sta de 
vorbă cu locatarii ei ; dar mi-au 
venit în minte cele povestite de un 
coleg, corespondent al unui mare 
ziar londonez, care nu de mult a fost 
expulzat din Salisbury. „Cînd întil- 
neam pe stradă un african cunoscut 
— spunea el — mă uitam bine în

Depistarea și prinderea „suspecților’ cu ajutorul clinilor polițiști — o prac
tică curentă a autorităților rasiste din Rhodesia

nici un caz nu puteau ajunge la Bu
lawayo înaintea instituirii blocadei 
economice împotriva Rhodesiei.

La o stație de benzină își face pli
nul un camion la volanul căruia stă 
un negru. Sosește însă în viteză un 
„Toyota" nou nouț, condus de un ce
tățean blond-roșcat. Distribuitorul 
scoate imediat furtunul din rezervo
rul automobilului condus de african 
și începe să alimenteze mașina euro
peanului. Albul se aprovizionează 
cu o cantitate apreciabilă de benzină. 
Nici un fel de restricții în ce pri
vește consumul de benzină și uleiuri. 
E de mirare, căci benzina și produ
sele petroliere. în general, figurează

toate părțile ca în preajmă să nu fie 
vreun polițist sau un rhodesian de 
origine europeană. Probabil că odată 
n-am fost destul de atent. Am fost 
expulzat pentru că am întreținut re
lații cu băștinașii, considerate în
jositoare pentru un european".

La o încrucișare de uliți am zărit 
un automobil blindat, cu o mitralieră 
și un proiector. Un soldat alb, aflat 
alături, fuma și discuta cu cineva 
care se afla în mașină. Am aruncat 
o ultimă privire asupra ghcttoului 
negrilor, după care am cerut șoferu
lui să mă ducă la gară...
1 sjpt. 1970.

record l-a constituit partici
parea. deși în condiții mo
deste, a unui mare număr 
de țări afro-asiatice în curs 
de dezvoltare. „Expo ’70“ a 
reunit cele mai diverse țări 
ale lumii în ce privește si
tuarea geografică, dezvolta
rea economică etc — de la 
Uniunea Sovietică șl Statele 
Unite și pină la Venezuela 
și Abu Dhabi și a înfățișat.

tîlnit în ocazii similare. Din 
Japonia, peste 60 de mili
oane de cetățeni, respectiv 
trei cincimi din populația 
țării, au venit să vadă cele 
115 pavilioane. In același 
timp, numărul vizitatorilor 
străinl, printre care s-au a- 
flat importante personalități 
ale vieții economice și ar
tistice, ale gîndirii științifi
ce. s-a ridicat la 1 700 000.

“—OS A KA!
„EXPO 70“

sub o formă sau alta, a- 
proaoe tot ce ține de crea-» 
ția inteligenței umane, de 
evoluția omului și a vieții 
pe planetă — de la schele
tul autentic al omului de 
Zinzantropus. care ar fi 
trăit, după cum au stabilit 
oamenii de știință, cu mai 
bine de un milion și jumă
tate de ani înainte in regiu
nea Kilimanjaro, pînă la 
roca lunară adusă de echi
pajul selenauților condus 
de Neil Armstrong.

„Expo ’70“ a marcat un 
aflux de oameni nemaiîn-

Potrivit aprecierilor, cele 
mai vizitate pavilioane au 
fost acelea ale Japoniei, U- 
niunii Sovietice, Statelor 
Unite și altor cîteva țări, 
unde — spuneau vizitatorii 
— se poate vedea cu ade
vărat ceva concret pe linia 
devizei expoziției.

,Expo ’70“ a constituit o 
mare competiție între arhi- 
tecți, cîștigată de pavilioa
nele canadian (construit din 
30 000 de oglinzi și ilustrînd 
tema „Descoperiri ale uma
nității"). cehoslovac (reali
zat din pereți de sticlă și

asigurînd utilizarea exce
lentă a spațiului) și elvețian 
(sub forma unui pom, o 
structură radiantă pe care 
au fost plantate 32 mii de 
becuri, dintre care nu s-a 
defectat nici unul timp de 
183 de zile). Ea a fost însă 
mai ales o confruntare a 
realizărilor industriei mo
derne, un uriaș spectacol al 
înfăptuirilor tehnico-știln- 
țifice, la care țara gazdă a 
adus o contribuție uriașă. 
De pildă, vizitatorii au pu
tut vedea aparatele electro
nice ale firmei „Hitachi", 
dar și un ascensor de mă
rime neobișnuită, lung de 
40 metri, realizat de ace
eași firmă, un televizor cu 
ecranul de patru pe cinci 
metri, funcționind pe bază 
de laseri și prezentat de a- 
celași grup. autovehicule 
•electrice, alei mobile, sis
teme de condiționare a ae
rului în încăperi uriașe, 
măsurarea timpului prin- 
tr-un sistem atomic (rea
lizat de firma „Seiko"), in
stalații pentru controlul 
traficului și înlăturarea 
accidentelor de circulație 
cu ajutorul computerilor, 
un nou tip de funicular ra
pid cu cabine sferice și ro
tative. așa-numitul „cine
matograf total" cu ecran 
semisferic și de 12 ori mai 
mare decît cel mai mare 
ecran cunoscut pînă azi și 
multe altele.

Ce se va întîmpla cu pa
vilioanele expoziției ? La 
sediul societății organiza
torice am aflat că pavilio
nul țărilor scandinave a și

fost vîndut unei organiza
ții japoneze de turism, că 
Australia, Costa Rica, Noua 
Zeelandă, Filipinele și-au 
donat pavilioanele unor 
orașe japoneze înfrățite cu 
orașe din țările respective. 
Tailanda, Cuba, Franța, 
India. Malaezia, Coasta de 
Fildeș și orașele Quebec și 
San Francisco și-au scos 
pavilioanele la licitație. 
Totodată, rețeaua aleilor 
mobile a, fost solicitată de 
Asociația pentru jocurile 
olimpice de iarnă din 1972 
de la Sapporo. Magazinele 
japoneze luptă pentru a 
obține și comercializa mo
bila originală din pavili
oanele francez, elvețian și 
scandinav. Cea mai dificilă 
problemă o ridică „Turnul 
soarelui" și marele acope
riș al „Pieței festivalurilor" 
pe care-1 străpunge și a 
căror demolare ar costa 
nu mai puțin de 5 milioane 
de dolari.

„Orașul viitorului", care 
a strălucit timp de o jumă
tate de an, se va transfor
ma în curînd într-un fel 
de necropolă, de el urmînd 
să mai amintească doar 
cîteva pavilioane ce voi4 
rămine în zona respectivă. 
Dar multe din Ideile lui 
esențiale pe care a încer
cat să le ilustreze — dez
voltarea umană, progresul 
economic, pacea și coope
rarea internațională — vor 
fi mereu prezentă în con
știința lumii.

> Horea ȚU1U
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O delegație a P.C.R., condusă 

de tovarășul Virgil Trofin, 

a plecat in Japonia
Vineri 18 septembrie a plecat la 

Tokio delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care la invitația C.C. al 
P. C. din Japonia va face o vizită 
în această țară. Din delegație fac 
parte tovarășii Simion Bughicj, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Colegiului Central de 
Partid, și Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de Șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
■peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
^1 Comitetului Executiv, al Prezi

Plenara Consiliului Central 

al U. G. S. R.
în zilele de 17 și 18 septembrie 

a.c. a avut loc plenara Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România care a dez
bătut Raportul privind activitatea 
sindicatelor pei.tru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 8 luni, a an
gajamentelor în întrecere și măsu
rile ce trebuie luate pentru înde- 
p' irea și depășirea lor pe întregul 
an 1970, precum și Referatul pri
vind activitatea de control obștesc- 
muncitoresc desfășurată de către 
sindicate și sarcinile ce le revin 
în viitor pentru înfăptuirea indi
cațiilor conducerii de partid.

La discuții s-au înscris numeroși 
participanți.

De asemenea, a luat cuvîntul to
varășul Florian Dănălache, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor.

