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• Noi Hotârîri ale Con

siliului de Miniștri privind 
susținerea acțiunilor de 
dezvoltare a sectorului 
zootehnic din cooperati
vele agricole de produc-
ție, precum și unele mă
suri financiare pentru 
sprijinirea C.A.P., mem
brilor cooperatori și pro
ducătorilor cu gospodă
rie individuală care au 
suferit din cauza inunda
țiilor.
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• În confruntarea cu cifrele de plan tinerii se 
află in punctele cheie ale producției

Vedere parțială a Combinatului chimic de îngrășăminte azotoase- 
Slobozia, obiectiv industrial aflat în construcție

Foto: I. CUCU
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VIE RECUNOȘTINȚĂ, HOTARIRE NECLINTITĂ 
pentru Îndeplinirea exemplară 

A PROGRAMULUI DE ÎNFLORIRE A PATRIEI
Telegrame adresate C. C. al P, C. R., 

tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Participanții la Plenara Comitetului jude
țean Satu Mare al P.C.R. și sesiunea Con
siliului popular județean, luînd în dezba
tere sarcinile lichidării cît mai grabnice a urmă

rilor calamităților naturale din lunile mai și iu
nie, precum și măsurile ce se impun pentru 
asigurarea îndeplinirii planului de stat anual și 
a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, 
își îndreaptă glodurile către conducerea parti
dului, către dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, în semn de profundă recunoștință 
pentru sprijinul deosebit de prețios care a fost 
acordat județului în acele momente de grea în
cercare și pentru grija permanentă ce ne-o pur- 
tați în rezolvarea cu succes a obiectivelor com
plexe ale reconstrucției.

Prin eforturile pline de abnegație ale oame
nilor muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — din județul nostru, sub con
ducerea organizațiilor de partid, s-au realizai 
pași însemnați pe drumul așezării întregii vieți 
socialiste pe făgaș normal. Muncind cu deose
bită însuflețire, mult peste orele de program, în 
uzine, fabrici, pe șantiere, ogoare, în instituții, 
într-o impresionantă mobilizare a energiilor, 
populația județului acționează cu toată hotărîrea 
pentru recuperarea rămînerilor în urmă cauzate 
producției de inundații, pentru refacerea patri
moniului de locuințe, pentru îndeplinirea celor
lalte sarcini care revin județului din hotărîrile 
și indicațiile date de partid. Pînă la sfîrșitul 
lunii iunie, au fost recuperate peste 28 de mili
oane lei din restanța la producția globală indus-
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POPULAȚIA CAPITALEI A PRIMIT 
CU CĂLDURĂ DELEGAȚIA DE PARTID 

Șl GUVERNAMENTALĂ A UNIUNII SOVIETICE

Inundațiile, ploile abundente care au căzut 
în lunile mai și iunie a.c. au produs pagube 
însemnate și au creat o situație deosebită, 
nemaiîntâlnită pînă acum în agricultura județului 

nostru.
Stagnarea timp îndelungat a apelor pe mii de 

hectare, dispariția unor terenuri prin lărgirea al
biilor rîurilor și a alunecărilor care s-au produs pe 
mari suprafețe au condus la diminuarea producției 
agricole și a potențialului de producție a solului.

Sub conducerea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care în acele 
clipe grele ați fost în mijlocul cetățenilor afectați 
de calamități, alături de întregul nostru popor, 
țăranii cooperatori, români, maghiari și germani 
din agricultura județului nostru, s-au unit liotărît 
de a muncii cu abnegație pentru înlăturarea efec
telor grave provocate de inundații și restabilirea 
vieții normale la sate.

La chemarea Comitetului județean de partid, 
țărănimea cooperatistă a trecut încă din primele 
clipe la repunerea în potențial de producție a te
renurilor agricole inundate. Executînd șanțuri de 
scurgere a apelor și folosind întregul utilaj de 
pompare, a reușit să salveze unele culturi, să 
creeze condiții pentru reînsămînțarea mai devreme 
a suprafețelor calamitate.

Pentru refacerea adăposturilor și a instalațiilor 
distruse și avariate s-au organizat echipe de con
structori, s-au asigurat materiale, iar un număr de 
8 cooperative au trecut la confecționarea a peste 6 
miliodne cărămizi, în sprijinul unităților afectate.

— Oricît de ciudată vi s-ar 
părea afirmația mea — ne-a 
spus tovarășul Ioan Barbu, se
cretarul Comitetului de partid 
de la Combinatul de celuloză și 
hîrtie Călărași — de inundații 
n-am scăpat. Ce-i drept, pe noi 
nu ne-a luat apa. Dar, distru- 
gind suprafețe întinse de semă
nături, inundațiile au distrus, 
totodată, și o parte din materia 
noastră primă : paiele.

Căci, această mare unitate in
dustrială este unica din țară 
care, pentru obținerea hîrtiei, 
folosește paiele drept materie 
primă.

Primele luni ale anului, în 
care majoritatea indicatorilor 
de plan au fost realizați sînt 
o confirmare a eforturilor pe 
care le face acest colectiv pen
tru folosirea integrală a capaci
tății de producție.

în confruntarea cotidiană cu 
cifrele de plan, tinerii se situ
ează la loc de frunte se află în 
punctele cheie ale producției. 
Printre cei mai harnici — lucru 
extrem de îmbucurător — gă
sim numele membrilor activu
lui U.T.C. : Lucian Coca și Ga- 
briel Popescu de la Fabrica de 
hîrtie, Petre Bălan (secretarul 
comitetului coordonator U.T.C.) 
și Gheorghe C. Gheorghe de la 
atelierul mecanic, Tudor Bi- 
bescu de la C.E.T., Maria An
gliei de la Fabrica de caiete, 
Ion Radu de la Fabrica de ce
luloză etc. Evident, nu inten
ționăm să trasăm limite rigide 
șj să stabilim echivalențe arti
ficiale. Ar fi absurd să ne ima
ginăm, de pildă, că, între masa 
uteciștilor și colectivul ei de 
conducere, s-ar afla un spa
țiu de trecere care să măsoare 
distanța de la fruntași la. le
neși. Asemenea bariere hilare 
nu există : mecanicul Dumitru 
Voinicu, operatorul Nicolae 
Moraru, lăcătușii mecanici 
Leonte Răducanu și Gheor
ghe Năstăsoiu, rectificatorul 
Ion Toader nu au așteptat 
să fie cooptați în vreun orga
nism de conducere pentru a-.și 
realiza norma. Nu-i mai puțin 
adevărat. însă, că, prin exem
plul personal, prin încadrarea 
exemplară în disciplina de pro
ducție, membrii activului U.T.C. 
și-au cîștigat prețuirea colegilor 
de muncă.

O altă optică, mai curioasă, 
tntilnim, însă, la „oniricii“ 
combinatului (Marin Moldovea- 
nu, Gheorghe Tîrpan ș.a.). Dacă, 
în artă, oniricii se numesc, une
ori, visători și ermetici. în pro
ducție ei primesc cu totul alte 
apelative. Mai e nevoie să le 
transcriem ? Ele se impun de 
la sine, din situațiile vizate : 
operatorul Marin Moldoveanu 
s-a dorit, și el, visător. în con-

NICOLAE BALTAG

Cu sentimente prietenești și 
ospitalitate tovărășească, popu
lația (Capitalei a primit luni pe 
solii poporului sovietic — dele
gația de partid și guvernamenta
lă a Uniunii Fiepublicilor Sovie
tice Socialiste condusă de A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România, în
treprinde o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.

Din delegație fac parte M. A. 
Suslov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 

I externe al U.R.S.S,, K. V. Rusa- 
kov, membru al Comisiei centra
le de revizie a P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., A. V. 
Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România.

Ceremonia sosirii înalților oas
peți a avut loc pe aeroportul in
ternațional Otopeni. Erau pre- 
zenți aici, în dorința de a ura bun 
venit solilor poporului sovietic, 
numeroși oameni ai muncii. Pe 
frontispiciul pavilionului central 
al modernei aerogări se aflau 
portretele tovarășilor Ion Gheor- 

I ghe Maurer si A. N. Kosîghin, 
încadrate de drapelele de stat ale 
României și Uniunii Sovietice. Pe 
mari pancarte erau înscrisa în 
limbile română și rusă urările : 
„Bun venit delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii So
vietice“, „Trăiască prietenia fră
țească, alianța și colaborarea mul
tilaterală dintre Republica Socta- 

I listă România și Uniunea Repu- 
g blicilor Sovietice Socialiste".
I In întîmpinarea oaspeților ou 
| venit tovarășii Ion Gheorghe 
| Maurer. Paul Niculescu-Mjzil,

Gheorghe Ponă. Gheorghe Rădu- 
■ lescu, Ilie Verdeț, Emil Dragă-

nescu, Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Iosif Banc, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, precum 
și Mihai Marinescu și Ion Pățan, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Teo
dor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România in 
Uniunea Sovietică.

Se aflau, de asemenea, de față 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centra
le și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, ziariști români 
și străini.

Sînt prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Ambasadei

(Continuare în pag. a V-a)

Convorbiri oficiale
In după amiaza zilej de 

luni, la Consiliul de Miniștri 
au avut loc convorbirile oficia
le între delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delega
ția de partid și guvernamenta
lă a Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, care la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Guvernului Republicii So
cialiste România, întreprinde 
o vizită oficială, prietenească 
în țara noastră.

Din partea română, la con- 
Ionvorbiri au participat

,*.■.*■*  - "••/y “Tf'C5-

Vizită protocolară

Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Va- 
sile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică.

TMn partea sovietică au 
A. N. Kosîghin,

Consiliului de

iuat 
pre- 
Mi-

Lun; la amiază, tovarășul 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., a 
făcut o vizită protocolară to
varășului Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C. C. al 
P.C.R.

Premierul sovietic a fost în
soțit de tovarășii M. A. 
Suslov, A. A. Gromîko, K. V. 
Rusakov și A. V. Basov, mem-

brii delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Ver
deț, Emil Drăgănescu, Leonte 
Răptu, Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Teo
dor Marinescu, ambasadorul 
României în Uniunea Sovieti
că, și alte persoane oficiale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

(Agerpres)

Astăzi, 7 iulie, în jurul orei 17, posturile noastre de radio 
ți televiziune vor transmite din Sala Palatului Republicii So
cialiste România, mitingul organizat cu prilejul vizitei ofi
ciale, de prietenie a delegației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, condusă de A. N. Kosîghin.

parte 
ședințele 
niștri al U.R.S.S.,' membru al 
Biroului Politic al C.C. 
P.C.U.S., M. A. Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.. A. A. Gro
mîko. membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe a] U.R.S.S.. K. V. Ru
sakov, membru al 
centrale de revizie a P.C.U.S., 
sef de secție la
P.C.U.S.. A. V. Basov. membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasado
rul U.R.S.S. în România.

Cele două părți s-au infor
mat reciproc asupra probleme
lor construcției socialismului 
si comunismului în Republica 
Socialistă România șj Uniunea 
Sovietică, au abordat proble
me ale dezvoltării multilatera
le a relațiilor româno-sovieti- 
ce. precum și ale situației in
ternaționale actuale.

Schimbul de opinii s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, deplină înțele
gere, stimă și respect reciproc.

(Agerpres)

al

Comisiei

C.C. al

(Continuare în pag. Il-a)

Lucerna se recoltează cu viteză maximă. Se are în vedere o viitoare coasă.

„ABSOLVENȚII“ 
FANTOMĂ

DESPRE INSTRUCTORII CULTURALI
PREGĂTIȚI DE ȘCOLILE POPULARE* >

DE ARTĂ
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Mîine? Poimîine? 
în orice caz, începînd de 

săptămîna aceasta cititorul 
va găsi in paginile ziarului 

„Scînteia tineretului41 

AVENTURILE
ZEIȚEI DE AUR" 
un serial sportiv (Posf—scriptum 

la Mexico — '70) 
de scriitorul ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. a V-a)

VÄ INVI
TAM LA O
DISCUȚIE:

1 FEMINITATEA - 
o noțiune compromisă?

Școlile populare de artă, 
existînd în aproape toate mu
nicipiile reședințe de județ, au 
înscris în statutul lor de func
ționare „pregătirea celor cu 
aptitudini artistice care tre
buie să ajungă în mișcarea de 
amatori ca interpreti sau in
structori, imprimîndu-i o cali
tate superioară, activînd în 
cadrul formațiilor U.T.C.-ului, 
sindicatelor, așezămintelor cul

li. ȘCOALA POPULARĂ

turale“ (tov. DUMITRU RUSU, 
directorul școlii populare de 
artă din Suceava).

în ultimi trei ani, două a- 
semenea școli au pregătit un 
număr apreciabil de cadre, si
tuație prezentată în următoa
rele tabele (care exclud numă
rul destul de mare de inter
preti, comportînd o discuție 
aparte).

DE ARTĂ DIN BACĂU

Cu această întrebare — ca 
prim punct de plecare — pro
punem o discuție privind perso
nalitatea tinerei contemporane. 
De la bun început dorim să se 
înțeleagă că nu vom comenta 
noțiunea în sine, ci FEMINITA
TEA ca atribut biopsihic speci
fic femeii din toate timpurile. 
De asemenea, precizăm că nu 
vom deschide dicționare și enci
clopedii pentru a descifra sensul 
livresc sau didacticist al vreu
nei definiții. Pornim de la con
fesiuni — de la acele mărturi
siri discrete, adolescentine ale 
tinerilor și credem că ne aflăm 
pe drumul cel bun > pentru că, 
orice s-ar spune, opiniile lor

reprezintă pentru noi nu numai 
punctul de plecare, dar și sensul 
real al interpretării la nivelul 
secolului a acestei atît de deli
cate și controversate probleme. 
In funcție de temperament, cul
tură, pregătire profesională răs
punsurile vor fi variate dar to
tuși suficient de tipice pentru 
a le putea lua în considerare, 
aborda, ordona și comenta. Din 
aceste mici laboratoare sufle
tești, în care se frămîntă tacit 
dar plenar marile dileme ale 
tinereții și într-un anume sen» 
ale vieții, sperăm că va apare 
portretul feminin al tinerii pre
zentului, dar mai ales a viito
rului.

Motivele care ne determină 
să inițiem o astfel de cercetare 
au la bază mult prea desele în
trebări, insinuantele formulări 
devenite obositoare, stereotipe: 
Astăzi nu mai avem fete, ci 
„băiețoi“ care fumează excesiv, 
pierd prea mult timp pe străzi, 
în cafenele, nu evită discuțiile 
triviale, adoptă moda masculină 
(tuns scurt, pantaloni), profe
siuni bărbătești... etc. Ne alar
mează, de asemenea, nonconfor- 
mismul, superficialitatea în cu
noștințe, tendințele ariviste, mo
dul neserios în care privesc une
ori căsnicia, cu toate implicațiile 
și răspunderile ei...

Intr-un alt plan, dar la un

alt nivel, se discută influența 
pe care o exercită activitatea 
științifică, intelectuală asupra 
femeii, activitate care, chipu
rile, ar diminua din atributele 
feminității. Cu alte cuvinte fe
meia devenind prea „socială“ și 
avînd mai multe responsabili
tăți, șansele ei de a crea acea 
„oază fericită“ — FAMILIA — 
în care să se simtă bine toți 
membrii ei ar fi mult diminuate. 
Astfel, sensibilitatea ca atribut 
al feminității s-ar preface în

NATALIA POPA
lector universitar

(Continuare în pag. Il-a)

Anul școlar Instructori
1966—1967 129
1967—1968 12
1968—1969 58

Total elevi școlarizați
305
188
185

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ SUCEAVA

1966— 1967 10
1967— 1968 16
1968— 1969 19

41
50
58

Pînă aici, lucrurile sînt cla- cheiată misiunea sa la data în-< 
re. Neînțelegerea începe cînd cheierii cursurilor, și pentrd 
se cere răspuns întrebării ADELIA IVANOV
Unde sînt acești absolvenți ?
Pentru că școala consideră în- ' (Continuare în pag. a IV-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 7 IULIE 1970

HOTÂRÎRI
ale Consiliului de Miniștri

In vederea susținerii acțiu
nilor de dezvoltare a sectoru
lui zootehnic din cooperati
vele agricole de producție, 
Consiliul de Miniștri a apro
bat o hotărîre privind regimul 
de livrare a materialelor și 
utilajelor destinate acestui 
scop.

Hotărîrea prevede ea mate
rialele pentru construirea de

Consiliul de Miniștri a a- 
probat o hotărîre privind 
unele măsuri financiare pen
tru sprijinirea cooperativelor 
agricole de producție, mem
brilor cooperatori și producă
torilor cu gospodărie indivi
duală care au suferit dan 
cauza inundațiilor.

Hotărîrea prevede ca Banca 
Agricolă să acorde acestor 
cooperative agricole de pro
ducție credite pe termen 
scurt, în limita sumei de 300 
milioane lei, pentru acoperi
rea cheltuielilor materiale de 
producție necesare reinsămîn-

oomplexe și ferme de creștere 
și îhgrășarea animalelor, de 
tip industrial, sau extinderea 
celor existente, precum și 
pentru instalațiile de pregăti
rea furajelor, care se vor rea
liza în cadrul programului 
național de dezvoltare a zoo
tehniei, se livrează la prețu
rile eu ridicata ale întreprin
derii. Aceleași prețuiri se a-

★

țării culturilor calamitate. în
treținerii animalelor, retribui
rii muncii cooperatorilor, 
precum și pentru alte cheltu
ieli de producție. Creditele se 
vor acorda în raport de situa
ția economică-financiară a 
fiecărei unități și de pagubele 
suferite, pe o perioadă de 
pînă la 3 ani și cu o do- 
bîndă de numai 1 la sută pe 
an. De asemenea, Banca Agri
colă va acorda credite pe 
termen lung cooperativelor a- 
gricole de producție pentru 
repararea și punerea în func
țiune a mijloacelor de produc-

plică și la mașinile șl utila
jele destinate procesului de 
producție în zootehnie pentru 
cooperativele agricole de pro
ducție și asociațiile intercoo- 
peratiste.

Prin noul regim de prețuri 
care se aplică retroactiv de la 
1 ianuarie 1970, aceste unități 
vor beneficia de însemnate 
avantaje bănești.

★

ție care au fost avariate, cu 
termen de rambursare pînă 
la 5 ani și cu o dobindă de 2 
la sută pe an.

în hotărîre se menționează 
că vor fi amînate la rambur
sare pentru ultimul trimestru 
al acestui an ratele scadente 
în trimestrele II și III din 
creditele pe termen scurt și pe 
termen lung datorate de coo
perativele agricole de produc
ție, membrii cooperatori și 
producătorii cu gospodărie in
dividuală care au suferit din 
cauza inundațiilor.

(Agerpree)

■ MINUTUL 0 OCAZIE RATATA
Secvență memorabilii din ajun 
de „El Mundial“ : două nu
mere „12“ ; două extreme 
stingi ; doi căpitani de echi
pe naționale — Lucescu și 
Giaici — un mare gest de 

fair-play !
fotografie de VIÒREL RABA

OMmm

la dezvoltarea economică și culturală
a țării să fie din ce in ce mai

substanțialCi

TELEGRAMA PLENAREI LARGITE A COMITETULUI DE CON
DUCERE AL UNIUNII ARHITECTILOR ADRESATA TOVARĂȘU

LUI NICOLAÉ CEAUSESCU

Comitetul de conducere al 
Uniunii Arhitecților s-a întru
nit în ședință plenară lărgită 
în cadrul căreia au fost dez
bătute sarcinile arhitecților 
în lumina indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, la întîlnirea 
din 24 iunie cu reprezentanții 
Uniunii Arhitecților. Au fost 
adoptate măsurile corespun
zătoare de pregătire și orga
nizare a Conferinței Uniunii 
Arhitecților pentru toamna 
acestui an.

