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Iată deci cum în preajma unei impor
tante campanii agricole neglijența 
merge mină în mînă cu birocrația, 
face să se perpetueze vechi lipsuri în 
funcționarea mașinilor agricole.

șoseaua Kiseleff în drum 
spre Ploiești

Foto : A. Cartojan
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Turul României0 a început ieri, cu etapa București — Ploiești. La 
tradiționala competiție lînt prezenți 64 de cicliști fruntași din Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Danemarca, R. D. Germană, Olanda, Suedia și Ro
mânia. Caravana sportivă, care timp de aproape două săptămîni va stră
bate peste 1 500 de kilometri, a parcurs mai întîi un traseu în circuit si
tuat în cartierele Cotroceni și Drumul Taberei, îndreptîndu-se apoi spre 
Ploiești.

(Citiți în pagina a V-a corespondențe speciale despre această pri
mă etapă).
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Pregătirea campaniei agricole de toamna

LA COTA
MAXIMĂ j
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Mașina de sudat cap la cap de pe linia de profile îndoite de la Uzina 
metalurgicâ-lași Foto : Gh. Vințilă

Revirimentul
bătrînei
Nicolina

Ion ISTRATI

în peisajul divers și impresionant, 
care cu siluetele și puterea mai ve
chilor, dar, îndeosebi, cu ansamblu
rile noilor sale moderne uzine, și fa
brici caracterizează fizionomia și 
pulsația actualei zone industriale a 
lașului, conferindu-i orașului atribu
te de distinctă și dominantă persona
litate, bătrînele Ateliere din Nicoli
na, care au pășit nu de mult spre 
cel de-al 7,-lea deceniu de continuă 
și rodnică existență feroviară, pot fi 
considerate, cronologic, în raport cu 
celelalte, veterane. De altminteri, ca. 
unele care în evoluția lor ascendentă 
au avut adesea de parcurs calea u- 
nor numeroase și grele încercări și 
experiențe, legate de contribuția ac
tivă și eroică pe care lucrătorii 
de-a.ci au adus-o la bunul mers al 
căilor ferate, ca și la intensificarea- 
și triumful mișcării comuniste și 
muncitorești din România perioadei 
interbelice, se știe, aceste ateliere 
și-au cîștigat în fața opiniei publice 
o cuvenită stimă și un binemeritat, 
renume. Dacă, în plus, mai adăugăm 
Și faptul că în anii construcției și 
desăvîrșirii edificării noastre socia
liste, Nicolina s-a transfor
mat înt.r-0 veritabilă universitate 
muncitorească, neobosind în a crește 
mereu alte contingente de cadre ti
nere, călite printr-o însuflețită acti
vitate profesională și obștească și 
capabile.să preia treptat, cu toți bunii 
sorți de reușită, sarcinile încredința
te de generația vîrstnică, e lesne de 
înțeles de' ce unitatea aceasta de la 
poalele dealului Cetățuia e unanim 
apreciată ca una care, de regulă, își 
respectă și își onorează nu numai 
numele, ci și îndreptățită ei faimă. 
Cîndva, în urmă cu aproape un veac 
și jumătate, în geografia sentimenta
lă a Iașilor de atunci, Nicolina nu 
era decît doar un pîrîu care venea 
cotilind de undeva, de sus, din codrii 
Bîrnovei, spre a se vărsa în albia. 
Bahluiului, ca un modest afluent al 
acestuia. Mai tîrziu însă, și mahalaua 
și cartierul și tîrgușorul care au 
prins fiecare să marcheze extinderea 
urbană și suburbană și-au împrumu
tat, rînd pe rînd, numele de la res
pectivul curs de apă, pentru ca de-o 
mai îndelungă vreme încoace și 
pînă azi toate trei să se recomande 
și să se identifice cu atelierele ca a- 
ta.re, acestea constituind, așadar, pu
nica și prestigioasa carte de vizită a 
locuitorilor din partea locului. Ca 
mai vechi ieșean, am fost nu de pu
ține ori pe-aci, și, fără ca numaide- 
cît să ne pricepem a mînui dalta, 
pila sau bomfaierul, ori să cunoaș
tem operațiile de răzuire și de șlefu
ire a metalelor, ca să nu mai pome
nim de celelalte destule procese teh
nologice ale reparațiilor curente la. 
vagoanele-marfă și la locomotive, am 
luat totdeauna aminte la rîvna și la 
măiestria cu care se lucrează aci, 
mai fiecare din cei cu care am stat 
la cuvînt mîndrindu-se, nu fără te
mei, că, grație cunoștințelor sale pri
vind construcția agregatelor și piese
lor locomotivei, ca fi referitoare la

_________ _ — .... șu
rub ori nit la drumul de fier

distanță, pretenția, dorința șt voința 
omului contemporan constînd în a 
munci mai ușor și mai spornic și a 
trăi, în consecință, mal bine decît 
înaintașii săi.

Pe această linie, cuceririle actuale 
ale științei românești și universale, 
însoțite de absolut necesarul acompa
niament al tehnicii, au determinat, 
între timp, și au facilitat putința ca 
și la Nicolina să se pășească firesc,

începe campania lucrărilor agricole de toamnă — recoltarea porum
bului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, semănatul griului, secarei și orzu
lui — care reclamă un volum sporit de muncă și deci o mare concen
trare de forțe. Experiența a dovedit că, în această perioadă, este nece
sară buna funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole îneît lucrările, o 
dată începute, să sc desfășoare fără întîrziere. Cum se stă din acest punct 
de vedere ? Raidul întreprins în regiunile Suceava și Cluj, cu ajutorul 
unor specialiști de la consiliile i ,, .......
întrebări.

Consemnînd înainte de toate faptul 
că, în majoritatea locurilor, tractoare
le și mașinile agricole sînt bine pre
gătite pentru începerea lucrărilor a- 
gricole, în rîndurile de față ne vom 
ocupa însă de unele aspecte care, 
în alte campanii agricole, au produs 
neajunsuri în desfășurarea lucrărilor : 
repararea de mîntuială a unor trac
toare și mașini agricole, ceea ce face 
ca uneori sub luciul vopselei sau sub 
stratul de unsoare să se ascundă de
fecțiuni grave.

în raidul întreprins am ajuns la bri
gada a 9-a din S.M.T. Bucecea, re
giunea Suceava ; aici se lucra la re
paratul plugurilor. Dar cum se făcea 
această lucrare de care depinde buna 
funcționare a acestor utilaje și calita
tea lucrărilor executate ? Plugurile, 
pline de noroi, cu smocuri de iarbă, 
ca și cum ar fi fost aduse de pe o- 
goare erau stropite cu motorină, nu
mai pentru a lua ochii celor care ur
mau să vină în control. Și nu este uni
cul caz din regiunea Suceava. S.M.T. 
Rădăuți itrfe lă brigăzile ifăle 42 mă- 
șini pentru recoltarea cartofilor. încă 
pe data de 21 august conducerea sta
țiunii a comunicat consiliului agricol 
regional că mașinile respective sînt în 
bună stare de funcționare. Dar iată că 
la o probă care r fost făcută la 9 sep
tembrie, la brigăzile nr. 24 Mihăilești 
și nr. 26 Satu Mare, s-a putut consta
ta că, așa cum au fost puse la punct, 
mașinile agricole nu vor putea fi fo
losite la recoltarea cartofilor. Că situa
ția se prezintă astfel nu este de loc în- 
tîmplător. La brigada nr. 26, de exem
plu, în loc să se îngrijească de repa
rații, să asigure 
tuturor utilajelor 
ceastă campanie, 
stă mai 
și face lucrări

raid anchetă

Ce face conducerea S.M.T. Rădăuți 
pentru îndreptarea situației ? Am pus 
această întrebare inginerului șef al 
S.M.T.-ului. Explicația dată demons
trează că cele semnalate pe teren nu 
sînt întîmplătoarc, ci constituie o ur
mare a■ muncii-defectuoase- a condu
cerii stațiunii. „Nu am fost de mult

pe la brigada din comuna Satu Mare 
deoarece nu aveam cu ce să ne de
plasăm". Dar această motivare, care 
poate fi auzită și în alte locuri, de
parte de a da o explicație convingă
toare demonstrează lipsa de răspun
dere și comoditatea celor însărcinați 
cu îndrumarea și controlul pe teren. 
Și iată de ce. Pe data de 9 septem
brie era la sediul brigăzii amintite 
atelierul mobil al stațiunii cu mecani
cul de sector, Constantin Crișmaru, 
dar care nu a manifestat nici un in
teres pentru mașinile de recoltat car
tofi. Oare inginerul șef nu era bine 
să fi venit și el cu această ocazie pen
tru a verifica situația de pe teren și 
a lua măsurile de îndreptare ?

în multe S.M.T.-uri din regiunea 
Cluj nu există nici măcar grija de a 
da cu puțină motorină peste metalul 
mașinilor agricole care să-l protejeze 
împotriva ruginii. Tov. Vasile Chira 
Pop, directorul S.M.T.-ului Huedin, 
susține cu multă seninătate că, în afa
ră de tractoarele aflate pentru repa
rații în stațiune, toate celelalte uti
laje sînt în perfectă stare de funcțio
nare. Dar poftiți, tovarășe director, pe 
la brigada de la Mihăilești și veți con
stata că lucrurile stau cu totul alt
fel.

Construcția primului furnal de 
1 700 mc de la Combinatul side
rurgic din Galați a atins cota 
maximă de înălțime — 71,7 me
tri. Acest reper figurează în pro
gramul d-3 lucrări printre obiec
tivele finale, furnalul urmînd să 
fie dat în exploatare pînă la 
sfîrșitul anului. Capacitatea Iui 
este de 1 075 000 tone pe an, fiind 
cel mai marc construit pînă în 
prezent în țară. Monturii insta
lează acum aparatele de încăr
care a furnalului și mecanismele 
din hala troliilor, finisează ulti
mele obiective anexe.

Cel de-al doilea furnal de a- 
ceeași capacitate, aflat de ase
menea în construcție, este pre
văzut să fie terminat într-un 
termen cu cîteva luni mai scurt 
decît primul.

-Ti*j

mult

buna funcționare a 
care vor lucra în a- 

șeful do brigad_ă 
la sediul 
de birou,

S.M.T. 
înlocu

ind pe pontatorul care lipsește.(Continuare în pag. a V-a)

tehnica montării ei demontării, 
rectificării, mai tă nu există
tn care ei, cei ide la Nicolina, să nu 
fi bătut cum trebuie eu ciocanul.

De bună seamă însă că, de la niș
te limpli „ciocănari*  de odinioară 
pînă azi, cind a le mal spune < . 
ori a »e numi ei tușiși așa constituie 
echivalentul unei glume proaste, da- 
că nu chiar al unei ofense, e o mare 8
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Construirea de locuințe

proprietate personală

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți după-amiază pe Giu- 
rița Ioikici, președintele Vecei Exe
cutive a Republicii Socialiste Ser- ’ 
bia, care se află în țara noastră 
într-o vizită de prietenie la invita
ția guvernului Republicii Socialiste 
România.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, au luat parte Petre Blajo- 
vici, vicepreședinte al Consiliului

Semănătorile de păioase nu au

Alex. MURESAN 
Nistor ȚU1CU 
corespondenții „Sctnteli' 
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de Miniștri, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Chirilescu, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru îndru
marea și controlul organelor 
cale ale administrației de stat.

Au participat, de asemenea, 
homir Vlașkivici, membru al 
cei Executive a Republicii Socia
liste Serbia, și Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.
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Cine pe cine servește
Vrei să cumperi — să zi

cem — un costum ? Nimic 
mai simplu : te îndrepți 
spre magazin si. în funcție 
de suma ne care ești dis
pus s-o investești. îti alegi 
haine ne plac. Achiți cos
tul. intri în nosesia mărfii 
cumpărate si noti să te fo
losești de îndată de ea. La 
fel se întîmplă în cazul al
tor bunuri de folosință în
delungată. indiferent de 
faptul că achiți de la în
ceput costul integral sau 
beneficiezi de avantajul 
procurării acestora cu pla
ta în rate, adică pe credit, 
în ultimii doi ani. venind 
în sprijinul cetățenilor 
care solicită construirea u- 
nei locuințe proprietate 
personală, statul nostru le 
oferă credit ne termen 
lung. în condițiile cunoscu
te Numărul celor dornici 
să beneficieze de această 
formă avantajoasă- este 
considerabil. Ar fi fost fi
resc ca oficiile învestite cu 
răspunderea de a mijloci 
conlucrarea dintre proiec
tant. constructor si cetățe
nii beneficiari să-si orga
nizeze de asemenea manie
ră munca. îneît construirea 
unei locuințe cu sprijinul 
statului să devină cît mal 
operativă, cît mal aproape 
de condițiile de cumpărare 
în rate ale obiectelor de

Sînt necesare măsuri energice pentru curmarea 
unor practici birocratice și incorectitudini 
activitatea oficiilor pentru locuințe

folosință îndelungată. Ca 
în orice instituție unde_ se 
lucrează cu publicul, tinînd 
seama si de natură cumpă
rării. de valoarea ridicată 
a obiectului — casa — se 
cere din partea funcționa
rilor acestor oficii respecta
rea regulilor generale de 
comportament civilizat : po
litețe, solicitudine, respect. 
Cu atît mai mult cu cît 
numărul mare al solicitau - 
tilor — depășind uneori po
sibilitățile oficiilor — face 
ca principialitatea în stabi
lirea priorității, a ordinii 
de rezolvare să fie o ches
tiune esențială în modul 
de lucru al instituțiilor po
menite. Sînt îndeplinite a- 
ceste condiiluni în reali
tate ?

O vizită Ia Oficiul pen
tru construirea de locuințe 
proprietate personală din 
Capitală ne convinge că 
obținerea unui contract cu

treabă
Chiar din 

afișate 
este necesar

oficiul este o 
tocmai ușoară, 
instrucțiunile 
hol rezultă că 
să se treacă printr-o lungă 
filieră : cerere, confirma
rea sumei depuse la C.E.C., 
aprobarea cererii, anunța
rea amplasamentelor puse 
în discuție, opțiunea, apro
barea opțiunii, stabilirea 
priorității, precontractarea, 
în fine virarea sumei și 
contractarea la preț ferm. 
Toate operațiunile amintite 
necesită reveniri, precizări, 
se creează perioade de 
vîrf. ceea ce presupune ore 
sl zile pierdute, luni de aș
teptare. Mai există nume
roase cereri depuse anul 
trecut sl încă nerezolvate. 
La oficiul din Constanta, 
precontractele au fost eli
minate. Și aici însă filiera 
rămîne destul de compli
cată.

Primul gest care se soli-

în

cită cetățeanului este, după 
cum am văzut, confirma
rea sumei depuse. Oficiul 
are deci nevoie de o ga
ranție a seriozității clien
tului. Din păcate, din acest 
punct de vedere nu se asi
gură o echitabilă recipro
citate. In momentul depu
nerii sumei, cetățeanului 
nu i se prezintă nici un fel 
de garanții nici în legătu
ră cu posibilitățile lui de a 
alege o locuință pe măsura 
pretențiilor sale si nici 
ceea ce privește data 
care ar urma să intre 
posesia acestei locuințe, 
ceste elemente apar, 
exemplu. în sistemul prac
ticat de O.C.L.P.P.-Bucu- 
resti. abia la data aprobă
rii opțiunii si încheierii 
precontractului.

Opțiunea echivalează cu 
alegerea mărfii. Dar dacă,
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Astăzi sosește in București

La invitația guvernului Republicii Socialiste România, primul 
ministru al Republicii Turcia, Excelența Sa domnul Suleyman 
Demirel, sosește astăzi la București într-o vizită oficială.

de 
in 
au fost construite

în magazin, 
marfa ne 
cazul opțiunii alegerea 
face de cele mai multe 
în funcție de elemente 
formative foarte vagi.

— Ar trebui ca. pe banii 
noștri, să alegem ceea ce ne 
convine, remarca Alexan
dra Grigoroșcut din Bucu
rești, de profesie arhitectă. 
Dar, la data depunerii opți
unilor pentru cartierul Jiu
lui, nimeni din oficiu nu ne 
putea da vreo informație 
cu privire la alcătuirea a- 
partamentelor care ne inte
resau. Abia în august au 
fost afișate niște planuri, 
din care un nespecialist nu 
reușește să înțeleagă mai 
nimic. Și chiar pentru cei 
ce ar fi reușit să priceapă 
ceva, ar fi fost tîrziu, căci

atermenul de depunere 
opțiunilor se încheiase.

Atît la București cît șl 
la Constanța am constatat 
că materialul Informativ 
expus se rezumă la niște 
planuri copiate pe ozalit, cu 
destinație strict tehnică șl 
neinteligibile pentru publi
cul larg. La București mai 
exista și o machetă, lipsl-

arh. Gh. SASARMAN

(Continuare în pag. a II-a)

- i..Suleyman.Demt- 
'jrel s-a născut in 
anul 1924, în loca
litatea Isparta, si
tuată în sud-vestul 
Anatoliei. In 1949 
a absolvit Univer
sitatea tehnică din 
Istanbul, obținînd 
diploma de ingi
ner de construcții 
civile. în același 
an a funcționat in 
Biroul de studii a- 
supra energiei, lu- 
crind la pregătirea 
unui raport asupra 
amenajării cursu
lui fluviului, Gediz 
și la alte lucrări, 
în 1954 este însăr
cinat să organizeze 
Divizia barajelor 
și centralelor elec
trice, primind res
ponsabilitatea în
tocmirii proiecte
lor și executării 
construcțiilor tu
turor barajelor și 
centralelor electri
ce din Turcia. In
tre 1955 — 1960 
este director ge
neral al Departa
mentului Lucrări
lor Hidraulice 
Stat, perioadă 
care in Turcia
mai multe baraje și centrale electri
ce. Timp de doi ani a făcut studii 
de specialitate in Statele Unite ale 
Americii.

în 1964 Suleyman Demirel este 
ales președinte al „Partidului 
Dreptății". Acest partid, înființat 
in 1961, a făcut parte pînă în 1962 
din coaliția guvernamentală îm
preună cu Partidul republican- 
popular condus de Ismet Inonu. în 
februarie 1965, cind. acest partid ca
pătă un rol preponderent in coa
liție cu o serie de alte partide par
ticipante la guvern, S. Demirel este 
numit viceprim-ministru, iar in 
urma victoriei acestui partid în a- 
legerile din 10 octombrie 1965 de
vine prim-ministru al Republicii 
Turcia. Sub conducerea sa, guver
nul turc a întreprins o serie de ac
țiuni pentru îmbunătățirea relați
ilor economice și politice cu țările 
din Balcani și cu alte state vecine, 
declarindu-se in favoarea dezvoltă
rii legăturilor cu toate țările.

în ultimii ani, legăturile politice, 
economice și culturale dintre Ro
mânia și Turcia evoluează pe o li
nie pozitivă, contribuind la o mai

bună cunoaștere reciprocă, la așe
zarea colaborării româno-turce pe 
baze trainice, in interesul progresu
lui celor două țări, al păcii și secu
rității generale in Balcani și 
Europa.

Vizita in Turcia a delegației 
vernamentale române, condusă 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, a dele
gației Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, ca și 
vizita in țara noastră a delegației 
Marii Adunări Naționale a Turciei 
— Medjlisul — și a ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil, au 
adus o contribuție importantă la 
creșterea înțelegerii reciproce și la 
dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate dintre cele două țări.

Vizita in țara noastră a primului 
ministru Suleyman Demirel se în
scrie ca un nou pas spre întărirea 
continuă a bunelor relații dintre 
România și Turcia, in interesul ță
rilor noastre, al cauzei colaborării 
și înțelegerii intre ■ popoare.

Poporul român urează primului 
ministru al . Republicii Turcia, Su
leyman Demirel, un călduros bun 
sosit in țara noastră.

ÎN ZIARUL DE AZI

9 Legea circulației in acțiunea de educație ce
tățeneasca 9 Valențele creației tehnice © Din 
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ju&tincata
Intr-oseară,. Iosif Nemet!. din 

Baia Mare a întîțziat în oraș. Și 
iată de ce,; niergînd .spre casă, 
a observat la tuia din ferestrele 
magaziei Țruștului .minier:, clip lo
cali late, .up firicel: de..fum. Din 
cauza instalației electrice defects 
S-a pșo.dus rin scțirt-circuit care a 
aprins citeva Jgzi. cu materiale. 
Sesizind pericolul. I, Ne.ipatț a 
anunțat- imediat pompierii. Pînă 
la sosirea acestora, a luat unele 
măsud de localizare a incendiu
lui. ■ Pompierii,-în-cîtavg minute, 
au stins-focul, - Și astfel, bunuri- 
în valoare de .800000 ..lei au -fost 
salvate .datorită prezenței de spi
rit a. unui.'cetățean conștient.

Pentru fapta lui, toată lauda I

Intr-un bloc din Doagă (Pan- 
ciu) a" locuit într-un apartament 
familia Baibulac, Apoi s-a mu
tat la Buzău - (stradă Unirii 10). 
Apartamentul a rățnas închis. De 
atunci (22' februarie' .1965) apar
tamentul a; stat nelocuit. Zilele 1 
trecute, cînd -liș’ă’locuinței a fost 
din ne'u de'tclrisă,' s a: găsit'înă- j 
untru’lin 'adevărat' dezastru : gea
muri sparte, pereții și parchetul 
negțî-de fum și'mucegai, chiu
vetele înfundate —^vestigii, de la 
familia Bubuiau (egre probabil 
va plăti dăgrădg'feâ "a'părtamentu- 
lui). Iar te bucătărie, pe un pe
rete, Ta TdmvvizibtlTern 'seris pe o 
carpetă — culmea ironiei I — cu 
arnici : „Unde strălucește cu
rățenia, merită laude gospodina".

