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Iată două momente din furtunoasa 

„istorie" a I.S.C.M. Brăila : la 31 de
cembrie 1966 — reducerea costurilor 
planificate cu peste 2 000 000 lei. Pen
tru ca la 31 iulie 1967 : depășirea cu 
19 200 000 lei a prețului de deviz. „O 
pierdere fantastică", e de părere tov. 
Cristea Fluieraș, secretar cu pro
blemele economice al Comitetului 
orășenesc Brăila al P.C.R.

Acest prolog are la bază multiple 
cauze. Le notăm, așa cum le-am au
zit de la tov. Ionel Bratu, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii : „diminuarea bruscă a planu
lui de producție pentru anul 1967 și 
fuzionarea cu întreprinderea șantiere 
construcții hidrotehnice Tulcea, a- 
flată într-o situație financiară extrem 
de grea. Aceste acte au declanșat 
existența unor stocuri mari de mate
riale și de utilaje inactive, surplus 
de forță de muncă și personal tehnic 
administrativ. în plus, anul acesta 
se execută foarte multe lucrări de 
finisaj, care, așa cum se știe, sînt 
puțin rentabile. A mai intervenit — 
de peste 4 luni — și „dezertarea" 
directorului Ion Vasilescu, lăsînd în 
voia valurilor cîrma întreprinderii."

Faptele sînt de netăgăduit. Pentru 
o primă documentare le completăm 
cu o apreciere formulată la recenta 
plenară a comitetului orășenesc de 
partid amintit. Ea sună cam în acest 
fel : rezultatele nefavorabile obți
nute de I.S.C.M.-Brăila puteau fi 
preîntîmpinate dacă tov. secretar Io
nel Bratu ar fi intrat in mod serios 
în fondul problemelor, ar fi luat o 
atitudine intransigentă față de defi
cientele în conducerea întreprinde
rii. Nu a procedat așa, întrucît nu 
cunoștea marile lipsuri din activitatea 
de producție a acestei unități eco
nomice. Dar pierderile au diferite iz
voare. Fuzionarea I.S.C.H. Tulcea și 
I.S.C.M. Brăila a avut loc în mod e- 
fectiv cu trei luni întârziere. Deci, or
ganizarea și adaptarea producției s-au 
tărăgănat, în condițiile în care -40 Ia 
sută din personalul tehnic administra
tiv existent înainte de fuzionare și un 
număr important de muncitori auxi
liari au încasat nestingheriți salarii 
— suma depășește 1 milion lei — deși 
„nu mai erau necesari", după cum 
ne spunea tov. Emil Sătnoianu, ins
pector la Filiala orășenească Brăila 
a Băncii de Investiții.

La pierderea totală consemna
tă pe 7 luni ale acestui an și-au 
adus o contribuție nedorită și mate
rialele, cu 6 200 000 lei. Cum ? „Lu
crăm în condiții dificile — a încercat 
o justificare tov Constantin Bobei- 
că, inginer șef adjunct al întreprin
derii. Nu am avut materialele nece
sare, deși dispuneam de un contract 
cu întreprinderea de industrie locală 
„8 Mai" — Tulcea, pentru 6 000 tone 
piatră brută. De-abia ne-a livrat 
1 000 tone. Așa că am pornit în cău
tarea altor furnizori, pe care i-am 
găsit, dar tocmai Ia Malnaș, în Ar
deal. Rezultatul ? Majoritatea chel
tuielilor de transport cu aprovizio
narea". Formal, nu ar exista, în acest 
caz nici un „capăt de acuzare". Iată 
însă că la sfîrșitul lunii august între
prinderea a luat inițiativa deschide
rii Ia Tulcea a unei cariere proprii 
de piatră. O măsură bună, dar de ce 
atât de tîrziu aplicată ? Se urmărea 
oare cît va „rezista" prețul de cost, 
debilitat de mari cheltuieli de trans
port în fața acestei promenade a 
pietrei brute ? Punem întrebarea, în
trucît acum prețul de cost e pus din 
nou la încercări. Datorită manipu
lării greoaie a unor materiale și, 
în special, a balastului — care nu se 
lașă pus „în operă", adică folosit, 
ilecît după ce e manipulat prin... 
ÎO—12 lopătări succesive — cheltu
ielile cu aceste operațiuni depășesc 
cele mai neînchipuite limite. Și aceas
ta, în condițiile în care nimănui nu 
i-a dat prin gînd că fondurile de 
mică mecanizare ar soluționa rapid 
și economic problemele.