In telegrama adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul de conducere, mul
țumind în numele arhitecților 
români pentru îndrumările 
primite, care reflectă grija 
permanentă și atenția deose
bită pe care partidul p acordă 
activității de arhitectură și 
sistematizare, subliniază :

„Indicațiile dumneavoastră 
au pentru noi o semnificație 
deosebită, înarmîndu-ne cu

Buletin 
hidrome- 

teorologic
In ultimele 48 de ore, vremea 

a fost instabilă, în cea mai mare 
parte a țării, cu excepția Do- 
brogii, estului Bărăganului și nor
dului Moldovei, unde timpul a 
fost în general frumos și călduros. 
Au căzut ploi sub formă de 
averse în Banat, Crișana, Transil
vania, Maramureș, precum și în 
cea mai mare parte din Moldova, 
Muntenia și Oltenia. In zona 
subcarpatică din sudul țării ploile 
au avut în general un caracter 
torențial.

La Tr. Măgurele au căzut 124 
litri pe mp, la Videle 116 litri, la 
București 115 litri, Ia Alexandria 
110 litri.

Ca urmare a precipitațiilor, 
nivelurile pe unele rîuri interioa
re au înregistrat creșteri, în spe
cial în Muntenia și în bazinul Ol
tului. Au fost înregistrate creșteri 
peste cotele de inundații la Ale
xandria, pe rîul Vedea — 102 cm, 
Conțești pe Dîmbovița — 42 cm, 
Vadul Lat pe Neajlov, 90 cm, iar 
peste cota de atenție la : Malu 
Spart pe Argeș — 36 cm și Adîn- 
cata, pe rîul Ialomița — 30 cm.

Acest fapt a provocat inundații 
în raza unor județe din zonele 
amintite. După informațiile pri
mite la Comisia Centrală de apă
rare împotriva inundațiilor, în ju
dețul Vîlcea apele au inundat U- 
zina de produse sodice și Centra
la termoelectrică din Govora, 
precum și unele fabrici ale Com
binatului chimic din Rm. Vîlcea. 
In aceste unități s-au luat măsuri 
operative pentru înlăturarea 
grabnică a pagubelor și reluarea 
neîntîrziată a producției.

Apele au inundat, de aseme
nea, unele localități din județele 
Olt, Argeș, Teleorman, Dîmbovi
ța, Ilfov, precum și unele obiecti
ve industriale și locuințe din mu
nicipiul București.

în, ceea ce privește starea căi
lor de comunicații, aceasta este în 
general bună. S-au semnalat to
tuși și slăbiri al terasamentului căii 
ferate pe liniile : Pitești—Cîmpu- 
lung Muscel, în sectoarele Cin- 
mești-Clucereasa, Valea Homorod- 
Vlădeni — în Transilvania și Fol- 
tești — Tg. Bujor, care au și fost 
temporar închise circulației.

Organele locale de apărare îm
potriva inundațiilor, sprijinite de 
subunități de pompieri, de ostași, 
de numeroși cetățeni, au luat 
măsuri energice pentru salvarea 
bunurilor materiale și înlăturarea 
Imediată a urmărilor inundațiilor.

rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15), Grădina 
Bucegi (ora 20,30), Floreasca (orele 
10; 15.30; 18; 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ î ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18)» 
Grădina Unirea (ora 20,30).

UN CUIB DE NOBILI î rulează 
la Lira (ora 18).

DANSÎND S1RTAKI : rulează la 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora
20.30) , Grădina Moșilor (ora 20,30).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,30), 
Munca (orele 10; 16; 18; 20).

BĂNUIALA : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45; 20), Popu
lar (orele 15.30; 18; 20,15).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET î rulează la Vit.an (orele 
15,30; 18), Grădina Vitan (ora 20,30), 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚĂ : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Miorița (orele 11; 15; 17,30; 
20).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Moșilor (orele 15,30: 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Arta (orele 16;
18.30) , Grădina Arta (ora 20,30), 
Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Flacăra (Orele 
15,30; 18; 20,30).

AL 8-LEA : rulează la Crîngași 
(orele 15.30; 18; 20,15).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Rahova (ora 20.30).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ (Un ciclu de filme) : rulează 
la Grădina Capitol (oțele 20,15;
22.30) .

AVENTURILE LUI TILL BUHO- 
GLINDA : rulează la Cinemateca 
(Unlon) (orele 9; 11: 13) : ARTI
COLUL 420 (ora 15,30); DOMNUL 
RIPOIS (ora 18,30); FILME DE A- 
NIMAȚIE „MAMAIA ’70“ (ora
20.30) .

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16,15; 18,45; 21), Grădina 
Doina (ora 20.30).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Republica (orei 10; 12,30; 16; 18,30; 
2i).

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

FAMILIA TOT : rulează la Ca
pitol (orele 9,15; 11,30) ; ARMAN- 
DO. CALUL ALB : (orele 14; 16,30; 
18,45; 21).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT ; rulează la Central (o- 
rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Lumina (orele 
9,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30), 
Progresul (orele 15,30; 18).

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30), Tomls
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30),
Modern (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) , Grădina Festival (ora 20,30), 
Grădina Tomls (ora 20,30).

STRĂINII : rulează la Favorit 
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Stadionul Dinamo (ora
20.30) .

FREDDY ȘI ClNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 20,45), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

VRĂJITORUL : rulează la Doln. 
na (orele 11,30; 13,45), ASTĂ SEA
RĂ MĂ DISTREZ : (orele 16; 18,15; 
20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SALAfUUL GROAZEI : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20.30), Excelsior (orele 9; 12; 

<15; 18; 21), Arenele Libertății (ora 
20,45).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Grivita (orele 
10,30; 16: 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19), Flamura (o- 
rele 11; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la înfrățirea (orele 
15,15; 17,45; 20), Progresul-Parc
(ora 20.15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Buzești (orele 15,30; 
18), IUBITA LUI GRAMINIA : 
(ora 20,30).

VlNĂTORUL DE CĂPRIOARE :

în runda a doua a 
meciului de șah Ro
mânia — Iugoslavia 
care s-a disputat în 
Capitală echipa noas
tră nu a reușit să re
facă handicapul cu 
care se încheiase pri
ma rundă. Ba mai 
mult, echipa oaspete 
și-a mărit avantajul 
terminînd învingătoa
re în mod clar. Iată 
rezultatele rundei a 
doua în ordinea me
selor : Gheorghiu __
Matulovici remiză, 
după o partidă în 
care apărarea foarte 
exactă a marelui 
maestru iugoslav a 
neutralizat Inițiativa 
albului, Minici — Ghi- 
țescu remiză după nu
mai 16 mutări. La 
masa a treia noua
speranță a șahului lu-

goslav Pianine — Un- 
gureanu 1—0, după o 
partidă în care șahis- 
tul iugoslav s-a dove
dit mai bun. La masa 
a patra Scgal a cîști- 
gat cu negru la Os- 
t.ojici. în celelalte 
partide s_au înregis
trat rezultatele: brl- 
mer — Bertok, remiză; 
Vukici—Pavlov, remi
ză ; Relcher—Kovace- 
viei 0—1, după o par
tidă în care Reicher a 
jucat mult prea pasiv; 
Liuboevici — Stanciu 
remiză, 
ho viei, 
cevșchi 
remiză, 
vede o 
rie au __  . . __
prezentanții noștri în 
zece partide, ceea ce, 
desigur, este prea pu
țin pentru a cîștiga

un meci. Echipa 
goslavă a cîștlgat 
de a doua rundă 
5i/j — 4>/j- In parti
dele întrerupte din 
prima rundă Ghlțes- 
cu a remizat cu Mi
nici Iar Szabo cu Sa- 
hovici. Cîștigînd și 
prima rundă cu 6—4 
echipa Iugoslavă a 
terminat învingătoare 
în acest meci cu sco
rul general de 11 l/t_
8 1/t.

In ciuda faptului 
că scorul este puțin 
prea sever' față de 
modul în care s-au 
jucat cele 20 de par
tide trebuie să recu
noaștem 
au 
aude-a treia regată

• Nicolae Petrescu — observa
tor federal la întîlnirea Petro
lul—C.F.R. Cluj — are numai cu
vinte de laudă la adresa fero
viarilor. „In apărare, ei aplică 
excelent marcajul om la om, iar 
„vîrfurile", Petrescu și Octavian 
Ionescu, s-au dovedit un pericol 
permanent pentru poarta apăra
tă de M. Ionescu. Aplicarea ..be
tonului“ a permis, după părerea 
mea, clujenilor să se salveze 
spectaculos de la retrogradare. 
Elevii lui Cernăianu s-au năpus
tit ‘din primul minut in atac, ob
sedați de necesitatea victoriei, 
dar acțiunile lor au fost lipsite 
de claritate și coerență, au purtat 
pecetea hazardului“.

• In minutul 55 al meciului de 
la Pitești, o ploaie torențială l-a 
determinat pe arbitrul Octavian 
Comșa să întrerupă disputa. La 
intervenția observatorului fede
ral. Dincă Schileru, precum și a 
jucătorilor ambelor echipe — 
care au considerat că jocul nu se 
poate desfășura în continuare în 
condiții regulamentare — arbi
trul a decis, după o pauză de cî- 
teva minute, reluarea „ostilită
ților“. Și asta spre nefericirea 
studenților care au mai „încasat“ 
două goluri, terminînd partida 
ijdați atit la propriu cit și la fi
gurat.,.

• Constantin Bărbulescu, arbi
trul jocului Farul—F.C. Argeș, a 
fost entuziasmat de evoluția lui 
Dobrin. „în ultimele minute ale 
reprizei secunde, printr-o suită 
de fente și driblinguri, Dobrin a 
depășit patru adversari, dar șu
tul său a întîlnit bara. Zău, d'e- 
abia m-am abținut să nu-1 a- 
plaud !“.

• Dezamăgit, un suporter al 
Rapidului ne spunea duminică 
seara că se aștepta la o aseme
nea „bucurie“ din partea favori- 
ților săi. „Este imposibil ca Ra
pid să nu-și dea în petec, cînd 
ți-e lumea mai Idragă. Și de 
ne-ar fi încurcat vreo echipă mai 
ca lumea. Mi-e și rușine să mai 
scot capul în fața dinamoviști- 
lor, steliștilor, progresiștilor, care 
ne tachinează cînd cu Foresta, 
cînd cu C.I.L. Gherla, iar acum 
și cu A.S.A. Armata ! Pînă cînd 
Neagule ?

• îngrijorat de forma precară 
a lui Lică Nunweiller — depășit 
cu destulă ușurință in meciul cu 
Farul — antrenorul Nicușor și-a 
luat inima in dinți, cum se- spu
ne, și, la Arad, l-a titularizat pe 
juventistul Petre Nicolae. Ambi
țios, dornic de a cîștiga definitiv 
încrederea antrenorului său, pre
cum și pe cea a coechipierilor, 
debutantul din formația bucu- 
reștenilor a făcut o partidă bună, 
fiind unul dintre principalele 
„obstacole“ din fața porții lui 
Andrei. Domide, Otto Dembrovs- 
chi și FI. Dumitrescu pot depu-

■ ne, eventual, mărturii în acest 
n sens...
“ DUMITRU VIȘAN

■

a

în-

I
I

Szabo — Sa- 
remiză ; Ni- 
— Neamțu, 

După cum se 
singură victo- 
înregistrat re-

oaspeții
și

I

o orientare limpede pe calea 
dezvoltării și propășirii arhi
tecturii și urbanismului în 
în țara noastră.

Pătrunși de simțul de răs
pundere pe care activitatea 
noastră profesională și ob
ștească îl incumbă, sintem ho- 
tărîți să ne intensificăm efor
turile pentru ca aportul nos
tru la dezvoltarea economică 
și culturală a țării să fie din 
ce în ce mai substanțial.

Vă asigurăm că străduința gg 
noastră va fi îndreptată de _ 
azi înainte spre amplificarea 
contribuției pe care noi, arhi- 
tecții, o putem aduce la mă
reața operă a poporului care, 
unit sub conducerea plină de 
înțelepciune a Partidului Co
munist Komân, construiește 
în ritm rapid societatea socia
listă multilateral dezvoltată. ■

Energia și capacitatea noas- — 
tră profesională vor fi con- — 
centrate spre rezolvarea mai 
eficientă a problemelor de ■ 
sistematizare, de industriali- ■ 
zare a construcțiilor, de ex- & 
tindere a tipizării, de adînci- 
re a tuturor aspectelor eco
nomice și tehnice ale con
strucțiilor pe care le proiec
tăm. Ne vom da silința să 
găsim mijloacele prin care să 
fie îmbunătățită repartiția 
cadrelor de arhitecți în toate 
județele țării, pentru ca apor
tul nostru profesional să fie 
prezent oriunde construcția so
cialismului îl face necesar.

Organizînd, pe baza reco
mandărilor dumneavoastră, 
pregătirile pentru Conferința 
Uniunii Arhitecților, ne ânga- 
jăm, iubite tovarășe Ceaușescu, 
să dezvoltăm și să îmbogățim 
activitatea organizației noastre 
astfel ca în viitor ea să repre
zinte un cadru eficient al con
tribuției obștești la îndepli
nirea sarcinilor pe care condu
cerea partidului și statului le 
pune astăzi arhitecturii și ur
banismului“.

H

■■

■

• Cea 
ternațională de caiac desfășu
rată pe lacul Sav^ (în apropie
re de Belgrad) a reunit 110 
concurenți din șapte țări prin
tre care și România. Echipajul 
de caiac — 4 al României a 
terminat învingător într-una 
din cele mai spectaculoase pro
be, realizind timpul de3’ll”4/10. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine Polonia — 
3’14”6/I0, Italia, Ungaria și Iu
goslavia. în proba similară fe-

că __ __
fost mai buni 

meritat victoria.

FLORIN 
GHEORGHIU

minină locul întii a fost ocu
pat de o combinată roinâno- 
poloneză, care pe distanța de 
500 m a fost cronometrată cu 
timpul de l’47”4/10.

Proba de caiac — 2, caiac 
2 — 1 000 m a prilejuit o aplau
dată victorie a tinerilor spor
tivi români Ion Negraia și Petre 
Zabara care au realizat timpul 
de 3’34”2/10, întrecînd la mare 
luptă echipajul maghiar Rat- 
kaj—Deme. Pe locul trei în a- 
ceastă cursă s-au clasat polone
zii Pisek—Hofman. In concursul 
de juniori, pe primul loc s-a 
clasat selecționata orașului 
București cu 56 puncte, urmată 
de Ungaria r- 49 puncte, Bul
garia — 35 puncte, Italia — 19 
puncte.

• huni dimineața, la Edmon- 
ton, în cadrul campionatelor 
mondiale de lupte greco-roma- 
ne, sportivii români au obținut 
următoarele rezultate : Ber- 
ceanu cîștigă la puncte la Baek 
(Coreea de sud) și ÎI învinge 
tot la puncte pe Mynami (Ja
ponia) ; S. Popescu îl învinge 
prin tuș pe Abdel (Liban) și 
termină la egalitate cu Hop- 
fert (R.D. Germană) ; Stoiciu 
pierde la puncte în fața lui 
Kirov (Bulgaria) și face meci 
nul cu Mihalik (Polonia) ; Ne- 
guț dispune la puncte de Tani 
(Japonia) și pierde la puncte 
în fața lui Reziantev (U.R.S.S.); 
Martinescu pierde la puncte în 
fața Iui Tomov (Bulgaria).

PAS Cil PAS. AMM 
DEVIN EAPTE

i

secință, în timpul programului, 
s-a culcat pe o canapea, în ves
tiar. Oniricii, după cum se știe, 
iubesc obscuritatea ; visătorul 
nostru a stins lumina. Nemul
țumit cu atita, a căutat să-și 
mascheze ..viziunile“ și cu o 
mușama, găsită pe o masă. Din 
nefericire pentru el, „mușamaua 
dracului“ — jignită probabil, de 
faptul că i se acordă o destina
ție străină — a refuzat să-i a- 
copere și picioarele. Ghinionul 
lui. Echipa de control i-a „citit“, 
în acest fel, intențiile, și i le-a 
„apreciat“ ca atare...

Neglijența mai poartă pe a- 
locuri și altă mhscă. De pildă, 
masca distracției, a diminuării 
atenției. La mașinile de hîrtio 
vin, adesea, ca materie primă, 
reviste rebutate. Revistele, știm 
cu toții, se vind mai ușor dacă 
posedă „careul magic“ : rubrica 
de cuvinte încrucișate. O astfel 
de revistă a ajuns și la mașina 
condusă de Marin Chiriță. Ispita 
era prea mare : înainte de a fi 
„devorată“ de mașină, rubrica de 
cuvinte încrucișate a „devorat" 
ea timpul lui Marin Chiriță. Nu 
știm dacă printre soluțiile ceru
te în respectivul careu figura și 
numele unei atitudini superfi-

ciale față de muncă. Oricum, 
Chiriță a fost „ajutat“ prompt 
să-1 afle.

Neglijențele de acest fel, cu
mulate la niște cauze obiective, 
mai vitrege, explică, de altfel, 
greutățile înregistrate în reali
zarea planului la anumiți indi
catori care cer o exigență spo
rită și o calitate superioară. 
Printre cauzele obiective care 
concură la această stare de lu
cruri, menționăm : lipsa (în pe
rioada februarie—iunie) a unui 
material fibros de calitate și a 
forței de muncă calificate. Mo
tiv pentru care, se folosește 
bracul (maculatură, ziare vechi, 
deșeuri), mai slab calitativ. Iar 
mașinile — spre a nu se înre
gistra timpii morți — intră în 
revizie generală. Chiar în aceste 
zile, a intrat în reparație secția 
de celuloză. Ulterior, va intra 
și cea de hîrtie. Sînt așteptați 
cu nerăbdare — spunea tov. 
Vasile Ștefănescu, locțiitorul se
cretarului Comitetului coordona
tor U.T.C. — absolvenții școlii 
profesionale de chimie. Avînd în 
vedere faptul că, în ultimul an 
de studii aceștia au făcut prac
tică chiar in combinat, sperăm 
ca ei să se integreze ușor in

I
I
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Teatrul „Lucia Sturdza Bulan^ 
dra“ (Schitu Măgureanu): IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 20; Tea
trul Ciulești (la Teatrul de vară 
„Herăstrău“): COMEDIE CU OL
TENI — ora 20; Teatrul „C. Tăna- 
se“ (la grădina „Boema“): NICU- 
ȚA... LA TANASE — ora 20.

O REGIE REMARCABILA, O EXCELENTĂ
DISTRIBUȚIE, FERMECĂTOARE PEISAJE
DIN ALPI VOR PUTEA FI ADMIRATE, ÎN 
CURÎND, ÎN CEA MAI ÎNDRĂGITĂ COME
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«„Trofeul celor cinci continente

DIE MUZICALĂ DIN ISTORIA CINEMA
TOGRAFULUI

PRONOEXPRES

• în jurul orei 17.00, transmi
siune din Sala Palatului Republi
cii Socialiste România a mitingu
lui organizat cu prilejul vizitei 
oficiale, de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice • 19,30 Telejur
nalul de seară • 20.00 Intermezzo 
muzical • 20,15 Călătorie în lumea 
desenului animat • 20,45 Seară de 
teatru TV. „Discurs pentru o floa
re“ de Paul Everac • 21,4.5 Filme 
TV. Congo Kinshasa. Oameni și 
locuri. Film realizat de studiouri
le sovietice • 22.15 Tineretul la 
rampă • 22.45 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

film distins cu cinci premii Oscar și cu

MARTI ULTIMA

CRONICA 
U.T.C.

In Capitală a sosit o dele
gație a C.C. al U.T.C. 
(K.I.S.Z.) din Ungaria, condu
să de T6th Imre, membru al 
C. C. al K. I. S. Z„ șeful 
secției Tineret Muncitoresc 
al C.C. al U.T.C. din Unga
ria care va face o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. 
al U.T.C.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, erau de față tova
rășul Gheorghe Miron, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., șeful secției econo
mice, activiști ai C.C. al 
U.T.C.