... e,

Vilă'liberă
Soții Marinescu, din . Poiana 

Țapului și-'gUf,cUnW'ărat O'pilă în. 
valoare tfeA'90 000' lei:; De. unde 
au gvpt banii ? Au Eîșțigat la 
Loto ? Au economisit la C.E.C. ? 
Nu. Au schimbat etichete. So
ția, Matilda Marinescu, era ges
tionară la Magazinul Afixț nr. 35 
din Poiana Țapului- Safnj, Pgtre 
Marinescu, upjaior comercial la 
LC.R.Ț'l. ■ Ploiești. împreună 
schimbau etichetele la unele măr
furi din maguzfn. Pe ppițg ețiche- 
te treceau prețuri mai ipari. 
Schimbarea etichetelor le-a. adus 
un cîștig de 112 000 lei. Acum 
familia Marinescu: a părăsit vila. 
La noua reședință li se asigură 
toate șert.țciilg. Doamna a scăpat 
de grijile mengjului. Pentru cit 
timp ?

Actele normative în 
goare privind reglementarea 
circulației pe drumurile pu- 
blicp > marchează un pas 
înainte pe linia nqrmejpț 
legale în acest domeniu. în- 
scriindu-se în complexul de 
măsuri menite să ducă la 
creșterea continuă ă gradu
lui de siguranță a circula
ției, la prevenirea acciden
telor. Fireșțe, gripe lege în 
vigoare se prezumă a fi cu
noscută de toți cetățenii la 
data aplicării ei. Tocmai 
de aceea, normele de cir
culație — cu multiplele re
glementări ce le cp.nțte, a- 
vînd un specific aparte în 
sensul că trebuie cunoscu
te de tqți cețălepii — tju 
fost popularizate, încă îna
inte de a fi aplicate, prin 
presă, radio ețp. Ar fi gre
șit însă să se considere că 
aceste norme sînt cunoscu
te, și, ceea ce esțe hoțărî- 
tor, însușite Si reșpeplat'e 
de către toți cetățenii, Din 
hotărîrile judecătorești pro
nunțate anul acesta rezultă 
că accidentele de circulație, 
adeseori cu consecințe foar
te grave, se datoresc neres- 
pectărij și îndeosebi necu
noașterii normelor de circu
lație. Ejte n.eybi.e, deci, 
după păreiea noastră.. de 
acțiuni multiple, cuprinză
toare și perseverente meni
te să facă cunoscute aceste 
norme, să exereițe o ppfer-■ 
nică influență ednt:ati\’ă in 
rîudul conducătorilor : auto, 
al tuturor cetă(en,ilqr, de 
toațe vțțșțglș. . pjgleșițlg,

Ne vom referi mai în,Iii,, 
în legătură - cu apeastaj la 

. necesitatea educării -unei 
categorii foarte - numeroase. 
de cetățeni — tihefetul, 
care, potrivii 1 constatărilor 
noastre, încalcă 
deseori cu o 
îngrijorătoare,, 
circulație.

Tentat să 
„acte de bravură" (iii fapt 
de neseriozițațe periculoa
să),- adolescentul traversează 
strada în fața autovehicul-:; " 
lelor care circulă cu viteză 
spre a stirni admirația co- 
legilor rămași pe trotuar, 
coboară țn țimpițl metsuțui, 
călătorește agățat de bare. 
Și nu sînt rare cazurile cînd 
asemenea acte se plătesc' 
scump. Așa a pățit în 
zjpa de 14 august elevul

Neagoe 
\Tir-a a 
128 din 
șufgj'iț un grav accident 
str. .tlranțis. S-ai putea cita 
și site cazuri. Sînt conse
cințe directe ale insuficien
ței preocupări din partea 
familiei și a școlii pentru e- 
ducarea elevilpr,. Iată de 
pe considerăm '. că sțnt ne
cesare acțiuni .cpțiiugiite ale 
cadrelor didactiqp și organi
zațiilor- de tineret, cu spri
jinul organelor de circula
ție, 'prin care să se explice 
pormele de circulație, să se 
combată încălcarea lor.

Din. păcate, nu sg face a- 
..p.rpape nimic peptru Cu
noașterea și respectarea re- 

■ guliror de circulație de că- 
tre sladenți. Acest lump șe 
reflectă negativ îr) atitudi
nea pe care o aia încenîncț de 
la comportarea în timppl 
călătoriei în mijloacele co- 

,.mune.de transport și pipă 
lg discuțiile-pe care le poar
tă cu organele de mjlitie, 

- ațupci c?nd li se atrage a- 
tenția că nu respectă regu
lile de circulație. Cîpd o 
studentă traversează îp fugă 
strada- ■ disoutînd cu priete
nul, fără să,'observe culoarea 

,J&șib a semșforuhii și e lovi
tă de tm auto'-'ebicul (cazul 
Mafiei Sirbți, dip București, 
accidentată ■ în .ziua de 15 
gugușț- a. c.j faptul nu poa
te fi pus pe seama unei în
tâmplări nefericite : este o 
dovadă evidență de ușurin
ță iresponsabilă a unor tir 
peri de la care-aștepți sem-

ne de mai multă conștiință 
cetățenească. Iată un as
pect al muncii educative 
de care ar trebui să se o- 
cupe cu mai multă grijă or
ganizațiile studențești, gă
sind forme corespunzătoare 
pentru a apela la conștiința 
și demnitatea 'studentului.- 

Indiferență față . de disci
plina circulației- manifestă 
și numeiqși cetățeni ma
turi.'. . Fără nici o- preve
dere. staționează, discută 
sau se- plimbă :pe par
tea- carosabilă a străzii con
siderând că șoferii'' trebuie 
să. evite accidentele. Filof- 
teia Dqrtei, spre exemplți, 
în yjrstă de 62 de ații, do
miciliată te București, șo
seaua Chitilei nr. T13, - ș-a 
angajat În traversarea Căii 
Vjqtqriei pe uo loc nemar
cat. Deși - conducătorul auto 
a căutat șă evite acciden
tul; acest lucru hu a mai 
fqst ■ posibil îptrpeît însăși 
victima a intrat îp fața mî- 
crobuzului, accidentîndu-se 
foarte grav. In asemenea si
tuații, înceicînd să evite ac
cidentul, conducătorul vehi
culului execută viraje și 
glte manevre .periculoase, 
care pot pune în primejdie ..

vertizpare etc. Dacă toa
te ai acționa folosind mij
loacele ce le aii la dis- 
ppzițjp fără îndoială că re
gulile de fircuțatie ar fj mai 
■bipe ppnoșpțițe, respectate. 
Ar fi un mare cîșțig mai 
puține suferințe și pagube, 
mai puține procese de ju
decat.

Jn țara noastră se înre
gistrează o -creștpre fără, pre
cedent a numărului de au
tovehicule :In raport direct 
de acesta a crescut și nu
mărul celor, care urcă la 
volan. De aici și necesita
tea instruirii și educării con
ducătorilor auto. Din con
statările noastre cu ' prilejul 
judecării proceselor' la le
gea circulației rezultă clar 
că ' punctul cel mai vul
nerabil al pregătirii con
ducătorilor auto este de 
ordin educativ. Multi con
ducători auto (din păca
te! tocmai dintre' cei 
mai puțin iniția'țî) igno
rează cu bupă știință regu
lile de circulație, conduc cu 
viteze' excesive în localități, 
nu micșorează viteza la in
tersecții, nu respectă distan
ța ce trebuie păstrată față 

p de- vehiculul care circulă îri 
viața sau integritatea cor-: față, execută depășiri nere- 

gulamentare etc. De aseme
nea. în afara localițățilgr, 

. Unii coudti’cățpri auto-mota, 
' vrând să-și dovedească „mă

iestria" se strecoară priiitre 
vehicule cp vdteză excesivă. 
De obicei, acește acte de 
„bravură"' se soldează cu 
accidente grave, în unele 
cș,7urț mortale, cu avarierea 
sau distrugerea autovehicu
lelor. Spre ■ exemplificare a- 
rătăm că Dumitrescu. Con
stantin,. conducted cu .viteza 
excesivă,- un' autoturism al ' 
I.G.V P.A , a- aceidftulal grav 
•pe cetățegnțl V. Safțduîșșâ-„.w 

; cur r ■ ’...
- condamnat la țrei arii inghi- ■; 
soare corecțională și obligat.; 
la plata despăgubirilor.

Practica circulației, prș-, 
cum și. cețcetările îțțțrepr^ii- 
se ap ștșbiliț, Jn țpod neîn
doielnic, că alcoolul este 
Cel mai ' mare dușman al 
conducătorilor 'de antqvehi- 
cule. Nu tie mult, NitS Con- 
stgntin oopducea un antoțu-ț 
rlsm al I.T.B. avînd inbiba- 
ție alcoolică te sînge de 
2,1Q'!m. El a fost corirlamnat 
la un an șl trei luni închi
soare corecțională. De ase
menea, Bețivojp Constantin, 
domiciliat te comuna Bă- 
cteni, raionul Rîmnieu Sărat, 
a fost condamnat — pentru 
b faptă similară — la 9 luni 
închisoare corecțională.

Curți, șe poate acționa 
împotriva acestor două fe
luri de beție ? Firește, și 
alei tși poate și trebuie 
să-și exercite influența bi
nefăcătoare munoa de lă
murire asupra pericolului 
ce-1 prezintă aceste gra
ve abateri. Dar aceasta tre
buie însoțită eu sancționa
rea drastică a abaterilor

porală a altor cetățeni, pre
cum și securitatea vehicule
lor care circulă reglementar; 
în iițieâiața lor apropiere.

Dispunem de posibilități 
multiplp de educare a ma
selor largi de cetățeni : or
ganizațiile obștești, cinema
tograful, presa, panouri a-

tunci cîhd sînt constatatei 
fără să se aștepte ca cei ce 
le șăvîrșesc să comită acci
dente. în acest fel, sancțiu
nea va fi educativă, va pre
veni accidentele.

țjucrătqrii de miliție au, 
printre altele, sarcina de a 
veghea asupra modului în 
care se respectă legea cir
culației. Ori de cîte ori con
stată c| normele legale sînt 
încălcate, ei au obligația .șă 
aplice sancțiuni corespunză
toare. Numărul proceselor 
verbale de contravenție în
registrat în ultimul timp do
vedește cu prisosință că or
ganele de miliție iși fac da
toria. Mul ți conducători 
uto-'rnotn,- care săvîrșpsc 
bateri, nici'nu mai contestă 
procesele verbale ce lo-'șu 
fost dresate. Acest lucru șe 
intîmplă in situațiile cînd 
lucrătorii de miliție explica 
contravenientului în mod 
concret încălcarea produsă, 
exercitând u-șj astfel rolul 
de a determina pe con
ducătorii auto să respec
te regulile- de circulație.

Sînt însă'cazuri cînd unii 
întoc- 

fără 
în ce 

legii, 
puține 

arătă

LI.
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Soarelui

In urmă, w țrei zile, seara, la 
Spitalul ,Unlfic(it din Bfai a fost, 
adusă de.wgeiifi Elena Stef (S6 
de ani), ^rav(dfl țn’. lțtna a S-a-. 
Viața îj era in'-pericol. Pentru șglz . 
varea ei, neceșgiă o interven
ție chirurgicală par în sjuțal nu., 
exista suficient singe pentru traps- _ 
fuzii. La'orq'"^"lțț(l<ințgd ? ă certlt 
telefonic ajutor .lg,jprtg]ele din . 
Medi.aș'Ț.'Și Tiriigtipnj. Jn scurt 
timp du,sgsif. fiacpcmele salvatn.a 
rp p. jjerșoțml^nțedical speciali
zat în jranșfuzij. Medicii loan 
Șer.bu șț Cornel' Pașctt 'din Rial, 
secondați de surorile' medicale 
Letiția Preda. Hm ^Mpdigș. și lijlia 
Stef dțn T'i'tiiîdem,; .au efectuat, 
cu succeș,;ăp'arația.. Dimineața, 
Elena .:SȚeJ,. m.rpiiâ. a. pippf copii, 
era tn. .afpt^ oric$!.y.l .periaoil Me
dicii av JLlecqț qcăsă, niulțiimiți.' 
Deși. avuseseră »°. npgpie grea".

Floatca-sffgretțfl. — plantă de
corativă ? ,E. drept, nu-t cea-pe 
care anț 'văzut-o cu toții în lanu
rile de-pe-eîmp;-cțwia cu floare 
bătută-, ■ creație a - horticultorilor. 
Din citeva semințe primite de la . 
un vizitator 'străin, Glieorghe 
Groșii, "horticultor . lai Muzeul, sa-. 
tului - diiiM^apitală,. a. .abținut . o. 
sumedenie. de . plante, Florile 
mari și frumoase, de un galben 
strălu itor, au fost-numite de în
grijitorul- ■ lor ,;Fafa Soarelui". 
Prin înfățișarea SȚ efectul decora
tiv, planta îșr merită numele. Pe . 
cînd ..Fața Soarelui" își va arăta . 
fața în parcuri și balcoane P .

Rubrică, redactată da 1
Stolon ZIDARITA 
Ștefan CINICA.

sprijinul corespondențilorCU !
C * *r  ”'<•„Scinteii

lucrători de miliție 
mese procese verbale 
să stabilească . clar 
a constat încălcarea 
Cu toate că au fost 
asemenea cazuri, ele 
că lucrătorul de miliție este 
dator să dea o dovadă de 
conștiinciozitate și corecti
tudine în stabilirea contra
venției, descriind în amă
nunt faptul și textul de le
ge ce-1 încriminează, aceas
ta fiind o condiție impor
tantă pentru ca sancțiunea 
să aibă efect educativ.

Este știut că Intreprinde- 
: rile- și orggpîztjțifle econo

mise au, printre altele. $i 
ș^TCțH^ijmngțțantă. dș\. a in- 

.-r<f-.........-...siTi^;i>țu*̂!i. vși.vpe. ceilalți'' 
Pentru- acest fajrltTa' foșt',t“:'7salăriăti...u£,'dnffiler!.hl1 cjrcu- 

’țȚlăîjTjf'"He djfimjyjrile publice. 
Cîițd un âpri'diicățor auto 
săvârșește o încălcare a regu
lilor de circulație, fapta sa 
trebuie pusă în/discutia co- 
Ipctivului spre a. constitui o 
lecție pentru cei care ar fi 
tpntati să săvârșească astfel 
de abateri. In loc șă acțio
neze în acest .fol, unele 
conduceri de întreprinderi 
se. grăbesc să. prezinte ca- 
tafitenzări favorabde pentru 
aMf'sCipa ț'.d^.-.șRR^nni- pe 
vipovați,. cș®£: este greșit
și dăunător:^*'

Ne-am. rezumat în cele 
expuse la problemele 
care le-am socotit rfiai 
portante, considerând că des
fășurarea unor acțiuni sis
tematice pentru rezolvarea 
Ipr va contribui la continua 
perfecționare a securității 
circulației pe drumurile pu
blice.

a-

Ion MIHAESCU 
și Constantin NICULICĂ 
ludecători București

Regată de amintirea eroicilor 
pompieri care, în 1S48, au în
fruntat pe cotropitori în Dea
lul Spirit, dină un înalt exem
plu de patriotism, data de 13 
septembrie a devenit tradițio
nala Zi a pompierilor din Re
publica Socialistă România. A- 
ceaștă sărbătoare copstâtuie pen
tru militarii unităților și sub
unităților de pompieri, precum 
ți pentru, formațiile civile de 
pază contra incendiilor un pri
lej de trecere în revistă a suc
ceselor obținute în pregătirea, 
profesională și în îndeplinirea 
misiunii de a apăra avutul ob
ștesc .șiql..g^.ățen\lx>râmpotrivq 
incendiilor.

In. plin, centrul ,o'^ din 
■negitîe'ntft'' unor saianațf care 
executaseră niște lucrări, se 
aprinsese acoperișul unei între
prinderi poligrafice. Cînd ma
șinile. ajunseră -la locul in
cendiului. maiorul Grigore 
C'onstantinescu, comandantul 
companiei, își dădu seama de 
greutățile pe care le impunea 
intervenția. De jur împrejurul 
obigctitiulîți incendiat se aflau 
alte clădiri, fapt' ce nu permitea 
ataciil circular, cț doar de front. 
$i totuși, 'dispozitivul trebtiia 
luat circular. Citeva clipe, co
mandantul păru că ezită. Ma
joritatea ostașilor pompieri din 
companie, d§ți Hng instruitt, 
erau la prima confruntare cu 
focul. Q sumară și rapidă re
cunoaștere, și comandantul or
donă. luarea' dispoiitivului de 
stingere. Executând cu precizie 
ți rapiditate comenzile, ostașii 
întind liniile de furtun, le ra
cordează la sursele de apă- Mo
toarele mașinilor încep să du
duie. Insoțindu-l pe comandan
tul de companie, militarii din 
grupele comandate de sergenții 
Gheorghe Gardea, Ioan Neagu, 
Vasile Bărboi și Eugen Muscalu 
ajung pe acoperișul clădirii. De 
acolo execută cu repeziciune 
lansarea la streașine a șefilor 
de țeavă, cu ajutorul corzilor 
de salvare- Sînt. ridicate apoi 
țevile care ți intră. în funcțiune. 
Jeturile de apă atacă din șase

părți incendiul. Din acoperișul 
în flăcări, izbucnesc nori groși 
de aburi amestecați cu fumul 
înecăctos.

Concomitent, toporașii încep 
să croiască un culoar pentru 
stăvilirea sinistriiliți. Tabla do
gorește ca o plită încinsă. Dar 
ea trebuia școașă cu orice preț. 

Pe latura de est a obiectivu
lui acționează cu aceeași dâr
zenie militarii companiei a 3-a, 
sub comandă căpitanului pți- 
gore Pețre.

După ' 
de eforturi 
ricolul este 
gube minime.

..nuri materiale au fost salvate 
de la distrugere. $1 acesta da
torită actițmit energice țț ho- 

■ tărite a unor pomeni ce sergen
tul Octavian Olari/, soldat’: Ion 
R.ădoi, Ion Hriscu, Ioan Cris- 
tea, Gheorghe Bărbulescu, Ghe- 
orgh.e Corduneanu, Teodor Rai 
și ceilalți despre care am mai 
amintit'. Toți au acționat ca un 
singur om, dovedind că atunci 
cînd. îți iubești arma din care 
faci parte, cîțid ești pătruns de 
însemnătatea misiunii încredin
țate de popor, poți' învinge gre
utățile oricît de mari ar fi ele.

★
Marți seara la Casa, de 

cultură a Ministerului 
Afacerilor Interne a a- 
vut Ine a adunștre festi
vă în cinstea ziiej de 13 
septembrie — Ziua 
pompierilor din Repu
blica Socialistă Româ
nia.

Despre Însemnătatea 
acestei zile a yorbit ge
neral locotenent Pamfil 
Tatu, șeful Direcției pa
ză contra incendiilor.

A urmat un spectacol, 
prezentat de ansamblul 
de cînteee șl dansuri 
„Ciocîrlia”.

tă de orice explicații, uitată cine știe 
de cînd. Unde sînt materialele lim
pezi, pe înțelesul tuturor, atrăgătoare, 
despre care s-a vorbit de atâtea ori ? 
Unde sint planurile clare, perspecti
vele exterioare și de interior, frumos 
colorate, unde sînt machetele sau 
anartamentele-elalon. mobilate chiar, 
care șă-i. orienteze pe solicitanți. să 
le capteze interesul.-să-i lăraureasi.. 
că ? Dacă la Constanta se mai află 
în sala oficiului cîțe un tehnician 
care traduce criptograficele planuri 
de ne ozalit. la București nu'există 
nimeni care să 41 dea o lămurire. 
Directorul oficiului, Gh, Melintfi, 
ne-a declarat- că toate aceste nea
junsuri îi sînt cunoscute, mai mult 
chiar, că există intenția ca ele să fie 
remediate: ne-au fost citate' si ter
mene : un .„ghid" 1st va face anari- 
tia în holul oficiului încă în luna 
septembrie. în cursul anului viitor 
se va amenaja un poligon cuprinzînd 
machete la scară naturală, mobilate, . 
ale apartamentelor îp discuție. în 
primul trimestru al anului 1988 vor 
fi nuse in vînzare pliante continînd 
informațiile necesare pentru deplina . , ,,
lămurire a soJicrtanților. Nu putem 5 zb “e audiențe. 
decît să dorim mibiicului ca toate 
aceste proiecte să devină realități, 
dar ne e?:nrimăm nedumerirea asu
pra faptului că. deși cunoscute, ase
menea prevederi de maximă necesi
tate se mai găsesc si acum în sta
diul de proiecte.

La O.C.L.P.P,-București maniera 
de lucru, politețea funcționarilor 
lasă încă mult de dorit, deși, așa cum 
spuneam, comportamentul civilizat 
ar trebui să fie prima regulă pentru 
un angajat al oficiului.

— Se poartă cu noi. ne spune cu 
indignare justificată o solicitantă, .da 
parcă am veni Bă cerem de po
mană I

— Un funcționar m-a dat pur M 
aimplu afară, ne nlînge un tînăr.

„Aici șe muncește” — mi-a declarat
' el tăios.