Cît de minimalizat este prețul, de 
cost de conducerea întreprinderii se 
desprinde și din următoarea situație, 
între I.S.C.M. Brăila și Ocolul silvic 
Tulcea a avut loc nu de mult cere
monia încheierii unui contract pen
tru livrarea fascinelor de nuiele. Nu
mai că prețul de livrare nu a fost... 
invitat. Actele s-au perfectat, iar în
treprinderea din Brăila a plătit cîte 
78 lei pentru metrul ster, de peste 
3 ori mai mult decît prețul republi; 
can respectiv. Cazul descris, ca și 
cele anterioare pun la îndoială te
meinicia cu care conducerea acestei 
întreprinderi stăpînește mecanismul
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SUCEAVA

Constructcrli suceveni au 
început lucrările la primele 
blocuri din noul cartier Tudor 
Vladimirescu. Amplasat pînă 
pe malul pîrîului Cetății, acest 
cartier încheie sistematizarea 
din partea de sud-est a ora
șului. Ansamblul este format 
din 12 blocuri care însumează 
375 apartamente. Pentru a asi
gura un confort sporit fami
liilor cu mai mulți copii, o pă
trime din numărul apartamen
telor au cîte 4 camere cu in
trări separate, holuri și bu
cătării mai spațioase.

REALIZĂRI
ALE INDUSTRIEI

prețului de cost. în dirijarea lui nu 
sînt permise situațiile aflate la extre
mitatea sau periferia celui mai ele
mentar simț gospodăresc. Deoarece, 
în aceste cazuri, se pierde controlul 

• asupra pîrghiilor de diminuare a 
cheltuielilor și pierderilor. Se nasc, 
însă, și alte consecințe. De pildă, la 
sfîrșitul lunii februarie 1967, stocul 
supranormativ de materiale atin
gea cifra record : 16 000 000 lei. Re
sortul aprovizionării a dat alarma : 
„trebuie să scăpăm de acest balast" ! 
„Elanul" a fost însă așa de mare în- 
cît la 31 iulie întreprinderea consem
na un... subnormativ financiar la ma-

terlale în sumă de 219 000 lei, adică, 
practic, nu mai avea cu ce lucra. 
Așa s-a întâmplat cu oțelul-beton. 
Rău înainte de „alarmă", rău după 
„alarmă" !

„Golurile" la unele materiale merg 
mînă în mînă — paradoxal — cu risipa 
altora. Nu e nici o exagerare. Pe 
șantierul 2 Tulcea, executantul unor 
mari antrepozite frigorifice pentru 
pește, am întîlnit grămezi de cără-

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

BRAȘOV (corespondentul 
„Scîriteii”). — Măsurile luate 
în acest an în vederea per
fecționării organizării produc
ției și a muncii au contribuit 
la creșterea rezultatelor eco
nomice ale întreprinderilor din 
regiunea Brașov. Pe opt luni, 
acestea și-au îndeplinit 
depășit sarcinile de plan 
bilite, producția globală 
dustrială sporind cu 14,1 
sută față de realizările 
perioada corespunzătoare 
anului trecut. Au fost produse 
peste prevederi 233 autocami
oane, 3 700 tone oțel, peste 
36 000 tone cărbune, 3 000 tone 
îngrășăminte azotoase etc. 
Planul de livrări la export a 
fost depășit cu 88 milioane 
lei. De remarcat că peste 80 
la sută din sporul producției 
s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Realizări 
remarcabile au dobîndit uzina 
„Steagul roșu", fabrica „Li- 
bertatea"-Sibiu, Complexul in
dustrial de faianță și sticlă 
Sighișoara, Combinatul chimic 
Făgăraș ș.a.

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, miercuri di
mineața a sosit în Capitală primul 
ministru al Republicii Turcia, Su
leyman Demirel, care, împreună cu 
soția, face o vizită oficială în țara 
noastră.

Premierul turc este însoțit în vi
zita sa de ministrul afacerilor ex
terne, Ihsan Sabri Caglayangil și 
soția, de Mehmet Turgut, ministrul 
industriei, Refet Sezgin, ministrul 
energiei și al resurselor naturale, 
Kâmuran Giiriln, ambasadorul Re
publicii Turcia la București, și alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Băneasa, în întâm
pinarea oaspeților au sosit preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer și soția sa, Ale
xandru Boabă, ministrul petrolului, 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Aurel 
Moga, ministrul sănătății și preve
derilor sociale, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ion Drîn
ceanu, ambasadorul României la 
Ankara, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și străini.

Erau de față membrii Ambasadei 
Turciei la București.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și Tur
ciei.