*
leii seară a sosit în Capi

tală Khalil Elias, președintele 
Uniunii Tineretului Sudanez, 
care la invitația Uniunii Tine
retului Comunist face o vizi
tă în România.

© © • • •

producție“. în afară de acea
sta, în unitate s-au organizat 
cursuri de ridicare a calificării 
profesionale și de ucenicie la 
locul de muncă. Motiv în plus 
pentru ca angajamentele de 
suplimentare a producției (pro
ducția globală cu 3100 mii lei, 
celuloză — cu 200 mii tone, 
hîrtie cu 200 mii t, caiete 
a 500 mii t.) să fie respec
tate. Pentru înlăturarea pa
gubelor produse de inundații 
economiei naționale, salariații 
își înzecesc eforturile, pun ac
centul pe economisirea ma
teriei prime, pe gospodărirea 
judicioasă a materialelor. Intru- 
cît combinatul lucrează în flux 
continuu, în 3 schimburi, nu se 
poate prelungi orarul de lucru. 
„De aceea -- ne informa ingi
nerul Dorel Rintzler, șeful sec
ției de confecții caiete — ne-am 
organizat în așa fel incit să pu
tem lucra, Ia mașini, cu viteze 
mai mari și să reducem canti
tatea de caiete rebutate. Zilnic, 
secția noastră produce 2—3 tone 
suplimentar. în total, am obți
nut pînă acum 30 t caiete peste 
plan, din care 10 t au fost tri
mise, gratuit, copiilor din zonele 
sinistrate“.

în vederea atingerii aceluiași 
obiectiv, personalul tehnico-ad- 
ministrativ execută, zilnic, cîte 
două ore de muncă patriotică 
la îmbalotarea paielor și încăr
carea celulozei în vagoane, la 
stivuirea maculatprii și intro
ducerea ei în hidropulpere. Iar 
unele secții, care, în mod obiș
nuit, nu lucrau duminica (ate
lierul mecanic central, atelierul 
electric și de bobinaj) efectu
ează și ele. zilnic, cîte 10 ore de 
muncă, iar duminica — opt ore.

Entuziasmul cu care salariații 
Combinatului de celuloză și hîr
tie din Călărași au răspuns che
mării partidului, pentru înlătu
rarea grabnică a efectelor cala
mităților naturale, ne îndreptă

țesc să credem că angajamen
tele lor vor fi realizate și de
pășite. Pentru aceasta, însă, este 
absolută nevoie să fie înlăturate 
grabnic deficiențele care mai 

dăinuie, pe alocuri, în Combinat.FEMINITATEA
iritabilitate, nervozitate ț fine
țea și eleganța mișcărilor ar 
dispare fiind înlocuite cu rapi
ditatea execuției mașinale a u- 
nor sarcini ; în loc de o voce 
plăcută, armonică, cu un timbru 
adecvat, vei auzi comenzi scurte, 
grăbite, guturale, rigoriste.

Probabil. — spun unii — ca
racteristicile noțiunii de femini
tate tind să se schimbe sau se 
vor schimba în secolul vitezei. 
S-ar putea că femeia de azi să 
fie ea însăși în continuă cău
tare a unor noi atribute ale fe
minității, renunțînd la cele în
vechite sau anulîndu-le defini
tiv. In studiul pe care-1 inițiem, 
vom închide și asemenea pro
bleme care se vor referi la ca
litățile și defectele tinerei con
temporane prefigurînd într-un 
anume sens intelectuala — fe
meia viitorului.

în articolul de față ne propu
nem să comentăm doar răspun
surile primite de la un număr 
de 175 de subiecți fete și băieți 
cărora le-am adresat direct în
trebarea : Considerați feminita
tea o noțiune compromisă? 
Dacă da — de ce ? Dacă nu 
motivați iarăși de ce?“ cu timp 
limitat de gîndire și cu semnă
tură sub pseudonim. Din răs
punsurile primite ne-am putut 
da seama de criteriile care au 
stat la baza afirmației sau ne-

gației cu motivația corespunză
toare : frumosul său urîtui fizic, 
frumosul intelectual, ținuta ves
timentară, comportamentul co
tidian. Unii dintre subiecți — 
conformiști și tributari unor 
vechi mentalități — consideră 
în mod exclusivist feminitatea 
o noțiune compromisă în sensul 
absolut al cuvîntului pentru că:
1) fetele nu știu să gătească !
2) sînt prea ușuratice ; 3) le pre
ocupă mult înfățișarea exteri
oară și partea materială a vie
ții ; 4) încearcă să copieze în- 
trutotul sexul tare : 5) sînt in
capabile de iubire, înțeleg gre
șit egalitatea între sexe.

Alții, „conciliatoriști“, spun : 
„Feminitatea nu e total compro
misă, dar a început să fie pen
tru că : modernismul umbrește 
elementele fermității și ampli
fică doar instinctul... Pe de altă 
parte consider că atunci cînd 
femeia își revendică din prero
gativele bărbătești este firesc să 
se contamineze de o anumită 
virilitate. .. spre oroarea bărba
ților. Astfel, multe dintre tine
rele fete devin rele, insensibile, 
fără pic de înțelegere a sufe
rințelor altora... mașini fără 
suflet și simțire... (M. I.)

în a treia grupă încadrăm 
răspunsurile „laconice“, coe
rente, cu început promițător de 
descifrare a sensului actual al

noțiunii. „Feminitatea este o 
noțiune universală deci și una 
contemporană. Nimeni nu o 
poate discredita sau anula nici 
chiar unele prejudecăți ce țin 
de domeniul trecutului sau pre
zentului (mode, forță, tendință 
de masculinizare). Feminitatea 
este însăși existența umanității!“

Redăm și răspunsul unor ti
nere „mondene“ : „De ce este 
rău că ne lăsăm guvernate de 
capriciile modei... pantalonul se 
poartă mult, ne place, fiindcă dă 
o notă tinerească dar asta în
seamnă oare că nu mai sintem 
feminine?...“ ....Da, se fumează!...
dar ne întrebăm cită deosebire 
este într-o fată tînără fumînd și 
una tot tînără dar mai simplă, 
sobră, care e mai ștearsă, mai 
îmbătrînită în întreaga ei ținu
tă ? care e mai feminină ?... și 
mai sînt și alte circumstanțe a- 
tenuante. de pildă, tinerele de 
astăzi învață mult, li se cere 
mult, sînt nervoase. Oare pă
rinții noștri sau generația ve
che au trecut prin toate astea, 
cu ritmul cu care trecem noi?? 
Eu cred că tînără contemporană 
cîștigă în feminitate dacă este 
cultă, știe să se îmbrace, dar 
cu bun gust. Nu știu de ce dar 
nu văd femeia viitorului îmbră
cată într-o redingotă neagră, 
lună, cu părul strîns la spate, 
cu ochelari fumurii și cu o 
mapă neagră în mînă... dimpo
trivă. o văd veselă, suplă, cultă, 
aerodinamică !!.“

Menționăm că majoritatea su
biecților au subliniat că femi
nitatea nu e compromisă. în 
măsură mai mare sau mai mică 
ea există la fiecare reprezen
tantă a sexului. Problema con
stă doar în redescoperirea femi
nității, a valențelor ei multiple 
și a evaluării acestor valențe în 
condițiile societății contempo

rane. Feminitatea nu e legată 
în mod absolut numai de fru
musețea biologică sau anulată 
de așa zisele profesii bărbătești, 
pe care le exercită la un mo
ment dat femeia.

Feminitatea trăiește, respiră 
în personalitatea fiecărei femei 
și se afirmă, iese la iveală în 
primul rînd în funcție de pre
ocuparea proprie a fiecărei fe
mei „posesoare de feminitate“. 
Sintem conștiente că acest lu
cru este greu de realizat și nu 
se poate realiza fără existența 
unui minimum de cultură asi
milată organic, fără o bogată 
și armonică viață spirituală, cu 
puternice trăiri afective. în ace
lași timp, feminitate nu înseam
nă pur și simplu frumusețe fi
zică plus frumusețe morală. O 
femeie poate fi frumoasă, mo
rală și totuși nefeminină. De 
altfel .după opinia unora dintre 
subiecți (tot fete) se poate co
menta discordanța dintre aceste 
componente ale personalității.

Deocamdată ne oprim aici. 
FEMINITATEA rămîne o noți
une complexă, greu de desci
frat. Vă invităm să ne ajutați 
încheind desideratul nostru tot 
prin niște întrebări :

— Oare gingășia, farmecul, 
atracția, sex-appealul în accep
țiune tradițională au intrat sau 
au început să intre în disgrație 
în condițiile societății contempo
rane ?

— Oare sensibilitatea, devota
mentul, dăruirea, spiritul de 
sacrificiu, omenia, sinceritatea, 
calmul rămin și pe mai departe 
atribute specifice feminității sau 
ele încep să aparțină și „mas
culinității“, „sexului tare“, în a- 
cest secol al vitezei ?
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• BOTOȘANI : „3 600 de ti
neri drumețesc deja prin cele 
mai pitorești locuri ale județu
lui : pădurile Rediu și Mitoc, 
la Stejari, Brazi etc. Alte cî
teva sute de tineri cooperatori 
— evidențiem comunele Sulița, 
Virful Cîmpului, Roma, Frumu
șica — merg în mod frecvent 
în excursiile organizate de cer
curile de turism din cadrul or
ganizațiilor U.T.C. Serbările 
cîmpenești prevăzute a se des
fășura în pădurile Ipotești, 
Buda și Tudora vor antrena 
numeroase formații artistice, 
mii de tineri. Și la noi — ca și 
în celelalte județe, desigur — 
același cuvînt de ordine : cit 
mai mult timp în aer liber 1“

LIDIA POPESCU

Vara : anotimpul acesta sonor, cu stindardul învipiat de 
culoare, larg și nervos desfășurat peste oameni și lucruri — 
vara.: cruce de amiază a soarelui peste timp, înlesnind măr
turisirea deplină a izvoarelor — vara : caleidoscop de ima
gini cromatice în desfășurare, derulate mai apoi înspre 
fereastra dinspre amintiri a memoriei — vara : popasul 
acesta de timp ncmaiîntîlnit în nici o altă parte a anului — 
vara aceasta este, dincolo de perioada legală de concediu, 
prin cîtimea de specific ce-o presupune și-o definește, un 
anotimp al vacanței. O anume vacanță, desigur. Vacanța 
aceea redusă — dar cît de mare prin generozitatea clipei I 
— la timpul liber al sfîrșitului de săptămînă ; vacanța aceea

redusă, de după ziua de lucru, la ceasurile de răgaz — dar 
cît de pline, de rotunde I

Numeroase ți tentante sînt invitațiile acestei vacanțe. Ră
coare umbroasă de brad ori briză marină, cîntec de ex
cursie și de serbare cîmpenească, liniște de nadă la pește 
ori foșnet de pas de vînător la sturzi, ceas meditativ de 
„sară pe deal" ori larmă scăpărată de ciocîrliile dimineții — 
o adevărată șeherezadă de posibilități și dorințe, căreia 
ființa noastră îi iese în întîmpinare cu brațele spiritului îna
ripat. Acestui anotimp deci — în dorința de a fi cît mai 
utili interlocutorilor noștri — îi vom închina săptămînal o 
pagină,

Pe Valea Prahovei elevii tți 
petrec vacanța intr-o atmosfe
ră de cîntec ți voie bună

*•
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rr De aici, din acest luminiș de ’ 
pădure, se pot scruta pînă hăt, 
departe munții noștri cu încăr

cătura lor de frumusețe
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TARA DE SUS -
pregătită de ospeție

>•*

Interviu cu tovarășul DUMITRU CIOBANU, 
vicepreședinte al Consiliului popular județean, președintele Comitetului județean Suceava 

al turismului

SOARELE răsare la orele 
4,36 și apune la 20,30.

NUMELE LUNII vine de 
la JULIUS (în latină : „luna 
lui Julius“). La început se 
chema QUINTILIS, adică 
luna a V-a, pentru că la ro
mani anul începea la 1 Mar
tie. Antoniu îi schimbă insă 
numele, în cinstea lui Julius 
Cezar, care se născuse în 
această lună (anul 100 î.e.n.). 
Popular, i se mai spune luna 
lui cuptor, sau a fierbințe
lilor, datorită căldurilor mari 
din această perioadă.

TIMPUL PROBABIL: în 
această lună se stabilește, de 
regulă, peste nordul Africii, 
un regim de mare presiune 
atmosferică, alcătuit din aer 
uscat și foarte cald, care, 
în unele zile, cînd presiunea 
e scăzută în Europa, ajunge 
pînă la noi sub forma unor 
valuri de căldură — caniculă. 
Temperatura urcă zilnic la 
peste 35 grade. Fiecare cani
culă se finalizează, de obi
cei, prin producerea unor 
vijelii, care schimbă uneori 
aspectul vremii prin răcire 
bruscă.

O IPOSTAZA A TURISMULUI
PENTRU TINERET

EXPLORAREA
Explorare, exploratori I
Termeni cultivați cu precădere de universul tinereții, termeni sinonimi cu însăși aventura, înțeleasă 

în sensul ei nobil. Cărțile genului sînt, pentru adolescență, tomuri de căpătii. Peliculele — la fel, 
„Veselie la Acapulco" pălește trist lîngă vînătorescu! „Hatari", iar șavanții din „Mato Grosso" fas
cinează cît o sută de „Samurai", fie ei numiți și Alain Delon.

Explorare, exploratori 1

Nordul Moldovei, cu renumi
tele sale monumente istorice și 
de artă, cu îneîntătoare prive
liști și popasuri montane — pă- 
mînt aureolat de figura legen
dară a marelui Ștefan — atrage 
an de an numeroși vizitatori, ve- 
nîți să-i cunoască frumusețile 
de necontestat. Pentru oricine 
pășește pe aceste vechi melea
guri românești. Țara de Sus se 
deschide ca o impresionantă 
carte a trecutului și prezentului, 
atestind vitalitatea și forța spi
rituală a oamenilor de aici, a po
porului nostru. Dincolo de va
lorile sale materiale și cultu
rale, Nordul Moldovei oferă tot 
atitea prilejuri de odihnă și a- 
grement.

Numeroși turiști se vor în
drepta, cu siguranță, și în a- 
ceastă vară spre aceste locuri. 
CE OFERĂ ORGANIZATORII 
MIILOR DE VIZITATORI, CE 
PREGĂTIRI S-AU FĂCUT 
PENTRU BUNA LOR PRI
MIRE ? Ne răspunde la această 
întrebare tovarășul DUMITRU 
CIOBANU, președintele Consi
liului județean Suceava ai tu
rismului.

La această oră, noi dispu
nem de aproape 2 000 de locuri 
de cazare, dintre care circa 500 
numai în cabane și campin
guri. Pentru asigurarea con
fortului corespunzător, spa
țiile de cazare au fost renovate 
și dotate, în parte, cu mobilier 
nou. De asemenea, pentru ex
tinderea capacităților de deser
vire au fost deschise noi unități 
comerciale de vară destinate 
turismului. Conoomitent, au fost 
efectuate lucrări de întreținere 
și reamenajare pe arterele de 
intensă circulație. S-au reînnoit 
panourile stradale amplasate la 
intrările și ieșirile din orașe și 
în preajma obiectivelor de inte
res turistic. Pentru populariza
rea cabanelor și traseelor ce duc 
spre acestea au fost confecțio
nate panouri speciale care indică 
amplasarea lor. marcajele și 
distanțele. La principalele in
tersecții și în centrele urbane 
sînt instalate hărți turistice.

— Ce noutăți îi așteaptă pe tu
riști în acest sezon ?

— în primul rînd, m-aș referi 
la modul de informare a celui 
venit să cunoască meleagurile 
noastre. Pentru aceasta au fost 
tipărite și vor fi puse la înde
mâna vizitatorilor, în muzee, 
case memoriale, mănăstiri, ca
bane, hoteluri, numeroase plian
te, ghiduri, alte materiale publi
citare. în interioarele cabanelor 
și hotelurilor sînt dispuse foto
grafii reprezentînd imagini ale 
principalelor obiective turistice. 
De asemenea, librăriile și 
chioșcurile din preajma unor 
monumente istorice și de artă, 
ca cele de la Putna, Vatra Mol- 
doviței, Voroneț, Sucevița vor 
pune la dispoziția solicitanților 
ilustrate — vederi, ghiduri, 
hărți turistice.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată și asigurării serviciilor 
specializate și de utilitate ime
diată. Cooperația meșteșugă
rească a deschis încă 20 noi uni
tăți prestatoare de servicii, iar 
la Suceava, la stația auto-ser- 
vice, a fost pusă în funcțiune o 
mașină automată de spălat auto
turisme. Tot aici aș aminti că 
principalele cabane au fost do
tate cu articole de strictă nece
sitate, produse cosmetice, truse 
sanitare de prim ajutor. Renu
mitele localuri cu specific „Casa 
bucovineană“ din Suceava, „Bu
covina“ din Gura-Humorului,

„Salonul românesc“ din Rădăuți a
— ca să amintesc numai cîteva W ___ _       V

• DUMNEAVOASTRĂ cum parcurgeți orele
— în ce măsură turiștii veniți gfc 

aici vor putea cunoaște bogăția ” 
folclorului bucovinean, 
țiplele sale forme de 
tare ?

cu mul- 
manifes-

— Un prim contact 
hanul domnesc C__ _______
Aici se află expuse cele mai re- 
prezentative obiecte de artă 
populară din toate zonele etno- A 
grafice ale județului Suceava. La ” 
Rădăuți, turiștii se pot opri la 
cunoscutul meșter olar Constan- A A Annrf nrnF rlr tlnn 
tin Colibaba. Apoi la Marginea, W 9 ACdU. PlOT. Ol. DOC.

NICOLAE TEDDORESCU

.uevut îl oferă 
din Suceava. 9 DE RĂGAZ ALE ACESTEI VERI?

La această întrebare, cinci personali tăți ale vieții noastre științifice șl 

culturale opinează pentru cel puțin tot atîtea puncte de vedere.

9 Prof. univ. dr. îng
EDMOND NICOLAUîn drum spre Sucevița, ei pot 

admira renumita ceramică 
neagră și pe modelatorii aces
teia. De altfel, la căminele cui- , . _ , ,
turale din Putna, Voroneț Mă- decanul Facultății de matema- 
năstirea Humorului, Vatra Mol- • ,ieâ a Universității București 
doviței, la casele de cultură din 
Vatra Dornei și Rădăuți vor fi gk 
organizate expoziții de artă 
populară cu vînzare. Acestora 
li se adaugă cele 12 magazine de £ 
specialitate ale cooperației meș
teșugărești.

Dar pentru a cunoaște frurnu- 
setea portului, a cîntecului și jo
cului popular bucovinean, sub 9 
egida comitetului județean pen
tru cultură și artă sînt inițiate a 
cîteva interesante manifestări. ” 
In momentul de față, se desfă
șoară ediția de vară a concurau- 
lui „Plaiuri sucevene“, la care 
sint antrenați peste 10 000 de ar- 
tiști amatori din mediul rural. " 
La punctele turistice Voroneț, 
Vatra Moldoviței, Mănăstirea 9 
Humorului, Putna, Sucevița, Ar
bore și Dragomirna grupuri dc — 
formații de amatori vor pre- W 
zenta spectacole folclorice spe
ciale, pe estrade amenajate în 9 
apropiere. în timpul sezonului 
estival au loc și mari serbări 
cîmpenești, organizate în pădu- W 
rile și locurile de agrement, în
deosebi pe cele aflate în preaj- 
ma traseelor turistice.