în încheierea plenarei a luat cu

diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Bujor Sion, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., loan Gluva- 
cov, membru al Colegiului Cen
tral de Partid, Dumitru Lazăr, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
Delegația a făcut o scurtă es

cală ia Moscova, fiind întîmpinată 
de Mihail Solomențev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Konstantin 
Grișin, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședințe al Comitetului 
controlului de partid de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față Ion Ciubotaru, 
însărcinat, cu afaceri ad-interim 
al României la Moscova, și mem
bri ai ambasadei.

vîntul tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

★
Plenara a hotărît eliberarea to

varășilor Ion Preoteasa și Iosif 
Anderco din Comitetul Executiv și 
din funcția d,e secretari ai Consi
liului Central ăl U.G.S.R., urmînd 

~să primească alte însărcinări, pre
cum și a tovarășilor Fiiro Iuliu Ion 
și Ion Necșoiu dîn funcția de mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Plenară a cooptat în Consiliul 
Central și a ales pe tovarășii Ion 
Găleteanu în funcția de membru 
al Comitetului Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R., și Gheor
ghe Miron în funcția de membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

(Agerpres)

Tovarășul 
Gheorghe Radulescu 

s-a înapoiat de la Moscova
Vineri seară s-a înapoiat în Capi

tală, venind de la Moscova, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele în funcțiune al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc. Tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a prezidat lucrările 
Comisiei de redactare, constituită de 
Comitetul Executiv al C.A.E.R. pen
tru elaborarea proiectelor unor ma
teriale recomandate de sesiunea a 
XXIII-a (specială) și a XXIV-a se
siune a Consiliului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășul Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliului de

PLECAREA PRIM MINISTRULUI ADJUNCT 
AL GUVERNULUI MALAYEZIEI, 

TUN ABDUL RAZAK
Primul ministru adjunct al gu

vernului Malayeziei, Tun Abdul 
Razak, care a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră la invitația gu
vernului Republicii Socialiste' Ro
mânia, a părăsit vineri dimineața 
Capitala.

în vizita pe care a întreprins-o în 
țara noastră, primul ministru ad
junct al guvernului Malayeziei a 
fost însoțit de Tan Sri Zaiton I- 
brahim Bin Ahmed, ambasadorul 
Malayeziei la Moscova, Zainal A- 
bidin Bin Sulong, secretar adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Thong Yaw Hong, secretar adjunct

t V
16,00 Deschiderea emisiunii. Atle

tism (ziua a II-a) — Româ
nia — Elveția — Italia — Un
garia (masculin) — România— 
Anglia — Ungaria (femințn). 
Transmisiune de la Stadionul 
Republicii.

17,00 Emisiune în limba germană. 
18,00 Continuarea transmisiei de la 

întrecerile internaționale de 
atletism.

19,20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

Miniștri, miniștri, conducători ai u- 
nor instituții centrale.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul Sere- 

metievo, erau prezenți Mihail Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la C.A.E.R., 
Nikolai Faddeev, secretar al 
C.A.E.R., precum și Ion Ciubotaru, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Moscova, și membri 
ai ambasadei române. (Agerpres) 

în Departamentul primului minis
tru — unitate de planificare econo
mică, și de alte persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat de 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Bujor Al- 
mășan, ministrul industriei mini
ere și geologiei, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Grigore Bârgăoanu, vice
președinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

Programul I

20,00 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial : ,.Incoruptibilii1* 

— episodul „Regele șampa
niei".

21,50 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți !

23,05 Petrecere la... Bucur.
Programul II
20,00 Chopiniana. Momente din 

spectacolul Teatrului Acade
mic de operă și balet din 
Leningrad. Transmisiune de 
la sala Operei Române.

21,00 Film artistic : „Căsătorie
pripită ?“

22,15 Film serial : „La fiecare ki
lometru" (episodul al X-lea).

Cronica zilei
Ion Brad, prim-vicepreședinte al 

Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a oferit vineri la res
taurantul „Pescăruș" un cocteil cu 
prilejul prezenței Orchestrei sim
fonice din Londra la Festivalul in
ternațional „George Enescu".

★
Vineri dimineața a plecat în 

Malta o delegație a Ministerului 
Sănătății condusă de dr. Virginia 
Russ, secretar general în acest 
minister, care va participa la lu
crările sesiunii Biroului regional 
pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății.

★
Vineri a părăsit Capitala dr. A- 

dalbert Seifriz, președintele Insti
tutului de relații cu străinătatea 
din Stuttgart, ministru pentru pro
blemele federale al landului Ba- 
den-Wiirttenberg din R. F. a Ger
maniei, cu soția, care la invitația 
Institutului român pentru relați
ile culturale cu străinătatea a fă
cut o vizită în țara noastră. Cu a- 
cest prilej, oaspetele a avut între
vederi la I.R.R.C.S., C.S.C.A., Mi
nisterul Comerțului Exterior, Con
siliul popular al județului Timiș 
și a vizitat obiective social-cultu- 
rale și economice din București, 
Constanța, Timișoara și de pe li
toral.

★
în cadrul Conferinței anglo-ro- 

mâne cu tema: „Matematica în ar
heologie și științele istorice", care 
are loc în aceste zile la Mamaia, 
personalități cunoscute în lumea 
științifică din țara noastră și stră
inătate au prezentat comunicări 
privind probleme ale aplicabilită
ții matematicii în arheologie și în 
celelalte științe istorice.

Vineri seara, ne marginea expu
nerilor făcute a avut loc o masă 
rotundă. (Agerpres)

LOTO
Numerele extrase Ia tragerea

specială Loto din 18 septeimbrie 197 0 :
EXTRAGEREA I : 80 38 27 19 76

23 43 75 70.
EXTRAGEREA a II-a : 33 24 73 16

47 2 78.
EXTRAGEREA a 111-a : 71 80 86

65 55 2.
EXTRAGEREA a IV-a : 30 32 28

29 81 35.
EXTRAGEREA a V-a : 40 39 • 77 47

41 29 55 38.
Fond de premii : 2 425 250 lei.

Interviul acordat de tovarășul 
Aficolae Ceaușescu 

TELEVIZIUNII AUSTRIECE
(Urmare din pag. I)

observatori externi în legătură cu 
preocuparea pentru creșterea renta
bilității economiei românești, consi
der că nu există motive bine înte
meiate ; mă refer, in această privin
ță, numai la faptul că, o dată cu dez
voltarea impetuoasă a întregii econo
mii, are loc creșterea, atît a investi
țiilor, cit și a nivelului de trai al 
întregului popor. Spre exemplu, nu
mai în acest an salariații vor bene
ficia de un spor de circa 12 miliarde 
lei. Aceasta dovedește că, o dată cu 
creșterea in ritm înalt a activității e- 
conomice, asistăm și la o creștere 
continuă a rentabilității. Desigur, nu 
doresc să se înțeleagă prin aceasta 
că am ajuns la maximum din ceea 
ce se poate realiza. Dimpotrivă, știm 
că mai avem multe de făcut in a- 
ceastă direcție și depunem eforturi 
susținute.

în acest cadru, noi ne preocupăm 
în mod deosebit de ridicarea calității 
producției și produselor, a producti
vității muncii — factori Importanți 
pentru asigurarea creșterii eficien
ței întregii noastre activități. Tre
buie să spun că următorul cincinal 
— 1971-1975 — se caracterizează toc
mai prin accentul pus pe ridicarea 
calitativă — între care și rentabili
tatea — a întregii noastre activități.

ÎNTREBARE : Pentru securi
tatea și afirmarea națională, po
litica culturală are o importanță 
ele neprețuit. Suveranitatea și in
dependența unei țări iși găsesc 
și aici rădăcinile lor. In ce 
constă problematica și perspec
tivele de dezvoltare in acest do
meniu ?

Interviul președintelui Austriei,
Franz Jonas,

RĂSPUNS : în edificarea societă
ții socialiste noi considerăm că ști
ința și cultura ocupă un loc primor
dial. De aceea, ținînd seama de pu
ternica revoluție tehnico-științifică 
de aLStăzi, acordăm o atenție deose
bită dezvoltării invâțămîntului, știin
ței, culturii, considerînd că numai în 
acest fel putem realiza năzuințele 
privind făurirea unei societăți cu un 
înalt nivel de civilizație. Desigur, 
problemele culturale și științifice sînt 
vaste ; noi considerăm că orînduirea 
socialistă creează cele mai prielnice 
premise pentru un avînt general al 
culturii întregului popor.

Aș putea menționa în legătură cu 
«ceasta faptul că, într-o perioadă is
torică scurtă, România a lichidat 
moștenirea trecutului, moștenire care 
situa România intre țările cu un ni
vel scăzut al învățămîntului și cul
turii. Astăzi. întreaga populație are 
acces la învățămînt ; am introdus in- 
vățămîntul obligatoriu de 10 ani pen
tru întregul tineret ; învățămintul su
perior este accesibil tuturor catego
riilor de tineri, fără nici un fel de 
discriminare — nici națională, nici 
socială.