La coborîrea din avion, premierul 
Turciei și soția au fost salutați cu 
căldură de președintele Consiliului 
de Miniștri și de soția sa.

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.
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CELE DOUA FEȚE ALE 
UNEI DISCIPLINE ® CULTURA LA DOMICILIU

Foto: Gh. Vințilă
La sosire, pe aeroportul Bâneasa

Primul ministru al Republicii 
Turcia și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au trecut în revistă garda 
militară de onoare aliniată pe aero
port.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoanele oficiale venite în întâm
pinarea sa. Apoi a avut loc defila
rea gărzii de onoare. Pionieri au 
oferit oaspeților buchete de flori.

(Agerpres);

CONVORBIRILOR OFICIALE
Sabri Caglayangil, ministru al afa
cerilor externe, Mehmet Turgut, 
ministrul industriei, Refet Sezgin, 
ministrul energiei și' al resurselor 

amba--

La 
nîștri 
zilei de miercuri, convorbirile ofi
ciale între președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste naturale, Kâmuran Guriin, . ..
România, Ion Gheorghe Maurer, și sădorul Turciei la București, Per-

tev Subasi și liter Turkmen, secre
tari generali adjuncți în Ministe
rul Afacerilor Externe al Turciei,

funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Turciei.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială. Intr-un 
spirit de înțelegere reciprocă, a 
avut loc un schimb de vederi asu
pra problemelor dezvoltării rela
țiilor dintre România și Turcia.

(Agerpres)

primul ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel.

La convorbiri participă, din par
tea română, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Boabă, minis
trul petrolului, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Octavian Groza, adjunct 
al ministrului energiei electrice, 
Nicolae Stere, adjunct al minis
trului transporturilor auto, navale 
și aeriene. Ion Drînceanu, amba
sadorul României la Ankara, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea turcă participă Ihsan

Vizită
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Bărăganul — cimpla vas

tă, solitară și tăcută a Du
nării, nu e numai țara de 
himere și miraj, exalînd a- 
cea pură poezie romantică 
ce și-a găsit ecou în proza 
măiestrită a lui Odobescu, 
Sandu-Aldea sau Pana.it Is- 
trati — ci și grînarul cel 
mai mănos al Romăniei, 
marea întinsă (dar de aur) 
a cerealelor de tot felul, ce 
se ondulează în lanuri ne- 
sfîrșite de grîu, orz, po
rumb, floarea-soarelui.

Cîmpia e împărțită în la
nuri de culturi diferite și 
se întinde ca un covor strict 
delimitat, așa cum orașele 
sînt împărțite în piețe, ca
se, în insule compacte, tran
șate unele de altele prin 
străzi. Satele se însiruie în 
lanț, risipindu-si acareturi
le de S.M.T.-uri, silozuri și 
hambare de-a lungul șose
lelor și căilor ferate, iar 
modernele monumente me
talice ale stîlpilor de înal
tă tensiune aduc mărturia 
civilizației industriale a 
prezentului.

Si totuși, Bărăganul nu e 
peste tot același. De-a lun
gul și de-a latul nesfîrsitei 
cîmpii se găsesc juxtapuse 
cele două elemente specifi
ce peisajului de aici: pe 
de-o parte, o vegetație bo
gată, a pămînturilor umede 
și grase, zise de .„icre ne
gre" ; pe de altă parte, o 
vegetație austeră ’ economă, 
cvasinemuritoare — de se
cetă — care pare hrănită nu 
de apă, ci de foc : ciulini, 
urzici, mărăcini, buruieni 
de tot felul, și acele mici 
flori de cîmp fără nume, cu 
corpul de catifea maro și 
cu petale al căror mov pă
lește într-un roz extenuat. 
Pe de-o parte, o natură 
„cărnoasă", triumfînd în 
verdele pulpos al culturi
lor ; pe de altă parte, o na
tură fără epidermă, de pă
mânturi albe, incoruptibile,

Petre PINTILIE

Șantierul nou fabrici de zahâr din Oradea

Miercuri, primul ministru al Re
publicii Turcia, Suleyman Demirel, 
a făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Cu acest prilej cei doi șefi de 
guverne au avut o convorbire Gor- 
dială.

La întrevedere au luat parte per
soane oficiale române și turce.