ION BELDEANU

LA APELUL TELEFONIC AL REDACȚIEI .- VIZIND O SIN GURĂ ÎNTREBARE

„ÎN CE CONSTĂ PREOCUPAREA PENTRU ORGANIZAREA 
Șl REALIZAREA ACTIVITĂȚII TURISTICE PE PLAN LOCAL“

AU RĂSPUNS MAI MULTE COMITETE JUDEȚENE ALE U.T.C. REDĂM ASTĂZI, SUCCINT, RELATĂRILE A PATRU 
JUDEȚE, IN ORDINEA „URGENȚEI" TELEFONICE

• HUNEDOARA : „Sfîrșitul 
fiecărei săptămîni îi va întîm- 
pina Pe tinerii din județul nos
tru cu programe de excursii 
și drumeții la cetățile dacice 
din munții Orăștiei, la stațiunea 
Geoagiu, la Casa memorială 
„Aurel Vlaicu" din Binținți, la 
binecunoscutele lacuri — „Lia“. 
Bucura și Zănoaga. Pentru unii 
tineri această vară va însemna 
și participarea directă, prin ac
țiuni de muncă voluntar-patrio- 
tică, Ia amenajarea punctului 
turistic de la Geoagiu-Băi, cu o 
capacitate de 160 de locuri".
• CLUJ : „Rugăm rețineți 

două cifre : 15 700 — este nu
mărul tinerilor care au fost 
deja în excursiile și drumețiile 
organizate pe plan local ; 35 000 
— reprezintă perspectiva aces

„Cînd sînt în vacanță, pro
fit de timpul pe care îl am li
ber, să fac desigur... mate
matică. în afară de aceasta, 
abia aștept să mă arunc în va
lurile spumoase ale mării. în 
timpul anului mă plimb mult, 
în aer liber, o ajut pe soție, 
în mod special la bucătărie, 
capitol unde imaginația îmi 
funcționează... matematic ! De 
2—3 ori pe săptămînă sînt... 
bucătar. O confesiune : sînt au
torul unor salate din cele mai 
inedite, cu care îmi îneînt 
oaspeții. Și alți colegi de-ai mei, 
oameni de știință, au acest obi
cei casnic. Consider că este un 
mijloc nimerit de-a păstra con
tactul cu natura, cu viața na
turală“.

tei veri, ale cărei principale 
puncte de atracție vor fi serbă
rile cimpenești de Ia Cheile 
Turzii, Bobiina și Valea Dră- 
ganului. Cele mai îndrăgite tra
see rămîn Cluj, Cheile Turzii, 
cabana tineretului de pe Valea 
Arieșului. Valea Drăganului, 
Ciucea, Băile Turda. Cercul 
speologilor amatori organizează 
la finele fiecărei săptămîni, că
lătorii de documentare și stu
diu la Peștera Vîntului“.
• ARAD : „O latură impor- 

tantă a activității noastre o 
constituie organizarea excursii
lor tematice. Pornind „Pe ur
mele insurecției armate“, sute 
de tineri vor străbate traseele 
Arad — Șiria — Ghioroc — 
Radna — Sîmbăta. Excursia de 
la Țebea este închinată cunoaș

• Acad. prof. MILTIADE 9 Prof. dr. EMILIAN • AL. GIUGARU
FILIPESCU

„Contactul permanent cu na
tura m-a ajutat să-mi păstrez 
sănătatea șl un echilibru per
fect. Merg de 12 ani la Co- 
vasna. Deci și în această va
canță. Printre „picături“ mă o- 
cup cu studiul acestei regiuni, 
pe care-o urmăresc de vreo 30 
de ani. Fac ascensiuni pe înăl
țimile din împrejurimi, acum Ia 
vîrsta mea, pînă la 1.500 m. în 
timpul liber de peste an, du
minica, după-amiezele, mă ocup 
de grădinița mea de flori. în 
concluzie, îmi petrec concediul 
așa cum mi-1 petreceam în ti
nerețe“.

terii trecutului poporului nos
tru ; vom poposi la Gorunul lui 
Horia, la mormîntul lui Avram 
Iancu, vom urca la Tîrgul de 
fete de pe muntele Găina. Ex
cursiile inițiate în sprijinul o- 
rientăril profesionale vor prile
jui marii majorități a elevilor 
vizitarea — în serii judicios 
întocmite — a uzinelor de va
goane, textile, de strunguri, 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Arad. La sfîrși
tul fiecărei săptămîni, ca și în 
unele după-amieze, se vor or
ganiza excursii la cetățile Șiria, 
Dezna și Șoimoș, prilej de evo
care a faptelor eroice ale popo
rului, de organizare a unor am
ple serbări folclorice. Numeroși 
alți tineri vor petrece zile de 
odihnă la cabanele Căsoaia ți 
„Debelagora".

BRATU
membru corespondent al Aca
demiei, decanul Facultății de 

chimie industrială
„De peste 10 ani îmi pe

trec concediile la munte ; am 
făcut turism alpin. Am fost la 
Fundata — altitudine de. 1 300 
metri, loc de o frumusețe deo
sebită, unde am trăit ca-n 
„Robinson Crusoe“. Merg în 
fiecare an la Moeciu de Sus, 
lîngă Bran. Acolo mă voi plim
ba și anul acesta, voi face foto
grafii“...

Artist al poporului

sub 
nuo 
pu-

„îmi petrec timpul pe 
plopi, sub tei, sub cîte un 
al vecinului. Cîndva nu 
team sta acasă. Acum stau cu 
băiatul meu, student în anul III 
la „Ciprian Porumbescu". îl 
rscult cîr.tînd, iar eu îmi creez 
rolurile sub tihnita umbră a 
nucului, în acompaniamentul 
muzicii sale. Și pentru că tot 
sîntem la capitolul destăinuiri, 
vă spun că acum 14 ani am fost 
Ia Huși, orașul meu natal — 
și ai lui Mihai Ralea. A fost cel 
mai frumos concediu. Mă bate 
de la o vreme gîndul, tot mai 
insistent, să reeditez această că
lătorie“.

Concurență în sezonul estival.

Desen de OCTAVIAN COVACI-VRANCEA

„Timpul liber ? O noțiune 
căreia aproape îi uit sensul, 
datorită unor metode din ce 
in ce mai perfecționate de uti
lizare a răgazurilor. Cu ani 
In urmă, în timpul liber învă
țam limbi străine, înotam sau 
stăm la interminabile discuții 
cu prietenii. Acum, ascult mai 
des concerte și zilnic îmi plimb 
sau, mai corect, sînt scos la 
plimbare de bătrînul meu cîine 
ciobănesc. Planurile acestei va
canțe ? în primul rînd termi
narea unor manuscrise — ac
tivitate pe care o voi îmbi
na cu ștrandul — la fel ca 
în timpul sesiunilor studen
țești. Apoi, voi pleca la Vălenii 
de Munte să țin o prelegere în 
cadrul Universității populare 
„Nicolae Iorga“. După aceea, o 
săptămînă, aș vrea să străbat 
munții Vrancei, pe care nu îi 
cunosc. Am puțin timp la dis
poziție, deoarece trebuie să mă 
pregătesc pentru Congresul In
ternațional de Cibernetică de la 
Namur-Belgia, unde, în . afară 
de prezentarea propriilor lu
crări, îmi revine și sarcina de 
vicepreședinte al secției funda
mentele ciberneticii“.

tînăr, pen- 
- băiat, do- 
într-o ro- 
desen cu- 

Vis, Ener-

| Marco Polo, Columb, Her- 
nando Cortes, Stanley, Mi- 
kluho-Maklai, Tican-Rumano, 

| Nansen... lnsoțindu-i, imagi
nația tînără se umple generos 
cu minunății și cu dor de du- 

| că... Pentru omul 
tru bărbatul - încă 
meniul se înscrie 

ț mantică al cărei 
prinde „liniile“ : 
gie, Distanță, Inedit, Cunoaș- 

| tere și al căror corolar se nu
mește Setea de dificultate... 
S-a mai spus : puștiul cu pan- 

I taloni scurți, găsit în cala va
porului constănțean, ca și co- 

(legul său de... generație care, 
fugit de-acasă, din Severin, 
hoinărește prin Baia Mere sau 

) lași, nu sînt, în marea majo
ritate a cazurilor, decîț, niște 
veleitari ai explorării sau, ca 

I să intrăm în subiect, niște 
turiști ad-hoc.

...Niște turiști a căror pre- 
I ferință, prin specificul vîrstei 

— și aceasta s-a mai spus dar 
trebuie s-o repetăm mereu — 

I se îndreaptă nu atît spre' 
viteză și confort, cît spre ne
cunoscut și dificultate, spre 
descoperire și cunoaștere, deci 
spre explorare... Ce-i putem 
oferi, din acest punct de ve
dere, tineretului nostru, bene
ficiar, astăzi, al unei organi- 

! zări și activități turistice fără 
precedent în țara noastră ? In 
primul rînd, îi putem arăta că 

, necunoscutul pe care și-l do
rește atîta, îl poate găsi —nu 
fără plăcuta dificultate la 
care, de asemenea rîvnește 
— aici, acasă, și chiar acum, 
în timpul vacanței. Iar pen
tru aceasta îl putem face păr
taș la îmbogățirea hărții turis
tice a țării cu noi și noi punc
te de atracție, necunoscute 
(sau nedeclarate) pînă acum 
ca, atare, li putem lăsa iniția
tiva deschiderii de noi trasee 
și, pornind de la adevărul in
discutabil că orice loc al a- 
cestor pămînturi binecuvîntate 
are valențele unui loc turis
tic, îi putem înlesni mtndria 
de a se socoti ctitor și deschi
zător de drumuri neumblate.

„Tematica“ unor atari în
treprinderi ? Iată, absolut la 
întîmplare, cîteva repere... In 
munții scunzi ai Mehedinților, 
mai puțin căleați dar superbi 
în frumusețea tainelor lor, se 
cunoaște vag un traseu al dru
mului pandurilor de la 1821, 
traseu al... nunții unui pandur 
cununat de însuși Domnul 
Tudor, în mijlocul naturii, la 
foc haiducesc. Ce clasă de 
băieți isteți, condusă de un 
diriginte geograf, istoric și dru
meț, își ia răspunderea să re
compună drumul de de
mult ?... Ori: Pe ce drum (le
genda și cîntecul folcloric o 
spun) a venit, dinspre sîrbi, 
monahul Nicodim, ctitorul în
vățării de carte în Țara Ro
mânească, spre a se statornici 
la Tismana ? De la Dunăre 
către piatra zătoanelor de lîn
gă „Podul lui Dumnezeu“ — 
monumentală punte-tunel, na
turală, ce duce în circă șo
seaua — și de-aici spre gră
dina din cîntec, unde „prin
de dorul rădăcină“, se poa
te deschide, de asemenea, 
un drum al explorării tine
rești. Cine se prinde să-l re- 
scrie, cu piciorul, oferindu- 
ni-l apoi ca pe un drum firesc 
al turismului ?

Explorare, exploratori I 
Așteptăm vești.

PETRE DRAGU
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TEATRALĂ
Teatrele bucureștene își con

tinuă activitatea pe scenele 
parcurilor, in sălile proprii, 
amenajate cu ventilație, în tur
nee organizate pe litoral sau în 
stațiuni de odihnă. Spicuim din 
Îirogramul spectacolelor estiva- 
e :
• Teatrul Național, depla

sează două formații în turneu : 
„Moartea ultimului golan“ pe 
litoral, apoi pe Valea Prahovei, 
„O femeie cu bani“ pe litoral, 
între 15 august — 23 august pe 
toate scenele în aer liber. Na
ționalul va fi prezent cu „Moar
tea ultimului golan", „Ileidel- 
bergul de altădată“ și „Coana 
Chirița“. Apoi, pînă la deschi
derea stagiunii, spectacole „nu 
foarte grele“ la Sala Comedia 
cu plafonul descoperit.

• Teatrul Bulandra : pînă la 
26 iulie la parcuri, 10 specta
cole cu „Transplantarea inimii 
necunoscute“ și „Puricele în 
ureche", iar restul de 12 la 
sală, amenajată cu ventilație 
specială. Intre acestea, trei- 
patru spectacole cu „Iubire 
pentru iubire", spectacol a că
rui premieră oficială va avea 
loc la toamnă.

• Teatrul Mic, în sala pre
văzută recent cu aer condițio
nat, prezintă spectacolele obiș
nuite ale stagiunii („Prețul" 
„Doi pe un balansoar", „Emi
grantul din Brisbane" și „Car- 
lota“). Aceleași spectacole la 
Herăstrău. r

— Teatrul de Comedie trece 
în parcuri, cu „Mandragora", | 
„Nicnic" și „Galy Gay". Intre ■ 
10 și 31 iulie „Mauidragora" i-a H 
drumul litoralului.

• Repertoriul pentru parcuri 
al teatrului Nottara : „Bărbați 
fără neveste", „Cînd luna e al
bastră“, „Vijelie în crengile 
de Sassafras“ și „La ciorba de 
potroace“. Pe litoral : între 15 
iulie — 1 august „Bărbați fără 
neveste". O premieră estivală 
„Sus pe acoperiș ...în sac“ — 
comedie muzicală după V. Ka- 
taev.

SPECTACOLELE
DE LA GRĂDINA „9 MAI"

Teatrul „Ion Creangă", în
tors din turneul întreprins în 
Italia și Iugoslavia are un pro
gram estival mai redus dat 
fiind specificul său de teatru 
pentru copii — care nu poate fi 
jucat seara. Totuși, o premieră | 
după 15 august cu „Matiaș gîs- I 
carul" în regia lui Andrei Bră- I 
deanu. Planul de ieșiri în aer 
liber cu „Eminescu și Veroni- 
ea“, „Roata morii", „Nota 0 la 
purtare". Mai notăm două tur
nee la Brașov și în stațiunile 
balneare.

Teatrul Giulești prezintă în 
parcuri „Comedie cu olteni", 
„Omul care a văzut moartea", 
„Geamandura" iar în comunele 
din jurul Capitalei spectacolul 
— ooupă Paul Everac. Plus | 
turnee pe litoral și în stațiuni | 
balneare cu „Omul care a vă- I 
zut moartea". Pe scenele parcu- | 
pilor vom vedea și „Nunta lui I 
Figaro".

— Stagiunea estivală pentru | 
Teatrul Ion Vasilescu înseam- I 
nă „Acul cumetre! Gutron", a 
„Floare de cactus" și „Se cau- | 
tă un mincinos" (spectacol re- i 
luat din urmă cu vreo două R 
stagiuni) — în parcuri j zece I 
zile de miniaturi, mai precis, I 
„Fapte diverse", varietăți rura- I 
le destinate satelor din jude- | 
țele apropiate | un turneu pe 0 
litoral cu „Floarea de cactus".

— Teatrul Tănase este pro
gramat cu „Varietăți“ în toate 
parcurile și, cu două premiere 
estivale : „Așa a fost la Mexi- 
co", și „Senatul Lunii“.

L. MOLDOVAN

(Urmare din pag. I)

că din discuția avută cu tov. 
Marcel Mureșan, vicepreșe
dintele Comitetului pentru 
cultură și artă al județului Su
ceava, am înțeles că nu stă în 
atenția comitetului urmărirea 
acestora, ne-arn îndreptat spre 
Comitetul județean U.T.C. : 
„Nu, nu se știe unde sînt in
structorii absolvenți. Poate 
școala populară de artă, sau 
comitetul pentru cultură și 
artă“...

Circuitul s-a închis. Tn 
schimb, tov. C. Romașcanu, se
cretar cu problemele de pro
pagandă Și cultură al Comite
tului județean U.T.C. Bacău 
sesiza : „Avem în județ 30 de 
grupuri folclorice, dar nu avem 
instructori pentru ele, deoa
rece unii dintre instructorii 
școlarizați sînt din municipiu, 
iar alții frecventează cursurile 
fără a avea propriu-zis vreo 
tangență cu mișcarea artistică“.

E lesne de înțeles că situația 
e mai complicată și nu e vorba 
doar de o simplă scăpare din 
vedere a vreunuia clin forurile 
amintite. Vrem să spunem că, 
neștiindu-se unde sînt absol
venții școlilor populare de 
artă, nu se dovedește o sim
plă ..absență scriptologică“, ci

PELICULEI
Am adoptat de mult o ipoteză 

comodă care ne face să scuzăm 
de multe ori fie lipsa de talent, 
fie cea de originalitate și mai 
ales lipsa de „cinematograf“ 
din filmele noastre prin lipsa 
unei tradiții.

Am un privilegiu. Un privi
legiu care mă face să priveso 
ou mai multă neîncredere a- 
ceastă ipoteză. Un privilegiu 
care mi-a permis să descopăr 
că, cel puțin una din calită
țile fundamentale ale filmului, 
aceea de martor al unei realități 
este foarte veche în filmul ro
mânesc.

Privilegiul este acela că pot 
să mă joc serios cu pelicula de 
cîteva luni trăind în lumea de 
imagini fermecătoare a filme
lor de actualități și a vechilor 
filme artistice românești. Privi
legiu de a încerca să evoc o 
clipă de istorie prin cinemato
graf.

Este adevărat că primele jur
nale de actualități făcute în 
România, după miraculoasa ex
periență a lui Lumière, au fost 
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făcute de o casă franceză — 
Casa de filme Pathe. Dar este 
tot atît de adevărat că în lumea 
de imagini în care trăiesc de cî- 
tăva vreme am cunoscut pe 
unul dintre primii „cineaști“ 
români în sensul dat de Dellvo 
cuvîntului. Că lucrînd la filmul, 
de montaj despre Bucureștii de 
altădată am văzut primele re
portaje filmate, realizate de o- 
peratorul C. Ivanovici. E ade
vărat, mai ales, că stînd în în
tunericul sălii de proiecție și 
privindu-i filmele turnate cu 
55—60 de ani în urmă și ascul- 
tîndu-i uluitoarele povești des
pre cutare, sau cutare moment 
al filmului, despre cutare sau 
cutare personaj care apare cîte
va clipe pe ecran, am înțeles 
că filmul românesc are o istorie 
și. că de mult, cineaștii români 
știau să privească realitatea 
care-i înconjura.

A încerca să faci un portret 
psihologic și social al unui oraș 
din aceste mii de fragmente de 
film ar fi o întreprindere ris
cantă dacă n-ar exista acea în
cărcătură de adevăr și fină ob
servație psihologică în fiecare 
metru de peliculă. Nu numai în 
jurnale de actualități, dar și în 
filmul artistic, precursorii no
ștri știau să fie autentici.

Pentru autorii filmului „Ecate- 
rina Teodoroiu“ este un incon
testabil omagiu faptul că unele 
din secvențele filmate, turnate 
pe Calea Victoriei eu oameni 
reali și fără actori, au putut fi 
luate chiar de acest neprețuit 
martor al . Istoriei filmului

mult mai mult. Vo-m explica 
mai amănunțit.

în vacanțele de primăvară 
ale elevilor, la școlile popu
lare de artă se desfășoară și 
cursurile periodice de instruc
tori. în afara celor cu program 
regulat, împărțite pe cîteva 
secții : dirijat, cor, regie bri
găzi artistice, regie teatru, co-

regrafie. Aceste cursuri sînt 
reluate în vacanța de vară 
tirnp de 20 de zile, aceasta în 
decurs de doi ani. Se asigură 
cursanților profesori pregătiți, 
materiale didactice, fără să 
mai vorbim de „amănuntele" 
prozaice : deplasare, cazare, în
treținere...

Casa creației populare Ba
cău a pregătit în această pri
măvară 60 de cursanți. Dis
cuția avută la deschidere o*  
tov. metodist Ion Apetrei re
leva un aspect : „Pregătim ca-

Expoziția de pictură : Magda
lena Rădulescu (Franța) — Să
lile Ateneului Român 

stagiunii, cu o perioadă de maxi
mă oboseală a instrumentiștilor 
care mai sînt — vrînd nevrind — 
și membri ai-unor formații sim
fonice), și o lărgire a cadrului de 
desfășurare prin invitarea unora 
dintre formațiile reprezentative 
din străinătate. Brașovul ar putea 
deveni astfel un centru al culturii 
muzicii de cameră de prestigiu 
european spre care s-ar putea 
îndrepta (printr-o propagandă 
eficientă, desfășurată metodic în 
centrele muzicale ale țării și 
străinătății), sute de iubitori de 
artă, dornici să se regăsească în 
perimetrul unui Festival muzical 
care-și propune să cultive un gen 
muzical de elevație și profun
zime.