De asemenea, acordăm o atenție 
deosebită progresului literaturii, ar
tei, culturii, ca mijloace de înnobi
lare a omuilui. Desigur, activitatea 
cultural-științifi-că se bucură în Ro
mânia de deplină libertate de expri
mare ; avem totodată în vedere că 
tot ceea ce se înfăptuiește în cultdră, 
în orice domeniu de activitate, să 
servească bunăstării și fericirii omu
lui.

Aș dori, in încheiere, ca prin in
termediul televiziunii dumneavoas
tră să transmit poporului austriac 
cele mai bune urări de prosperitate 
și fericire.

ACORDAT ZIARULUI „SCÎNTEIA"
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • (Urmare din pag. I)

Din nou 
cuplaj 

Miireștean
Un an de zile am avut răb

dare, de nevoie. Progresul, prin 
retrogradarea in „B“, a privat 
pe amatorii de fotbal din Ca
pitală dc cel mal pasionant 
spectacol, cuplajul meciurilor 
între echipele bucureștene. Fie 
vremea bună ori rea, cele două 
partide tot derbiuri se numeau. 
Indiferente față de pozițiile pe 
care le ocupau în clasamentul 
general, echipele cluburilor 
bucureștene intrau pe cimpu.1 
de joc decise ca să lupte de la 
egal la egal. Orice scor, orice 
deznodămînt erau posibile la a- 
ceste două partide care adunau 
in tribune aproape toată sufla
rea suportericească din Bucu
rești. Și, fată că mîine ne vom 
îndrepta .iarăși pașii spre stadio
nul „23 August" unde Steaua și 
Rapid (ora 14)< Progresul și Di
namo (ora 16) vor reînnoda fi
rul tradițional al derbiurilor cu
plate...

Steaua și Rapid s-au înfruntat 
pină acum in 40 de meciuri ofi
ciale de campionat, o egalitate 
perfectă caracterizînd acest 
duel. Militarii ca și giuleștenii 
au cîștigat cite 15 partide fie
care, celelalte jocuri inchein- 
du-se la egalitate. Steaua va 
cobori pe teren in aceeași for
mație cu caro a dispus la Lvov, 
cu 1—0, de Karpatî. Nti-și va 
face reintrarea proaspătul răsfă
țat al tribunelor, tinărul Iordă- 
ncscu. Deci : Suciu—Sătmărea- 
nu, Hălmăgeanu, Ciugarin, 
Vigu—Naom, Ștefănescu—Pan- 
tea, Titani, Dumiiriu, Manea. 
Din păcate, de la Rapid nu am 
putut obține informații precise 
cu privire Ja alcătuirea forma
ției. Probabil, rapidiștii vor în
cepe jocul cu Ilămureanu in 
poartă, pasibilă e reintrarea lui 
Lupesou, aproape sigur, funda
șul Codrea va participa la me
ciul echipelor de reserve.

Progresul și Dinamo au un 
bilanț de 26 de partide jucate 
in campionat. Dinamoviștii, cu 
13 victorii, se află în apreciabil 
avans. Progresul cîștigind doar 
de șase ori, alte șapte meciuri 
încheindu-se cu scor egal. For
mația Progresului va fi ne
schimbată fața de etapa tre
cută ; Manta—FI. Marinescu, 
Măndoiu, Grama, Dumbravă— 
Dinu Iordan, Beldeanu—R. Io- 
neseu. Raksi, Georgescu, Matei. 
Printre rezerve se vor găsi ju
niorii internaționali Mircea San
du și Năstase.

Noutatea principală în echipa 
lui Dinamo va fi titularizarea 
lui Doru Popescu, alături de 
Dumilraclie. Deci vor juca îm
preună înaintașii care au înscris 
cinci goluri în poarta lui 
P.A.O.K. Nu va fi prezent Săl- 
ceanu, dar-nu se știe încă cine-1 
va înlocui. Deci : Constanti- 
nescu—Cheran, Stoenescu, Dinu, 
Deleanu — (Mustețea), Nun- 
weiller— Luce seu, Doru Po
pescu. Dumitrache, Both.

Primul meci ai cuplajului va 
fl arbitrat de Aurel Bentu iar 
cel de-al doilea de Constantin 
Bărbuleseu.

V. M.

Meciurile atletice
de pe stadionul Republicii

Ieri, pe stadionul Republicii, ama
torii de atletism au avut ocazia să a- 
siste la desfășurarea concomitentă a 
două meciuri internaționale, cel fe
minin Anglia—Ungaria—România și 
cel masculin Italia—Ungaria—Elveția 
—România. In această primă zi de 
concurs nu s-au înregistrat rezultate 
ieșite din comun, datorită, probabil, 
atît vîritului puternic, cît și grijii 
pentru obținerea de puncte în cadrul 
clasamentului pe eunpe.

La feminin, remarcăm victoria Va- 
leriei Bufanu — aflată constant în a- 
cest sezon în condiție fizică foarte 
bună — asupra englezoaicelor Wilson 
și Scott. Bufanu a realizat la capătul 
cursei de 100 m.g. un timp bun, 13 
secunde și cinci zecimi. Proba de 
200 m plat a fost cîștigată cu 23,6 sec. 
de Balogh (Ungaria). La 800 m, en
glezoaica R. Stirling (2,04,2) a învins-o 
pe 'Ileana Silai (2,04,4). Bine a sărit 
Viorica Viscopoleanu (6,50 m), cîști-

AUDE OARE ZGOMOTUL A-

PLAUZELOR? Valeria Bufanu, 

campioana și recordmana Ro

mâniei la 100 m garduri, iarăși 

în formă sportivă remarcabilă, 

a cîștigat ieri proba favorită în 

cadrul triunghiularului Anglia — 

Ungaria — România

Foto : S. Cristian 

gînd proba de săritură în lungime. 
Alte rezultate : suliță — M. Rudas 
(Ungaria) — 53,90 m ; greutate — J. 
Bognar (Ungaria) — 15,93 m.

La masculin, în proba de săritură 
în înălțime, Șerban loan (2,15 m) a în
vins cîțiva adversari redutabili ca ma
ghiarii Mojar și Kelemen și italianul 
Azzaro. Alte rezultate : triplu salt — 
C. Corbu (România) — 16,28 m ; 
110 m garduri — Liani (Italia) — 14 
sec ; 1 500 m — Fr. Arese (Italia) — 
3,45,5; 200 m. plat — L. Mihalfy 
(Ungaria) — 21,4 sec.

După prima zi de concurs în me
ciul feminin punctajele echipei noas
tre sînt următoarele : România—An
glia 38—35 și România — Ungaria 
34—39. La masculin, România — 
Italia 45—50, România — Elveția 
55—40 și România — Ungaria 48—47. 
întrecerile continuă astăzi de la ora 
14,30 pe același stadion.

TURNEELE fINALE ALE CAMPIONATELOR MONDIALE DE VOLEI
Turneele finale ale campionatelor 

mondiale de volei (masculin și femi
nin) se vor desfășura cu începere de 
la 20 septembrie (masculin) și 22 
septembrie (feminin) în mai multe 
orașe din Bulgaria. întrecerile se vor 
încheia la 2 octombrie.

Iată componența grupelor : mas
culin : Grupa A : Iran, Iugoslavia, 
Bulgaria, Italia, Belgia, Israel ; 
grupa B : Polonia, S.U.A., Ungaria, 
Cehoslovacia, Brazilia, Finlanda ; 
grupa, C : Franța, Venezuela, Româ
nia, Japonia, R.P.D. Coreeană, O- 
landa : grupa D : U.R.S.S.. Tunisia, 
Mongolia. Guineea, R. D. Germană, 
Cuba, feminin : grupa A : Mongo

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CAMPIONATELE MONDIALE 

DE SCRIMA
în eliminatoriile probei de sabie 

pe echipe din cadrul campionatelor 
moncjjale de scrimă de la Ankara, 
Ungaria a învins cu 10—6 echipă 
României. Alte rezultate mai impor
tante: Bulgaria—S.U.A. 11—5 ; An
glia—România 9—7 (pierzînd și acest * 
meci echipa României a ratat cali
ficarea) ; Franța—Austria 10—6 ; Po
lonia—Israel 12—4.

★
Aseară la Ankara, titlul de cam

pioană mondială la floretă a revenit 
sportivei sovietice Galina Gorohova. 
Medalia de argint a fost atribuită Ca
linei Novikova-Belova (U.R.S.S.), iar 
cea de bronz, Olgăi Orban-Szabo 
(România).

„EUROPENELE" DE BASCHET 
(FEMININ)

La Rotterdam s-au disputat noi 
întîlnirl în cadrul campionatului 
european feminin de baschet. Polo
nia a întrecut cu 67—53 (34—29) echi
pa României. Alte rezultate : Unga
ria—Belgia 76—45 (37—23) ; Italia— 
Austria 67—54 (29—24).