Asemenea nemulțumiri pot- fi au
zite la orice oră in incinta oficiului 
din Capitală. Am avut prilejul. să 
asistăm la numeroase 3cene asemă
nătoare. asa incit nu ne. mai. miră 
faptul că unii cetatepi. bierzîndu-și 
răbdarea, se adresează presei, orga
nelor superioare, organelor' de partid. 
Pe directorul oficiultiî ăeest lucru îl 
nemulțumește însă :

—- De ce nu vin la mine în loc. să 
reclame ?

Am căutat să aflăm ■ de ce. Să 
zicem că unui cetățean i se face o 
nedreptate sau are o-nemulțumire si 
Vrea șă se adreseze directorului ofi
ciului. Să zicem că este luni dimi
neața. încearcă să intre în cabinet., 
dar secretara îl anptîtă "că luni nu 

La „informații", 
după ce a făcut o coadă ..considera
bilă. .cetățeanul află că abia joi di- . 
rectorul — pus acolo să slujească pu
blicul și statul — primește, dar "că 
pentru săptămînă în curs locurile 
sînt ocupate, iar pentru joia urmă
toare înscrierile încep vineri dimi
neață Ia ora opt. Revine vineri la 
opt ți jumătate. Bonurile de au
diență 8-au terminat! Dar cîte bonuri 
dați ? , 25 I............................
inspirația 
apucă un 
următoare 
ne mirăm _ __  .
iar alții Încearcă ne diverse căi să 
găsească p» cineva care să le înles
nească Intrarea.

Am asistat joi, 7 septembrie, la cele

me- 
alt

Iată 
pe 
nu

Insă chiar dacă a avut 
să se scoale în zori ți 
bon, de luni șl pîriă joia' 
trec tocmai zece zile. Nu 
că multi se lasă nasubași.

ce se petreceau în fața ușii de acces 
pentru public spre audiențe. Cei 25 
de solicitanți veniseră de la ora 12. 
Ultimul .a părăsit cabinetul abia după . 
4 ore. De ce durează at.it de mult? 
De ce să aștepți 4 ore ca să ajungi 
să vorbești cu directorul ? Solicitanta 
cu bonul de ordine nr. 13 a rămas 
înăuntru nu mai puțin de 45 de mi
nute. ,;Eu n-am vorbit decît cinci 
minute, s-a scuzat aceasta, ieșind. 
Restul timpului, directorul a foșț o- 
cupat. cu funcționarii Care intră 
reu la el, aducind chiar cite-un 
cetățean, sau a. dat telefoane", 
că nici măcar cele citeva ore 
săptămînă destinate discuțiilor,
sînt rezervate exclusiv publicului. Pe 
b a doua ușă, funcționarii oficiului 
întrerup desfășurarea audiențelor și 
nu o dată, prin , mijlocirea acestora, 
anumlți, . ..protejați'1 beneficiază de 
audiențe fără programare, peste rînd. 
Să nu vă mai mirați, tovarășe direc
tor, că oamenii renunță să vi se mai 
adreseze I Cu un asemenea sistem de 
audiențe au toate șansele să fie pri
miți abia atunci cînd doleanțele lor 
și-au pierdut de mult actualitatea.

Mai grav este că, la adăpostul con
fuziei, lipsei de claritate în sistemul 
de informare, unii funcționari cer
tați cu principiile eticii noastre comit 
ilegalități, încalcă instrucțiunile exis-' 
tente privind desfășurarea contrac
tărilor. De exemplu, în momentul 
cînd al 33-lea solicitant, în ordinea 
priorității, pentru apartamentele cu 
4 camere din cartierul Jlului-Bucu- 
rești, ajunsese să discute .precontrac- 
tul, un număr de 47 de apartamente

erau deja ocupate. La o verificare 
a listelor, la confruntarea lor cu gra
ficele blocurilor, a reieșit că fusese
ră luati peste rînd alți solicitanți, fie 
cu numere de ordine mai mari, fie 
din cei înscriși peptru alte categorii 
de apartamente, fie unii care nici nu 
figurau pe liste. Directorul oficiului 
ne-a demonstrat că, în unele cazuri, 
aceștia ar fi avut prioritate. Chiar și 
atunci însă, tot se comisese' un lucru 
ilegal, intrucît se știe că dispoziția 
privind prioritatea se aplică numai 
celor care au depus opțiunile în ter
menul stabilit. Or, termenul expira
se demult (chiar și aeela al contesta
țiilor) la data cînd se petreceau cele 
relatate.

O situație asemănătoare am întîl- 
nit. și la Constanța. Verificînd, la in- 
tîmplare, graficele apartamentelor cu 
trei camere de la etajele I și II ale 
blocurilor M și R din cartierul To
mis III, ara descoperit că,numai pen
tru 7 din totalul de 12 existau în
cheiate contracte. Totuși, reprezen
tanții oficiului deâlarau doritorilor eă 
nu mai există apartamente libere la 
etajele respective. La o cercetare mai 
atentă 
Oprea 
cheiat 
blocul 
tamentul 11. blocul M, iar la apar
tamentul 9 al blocului R era înscris 
un oarecare Mustafa, care nici mă
car nu avea cererea în dosarul cu 
solicitări pentru t.rei camere. Nici 
situația celorlalte trei apartamente 
în cauză nu era mai clară.

Iată deci că solicitantii nu sînt

s-a dovedit că solicitantul 
Gheorghiță, cu contract în- 
pentru apartamentul 13 din 
R, figura în grafic și la apar-

corect. informați în legătură cu dis
ponibilitățile. La București, unii ce
tățeni ni s-au plîns că nu li se în
găduie să consulte personal graficele 
de ocupare a blocurilor, că sînt ne- 
voiț.i să creadă ,,pe cuvînt" că la cu
tare bloc sau etai nu mai sînt apar
tamente libere. Cui folosesc astfel de 
modalități de lucru eu publicul ? 
Cine are interesul să tină ascunsă 
evidenta reala a ocupării locuințe
lor ? Un răspuns la o asemenea în
trebare ni-1 poate oferi, printre al
tele. o declarație a profesorului Ni- 
colae Dumitriu din București. ..Am 
încheiat, conștrîns de împrejurări, 
un precontract pentru un aparta
ment pe care nu-l vroiam, arată 
din,sul, Funcționarul cu care discu
tasem — pe nurne Brăilă — mi-a dat 
toate asigurările că. între timp, lu
crurile se vor rezolva după dorința 
mea, în aceeași zi el a venit la mine 
acgsă și mi-a promis să-mi schimbe 
apartamentul precontractat. cu con
diția ca — înainte de a mă muta — 
să fac un schimb de locuință cu fra
tele său. care stă în condiții mal 
rele". Iată cui servesc toate ascunzi
șurile I Unor funcționari 
care vpr să trasă cît 
loase din funcția ne 
Sugerăm organelor în 
prindă. în cazul de
altele similare, cercetări și 
la răspundere pe cei ce comit abu
zuri în funcțiile încredințate, aduoînd 
prejudicii statului, populației Tot
odată, ne întrebăm: directorul oficiu

necinstiți, 
mai multe fo
care o ocupă, 
dreot să între- 
fată. ca și în 

să tragă

lui din București știe cu ce se ocupă 
funcționarul pomenit? Ce părere au 
forurile tutelare, reșpeetiv sfaturile 
populare ale orașelor București și 
Constanța?

Iată de ce. sîntem nevoiți Bă ne în
trebăm din nou : de ce se menține și 
de ce șe tolerează din partea foru
rilor ierarhice superioare această 
impolitețe, lipsă de solicitudine 
desconsiderare față 
blicului ? Din nou 
întrebare : cine pe

Este adevărat că 
o poartă lipsa unor precizări, absolut 
necesare, în legătură cu modul de 
lucru cu publicul al relativ noilor o- 
fici|. deocamdată, foarte multe ches
tiuni se stabilesc după bunul plae 
al funcționarului sau ol directorului 
de oficiu, ceea ce favorizează clima
tul de incertitudine, lipsa urjor cri
terii sigure și eficiente, la îndemîna 
oricui, de a se convinge că nu este 
tras pe sfoară. Vinovate sînt și orga
nele chemate să-și exercite controlul 
asupra oficiilor pentru construirea de 
locuințe proprietate personală- 
toate 
linte, 
rosti, 
celor 
afirmație ne face să ne îndoim asu
pra exigentei controalelor operate 
de către organele locale.

Este bineaunoscut faptul că, în 
absența unui control activ, conti
nuu, se poate naște acel climat care 
favorizează lipsa de corectitudine, ne
socotirea legalității socialiste. în sfîr- 
șit, considerăm că însuși sistemul de 
lucru este, așa cum am arătat încă de 
la început, prea greoi, în acest sens, 
propunerile de simplificare, datînd 
de multă vreme, si care, după cita 
știm, mai sînt în studiu, ar merite 
poate mai multă atenție.

■?i 
de cerințele pu

se ridică aceeași 
cine servește ? 
o parte din vină

..Pin 
verificările, ne-a spus Gh. Me- 
directorul oficiului din Bucu- 
am ieșit cu bine'', în condițiile 
constatate de noi, o asemenea

mune.de


Pentru
—II La uzina

protecția de vagoane

culturilor
de griu

Culturile de griu pot fi ata
cate de o serie de dăunători și 
boli criptogamice ca de exemplu 
gîndacul ghebos (Zabrus) și mă- 
lura, care, dacă nu se iau din 
timp măsurile necesare, pot pro
voca pagube importante concre
tizate prin scăderea substanțială 
cantitativă și calitativă a recoltei.

Gîndacul ghebos era combătut 
pînă nu de mult prin tratarea 
solului cu insecticide sub formă 
de pulbere de prăfuit. Pentru 
prevenirea mălurei se practică 
tratarea semințelor de grîu cu 
fungicide. Prin aceasta nu se a- 
sigură însă prevenirea atacului 
larvelor gîndacului ghebos, tra
tamentul efectuîndu-se după 
manifestarea atacului, deci după 
ce au fost provocate distrugeri 
în culturi ; pe de altă parte a- 
plicarea insecticidelor în acest 
caz comportă o serie de dificul
tăți practice.

Posibilitatea prevenirii atacului 
larvelor gîndacului ghebos și al 
mălurii priritr-un singur trata
ment a constituit obiectul unor 
cercetări aprofundate, desfășura
te timp de mai mulți ani în ca
drul Institutului de cercetări 
pentru cultura cerealelor și a 
plantelor tehnice de la Fundulea, 
în strînsă colaborare cu Combi
natul chimic Borzești. Pe baza 
rezultatelor obținute anul trecut. 
Comisia interdepartamentală pen ■ 
tru omologarea produselor fi to- 
farmaceutice a avizat insectici
dul F.B.7 cu ajutorul căruia de
vine posibilă combaterea atît a 
gîndacului ghebos cît și a mă
lurei prin efectuarea unui singur 
tratament al semințelor de grîu 
în doza de 250 grame produs la 
100 kg sămînță Combinatul chi
mic Borzești produce la scară in
dustrială insectofungicidul F.B.7, 
care este livrat solicitanților fără 
repartiție. Aplicarea acestui in- 
sectofungicid permite, pe lingă 
asigurarea unei bune protecții a 
culturilor de grîu, realizarea u- 
nei importante economii față de 
metodele de combatere practi
cate pînă acum, datorită reduce
rii cantităților de produse chi
mice necesare și prin reducerea 
manoperei. Prm folosirea insec- 
tofungicidiilui F.B.7 costul pro
dusului necesar tratării semințe
lor pentru un hectar se reduce 
la 35 de lei.

Arad
Colectivul Uzinei da 

vagoane din Arad nu mai 
are nevoie de vreo pre
zentare, cînd e vorba de 
ritmul continuu ascen
dent al indicatorilor pla
nului, al performanțelor 
tehnice ale vagoanelor, 
care se aliniază celor mal 
bune realizări pe plan 
mondial. De aceea, nici 
nu abordăm o astfel de 
temă. Ci, urmărim să în
fățișăm sintetic în ce con
stă „motorul" acestor suc
cese constante, amplifica
te sistematic, în strînsă 
corelație cu importantele 
sarcini ce revin uzinei de 
vagoane prin planul de 
stat.

„Motorul” acestor suc
cese este sinonim aici cu 
„calea liberă” care se dă 
fructificării inițiativei și 
înțelepciunii colectivului 
și constă în atenția care 
se acordă fiecărui munci
tor, inginer, tehnician, 
contribuției lor, din ce în 
ce mai însemnate, la rea
lizarea sarcinilor de pro
ducție, în condițiile unei 
eficiente economice maxi
me. Cum se materializea
ză, de pildă, 
de creație tehnică al in
ginerilor — cel mai valo
ros, dacă ținem seama de 
înalta lor pregătire?

constatat,

potențialul

VALENȚELE 
CREA ȚI El 
TEHNICE

decursul anilor, că ingi
nerii care activează direct 
în producție, coordonează 
și conduc activitatea sec
țiilor și sectoarelor de fa
bricație au prea puțin 
timp pentru munca de 
concepție. afirma tov. 
Coloman Bakonyi, inginer 
șef de concepție.

Pe această cale, comple
tăm noi, s-a stimulat a- 
cea conlucrare între pro
ducție ți concepție, valo
rificarea capacității de 
creație tehnică existentă 
în uzină. Eforturile cadre
lor Inginerești au fost o- 
rientate diferențiat, asigu- 
rîndu-se, totodată, puncte

tribuna experienței
înaintare
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— Iar cel ■ ocupați cu 
munca de concepție ?

— Ei cunosc mai puțin 
cerințele stringente ale 
producției Tocmai aceas
tă discrepanță ne-a deter
minat să căutăm for
me cît maj diverse de 
impulsionare a activității 
de concepție și creație 
tehnică a tuturor ingine
rilor din producție. Con
siderăm că inițiativa por
nită in uzină, cu cîțiva 
ani in urmă, ca fiecare 
inginer să rezolve anual 
cel ‘puțin o temă tehnică 
din producție constituie 
un cadru propice pentru 
atingerea scopului amintit.

de confluență, absolut ne
cesare pentru verificarea 
temeiniciei măsurilor și 
finalizarea lor. S-au cer
cetat, de pildă, „locurile 
înguste" unde se înregis
tra un mare consum de 
manoperă, inginerii din 
secții urmărind intens re
ducerea consumului de 
muncă vie. iar cei din 
serviciile de concepție 
și-au îndreptat, atenția 
mai mult spre îmbunătă
țirea parametrilor tehnici- 
funcționali ai produselor, 
perfecționarea tehnologii
lor. După ce au ajuns la 
primele concluzii, ei s-au 
întîlnit la masa de lucru

La noua fabrică de nasturi din București au început probele tehnologice cu 40 de zile 
înainte de termen. Dotată cu utilaj modern, ea va produce zilnic 2 000 000 nasturi

și le-au cfntărit, flnallzîn- 
du-le în micșorarea pro
centului de rebuturi, a 
consumului de metal, în 
creșterea productivității 
muncii. ■

Sintetizînd, anul acesta 
la uzina arădeană, ingine
rii au de rezol vait 150 de 
teme tehnice din produc
ție. Pînă în prezent, multe 
din ele au și fost soluțio
nate. Dar, mai înainte de 
a căpăta finalitate, ele 
s-au discutat multilateral 
s-au analizat temeinic în 
cadrul „zilelor de studiu 
pentru ingineri și tehni
cieni”, care au loc în fieca
re săptămînă. Soluțiile 
prezentate dobîndesc ast
fel accepțiunea colectivă, 
fiind supuse unui serios 
examen, exigenței înțelep
ciunii tehnice. Ne-a inte
resat, în acest sens, mo
dalitatea de a „depista” 
verigile în care trebuie să 

' intervină inginerul, atît 
cel din producție, cît și 
cel din activitatea 
cepție.

— Modalitatea 
se prezintă sub 
fațete. Bunăoară, 
ma adaosurilor de 
crare a fost și continuă să 
fie pentru inginerii și teh
nicienii din secția noastră 
un izvor nesecat de teme 
— arată ing. Vasile Cris- 
tescu, șef-adjunct al sec
ției forjă. Pînă acum, s-au 
realizat — tocmai prin 
cercetarea lor — impor
tante economii de metal, 
concomitent cu sporirea 
productivității muncii.

Un exemplu este con
cludent. Reperul 0115 — 
inel labirint — se executa . 
prin matrițare din tablă . 
cu dimensiunile 180xl8Qx . 
25 mm. 
studiu 
colectiv 
ing. Ladislau 
s-a găsit o 
luție: acest inel vă fi 
realizat prin ambutisare, 
din tablă rotundă cu dia
metrul de 180 mm și gro- 
simea de 4 mm. Se va 
reduce astfel cu 80 la 
sută, atît consumul de 
metal, cît și cel de mano
peră. Calculele arată că la 
realizarea acestui reper va 
fi obținută o economie de 
250 tone metal anual. „Nu 
era posibilă o asemenea 
realizare — a intervenit 
șeful adjunct de secție — 
dacă nu se asigura o mai 
strînsă „sudură” între teo
rie și practică, deoarece 
ambele se completează și 
au un rol determinant re
ciproc".

Tocmai despre această 
corelație dintre teorie și 
practică în producție ne-a 
vorbit ing. Ion Tonenchi, 
șeful serviciului energetic: 

-- Noi căutăm să antre
năm la,,.,.aceste studii nu 

- -' nuimai-.^nginerii, dar și pe 
maiștri; .■•'-Aceasta datorită 
practicii..for îndelungate 
în prodtftfție, cunoștințelor 
bogate pe care le posedă. 
A fost mai greu, întrucît 
la îndemîna maiștrilor se 
află o. insuficientă litera
tură tehnică de speciali
tate. Gțr toate acestea, noi 
am găsit soluția pentru- a 
se fructifica mai bine po
tențialul de creație al 
maiștrilor. Cabinetul teh
nic editează „Buletinul de 
informare tehnică", în 
care sîn,t prezentate cele 
mai noi realizări în dife
rite meserii, iar maiștrii 
sînt cooptați în diverse 
colective de concepție, 
alături de ingineri.

Mășura este salutară, 
cu toate că tovarășii de 
la Uzina de vagoane din 
Arad nu s-au declarat 
mulțumiți. Așa cum ne 
spunea ing. Zoltan Mul
ler, șeful cabinetului teh
nic, în multe țări se edi
tează așa-numitele „cărți 
ale atelierului”, care se a- 
dresează maistrului, teh
nicianului și muncitoru
lui. Ele sînt extrem de 
utile. De aceea, ar fi ne
cesar ca pentru fiecare 
meserie — strungar, fre
zor, turnător, forjor — 
să se editeze chiar pe 
fascicole anumite noutăți 
din domeniul respectiv, 
Cabinetul tehnic din 
uzină difuzează lunar, în 
medie, 10 traduceri din 
literatura tehnică străină, 
în ultimul timp, atenția a 
fost axată asupra trans
portului uzinal, care crea 
mari greutăți. Traduce
rile au fost difuzate în 
toate secțiile. S-au găsit 
soluții noi, care aplicate 
au dus la îmbunătățirea 
considerabilă a activității 
în acest sector vital. To
tuși, după cum ni s-a 
spus, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini nu se străduiește, 
în măsura posibilităților, 
să asigure o documentare 
clară la diferite nivele, 
care să fie larg și operativ 
difuzată în întreprinderi.

Si pînă acum, maiștrii 
------ sau muncitorii acestei 

unUi-, .uzine aii. soluționat -dl- . 
e un '''verșeT'teme .încredințate., 
ucerea Bunăoară, rabotorul ,Igr'. ' :c..'

(Urmare din pag. I)

de con-

aceasta 
diverse 
proble- 
prelu-
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cercetător principal, Centrul de chimie-fizică ol Acadamlel

In ultimii 20 de ani, distrugerile 
provocate de coroziune s-au accen
tuat, datorită proceselor tot mai 
severe de lucru ale industriei mo
derne : temperaturi foarte ridicate, 
asociate cu agenți corozivi puter
nici și cu solicitări mecanice exce
sive. Potrivit unor calcule, mai mult 
de o treime din fierul obținut anual 
pe scară mondială se distruge prin 
ruginire.

In ceea ce ne privește, chiar 
dacă nu avem statistici speciale în 
acest domeniu, trebuie să. fim 
convinși că zilnic se pierd milioane 
de lei priii coroziune. Astfel că 
preocuparea de economisire și uti
lizare rațională a metalului — acți
une de amploare Inițiată la scara 
întregii economii naționale în ac
tuala etapă — trebuie să cuprindă 
și acest aspect ai contracarării 
pierderilor de metal datorate coro
ziunii.

Dar în combaterea coroziunii în- 
tîlnim puține cazuri în car*  mij
loacele folosite să m bucura de o 
oarecare universalitate, agenții co
rozivi fiind extrem de diferiți, va
riind după naiutra industriei, ta 
funcție de condițiile de lucru — 
și trebuie contracarați diferit.

Aceasta face ca același fenomen 
de coroziune să fie eombătut di
ferit de la o uzină la alta și impune 
o angrenare mai strînsă în primul 
rind a cercetării uzinale in această 
activitate. Din păcate insă aceste 
cercetări sînt încă sporadice la a- 
cest nivel și nu și-au putut dovedi 
însemnătatea pentru creșterea du
rabilității și duratei de funcționare 
a diverselor aparaturi și instalații.