Excepționalele rezultate ale a- 
cestei ediții trebuie să rodească, 

lăudabila inițiativă nu tre
buie să se oprească aci. Talentații 
organizatori ai vieții muzicale din 
Brașov trebuie să se bucure în 
continuare de sprijinul necesar 
transformării orașului lor într-un 
centru artistic de largi rezonanțe.

IOSIF SA VA

P.S. Am intitulat aceste săptă
mânale însemnări „La. sfîrșit de 
stagiune.........Mi se pare tocmai
de aceea necesar ca alături de 
aceste entuziaste rînduri despre 
Festivalul de Muzică de Cameră 
de la Brașov, să consemnăm in
satisfacția pe care ne-a adus-o 
concertul final al Filarmonicii din 
București, prin reprpgramarea 
Simfoniei a IX-a de Beethoven 
în care nu am regăsit de multe 
ori vibrația, paginilor care ne re
amintesc în cel mai înalt grad de 
compozitorul pe care întreaga 
lume îl sărbătorește in acest an.

I. S.

„ABSOLVENȚII“ FANTOMĂ

nostru, care este C. Ivanovici, 
drept fragmente de jurnal indi- 
cîndu-ne chiar și operatorul. 
Este un omagiu adus firescului 
și respectului față de realitatea 
acestui film.

Dar dacă același lucru se poa
te spune și despre secvențe în
tregi din filmele : „Manase", 
„Leiba Zibal“, sau „Lia" înseam
nă că ochiul înaintașilor noștri, 
această unealtă vie de neînlo
cuit pentru cineaști era mereu 
atent la viață și la realitate. în
vățătura lor ar trebui să fie 
mai mult urmată de noi cei 
care lucrărm astăzi în film.

S-ar putea obiecta că dacă fil
mul românesc a avut oameni cu 
asemenea calități, dacă cei care 
l-au practicat au avut o eviden
tă aplicație spre cinematograful 
autentic, cum se explică totuși 
că el n-a dat cinematografiei 
mondiale o operă care să echi
valeze valoric, dacă nu pe Grif
fith sau Einsenstein cel puțin 
pe Feuillade sau Marcel L’Her- 
bier. Pentru cei care cunosc tai
nele filmului româneso răspun

sul este Imediat ; cineaștii, 
mulți, puțini, cîți erau, erau sin
guri lucrau foarte puțin și de 
cele mai multe ori întîmplător. 
Ceea ce le lipsea era un climat 
cinematografic.

Dezvoltarea cinematografului 
ca și a oricărei alte arte presu
pune o consacrare continuă, o 
stare permanentă de exprimare 
cinematografică.

Fiecare din regizorii români 
care încercau să lucreze, care 
reușeau să realizeze primul lor 
film de succes era apoi con
damnat la o îndelungată și cu 
totul necreatoare așteptare.

Talentele existente, disponibi
litățile în cinematograf, se pot 
realiza numai cu condiția unei 
continuități în munca de crea
ție cinematografică. Cei care au 
dovedit că pot să lucreze filme, 
că au datele necesare pentru a- 
ceasta trebuie să lucreze mai 
mult și fără întrerupere. Iar a- 
ceastă continuitate, unica posi
bilitate de creare a unui mo
ment în cinematografia unei 
țări înseamnă realizarea conco
mitentă a unui număr cît mai 
mare de filme.

Pentru că într-o cinematogra
fie calitatea depinde, oricît ar 
părea de paradoxal, în primul 
rînd, de cantitate. Așa s-a în- 
tîmplat și în Franța în timpul 
lui’ Meliăs și Feuillade, și în A- 
merica în timpul lui Griffith și 
Mack Sennet, și în Uniunea So
vietică în anii 1920—1930.

RADU GABREA

dre calificate cu aptitudini 
care să poată face față și pro
blemelor învățămîntului la 
sate, adică să știe să solfegieze, 
să pregătească un cor, să su
plinească niște ore“. Aceasta 
e menirea școlilor populare de 
artă ? Nu contestăm necesita
tea pregătirii multilaterale a 
cadrului didactic din mediul 

rural, ci vrem să amintim că 
această pregătire nu revine 
școlii populare de artă, care 
este o pepinieră pentru cei în
zestrați, care vor să activeze 
în domeniul muncii culturale 
la sate sau la orașe. Este me
ritoriu, dacă aceștia au și ca
litatea de profesori, poate fi 
un argument în favoarea unei 
calități superioare a aportului 
lor, dar de aici pînă la o supra
punere nejustificată de valori 
e drum lung.

In general, se știe că la

IULIAN NEACȘU

O emisiune îndeobște cunoscu
tă este Steaua fără nume. Tine
rii („tineri de toate vîrstele“, cum 
ar spune un prieten al stadionu
lui astăzi celebru prin umorul său 
gramatical) nu rămîn nepăsători 
în (ața obiectului de metal au
rit sau argintat care seamănă 
foarte bine și cu un ghimpe. O 
excelentă „preselecție“ filmată de 
Sorin Grigorescu și Cristina Pa- 
traulea, „preselecție“ pe care am 
dori s-o revedem pe micul ecran, 
a arătat deznădejdea în a da din 
gură ca privighetorile a unor con
temporani în fuste sau în panta
loni. Amintiți-vă numai de acel 
băiat care țopăia straniu strigînd 
„Viva Maria“ sau de fata aceea 
îngropată în păr care se străduia 
să-și exprime „amoorul" claxo- 
nînd cînd pe o parte a limbii, 

STEL UȚE
cînd pe cealaltă. Cît efort, cită 
stăruință, cită energie cheltuită 
aiurea de băieți și fete, altfel 
drăguți și probabil folositori, cîtă 
neputință și cîte lacrimi ambiți
oase îndărătul pleoapelorI Foarte 
bine însă, omul e dator să vrea 
și imposibilul, iar dacă pentru u- 
nii dintre noi a trece din etapa 
întîi pînă într-a treia e același 
lucru cu a trăi pentru a trăi, nu-i 
nici o nenorocire, nu ne facem 
griji de pomană. De altfel, după 
„preselecție", s-au auzit voci mi
loase care protestau împotriva 
„cruzimii“ camerei de luat ve
deri, „cruzime“ care fie vorba în
tre noi, ne-a făcut să rîdem cu 
lacrimi de crocodil. Bieții aspi
ranți la glorie însă nu numai că 
n-au simțit caricatura, dimpotri
vă, s-au crezut „lansați", gîngu- 
rind și întinZîndu-fi minutele 
spre steluță. Să-i lăsăm însă pe 
cei picați la preselecție, să ne mi
răm de cei admiși care își pierd, 
timpul între două reverențe și o 
poezioară, să-i vedem și să-i as
cultăm pe ceilalți, puțini aleși, 
lunea, tremurătoare ambiții de 
o săptămînă — două, plutind in
cert între Scita (Dan Deșliu) și 
Caribda (juriul). Unii dintre ei au 
șanse, alții n-au, important e să 
existe emisiunea, să se impună a- 
tenției. Și emisiunea există, este 

cursurile periodice „vin profe
sori din județ“ fără să se cu
noască dacă aceștia justifică 
prezența lor printr-o participa
re Ia viața culturală a comu
nei, dacă vor rămîne în co
muna respectivă și cît, dacă 
viața culturală a comunei so
licită un număr mai mare său 
mai mic de instructori. Am 

văzut că în județul Bacău sînt 
30 de formații folclorice care 
n-au instructori, deși școala 
populară de artă din oraș func
ționează de 10 ani, numărînd, 
teoretic, peste 400 de instruc
tori școlarizați. Nici în jude
țul Suceava nu sînt palpabile 
eforturile depuse pentru in
struirea unor virtuali activiști 
culturali la sate. Propriile noas
tre căutări în comunele Sal- 
cea, Scheia, Ipotești, Fundu- 
Moldovei, Molid, ca și cele 
spuse de Iuliana Ciocani, me- 

„o stea“ în programul televiziu
nii și încă nu dintr-acelea căză
toare.

Poziția de frunte însă obligă e- 
misiunea, paradoxal, să facă totul 
pentru a supraviețui. Aceasta 
este și explicația așa-zisei severi
tăți a juriului de luni, juriu care 
îi dă Gabrielei Voicu numai 116 
puncte în „finală“, după ce pro
movase cu 120 de puncte o „con- 
servatoristă“ nedusă nici măcar 
la operă. Ridicol. Trecem peste 
faptul că „Steaua fără nume“ își 
schimbă de la o zi la alta crite
riile, cum schimbăm noi banii și 
astfel nici o stea nu seamănă cu 
alta, Suciu fiind de exemplu 
„măi, măi“, în timp ce Marcel 
Roșea rămîne în continuare un 
foarte bun pistolar, ceea ce este 
cu totul altceva. Trecem și peste 
faptul că Gabriela Voicu are o 
bună voce de operetă, deși, cum 
„nimeni nu poate fi obligat să 
fie cel mai inteligent în cele zece 
minute de apariție pe micul e- 
cran“ (Gr. Moisil), nici ea nu 
putea fi silită să cînte cel mai 
bine luni la ora 21. Ce ne inte
resează este componența juriului. 
Personalități cunoscute de obicei, 
membrii juriului au și nu au le
gătură cu acest concurs (de e- 
xemplu tovarășul Bîrdigan din 
Brăila n-are). Deci, de ce nu a- 
par în juriu șefi de orchestre 
(Manolescu, Ghentzer...), poate 
viitori acompaniatori ai stelei ?

De ce nu apar în juriu cîntăreți 
de muzică ușoară consacrați (Pîs- 
laru, Aurelian, Anda Călugărea- 
nu), cînd tocmai ei ar fi îndreptă
țiți să facă dintr-o steluță o stea 
colegă? De ce nu apar în juriu 
reprezentanți ai Electrecordului, 
ori ai teatrelor de estradă, poate 
viitoare părți contractante r De 
altfel se știe că toți cei ce aspiră 
la steluța asta nu s-au gîndit 
niciodată să cînte pe scena Ope
rei și totuși președinte de juriu 
este Octav Enigărescu, directorul 
nobilei instituții. In sfîrșit, ce s-o 
mai lungim cu... asprimea juriu
lui. Pentru că mi se pare că se
riozitatea acestui concurs nu tre
buie să se afirme prin asemenea 
„exemple" extreme, ci prin valo
rile descoperite și impuse de cei 
îndreptățiți să sprijine muzica u- 
șoară. Altfel spus, unde căutăm 
„stelele“, care este cerul lor ?

P. S. Anunțat fiind de către 
Tudor Mușatescu și Dan Deșliu 
că textul prezentării varietăților 
„Tonul face muzica“ nu le apar
ține decît în proporție de 5 la 
sută, nu-mi rămîne decît să fac 
cuvenita rectificare a precedentu
lui „telespectator", îndreptîn- 
du-mi laudele spre „adrisanții 
necunoscuți“ cărora le revine 
restul.

todistă la Casa de cultură Va
tra Dornei, confirmă afirmația 
de mai sus : „Activez de 12 ani 
în bazinul Domelor și pot nu
măra pe degetele unei miini 
oameni care, urmînd cursurile 
școlilor populare, le-au justi
ficat prin munca lor. Și a- 
ceasta mai mult în oraș. Eu 
însămi am predat o vreme la 
această școală și cunosc răs
punsul : „Eu n-am venit c-am 
vrut. Am fost trimis“... Și sînt 
trimiși tineri profesori supli
nitori care fac naveta sau care 
vor pleca peste cîteva luni, 
oameni care n-au depășit nici
odată sfera interesului lor pro
fesional și n-o vor face nici 
după terminarea acestor 
cursuri".

Ipoteza conform căreia e 
suficent să instruim oameni 
ca nivelul cultural să cunoas 
că un ritm ascendent, este e- 
vident, profund greșită.E ne
cesar să fie mai întîi depistate 
talente, posibilități, pasiuni și 
acestora să li se ofere mijloa
cele de dezvoltare ; e mult mai 
eficace să existe un număr 
chiar mai mic de activiști cul
turali, dar real, decît aceste 
simple cifre frumoase, care 
mai au și darul de a liniști cu
getele celor răspunzători.

mm mm esci/
(FRANȚA)

Cai, fremătînd într-o aștep
tare încordată. Cai, alergînd fre
netic, singuri sau struniți de că
lăreți aspri și taciturni. Hore, 
dansuri dezlănțuite. Iată singu
rele imagini care revin haluci
nant, obsesiv într-un număr im
presionant de tablouri. Este e- 
vident însă că Magdalena Ră- 
dulescu caută „motivelor“ voit li
mitate, o anume semnificație. 
Contopește în ele, așa • cum re
marca Jean Cassou, „izvorul și 
forțele misterului folcloric“, ceva 
din copilăria sa, din acele amin
tiri care o reîntorc consecvent

„DANS"MAGDALENA RADULESCU

spre obîrșie. Trădează în ele, ca 
și Dimitrie Vărbănescu, un alt 
remarcabil pictor român stabilit 
și afirmat în străinătate, o nos
talgie a originarului, o năzuință 
spre trăirea activă a experiențe
lor consumate, cărora numai 
forța repetiției și vitalitatea ex
primării le asigură, parcă com
pensatoriu, pregnanță și adevăr.

LA SFIRȘIT
DE STAGIUNE...

Un eveniment inedit a coroiat 
stagiunea muzicală: prima qdiție 
a Festivalului de Muzică de Ca
meră de la Brașov.

Intr-o suită de corespondențe 
am prezentat unele dintre mani
festările Festivalului.

Acum la capătul a 6 zile de 
concerte în care s-au perindat în 
fața noastră 12 formații camerale, 
se impun cîteva sublinieri.

Festivalul a unit înainte de 
toate cele mai hune forțe inter
pretative ale țării, toată suma 
formațiilor născute în ultimii ani 
la București, Cluj, Brașov prin 
strădaniile unor muzicieni dor
nici să cultive o artă de esență, 
fără spectaculozitate și amploa
re, un gen care solicită o maxi
mă muzicalitate.

De la „Madrigalul" dirijat de 
Marin Constantin, la noile for
mații ale Brașovului, (Orchestra 
de Cameră a Filarmonicii „Gh. 
Dima“ și formația „Pro Arte"), 
ansambluri camerale cu experien
ță mai îndelungată sau aflate la 
primii pași ai „carierei" lor au 
demonstrat deosebitele înclinații 
ale muzicienilor noștri spre culti
varea unui gen în care cele mai 
mici detalii prind relief și con
verg spre transmiterea conținutu
lui emoțional.

Festivalul de la Brașov a fost 
în același timp un Festival al 
creației muzicale contemporane 
românești. Fiecare formație și-a 
făcut un titlu de cinste din pre
zentarea unei lucrări românești. 
Cu excepția Trioului interpretat 
de formația „Pro Arte" o piesă 
eterogenă și lipsită de expresivi
tate, Festivalul a constituit o 
reală trecere în revistă a unora 
din cele mai semnificative pagini 
zămislite de compozitorii noștri, 
oferindu-ne un „tablou“ (deși in

Artista evită cu dibăcie, „culoa
rea locală“. Evită să speculeze 
amănuntul. „în pînzele sale nu 
există nici un element pitoresc 
sau anecdotic, ci un fel de re
întoarcere la minunatele armonii 
esențiale și primitive ale grupu
lui“ — afirmă Jaques Lassaigne. 
Personajele sale — călăreți și ho- 
ritori — nu sînt conturate fizio
nomie, nu sînt caracterizate psi
hologic, nu stabilesc între ele 
nici o relație descriptivă sau con
ceptuală ; ele sînt, așa cum ob
serva același critic, un soi de 
„veștminte rituale“, de „traves
tiuri simbolice care se compun și 
ascultă numai de un ritm inte
rior“. Geografia și istoria trăiesc 
într-o complicitate fertilă. Perso
najele pot fi, rînd pe rînd, sci
tice, dacice, românești, respirînd 
în același timp un nu știu ce aer 
„balcanic" comun, pot fi arhaic« 
și contemporane totodată.

Este interesant de observat că 
artista nu urmărește crearea u- 
nei senzații de ritm prin studiu, 
prin aplicarea unor principii strict 
plastice, ci mai degrabă prin 
spontaneitatea afirmării, prin 
tensiunea nervoasă și aparenta 
stîngăcie cu care face să apară 
linia în dreptunghiul lucrării. Nu 

complet), al căutărilor care au 
animat pe unii dintre reprezen
tanții celor mai diferite generații 
de creatori români în sondarea 
universului muzicii de cameră.

Festivalul a autentificat dra
gostea cu care publicul știe să 
înconjure manifestările de largă 
respirație, de artă autentică. Să
lile arhipline, au reprezentat, in
discutabil, un răspuns autorizat 
pentru întrebările acelor organi
zatori ai vieții artistice care se 
îndoiesc de aderența iubitorilor 
de artă pentru genurile dificile, 
genuri care solicită cultură, con
centrare. Interesul cu care sute 
de oameni au urmărit timp de 6 
zile manifestările Festivalului, 
constituie cel mai hotărîtor ar
gument în favoarea continuării 
organizării unor asemenea mani
festări, inițierii unor manifestări 
concertistice de anvergură, înde
lung gîndite și pregătite sub toa
te aspectele.

Prima ediție a Festivalului de 
la Brașov a autentificat de ase
menea climatul ideal pe care 
orașul de la poalele Tîmpei îl 
poate asigura unui Festival Na
țional permanent de Muzică de 
Cameră. Alături de sala Teatrului 
Dramatic, de Sala Casei Armatei, 
de pitoreasca sală de la Bastio
nul Țesătorilor (unde au fost pro
gramate manifestările acestui an), 
Castelul de la Bran, Biserica 
Neagră cu orga ei excepțională 
pot asigura, în orașul acesta cu o 
ambianță muzicală excepțională, 
condițiile maxime (pe care le-ar 
putea rîvni orice centre artistice), 
pentru o mare competiție muzi
cală.

Viitorul. Festival de Muzică de 
Cameră de la Brașov ar mai so
licita în afara unei perioade mai 
propice desfășurării sale, (începu
tul lunii iulie coincide cu sfîrșitul 

desenează, nu delimitează su
prafețe și volume. Scrijelează 
parcă semne. Culoarea se înso
țește numai cu linia într-o sara-, 
bandă violentă și uneori obosi
toare, sfidînd orice arhitectura« 
compozițională prestabilită. Ac
centuez acestea tocmai pentru a 
sublinia că nu efectele strici 
formale, nu efectele decorative 
rețin atenția Magdalenei Rădu- 
lescu, ci, în primul rînd, adecva
rea unor mijloace specifice vizi
unii sale originale, semnificațiilor 
adinei pe care ea le conține. 
Ritmul lucrărilor sale trebuie 
înțeles ca simbol al vitalității 
funciare a unui popor, a arden
tei și tinereții sale spirituale. 
Este un ritm de o vîrstă cu mi
turile care-și transmit nealterat 
impulsurile, ca și acestea, pînă 
la noi. Intră fără îndoială în a- 
ceastă atitudine și o doză oare
care de codificare implicită prin 
care năzuiește să închidă per
fect în limitele unui semn grafie 
o realitate foarte abstractă și ge
nerală. Poate că mult mai lim
pezi apar spiritului aceleași in
tenții din atmosfera fantastică, 
de basm, a lucrărilor, care din 
depărtare ne apar ca niște stră
lucitoare vitralii.