OLIMPIADA DE ȘAH

La Siegen (R. F. a Germaniei) în 
cadrul turneului final al Olimpiadei 
de șah s-au jucat vineri partidele 
întrerupte din rundele 2 și 3. Echipa 
României a terminat la egalitate : 
2—2 cu R. D. Germană. în clasamen
tul general conduce Ungaria cu 8 

. puncte, urmată de U.R.S.S. cu 7,5 
puncte, S.U.A. și Iugoslavia cîte 7 
puncte. Echipa României totalizează 
5 puncte.

SULIȚAȘUL WOLFERMANN
DIN NOU IN ACTUALITATE
în concursul internațional atletic 

de la Munchen, sportivul vest-ger- 
man Klaus Wolfermann a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu rezul
tatul de 86,46 m (nou record al R.F. 
a Germaniei). Reamintim că prece
dentul rezultat record, fusese reali
zat de Wolfermann cu ocazia recen
telor Campionate internaționale db 
atletism ale României.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE HALTERE

Campionatele mondiale de haltere 
au continuat La Columbus (S.U.A.) cu 

lia, R. D. Germană, Bulgaria și o 
echipă care urmează să fie desem
nată din preliminarii ; grupa B : O- 
landa, Mexic, Japonia, Cehoslovacia ; 
grupa C : R.P.D. Coreeană, Polonia, 
S.U.A. și, o echipă care urmează să 
fie desemnată din preliminarii ; 
grupa D : Ungaria, Brazilia, Peru și 
U.R.S.S.

Aseară, echipa feminină a Româ
niei a invins cu 3—0 (6, 7, 5) selec
ționata R. F. a Germaniei. Astăzi, 
tot in preliminarii. echipa Româ
niei întîlnește formația Italiei. Ur
mează ca echipa României să fit 
repartizată in grupa A sau C a tur
neului final. 

desfășurarea întrecerilor la catego
ria mijlocie. Titlul de campicn al 
lumii a revenit halterofilului sovie
tic Ghenadi Ivancenko, care cu per
formanta de 505 kg (la cele trei sti
luri) a stabilit un nou record mon
dial. Pe locul 2, cu 482,500 kg, s-a 
clasat polonezul Ozimek.

ASHE, PASARELL, LUTZ, 
PROFESIONIȘTI

Trei dintre membrii echipei S.U.A. 
pentru Cupa Davis — Arthur Ashe. 
Bob Lutz și Charles Pasarell — au 
trecut la profesionism, semnind un 
contract pe 5 anj cu „World Charn- 
pioship Tennis", grupare condusă 
de Lamar Hunt, care anul viitor va 
organiza campionatul mondial. Alți 
trei valoroși jucători americani — 
Stan Smith, Clark Graebner și Cliff 
Richey '— vor rămîne în categoria 
profesioniștilor independenți, sub 
controlul federației americane pină 
la sfîrșitul anului 1971.

AUTOMOBILISM

Marele premiu automobilistic al Ca
nadei va reuni pe circuitul de la Mont 
Tremblant 21 de plloți de formula I, 
în frunte cu Jackie Stewart, Jackie 
Ickx, Jack Brabham, Jean Pierre Bel- 
toise șj Pedro Rodriguez., Comentato
rii consideră că belgianul J. Ickx (cîș- 
tigător și anul trecut) are prima 
șansă.

TIR CU ARCUL

Localitatea Rhondda (Țara Galilor) 
a găzduit campionatul mondial de tir 
cu arcul. Din cele patru titluri puse 
în joc, 3 au fost cîștigate de echipa 
S.U.A., iar unul de către formația 
Suediei.

vremea

Ieri in țară : In Muntenia, Dobrogea 
și sudul Moldovei, vremea s-a menți
nut frumoasă, iar temperaturile au 
crescut la amiază pînă la 28 de grade, 
valoare înregistrată la Hîrșova. Vîntul 
a prezentat intensificări din sectorul 
estic. în Banat, nord-vestul Olteniei, 
nordul și vestul Transilvaniei și al 
Moldovei s-au produs înnorări accen
tuate și s-au semnalat averse slabe lo
cale și descărcări electrice. în unele 
localități din aceste regiuni, tempera
tura nu a depășit 20 de grade, iar la 
Răuți la ora 14 s-au înregistrat 15 gra
de. In București : Vremea a fost fru
moasă, dar s-a răcit ușor. Vîntul a 
prezentat intensificări temporare. Tem
peratura maximă a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 septembrie. In țară : Vre
mea va fi în general frumoasă. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în sudul țării, unde vor cădea 
ploi locale. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, iar maximele între 17 și 27 
de grade. In București : Vreme rela
tiv frumoasă cu cerul variabil, favora
bil ploii de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară. 

birile amintite urmează să fie re
luate în cursul toamnei în capitala 
Finlandei, realizarea unei înțelegeri 
fiinid apreciată ca posibilă. în 
al doilea rind, este vorba de 
negocierile sovieto-germane, în
cheiate prin semnarea trata
tului dintre cele două țări, Con
siderăm ca .aceasta creează perspective 
noț pentru normalizarea situației pe 
continentul nostru. Ne exprimăm 
speranța că se va ajunge la o înțe
legere similară și între guvernele de 
la Bonn și Varșovia, ca și între cele 
două state germane, precum și in 
oroblema Berlinului, care este de o 
importanță deosebită. întreaga Euro
pă așteaptă, cred, o asemenea nor
malizare.

Ținînd seama de aceste noi evolu
ții, putem aprecia că discuțiile pe 
care le vom avea cu președintele dv. 
vor prezenta un interes deosebit. 
Pentru noi este de mare utilitate să 
cunoaștem punctele de vedere ale 
României în legătură cu noile per
spective create, după cum, la rîndul 
nostru, vom împărtăși președintelui 
dv. punctele noastre de vedere.

In cadrul discuțiilor noastre dorim 
să examinăm toate posibilitățile exis
tente pentru lărgirea în continuare a 
colaborării multilaterale dintre Româ
nia și Austria. Sînt convins, pe baza 
experienței mele avute la București, 
că vom putea realiza multe în acest 
domeniu. Opinia publică austriacă 
așteaptă cu nerăbdare vizita oaspeți
lor români. în ce ne privește, vom 
face totul pentru a asigura succesul 
acestei vizite.

întrebare : v-am ruga să 
ne împărtășiți opiniile dv. cu 
privire la modalitățile pentru 
extinderea și intensificarea și 
pe mai departe a raporturilor 
in permanentă ascendență din
tre România și Austria pe diver
se planuri — economic, tehnico- 
științific, cultural, turistic și în 
alte domenii.

RĂSPUNS : Acordul comercial pe 
termen lung, care urmează să fie sem
nat cu prilejul vizitei, deschide noi 
posibilități pentru lărgirea schimbului 
de mărfuri dintre Austria și România. 
In baza acordului, va avea loc nu nu
mai o creștere dc ordin cantitativ, ci 
și o diversificare a listelor de măr
furi. Pe de altă parte, sperăm să pu
tem trece și la alte forme ale colabo
rării economice și tehnice, cum ar fi 
acțiuni comune pe terțe piețe, moda
litate care s-a dovedit în practică că 
poate da foarte bune rezultate. De 
aceea, consider că această problemă 
ar trebui examinată.

Și pe tărîmul culturii există posi
bilități de amplificare a relațiilor 
noastre. Cred că ar fi necesar, de pil
dă, un schimb de profesori nu numai 
în domeniul științelor umanistice, ci și 
în cel al științelor exacte, deoarece cu
ceririle științei, ale tehnicii nu se lasă

LA TELEVIZIUNEA ROMĂNĂ:

Interviul președintelui

Austriei
Vineri, 18 septembrie, Televiziu

nea română a transmis un inter
viu cu președintele Republicii 
Austria, Franz Jonas. Cu acest 
prilej, președintele Austriei a a- 
preciat evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre cele două țări, subli
niind, totodată, însemnătatea deo
sebită pe care o are, în acest con

imobilizate, ele trec toate barierele, 
cu sau fără voia noastră. Personal, 
sînt în favoarea depășirii de către 
cuceririle minții omenești a tuturor 
granițelor.

O problemă excepțional de impor
tantă este turismul. Am discutat anul 
trecut și despre schimburile turistice 
dintre cele două țări ale noastre. Cu 
cit veți populariza mai mult obiecti
vele turistice din România, cu atît 
mai mulți austrieci vor veni în 
țara dv.