(Agerpres)

Probleme
opinii

De, cîte ori nu asistăm la 
invocarea „onoarei", „pres
tigiului personal" ca argu
ment decisiv în acceptarea 
sau respingerea unei tenta
ții ori pentru motivarea u- 
nei acțiuni ? Bunul renume, 
vaza de care se bucură 
cineva reprezintă cursul la 
care este cotat individul 
la bursa de valori a colec
tivității. Comițînd o faptă 
el adaugă un plus sau 
un minus autorității sale 
morale, onoarei, prestigiului 
său, își expune personalita
tea (a cita oară ?) judecății 
opiniei publice mereu aten
tă, exigentă și severă, poa
te intolerantă, dar întot
deauna dreaptă, sinceră șl 
loială.

Onoarea reprezintă, în- 
tr-un fel, indicatorul sinte-

tic al tuturor însușirilor și 
manifestărilor individului. 
Un om de onoare este un 
om pe care te poți bizui în 
orice împrejurare ; cuvîn- 
tul lui n-are nevoie de gi
ruri și notificări ; e defi
nitiv și indubitabil, ca o 
lege a legilor. Sobru sau 
exuberant, timid, impulsiv, 
ironic sau prevenitor, omul 
de onoare exală o 
autoritate, simpatie 
pect.

Aristocrația și 
burghezie și-au adjudecat 
monopolul asupra „onoa
rei", pe care au declarat-o 
prohibită pentru masele de 
rînd. Ele, purtătoare de 
jure ale viciului social, po
litic și moral, au încercat 
să răpească societății largi 
nu numai dreptul de a-și

demonstra onoarea, dar și 
de a o pretinde claselor de 
sus. în felul acesta cinstea, 
onestitatea au devenit sim
boluri cu care se opera în 
rezervațiile „lumii bune", 
fiind consumate la mesele 
de joc, în tranzacțiile ma
trimoniale, în saloanele 
curtezanelor ori pe pistele 
spionajului industrial sub 
privirile „inocente" ale pa
tronilor.

Socialismul a înlăturat, 
bineînțeles, din ceremonia
lul relațiilor interumane,- 
canoanele și fardurile de 
operetă, a universalizat 
dreptul la onoare, transfor- 
mînd-o în piesa de rezis
tentă a personalității indi
vidului. Dovada onoarei 
nu mai este simpla 
invocare a ei și nici a-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună .cu soția, a oferit miercuri, 
în saloanele Palatului Consiliului 
de Miniștri, un dejun în onoarea 
primului ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, și a so
ției sale.

Au participat Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Constantin Scări at, minis
trul industriei chimice, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Aurel 
Moga, ministrul sănătății și preve
derilor sociale, George Macovescu, 
prim-adjunct al' ministrului aface
rilor externe, Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ion. Pas, președintele In- _
stitutului român pentru, relațiile toasturile rostite la dejun

culturale cu străinătatea, Ion Drîn
ceanu, ambasadorul României la 
Ankara, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni de știință 
și cultură și alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Ih- 
san Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, și soția, Mehmet 
Turgut, ministrul industriei, Refet 
Sezgin, ministrul energiei și al re
surselor naturale, Kâmuran Guriin, 
ambasadorul Republicii Turcia la 
București, celelalte persoane care-1 
însoțesc pe premierul turc în vizita 
pe care o face în țara noastră și 
membri ai ambasadei Turciei.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o. atmosferă cordială, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia și primul ministru al Republi
cii Turcia au rostit toasturi.

In pagina a V-a se publică

SPORT
TURUL ROMÂNIEI'

spectaculos
dăogirea de „cetățean ono
rabil" pe cartea de vizită. 
Arbitrii suprem este colec
tivitatea, iar dovada se 
produce numai în confrun
tare cu faptele și conduita, 
cu încărcătura de conștiin
ță și civilizație de care dis
pui.

Din mîndria și onoarea 
fiecărui membru al colec
tivului se încheagă presti
giul înalt al colectivității 
întregi. Dar cine ar putea 
vorbi despre meritele și 
prestigiul unei întreprin
deri fără a include în apre
cierea respectivă pe titu
larii acelor fapte meritorii 
— muncitori, ingineri, con-

Valeriu POP

Ploaia, vîntul și lungimea traseului (200 km) 
fost ieri adversari deosebit de dificili pentru partici- 
panții la „Turul ciclist al României", care au avut 
de parcurs etapa Ploiești-Buzău-Brăila-Galați. La fel 
ca în ziua precedentă, victoria s-a decis pe ultima 
parte a traseului. De data aceasta lupta pentru vic
torie s-a dat doar între Emil Rusu și cîștigătorul 
primei etape, Dieter Mickein (R.D.G.), ambii evadați 
cu cîțiva kilometri înainte de sosire.