Tot așa cum speculațiile asupra 
formei ne pot conduce la con
cluzii eronate foarte departe de 
ceea ce a dorit artista însăși, la 
fel de neavenite pot fi și Specu
lațiile privind înțelesurile‘folclo
rice ale dualității om-cal, pri
vind cultul zeilor hyppomorfi, 
ori cele privitoare la motivul 
calului psychopomp (al calului 
considerat ca animal funerar), 
motiv atît de des întîlnit în 
folclorul românesc, ca și în mi
tologia popoarelor antice. în a- 
celași sens universul său, în care 
personajele par eroi ai unui ba
let mecanic, ne conduce la unele 
afinități cu expresionismul, dar 
nu se poate defini în primul rînd 
un raport cu acesta. Artista își 
găsește legături infinite cu pă- 
mîntul natal, cu istoria și tra
dițiile țării. Ori de cîte ori vom 
vorbi de arta Magdalenei Ră- 
dulescu va trebui să amintim cu
vintele lui Miron Radu Paraschi- 
vescu, cuvinte ce-i sînt adresate 
direct : „Fidelitatea artistului 
față de sine însuși nu poate fi 
în nici un fel despărțită de aceea 
față de țara și poporul în mij
locul căruia s-a născut, s-a hrănit 
și ridicat“.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU
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POPULAȚIA CAPITALEI A PRIMIT 
CU CĂLDURĂ DELEGAȚIA DE PARTID

SI GUVERNAMENTALĂ A UNIUNII SOVIETICE
(Urmare din pag.

Uniunii Sovietice fi alți membri 
ai corpului diplomatic.

La coborîrea din avion, pre
mierul A. N. Kosîghin a fost sa
lutat cordial de premierul lori 
Gheorghe Maurer.

T ovarășul Ion Gheorghe 
Maurer prezintă apoi pe memorii 
conducerii de partid și de stat 
veniți în întîmpinare.

Comandantul gărzii de onoare 
dă raportul. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale Vniunii So
vietice fi Republicii Socialiste 
România.

Tovarășii A. N. Kosîghin fi Ion 
Gheorghe Maurer trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice fi persoanele 
oficiale române venite în întîm
pinare.

Cetățenii Capitalei aflați pe ae
roport aplaudă îndelung pe înal- 
ții oaspeți, soli ai poporului sovie
tic de care poporul român este 
legat prin trainice legături de 
prietenie fi solidaritate în lupta 
pentru triumful socialismului și 
comunismului, în lupta pentru 
pace.

De pe podiumul amenajat pe 
aeroport, tovarășul ION GHEOR
GHE MAURER rostește cuvintul 
de hun sosit.

Stimate tovarășe Kosîghin, 
Dragi oaspeți,
Tovarăși,

La sosirea dv. pe pămîntul pa
triei noastre, îmi este plăcut să 
adresez delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Kosîghin, un cordial bun venit 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a guvernului Republicii Socialiste 
România și a întregului nostru 
popor.

Vedem în vizita în România a 
delegației de partid și guverna
mentale sovietice o manifestare 
a prieteniei cu vechi tradiții si 
a colaborării multilaterale sta
tornicite între țările și popoarele 
noastre. Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală pe 
care îl vom semna, constituie 
expresia acestor legături și 
creează totodată cadrul pentru 
continua lor dezvoltare spre bi
nele ambelor noastre popoare, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

In deplin consens cu năzuin
țele și sentimentele întregului 
popor român dorim ca vizita 
dumneavoastră, semnarea trata
tului să se înscrie ca un moment 
pozitiv în extinderea și adînci- 
rea relațiilor româno-sovietice, 
să deschidă oalea unor noi pro
grese în întărirea prieteniei și 
colaborării dintre Republica So
cialistă România și Uniunea So
vietică, dintre popoarele celor 
două țări, dintre Partidul Comu-

Depunerea
unor 

coroane 
de flori

în cursul după-amiezii, 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So
vietice, în frunte cu tovarășul 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., au 
depus coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală.

La solemnitățile, care au 
avut loc cu acest prilej, au fost 
prezenți tovarășii Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 

'Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., general- 
locotenent Ion Coman, mem
bru al Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan. ministrul in
dustriei miniere și geologiei, 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef 
de secție Ia C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Teodor Marinescu. ambasado
rul României în U.R.S.S., ge
nerali și ofițeri superiori.

La Monumentul eroilor so
vietici au fost de față membrii 
Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

în fața monumentelor erau 
aliniate companii de onoare. 
Fanfara a intonat imnurile de 

- stat al Republicii Socialiste 
i România și Uniunii Republici

lor Sovietice Socialiste.
După depunerea coroanelor 

de flori cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere.

Solemnitățile au luat sfîrșit 
prin defilarea companiilor mi
litare de onoare. 

nist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Astăzi, oînd în lume există încă 
numeroase probleme politice 
nesoluționate, focare de încor
dare și conflict, este necesar să 
se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru lichidarea acestor focare, 
împotriva politicii imperialis
mului de dictat și amestec în 
treburile altor popoare, pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale, pen
tru crearea unei atmosfere de 
colaborare și înțelegere între 
state. în acest sens, partidul și 
statul nostru sînt hotărîte să ac
ționeze împreună cu toate țările 
socialiste, cu toate țările intere
sate, cu forțele antiimperialiste 
pentru pace și securitate în 
Europa și în lume, pentru pro
gres social. Salutîndu-vă încă o 
dată, stimați tovarăși, vă dorim 
o ședere cît mai plăcută în țara 
noastră !

A luat apoi cuvintul tovarășul 
A. N. KOSÎGHIN.

Stimate tovarășe Maurer, 
Stimați tovarăși, prieteni.

Ne bucură sincer posibilitatea 
de a vizita din nou România So
cialistă, de a ne întîlni cu oa- 
menii muncii români, cu poporul

Seara, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., a oferii 
o recepție în cinstea delega
ției de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul Alexei Ni- 
kolaevi'ci KoSghiiî, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Ü.R.S.S1, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

Toastul tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Toastul tovarășului
A. N. KOSÎGHIN

Dragă tovarășe Kosîghin, 
Onorați tovarăși.
Primirea caldă pe care v-au 

făcut-o astăzi cetățenii Bucu
reștiului constituie o expresie 
elocventă a relațiilor de prie
tenie dintre poporul român și 
popoarele sovietice, a dorinței 
lor de a întări și dezvolta con
tinuu legăturile de solidarita
te internaționalistă și colabo
rare multilaterală.

îmi este plăcut să adresez, 
fn această seară, din partea 
conducerii de partid și de stat 
a României, a întregului po
por român, un salut cordial 
tovarășului Alexei Nikolaevici 
Kosîghin, conducător stimat 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al statului 
sovietic, celorlalți tovarăși din 
delegația de partid și guver
namentală sovietică, sosită în 
Republica Socialistă România 
pentru a semna, împreună cu 
noi, Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
dintre cele două țări.

Politica externă a partidului 
și statului nostru, așa cum a 
fost ea definită Ia Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, are ca una 
din temeliile sale fundamenta
le dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multi
laterală cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, cu Uniu
nea Republicilor Sovietice So
cialiste.

Sîntem bucuroși să subli
niem că și discuțiile noastre 
evidențiază cursul pozitiv al 
colaborării româno-sovietice, 
în folosul și spre satisfacția 
ambelor părți. Terenul fertil 
al relațiilor de prietenie dintre 
România și Uniunea Sovietică 
îl formează esența comună a 
orînduirii sociale, ideologia 
marxist-leninistă, țelurile so
cialismului și comunismului, 
internaționalismul socialist — 
factori a căror acțiune este 
amplificată prin progresul ra
pid al economiei și culturii 
statelor noastre. Considerăm 
că posibilitățile de dezvoltare 
și adîncire a acestei colaborări 
nu au fost nici pe departe e- 
puizate ; dimpotrivă, apreciem 
că există în acest sens mari 
posibilități insuficient folosite 
sau neexplorate.

Este îmbucurător să consta- 

român. Delegația noastră vă ex
primă recunoștința pentru a- 
ceastă primire călduroasă, cor
dială. Comitetul Central al 
Partidului Comunist, guvernul 
sovietic, poporul nostru ne-au 
trimis la București pentru a 
semna noul tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Uniunea Sovietică și Repu
blica Socialistă România, pentru 
a întări alianța frățească a țărilor 
noastre strîns unite prin legă
turile internaționalismului pro
letar socialist. Prietenia po
poarelor Uniunii Sovietice și Ro
mâniei este un factor de o mare 
însemnătate în rezolvarea proble
melor construirii socialismului și 
comunismului, în întărirea co
munității socialiste, în lupta 
pentru cauza păcii și securității 
internaționale. Vigoarea și efici
ența acestui factor sînt confir
mate de cele două decenii ale 
colaborării noastre bazate pe 
egalitatea în drepturi. Noi sîntem 
convinși că în anii următori 
prieteniei sovieto-române îi va 
fi dat să joace un rol și mai 
mare. De asemenea, ne expri
măm încrederea că vizita dele
gației sovietice de partid și gu
vernamentală, apropiatele trata
tive cu conducătorii Partidului 
Comunist Român și guvernul

Recepția oferită de președintele

Consiliului de Miniștri
Au luat parte M.A. Suslov, 

A.A. Gromîko, K.V. Rusakov, 
A.V. Basov — membri ai de
legației de partid și guverna
mentale a Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu - Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț„ Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Mihai Gere. . Ion loni- 
ță, precum și Mihai Marines
cu, Ion Pățan, vicepreședinți 

tăm hotărîrea ambelor părți 
de a promova în continuare și 
de a ridica la un nivel tot mai 
înalt, în toate domeniile, re
lațiile existente între țările 
noastre. Tratatul pe care îl 
vom semna consfințește prin
cipiile care stau la baza aces
tor relații : ajutorul frățesc, 
avantajul reciproc, respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, egalitatea în drep
turi, neamestecul în treburile 
interne. Nutrim speranța că el 
va marca un pas important în 
direcția extinderii colaborării 
dintre țările și popoarele 
noastre, a fructificării din ce 
în ce mai bune a acelor ele
mente care conferă trăinicie și 
superioritate relațiilor de tip 
nou statornicite între statele 
noastre, va servi dezvoltării și 
întăririi prieteniei româno- 
sovietice. Făurind orînduirea 
nouă, socialistă, muncind pen
tru dezvoltarea economică și 
social-culturală a țării, po
porul român, guvernul Româ
niei socialiste sînt conștiente 
de necesitatea de a-și aduce 
contribuția Ia soluționarea 
problemelor internaționale, 
militează pentru securitate în 
Europa și în lume, pentru dez
voltarea colaborării între sta
te, pe baza stimei și interesu
lui reciproc, a respectării nor
melor dreptului internațional, 
se pronunță activ pentru în
cetarea agresiunii în Indochi- 
na, pentru reglementarea paș
nică a conflictului din Orien
tul Apropiat, împotriva poli
ticii agresive a imperialismu
lui, de dominație și asuprire 
a altor popoare, împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine 
stătător destinele.

Vă propun, stimați oaspeți, 
să ridicăm paharul :

Pentru prietenia și colabo
rarea multilaterală dintre ță
rile, partidele și popoarele 
noastre !

Pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii în întreaga 
lume !

Pentru Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru Co
mitetul său Central !

în sănătatea tovarășului
Leonid Ilici Brejnev 1

în sănătatea tovarășului
Alexei Nikolaevici Kosîghin 1

în sănătatea tuturor celor 
prezenți 1

Republicii Socialiste România, 
încheierea noului tratat sovie- 
to-român vor contribui hu 
numai la dezvoltarea în conti
nuare a colaborării țărilor noas
tre, ci vor constitui și un pas 
nou în întărirea coeziunii comu
nității socialiste.

Permiteți-mi ca în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii- Sovietice 
și al guvernului sovietic să adu
cem mulțumiri cordiale Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului Republicii 
Socialiste România, pentru invi
tația făcută delegației sovietice 
de partid și guvernamentale.

Să se întărească prietenia sb- 
vieto-română, să se dezvolte co
laborarea țărilor noastre în nu
mele socialismului și comunis
mului.

Să trăiască și să înflorească 
România Socialistă, Partidul ei 
comunist și poporul ei muncitor !

Cuvântările au fost subliniate 
cu puternice aplauze.

După defilarea gărzii de onoa
re, cei doi șefi de guvern se în
dreaptă spre salonul oficial al ae
rogării, în aclamațiile îndelungi 
ale celor prezenți pe aeroport.

Tovarășii A. N. Kosîghin și Ion 
Gheorghe Maurer iau apoi loc în- 
tr-o mașină deschisă, excortată de

ai Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Teodor 
Marinescu, ambasadorul
României în Uniunea Sovieti
că, membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Au luat, de. asemenea, par
te șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în România și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Dragă tovarășe Maurer, 
Dragi tovarăși,
în numele delegației de 

partid și guvernamentale 
sovietice, vă aduc mulțumiri 
pentru cuvintele dv de salut 
prietenesc, pentru atenția și 
ospitalitatea de care s-a bucu
rat delegația noastră. Prima 
zi a șederii noastre în capi
tala României socialiste este 
bogată în impresiile vii și me
morabile prilejuite de întîlni- 
rile cu oamenii muncii ro
mâni.

Atmosfera acestor Intîlniri 
dovedește, în primul rînd, că 
popoarele Uniunii Sovietice și 
României, partidele comuniste 
din țările noastre au parcurs 
laolaltă un drum mare, că i- 
deile cuprinse în Tratatul so- 
vieto-român din anul 1948 au 
fost transpuse în viață.

în aceste două decenii, în 
lume au survenit schimbări 
gigantice. Cel mai important 
rezultat, care are un rol defi
nitoriu pentru procesul evo
luției istorice, îl constituie în 
prezent sistemul mondial so
cialist, clasa muncitoare inter
națională, toate forțele revo
luționare și progresiste din 
lume. Pentru forțele progre
siste din lumea întreagă n-au 
existat niciodată posibilități 
ca acele care se deschid în 
fața lor astăzi. Țările socialis
te, din familia cărora fac par
te și Uniunea Sovietică și 
România, sînt capabile să rea
lizeze pe deplin aceste posi
bilități, în interesul popoare
lor lor, în interesul socialis
mului și păcii.

Marele rol al sistemului 
mondial socialist este un co
rolar al avantajelor pe care 
le oferă orînduirea socialistă 
și colaborarea noastră colec
tivă, bazată pe principiile 
marxism-leninismului, inter
naționalismului socialist. A fo
losi această colaborare a tu
turor țărilor socialiste pentru 
accelerarea mersului nostru 
comun înainte pe drumul pro
gresului — este una din cele 
mai importante probleme care 
se pun în fața țărilor socia
liste. Dar pentru aceasta tre
buie să generalizăm experien
ța acumulată, să definim clar 
și precis perspectivele colabo
rării noastre, s-o dezvoltăm 
activ, îmbrățișînd o sferă cît 
mai vastă de domenii și pro
bleme, înlăturînd tot ce con
stituie un impediment pe a- 
cest drum.

Cred că voi exprima părerea 
noastră comună, spunînd că 
noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, 
pentru semnarea căruia dele
gația de partid și guvernamen- 

motociclișfi, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspeților. 
Pe parcurs, la intrarea în capita
la țării, precum și pe magistrala 
care reprezintă traseul cortegiului 
de mașini, zeci de mii de cetă
țeni ai Bucureștiului au făcut o 
călduroasă primire solilor poporu
lui sovietic, aclamînd, manifestînd 
cordial pentru prietenia româno- 
sovietică, pentru alianța și cola
borarea dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. Numeroși ce
tățeni fluturau stegulețe cu în
semnele de stat ale U.R.S.S. și 
României, salutind și urînd bun 
venit în patria noastră lui A. N. 
Kosîghin și celorlalți membri ai 
delegației sovietice.

Vizita delegației sovietice în 
țara noastră se înscrie în con
textul dezvoltării continue a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-sovietice, 
relații ce cunosc în zilele noastre 
un curs ascendent. Cetățenii Ca
pitalei și-au exprimat convingerea 
că această nouă întîlnire ro- 
mâno-sovietică va contribui la 
cimentarea și mai strînsă a 
legăturilor tradiționale priete
nești, a colaborării frățești ce 
unesc România Socialistă și Uniu
nea Sovietică, popoarele român fi 
sovietic, partidele comuniste din 
cele două țări.

(Agerpres)

La intrarea în sala de re
cepție a celor doi șefi de gu
verne au fost intonate imnu
rile de stat ’ale Uniunii Sovie
tice și Republicii Socialiste 
România.

în timpul recepției, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și 
Alexei Nikolaevici Kosîghin 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

tală a Uniunii Sovietice a so
sit la București, va deveni 
baza juridică pe temeiul că
reia vor crește și se vor întări 
tradiționalele legături priete
nești ale partidelor, țărilor și 
popoarelor noastre, în anii ur
mători.

Noul tratat, care definește 
raporturile bilaterale ale 
României și Uniunii Sovietice, 
va contribui, totodată, la în
tărirea solidarității statelor 
întregii comunități socialiste, 
la dezvoltarea asistenței lor 
mutuale frățești, a colaborării 
strînse în domeniul politic, e- 
conomic și militar, servind 
astfel la întărirea prestigiului 
și influenței țărilor socialiste, 
ca și intereselor luptei pentru 
pace și socialism.

Dacă astăzi desfășurăm cu 
succes lupta împotriva primej
diei unui nou război, dacă în 
Europa cresc forțele care se 
manifestă pentru făurirea unui 
sistem eficient al securității 
colective, dacă suferă eșec a- 
venturile agresorilor imperia
liști, toate acestea sînt în mare 
măsură rodul eforturilor co
lective, pline de abnegație, ale 
țărilor comunității socialiste, 
rodul acțiunilor lor just orien
tate în lupta pentru pace și 
progres social.

Oamenii muncii din țările 
noastre, comuniștii sovietici și 
români sînt strîns legați între 
ei prin lupta comună pentru 
triumful idealurilor clasei 
muncitoare. Noi, comuniștii 
sovietici, înțelegînd bine în
semnătatea internațională a 
legăturilor noastre de priete
nie, sîntem ferm hotărîți să 
întărim prin toate mijloacele 
colaborarea frățească a Uniu
nii Sovietice și României.

Noi am vrea să propunem 
nn toast pentru întărirea bu
nei înțelegeri și încrederii re
ciproce între Uniunea Sovie
tică și România socialistă, 
pentru dezvoltarea între țări
le noastre a colaborării rod
nice, multilaterale, pentru în
tărirea continuă a prieteniei 
popoarelor Uniunii Sovietice 
și României.

Propun un toast pentru în
tărirea unității și coeziunii 
frățești a comunității socia
liste —■ principalul factor al 
progresului și păcii.

Propun un toast pentru 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, pentru 
secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia, pentru președintele său, 
tovarășul Ton Gheorghe Mau
rer. și în sănătatea tuturor to- I 
varășilor români aci prezenți I

VIE RECUNOȘTINȚĂ, HOTĂRlRE NECLINTITĂ 
pentru Îndeplinirea exemplară

A PROGRAMULUI DE ÎNFLORIRE A PATRIEI
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.f 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

trială și au fost reînsămînțate 
toate cele 70 000 ha de culturi 
compromise în agricultură. în 
domeniul investițiilor, transpor
turilor, ca și în compartimentele 
celelalte de muncă există, de 
asemenea, un ritm de activitate 
care garantează îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor ultimului an 
al actualului cincinal, asigurind 
pregătirea temeinică a condiții
lor trecerii la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de cel de-al 
X-lea Congres al partidului.

Plenara Comițetului județean 
de partid și sesiunea Consiliului 
popular județean, dînd glas pro

★

(Urmare din pag. T)

Răspunzînd cu înflăcărare che
mării cooperativelor agricole de 
producție din județul Teleorman, 
Consiliul Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție Mureș, întrunit în plenara 
din ziua de 4 iulie 1970, la care 
au participat și cei 169 președinți 
ai cooperativelor agricole de pro
ducție, în numele celor 120 000 
cooperatori se angajează să mun
cească cu eforturi înzecite pentru 
terminarea lucrărilor de reînsă- 
mînțare pe toate suprafețele ca
lamitate, să execute în mod 
exemplar lucrările de întreținere 
a culturilor, stringerea la timp și 
fără pierderi a întregii producții 
de furaje și cereale.