ÎNTREBARE : Momentul po
litic actual este apreciat ca fa
vorabil îmbunătățirii climatului 
pe continentul nostru. Ce consi
derați că ar fi necesar să se în
treprindă pentru a se asigura 
destinderea și colaborarea intre 
toate statele Europei, pe baza 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității in » 
drepturi, neimixtiunii in trebu
rile interne, avantajului reci
proc, principii care-și găsesc 
astăzi o audiență tot mai largă 
pe plan internațional ?

RĂSPUNS : După părerea mea, in 
dezvoltarea relațiilor intervine de 
multe ori un aspect de natură psiho
logică, legat de lipsa încrederii. Or. 
această neîncredere reciprocă trebuie 
depășită. Cred că tocmai prin inten
sificarea colaborării și cooperării in
tre state, pe toate planurile, se va 
întări cu siguranță baza încrederii. 
De acest lucru sint convins.

Consider important ca profesiunile 
de credință în problema dezarmării 
să nu rămînă numai în acest stadiu. 
Trebuie să se precizeze concret cum 
este conceput procesul de dezarma
re, în ce ritm și in ce proporții. Sînt 
convins că diplomații de profesie, 
care posedă suficientă experiență, 
s-au ocupat de amănuntele unor ne
gocieri în acest sens și au deliberat 
cum să se procedeze mai bine. Este 
necesar acum ca factorii de răspun
dere ai statelor să dea semnalul în
ceperii tratativelor și să clarifice țelu
rile urmărite. Aceste țeluri trebuie să 
vizeze întărirea încrederii între po
poarele europene, întărirea încrederii 
popoarelor mici în viitorul propriu, 
certitudinea că ceea ce înfăptuim as
tăzi va fi transmis copiilor noștri, că 
nu va fi distrus de flăcările războiului 
pe care noi, în Austria, l-am trăit de 
două ori in acest secol.

Acestea sînt probleme de care de
pind viața și munca a sute de mili
oane de oameni. Dorințele egoiste tre
buie lăsate deoparte, deoarece fie
care țară europeană luată în parte nu 
poate fi fericită dacă alte popoare 
europene sînt nefericite. Fericirea și 
nefericirea constituie o problemă co
mună. îmi exprim speranța că recu
noașterea acestui adevăr, recunoaș
terea realităților europene va con
tribui la întărirea perspectivelor fa
vorabile tratativelor. Am participat 
la multe negocieri, atît politice cit și 
economice, și știu că la început tre
buie să se cunoască țelul urmărit, a- 
poi se găsește și o cale. La găsirea 
unei asemenea căi sint interesate 
toate statele, mari și mici.

text, apropiata vizită în Austria 
a președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu. 
Șeful statului austriac s-a referit, 
de asemenea, la problema securi
tății europene și la alte probleme 
actuale ale vieții internaționale.

(Agerpres)



Situația din iordania 

se menține încordată 
o Lupte înverșunate, soldate cu sute de răniți și morți 
.@ Intensă activitate diplomatică în capitalele arabe

< AMMAN. — Situația din Amman, precum și din alte citeva orașe iorda-
niene continuă să se mențină încordată ca urmare a unor noi ciocniri intre 
forțele guvernamentale și cele ale paiestinenilor. Intr-un comunicat oficial 
se arată că trupele iordaniene au instituit controlul asupra a 16 districte ale 
eapitalei, dar că in unele părți ale orașului continuă să existe puncte de re
zistență ale grupurilor de comando. Pe de altă parte, un comunicat al orga
nizațiilor palestinene, difuzat de postul de radio Bagdad, afirmă că forțele de 
comando controlează partea de nord a Iordaniei, inclusiv localitatea Irbid, al 
doilea oraș ca mărime. Aceeași sursă anunță că se desfășoară lupte înverșu
nate in localitățile Rumta, Torrah, Beit Parras, Zarka și Irbid.

în încercarea de a găsi o solu
ție, intr-un comunicat al mareșa
lului Habes Majali, guvernatorul mi
litar general iordanian, se cere for
țelor de comando palestinene să în
ceteze orice rezistență și să părăseas
că Ammanul pentru a evita pierde
rile de vieți omenești. Postul de ra
dio Amman a anunțat că armata ior
daniană este gata să pună capăt osti
lităților dacă Comitetul Central al 
Rezistenței Palestinene va ordona în
cetarea focului, iar unitățile de gue
rilă vor fi retrase din interiorul lo
calităților urbane și rurale. Comuni
catul postului de radio precizează că 
prezența armatei în capitală este un 
drept legal, care nu contravine pre
vederilor constituționale și obligații
lor de a asigura securitatea cetățe
nilor.

Citind un purtător de cuvint al for
țelor de comando, agenția Reuter 
transmite din Beirut că Comitetul 
Central al Rezistenței Palestinene a 
respins propunerea de încetare a fo
cului și a lansat un apel pentru ri
dicarea de baricade pe străzile capi
talei Iordaniei.

Agențiile de presă, citind surse din 
ambele tabere, anunță că în cursul 
luptelor de joi dintre forțele armate 
iordaniene și detașamentele de co
mando palestinene s-ar fi înregistrat 
sute de răniți și morți de ambele 
părți.

★
în legătură cu situația creată în 

Iordania, în numeroase capitale a- 
rabe se desfășoară o intensă activi
tate diplomatică. întrunit în cursul 
nopții de joi spre vineri în capitala 
egipteană, Consiliul Ligii Arabe a 
adoptat o rezoluție prin care se ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
evenimentele din Iordania. Consiliul 
a cerut Încetarea necondiționată a 
ostilităților dintre trupele regale și 
comandourile palestinene. Consiliul 
Ligi, va rămîne în sesiune perma
nentă.

Din Cairo se anunță că președin
tele Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, a avut joi întrevederi 
cu președintele Consiliului Coman

damentului Revoluției din Libia, 
Moamer el Gedafi, în legătură cu 
evenimentele de la Amman. Joi 
seara, șeful statului major egiptean, 
generalul Mohamed Sadek, a sosit 
în capitala Iordaniei pentru a preda 
regelui Huss'ein și conducătorului or
ganizațiilor palestinene, Yasser Ara
fat, un mesaj al șefilor de stat din 
R.A.U., Sudan și Libia. Cei trei șefi 
de stat cer încetarea ostilităților în- 
trp armata iordaniană și forțele de 
rezistență, acțiune necesară în ve
derea începerii unor negocieri.

Din Aden și din Alger se anunță 
că Republica Populară a Yemenului 
de Sud și Frontul de Eliberare Na
țională din Algeria au adresat me
saje de sprijin organizațiilor palesti
nene de rezistentă.

Agenția M’.E.N. anunță că, în ur
mătoarele zile, în capitala Libiei — 
Tripoli — va avea loc o reuniune la 
nivel înalt a șefilor statelor arabe, 
pentru'a examina actuala situație din 
Iordania.

NAȚIUNILE UNITE. — La cererea 
Irakului, Biroul Adunării Generale a 
O.N.U. a recomandat joi seara ca si
tuația din Orientul Apropiat să fie 
examinată ca o problemă urgentă.

★
WASHINGTON — Primul ministru 

al Israelului, Golda Metr, aflat în- 
tr-o vizită oficială în S.U.A., a avut 
vineri o întrevedere cu președintele 
Nixon. în dimineața aceleiași zile, 
s-a întilnit cu secretarul de stat, Wil
liam Rogers, cu care a discutat ches
tiunea reluării convorbirilor sub e- 
gida ambasadorului Gunnar Jarring 
în lumina modificării situației de-a 
lungul Canalului Suez, precum și 
problema ostaticilor deținuți în Ior
dania, pe baza poziției comune a 
celor două guverne potrivit căreia 
trebuie să fie eliberate, fără nici o 
discriminare, toate persoanele re
ținute. Purtătorul de cuvint Robert 
McCloskey a precizat că o parte a 
discuțiilor s-au referit la ajutorul 
militar și economic solicitat Statelor 
Unite de șeful guvernului israelian, 

(Agerpres)

O- N. u. DEZBATERILE 
DE POLITICĂ GENERALĂ 

DEFINITIVAREA AGENDEI ACTUALEI
SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE

NEW YORK 18. — Corespondentul 
Agerpres Constantin Alexandroaie 
transmite: Comitetul general al Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, în ședința sa de joi 
după-amiază, și-a încheiat dezbate
rile asupra definitivării ordinii de zi 
a celei de-a 25-a sesiuni a O.N.U. și 
a repartizat celor 7 comitete ale 
Adunării Generale punctele înscrise 
pe agenda definitivă a sesiunii.