i
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C. BELIVACA 
și alji 25 de cetățeni 
de pe strada Roman 
raionul Lenin

Arh. Mauriciu SILÎANU
consilier la I.S.C.A.S.

dintr-un au

cazați va fi, în viitor, 
decît cel din eta- 
asigurîndu-se ast-
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dr. Victor BADESCU 
București

cu suma de 
și obligat să 
apartamentul 
ini(ială. Con-

George BÎRZĂNESCU 
str. 30 Decembrie 18, 
bloc 11, Sc. B, ap. 9 
Mangalia. ■>
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Activitatea precede des
chiderea --fiecărui șantier- este 
relativ puțin .ArunascutăT ma
relui publigj Pot^yit^garcinilOT pla
nificate, fiecărui-ansamblu .-«de lo
cuințe i se*"stabffeșTe amploarea, 
se fixează proporția diferitelor ca
tegorii de apartamente, se determi
nă ritmul execuției și mijloacele de 
realizare. Aprecierea eficienței teh- 
nico-economice a soluțiilor proiec
tate se face multilateral, pe mai 
multe criterii, cum ar fi : gradul de 
industrializare, indicii de consum 
ai diferitelor materiale, valoarea 
devizului pe compartimente etc.

O atenție insuficiență a fost însă 
acordată, pînă nu de mult, gradu
lui de utilizare a terenurilor pe 
care se realizează ansamblurile de 
locuințe. Obținerea . terenurilor 
comportă, de cele mai multe ori, 
importante dificultăți, deoarece ra
reori se mai află unele libere în 
perimetrul orașelor. Eliberarea lor 
prin demolarea clădirilor existente 
nu reprezintă o soluție eficientă, 
la fel se întâmplă și în cazurile, 
din păcate numșroase, de scoate
re din circuitul agricol a suprafe
țelor pe care s-au extins noi car
tiere. Deși utilizarea judicioasă a 
terenului urban poate fi controlată 
prin mai mulți indicatori, în cele 
din urmă ea se referă la același 
fapt : densitatea populației în teri
toriul considerat. Economisirea te
renului nu este însă singurul re
zultat favorabil de pe urma unei 
densități ’'ridicate. Este nece
sar să fie asigurată o eficien
ță maximă fondurilor alocate-care, 
în fapt, reprezintă materiale, uti
laje și manoperă. Asigurarea unor 
indici coreei de ridicați ai densi
tății în ansamblurile de locuințe 
contribuia simțitor la folosirea efi
cientă a mijloacelor de realizare.

Și din punct de vedere social a- 
vantajele unor densități superioare 
nu sînt de neglijat. Echiparea edi
litară la nivel superior, posibilă 
numai în această situație, răspun
de cerințelor unui trai din ce în 
ce mai înlesnit, prin distribuție 
centrală de apă caldă, termofica- 
re, drumuri asfaltate, plantații în
grijite și altele. Pe aceeași cale, 
a densității sporite, se reduc dis- 

■ fantele de parcurs către clădirile de 
interes obștesc : școli, magazine, 
instituții de cultură generală. Țin 
să relev un aspect puțin dezbătut 
în legătură cu ridicarea densități; 
spațiului de locuit. La recensămîn- 
tul populației și locuințelor, efec
tuat anul trecut în țara noastră, 
s-a constatat că revenea o medie- 
de 8 mp suprafață de locuit pen
tru un locuitor. Prin creșterea con
tinuă a fondului de locuințe, putem 
avea certitudinea că situația se va 
îmbunătăți treptat, în aceeași su
prafață de locuit
samblu dat, numărul locuitorilor 
efectiv 
mai scăzut 
pa actuală, 
fel un confort sporit. Din cele ară" 
tate decurge, deci, necesitatea de 
a proiecta astfel noile ansambluri 
de locuințe îneît suprafața utilă a 
apartamentelor să fie împinsă spre 
limita superioară a intervalului op
tim de calcul.

Ansambluri realizate în ultimii ani 
cuprind, în numeroase cazuri, dis
tanțe disproporționat de mari în-

o Acum cîteva luni, 
constructorii au 
ceput refacerea 
perișurilor Ia 
riie de locuințe 
10 și 11 de pe 
30 Decembrie 
Mangalia. Dar a sosit 
toamna, vor veni și 
Ploile și cine știe dacă 
nu vor găsi acoperișu
rile tot așa sau mai 
rău. Pe șantier nu mai 
e nimeni, materialele
— cherestea și tablă
— dispar vnzînd cu 
ochii. Un vînt puter
nic, care sr suflat de
unăzi, a împrăștiat ta
bla abia pusă pe unele 
acoperișuri. S-au pro
dus, deci, pagube. Și 
dacă o să se mai întâr
zie, acestea vor fi și 
mai mari. Cine o să 
Ie suporte ?