Angajamentele luate de către 
unitățile cooperatiste mai puțin 
calamitate pentru realizarea și

La Portile de Fier
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PRIMUL „TRIMESTRU“ 
BE MUNCA PE ȘANTIERUL

NATIONAL AL TINERETULUI
Fiecare zi de muncă încheiată 

la Porțile de Fier marchează un 
nou pas spre data cea mai im
portantă din activitatea de pină 
acum a constructorilor : puisa- 
rea pe magistralele aeriene ale 
țării a primilor kilowați produși 
de valurile Dunării. O dată me
morabilă pentru energetica ro
mânească fixată prin angaja
mentul oamenilor răspîndiți pe 
Întreg șantierul foarte aproape.

Un „trimestru“ de muncă nu 
este o perioadă atît de îndelun
gată incit să justifice măsurători 
bilanțiere, să permită concluzii 
de mare întindere asupra acti
vității desfășurate. Poate și 
pentru faptul că, simplificînd lu
crurile, perioada la care ne re
ferim a reprezentat trei luni de 
muncă încordată, de efort con
tinuu pentru ca prestigiul do- 
bîndit de șantierul nostru să fie 
confirmat, reîntărit prin noi 
succese. Este la mijloc o etapă 
redusă în timp dar suficientă 
pentru a demonstra efectul po
zitiv pe care îl exercită asupra 
tinerilor, a rezultatelor, a com
portării lor în ansamblu, consti
tuirea acestora în echipe, în 
brigăzi, în detașamente pe prin
cipiul respectării locului de 
muncă, al fiecăruia. în cazul 
nostru, cei peste o mie de ti
neri brigadieri sînt organizați 
în 25 de echipe, care alcătuiesc 
15 brigăzi, grupate în trei deta
șamente : la Șantierul 1 al în
treprinderii de construcții hi
drotehnice, la Baraj I.C.H. și în 
cadrul întreprinderii Energetice.

Au trecut trei luni de cind 
deasupra Porților de Fier flu
tură drapelul Șantierului națio
nal al tineretului. Brigadierii 
au participat deja la primele a- 
dunări de detașamente. Ele au 
reprezentat un bun prilej pen
tru analizarea acțiunilor educa
tive întreprinse, pentru a for
mula, pe baza opiniei tinerilor, 
a sugestiilor venite din partea 
uteciștilor, a altor oameni cu ex
periență invitați aici, direcțiile 
propriei noastre activități în pe
rioada care urmează.

Este îmbucurător pentru noi 
să constatăm că forma organi
zată de șantier al tineretului in
fluențează in mod favorabil gra
dul de participare al tinerilor 
la muncă, creșterea responsabili

fundei recunoștințe a oamenilor 
muncii din județ pentru ajutorul 
deosebit acordat în vederea li
chidării rănilor grave provocate 
de inundații, raportează că prin 
mobilizarea întregii mase a ce
tățenilor au fost asigurate toate 
condițiile necesare îndeplinirii 
programului amplii de construc
ții de locuințe, atît în munici
piul Satu Mare cît și în satele 
afectate de calamități.

Folosim acest prilej pentru a 
exprima încă o dată sentimen
tele de adîncă mulțumire și pre
țuire pe care le nutresc organi
zația noastră de partid, toți ce
tățenii din județ, fără deosebire 
de naționalitate, pentru înțelep
ciunea cu care sînt conduse des

COMITETUL JUDEȚEAN DE 
PARTID SATU MARE

★

depășirea producțiilor aduc o 
contribuție însemnată la diminua
rea pierderilor de producții și la 
realizarea fondului de stat la pro
dusele vegetale și animaliere.

Pentru înfăptuirea angajamen
telor luate în sectorul vegetal, se 
va acorda atenție deosebită în- 
sămînțării întregii suprafețe pre
văzută cu porumb, cultură cu 
pondere în agricultura județului 
nostru, executării exemplare a lu
crărilor de întreținere a culturilor 
și se vor administra peste 3 000 
tone îngrășăminte chimice în 
mod suplimentar.

în sectorul creșterii animalelor, 
atenția noastră se va îndrepta 
spre asigurarea unor cantități co
respunzătoare de furaje de bună 
calitate, însămînțarea unei supra
fețe de 14 000 hectare de culturi 
duble pentru siloz și masă verde 

tății acestora pentru lucrările de 
construcții și montaj care li se 
încredințează spre execuție. Lu
cru, după părerea noastră perfect 
explicabil, deoarece prin cons
tituirea în detașamente ei, ti
nerii, răspund nemijlocit în fața 
organizației pentru felul cum iși 
îndeplinesc sarcinile de produc
ție, cum folosesc timpul de 
lucru, cum participă la realiza
rea și depășirea angajamen
telor asumate de colectivul 
din care fac parte. Se im
pune menționat, de asemenea, 
faptul că s-a reușit în acest mod 
să se stabilească o mai bună 
legătură între organizația U.T.C. 
și conducerea administrativă, 
ceea ce reprezintă, indiscuta
bil, una din condițiile succesu
lui acțiunilor organizate.

Vorbind despre programul 
nostru de activități în această 
perioadă nu putem, desigur, să 
absolutizăm. Organizația U.T.C. 
de pe șantier a fost preocupată 
de la înființarea sa de găsirea 
acelor forme educative care să 
mobilizeze tinerii la îndeplinirea 
planului de producție, la obține
rea unor cit mai bune rezultate. 
Am căutat însă, in lunile care 
au trecut, să folosim mai bine 
avantajele create prin constitui
rea șantierului național. Am con
tinuat întîlnirile cu specialiștii 
— adevărate colocvii pe tema 
importanței fiecărei lucrări ce 
se execută pe șantier, despre 
locul obiectivului la care lucrăm 
în industrializarea socialistă a 
țării. Am menținut tradiția în- 
tîlnirilor cu foști brigadieri pe 
alte șantiere național?, cu con
structori purtînd cu ei experien
ța Bicazului și Argeșului. S-au 
purtat discuții, extrem de inte
resante prin conținutul lor pro
fesional, cu constructorii de hi- 
droagregate reșițeni. în urmă 
eu o săptămînă, chiar un grup 
de tineri fruntași de pe șantie
rul nostru a fost în vizită la 
Uzina oonstructoare de mașini 
Reșița pentru a lua cunoștință 
de procesul execuției pieselor 
pe care montatorii le vor așeza 
apoi definitiv in locașul hidro
centralei.

Complexitatea și dificultatea 
lucrărilor ce se execută aici, 
la Porțile de Fier, ca pe orice 

tinele poporului, pentru grija 
neslăbită a conducerii partidului 
în frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Ceaușescu, 
față de îndeplinirea neabătută a 
obiectivelor făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră. încredințăm con
ducerea de partid și de stat că 
oamenii muncii din județul nos
tru vor depune în continuare 
întreaga lor energie pentru tra
ducerea exemplară în viață a 
sarcinilor care le revin, adu- 
cîndu-și contribuția lor la mun
ca și lupta întregii națiuni pen
tru continua înflorire și prospe
ritate a scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

POPULARCONSILIUL
JUDEȚEAN

★

care, îmbinată cu o îngrijire co
respunzătoare, va asigura reali
zarea sarcinilor de plan din acest 
sector.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că, sub îndru
marea Comitetului județean de 
partid, Consiliul Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de pro
ducție și întreaga țărănime coo
peratistă din județul Mureș vor 
depune tot efortul și vor munci 
neobosit pentru refacerea și dez
voltarea agriculturii cooperatiste, 
a economiei județului nostru, a- 
dueîndu-și astfel contribuția la 
înflorirea continuă a patriei noas
tre socialiste.

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A 
COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE MUREȘ

mare șantier energetic in gene
ral, solicită din partea tuturor 
oamenilor o disciplină fermă, 
un nivel de pregătire profesio
nală foarte avansat. Cu atit mai 
mult se simte nevoia unor ac
țiuni pe această linie adresate 
îndeosebi tinerilor, muncitori in 
formare, o parte din ei lipsiți 
de experiența marilon lucrări, 
veniți prima dată în contact cu 
dificultățile, cu exigențele mun
cii de șantier aici, pe Dunăre. 
Concursurile pe meserii lansa
te de noi „cel mai bun monta- 
tor“ și „cel mai bun electrici
an" izvorăsc din această necesi
tate. Prin munca politică desfă
șurată la nivelul echipelor, prin 
atitudinea neîngăduitoare față 
de cei ce atentează cu bună ști
ință la integritatea timpului de 
lucru s-a reușit, în ultima vre
me, in cele mai multe locuri, să 
se reducă efectele negative ale 
indisciplinei. în legătură cu a- 
ceasta vreau să menționez scă
derea simțitoare a fluctuației, 
micșorarea la jumătate, față de 
luna martie, a absențelor nemo
tivate. Rezultate mai bune in 
munca lor au obținut detașa
mentul 3 Energomontaj și deta
șamentul 1 Centrală I.C.H., iar 
din cadrul acestora brigada ar
mături prefabricate, condusă de 
Ion Stoicescu, cea de la ate
lierul mecanic, condusă de 
Gheorghe Flodu și brigada lui 
Gheorghe Fintineanu de la e- 
lectromontaj centrală.

în perioada celor trei luni de 
cînd ființează Șantierul național 
al tineretului de la Porțile de 
Fier s-a izbutit în mult mai 
mare măsură antrenarea tineri
lor la acțiunile culturale, spor
tive, turistice. Acest aspect de
loc lipsit de însemnătate are s 
explicație firească. Prin grupa
rea brigadierilor în două blocuri- 
dormitor alăturate — unde se 
află și clubul tineretului — a 
devenit posibilă organizarea de 
activități complexe în afara 
timpului de lucru, legătura tt- 
nărului cu organizația U.T.C,, 
cu brigada sa realizîndu-se mult 
mai ușor acum.

PETRE MIKE 
comandantul 

Șantierului național 
al tineretului — Porțile de Fier



sud-vietnamezi
Forțele patriotice din 

Vietnamul de sud au 
bombardat duminică 
seara cu rachete pozițiile 
trupelor saigoneze din 
fosta capitală imperială 
Hue, precum și din îm
prejurimile acesteia.

Totodată, în cursul nopții de 
duminijă spre luni, patrioții 
au declanșat atacuri cu mortie- 
re asupra fortificațiilor deți
nute de unitățile militare ina
mice la 39 kilometri vest de 
localitatea Tie, în apropierea 
văii A Shau.

Duminică noaptea, relatează 
pe de altă parte coresponden
ții agențiilor de presă, bom
bardierele americane de tip 
„B-52“ au efectuat raiduri în 
zona septentrională a Vietna
mului de sud, precum și în 
regiunea Phuoc Binh, în apro
pierea frontierei cu Cambod
gia.

Peste 3000 de militari au de
zertat în lunile mai și iunie din 
rîndul trupelor saigoneze disloca
te în împrejurimile capitalei sud-

Acțiunile organizate de 
forțele de rezistență 
populară din Cambodgia 
împotriva trupelor regi
mului Lon Noi s-au in
tensificat în ultimele 24 
de ore.

Agențiile internaționale de pre
să semnalează lupte puternice în 
apropiere de Pnom Penh, capi
tala țării. Atacurile forțelor de 
rezistență populară in zona loca

Proiectul „Concorde
va fi abandonat ?

în ultimul timp, în 
presa britanică au 
apărut o serie de 
speculații privind 
abandonarea proiec
tului anglo - fran
cez de realizare a 
unui prototip bri
tanic de avion su
personic „Concorde“, 
în susținerea . afir
mațiilor se invoca 
hotărîrea noului ca
binet conservator 
de a proceda la re
ducerea cheltuielilor

guvernamentale, ho- 
tărîre care, în opi
nia unor comenta
tori, ar afecta și su
mele alocate pentru 
realizarea proiectu
lui amintit.

Interpelat luni în 
Camera Comunelor 
în legătură cu a- 
ceastă chestiune, mi
nistrul tehnologiei, 
Geoffrey Rippon, a 
declarat că proiectul 
nu va fi abandonat 
și că avionul super-

• AGENȚIA P.A.P. anunță 
că la Varșovia a sosit un grup 
de experți din R.F. a Germa
niei pentru a dezbate cu repre
zentanți ai părții poloneze pro
blema lărgirii competenței re
prezentanțelor comerciale ale 
celor două țări din Varșovia și 
respectiv Köln.

LA AMBASADA ROMÂNA 
DIN BERNA

• LA Ambasada Română din 
Berna a avut loc o gală de fil
me documentare. Cu acest prilej 
au fost prezentate „Muzeul 
satului“, „Comori de artă“ și 
„Paradisul păsărilor“. Au parti
cipat Franz Duby, membru al 
Comitetului director al Parti
dului Muncii din Elveția, 
Hans Muller, directorul sec
ției culturale a Departamentu
lui politic federal, șefii servi
ciilor de presă ai departamen
telor federale, ziariști și repre
zentanți ai agențiilor de turism 
din Elveția. în continuare, oas
peții au vizitat expoziția „Ima
gini din România“ deschisă în 
saloanele ambasadei. 

vietnameze, relatează agenția de 
presă Eliberarea. Concomitent cu 
dezertările, au fost semnalate și 
alte fenomene elocvente pentru 
starea de spirit ce se face simți
tă în sînul armatei regimului 
Thieu. Este vorba de acțiunile de 
revoltă organizate de militarii 
care refuză să mai lupte în spri
jinul administrației de la Saigon. 
Numai în orașele Soc Trang și 
Bac Lieu au avut loc în decurs 
de o lună 11 asemenea acțiuni.

Politica Administrației Nlxon 
în Asia de sud-est urmărește 
„tergiversarea războiului pe o 
perioadă cit mai îndelungată“, 
scrie senatorul Edmund Mus- 
kie într-un articol publicat în 
revista „New Times Magazine“. 
După părerea autorului, .actua
lul program de retragere a tru
pelor americane în Vietnam 
încearcă „să reducă la tăcere 
opoziția din Statele Unite“. 
Muskie atrage atenția asupra 
faptului că retragerea totală a 
trupelor este impusă atît de 
rațiuni în ceea ce privește si
tuația internă cît și cea externă. 
El a chemat guvernul ameri
can ca în următoarele 18 luni 
să retragă toate trupele S.U.A. 
din Indochina.

lității Saang au provocat însem
nate pierderi în oameni și mate
riale trupelor inamice. De ase
menea, malul estic al rîului Ba- 
sak, afluent al Mekongului, este 
controlat de patrioți, care au blo
cat astfel încă o cale de acces 
spre Pnom Penh. Cu tot spriji
nul primit din partea aviației a- 
mericane și a trupelor saigoneze, 
capitala Cambodgiei continuă să 
rămînă practic izolată de restul 
țării.

sonic va fi construit 
potrivit planului sta
bilit. Pînă în pre
zent, pentru realiza
rea lui au și fost 
cheltuite aproxima
tiv 241 milioane lire 
sterline și chiar la 
sfirșitul lunii iulie 
va avea loc un nou 
zbor de încercare a 
prototipului britanic, 
a adăugat ministrul 
conservator.

• A LUAT sfîrșit vizita ofi
cială făcută în Elveția de can
celarul Austriei, Bruno Kreiskv. 
într-o conferință de presă 
ministrul austriac al afacerilor 
externe, Rudolf Kirschlager, a 
declarat că „cu prilejul con
vorbirilor a fost evidențiată o 
atitudine pozitivă comună față 
de organizarea unei conferințe 
europene de securitate“.

„TUPAMAROS"
TȘI INTENSIFICĂ ACTIVITATEA

<» ACTIVITATEA organiza
ției de guerilă urbană „Tupa- 
maros“ din Uruguay, a cunoscut 
în ultima vreme o intensificare 
fără precedent. După cum in
formează agențiile de presă, 
grupuri înarmate ale acestei or
ganizații au atacat, la sfirșitul 
săptămînii trecute, opt posturi 
de poliție din Montevideo.

JAPONIA. — Imagine de la 

o recentă manifestație des
fășurata la Tokio. Participan- 
ții au cerut satisfacerea unor 
revendicări politice și econo

mico

Calm aparent

în Irlanda de nord
Un calm aparent a domnit duminică în Irlanda de nord, 

unde gravele ciocniri din ultimele două săptămîni s-au soldat 
cu moartea a 12 persoane, cîteva sute de răniți și un important 
număr de arestări. Intr-o' încercare de a împiedica izbucnirea 
unor noi tulburări între catolici și protestanți, precum și cu 
trupele engleze, guvernul nord-irlandez a interzis sîmbătă seara 
organizarea de marșuri sau adunări în orașele Belfast, London
derry și Armagh. Măsura care ar urma să rămînă în vigoare pînă 
astăzi a avut drept rezultat anularea unui marș organizat de 
„Mișcarea pentru drepturile civile“, ce avea drept scop susți
nerea cererilor de eliberare a tinerei deputate Bernadette Dev
lin, întemnițată pe timp de șase luni sub învinuirea de a fi 
condus manifestațiile populației catolice din vara anului trecut.

Primul ministru al Ulster-ului, James Chichester-Clark, a de
clarat într-un discurs televizat că guvernul său este hotărit să 
ia toate măsurile necesare pentru a împiedica noi tulburări. In 
tot cursul zilei de sîmbătă și pînă duminică dimineața, trupele 
engleze au continuat să efectueze percheziții în locuințele 
din cartierul catolic Falls Road al orașului Belfast. Un purtător 
de cuvînt militar englez a anunțat că aceste percheziții au 
permis descoperirea unei însemnate cantități de arme, precum 
și substanțe explozive și incendiare.

SOMALIA. — Vedere din Mogadiscio, capitala țarii

Criza de guvern la Roma
NEÎNȚELEGERI ÎN CADRUL COALIȚIEI PRIVIND POZIȚIA 

FAȚĂ DE REVENDICĂRILE OAMENILOR MUNCII
ROMA 6. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Puicea, 

transmite : O nouă criză de guvern a fost declanșată luni în 
Italia prin demisia cabinetului de centru-stînga prezidat de 
Mariano Rumor.

Ivită la numai o lună după 
„testul“ electoral de la 7 iunie — 
considerat chiar de coaliția gu
vernamentală ca un „vot de în
credere“ acordat politicii de cen
tru-stînga — criza are la bază în 
primul rînd neînțelegerile privind 
poziția față de revendicările cu 
caracter economic și social ale 
maselor de oameni ai muncii. Al 
doilea motiv al demisiei cabine
tului îl constituie nemulțumirile 
celor trei parteneri din guvern ai 
socialiștilor față de perspectiva 
unor alianțe la nivel regional în
tre reprezentanții opoziției de 
stingă (P.C.l. și P.S.I.U.P.) și 
P.S.I. (membru al coaliției gu
vernamentale). De fapt actuala 
criză reflectă răbufnirea unor di
vergențe existente încă de la for
marea celui de-al treilea guvern 
Rumor, îndeosebi între socialiști 
(P S.l.) și socialiștii unitari 
(P.S.V.).

Premierul Rumor a adresat o 
scrisoare secretarilor naționali ai 
partidelor democrat-creștin, so
cialist, socialist-unitar și republi
can — cele patru componente ale 
cabinetului de centru-stînga, care 
sublinia că demisia cabinetului 
este determinată în esență de 
„lipsa de omogenitate în rînduri
le forțelor guvernamentale“ în 
legătură cu modalitatea de rezol
vare a problemelor economice și 
sociale ale țării. El a menționat 
însă că „situația nu trebuie dra
matizată" și că „este posibilă o 
rezolvare pozitivă“, dar aceasta 

dată, în regiunile afectate de in
temperii, comunicațiile rutiere 
au fost avariate.