Dezbaterile comitetului general 
s-au încheiat cu înscrierea pe agenda 
sesiunii a așa-numitului punct „pro
blema coreeană — raportul Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și refacerea 
Coreei", propus de S.U.A. Multe de
legații au calificat această hotărîre 
drept un amestec flagrant în trebu
rile interne ale poporului coreean, o 
încălcare a principiilor Cartei O.N.U.

Opunîndu-se înscrierii pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a așa-zisei 
„probleme coreene", reprezentanta. 
României, Maria Groza, a subliniat 
că problema unificării Coreei, țară 
temporar divizată, ține de competen
ța exclusivă a poporului coreean. 
„Adeziunea la principiile Cartei, a 
declarat ea, implică abandonarea 
așa-zisei Comisii O.N.U. pentru uni
ficarea și refacerea Coreei și recu
noașterea de către Adunarea Gene
rală a dreptului poporului coreean 
de a-și hotărî singur propria soartă, 
inclusiv unificarea pașnică a țării sale 
pe baze democratice, în scopul înfăp
tuirii aspirațiilor coreenilor de a trăi 
ca o națiune liberă, într-o patrie uni
ficată, democrată și prosperă".

Agenda definitivă a celei de-a 
25-a sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite con
ține acum 98 de puncte.

Șed’nța plenară de vineri diminea
ță a Adunării Generale a O.N.U. a 
fost deschisă, prin discursul rostit în 
cadrul dezbaterilor de politică gene
rală. de ministrul afacerilor externe 
al Perului, generalul Edgardo Mer
cado Jarrin. Vorbitorul și-a axat in 
princiDal discursul pe necesitatea 
urgentă a întreprinderii unor măsuri 
concrete și eficiente pe linia promo
vării între statele comunității inter
naționale a unor relații bazate pe e- 
galitate, respect reciproc, neinterven
ție în treburile interne ale altora, res- 
peotarea suveranității și independen
ței națiunilor.

Ministrul afacerilor externe al Ja
poniei, Kiichi Aichi, care a urmat la 
cuvint. a subliniat la rîn.dul său. prin
tre altele, că guvernul țării sale do
rește să reafirme imnortanta deose
bită a scopurilor și principiilor Cartei 
O.N.U. privind nefolosirea forței și 
neintervenția in afacerile interne ale 
altor strife, precum și principiul re
glementării pașnice a disputelor in
ternaționale.

Maurice Schumann, ministrul afa
cerilor externe al Frântei, referln- 
du-se la necesitatea întăririi O.N.U. 
și sporirii eficacității sale, s-a pro
nunțat pentru transpunerea in prac
tică a principiului universalității or
ganizației și pentru roeuno'’starea 
drepturilor legitim0 ale R.P. Chineze 
la O.N.U. ..Este o iluzie să credem că 
această organizație își ponte îndeplini 
misiunea pentru care a fost creată,

atîta timp cit ea rămîne incompletă".
Ministrul afacerilor externe al 

Norvegiei, Svenn Stray, a calificat 
drept încurajatoare ultimele evoluții 
ale situației politice din Europa, evi
dențiind în acest sens că „încheierea 
tratatului sovieto—vest-german re
prezintă o însemnată contribuție a- 
dusâ cauzei destinderii în Europa".

★
Președintele actualei sesiuni a Adu

nării Generale a O.N.U., dr. Edward 
Hambro, a declarat joi că trebuie re
stabilite drepturile legitim» ale Re
publicii Populare Chineze la O.N.U.

Hambro și-a exprimat, pe de altă 
parte, speranța că participarea a nu
meroși șefi de state și guverne la 
sesiunea jubiliară din octopibrie, pri
lejuită de cea de-a 25-a aniversare 
a organizației, va oferi un cadru pri
elnic îmbunătățirii relațiilor dintre 
statele și popoarele lumii.

în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, președintele sesiunii Adu
nării Generale consideră că una din 
principalele responsabilități pentru 
reglementarea pașnică a crizei din a- 
ceastă regiune revine Consiliului de 
Securitate. în rîndul membrilor Na
țiunilor Unite — a spus el — domină 
părerea că este momentul ca- „toate 
eforturile să fie concentrate în direcția 
sprijinirii și nu a obstrucționării mi
siunii extrem de delicate a ambasa
dorului Jarring și pentru a convinge 
părțile implicate să negocieze". Dr. 
Hambro a arătat că, duDă părerea sa. 
deși situația din Orientul Apropiat 
este înscrisă pe ordinea de zi a Adu
nării Generale, datorită caracterului 
complex și delicat al acestei proble
me ar fi de preferat să nu se iniție
ze o discuție amănunțită care ar pu
tea afecta negocierile diplomatice a- 
flate în curs.

CONGRESUL MONDIAL 
DE SOCIOLOGIE

SOFIA 18. — Corespondentul
Agerpres Gheorghe leva transmite : 
Vineri, în cadrul Congresului mondial 
de sociologie de la Varna, au conti
nuat lucrările în diferite grupuri de 
lucru.

în secția a 7-a „Dezvoltarea pla
nificată a mediilor urban și rural" — 
prof. univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, a susținut refera
tul „Procesul de urbanizare in Ro
mânia". Raportorul a prezentat tră
săturile generale ale procesului de 
urbanizare din țara noastră, scoțînd 
în evidență politica Partidului Co
munist Român de industrializare și 
de transformare socialistă a agricul
turii.

Au mai prezentat comunicări conf. 
dr. Berlogea Octavian, conf. univ. 
Ion Alaas, Gh. Niculescu, C. Florea 
și dr. Nicolae S. Dumitru.

Vizita delegației M Â. N. 
în R. P. Bulgaria

TÎRNOVO 18. — Trimisul special 
Agerpres, Simion Morcovescu, trans
mite : Vineri, delegația Marii Adu
nări Naționale, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, a avut o întîlnire la 
Sfatul popular județean Plevna, unde 
Ivan Beșev, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular jude
țean, a făcut o expunere asupra dez
voltării economice, sociale și cultu
rale a județului în anii puterii popu
lare. Delegația a fost însoțită de 
Ekaterina Avramova, prim-vicepre- 
ședinte a] Biroului Adunării Popu
lare, și de ambasadorul României la 
Sofia, Nicolae Blejan.

După ce au depus o coroană de

flori la Mausoleul din Plevna al 
eroilor căzuți în războiul din 1877 — 
1878, oaspeții români au vizitat mu
zeul consacrat eliberării Plevnei. 
Apoi, in localitatea Grivița, delega
ția a depus o coroană de flori la 
Mausoleul soldaților români căzuți 
pentru eliberarea Bulgariei.

Seara, delegația parlamentară ro
mână a sosit în orașul Veliko Tîr- 
novo, citadelă a luptei seculare a 
poporului bulgar pentru libertate, 
independență națională și progres 
social. Comitetul Executiv al Sfatu
lui popular județean a oferit un di
neu în cinstea oaspeților români.

Ambasadorul român
la Phenian primit

de tovarășul Kim Ir Sen I
PHENIAN 18 (Agerpres). — Kim 

Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, l-a primit joi pe am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia la Phenian, Aurel Mălnășan. La 
întrevedere a luat parte ministrul 
afacerilor externe al R.P.D. Coree
ne, Hă Dam.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

Tovarășul J.Țedenbal l-a primii
pe tovarășul Maxim Berghianu

ULAN BATOR 18 (Agerpres). — 
•Tumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, a pri
mit vineri pe tovarășul Maxim Ber
ghianu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

în aceeași zi, a fost semnat pro
tocolul privind colaborarea econo
mică și schimburile de mărfuri din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă pe anii 
1971—1975. Protocolul a fost semnat 
din partea română de tovarășul 
Maxim Berghianu, iar din partea 
mongolă de A. B. Rintzenpiljee, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

Președintele Austriei 
l-a primit pe 

ambasadorul României 
la Viena

VIENA 18 — Corespondentul Ager
pres Petre Stăncescu transmite : 
Președintele federal al Austriei, 
Franz Jonas, l-a primit vineri pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Dumitru Aninoiu. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire în legătură cu apropiata vizită 
în Austria a președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială. Pre
ședintele Jonas l-a decorat pe amba
sadorul român cu „Marele Ordin de 
aur cu cordon pentru merite al Re
publicii Austria" ca recunoaștere a 
contribuției sale la dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Austria.