Este important ca laboratoarele 
uzinale să inițieze cu mai mult cu
raj astfel de cercetări și pentru 
faptul că specialiștii lor pot găsi și 
impune uzinei să aplice corect mă

ÎN CONSTRUCȚIE
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■PROGRAMAREA
ă a

Dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei noastre naționale implică 
folosirea metodelor matematice 
în multe și variate probleme, în 
care colaborarea dintre econo
miști, ingineri și matematicieni, 
bazată pe un limbaj comun, s-a 
dovedit deosebit de fructuoasă. 
Limbajul este cel al programă
rii matematice. încadrînd acest 
domeniu al cercetării științifice, 
cartea „PROGRAMAREA MA
TEMATICA" de acad. Glieorghe 
Mihoc și Ileana Nădejde, tipărită 
în Editura științifică, se înscrie 
ca una dintre aparițiile valoroa
se și Interesante în seria ulti
melor noutăți editoriale. Prin 
bogata investigație, începînd de 
la variantele algoritmului sim
plex și pînă la principiile și me
todele de bază ale programării 
neliniare, prin ținuta compe
tentă, științifică și totodată plină 
de claritate, volumul este util 
tuturor specialiștilor care urmă
resc și participă la infuzia de 
știință în practica vieții econo
mice românești.

Pe baza 
întocmit de 

stib ■ condu;
Mentzel, nat Șoimu a adaptat—un 

nouă so- ' * dispozitiv pentru a pre
lucra 20 de piese deodată, 
în loc de 8 cît prevăzuse 
serviciul tehnic, ceea ce 
înseamnă aproape tripla
rea productivității mun
cii. Iar, mai birie de un 
sfert din muncitorii uzi- .. 
nei.au adus, în ultimul . 
timp, îmbunătățiri în 
procesul tehnologic. Dar, < 
stimularea inițiativei • ■ 
creatoare a' 'cadrelor feh-- U 
nică . nu măi poate îrițe£'.".' 
gistra pași hotărîți, dacă ;. 
informarea 'și documen
tarea lor nu va fi perfec
ționată în cel mai scurt, 
timp.

Gheorghs RADEL

■W

volumul,,BUGETUL asigu- 
RARILOR SOCIALE DE STAT" 
este o nouă lucrare economică 
meritorie, care cîștigă în valoa
re prin rigurozitatea și tenaci
tatea cu care a fost urmărită 
fiecare din problemele bugetu
lui asigurărilor sociale : func
țiile și rolul acestui buget; iz
voarele de formare a veniturilor 
și efectuarea cheltuielilor, pla
nificarea veniturilor și.a cheltu
ielilor-’ etc. In acest context, lu
crarea „Bugetul asigurărilor so- 

-- ciale de-stat” — autorul GH. 
TBISTRICEAN-U----- apărută în

■ Editura ... științifică, "Ț depășește 
sfera ințjreșȚțlTji sțrtct al lucră- 

7. ..fiorilor- dîn-âparatul financiar și 
;d-s crdflîf”6îrcumscrîîhd că utili
tate cerințeitrrmricărui economist 
sau viitor economist pasionat de 
problemele teoretice și practice 
ale activității productive sau bu
getare.

0 SECȚIE NOUĂ LA „TERAPIA"-CLUJ
CLUJ (corespondentul „Scînteii"). — La fabrica de medica

mente „Terapia” din Cluj a început construcția unei secții noi 
de pantotenat de calciu, un important component al unor bio- 
stimulatori. Noua secție va avea o capacitate anuală de 112 tone 
din acest preparat și va intra în funcțiune la sfîrșîtul anului 
viitor. Ea urmează a fi înzestrată eu utilaje moderne, care vor 
asigura un înalt grad de automatizare a procesului de producție. 
Investiția a fost încredințată spre realizare colectivului între
prinderii de construcții șl montaje pentru chimie și rafinării 
din Cluj.

MODERNIZĂRI DE DEPOURI C.F.R.
Pentru buna exploatare și întreținere a locomotivelor Diesel și 

electrice, la depourile Caransebeș, Adjud și Ploiești se execută 
ample lucrări de dezvoltare și modernizare.

Lucrările cuprind amenajarea de noi hale de revizii tehnice și 
de reparații, secții de întreținere a aparaturii electrice, stații de 
acumulatoare și laboratoare pentru analiza combustibilului și 
lubrifianților. De asemenea, se prevede darea în funcțiune a 
unor instalații de alimentare a locomotivelor cu motorină, ulei 
și apă distilată.

Asemenea lucrări vor începe în curlnd și în alte centre fero
viare ou circulație intensă.

’ (Agerpres)

surile de protecție, în ansamblul 
lor. Cui folosește, de exemplu, vop
sirea la perioade foarte scurta 
a instalațiilor exterioare și a stâlpi
lor metalici de la Combinatul side
rurgic din Hunedoara, dacă în 
locurile cele mai periclitate se 
poate considera, conform încercă
rilor pe care le-am făcut că deși 
protejată o grindă metalică pierde 
m 10 ani o treime din grosimea sa? 
Vopsirea exterioarelor înseamnă 
bani irosiți dacă suprafețele de a- 
eoperit nu sînt întîl pregătite iar 
apoi protejate mai substanțial.

De asemenea, datorită unor si
tuații similare, la Uzina construc
toare de mașini din Reșița numai 
în cadrul unei singure secții se 
pierd din cauza coroziunii circa 
500 000 lei anual. Personal înclin 
să cred că nu este justificată ati
tudinea acelor conduceri de între
prinderi care în loc să combată co
roziunea preferă să treacă comod 
efectele ei distructive la capitolul 
„pierderi planificate”.

N-aș vrea să se înțeleagă că sus- 
țlnînd ideea intensificării acestor 
cercetări în laboratoarele uzinale 
aș vrea cumva să-i scutesc de a- 
ceasta pe specialiștii colectivelor 
Academiei, catedrelor din învăță- 
mîntul superior sau institutelor de
partamentale, dar pot spune că 
multe aspecte ale coroziunii au

fost abordate de acestea, existînd 
mai multe rezultate și soluții gene
rale ce pot fi aplicate. Problema 
care se pune este de a utiliza în 
practică acest fond de rezultate e- 
xistent, acțiune fn care laboratoa
rele uzinale — bune cunoscătoare 
ale manifestărilor concrete, locale, 
ale coroziunii — trebuie să dețină 
un rol principal. Este o cerință pe 
«tare o resimt deja unele din între
prinderile noastre. Astfel, cercetă
rile inițiate eu opt ani în urmă da 
specialiștii fostului Centru de cer
cetări metalurgice privind aspecte 
ale combaterii coroziunii atmosfe
rice, ale căror rezultate au rămas 
în mare parte nefolosite ani șl ani, 
astăzi sînt reluate in atenție tocmai 
la inițiativa unor uzine.

Concomitent multe institute de
partamentale și-au dezvoltat cîte 
un sector de cercetări in domeniul 
coroziunii (Institutul de încercări și 
cercetări pentru construcții, Insti
tutul de cercetare și proiectare 
pentru industria electrotehnică etc.) 
tocmai datorită diversității fenome
nului de coroziune, faptului că fie
care tip de industrie trebuie să-și 
rezolve într-un mod specific pro
blemele de protecție anticorozivă.

Există însă și unele aspecte mai 
generale a căror abordare, chiar 
dacă nu duce la soluții imediate dă 
posibilitatea ea pe baza lor să sa

dezvolte cercetările de utilitate 
imediată. Aaest tip de cercetare 
stă în atenția Centrului de chimie- 
fizică al Academiei, unde se stu
diază teme ca pasivitatea meta
lelor, coroziunea sub tensiune, ac
țiunea specifică a inhibitorilor.

Aparatura modernă care stă la 
îndemîna «ercetătorilor dă posibili
tatea materială ea lucrările lor să 
fie duse la un nivel înalt, cores
punzător cerințelor actuale ale teh
nicii. Din păcate însă multe din 
utilajele puse la dispoziție de ate
lierele sau întreprinderile noastre 
sînt încă departe de a putea sa
tisface nevoile unei cercetări știin
țifice mai pretențioase în acest do- 
meniu.

In cuvîntarea la Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din indus
tria chlmiaă, tovarășul Nicolae 
Ceaușesau a arătat necesitatea dez
voltării cercetării științifice în do
meniul coroziunii în actuala etapă 
de dezvoltare a țării noastre. Con
centrarea efortului de cercetare în 
vederea combaterii efectelor ei no
cive în industrie, precum și întă
rirea cercetării fundamentale, care 
pune premisele unor soluționări 
științifice de mai - mare cuprindere a 
problemelor mari ridicate de prac
tica întreprinderilor, trebuie să fie' 
completate însă de sporirea preocu
părilor laboratoarelor uzinale în

aceeași direcție. Este, de asemenea, 
necesară o mai strînsă legătură și 
colaborare pe asemenea teme între 
colectivele de cercetare academica 
șl departamentale, și între acestea 
și laboratoarele uzinale. Și aceasta, 
tocmai acolo unde cercetarea de 
anvergură poate să-și aducă într-a- 
devăr aportul său util.

O contracarare eficace, de am
ploare, a coroziunii poate asigura 
importante economii i după unele 
statistici rezultă că în S.U.A. o îm
bunătățire de numai 1 la sută a 
protecției anticorozive (în acope
rirea cu lacuri sau vopsele, în gal
vanizare, în acoperirea «u metale, 
In fabricarea oțelurilor inoxidabile) 
ar duce la un cîștlg pe întreaga 
economie a S.U.A. de peste 55 mi
lioane dolari anual.

Să ne propunem și noi să reali
zăm la condițiile noastre o îmbu
nătățire în economicitatea măsuri
lor de protecție de măcar 0,5 la 
sută și iată ce sursă de venituri im
portante am crea statului. Pentru 
aceasta însă, pe lîngă o intensifi
care a cercetărilor trebuie să existe 
și o preocupare a conducerilor .de 
întreprinderi în această direcție, 
care chiar dacă este azi insuficien
tă, poate fi amplificată, educată 
printr-o propagandă științifică co
respunzătoare.
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montate brăzdarele și tuburile ; mul
te din ele au și alte defecțiuni și sînt 
acoperite de rugină. Directorul nu știe 
ce se întîmplă pe teren, iar la rîndul 
său, șeful de brigadă este nepăsător 
față de situația mașinilor cu care va 
trebui să lucreze. Și cum să nu se în- 
tîmple așa cînd mai mult lipsește de 
la brigadă, umblînd după treburi per
sonale pentru că nu are cine să-l con
troleze I

Și în alte S.M.T.-uri din regiunea 
Cluj rugina s-a așezat într-un strat 
gros peste mașinile agricole. La bri
gada nr. 38 din Șoimeni, stătea de 
mai multe zile, un tractor cu defec
țiuni la direcție, dinam și radiator, 
iar brăzdarele de la mașinile de se
mănat păioase erau mîncate de ru
gină. Tractoristul Aurel Horvat ne-a 
mărturisit că fiind o brigadă mai lă
turalnică, conducerea S.M.T. nu o 
prea vizitează, iar maiștrul de sector 
nu dă pe acolo cu săptămînile.

Situația relatată se datorește unei 
concepții foarte dăunătoare care si-a 
făcut loc la unele cadre din condu
cerea S.M.T.-urilor, a unor tractoriști. 
După terminarea unei campanii agri
cole, mașinile sînt lăsate .în părăsire 
nînă în preajma zilei cînd vor ii fo
losite din nou. în asemenea situație, 
multe din ele se degradează, defecțiu
nile se accentuează, iar efectuarea re
parațiilor este îngreunată. In multe 
S.M.T.-uri din regiunea Cluj starea 
utilajului folosit în vară sau la - însă- 
mînțările de primăvară este de-a drep- 
tul revoltătoare. Nu rare ori am în
tîlnit. mai ales la brigăzile S.M.T.-ului 
Huedin, semănătorile pentru porumb, 
grapele, mașinile de plantat cartofi 
pline de noroi, roase de rugină. Si în 
această privință bat recordul brigăzile 
din Șoimeni, raionul Gherla, Mihăești 
și Sîncraiu’ Almașului, raionul Hue
din. Oare se va aștepta primăvara ca

Pregătirea 
campaniei 
agricole 
de toamnă
aceste mașini și utilaje să fie puse la 
punct ?

Experiența a dovedit că în agricul
tură și mai ales în cazul stațiunilor 
de mașini și tractoare unde brigăzile 
sînt împrăștiate pe teren, nu se poa
te conduce de la distantă. Este nece
sară prezenta cadrelor rle conducere 
pe teren, pentru a controla îndeaproa
pe starea mașinilor și pentru a lua 
cele mai potrivite măsuri în vederea 
reparării lor. Defecțiunile care se as
cund sub vopseaua mașinilor agricole 
se datoresc și lipsei de control din 
partea consiliilor agricole respective. 
La serviciile regionale S.M.T. Sucea
va și Cluj se apreciazăcă lucrurile 
stau destul de bine. Intr-adevăr, nu 
poate fi trecut cu vederea faptul că 
pregătirile în vederea acestei campa
nii s-au făcut mai bine, că aprovizio
narea cu piese de schimb este satis
făcătoare. Dar nu poate fi trecut cu 
vederea că există tractoare și mașini 
agricole care, la ora actuală, nu sînt 
capabile să fie folosite fără riscul de 
a se defecta foarte repede. Și a- 
ceasta, deoarece lipsește controlul e- 
fectiv pe teren asupra felului cum 
s-au făcut reviziile și reparațiile.

Acum, înainte ca să fie prea tîrziu, 
este necesar ca organele agricole re
gionale și raionale, conducerile stațiu
nilor de mașini și tractoare să efec
tueze un control temeinic la toate u- 
tilajele care vor lucra în campania- a- 
gricolă de toamnă. Pe baza constată
rilor ce se vot face, să fie. luate-mă
suri urgente în vederea reparării de 
îndată a tuturor tractoarelor, și ma
șinilor agricole care; -nu prezintă -ga
ranția unei bune-;ftmcțio.nări ’ pe te-

Ansamblul

PITEȘTI (cofesnorid'entu! 
„Scînteii"). - în partea de 
nord a orașului Pitești, con
structorii au pus temelie li
nul mare ansamblu formai 
din 25 blocuri de locuințe, 
însumlnd 1 833 apartamente, din 
care jumătate sînt prevăzute a 
se da in folosință în acest an. 
Sînt blocuri cu 4 șl 8 etaje, pre
cum și blocuri turn. La con
strucția lor se folosesc zidăria 
portantă, panouri mari din pre
fabricate și glisările. în proiec
tul ansamblului sînt prevăzute 
nn complex comercial, o școală 
cu 16 săli de clasă etc.

Ne aflăm pe șantierul între
prinderii. 8 construcții-montaj 
București, care execută o parte 
din locuințe. Maistrul Gh. O- 
prescu ne dă unele detalii. Cele 
9 blocuri pe care le ridică for
mația pe care o conduce cuprind 
520 apartamente de 2. 3 și 4 ca
mere. Blocurile se realizează din 
panouri mari din prefabricate, 
care au tîmplăria montată în 
ele. Angajamentul constructori
lor este de a preda locatarilor 
blocurile conform graficului.
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c TATEA
N POEZIE

nu putem vorbi fără a con- 
indiscutabilele succese — a- 
presei literare, cît și ale edl- 
— obținute în direcția încu- 

uneia din cele mai ample

Identificarea, cultivarea și stimula
rea talentelor — grijă pe care editu
rile noastre o împart cu revistele și 
cenaclurile — este o îndeletnicire pe 
cît de generoasă și pasionantă, pe 
atît de indispensabilă pentru contu
rarea distinctă a unei anumite pe
rioade, adăugind note noi și indiso
lubile însuși procesului evolutiv al 
unei literaturi. Departe de a fi o 
simplă problemă literară, munca de 
îndrumare și editare a liricii se afir
mă deci ca o înaltă răspundere ci
vică în fgța opiniei publice. Despre 
activitatea de pînă acum în acest do
meniu 
semna 
tît ale 
turllor 
rajăril 
mișcări lirice pe care le-a cunoscut 
literatura noastră. Varietatea stilu
rilor, receptarea diverselor ecouri 
din tradiția lirică românească sau 
din poezia lumii, valorificarea celor 
mal felurite motive de inspirație, 
precum și o bogată gamă de tonali
tăți individuale s-au întrunit lntr-un 
concert liric impresionant, definind 
profilul artistic șl psihlco-intelec- 
tual în ansamblu al generației pre
zente.

Semnificativ este faptul că o dată 
eu procesul de creștere șl diversifi
care a poeziei românești contempora
ne ș-au produs mutații substanțiala 
la nivelul conștiinței artistice și al 
gustului cititorilor. Căci, fără a pu
tea vorbi nediferențiat despre citito
rul actual de versuri, există totuși 
o conștiință artistică a epocii, o opi
nie publică relativ neomogenă, fluc
tuantă, dar Hnzlnd a-șl polariza op
țiunile veldrice — priritr-un fel da 
mișcare statistică — în jurul cîtorva 
certitudini. „Evident — spunea G. 
Cfilinescu — în mnterle de artă nu 
apelăm la sufragiul universal", dar 
tot el arăta — în consen» cu o mare 
mulțime de martori al perioadei de 
efervescentă experimentalists dintre 
cele două războaie — că In prac
tică nici un poet mare sl nici o po
ezie valabilă nu au ieșit din excesele 
paraartlstice ale diverselor scoli de 
atunci șl că, mal devreme sau mai 
tlrziu, artiștii adevăratl au renunțat 
la asemenea refugii si s-au Îndrep
tat pe drumul artei autentice.

Publicul nu este un fundal pasiv 
pentru peisajul liric, ci termenul u- 
nul raport Indestructibil, în care ar
ta se dovedește angajată asemenea 
oricărui fenomen destinat comunică
rii. Poezia, orlcît ar fi pătruns de a- 
dlnc în preocupările cititorului obiș
nuit — el însuși adesea un poet la
tent — este datoare iă țină seama do 
realitatea acestuia, de interesul și 
chiar de cerințele «ale. Tocmai de 
aceea, cred că viața noastră litera
ră nu ar trebui să mal tolereze — 
așa cum se mal întîmplă uneori — 
cenușiul, platitudinea, mediocrita
tea, acele pagini de revistă sau de 
carte ce se mai acoperă cu șiruri de 
litere alcătuind compuneri terne, vă
duvite de har și Idei, incapabile să 
dăinuie mai mult decît însăși clipa în 
care au văzut lumina tiparului. A- 
ceste versificații, care nu BÎnt nici 
poezie șl nici antipoezie, care nu a- 
trag și nici nu resping, nu bucură

20,45.

_ _____ . : ARTA
cu... șuruburi) — 10,30; 15,30; 18; 20,30. la gră-

— 16; 18,15; 20,30.
LA NEW YORK — cinemascop : POPULAR —

ROBII: LUMINA — 9.15; 11.30; 13,45; 16.
FIUL COMPANIEI DE PARTIZANI : LUMINA — 18,30; 
FEMEIA NECUNOSCUTA : UNION - 15,30; 18; 20,30. 
PROGRAM PENTRU COPII : DOINA - 9; 10.
JAZ INTR-0 ZI DE VARA : CINEMATECA - 10; 12;

1
cinema

JJNIREA
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© AGONIE și EXTAZ — film pentru ecran panoramic : PATRIA
9' 12' 15' 18' 21
©’ CASTELANII: REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15, CIR
CUL DE STAT — 18; 20,30 (la ambele completarea Tovarășa).
© ȚAR Șl GENERAL : CAPITOL (completare Scoarțe (lin Rodope) 
9,15; 11,30;. 13.45; 16; 18,15. la grădină - 20.30.
@ SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MARI — cinemascop : LU
CEAFĂRUL (completare Cancerul metalelor) — 8; 10,15; 12,30; 15.30; 
17,45; 20,15; BUCUREȘTI - 8,45; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21.15, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, TOMIS - 8,30; 10,45; 13; 
15,15; 17,30, GRADINA DOINA — 19,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 
19,30.
® SINGUR PE LUME : FESTIVAL (completare Nota zece la sport) — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 19,30, GRIVIȚA — 9;
11,lo; 13,30; 15,30; 18; 20,30, MELODIA — 9; 11,45; 15,15; 18; 21, STA
DIONUL DINAMO - 19,15.
© CUM SA FURI UN MILION — cinemascop : VICTORIA — 9,30; 
12.30; 15,30; 18,30; 21.15, AURORA — 8,30; 11,30; 14.30; 17.30; 21,15. la 
grădină - 19.15, GLORIA (completare Costumul de. ceremonie), 9; 
11,15: 13.45; 16,15; 18,30;.20,45. FLOREASCĂ - 10,30; 13.45; 16; 18.30: 
21. FLAMURA (completare 23 August 1967) — 9; 11,45; 14,45; 1.7,45; 
20,45.
O 
e

14; 16,30;9
18.45; 21.
© CANALIILE t GIULEȘTI (completare Copilărie furată) — 15,30; 18; 
20,30.
® MONDO CANE (ambele serii) : TIMPURI NOI (completare Per
manențe — E mai bine așa ?) — 9—20 în continuare.
» SFARTACUS — cinemascop (ambele serii) : FEROVIAR — 8,30; 
12; 15,30; 19. EXCELSIOR - 9.45; 13.15; 16.45; 20,15.
® PANTERA NEAGRA — cinemascop : DACIA (completare Cancerul 
metalelor) — 7,45—21 in continuare.
9 PRIZONIERA DIN CAUCAZ : BUZEȘTI (completare Mărâșești 
1917—1967) — 15,30; 18. Iă grădină (completare Hanoi de la răsărit la 
asfințit)’.-' 20.30.’ ' '
© PERETELE VRĂJITOARELOR : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30, PA
CEA 16; 18; 20.