ILA Moscova a avut loc sesiu
nea extraordinară a Federației 
Internaționale a Asociațiilor de 
apicultura — „Apimondia“. Lu
crările sesiunii s-au desfășurat 
sub președinția profesorului 
V. Harnaj (România), președin
tele federației.

Participanții la sesiune au 
hotărit crearea Institutului In
ternațional de tehnologie și 
economie apicolă, cu sediul la 
București, stabilind, totodată, ca 
directorul general al acestui 
institut să fie V. Harnaj.

REALEGEREA 
LUI M. BARZANI

• CITIND postul de radio 
Bagdad, agenția France Presse 

numai printr-o amplă clarificare 
intervenită între componentele 
coaliției.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, socialistul Francesco de 
Martino, nu împărtășește însă 
punctul de vedere al premierului 
Rumor. El a declarat că „hotărî
rea de a deschide o criză de gu
vern într-un moment dificil, în 
timp ce se așteaptă rezolvarea 
unor probleme grave și urgente, 
constituie o greșeală politică pe 
care socialiștii nu o pot aproba“. 
Vicepremierul a arătat în conti
nuare că dificultățile existente — 
specifice unei coaliții de partide 
diferite, cu exigențe diferite — nu 
erau de natură să justifice o cri
ză de guvern. Si reacțiile altor 
reprezentanți ai partidelor coali
ției guvernamentale dovedesc 
existența unor poziții divergente 
atît asupra oportunității declan
șării crizei cît și asupra perspec
tivelor unei rezolvări pozitive a 
acesteia. Astfel, secretarul P.S.U., 
Mauro Ferri, declara că demisia 
guvernului reprezintă „consecința 
logică a unei situații politice 
care nu mai putea continua.“, da
torită poziției contradictorii a 
P.S.I. față de linia de centru- 
stînga în ce privește crearea 
consiliilor regionale. In același 
timp, ministrul muncii, Donat 
Cattin, a arătat că, prin noua cri
ză, ritmul de realizare a reforme
lor cerute de oamenii muncii va 
deveni și mai lent, ceea ce ar 
putea duce la relații mai dure 
cu sindicatele.

Declanșarea crizei guvernamen
tale a prilejuit convocarea de ur
gență a conducerilor tuturor 
partidelor politice, pentru a ana
liza situația creată. Luni după- 
amiază s-a întrunit Direcțiunea 
P.S.I.U.P., care a subliniat că 
noua criză de guvern dovedește 
„necesitatea, mai mult ca oricînd, 
a mobilizării și sporirii vigilenței 
tuturor forțelor democratice“.

DEZBATERILE
DIN CAMERA 
COMUNELOR

In Camera Comunelor continuă 
dezbaterile pe marginea mesaju
lui tronului prezentat la sfirșitul 
săptămînii trecute de regina An
gliei, Elisabeta a Il-a. Luni, Alee 
Douglas-Home a pronunțat, în 
fața deputaților, primul său dis
curs în calitate de șef al diplo
mației britanice după victoria 
conservatorilor în alegerile gene
rale de la 18 iunie a.c.

După ce și-a exprimat satisfac
ția în legătură cu deschiderea ne
gocierilor dintre Marea Britanie 
și Piața comună, el s-a referit la 
poziția guvernului față de Re- 
publica Sud-Africană și Rhode- 
sia. Intre altele, el a afirmat că 
guvernul britanic va face în cu- 
rînd o declarație privind even
tuala reluare a livrărilor de arma
mente către Republica Sud-Afri
cană.

Sancțiunile împotriva Rhodesiei 
vor rămîne în vigoare, pînă cînd 
guvernul britanic va elucida 
dacă este posibil să se ajungă pe 
calea tratativelor la o reglemen
tare a acestei probleme, a decla
rat ministrul de externe britanic.

• IN PRIMELE șase luni 
ale acestui an. a fost semna
lată o intensificare a acțiu
nilor ofensive lansate de for
țele patriotice din Guineea- 
Bissau împotriva trupelor co
lonialiste portugheze. în urma 
unor lupte îndârjite cu unită
țile militare portugheze pa- 
trioții au capturat, în perioa
da ianuarie—iulie, 11 baze 
inamice. La sfirșitul lunii 
iunie, ei au declanșat un pu
ternic atac asupra importan
telor fortificații deținute de 
trupele colonialiste Ia Farim, 
în regiunea de nord a Gui- 
neei-Bissau.

anunță că Mustafa Barzani a 
fost reales lider al Partidului 
Democrat Kurd (P.D.K.). Potri
vit aceleiași surse, alegerea lui 
Mustafa Barzani în fruntea 
Partidului Democrat Kurd a 
avut loc cu prilejul celui de-al 
8-lea Congres P.D.K. care s-a 
desfășurat în localitatea Bar- 
dan, in nordul Irakului unde 
delegații I-au votat în unanimi
tate.

O NOUĂ VICTIMA 
IN GUATEMALA

• LUPTA dintre grupurile po
litice rivale din Guatemala s-a 
soldat cu o nouă victimă — Vic
tor Hugo Rodriguez — care a 
fost asasinat de un grup de oa
meni înarmați în biroul său din 
Chiquimula, localitate situată la 
185 km vest de capitală. Rodri
guez s-a făcut cunoscut în anii 
’50 printr-o activitate politică 
intensă în rîndurile elementelor 
de opoziție care îl aduseseră la 
putere pe fostul președinte Ja- 
cobo Arbenz Guzman. După in
staurarea, în 1954, a guvernului 
de dreapta al colonelului Carlos 
Castillo Armas, el a trecut din

Primele rezultate 
ale alegerilor, 

din Mexic
Alegerile prezidențiale 

desfășurate duminică in 
Mexic s-au încheiat cu vic
toria candidatului guverna
mental, Luis Echevarria Al
varez, în favoarea căruia au 
votat, potrivit declarațiilor 
oficiale, aproximativ 90 la 
sută din cei aproape 23 mi
lioane alegători înscriși pe 
liste. Scrutinul s-a desfășu
rat într-o atmosferă de 
calm, iar rezultatul său a 
confirmat previziunile ma
jorității observatorilor, po
trivit cărora raportul de 
forțe actual pe scena politi
că mexicană este înclinat 
net în favoarea Partidului 
Revoluționar Instituțional, 
aflat Ia conducerea țării de 
peste 40 de, ani.

A! doilea deceniu 

al dezvoltării 

SESIUNEA E.C.O.S.O.C.
GENEVA 6 — Corespondent ul Agerpres, H. Liman, trans

mite : Luni după-amiază au în ceput lucrările celei de-a 
49-a sesiuni a Consiliului Economic și Social (E.C.O.S.O.C.).

Pe ordinea de zi a sesiunii 
se află analiza proiectului de 
strategie a celui de-al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare. Vor fi exa
minate, de asemenea, studiul 
asupra economiei mondiale și 
cele consacrate economiilor 
diverselor regiuni ale lumii. 
Consiliul va lua în discuție 
problema utilizării științei 
și tehnicii în vederea sti
mulării dezvoltării. Alte pro
bleme care vor fi abordate în 
cursul sesiunii sînt i rolul 
comisiilor economice regio
nale în planificarea dezvol
tării ; eventuala creare a unui 
comitet pentru știință și teh
nică, a unui consiliu consulta
tiv pentru aplicarea tehnici
lor de calcul electronic în 
procesul dezvoltării, a unui 
comitet permanent pentru re
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Presa columbiană nu duce lipsă de știri de senzație. Cu o 
regularitate aproape matematică ziarele informează despre 
cîteva focuri de revolver trase într-un bar elegant din centrul 
capitalei columbiene, Bogota, sau despre vreun asasinat miste
rios survenit în departamentul Boyaca. Victimele sînt întot
deauna persoane cunoscute în cercurile care se ocupă cu co
merțul sau traficul de pietre prețioase. în asemenea cazuri se 
știe cu siguranță că pe acolo au trecut „los Esmeralderos".

Columbia este cunoscută 
drept principalul produ
cător ae smaralde din 

lumea occidentală. Cele mai im
portante zăcăminte se găsesc 
în departamentul Boyaca unde, 
pe lîngă industria de stat s-au 
dezvoltat și numeroase exploa
tări particulare. Dar proprie
tarii acestora, așa-zișii „los Es
meralderos", și-au făcut un trist 
renume. Mulți dintre ei sînt im
plicați în diferite afaceri veroa
se, se ocupă cu scoaterea prin 
contrabandă a pietrelor pre
țioase din țară sau nu se dau 
înlături de la șantaje din cele 
mai murdare. Tocmai de aceea, 
despre fauna umană care mi
șună în această lume a trafi- 
canților și comercianților de 
pietre scumpe se spune că re
prezintă o „Mafie a smaralde
lor".

Nu au dispărut 
aventurierii...

în Columbia epoca „căutăto
rilor de comori" nu a dispărut. 
Chiar și astăzi, în ciuda institui-

nou în opoziție, editînd în ilega
litate ziarul „El Estudiante“. larg 
răspîndit în întreaga țară.

Tot în opoziție, Rodriguez a 
sprijinit campania actualului 
președinte guatemalez, Carlos 
Arana Osorio, împotriva candi
datului guvernamental.

COLABORARE COMERCIALA 
BULGARO—JAPONEZA

• La Ministerul de Externe 
al Japoniei a avut loc luni 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a acordului de comerț 
și navigație bulgaro-japonez. 
Acordul prevede condiții favo
rabile pentru continua dezvol
tare a relațiilor economice și 
comerciale dintre cele două 
țări, care au cunoscut în ul
timul deceniu o creștere ac
centuată. De asemenea, potrivit 
relatării agenției B.T.A., în 
acord este inclusă clauza nați
unii celei mai favorizate, taxele 
vamale pentru mărfurile bulgă
rești exportate în Japonia ur- 
mînd să scadă pînă la nivelul 
celor importate de această țară 
din țările membre ale G.A.T.T.

DEZVĂLUIRILE ANUARULUI

STATISTICAL O.N.U.
La jumătatea anului 

1968 populația lumii se 
ridica la 3 483 000 000 
locuitori, se arată în a- 
nuarul statistic al 
O.N.U. pe anul 1969, pu
blicat luni la New York.

Potrivit cifrelor, populația mon
dială a crescut în cursul ultimi
lor cinci ani într-un ritm mediu 
de 1,9 la sută, adică cu aproxi
mativ 300 milioane de locuitori, 
ceea ce reprezintă totalul popu
lației actuale a Braziliei, Japoniei 
și Pakistanului. Ritmul anual 
global de 1,9 la sută reprezintă 
media unor diferențe geografice 
importante: în Europa această 
medie, nu a fost decît de 0,9 la 
sută, în timp ce în America La
tină de 2,7 la sută, în Africa de 
2,4 la sută, în Oceania de 2,1 la 
sută, în Asia de 2 la sută, iar în 
America de Nord de 1,8 la sută, 
Libia și Salvadorul au înregistrat 
cel mai înalt ritm anual de creș

tere a populației — 3,7 la sută,

sursele naturale, precum și 
constituirea unui grup ad-hoc 
de experți însărcinat să pre
zinte recomandări asupra uti
lizării sateliților pentru stu
diul resurselor naturale.

România este reprezentată 
la sesiune printr-o delegație 
condusă de ambasadorul Ion 
Datcu, șeful misiunii perma
nente a țării noastre pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite la 
Geneva.

Deschizînd lucrările sesiunii, 
secretarul general al O. N. U., 
U Thant a făcut o scurtă de
clarație. El a evocat succesele 
obținute de O.N.U. în cei 25 
de ani de existență, relevînd 
totodată necesitatea ca organi
zația să devină cu adevărat 
universală prin cuprinderea 
Republicii Populare Chineze și 
primirea altor membri.

rii unui control mai strict din 
partea statului, știrea descope
ririi unor noi zăcăminte de pie
tre prețioase dă naștere unei 
adevărate „goane după sma
ralde". Mii de aventurieri, ve- 
nifi din toate colțurile țării, se 
precipită spre filoanele desco
perite în speranța că vor reuși 
să se îmbogățească peste noap
te. Prin lege, descoperirea unor 
noi zăcăminte de pietre pre
țioase trebuie anunțată autori
tăților. Dar în departamentul 
Boyaca se obișnuiește ca legea 
să fie prea puțin respectată. Cu 
febrilitate, fără nici o clipă de 
odihnă, pămîntul este scormonit 
cu tîrnăcoapele și lopețile. De
seori, frumoase pietre prețioa
se aflate în stare brută sînt de
teriorate din cauza loviturilor. 
Exemplarele „curate" sînt trans
portate spre mica localitate 
Chiquinquira unde sînt vîndute 
clandestin pentru ca, prin inter
mediul contrabandiștilor, să ia 
drumul magazinelor de bijuterii 
din celebra stradă londoneză 
Bond Street sau de pe nu mai 
puțin celebra arteră newyorkeză 
— Fifth Avenue.

Cine controlează acest comerț 
clandestin ? Personaje miste
rioase venite din Bogota sau 
alte locuri, oameni care pose
dă averi uriașe dar preferă să 
trăiască în umbră. Dar contrar 
veritabilei Mafia, cea siciliană 
sau nord-americană, între mem
brii „Mafiei smaraldelor" din 
Columbia nu există nici o so
lidaritate și deseori presa co
lumbiană anunță decesul vre
unuia din acești „Esmeralderos" 
survenit în urma unei „regle
mentări de conturi" cu ajutorul 
revolverului.

Bobby Moore victima 
unui șantaj ?

Multă cerneală a curs în co
loanele presei internaționale la 
aflarea surprinzătoarei știri a 
arestării, la Bogota, a căpita
nului echipei de fotbal a Ma
rii Britanii, celebrul Bobby 
Moore. învinuit de a fi furat o 
brățară bătută cu smaralde din 
magazinul unui cunoscut biju
tier columbian, Moore a fost 
anchetat timp de 48 de ore 
după care a fost pus în Fiber- 
tate și incidentul a fost consi- 

urmate de Republica Dominica
nă și Nicaragua cu 3,6 la sută, 
Mexic, Filipine și Venezuela cu 
3,5 la sută. Ponderea cea mai 
mare în totalul populației lumii 
revine Asiei, cu 55,9 la sută, față 
de 13,1 la sută cît revine Euro
pei, 9,6 la sută Africii și 8,9 la 
sută Americii de Nord.

S-a înregistrat în această peri
oadă o creștere substanțială a 
consumului anual de oțel, care în 
anul 1968 a depășit media de 150 
kg pe cap de locuitor, Statelor 
Vnite revenindu-le 685 kg., Sue
diei 623 ' kg., R.F.G. — 579. 
Cehoslovaciei — 530, laponiei —• 
494, Canadei și Australiei — 489, 
Uniunii Sovietice 428, Angliei — 
422, Belgiei și Luxemburgului — 
410 kg. In același timp însă, în 
țările în curs de dezvoltare me
dia coboară sub 100 kg. pe cap 
de locuitor. In ceea ce privește 
producția absolută de oțel, pri
mele trei locuri sînt deținute de 
S.U.A., Uniunea Sovietică și Ja
ponia.

In domeniul construcțiilor de 
locuințe, Uniunea Sovietică se 
află pe primul loc cu 2,2 mili
oane de locuințe construite pe 
an, urmată de S.U.A. cu 1,5 mi
lioane, Japonia cu 1,2 milioane.

Producția mondială de automo
bile s-a situat în 1968 la 28,3 mi
lioane de unități în comparație 
cu 7,7 milioane în 1948. Pe șose
lele lumii circulă în prezent a- 
proximativ 170 milioane de auto
mobile și 46 milioane de au
tocamioane și alte vehicule de 
transport rutier, primul loc reve- 
nindu-i Americii de Nord.

Turismul a căpătat o dezvolt 
tare deosebită, peste 160 milioa
ne de oameni fiind înregistrați 
în 1968 ca vizitatori ai altor țări.

Aproximativ 500 000 de cărți 
au fost publicate în lume în 
1968.

Pentru prima dată anuarul sta
tistic al O.N.U. consemnează con
sumul pe cap de locuitor la ca
fea, ceai și zahăr. Suedezii se 
dovedesc a fi cei mai mari bău
tori de cafea din lume cu circa... 
14 kg. de cafea pe cap de lo
cuitor. Britanicii își păstrează re- 
numele de iubitori ai ceaiului, 
consunând anual peste 4 kg. pe 
cap de locuitor. Cei mai mari 
consumatori de dulciuri se dove
desc a fi locuitorii din Singapore, 
care consumă în medie fiecare 
cîte 110 kg. pe an.

derat „închis* *.  Dar „afacerea 
Moore" a permis să fie men
ționat din nou numele „Mafiei 
smaraldelor". într-adevăr, unii 
ziariști coiumbieni au emis 
ideea că întreaga poveste nu a 
fost altceva decît o încercare 
de șantaj la adresa cunoscutu
lui fotbalist, despre care se spu
ne, de altfel, că este posesorul 
unei frumoase averi. A devenit 
astfel cunoscut că proprietarul 
magazinului de bijuterii „Green 
Fire , de unde s-ar fi produs 
„furtul", ar fi „sugerat" lui 
Moore^ prin intermediul avoca
tului său, că este dispus să re
nunțe la acțiunea sa judiciară 
în schimbul unei „despăgubiri" 
de 50 000 dolari I Dar cu ace
lași prilej s-a aflat că această 
poveste nu a fost și prima de 
acest gen. Nu cu multă vreme 
mai înainte, o cunoscută dansa
toare argentiniană, care-și ale
gea o bijuterie într-un magazin 
situat în incinta hotelului Toque- 
mada din Bogota, a fost acu
zată, la rîndul ei, de „furt". 
Pînă la sfîrșit ea a reușit să-și 
dovedească nevinovăția,’cu toa
te că și ei i s-a oferit „retra
gerea plîngerii" în schimbul 
unei „despăgubiri". Fapt bizar, 
proprietarul lui „Green Fire" 
avea unele interese și în cel de 
al doilea magazin I

Ultimele acțiuni armate ale 
grupurilor „Tupamaros“ au fost 
declanșate la numai cîteva ore 
după lansarea campaniei ofi
ciale pentru realegerea actualu
lui președinte uruguayan, Jorge 
Pacheco Areco.

RAVAGIILE TAIFUNULUI 
„OLGA"

• DUPĂ ce a bîntuit în insu
lele. filipineze, taifunul „Olga“ 
s-a abătut asupra Japoniei pen
tru a doua oară în cursul aces
tui sezon, provocând daune mai 
ales în vestul și sudul arhipela
gului nipon. Cinci persoane 
și-au pierdut viața, iar mai 
multe au fost rănite.

Concomitent, în ultimele zile, 
în Japonia s-au produs puterni
ce inundații însoțite de alune
cări de teren. Aproximativ 1 000 
de case au fost inundate ; toto

După cum se vede, deci, „Ma
fia smaraldelor" din Columbia 
nu lasă să-i scape nici un prilej 
pentru a obține cîștiguri, indi
ferent de mijloacele folosite : 
exploatări clandestine, contra
bandă sau șantaj.

I. RETEGAN

• POLIȚIA braziliană a 
efectuat în ultimele 48 de ore 
un important număr de a- 
restări din rîndurile membri
lor unor organizații de stin
gă, anunță agenția France 
Presse. citind surse militare 
oficioase din Rio de Ja
neiro.^ Potrivit acestor surse, 
arestările au fost efectuate 
după interogatoriile la care 
au fost supuși autorii ten
tativei eșuate de deturnare, 
miercurea trecută, a unui 
avion de pasageri brazilian.

Pe de altă parte, Carlos 
Lamarca, unul din liderii 
grupurilor care și-au asu
mat responsabilitatea unor 
răpiri de diplomați în Brazi
lia, a afirmat într-un text 
publicat de agenția Prensa 
Latina, că asemenea acțiuni 
vor continua, atîta timp cit 
guvernul brazilian nu va a- 
meliora tratamentul Ia care 
sînt supuși deținuți! politici.
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