în- 
aco- 

blocu- 
nr. 9, 
Strada 

din

necorespunzător, a as
tupat, cu de la sine 
putere, printr-un zid 
de cărămidă, o ușă în
tre două camere etc.). 
Pentru aceasta” a fost 
amendat 
1 000 lei 
readucă 
ia starea 
testația făcută i-a fost 
respinsă de tribunal". 
Comentariile sînt de 
prisos !

maxime

•) 
tio clădiri (de exemplu în „Țigli- 
na I" din Galați) sau chiar goluri 
nejustificate (în „Drumul Taberii" 
din București). Este interesant fap
tul că — înainte chiar ca folosirea 
neîndeajuns de eficientă a tere
nului pentru noile ansambluri de 
locuințe să fi făcut obiect de a- 
tenție pe linie tehnică — opinia 
publică s-a sesizat, subiectiv, 
aspectul oarecum neînchegat 
unora dintre aceste realizări.

Sînt cunoscute îndrumările ce 
fost date de către conducerea 
partid și do stat de a se face 
hotărîtă și promptă cotitură 
proiectare, în vederea unei 
raționale folosiri a terenului,
primă măsură, tranziiorie, „înăesi- 
rea" prin introducerea de blocuri 
suplimentare de locuințe — în pro
iecte și chiar în ansambluri rea
lizate anterior — a produs 
efecte favorabile. Au apărut 
nele exagerări, cum ar fi — 
părerea mea — unele dintre
sirile prevăzute în ansamblul Ber- 
ceni din București. Rezultate impor
tante sînt însă de așteptat de aici 
încolo.

I ALE CREȘTERII 
| DENSITĂȚII

0 S-a împlinit un 
an și mai bine de cînd 
Direcția comercială a 
Sfatului popular al o- 
rașului București ne-a 
trimis un răspuns, Ia 
o sesizare ce-i fusese 
trimisă pentru Qdfcd- 
tare, în care se an
gaja să execute un 
grup sanitar la bufe
tul „Tîrnave". Redăm 
textual : „în cursul 
lunii septembrie 1966 
bufetul „Tîrnave" este 
planificat (subl. ns.) să 
fie renovat, cu care o- 
cazie se va amenaja 
în incinta localului un 
grup sanitar". Semnat;., 
director adjunct Ștan- 
ciu Nicolae ; Nr. 4G0 
din 17 august . 19,6(5. 
Alte sesizări primiți 
recent Ia redacție ne 
informează că nu s-a 
făcut nimic din ■ cele 
făgăduite. Ar fi inte
resant de aflat cum 
califică comitetul exe
cutiv al sfatului popu
lar orășenesc un ast
fel de răspuns oficial,

o Sînt tehnician ar
hitect Ia I.G.O.-Ca
racal. Lucrez acolo de 
la 10 decembrie 1966, 
venită prin transfer 
de la sfatul popular 
orășenesc. La 3 ianua
rie a.c. m-am îmbol
năvit subit și m-am 
internat în spital, unde 
am stat 14 zile. La ie
șire mi s-a dat certifi
catul medical seria 
D.S. nr. 12127. Am 
predat certificatul și 
am încasat banii ce mi 
se cuveneau drept a- 
juto'r de boală (681 
lei). După cîteva luni 
însă aflu cu uimire că 
mi s-a imputat aceas
tă sumă, pe motiv că 
președintele comitetu
lui sindicatului nostru, 
tov. Dumitru Pîrvu, a 
refuzat șă aprobe să 
mi se plătească ajuto
rul de boală. Cică 
prea m-am îmbolnăvit 
repede (!), la nici o 
lună de la venirea în 
întreprindere. Stranie 
rațiune ? în consecin
ță, directorul I.G.O., 
ing. Sandu Marin, dă 
decizia (nr. 94) prin 
care mi se impută su
ma încasată. M-am 
judecat la comisia de 
litigii, care mi-a dat 
cîștig de cauză, dar 
președintele se opune 
mai departe cu înver
șunare, Pînă acum mi 
s-au reținut 500 de Iei. 
Să judece oricine. 
Certificatul medical 
este un act legal. îl 
poate anula, așa, din 
capriciu, președintele 
sindicatului ?