15.30 — Fotbal: — Repriza a Il-a a meciului de: verificare din
tre echipele „B" și de tineret ale României. — întîlni- 
rea internațională amicală dintre Selecționata .divizio
nară ,,A“ și Selecționata cluburilor din Israel.

18,00 — Telecronica economică. Cunoștințele economice și'ridi
carea eficienței activității productive. .

18.30 —• Pentru copii : „România pitorească"
19.00 — Âlma-Mater. Emisiune pentru studenți.
19.30 — Telejurnalul de scară.
19,45 — Muzeul pompierilor — film documentar.
20,05 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,15—- Cabinet medica) T.V.
20,35 — Orașe și orașe. Brașov-Turnu Măgurele.
20,50 — Avanpremiera.
21,00 — Al IV-lea Concurs șl Festival Internațional „George 

Enescu" — 1957. Prima parte a Concertului orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu". Diri
jor:. Antal Dorati. Solist: Ion Voicu. Transmisiune din 
Studioul de concerte al RadioteleUiziunii.

22,10 — Marea gală a discului Euro viziunii. înregistrare pe tele- 
„re.cordin.g.

■ Telejurnalul de noapte.

O SA-MI FACEȚI DNA CA ASTA 11 BUCEGI - 16; 18,15; 20,30. la 
grădină .-^ 719,'3O.....
© LADY MACKBETH DIN SIBERIA — cinemascop :
16; 18.-15; , , ,• UNDK ESTE AL TREILEA REGE î : TOMIS (completare Costumul 
de ceremonie) —' 20,30, la grădină 19,15.
9 PRINTRE VULTURI — cinemascop : FLACĂRA (completare Can 
ceru! metalelor) — 15,30; 18; 20.30.
« EROUL DE LA CONG LY : VITAN - 15,30; 18.
® CU BĂRBAȚII E O ALTA POVESTE : MIORIȚA (completare 
Muzeul pompierilor) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. VOLGA (completare 
Cancerul metalelor)
© JANDARMUL DE
15.30; 18; 20.30.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop : 
(completare Fantezie t— .---------, ------ _......................
dină 19.3'0.
9 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop : MUNCA
10; 16; 18; 20, GRĂDINA VITAN — 19.30.
© UN HECTAR DE CER — cinemascop : MOȘILOR (completare CO' 
pilărie furată) - 15,30; 18. la grădină - 19.30.
® SECRETUL CIERULUI: COSMOS (completare Iedul șl Lupul)
— 15.30; 18: 20.30.
0 FRENCH-CANCAN : VIITORUL — 15,30; 18; 20.30.
© CIOCIRLIA : COLENTINA (completare Mîinile pictorului) — 16; 
18,15, la grădină - 20.30.
© COMISARUL X — cinemascop : RAHOVA (completare Tovarășa)
— 15.30; 18, la grădină - 20.
© LUPOAICA : CENTRAL — 9,30; 12,15; 15; 18; 20,45.
O CĂLĂTORIE FANTASTICA : PROGRESUL - 15,30; 18, GRĂ
DINA PROGRE.SUL-PARC - 19.45.
© ZODIA FECIOAREI — cinemascop : PROGRESUL (completare 
Dacă treci podul Ponoarelor) — 20.15, COTROCENI (completare Io, 
Ștefan Voievod Ctitor) - 15,30; 18; 20,30.
® DON GABRIEL - cinemascop : LIRA — 15,30; 18.
® DRAGOSTEA MEA : DRUMUL SĂRII (completare Neglijența se 
plătește) — 15; 17,30; 20, GRADINA LIRA — 20,30.

ol nu lntristeuM pa nimeni, cară vă
desc doar un tic al versificației, tln- 
zînd să devină stereotip dinamic, a- 
semenea unei deprinderi oarecari, 
stăruitor practicate, t® dezamăgeso, 
fără Îndoială, în ultimă instanță.

Pe alocuri, se simte că autorul — 
șl prin contaminare, redactorul — 
confundă condiția intelectuală eu 
chemarea artistică, omițînd că ta
lentul și inspirația nu intră obliga
toriu în îndatoririle educației sau 
ale cultivării. Alteori, valoarea Mt4» 
atestată pe temeiul unei imagini sau 
al unui vers, iar atunci cînd e vorba 
da debutanțl se coboară automat 
ștacheta exigenței, ceea ce face ca 
lipsa de chemare autentică, medio
critatea să mai poată dobîndi alt*  
căi de acces către public. Să nu ui
tăm însă că încă de acum o sută de 
ani Maiorescu îl îndruma pe con
temporanii săi : ,,sft învățăm mare
le adevăr că mediocritățile trebuie 
descurajate de 
unul popor". „Ceea ce are valoare — 
sublinia criticul — se arată la pri
ma înfățișare în meritul său șl nu 
are trebuință de indulgență...". Ma
iorescu arăta astfel, o dată în plus, 
că nu există nici un temei pentru a 
acorda debutantilor — adesea oameni 
în toată firea — circumstanțe ate
nuante. căci „ziua bună se cunoaște, 
de dimineață"

Din ambianta care poate încuraja 
și astăzi platitudinile mi lipsește r,a- 
tionamentul conform căruia, dacă 
într-o rev.istă poezia slabă nu-si are 
locul. într-o plachetă, pe lingă cîte
va „piese de rezistență", pot trece șt 
restul poeziilor, care nu reușesc să-și 
revendice decît atributul de umplu
tură. Ce-i de făcut, de pildă, cu un 
volum'care. în anul 1967 . cuprinde 
strofe ca următoarele : „Te contem
plam fotografie, / Cît o foită de tu
tun, / în terfelitul meu album / Legat 
c-o fundă conabie... / Și chipul tău si 
ochii tăi. / încătușați de veșnicie. / 
îmi strecurau fiori o mie. / Punînd 
pe suflet vînători" (?!.!) sau : ..Aco
perișul se sburase-mcer. / Dar locul 
.erg plin de tine-n CșCți.e o cea
ră care-ți da contur. 7 O. ceară de 
lumină și mister...''.' Si îngă'o mos
tră : „Privesc prin ochi în ' suflet. la 
tine, adorato. / Scînteietorîi ochi în 
noapte îmi arată o / Priveliște mai 
tandră, mai clară-n transparentă / 
în care prizonieru-ti subjugi cu ino
centă"... etc.

Desuetudinea melodramatică, po
zele de efect teatral și locvacitatea 
caricaturizînd narcă involuntar ma
niera altor poeți cunoscut! răzbat u- 
ncori si în alte volume de versuri.

Sinceră, vădind deprinderea rosti
rii poetice, dar din păcate inexpre
sivă și beneficiind de o fantezie si de 
un suflu liric cu puțin peste media 
dezolantelor banalități, mi se pare o 
altă culegere în care, 
idilizant adesea; 
•lipsa substanței • 
apelul la 
ceruri de 
te. / Sub 
tetile — au 
porumbeii albi ai păcii pe umăr — / 
Al ctii e glasul ce-mi împrejmuie 
vîrsta intrării în toamnă. / De hu 
mă mai satur să-l ascult ?“. Mai în-

la viata publică a

discursiv și', 
autorul trădează 

autentice prin' 
de genul ..Sub 
involt străjui- 
din care tris-

clișee
liniști

priviri
fost izgonite demult./ Cu

S-au format, de-a lungul anilor, 
colecții de mare .valoare, există și 
posibilități de a le completa, totuși 
expozițiile multora dintre muzeele 
noastre sînt lipsite de bogăția mate
rialului autentic, care dă substanță și 
Interesează cu adevărat publicul.

Situația la care ne referim se dato- 
rește îndeosebi modului cum a fost 
conceput profilul acestor instituții. 
Multe dintre expozițiile . permanente 
caută să te plimbe; în cîteva ore, și 
prin istorie, și prin științele naturii, 
și prin etnografie, și prin multe al
tele. Este însă greu de crezut că un 
muzeu va dispune vreodată de ase
menea colecții îneît să poată acoperi 
cu piese autentice, și nu cu surogat, 
cu material confecționat, 
schemă imaginată la proporții 
nomice.

De altfel în întreaga lume 
mai faimoase muzee nu. sînt 
super-enciclopedli care să înghesuie 
între pereții lor multiple domenii de 
cultură materială si spirituală, ci in
stituții specializate. Tendința gene
rală este de a se crea muzee profila
te pe epoci sau pe teme, cît mal bine 
prezentate.

Tendința contrară, de a cuprinde 
totul în cadrul unui singur muzeu, 
atrage după sine multe neajunsuri, 
în momentul de față, colecții de mare 
importanță ale multora dintre muze
ele noastre nu sînt expuse decît frag
mentar pentru că nu încap în „sche
mă" sau se sufocă sub presiunea en
ciclopedismului găunos. Să ne refe
rim, spre exemplu, la muzeele sau 
secțiile de științele naturii. Aproape 
toate vor să prezinte șî bogățiile din 
zona respectivă, 'și transformarea 
naturii de către om. și, bineînțeles, e- 
voluționismul. Dar avem, peste tot, 
și pentru toate, materialul corespun
zător? Dacă se poate vorbi de tra
tarea primei teme pe baza unui nu
măr mai mare de piese autentice la 
unele muzee, de pildă la cele din 
Bacău și Ploiești, chiar și la Craiova 
apoi ultimele două teme sînt în mare 
parte expediate prin scheme și texte.

Muzee cum sînt cele din Cîmpu
lung Muscel sau ’Rîmnicu Vîlcea — 
unde găsești acum secții de etnogra
fie, științele naturii 
istorie, artă, dar 
care le dețin din 
nu pot realiza decît

această 
astro-

cele 
niște

(la Cîmpulung), 
cu piesele pe 

unele domenii 
expoziții sărace

tîlnim : zîmbete ca lumina, gînduri 
ca brațele îndrăzneț desfăcute sau 
ca stelele, visuri ca niște continente 
descoperite, priviri ca navele, ocea
nul timpului și alte asemenea piese 
ale unei recuzite pe cît de frecven
tată, pe atît de previzibilă.

Și mai grav mi se pare cînd poeți 
care au debutat foarte promițător, 
ilustrîndu-și peremptoriu talentul, 
se înfățișează ulterior cititorului cu 
plachete întocmite în pripă, nerepre
zentative. Sînt prilejuri de meditație 
asupra utilității unei gestații mai 
temeinice, a unui efort de autodefi
nire mai lucid.

O anumită scădere de tonus se re
marcă și în cadrul colecției „Lucea
fărul", poate și pentru că ne-a obiș
nuit cu debuturi răsunătoare, sau 
poate pentru că în competiția din
tre gustul si cultura cititorilor și va
loarea liricii, aceasta rămîne adeseori 
în urmă. Altfel, cum ne-am explica 
faptul că ceea ce ar fi putut să pară 
originalitate. îndrăzneală sau inedit 
cu cîțlva ani în urmă, astăzi nu mai 
reușește să spargă plafonul unei me
dii monotone, aîlniindu-se cuminte 
în rîndul mediocrității T Mai mult 
circulă prin plachetele unor poeți 
nu numai debutanțl, o serie de teme, 
de metafore, de clișee sau ticuri 
„poetice" care fac lesne de confun
dat unele volume între ele.

Criticii manifestă, ca șl cititorii 
ceilalți, un fel de trac în fata adevă
ratei avalanșe do cărți de poezie. 
Poate că de aceea Salnte-Beuve spu
nea odată că fată de noile talente, 
eriticul se află în orice clină între 
două primejdii : poate stres! prin 
prea multă încredere sau nrin dis
cret. Cred însă că dincolo de reme
morarea unor asemenea complexe, 
foarte potrivită ar fi. din nou. Invo
carea lui Maiorescu. aflat la vremea 
lui într-o neîmpăcată luptă cu me
diocritatea șl platitudinea veleitară : 
..Fără îndoială — scria el — în mij
locul unei activități critice pentru 
răspîndlrea lucrărilor sănătoase se 
va simți pe ici, pe colo sl necesita
tea unei loviri directe în contra nu
lităților. care se amestecă fără che
mare în alo literaturii..."

S-ar înțelege astfel mai bine că ri
dicarea unor praguri editoriale de 
calitate, din ce în ce mai severe, 
n-ar descuraja talentele poetice au
tentice. cu adevărat chemate în viata 
noastră literară, ci l-ar determina 
pe cei nechemat) să-și canalizeze e- 
forturfle si iluziile ne alte făgașe. în 
care nu numai că n-ar fi de prisos, 
ci. dimpotrivă, poate de neîniocuit.

I
I
I
I

Simpozion intemțml 
de muzicologie ■

Ieri dimineață, în aula Uniuni! 
compozitorilor s-a desfășurat pri
ma zi a lucrărilor simpozionului 
internațional de muzicologie „Geor
ge Enescu". Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de compozitorul Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor. Virgil Bradețeanu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a sa
lutat primul simpozion internațio
nal de muzicologie dedicat vieții

Vlad SOR1ANU

Sunet și lumină

/

Descoperirea unui important 
depozit dacic la Ocnița

șl operei marelui nostru compozi» • 
tor. Referatele și discuțiile la car© 
au participat Mihail Jora, Mai» 
cel Mihalovici, Marc Pincherlqj 
Zeno Vancea, Georges Auric, Tu
dor Ciortea, Erich Schenk, Vasilfl 
Tomescu, Ștefan Niculescu, Romeo 
Chircoiașiu, Valeriu Râpeanu, Vio
rel Cosma au dezbătut pe larg lo
cul lui Enescu în viața culturală 
românească, rolul său în dezvolta
rea muzicii noastre, aportul său la 
înnoirea limbajului muzical din se
colul XX, umanismul operei lui, 
înalta exigență a muncii sale ar
tistice.

Lucrările simpozionului continuă.

Pa șantierul arheologic de la 
Ocnlța (Ocnele Mari), raionul 
Rm. Vllcea, regiunea Argeș, s-a 
descoperit acum cîteva zile un 
depozit de obiecte de metal da- 
tînd din epoca dacică. Depozitul 
conține un număr de 43 obiecte 
de bronz șl de fier, printre care 
amintim : seceri, tesle pentru lu
crarea lemnului, cuțitoale, co- 
soare, clește de fierar, bare de 
fler (materie primă în vederea

prelucrării în atelier), pinteni, 
două clopote de bronz, un mare 
vas de bronz, unelte pentru ex
ploatarea sării din vecinătate 
etc. Cercetările, conduse de prof. 
Dumitru Berciu, decanul Facul
tății de istorie din București, se 
realizează în colaborare de că
tre- Institutul de Arheologie al 
Academiei șl Muzeul raional din 
Rm. Vîlcea.

Agenda
Festivalului

Fațada castelului biincovenesc sub luminile reflectoarelor

JBRÎNCOVEANU"
tradiții 'în alte tijri, .capabil 
să fertilizeze fantezia fi' e- 
ducația artistică și patriotică 
a celor mai largi mase.

Punctul de pornire al

Curtea somptuosului .pa
lat brîncovenesc de la Mo
goșoaia — mărturie a unei 
epoci de glorie a ariei și 
culiurii-naționale. a gaz- 
duit in ‘ ultimele seri ale'a-- spectacolului ll-ă. constitui! . 
cestui septembrie luminos ' " ' '
un original spectacol de su
net și lumină evocind zbu
ciumata istorie a 
rului „Principe de 
public destul de 
pentru ineditul 
Teatrului Mic a 
generos în soluțiile teme
rarei reprezentații virtuțiile 
inaugurai® ale unei serii în
tregi de astfel de specta
cole care să cuprindă cele 
mai de seamă momente de 
artă și istorie de,pe ciiprin-' 
sul ferii.

Colectivul de actori, 
maeștri de lumină și de su
net, condus de regizorul 
Miron Niculescu, are astfel, 
în primul rînd, meritul de a 
fi impus, printre cei dinții, 
atenției, un gen cu frumoase

legenda- 
aur". Un 
numeros 

inifiativei 
aplaudat

scenariul propus de profe
sorul brașovean Constantin 
Cuza, merituos în intenția 
de a împleti evocarea dom
niei brîncoveneșfi cu co
mentariul valorilor arhitec
turale ale splendidului pa
lat de la Mogoșoaia.

Sigur că lipsa de expe
riență într-un domeniu in 
care, la noi, se fac abia 
primii pași a ridicat în fața 
creatorilor destule dificul
tăți, unele de ordin strict 
tehnic, dar nu e mai puțin 
adevărat că entuziasmul, 
pasiunea și dăruirea cu căre. 
s-a muncit, într-un timp" re
cord peniru anvergura ini
țiativei, a răsplătit în bună 
măsură eforturile.

Sub cerul spuzit de ste
lele lui septembrie, în a-

cordurile simfonice ale unei 
muzici emoționant evoca
toare, irvorind parcă din 
înseși legănarea coroanelor 
bătrinului parc, fascicole de 
lumină ridicau, aevea, ca 
din adîncul istoriei, stîlpii 
de piatră înflorată ai cele
brului foișor, treptele de 
piafră prindeau viată și se 
auzeau înșiși pașii domni
torului ureînd și pătrunzînd 
in palat, ferestrele iatacului 
se luminau și glasul voevo- 
dului răzbatea de după per
dele, infiorîndu-le in cea
sul de taină cu meșterul 
Pîrvu Mutul ori cu dregă
torii și sfetnicii Cantacuzini, 

Au fost realmente citeva 
momente de răscolitoare e- 
mo|ie, și nu putem să nu 
subliniem ingeniozitatea cu 
care creatorii au exploatat, 
în favoarea evocării, splen
dorile decorului natural. Se 
cuvin astfel subliniate me
ritele coloanei sonore, 
funefionind pe principiul

stereofoniei și creînd iluzia 
prezerțjei Jșțqrjce, după 
cum sini relevabile, fccmai 
prin înfrlngerea precarității 
mijloacelor tehnice, rezol
vările cerute de jocurile de 
lumină. (Sunetul — ing. An
ton Necșulea, ing. Lucian 
lonqscu, Dan Jelescu, Ion 
Mihăilescu ; lumina — arh. 
Traian Nițescu, Titi Con- 
stantinescu).

Concentrarea scenariului, 
care abuzează uneori in in
vestigația istorică, apelul 
mai insistent la virtuțiile de 
limbaj evocatoare și emo
ționale ale baladei — care 
ar fi putut să constituie, de 
asemenea, un model pen
tru echilibrul arhitectural al 
textului propus — ar fi În
tregit, fără îndoială, și mai 
mult succesul acesfui pio
nierat.

începutul făcut merită 
însă aplaudat și mai des 
continuat.

Dinu SĂRARU

s-ar putea restrînge la etnografie 
și,- eventual, istorie, pentru care au 
un material 'mai valoros. S-ar crea 
astfel perspectiva valorificării inte
grale a multor colecții prețioase ți
nute acum în depozite sau restrînse. 
La Aiud ar 
sânt muzeu 
sa ceramică 
colecționată 
mai sta, ca

putea apărea un intere- 
de mineralogie. Valoroa- 
pictată, de tip Cucuteni, 
la Piatra Neamț, n-ar 
în prezent. într-un spa-

tinuă încă să apară unități noi al că
ror domeniu de cuprindere nu este 
precis stabilit, cum se pare a fi situa
ția cu „Muzeul Carpaților" de la Pia
tra Neamț. In loc să valorifice si să 
îmbogățească în special colecția mi
neralogică, de altfel destul de îm
belșugată și la ora actuală, aceasta 
are tendința de a se extinde pe o 
arie geografică și tematică nu chiar 
ușor de acoperit.

gat o interesantă zonă de muzee et
nografice, care urmează să pună în 
valoare cultura și creația populară, 
pe traseul București — Vîlcea — Si
biu — Brașov. Se conturează și alte 
asemenea trasee muzeistice, de pildă 
în nordul Moldovei, unde numeroși 
turiști sînt atrași de valoarea excep
țională a artei mînâstirilor. Numai 
că unele dintre muzeele din zona 
proiectată, ca și din site părți ale

TIPARE

re

țiu redus, în timp ce săli de expozi
ție sînt consacrate unor teme pentru 
care nu există piese autentice, sem
nificative.

•Valorificarea optimă a materialu
lui autentic important din colecții, 
posibilitățile reale de a le îmbogăți 
cu noi piese, trebuie să fie unul din 
criteriile principale care conduc la 
conceperea expoziției permanente a 
fiecărui muzeu. Cit de rațională și 
eficientă este această cale ne-o de
monstrează și cele cîteva încercări 
făcute la noi, ca un început, pe li
nia reprofilării acestor instituții. De 
pildă, în locul unor muzee raionale, 
șterse au apărut unități cu expoziții 
realmente valoroase care dau o ima
gine concludentă asupra unui dome
niu, cum este remarcabilul muzeu al 
Deltei de la Tulcea.

Dar proiectul pe care Consiliul mu
zeelor îl concepe de mai multi ani 
pentru profilarea instituțiilor muzea
le în scopul valorificării maxime a 
colecțiilor se realizează greoi, Con-

Se renunță cu greutate la o serie de 
secții lipsite de perspectivă în mu
zeele unde se află acum. Firește că 
acțiunea presupune prudență, discer- 
nămînt, dar trebuie făcută I E ade
vărat că nu totul depinde de Consi
liul muzeelor. Există și reținerea fo
rurilor locale care nu totdeauna se 
lasă convinse că e mai bine mai pu
țin dar mai bun. în acțiunea de pro
filare a muzeelor, de valorificare a 
colecțiilor, trebuie să se țină seama 
de viziunea de ansamblu. Muzeele 
sînt deja cuprinse, și pe măsură ce 
ciștigă în personalitate intră tot mâi 
mult în circuitul turistic național și 
internațional. O dată cu renunțarea 
la șabloanele din expoziții, la ma
terialul confecționat, trebuie să ne 
gîndim că într-o anumită zonă de in
teres turistic, care se întinde de re
gulă pe mai multe raioane și chiar 
regiuni, nu e potrivit să multiplicăm 
muzeele de același tip, ci dimpotri
vă să oferim publicului unități cît 
mai diverse. De altfel s-a și înche-

țării, concepute cu un profil bine 
specializat — printre care cel al ar
hitecturii țărănești din zona Gorju- 
lui, muzeul etnografic în aer liber al 
Moldovei, ai arhitecturii maramure
șene la Sighet, muzeul de etnografie 
care urmează să prezinte la Tulcea 
pescuitul în România, au fost promi
se de multă vreme de forurile loca
le și de C.S.C.A., dar întîrzie să apară.