în marea sală Volkshalle de la primăria orașului Viena, un numeros pu
blic a vizitat în aceste zile expoziția „Bucureștiul astăzi”. In fotografie : 

panouri cu imagini din capitala țării hoastre privite cu interes

ITALIA

Confruntări între 
sindicate și guvern

ROMA 18 (Agerpres). — După o 
serie de reuniuni interministeriale, în 
Italia a început joi confruntarea po
zițiilor guvernamentale cu cele ale 
principalelor centrale sindicale pri
vind reformele economică, sociale și 
administrative preconizate de noul 
cabinet de centru-stînga, prezidat 
de Emilio Colombo. Reformele avute 
în vedere se referă la construcția de 
locuințe, sistemul fiscal, asistența sa
nitară etc. Prima întîlnire dintre 
membrii guvernului și secretarii ce
lor trei mari centrale sindicale din 
Italia a avut loc si».j președinția pre
mierului Colombo.

Agenția italiană de presă A.N.S.A. 
relevă că cele patru partide de cen
tru-stînga care alcătuiesc actualul 
cabinet (democrat-creștin, socialist, 
socialist-unitar și republican) au a- 
juns la o înțelegere asupra modalită
ților și detaliilor de i-ealizare a a- 
cestor reforme.

NOTE

Magnații 
cărnii 
in spatele 
zăbrelelor
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agențiile de presă transmit:
Întrevedere Alexei Kosî- 

ghin - Lee Kuan Yew. Pre- 
m'ierul sovietic, Alexei Kosîghin, a 
avut o întrevedere cu Lee Kuan Yew. 
primul ministru al Republicii Singa
pore, care face o vizită în U.R.S.S. 
în cursul schimbului de vederi au 
fost abordate probleme ihternăționale 
de interes reciproc, exprimîndu-se 
satisfacția în legătură cu dezvoltarea 
pozitivă a relațiilor dintre U.R.S.S. 
și Singapore, relatează agenția 
TASS.

Delegația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
din Republica Socialistă

România, f°rmată din Tudor D. 
Ionescu, președintele comitetului, și 
Ștefan Pataki, secretar al Comitetului 
județean Mureș de luptă pentru pace, 
aflată în vizită în Iugoslavia, a avut 
o întîlnire cu Vujanovici Nikola, pre
ședintele Ligii iugoslave pentru pace, 
independență și egalitatea în drepturi 
a popoarelor, și cu alte personalități 
din conducerea organizației iugoslavă.

Alegerile din Kerala. Alc- 
gătorii din statul indian Kerala s-au 
prezentat joi in fața urnelor pentru 
a-i desemna pe cei 133 de deputați ai 
Adunării provinciale. Rezultatele de
finitive vor fi cunoscute în cursul 
zilei de sîmbătă.
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BORDEAUX

In preajma 
scrutinului

Duminică 20 sep
tembrie alegătorii de 
la Bordeaux — cea 
de-a doua circumscrip
ție electorală giron- 
deză — se vor pre
zenta in fața urnelor 
la primul tur de scru
tin, la capătul unei 
campanii care timp de 
o lună a aprovizionat 
copios paginile tutu
ror ziarelor franceze 
cu relatări de la nu
meroase mitinguri și 
conferințe de presă, 
cu polemici, comen
tarii, sondaje de opi
nie publică și carica
turi. Faptul e fără pre
cedent in analele e- 
lectorale franceze. 
Niciodată niște ale
geri de provincie pen
tru desemnarea unui 
deputat în parlamentul 
francez nu au stirnit 
un atit de larg ecou 
in opinia publică.

Faptul își are expli
cații. Principalul can
didat in aceste alegeri, 
reprezentantul parti
dului de guvernămint, 
este chiar primul mi
nistru al țării, fostul 
primar timp de a- 
proape 25 de ani al o- 
rașului Bordeaux, dl. 
Chaban-Delmas. Ri
valul său nr. 1 a fost 
desemnat 
Partidul 
persoana 
lui Jean-Jacques Ser- 
van-Schreiber, depu
tat de Nancy, publicist, 
autorul volumului „Sfi
darea americană". 
După un joc plin de 
surprize al invitațiilor 
reciproce la demisio
nară, după demonstra
rea ineficientei și ana
cronismului sistemu
lui supleantilor, che
mați să exercite în 
practică mandatul u- 
nor deputați cu func
ții in aparatul de stat, 
după trista deziluzie a 
Partidului socialist 
care în loc să se ra
lieze aliatilor săi fi-

de către 
radical in 
politicianu-

rești in marile campa
nii politice — comuniș
tii — s-a lăsat tentat 
de ideea creării unei 
a treia forțe politice 
in Franța — au ră
mas in confruntare cei 
doi candidați princi
pali (alături de care se 
prezintă cu șanse mai 
reduse alți șase).

Prin participarea sa 
la aceste alegeri, Jean- 
Jacques Servan-Sch- 
reiber și-o propus să 
adreseze o zgomotoa
să sfidare la adresa 
actualului guvern fran
cez. După tentativa e- 
șuată de a-și ralia, în 
acțiunea sa, partidele 
știngii non-comuniste 
franceze, după o se
rie de atacuri îndrep
tate în două direcții — 
pe de o parte, către 
persoana primului mi
nistru și așa-numita 
de către el „ineficient 
ță“ a actualului gu
vern francez, iar, pe 
de altă parte, către 
Partidul comunist — 
J.-J. S.-S. s-a trezit 
izolat in arenă. Cu două 
zile inainte de alegeri, 
se poate vedea 
mult ca oricind 
Bordeaux era 
cel mai potrivit 
tru a-și lansa 
darea" și tentativa de 
dezbinare a forțelor 
stingii franceze.

Oraș aflat la începu
tul expansiunii in
dustriale, Bordeaux 
este caracterizat mai 
mult printr-un anumit 
conservatorism, o sta
bilitate de atitudini 
care i-c.u asigurat lu! 
Chaban-Delmas timp 
de un sfert de secol 
mandatul — și este 
greu de presupus că 
vom asista duminică 
la o răsturnare 
taculoasă. De 
primele sondaje 
piniei publice 
indică o proporție pro
babilă a voturilor de

la
sa. 

politici
aproximativ 55—60 
sută in favoarea 
Observatorii 
francezi acordă insă a- 
cestor cifre numai o 
importantă pur orien
tativă, avînd la dispo
ziție destule preceden
te in care prognozele 
de acest gen s-au de
monstrat in practică 
nerealiste. Secretarul 
general al Partidului 
radical a anunțat 
dacă nu va obține 
pufin 30 la sută 
numărul voturilor 
alegerile de la 
deaux

că 
cel 
din 

in 
Bor- 

va demisiona 
din funcția pe care o 
ocupă î: 
tidului 
insă că 
pit, in 
evoluții

i fruntea par-
său. Se pare
s-a cam pri-

lumina unor
oarecum ne-

t pentru el.

mai 
că nu 

locul 
pen- 
„sfi-

spec- 
altfel, 
ale o- 
locale

**
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Recent, doi dintre vir
tualii săi susținători, 
Francois Mitterand și 
Mendes-France, și-au 
orientat sprijinul că
tre alți candidați, iar 
unul dintre foștii frun
tași ai radicalilor-so
cialiști, Bougăs-Mau- 
noury, a anunțat că 
părăsește Partidul ra
dical și, personal, ii a- 
cordă sprijinul lui 
Chaban-Delmas.

Cit privește partidul 
majoritar, U.D.R., te
merile acestuia se re
feră la o eventuală 
obținere de către Jean- 
lacques Servan-Schrei- 
ber la primul tur de 
scrutin a unui număr 
de voturi suficient de 
mare ca să se ajungă 
la balotaj, tn situația 
aceasta, cei doi rivali, 
care au desfășurat in 
cadrul unor alegeri cu 
caracter de test un 
necruțător duel politic, 
se vor intîlni din nou 
la cel de-al doilea tur 
de scrutin programat 
pentru 27 septembrie.

loan GRIGORESCU

Paris, 18
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Jonos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace, Jan Marko, care face o 
vizită în R.P. Ungară. Ministrul de 
externe cehoslovac a fost primit apoi 
și de șeful guvernului ungar. Jeno 
Fock.

La Moscova a sosit o 
delegație din R.F. a Germa
niei, condusă de ministrul cercetă
rii științifice și educației, Hans Leus- 
sink, la invitația Comitetului de stat 
pentru știință și tehnică al U.R.S.S.

După cum precizează agenția TASS, 
în cursul vizitei în Uniunea Sovietică 
delegația vest-germană va face un 
schimb de păreri cu privire la extin
derea colaborării tehnico-științifice 
dintre cele două țări.