mată și de elevii șco
lii generale nr. 127, 
din cartier. Pentru a 
ne aproviziona cu apă 
din rețeaua publică 
trebuie să parcurgem, 
cu gălețile în mină, 
circa 1 500 m pînă la 
cea mai apropiată ciș
mea. în toate ședințele 
cu deputății (facem 
parte din circa electo
rală orășenească 
342 și cea raională 
194) am cerut să 
prelungească și 
strada noastră con
ducta de apă potabilă. 
Am fost trimiși de fie
care dată de la Ana la 
Caiafa. De la sfatul 
popular raional la 
I.C.A.B. și de acolo la 
sfatul popular orășe
nesc ș.a.m.d. Cît timp 
o să mai umblăm pînă 
ce va fi luată în sea
mă această cerere în
dreptățită ?

O mai judicioasă folosire a tere
nului urban nu este doar o ac
țiune de „îndesire", exprimată prin 
ridicarea limitei inferioare a indi
cilor din instrucțiuni. Este vorba 
de un nou mod de gîndire ce se 
cere desfășurat pe întreaga succe
siune a programului, soluționării 
urbanistice, proiectării clădirilor și 
amenajărilor. Un prim pas 
a fost făcut prin lărgirea 
documentării asupra realizări
lor și a actelor normative din alte 
țări. Au rezultat constatări privind 
atît soluționările efective ale unor 
ansambluri de locuințe, cit și asu
pra sistemelor de indicatori teh
nici, între care și cei referitori la 
densitate. Consider că lucrurile nu 
se pot opri aici; o serie de sarcini 
decurg neîntîrziat.

Actuala serie de secțiuni și clă
diri tipizate de locuințe este încă 
prea săracă. Găsirea unor modali
tăți de grăbire a lansării gamei 
lărgite de proiecte tip pentru lo
cuințe — în lucru la institutul de 
resort — ar constitui un aport sub
stanțial. Proiectanții noilor ansam
bluri de locuințe și beneficiarii lor 
așteaptă de la specialiștii în tipi
zare secțiuni care, prin caracteris
ticile lor, să contribuie la sporirea 
densității, fără apropierea exage
rată a blocurilor. In ceea ce priveș
te înălțimea, ar fi de dorit să se dis
pună și de alte posibilități decît 
cele de pînă acum : 5 caturi fără 
ascensor (mă asociez părerii celor 
ce consideră că ajr trebui limitată 
înălțimea clădirilor fără ascensor 
la numai 4 caturi), 10 sau 11 cu 
ascensor. Sînt necesare și secțiuni 
special

panta, terenuri a căror folosire 
trebui să reintre în obișnuința 
noastră.

Ridicarea indicilor de densitate 
a suprafeței de locuit impune o a- 
tenție sporită dată însoririi. Stan
dardul de stat în vigoare din 1955 
cuprinde cerințe exagerate. Din a- 
ceastă cauză, probabil, nu numai 
că nu este respectat, dar a ajuns 
practic necunoscut, atît proiectan- 
ților, cît și organelor de îndruma
re și control. Personal, nu sînt de 
acord cu părerea potrivit căreia ar 
fi suficient să se asigure, din ca
merele de locuit, un anumit ungh> 
de vedere către bolta cerească. Cu 
păreri personale însă nu se poate 
rezolva o problemă atît de Impor
tantă. Ar fi de dorit ca prin acor
dul M.S.P.S. și C.S.C.A.S. să se a- 
jungă la un nou standard de stat, 
care să fie respectat de astă dată.

Consider necesar să se acțione
ze în continuare pe linia cooperă
rii mai accentuate în soluționarea 
complexelor cuprinzînd unități co
merciale și de deservire, pentru 
care au fost afectate uneori par
cele separate de teren. E de dato
ria proiectanților să contribuie la 
concentrarea lor, evitând soluții 
prea larg desfășurate. Ar fi nime
rit să se renunțe și la unele exa
gerări privind aleile carosabile din 
cuprinsul ansamblurilor de locuințe, 
cum ar fi, de exemplu, deservirea 
unor blocuri pe ambele laturi, A- 
ceasta ar contribui atît la econo
mii de deviz, cît și la o mai largă 
desfășurare a plantațiilor.

Am convingerea că interpretarea 
judicioasă a normativelor, înscrie
rea densității, de la caz la caz, 
între limitele indicilor prescriș? — 
cu adaptarea la condițiile locale 
de relief, gruparea unor spații li
bere, .plantații efectiv realizate — 
permit evitarea soluționărilor ste- 
reotipe. Acțiunea deschisă în di
recția folosirii mai raționale a te
renului urban va conduce la 
rirea eficienței economice a 
vestițiilor și prin aceasta va 
efectul lor social.