Este știut că un muzeu tinde să-și 
înmulțească continuu patrimoniul. 
Dar această activitate nu este efici
entă dacă se desfășoară la întîmpla- 
re. în actuala etapă efortul de strîn- 
gere a materialului ar trebui să se 
îndrepte, in primul rînd, spre com
pletarea colecțiilor proprii, valoroa
se, reprezentative pentru profilul mu
zeului și zona pe care vrea s-o oglin
dească Pentru că este de neconce
put ca Muzeul din Rădăuți să aibă 
doar cîteva exemplare, in expoziție, 
din ceramica locală și de Marginea, 
sau să ne mulțumim cu puținele pie
se adunate pină acum in Oltenia din

Filarmonica „Georgt Enes
cu" concertează din nou în ca
drul Festivalului, de data a- 
ceasta in Studioul de Concerte 
al Radioteleviziunii la ora 21, 
•tub bagheta lui Antal Dorati. 
Se vor executa: Suita a Il-a 
in Do major op. 20 de George 
Enescu, Mendelsohn-Bar
tholdi, Concertul in Mi minor 
pentru vioară jf orchestră, 
Bartok: Concert pentru or
chestră. Solist va fi Ion Voicu.

La Operă, ora 20, se va re
prezenta baletul „întoarcerea 
din adîncuri" de Mihail Jora, 
una din montările de valoare 
ale teatrului nostru muzical.

Tot astă seară va avea loc 
recitalul violonistului Isaac 
Stern, care va fi acompaniat 
de colaboratorul său perma
nent, pianistul Alexander Za
kin. In program, pe lingă Ciac- 
cona de Vitali, Sonata in Mi 
bemol major pentru pian și 
vioară op. 120 nr. 2 de Brahms 
și Sonata a II-a in Re major 
opus 94 pentru vioară și pian 
de Prokofiev, vom avea bucu
ria să urmărim concepția inter
pretativă a lui Stern-Zakin in 
Sonata a IlI-a in La minor 
pentfu vioară și pian „In ca
racter popular românesc" opus 
25 de George Enescu.

Timp de două zile s-au desfășu
rat la București lucrările colocviu
lui „Tradiții și inovații în cultura 
țărilor din sud-estul Europei" or
ganizat de Consiliul internațional 
de filozofie și științe umane.

Lucrările au fost deschise de Sir 
Ronald Șyme, secretar general al 
C.I.P.S.H. în continuare*  au prezen
tat rapoarte pe această temă prof. 
Univ. Mihai Berza — România, 
prof. univ. M. Miliutin — Garașa- 
nin — Iugoslavia prof, univ D. 
Obolenski — Marea Britanie, prof, 
univ. Constantin Dimaraș — Gre
cia. Virgil Cînclea — România, prof, 
univ. Ahdre Mirambel — Franța, 
prof univ, Alois Șchmâiîs — R F. 
a Germaniei, prof, univ! Virgil Vă- 
tășeanu — România, prof. univ. 
M. Djurje — Boskoyici — Iugosla
via. prof. univ. Georges Megas — 
Grecia, criticii de artă români Dan 
Hăulică și Ion Frunzetti și prof, 
univ. Vladimir Georgiev — Bulga
ria.

vestita ceramică de Horezu, cînd da 
fapt ar trebui să avem colecții foarte 
mari care să ofere posibilități de 
studiu, de sinteze asupra acestor cuk 
turi.

Colecțiile Muzeului regional al Ol
teniei se bazează in general pe un 
fond vechi. Achizițiile din ultimii 10 
ani au fost extrem de sporadice. în 
1986 muzeul și-a propus, printre'al
tele să colecționeze 1 100 exemplare 
de plante, dar s-au adunat mai puțin 
de jumătate, după cum din cele 3 500 
de piese pentru colecția de zoologie 
s-au strîns doar vreo 800 deoarece 
nu s-a găsit... o pușcă, pentru vinat 
animale și păsări.

Să nu pierdem însă din vedere că 
unele categorii de obiecte sînt pe cale 
de dispariție și trebuie făcut totul 
pentru a le colecționa atita timp cit 
se mai găsesc. Cele mai amenințate 
sînt piesele privind obiceiurile, arta 
lemnului, pictura populară pe sticlă 
— produse ale unor meșteșuguri, în 
bună măsură părăsite astăzi. Mu
zeele etnografice sînt foarte sărace 
și în obiecte de muncă, care fiind 
mai puțin spectaculoase din punct ^e 
vedere artistic s-au bucurat de o mai 
mică atenție din partea cercetători
lor. întrucit uneltele agricole au fost 
colecționate sporadic si capricios, am 
ajuns astăzi în situația că ocupația 
cea mai importantă a poporului ro
mân în trecut este cel mai slab re
prezentată în muzee.

Dar muzeele nu dispun peste tot de 
un număr suficient de cadre califi
cate pentru rezolvarea acestei pro
bleme la nivelul corespunzător. Și ea 
nici nu privește o singură instituție. 
Comitetul de Stat pentru Cultură si 
Artă ar putea și ar trebui să iă ini
țiativa pentru salvarea acestor valori, 
eventual organizînd brigăzi de spe
cialiști care să le colecționeze, așa 
cum s-a făcut recent pentru pictura 
pe sticlă, și dacă este cazul să profi
leze anumite muzee pentru păstrarea 
și prezentarea acestor categorii de 
obiecte.

îmbogățirea colecțiilor și în ace
lași timp profilarea lor din ce în ce 
mai accentuată, pentru a oferi o ima
gine concludentă, bine conturată asu
pra unui întreg domeniu, reprezen
tat. printr-o mare bogăție de piese 
autentice, valoroase, este calea pen
tru ridicarea prestigiului instituțiilor 
noastre muzeale.

Ion CiUCHI
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SOSIREA PREȘEDINTELUI
VECE! EXECUTIVE A REPUBLICII

SOCIALISTE SERBIA
La Invitația guvernului Republi

cii Socialiste România, marți la a- 
miază a sosit îri Capjtală Giurița 
Ioikici. președintele Vecei Expctn 
tive a Republicii Socialiste Serbia, 
care va tace o vizită (le prietenie 
în țara noastră. Oaspetele iugoslav 
este însoțit de Tilionnr Vlașkjvici, 
membru al Vecei Executive a Re
publicii Socialiste Serbia.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față Pețre Blajovici, 
vicepreședinte a| Consiliului de 
Miniștri, Vasile Șanclru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Chirileseu, vicepreședinte al Comi
tetului fie Ștat pentru îndrumarea și 
controlul organelor locale ale admi
nistrației de stat, și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Iakșa Petrici, am

Convorbiri oficiale intre președintele C.S.P., 
Maxim Berghianu, și ministrul bilanțului

economice al Italiei,

Marți dimineața, la Comitetul de 
Stat al Planificării au început con
vorbirile oficiale intre președintele 
C.S.P., Maxim Berghianu, și mi
nistrul bilanțului și al programării 
economice al Italiei, Giovanni Pie- 
raccini.

Membrii celor două părțj au exa
minat probleme de interes reci
proc privind dezvoltarea colaboră
rii în domeniul planificării și pro
gramării economice, cooperării e- 
cononii.ee și tehnico-științifice între 
cele două țări. 

Cronica zilei

basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★

Marți la amiază, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri Petre BJa- 
jovicj a primit pe Giurița lojkiei, 
președintele Vecei Executive a Re
publicii Șppialiste Serbia, într-o vL 
zită protocolară.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă prietenească, au luat 
parte membri ai conducerii .Minis
terului Afacerilor Externe și Comi
tetului de ștaț pentru îndrumarea 
și controlpl grgapelpr locale ale ad
ministrației de stat, precum și am
basadorul Iugoslaviei la București.

Petre Blajovici a oferit în cin
stea oaspetelui iugoslav o masă.

(Agerpreș)

La convorbiri iau parte ambasa
dorul Italiei la București, Niecolp 
Moscato, și membri ai ambasadei.

In cursul zilei, ministrul italian 
și persoanele oficiale care îl înso
țesc au făcut o vizită prin noile 
cartiere ale Capitalei și la Muzeul 
Satului. După-amiază, oaspetele 
însoțit de ing. Constantin Năcuță. 
vicepreședinte al .C.S.P., a plecat 
într-o vizită în regiunile Brașov și 
Ploiești.

(Agerpreș)

Marți la amiază, președintele 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, Ștefan 
Voitec, a primit delegația parla
mentului belgian, condpsă de Paul 
Struye, președintele Senatului,

La întrevedere, care s-a desfășu
rat jnțr-o atmosferă cordială, au 
luat parte Maria Groza ■ și Kovăcș

★

în cursul dimineții, delegația 
parlamentului belgian a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism-

In continuare, parlamentarii bel
gieni au vizitat o serie de obiec
tive social-culturale și cartiere noi 
ale Capitalei. Arhitectul șef adjunct 
al Capitalei, Alexandru Iosif, a dat 
explicații cu privire la dezvoltarea 
orașului. Tot marți, președintele 
Grupului parlamentar România-

Tovarășul Constantin Drăgan 
a primit delegația Federației 
Generale a Muncii din Belgia

Tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a primit marți delegația 
Federației Generale a Muncii din 
Belgia (F.G.T.B.), condusă de Al
fred Delourme, secretar național al 
F.G.T.B. Cu aceșt. prilej a avut loc 
un utjl schimb de păreri privind ac
tivitatea celor două centrale sindi- 

Gyorgy, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, Ion Pas, pre
ședintele Grupului român al Uniu
nii Interparlamentare,-acpd, Ștefan 
Milcu, președintele Grupului parla
mentar de prietenie România-Bel- 
gia, președinți ai onor comisii per?.- 
manente a)e Marii Adunări Națio
nale și alți deputați.

Belgia a oferit un dejun în onoa
rea delegației. Au rostit toasturi 
acad. Șt. Milcu și Paul Struye. In 
cursul după-amiezii, parlamentarii 
belgieni au vizitat Universitatea 
București. Oaspeții au fost întim- 
pinați de acad. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității, și de alte cadre di
dactice. Seara, membrii delegației 
au asistat la Ateneul Român la un 
concert simfonic dat în cadrul ce
lui de-ai IV-lea Festival interna
țional „George Enescu".

(Agerpreș)

cale, manifestindu-se doripța țp- 
mună pentru găsirea de noi căi în 
vederea dezvoltării multilaterale a 
relațiilor dintre sindicatele din 
România și Belgia.

Tovarășul C. Drăgan a oferit a- 
poj un dejun în cinstea delegației 
belgiene.

(Agerpreș)

puterii
In această lună au loc pentru 

prima oară în Cpbfi alegeri de 
(delegați qi muncitorilor, țfirdni- 
lor și intelectualilor în organele 
locale ale puterii de stat. Pînă 
la 16 septembrie por fi aleși în 
înțreqgq tară ÎS 000 de delegqfi 
(cite unul Iq IOQ de primeni nj 
muncii, în centrele de producție, 
și cjle trei de ftecațe co/nițet 
zamd de apărare a reiMluțlpi). 
Pe citația zile, in întreprinderi, 

CORESPONDENȚA DIN HAVANA 
DE LA VICTOR STAMÂTE

instituții, gospodării agricole de 
stat, în organizațiile comitetelor 
de apărare a revoluției și ale 
Asociației naționale a micilor a- 
gricultori au loo adunări însu
flețite in care sînt aleși cei mai 
destoinici muncitori, țărani, acti
viști pe tăi im social și obștesc.

Adunările de alegeri au fost 
precedate de o amplă eiimpuiiie 
de dezbateri asupra rolului și 
sarcinilor ce revin delegafilar in 
organele puterii locale, de pppu- 
Iq'rizpre a celor mai hune rezul
tate obținute de unele adminis
trații prâșensști și comunale. In 
cuviiitări ale conducătorilor de 
partid și de stat, in presă și la 
radiotelevițiune s-a subliniat că 
sarcipțlg coivșțruiri! socialismului, 
asigurtirți unor condiții moi buiie 
de trai materiale și cultuiale pen
tru populație impun o partici
pare mai directă a maselor la 
conducerea treburilor adminis
trațiile și obștești.

Intr-un editorial consacrat a-

locale
cestui eveniment, ziarul „Gran- 
mq", organul oficial al C.C, al 
Partidului Comunist din Cuba, 
scrie că organele puterii locale, 
alcătuite din mii de delegați, vor 
avea un rof fundamental in solu
ționarea mulțur probleme admi
nistrative, șpciflle șj politice, i.pr 
deveni o adevărată școală de for
mare și educam comunistă a ma
țelor. „Poporul nostru — .șerje 
ziarul — înțelege că soluționarea

multor probleme de cea mai mare 
importanță depinde în mare mă
sură de simțul critic și de exi
gența maselor față de organele Ș» 
persoanele însărcinate să le re
zolve".

hi adunările o? s-au desfășurat 
pipă acum — relatate pe larg de 
presa centrală cubaneza — parți- 
cipanții au pertțț delegafilor să 
mobilizeze cil mai mtilfi cetățeni 
la qcțitpiea de îngrijire și înfrțț- 
mușețare a qrq.șelqr, să vegheze 
la bunq folosire a fondurilor a- 
Ipcațe adminiștrației locale, să 
nmnifeșțe ipțrapsigență fqță de 
lipsuri și deficiențe.

Din prezența masivă a oame
nilor muneji lq adunările de ale
geri, din angajamentele celor 
aleși de a ridica pe o treaptă 
superioară activitatea și eficacita
tea organelor puterii locqle ss 
desprinde un sentiment de res
ponsabilitate paleptivă, de întă
rire a legăturii indisolubile intre 
popor șj puterea revoluționară.

O declarație 
a P.C. din Spania

MADRID 12 (Agerpreș). — Parti
dul Comunist din Spania a dat pu
blicității o deplamție prm care îi 
cheamă Pe tPli spaniolii să boicoteze 
alegerile parlamentare care urmează 
să aibă Irjc la 10 octombrie. „Țintnd 
seama de caractenil actualei legi elec
torale, se subliniază în declarație, 
forțele de opoziție șj cercurile caro 
nu sînt de acprd cu politica guver
namentală nu dispun de o metodă 
de luptă pracțioâ mai eficientă decit 
neparticiparea la alegeri. Partidul 
commiișt consideră că este de dato
ria Ș3 șă up participe la această 
farsă-/' In cqpfintiafA în declarație 
șe menționează că dezaprobarea po
porului lată de farsa electorală care 
se pregătește trebuie să fie susținută’ 
prin refuzul l'otărît al tuturor grupă
rilor șj reprezentanților opoziției de 
a contribui, activ sau pasiv, la des
fășurarea alegerilor. In acest sens, 
Partidul Comunist din Spania cere 
tuturor grupărilor opoziției și tuturor 
celor care nq sînt de acord cu poli
tica actualului fegjțp să elafiorezp în 
comun un apord Priy.iPfl boicotarea 
alegerilor,

înființarea unui „Comitet 
de pregătire" pentru 
legaliiarea P.O. din Germania

FIANQX’RA 12 (Agerpreș). — La 
Hanovra, în cgdrul upei înțîlniri, a 
fost înființat un „Comitet de pregă
tire" pentru legalizarea Partidului 
Comunist rljn Germania, Din comitet 
fae parte lideri sindicali, muncitori, 
funcționați și intelectuali.

FJerta Dnerrbeek. fostă deputată 
din partea P.C.G., în landul Saxonjei 
superioare, a der-iaiat ța ședința ds 
constituire a acestui comitet că lega
lizarea Partidului Comunist din Ger
mania esle „în interesul destinderii, 
păcii, în interesul respectării constitu
ției și democrației".

SOSIREA MINISTRULUI 
TRANSPORTURILOR 

DIN R. P. BULGARIA
La invitația ministrului căilor fe

rate, marți seara a sosit in Capi
tală Marin Vacikov, ministrul 
transporturilor din R P. Bulgaria, 
însoțit de Dragomirov Slavcio, ad
junct al ministrului.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
bulgari au foșt salutați de F’iorian 
Dănălache, ministrul căilor ferate, 
și Alexandru Filioreanu. adjunpt 
al ministrului.

Au fost de față Mihail Kănev, 
prini-secretăr al' anipăsadei ’P. 
Bulgaria la București, și alți mem
bri ai ambasadei.

i
între 7 și 12 septembrie a făcut 

o vizită oficială în țara noastră dl. 
Mahdi Elmandjra, subdirector ge
neral al UNESCO pentru ș,ființe 
sociale, științe umane ți cultură, 
care a reprezentat ț/NgȘfcO la 
Adunarea generală a Consiliului 
international de filozofie și științe 
umane.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a fost primit de Pornpiliy 
Macovei. președintele Comitețului 
de Stat pentru Cultură șj Artă, și 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, pe asemenea, a 
avut întrevederi la Ccrnjsjn națio
nală română pentru UNESCO și la 
Asociația internațională de studii 
sud-est europene.

Revirime
bătrînei Nicolina

(Urmare din pag, I)

șt din ce în ce mal vădit, de la pro- 
preșul științific înregistrat la cel al 
primenirilor cîștisătoare care țin, ca 
toate înnoirile in acest domeniu, de 
revoluția tehnologică contemporană. 
E adevărat că istoria umană implică, 
prin esența ei, o anume conseruare, 
ea existînd ca atare din cauză că 
păstrarea valorilor civilizației și cul
turii pune diferitelor generații pro
blema de a accepta sau refuza moș
tenirea trecutului. Avînd condiții din 
ce tn ce mai propice și posibilități cu 
mult mai larpi decit predecesorii lor, 
nicoliniștii de azi, conservtnd cu gri
jă și discernămint clobîndirile ante
rioare și, totodată, întregindu-le cu 
cunoștințele noi asimilate de ei în
șiși, au procedat și procedează în 
prezent la conturarea și inaugurarea 
unui alt profil al întreprinderii lor.

In cadrul acestor creatoare efor
turi. numite pînă în urmă, cu vreo 
cincisprezece ani „Atelierele C.F.R. 
Nicolina". iar după aceea reorgani- 
zîndu-se ca Ateliere de reparat ma
terial rulant, de dată recentă, ele tră
iesc intens perioada unei profunde 
dezvoltări, transformindu-se într-o 
uzină, mecanică propriu-zisfl. și tre- 
cînd de. la un proces reparator eu 
pondere mare, la un altul, cu carac
ter uzinal, preponderent tn cadrul 
sarcinilor sale viitoare.

■ Despre mai toate aceste preocupări 
asidue, am stat mai deunăzi de vor
bă cu tov. ing. V. Lupușoru, directo
rul uzinei mecanice, care, trecînd deo
camdată peste o seamă de mici ne
ajunsuri stînjenitoare, cauzate între
prinderii de către diverși furnizori 
(uzina „23 August" din București, 
Combinatul siderurgic Galați, Baza 
nr. 4 de aprovizionare Brașov), ne-a 
înfățișat faptul că, începînd din lu
na lui iulie crt,, la Nicolina s-a tre
cut la lichidarea procesului de repa
rare a locomotivelor cu aburi »i la 
asimilarea și introducerea tn pro
ducția de serie a unor sortimente 
noi. Din rîndul acestora fac și vor

Deputatul federal brazilian Joși 
Carlos Teixeira. membru al parti
dului Mișcarea democrată brazi
liană, care se află în vizită în țara 
noastră, a fost primit marți la Pa
latul Marii Adunări Naționale de 
către deputății Traian [onașcu. pre
ședintele Comișjei juridice a Marii 
Adunări Naționale, șf Constantin 
Paraschi vescu-Bălăceanu, membru 
al Comisiei juridice, membri ai Co
mitetului de conducere al Grupu? 
lui national roman al Uniunii In
terparlamentare.

Marți seara, a plecat spre 
Berlin o delegație a Uniunii 
ziariștilor din Republica So
cialistă România, condusă de 
Mircea Rădulescu. vicepreșe
dinte al uniunii, care va face 
o vizită in R D Germană la 
invitația Uniunii ziariștilor 
germani.