Lucrările Adunării gene
rale extraordinare a Uniu
nii internaționale a organis
melor oficiale de turism, 
convocată în vederea transformării 
sale într-un organism interguver- 
namental, care să acționeze în strînsă 
colaborare cu O.N.U. și agențiile sale 
specializate, au fost inaugurate joi de 
președintele Mexicului, Gustavo Diaz 
Ordaz. Din România participă Ale
xandru Sobaru, președintele Ofi
ciului Național de Turism.

In prezența prințului regent 
al Suediei, Bertil, la Muzeul de 
Istorie din Stockholm a avut loc 
vineri vernisajul expoziției „Ar
ta veche și medievală a metalu
lui pe teritoriul României". Du
pă salutul adresat celor prezenti 
de către directorul muzeului, dr. 
Olov Isaksson, au luat cuvintul 
vicepreședintele Comitetului 
de Stat peniru Cultură și Artă, 
Ion Moraru, academicianul E- 
mil Condurachi și ministrul în- 
vățămintului și culturii al Sue
diei, Ingvar Carlsson, care a 
deschis expoziția.

Congresul internațional 
al dreptului muncii și asi
gurărilor sociale și-a încheiat 
lucrările la Varșovia. Au participat 
peste 400 de specialiști din 30 de țări, 
printre care și România, precum și 
reprezentanți ai Biroului Internațio
nal al Muncii și ai Asociației Interna
ționale de Asigurări Sociale.

Remaniere guvernamen
tală în Maroc. Re8ele Hassan al 
II-lea al Marocului a procedat joi la 
o remaniere guvernamentală care a 
afectat două ministere, anunță surse 
oficiale din Rabat. Ahmed Ben Bouch- 
ta a fost numit în funcția de ministru 
al justiției, post deținut pînă in 
prezent de Abdelhafit Boutaleb. 
Acestuia din urmă i-a fost încredințat 
portofoliul Ministerului Muncii.

t

Delegația de deputați ai 
parlamentului nipon, care 
face o vizită în Uniunea Sovietică, a 
avut o întrevedere cu Ivan Semiceast- 
nov, prim-locțiitor al ministrului co
merțului exterior al U.R.S.S. Au fost 
discutate probleme referitoare la dez
voltarea comerțului dintre cele două 
țări, anunță agenția TASS.

Perspectiva colaborării 
spațiale între Statele Unite 
și Europa occidentală 3 fost 
deschisă, se arată într-un comunicat 
comun publicat joi la Washington, in 
urma convorbirilor dintre miniștrii 
pentru problemele științei din Belgia, 
Franța și Anglia, reprezesntînd Confe
rința spațială europeană cu reprezen
tanți ai Departamentului de Stat al 
S.U.A. și ai N.A.S.A. în cadrul 
schimburilor de vederi ocazionate de 
aceste convorbiri, se arată în comu
nicat, au fost examinate posibilitățile 
participării țărilor vest-europene la 
programul spațial american, îndeosebi 
la realizarea unui nou sistem de 
transport spațial și la construirea 
unei stațiuni spațiale geoorbitale.

La Lon^a a fost semnat 
Un aCOrd între soeietatea engleză 
pentru construcția de avioane „Bac" 
și întreprinde^a iugoslavă „Soko" — 
anunță agenția Taniug. Partea iu
goslavă va produce, potrivit documen
tului semnat, anumite detalii ale 
noului tip de avion englez pentru 
pasageri cu 300 de locuri.

Tensiune în Reggio Cala
bria. De cîteva zUe în orașul italian 
Reggio Calabria domnește o situație 
încordată ca urmare a grevei generale 
de protest împotriva desemnării cen
trului administrativ regional în loca
litatea vecină, Catanzaro. Intre ma- 
nifestanți și poliție au avut loc 
ciocniri. O persoană a fost ucisă și 
mai multe altele rănite. Agențiile de 
presă relatează că peste 100 de per
soane au fost arestate.

Banca centrală a Brazi
liei a anunțat o nouă deva
lorizare a monedei naționa- 
jg. Noua paritate a cruzeiroului va 
fi, începînd de vineri, de 4,69 față 
de dolarul S.U.A. De la începutul 
anului au avut loc șase devalorizări 
succesive ale monedei braziliene.

Intîlnind un strat gros de
Ceață, “rfteul grec „Aspidoforos" a
eșuat joi seara în apropierea insulei 
Bondskaer din sud-vestul Finlandei.
N-au fost înregistrate victime. Va
sul, cu un deplasament de 16 000 tone, 
era încărcat cu minereu și se în
drepta spre Turku.

Poliția argentineană a descins 
la locuințele directorilor com
paniilor Swift (americană), An
glo (britanică) și FASA (argen- 
tineană) reținîndu-i pentru' er- 
cetări. Este vorba de trei n e 
care ocupă o poziție domin; ctă 
în industria conservelor de 
carne, produs principal și tra
dițional al Argentinei.

Care este motivul acestei ac
țiuni ? Răspunsul comportă o 
incursiune în trecutul recent. 
Pentru realizarea unor profituri 
cit mai mari, cele trei firme au 
început să dicteze prețul căr
nii pe piața din Liniers, cel mai 
Important centru pentru comer
țul. cu carne din țară. în timp 
ce cumpărau carnea crudă la 
prețuri derizorii, firmele res
pective vindeau, pe aceeași pia
ță, preparatele de carne la pre
țuri foarte ridicate. Sub presiu
nea protestelor populare, auto
ritățile au adoptat o legislație 
antimonopolistă în domeniul 
preparatelor de carne.

în baza acestei legi, firmele 
amintite se găsesc în prezent 
sub urmărire judiciară. Paralel, 
s-a hotărît extinderea între
prinderilor de stat din acest 
domeniu. în industria cărnii a 
luat ființă o nouă întreprindere 
căreia, în mod simbolic, i s-a 
atribuit numele senatorului Li- • 
sandro de la Torre, cunoscut car 
unul dintre principalii adepți ai 
naționalizării acestui important 
sector al economiei argenti- 
nene.

Frămîntă.*■ •
în Trinidad -

Tobago
Eric Williams, cu fruntea în

gropată în palme, aude înfun
dat tumultul de afară, care se 
sparge de zidurile palatului 
guvernamental. Mulțimea mi
ntoasă, adunată în fața reședin
ței primului ministru al statu
lui Trinidad-Tobago, care s-a 
dovedit a fi un apărător zelos 
al intereselor străine, cere eli
berarea celor 39 de cetățeni 
arestați la începutul anului în 
timpul unor acțiuni de protest 
ale populației, naționa'izarea 
bogățiilor țării aflate în mîinile 
monopolurilor străine sau ale 
marilor latifundiari albi, pre
cum și abolirea legislației re
presive. Această legislație trans
feră de fapt întreaga putere dc 
stat în mîna poliției, interzice 
practic demonstrațiile și mitin
gurile, ca și dreptul la grevă. 
Cetățenii pot fi întemnițați pe 
termen de trei luni fără man
dat de arestare și fără a li se 
preciza motivul detențiunii.

Poliția nu-și dezrmnte renu- 
mele nici de data aceasta. Ea 
îi înconjoară pe demonstranții 
aflați în fața reședinței primu
lui ministru, bastoanele de cau
ciuc intră în funcțiune. Dubele 
cu cei arestați se îndreaptă 
spre temnițe. Autoritățile și 
monopolurile în slujba cărora 
se află au mai cîștigat un ră
gaz destul de șubred însă...

T. P.

Un dar al României 
pentru UNESCO

PARIS (de Ia corespondentul 
nostru). — Vineri seara, la se
diul delegațiilor naționale per
manente la UNESCO a avut loc 
ceremonia oferirii de către am
basadorul Valentin Lipatti, dele
gatul permanent pe lingă 
UNESCO, a unui simbolic dar din 
partea Republicii Socialiste Ro
mânia. în prezența directorului 
general al UNESCO, dl. Rene 
Maheu, și a altor personalități 
din conducerea acestei instituții 
culturale internaționale, în- 
tr-until din holurile noii și mo
dernei clădiri, ridicate de arhi
tectul Bernard Zehrvus, a fost 
instalat, sub o cupolă de sticlă,

un vas de Cucuteni din epoca 
neolitică, recentă descoperire a 
arheologilor român', datind din 
al treilea mileniu dinaintea erei 
noastre. între remarcabilele va
lori artistice care populează se
diile UNESCO de la Paris, 
darul oferit de guvernul român 
se inscrie ca o contribuție pl nă 
de originalitate, frumosul vai 
de Cucuteni, vechi de 45 de se
cole, atestind tradițiile stră
vechi ale civilizației și culturii 
de pe pămintul românesc.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Valentin Li pat'i și Rene Maheu 
au rostit alocuțiuni.
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