Delegația Ministerului Turismu- 
lui din R.A.U., condusă de Moukh- 
tar Zaki, director general în acest 
minister, a părăsit marți Capitala, 
In cursul vizitei, delegația a fost 
primită de Ștefan Enacfie, vicepre
ședintele Oficjuiuj Național de Tu
rism, cu care a avut o convorbire 
in legătură cu colaborarea dintre 
cele două organism® de turism,

(Agerpreș)

ntul

face astfel parte centralele semiauto
mate și automate pentru preparat 
betoane, turbofrezele pentru curățat \ 
zăpada, cupele-screper pentru oreză- 
rii, silozurile pentru ciment ți altele 
asemenea, care vor face ca, de pildă, 
tn 1975, producția globală să crească 
de 1,37 ori față de cea a anului 1967, 
iar cea de utilaje pentru construcții 
ți construcții rutiere de 3,9 ori. In 
cadrul reprofilării introduse parțial 
încă de anul trecut, actualmente la 
fosta secție montaj-locomotive ur
mează să se realizeze, printre altele, 
cupe-screper, buncăre cu schip și bo
ghiuri pentru vagoane destinate Re
publicii Cuba. Cit despre bunele re
zultate obținute în general pînă a- 
cum, acestea mărturisesc că, in pri
mele șapte luni ale anului tn curs, 
la producția marfă ți la producția 
globală s-a ți înregistrat o depășire 
de 2 913 000 și, respectiv, 2 950 000 lei, 
iar la producția marfă vînrtută ii 
încasată o depășire de un milion lei. 
Succese importante eadstă și pe linia 
reducerii prețului de cost peste sar
cina planificată, precum și la realiza
rea de beneficii suplimentare, valoa
rea economiilor suplimentare ridiefn- 
du-se astfel, in primele șapte luni ale 
anului, la 1 140 000 lei, iar a beneficii
lor la. 2 080 000 lei. în anii ce vin, pe 
baza înfăptuirilor de pînă acum și 
printr-o cît mai ireproșabilă organi
zare științifică a producției, muncito
rii, tehnicienii și inginerii de la Ni
cotină vor executa tn uzina lor 
ți alte sortimente, ca utilaje, 
instalații ți echipamente pentru iri
gații ți aspersiune, din rîndul cărora 
sînt de menționat mașinile de săpat, 
de centrat și profilat canale pentru 
irigare, cofrajele glisante, nivelatoa
rele cu cadru lung, echipamentele 
pentru buldozere ț.a.

Toate aceste străduințe lăudabile, 
evidente mai peste tot tn întreprin
dere, unde tn anii noștri s-au făcut 
importante investiții pentru noi con
strucții ți amenajări aferente, ates
tă faptul că Nicolina trăiește un revi
riment industrial despre eare se pot 
«pune euvinte din cele mai buna.

Primii 80 km.
DIN CARNETUL ARBITRULUI PRINCIPAL OCTAVIAN AMZA

jmui RO^lUlEI"
Momentul etapei

Cînd „îngerii
se declamațiile...

9

Trecuse aproximativ o oră de 
la start, ne aflani la jumătatea 
acestei etape pitice (80 km!) și 
se părea că nimfe nu va împiedica, 
pînă la urină, sosirea în bloc pe 
stadionul din Ploiești. Ce-i drept, , 
tn pluton nu se povesteau anepr 
dote : tentativele temerare, schim
burile de focuri, spiritul conrbativ 
erau prezente încă din primii kilo
metri dar vîntul ostil, aliat cu 
precauția generală, reușea să le 
tempereze prompt, de fiecare dată.

Si totuși, qțunci oînd ne aștep- , 
tam mai puțin, toboganul de la 
Săftica oferă o trambulină sui-ge- 
neris amatorilor de robinsonade , 
-- vreo treizeci la număr, printre ■ 
care mai toți protagoniștii între- j 
cerii. Mai toți — minus cei doi 
Gabrieli — Moiceanu și Mineboo 
— rutieri încercați și „îngeri" de , 
bază ai reprezentativelor României 
și, respectiv, Olandei. In ciuda evi
dentelor eforturi ale iluștrilor omo- 
nimi, avansul fruntașilor crește 
încet dar sigur, ajungînd la un 
moment dat la vreo 700 m. Vîntul, 
care te întețește, aduce adieri a- 
mare de petrol ți de frunze us
cate... Se zăresc marile agregate ale Dan DEȘLIU

ISTANBUL
După Izmir și Brusa, orașe care mi-au

iltima etapă a călătoriei mele în 
Oricît de pufin 
cîieva zile sau

vestigiile glorioase a trei

prilejuit impresii puternice *,  a ințepul 
q*

*) Prima parte a însemnărilor 
de călătorie a fost publicată tn 
numărul trecut al ziarului 
nostru.

Turcia : Istambulul, 
ai rămîne în el, 
chiar citeva ore sini de ajuns ca să-fi 
dai seama de unicitatea acestui oraș ce 
unește, ca un pod, Europa cu AsiB și 
cumulează
imperii — roman, bizantin și otoman —• 
care au influențat hotărîfor, la vremea 
lor, destinele amenzii. Nici un alt oraș 
nu dă, ca Istanbulul, senzajia timpu
lui milenar, a marii istorii, O is
torie dramatică, cu straiuri imen
se și răsturnări geologice ; un timp 
trăit patetic, in zbuciumul luptelor, 
devastărilor și cuceririlor care umplu 
analele orașului, La lot pasul și în ne
numărate chipuri, vizitatorul e întim- 
pinat de dovezile acestei tumultuoase 
mărejii. Ele nu sînt însă piese izolate 
de muzeu, ci elemente integrate adine, 
organic, în structura și viaja orașului : 
pe sub viaductul lui Valens cu cele 
două etaje de arcade trece bulevardul 
modern Ataturk, masivele ziduri de apă
rare bizantine, lungi de douăzeci de ki
lometri, sînt locuri intens frecventate, de 
plimbare, iar coloanele tmpărafilor ro
mani, turnul genovțx al Galatei, cupo
lele ți minaretelo moscheilor clădit» 
de sultani formează decorul cotidian, 
profilul specific al orașului.

rafinărieî de la Brazi: undeva, 
tn față, încep tatonările tn vede
rea sprintului final.

Atunci, vechii spadasini ai șo
selei. tresar într-un fior comun 
de orgoliu rănit, apleacă frunțile 
în ghidoqne — nu. ifisă. a resem
nare — și se lansează într-o par
tidă de pedale ca în zilele lor 
bune...

Numai cîțiva dintre însoțitori iz
butesc să prindă plașa celor doi 
îngeri dezlănțuiți, dar truda le 
este răsplătită cu prisosință: la 
zece kilometri de bariera orașului, 
ei reintră în primele rînduri, sub 
aripile larg desfășurate ale cu
plului Gabriel — Gabriel I Evi
dent, în aceste condiții, Moiceanu 
și Mineboo n-au mai emts pre
tenții la „ultimul cuvint", lăsîn- 
du-i pe Mickein și pe Ciocan să 
se explice, pe pista prăfoasă a 
stadionului ploieștean. Totuși, ac
țiunea lor conjugată, de-a lungul a 
treizeci de kilometri, a dat debu
tului competiției o notă aparte, 
un sîmbure dramatic, pe care ne în
găduim să-l socotim de bun augur.

Silii de timp la o alegere, ml-am În
dreptat pașii întii spre monumentele de 
faimă mondială : Sfinte Sofia și Mos
cheea Albastră, Bazilica lui Constantin 
și Justinian, devenită apoi moschee și 
acum muzeu, oferă admiratei vizitato
rilor imensitatea armonioasă a cupolei 
și strălucirea mozaicurilor In albastru și 
aur, In imediată apropiere, Moscheea 
Albastră iși revarsă, intra șase mina-

Însemnări de călătorie 
de Paul Alexandru 

GEORGESCU

rete, cascada ei de cupola și uimește 
prin magnificența decorației interioare. 
Am căutat să împlinesc imaginea Istan- 
bulului istoric prin vizitarea celor două 
reședințe imperiale : Topcapî și Dol- 
mabahcă, actualmente muzee. Intr-o 
succesiune de palate, chioșcuri și anexe 
construite după gustul și fantezia fie
cărui sultan între secolele XV și XIX, 
vechea reședință, Topcapî, adăpostește 
colecfii de porțelanuri, arme, costum», 
miniaturi, relicva și pietre prețioase de 
o rară bogăfie. Există, de asemenea, 
în palat și detalii pitorești, evocatoare 
de epocă, precum susurul iîntînilor din 
pavilionul audientelor menit ii i« in- 
terpună între urechile indiscrete și con
vorbirile sultanului cu ambasadorii, Pa
ietul nou, Dolmabahcă, construit in I8J4, 
unoșie te mermură elbi flrafioas*  vo-

La ora U,45 se dă startul. Cicliști 
prezqnțf: 64.

Km. 10. Primul sprint intermediar 
ai etapei. Ciștigă Tudor Vasile, ur
mat de N. Ciumeti. •

Km. 20. Pe ultima parte a circui
tului, suedezul Ake iși creează un 
avans de citeva sute de metri, jnsă 
plutonul, condus de Cșp-jșa, reviție 
puternic ți nu-i îngăduie să perse
vereze.

Km. 30. Al doilea sprint — Piața 
Scinteii — revine lui Kazmlerzak 
(R.D.G.), Iar locul secund aceluiași 
Ciumeti.

Km. 40. Șoseaua spre Ploiești. Ru
lajul ip forțâ. și- vîntul puțerpic din 
dreapta day cîștig de cauză celpr ce 
se află îh față.’Sp formează două 
plutoane. Printre cei surprinși în 
poziție nefavorabilă eșțe și Gabriel 
Moiceanu, căpitanul primei noastre 
echipe.

Km. 60. în primul plan — 30 de 
alergători. Djn urmă vin puternic 
șapte cicliști — între care Moiceanu 
ți Minebpo, începe tatonarea, Sprin
turi seci, repetate. Foarțe activi; 
Ardeleanu, Groen (Olanda), Moberg 
(Suedia). Media orară crește.

Km. 70. Unui scurt moment de a- 
calmie îi urmează noi și mai decise 
Încercări de evadare. Olandezul 
Prinsen. danezul C. Nielsen, ceho
slovacii Zelenka și Novak, compa- 
trioții noștri Rusu și Ziegler se află 
în grupul de opt scăpat de sub „su
pravegherea" celorlalți. Fugarii se 
arată extrem de hotărîți.

Sosirea în Ploiești, este de-a drep
tul entuziasmantă. Rusu atacă. Mic
kein, ceJ mai experimentat, om al 
echipei R.D.G.. răspunde prompt. 
Ambii iși creează un oarecare avans. 
Nu se înțeleg la trenă și, firesc, sînt 
prinși. Noi sprinturi, noi regrupări.

UL
luptate a s+ilulwi european rococo eu 
rafinamentul artei turce din ultima pe
rioadă otomană.

Bazarul acoperit — cel mai mare și 
mai vestit din Orientul mijlociu — al
cătuiește un fel de trecere spre viaja 
și îndeletnicirile Istanbulului modern. 
Este, cum s-a spus, un „oraș în oraș', 
un adevărat labirint format din 92 da 
stradele și 3 000 de prăvălioare. Din 
zori și plnă-n seară, sub lumina per
manentă a electricității, forfotește aici 
mulțimea cumpărătorilor și privitorilor, 
solicitați zgomotos de comerciantii care 
oferă fotul, de la tradiționalele narghi
lele la tranzistorii japonezi. însuflețirea 
mulțimii continuă și în afara bazarului, 
pe străzi, în port, pe cele două mari 
poduri care traversează celebrul Corn 
de Aur, leglnd astfel orașul vechi eu 
cartierele Istanbulului modern: Galeta 
și Beyoglu (Para).

Pentru privitorul atent, aspectul stră
zilor are o neîndoielnică semnificație 
economică, Numărul construcțiilor noi, 
dintre care se remarcă Palatul sporturi
lor, Casa Radiodifuziunii, hotelul Hilton 
și multe alte edificii moderne, amena
jările urbane tncepînd cu cele portuare, 
dezvoltarea noilor cartiere industriale 
— Lemand și, pe țărmul asiatic, Pen- 
dik — slnt tot atîtea semne ale dina
mismului acestui oraș cu peste 
1 500 000 de locuitori, primul centru 
comercial, industrial și cultural al tării- 
într-adevăr, datorită așezării lui, pe țăr
murile a două continente și la intîlni- 
rea dintre trei mări, Istanbulul e poarta 
de intrare a bunurilor străina și locul 
unde s-a concentrtt, în proporții eonsi- 

Plutonul mare, aflat la 300 m tț 
urmă, nu renunță cu totul la luptă.

Pe Bulevardul Gării, o nouă în
cercare de evadare Rusu — Mickein, 
Se intră pe străzile care duc la sta
dion. Pînă la fițiis — doar un kiio- 
metru. Atacă Novak, dar nu rezistă 
și-și așteaptă colegii de evadare. Din 
urmă viii, 'gata pentru lupta decisi
vă, încă trei rumâni : Ardeleanu, 
Gonțea și Ciocan. Joncțiunea prileju
iește unele mpmepte de acalmie. Ciqr 
can amină relaxarea și sprintează, 
vrînd să scape singur în față. Intră 
prjmul pe sțadjpn. Dar — aflat ca 
de obicei în pl^să — Mickein derpa- 
rează și ciștiga etapa, cu două lun
gimi de bicicletă înaintea lui Ciocan. 
I-au urmat, cronometrați în același 
timp, zece alergători, Intre care C. 
Nielșen (Danemarca), Zelenka (Ceho- 
sjpvapia), Prinsen țOlanda), românii 
Gonțea, Ziegler, Ardeleanu, Plutonul 
doi a sosit la 36 de sepunde.

Etapa de azi, — Ploiești (ora 11,30) 
— Mizil ' (12,30) — Buzău (13.20) — 
Brăila (16,05) — Galați (17), măsoară 
200 de kilometri.

În citeva rînduri
ȘAR. In runda a patra a tur

neului candidatelor la titlul mondial 
de șah, care se desfășoară la Sybo- 
tlea (Iugoslavia), Alexandra Nicolau 
a întrerupt cu Asenova. Margareta 
Perevoznic a întrerupt eu Novara.

FOTBAL. — Stadionul „23 August" 
din Capitală găzduiește astăzi cu în» 
cepere de la ora 16,15 meciul amical 
de fotbal dintre o selecționată divi
zionară a țării noastre și reprezen
tativa cluburilor din Izrael. In des
chidere lotul B — lotul de tineret.

Piafa de pește și moscheea Suleiman

derabile, producția națională. In jurul 
orașului se grupează fabrici de produse 
alimentare, de medicamente, de ciment, 
de îngrășăminte, filaturi și țesătorii, în
treprinderi siderurgice și centrale elec
trice, indicînd, toate, schimbările care 
au loc azi în economia turcă. La Istan
bul, numărul muncitorilor din fabrici a 
sporit cu 40 la sută în ultimii cinci ani,

Mai important încă mi se pare ro
lul cultural al Istanbulului. Aici apar 90 
la sută din ziare, aici se desfășoară în 
cea mai mare parte activitatea literară, 
artistică și editorială, aici (in ședin|6le 
asociațiile științifice și congresele inter
naționale. Pe malurile Bosforului legă
turile cu Balcanii și cu Europa sînt 
simțite nemijlocit, în toată necesitatea 
lor. In acest context, simpatia și stima 
pentru România sînt vii și viu expri
mate. In unanimitate, persoanele cu 
care m-am tntllnit au vădit interes și 
prefuir» pentru realizările poporului

„RAUUL
mÂMsr

înscrierea pînă la
în organizarea Automobil Clu

bului Român, cu sprijinul Regie 
Naționale des ușiiies Renault, 
în zilele de 23 și 24 șpptembria 
a. c, urmează șă se desfășoare 
una din cele firai mari comnetf- 
tii autopibbilistipe din tara 
npaștra — t,Raliul Roinâaleî". 
Acum, la a doua' ediție. „Raliul 
României" are un traseu de 
1524 km. cu plecarea si sosirea 
în Canitală. Itinerarul complet 
este următorpl : București — 
Pitești - Rm. Vîlcea — Sibiu — 
Deva — Brad — Cîmpeni — 
Orașul <lr. Petrți Grpza — Be- 
iuș — Oradea — Cluj — Sibiu
— Mediaș —, T.g. Mureș — O- 
dorhei — Brașov — Pîriul Rece
— Sinaia — Tîrgovbte — Plo- 
Jeșți — „București.

După cum ne anunță organle 
zatorii, la raliu poate participa 
prțce condpcătnr auto cu carnet 
de conducere (gradul 2 — categ. 
B) ayînd o vechime de mini
mum doi ani. Mașinile vor fi 
împărțite in 3 clase, după capa
citatea ciiindrieăc Înscrierile se 
primesc nînă în ziua de 15 șep» 
tembrie, ora 14 la filialele ra*  
gionale A.C.R.

Echipajele fruntașe pe clas® 
vor primi premii constînd în 
excursii la Viena. Praga, Buda
pesta sau Sofia — în funcția 
de locul ocupat. Filialei regio
nale A.C.r: cu cei mai multi 
rwticinanti 1 se va acorda, d® 
asemenea, un. premiu special.

nostru, din trecut și . de azi. Unul din 
interlocutorii mei citise, în traducere, 
turcă, povestirile lui Panait Istrafi, altul 
vorbea elogios ■ de lorga și Titulescu, 
toți salutau contactele cordial» 
stabilite intre oamenii de stat ai țărilor 
noastre, hotărîrea lor de a colabora 
pentru promovarea păcii și înțelegerii 
in Balcani și în. Ipme. Căci înțelegerea 
intre oameni — îm1 spunea în stil în
florit un profesor la Universitatea din 
Istanbul — este ca o piatră prețioasă t 
ea trebuie șlefuită mereu, cu răbdare șl 
cu dorinfa de a-i da întreaga strălu
cire. Călătoria mea în Turcia s-a în
cheiat cu aceste în|ele.pie cuvinte șl 
cînd, după o oră și jumătate de zbor 
peste Marea Neagră, am ajuns de la 
Istanbul la București, mi-am spus că fă- 
rilo noastre atif de apropiate au toata 
condițiile să lucreze la piatra prefioasM 
a păcii și prieteniei.

I • I .1 I
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GENEVA
I

Președintele de Gaulle și-a încheiat

în Comitetul 
cotor 18 state 
Intervenția șefului 
delegației canadiene

GENEVA 12.
Agerpres Horia
în ședința de marți a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
șeful delegației canadiene, E. Burns, 
a analizat proiectul de tratat ame- 
ricano-sovietic pentru nerăspîndi- 
rea armelor nucleare. Declarîn- 
du-se de acord cu principiul ca 
puterile nenucleare să beneficieze 
de avantajele ce decurg din dez
voltarea cercetărilor în domeniul 
utilizării pașnice a energiei ato
mice, vorbitorul a afirmat că țara 
sa este interesată, de asemenea, în 
problema încetării cursei înarmă
rilor atomice și, deci, și a elimi
nării armelor nucleare și .a mijloa
celor de transport a acestora — ca 
un pas spre dezarmarea generală 
și totală. Canada — a arătat el — 
nu exclude posibilitatea unor acor
duri defensive regionale sau colec
tive.

Referindu-se la problema garan
țiilor, vorbitorul a subliniat nece
sitatea introducerii în tratat a 
unui articol, care să prevadă ca 
materialele fisionabile să fie folo
site exclusiv în scopuri pașnice. Ei 
a arătat că sistemul de garanții 
trebuie să se bazeze pe un echili
bru al obligațiilor și a propus ce
lor doi copreședinți ai comitetului 
să continue studierea problemei 
garanțiilor pentru a asigura un 
mecanism unanim acceptabil.

în încheiere, vorbitorul a insistat 
asupra necesității ca puterile nu
cleare să ofere garanții suficiente 
statelor nenucleare care vor semna 
tratatul de neproliferare.

— Corespondentul 
Liman transmite:

au violat apele 
teritoriale ale Algeria

ALGER 12 (Agerpres). — Agen
ția algeriană de presă anunță 
că la 7 septembrie nave ale flotei 
a 6-a americane au violat apele te
ritoriale 
rectorul 
nisterul 
geriei, a 
cu afaceri a.i. al Elveției care re
prezintă interesele S.U.A. în Alge
ria și i-a înmînat în numele guver
nului algerian un protest energic în 
legătură cu aceasta. Pătrunderea 
navelor flotei a 6-a americane în 
apele teritoriale ale Algeriei, arată 
agenția algeriană de presă, consti
tuie o încălcare fățișă a dreptului 
maritim internațional și un atentat 
la suveranitatea Algeriei.

■Â
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui Marinei S.U.A. a confirmat că 
cele trei nave americane acuzate 
de guvernul algerian de a fi violat 
apele teritoriale ale Algeriei, apar
țin flotei a 6-a. Totodată, un pur
tător de cuvînt al Departamentului 
de Stat a anunțat că autoritățile 
americane procedează în prezent la 
o anchetă în legătură cu acest in
cident.

ale Algeriei. A. Zirout. di- 
Direcției Politice din Mi- 
Afacerilor Externe al Al- 

convocat pe însărcinatul
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A 27-A CONFERINȚA A PAC

TULUI S.E.A.T.O. S-A DES
CHIS MARȚI LA BANGKOK. 
Sînt prezen'ți consilieri militari doar 
din șase țări din cele șapte membre 
ale tratatului. Dezbaterile sc desfășoa
ră cu ușile închise, dar din surse in
formate s-a aflat că timp de două zile 
vor fi examinate probleme privind si
tuația din regiunea Asiei de sud-est, 
precum și activitatea și eficacitatea 
S.E.A.T.O.

4
MINISTRUL DE EXTERNE AL 

REPUBLICII ARABE UNITE, 
MAHMUD RIAD, care a făcut o 
vizită oficială în U.R.S.S., a părăsit 
marți Moscova plecînd spre patrie. în 

-timpul vizitei, Mahmud Riad a fost 
primit de Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
.Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej, 
au fost discutate probleme privind în
lăturarea urmărilor conflictului arabo- 
.izraelian și probleme de interes reci
proc. Mahmud Riad a mai avut o con
vorbire cu Andrei Gromiko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

CU PRILEJUL PREZENȚEI ÎN 
R, P. UNGARĂ a unei delegații a 
Radioteleviziunii române, condusă de 
Virgil Cazacu, președintele Comitetu
lui de Radio și Televiziune, Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta, a oferit marți un coc
teil în saloanele ambasadei. Au parti
cipat Istvan Tompe, președintele Ra
dioteleviziunii ungare, funcționari su
periori din M.A.E. al Ungariei, zia
riști.

vizita în R. P. Polonă

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — A 
fost dată publicității declarația 
comună cu prilejul vizitei președin
telui Franței, de Gaulle, în R. P. 
Polonă. în document se subliniază 
însemnătatea tendinței din ce în ce 
mai generale a țărilor din Europa 
de a dezvolta între ele relațiile 
politice, economice, culturale, teh
nice și științifice. „Cele două părți 
sînt de acord că trebuie să se spri
jine dezvoltarea unei astfel de co
laborări". în ce privește securitatea 
europeană s-a subliniat că „Polo
nia și Franța nutresc dorința esen
țială ca în această problemă să se 
ajungă la o soluționare pusă de 
acord între toți cei interesați pe 
baza respectului suveranității na
ționale, integrității teritoriale, neu- 
tilizării forței și. neintervenției în 
treburile interne ale altor state. în 
această ordine de idei a fost dis
cutată posibilitatea convocării unei 
conferințe europene în problema 
securității". în continuare se arată 
că „progresele realizate deja pe 
linia destinderii permit să se între
vadă o evoluție favorabilă, care 
trebuie să creeze treptat, într-un 
cadru european, condițiile nece
sare examinării și soluționării 
problemelor securității și altor pro
bleme importante existente încă în 
Europa, și înainte de toate cea 
germană. Reglementarea acestor 
probleme poate fi realizată numai 
cu acordul tuturor țărilor intere
sate".

Condamnînd războiul din Viet
nam părțile și-au exprimat „con
vingerea că numai încetarea inter
venției din afară și reîntoarcerea 
la acordurile de Ia Geneva din 1954 
vor permite să se pună capăt con
flictului și să se salveze dreptul 
poporului vietnamez 
singur soarta".

Părțile au făcut, 
un schimb de vederi

NIGERIA

de

de 
în

a-și hotărî

asemenea, 
problemele

Situația 
se menține 
confuză

LAGOS 2 (Agerpres). — Aviația 
federală a bombardat orașele 
Enugu și Benin în cursul ultimelor 
24 de ore, a declarat un purtător 
militar de cuvînt al guvernului de 
la Lagos. Aeroporturile din cele 
două orașe au fost, de asemenea, 
bombardate, iar avioanele, distruse 
sau avariate. Totodată, el a comu
nicat că trupele federale au intrat 
în orașul Ishan din provincia de 
centru vest. Ostilitățile din acest 
oraș au fost foarte violente. Postul 
de radio din provincia de centru- 
vest a confirmat intrarea trupelor 
federale în orașul Ishan. dar a a- 
dăugat că ele au fost respinse. Pe 
de altă parte, la Lagos s-a anunțat 
că în cursul zilei de azi au conti
nuat lupte la aproximativ 60 kilo
metri nord-est de Benin, capitala 
provinciei de centru-vest.

GUVERNUL SUEDEZ a hotărît 
să supună problema Greciei, Comisiei 
pentru drepturile omului a Consiliu
lui european, se arată intr-un1 comu
nicat publicat marți la Stockholm. In 
comunicat se precizează că această 
acțiune a Suediei a fost întreprinsă în 
urma întrevederilor între miniștrii a- 
facerilor externe ai țărilor nordice care 
a avut loc recent la Helsinki.

CONFERINȚA CELOR 77 DE 
ȚĂRI IN CURS DE DEZVOL
TARE, care se va reuni la Alger în
tre 10 și 25 octombrie în vederea pre
gătirii celei de-a doua conferințe mon
diale pentru comerț și dezvoltare de 
la Delhi, va fi consacrată în exclusivi
tate problemelor economice. După 
cum s-a aflat din surse apropiate con
ferinței, la Alger vor fi luate în dis
cuție trei mari probleme : comerțul cu 
produse de bază, comerțul cu produ
se manufacturiere și finanțarea sub 
toate formele a acestuia.

A5 000 DE PROFESORI AU 
BOICOTAT LUNI DESCHIDE
REA ANULUI DE INVĂȚĂ- 
MINT în S.U.A. în cadrul unei gre
ve declarate în sprijinul cererilor de 
sporire a salariilor. Ca urmare a aces
tei acțiuni, care a afectat în primul 
rînd orașele New York și Detroit, pes
te un milion de copii au rămas la ca
sele lor.

MASA ROTUNDĂ A EDITO
RILOR DIN EUROPA, avînd ca 
temă posibilitățile circulației informa
țiilor, îndeosebi a celor din domeniul 
economic și social a fost inaugurată

w

legate de situația clin Orientul A- 
propiat și au constatat că „conclu
ziile lor sînt în ansamblu apro
piate".

Conducătorii polonezi și genera
lul de Gaulle au hotărît să depună 
toate eforturile pentru a accentua 
evoluția favorabilă a relațiilor fran- 
co-poloneze, de a dezvolta legă
turile economice, culturale, tehni
ce și științifice.

Wladyslaw Gomulka, Edward 
Ochab și Jozef Cyrankiewicz au 
acceptat invitația de a face o vizită 
oficială în Franța.

A
La 12 septembrie 

Gaulle și-a încheiat 
în R. P. Polonă și 
patrie.

al F.N.E. din 
adoptat la re- 

extraordinar. 
însemnate ale

u

generalul de 
vizita oficială 
s-a întors în

HANOI 12 (Agerpres). — Tntr-un 
mesaj adresat lui Nguyen Huo 
Tho, președintele Prezidiului C.C. 
al Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, Ho Și Mm, 
președintele R. D. Vietnam, salută 
programul politic 
Vietnamul de sud 
centul său congres 
Relevînd victoriile
poporului vietnamez din ambele 
părți ale țării în lupta împotriva 
agresorilor, președintele Ho Și Min 
subliniază că programul exprimă 
hotărîrea întregului Vietnam de a 
obține victoria finală în această 
luptă, menită să ducă la elibera
rea sudului, apărarea nordului și 
reunificarea pașnică a țării.

HAGA 12 (Agerpres). — Marți, 
la sediul din Amsterdam al C.C. al 
P.C. din Olanda, au început convor
birile între delegația C.C. al P.C.R., 
condusă de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. și o delegație a Partidului 
Comunist din Olanda, condusă de 
Paul de Groot, președintele C.C. al 
Partidului.

Din delegația P.C.R. fac parte to
varășii Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Alexandru Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. Din delegația P.C. din O- 
landa fac parte tovarășii Henk 
Hoekstra, Joop Wolf, Marcus

Bakker și Wessel Hartog, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Olanda.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a avut loc un schimb 
de informații privind activitatea 
celor două partide, precum și o se
rie de probleme de interes co
mun.

în cursul zilei de luni, delegația 
P.C.R., însoțită de W.V.H. Schip, 
membru al C.C. al P.C. din O- 
landa, membru al Consiliului Mu
nicipal Amsterdam, a vizitat car
tiere de locuințe, edificii culturale 
și porturile Amsterdam și Rotter
dam.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., s-a întîlnit la 
12 septembrie cu Jumjaaghiin Te- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, care 
se află la odihnă în U.R.S.S. A 
avut loc o convorbire în probleme 
de interes comun.

KINSHASA

Reuniunea

a nivel înalt

Citeva sute de studenji de la Universitatea din Seul au demonstrat luni, 
protestînd împotriva falsificării recentelor alegeri legislative din Coreea de 
sud de către guvernul lui Pak Cijan Hi Politia a intervenit cu brutalitate 
pentru a împrăștia pe demonstranți. în fotografie: Una din recentele de- 
monstra|ii antiguvernamentale organizate de studenfi în capitala sud- 

coreeană

KINSHASA 12 (Agerpres). 
După o ședință închisă ținută 
cursul dimineții, șefii de state par
ticiparăți, la reuniunea la nivel 
înalt a Organizației Unității Afri
cane, care are loc
continuat 
grupuri de 
amiezii de 
avut loc o

în

la Kinshasa, au 
întîlnească în 

în cursul după- 
cînd nu a mai

să se
lucru
marți, 

ședință plenară.

Noi incidente
în zona Canalului
de S«@z

CAIRO 12 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt egiptean a anunțat 
că artileria antiaeriană a R.A.U. a 
zădărnicit marți dimineața o „ten
tativă a aviației izraeliene de a 
viola spațiul aerian egiptean" în 
regiunea El Kantara. De asemenea, 
artileria egipteană a ripostat tunu
rilor izraeliene care au tras asupra 
pozițiilor egiptene din regiunea El 
Kantara.

★
TEL AVIV 12 (Agerpres). — Noi 

incidente au avut loc marți în zona 
Canalului de Suez, a declarat un 
purtător de cuvînt militar izrae- 
lian. Potrivit declarației sale, tru
pele egiptene au deschis foc de ar
tilerie asupra pozițiilor izraeliene 
de la El Kantara. Trupele izraelie
ne au ripostat. Observatorii O.N.U. 
din regiunea Canalului de Suez au 
intervenit pentru a obține înceta
rea focului.

la 12 septembrie la Varșovia. Partici- 
panții — redactori șefi ai unor pu
blicații cotidiene, directori ai agenții
lor de presă, președinți ai comitete
lor de radio și televiziune — vor e- 
fectua un amplu schimb de vederi ne 
marginea acestei teme. Din România 
la lucrările Mesei rotunde participă 
Andrei Vela, director general al A- 
genției Române de presă — „Ager
pres".

Mașină de tradus electronică, de 
construcție americană, prima care 
poate lucra cu texte chineze, japo
neze și coreene. Ea poate fi totoda

tă folosită și ca mașină de scris

post

VIETNAMUL DE SUD

■elieetorai
în Vietnamul de sud 

au luat sfîrșit așa-zisele 
„alegeri prezidențiale și 
senatoriale" prin care 
s-a încercat atribuirea 
unei aparente legalități 
grupului de militari care, 
rupt de marea masă a 
poporului, guvernează 
de doi ani și jumătate, 
sub „oblăduirea" baio
netelor americane.

De la bun început, 
alegerile și-au conturat 
caracterul de farsă. Era 
inerent, de altfel, atita 
timp cît la vot participa 
o minoritate a popula
ției ; căci, excluzînd 
cele patru cincimi re
prezentate de teritoriul 
eliberat de forțele pa
triotice, autoritățile de 
la Saigon făceau abstrac
ție de nu mai puțin de 
zece milioane de locui
tori, din 14 milioane, 
câți are Vietnamul de 
sud. Este deci o preten
ție absurdă aceea a 
„aleșilor" de a se defini 
ca „reprezentanți ai 
națiunii".

Echipa generalului Ky 
a ținut să ia toate mă
surile de precauție pen
tru a se pune la adă
post de' eventuale 
surprize ale scrutinului 
chiar în regiunile 
care le consideră 
iale“ regimului. Ulte
rior, a devenit cunoscut 
modul în care au decurs 
alegerile de la Saigon : 
armata americană și 
forțele guvernamentale 
au instituit o severă 
„protecție" a celor 8 800 
birouri de votare ; 
elicoptere și avioane 
au asigurat o pază per
manentă a capitalei ; au 
fost suspendate ziarele 
cu cel mai mare ti
raj („Than Chung" și 
„Sang"), sub pretextul 
publicării de articole 
„comuniste" ; 
au fost precedate 
„purificări" în sinul gu
vernului, prin arestarea 
membrilor considerați 
insuficient de loiali. în 
acest cadru, o cincime 
a corpului electoral din 
Vietnamul de sud a fost 
invitat să „aleagă" în 
postul de președinte pe 
generalul Nguyen Van 
Thieu, iar în funcția de 
vicepreședinte, pe gene
ralul Cao Ky.

După alegeri, referin
du-se la cifrele publi
cate la Saigon în legă
tură cu participarea la 
vot, ziarul suedez „Ex
pressen" scria : „Aceste 
cifre au fost obținute

pe
„lo-

alegerile
de

Președintele Austriei 
a vizitat pavilionul 
României

VIENA 12. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite : 
Președintele Austriei, Franz Jonas, 
a vizitat mărfi Tirgul internațional 
de la Viena. El s-a oprit și la pa
vilionul Republicii Socialiste Ro
mânia, unde a fost intimpinat de 
ambasadorul României la Viena, 
Gheorghe Pele, de șeful Reprezen
tanței economice române, Constan
tin Stoica, și de directorul pavilio
nului, Alexandru Marius.

Președintele Austriei a 
gama variată a mașinilor 
lorlalte produse expuse in 
nul românesc, arătînd că România 
are o industrie dezvoltată și diver
sificată. El a subliniat totodată bu
nele relații existente intre Austria 
și România.

apreciat 
și a ce- 
pavilio-

Premierul Demirel

BRIONI 12 (Agerpres). — Marți 
au avut loc la Brioni convorbiri în
tre Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, și Antonin No
votny, președintele R. S. Ceho
slovace, Au fost abordate probleme 
internaționale actuale.

Lutrările
CsmsiliM
sîes'paAnîsnfas’

GENEVA 12. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : La 
sediul Palatului Națiunilor din Ge
neva au început lucrările celei de-a 
l()l-a Sesiuni a Consiliului inter
parlamentar la care participă dele
gați din 53 de țări. România este 
reprezentată de deputății prof. Tu
dor Drăganu, vicepreședinte al 
grupului interparlamentar român, și 
I. Iliescu, secretar al grupului.

BERLIN

Sesiune științifică
consacrată

a- 
pu- 
re- 

nu- 
nu-

ca urmare a ordinelor, 
amenințărilor și falsifi
cărilor". în presa inter
națională au apărut știri 
despre „alegători fan
tomă", care, firește, și-au 
acordat „voturile" e- 
chipei Thieu-Ky. Nu e 
de mirare că, după cum 
transmite „Associated 
Press", ambasadorul 
merican Buncher „a 
tut stabili anticipat 
zultatul alegerilor, 
mele învingătorilor,
mărul total al buletine
lor și procentul de vo
turi acordate diferitelor 
liste". Agenția „France 
Presse" dezvăluie un alt 
aspect al farsei : spre 
miezul nopții de 3 sep
tembrie, adică imediat 
după închiderea sec
țiilor de vot, comanda
mentele din patru zone 
au informat Saigonul că 
Thieu și Ky au fost aleși. 
La ora respectivă încă 
nu so făcuse numără
toarea voturilor.

în aceste condiții, nu 
este de mirare că junta 
militară nu a putut rea
liza nici unul din dezi
deratele sale : acela de 
a-și întări prestigiul in
ternațional și de a do- 
bîndi o oarecare stabili
tate pe plan intern. 
Ambianța post-eleclorală 
a Saigonului le infirmă 
pe amîndouă, în egală 
măsură. La numai o zi 
după încheierea scruti
nului, șase din cei zece 
candidați civili, printre 
care Phan Khac Sun 
și Truong Dinh Dzu, 
anunțau decizia lor de 
a contesta în Senat re
zultatul alegerilor.
11 septembrie aceștia au 
dat publicității o nouă 
declarație în care, lan- 
sînd un apel' pentru for
marea unei opoziții uni
tare în scopul de a frîna 
opresiunea guvernului 
minoritar, menționează 
că „orice politică, neex- 
primînd aspirațiile și 
voința poporului viet
namez — chiar dacă 
este pusă în practică de 
un guvern autoritar ■— 
este condamnată inexo
rabil la un eșec total". 
Acest document vine să 
demonstreze încă o dată 
profundele contradicții 
ce continuă să se mani
feste în chiar rîndurile 
autorităților, ca expresie 
a opoziției diverselor 
pături ale populației din 
regiunile încă neelibe
rate față de politica 
juntei, de reprimare a 
luptei pentru libertate,

La

de deplină aservire față 
de interesele S.U.A.

Opoziția s-a conturat 
și mai precis după ce a 
devenit cunoscută „plat
forma electorală" pe 
care autoritățile de la 
Saigon au prezentat-o ; 
iat-o, cuprinsă succint, 
în caracterizarea coti
dianului american „New 
York Times" : „Guver
nul falimentar saigonez 
nu a oferit țării nimic 
interesant, în afara slo- 
gan-ului negativ al an
ticomunismului". „Plat
forma" reflectă interesele 
unui pumn de persoane, 
opuse aspirațiilor funda
mentale ale poporului 
din Vietnamul de sud. 
Aceste aspirații își gă
seau reafirmare în pro
gramul politic dat publi
cității la 1 septembrie 
de Frontul Național de 
Eliberare prin care se 
preconizează construirea 
unui Vietnam de sud 
„democratic, neutru și 
prosper, garantînd inde
pendența și suveranita
tea națiunii". Programul 
F.N-.E. prevede, de ase
menea, „restabilirea re
lațiilor normale între 
cele două zone, de nord 
și dc sud, ale Vietna
mului, în vederea reu- 
nificării pașnice a țării. 
Această platformă co
respunde pe deplin in
tereselor naționale ale 
întregului popor vietna
mez, cîșligă adeziunea 
tot mai largă a popu
lației. Știrile zilnice stau 
dovadă intensificării lup
tei împotriva regimului 
care nu reprezintă pe 
nimeni, ci numai inte
resele ■ proprii ale unui 
grup restrîns de militari, 
angajați într-un război 
împotriva propriului 
popor, război care, după 
cum menționează „New 
York Times", „nu se 
arată cîtuși de puțin 
victorios, după 
și jumătate de 
dare".

O soartă 
unui război dus de cei 
puțini împotriva unui 
întreg popor, care și-a 
exprimat 
luptă, 
nici o 
atingerea 
libertate, 
caută să

ANKARA 12 (Agerpres). — Pro
blema cipriotă este o problemă 
complexă care nu poate fi rezol
vată în cursul unei singure între
vederi, a declarat primul ministru 
turc, Suleyman Demirel, în cursul 
unei conferințe de presă ținută 
marți la Ankara. Cu toate acestea 
— a spus el — recenta întîlnire 
greco-turcă la nivel înalt a arătat 
că ambele guverne doresc că, în
tr-un timp scurt, să fie găsită o 
soluție pașnică, tocmai în această 
perioadă în care în întreaga lume 
și mai ales în zona noastră există 
atîtea probleme nevralgice. „Atît 
poporul turc cît și cel grec doresc 
o reglementare pașnică a situației 
din Cipru. Cel mai bun lucru este 
să ne conformăm dorinței națiu
nilor noastre".

Atît timp cît în insulă există 
calm și pace, a declarat Demirel, 
poarta rămîne deschisă unui acord. 
De aceea, o mare responsabilitate 
revine tuturor părților interesate.

PREȘEDINTELE CAMEREI 
COMUNELOR A PARLAMEN
TULUI CANADIAN, L. Lamou
reux, care se află în vizită în R. S. 
Cehoslovacă, a avut la 12 septembrie 
o întîlnire cu Frantisek Krajcir, vice
președinte al guvernului cehoslovac, 
și cu Vaclav David, ministrul afaceri
lor externe. Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme legate de perspecti
vele dezvoltării relațiilor cehoslovaco- 
canadiene.

LA SEMINARUL „EDUCAȚIA 
MUZICALĂ IN ȚĂRILE ORIEN
TALE", ce se desfășoară la Tehe
ran, compozitorul român Gheorghe 
Costinescu a prezentat o amplă ex
punere în care s-a referit pe larg la 
problemele și perspectivele învățămîn- 
tului muzical din țara noastră, punct

doi ani 
escala-

inerentă

votul său prin 
neprecupețind 

jertfă pentru 
idealului 
Nu juntei 
se erijeze

..reprezentantă a 
porului" îi aparține 
timul cuvînt, ci 
porului însuși.

operei „
BERLIN 12 — Corespondentul

Agerpres St. Deju transmite : La 
Berlin s-a deschis marți Sesiunea 
științifică consacrată aniversării a 
100 de ani de la apariția operei lui 
Karl Marx „Capitalul", organizată 
de Comitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

Din țara noastră la sesiune 
ticipă tovarășii Ștefan Voicu, 
dr. Valter Roman, membri ai 
al P.C.R., conf. dr. Aurel
gueioiu și conf. dr. Gh. Apostol.

în ședința inaugurală, Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a prezentat un referat 
în care a subliniat însemnătatea 
actuală a lucrării lui Karl Marx și 
a analizat aspecte ale construcției 
socialiste în R.D.G.

par- 
prof.
C.C. 
Ne-

de întretăiere a artei occidentale 
arta orientală. Expunerea a fost 
mărită cu interes.

cu
ur-

prl-ÎNTR-UN COMUNICAT cu . 
vire la ședința din 8 septembrie a Bi
roului Politic al P.C. din Belgia se a- 
rată că politica guvernului belgian în 
domeniul impozitelor, prețurilor, pre
cum și recentele sale măsuri privind 
sporirea tarifelor pe căile ferate, a ta
xelor la radio și televiziune etc. sînt 
în contradicție. cu interesele oameni
lor muncii. „A sosit timpul, se spune 
în comunicat, ca toate organizațiile 
sociale și politice, precum și condu
cătorii acestora, în ciuda deosebirilor 
de păreri politice, să ceară guvernu
lui anularea unor măsuri care au o 
influență dăunătoare asupra puterii de 
cumpărare a populației.

în apropiere de localitatea Beek (Olanda), zilele trecute un camion cisternă 
transported 40 000 litri de propilenă s-a răsturnat, inundînd șoseaua Maas- 

tricht-Beek. Din cauza pericolului de explozie șoseaua a fost închisăDana HERA
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