MIHAIl

KOGĂLNICEANU

texte
social -politice 

alese

spo- 
in- 

mări

Cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea lui Mihail 
Kogălniceanu, una dintre cele 
mai mari personalități ale vieții 
politice, sociale și culturale ro
mânești din secolul trecut, în E- 
ditura politică a apărut volumul 
cu titlul de mai sus.

Acest volum omagial este al
cătuit dintr-un studiu introduc
tiv și o antologie selectivă a 
principalelor sale scrieri social- 
politice, istorice (unele inedite). 
Colectivul de specialiști (format 
din Dan Berindei — coordonator 
— Leonid Boicu, Nicolae Cia- 
chir, Matei lonescu, Dan Simio- 
nescu) care a elaborat studiul și 
a îngrijit ediția de texte a avut 
ca principiu călăuzitor reliefarea 
rolului major al lui M. Kogălni
ceanu în epoca de mari transfor
mări în care el a trăit și luptat.

Atît studiul introductiv cît și 
materialele incluse în volum — 
Studii istorice, politice, literare, 
discursuri, lecții, articole de pre
să, note, comentarii — pun în 
lumină rolul lui Mihail Kogăl
niceanu în viața social-politică 
a țării noastre, calitățile sale 
remarcabile de om politic, de 
militant neobosit pentru unita
tea, integritatea și independenta 
națională a României.

B
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O Faur Avram din 
Arad, Calda’ Ariiiăteî' ' ’ 
Roșii nr. 186, a șeși- 
zat redacția ca servi
ciul de Sistematizare 
și arhitectură al;'‘.'ora; ; 
șului l-a amendat pe 
nedrept. Ne-airi ' înte- ' 
resat la comitetul exe- . 
cutiv al sfatului popu
lar și am aflat cele'.ce’ 
urmează, pe care le 
comunicăm pe această 
cale reclamantului : 
„Semnatarul reclama- 
ției a executat la imo
bilul în care locuiește 
o serie de lucrări’, fără...- 
consimțărhintui „'.Jgț'.o-,, 
prietaruiui și fără au
torizație ’ 
construit 
pe

legală (ă 
o magazie 

un amplasament

Dora PETCU
I.G.O. —— .Caracal

O în numele cetățe
nilor del pe strada. Ro
man, raionul Lenin, 
vă aducem la cunoș
tință cele de mai jos : 
Pe strada noastră nu 
există conductă de 
apa.' De patru -ănî în 
șir tot semnalăm Sfa
tului popular raional 
Lenin că apa pe care 
o scoatem din puțuri 
are gust alterat și mi
ros de medicamente,,, 
din" cauza scurgerilor 
proveriitede la o fa
brică din apropiere. A- 
ceeași' apă necores
punzătoare este consu

ducători administrativi. Nu 
putem fi în orice împreju
rare partizani ai anonima
tului. Ar suna fals preten
ția cuiva ca adevăratele 
valori să-și ascundă per
soana în spatele perdelei 
de ceață a formulelor ce
nușii și eteromorfe ; sau a- 
firmația cuiva de a nu fi 
cointeresat 
prestigiului 
o dată cu cel al colectivu
lui din care face parte sau 
de care răspunde, ori în 
recunoașterea meritelor 
sale. La o adunare restrîn- 
să, în care s-a anunțat de
corarea cîtorva salariați, 
unul din medaliați își tur
na atâta cenușă în cap, și 
atâtea eforturi făcea pen
tru a demonstra că „e foar
te surprins", că „meritele 
sale sînt neînsemnate și că 
instituția e prea generoa
să", că îi „vine foarte greu 
să se împace cu ideea că 
merită cu adevărat distinc
ția" etc, îneît, pe bună 
dreptate, cineva din „gale
rie" a observat cu glas 
tare : „să i-o retragă dom
nule ! de ce-1 chinuie pe 
om".

„Falsa modestie este ul
timul rafinament al vani
tății", spunea La Bruy&re. 
De altfel, aici apare și con
fuzia cea mai frecventă. 
Un om remarcabil care 
pretinde să i se lege nume
le de faptă, de opera sa, îl 
considerăm lipsit de mo
destie ? Pe ce temei ? Un 
individ șters, incapabil de 
un act de creație, neavînd 
nimic de pierdut, pledează 
în gura 
creție și certificarea ano
nimă a

în sporirea 
său personal,

mare pentru dis-

lucrului. Astfel,

Ocrotirea sănătății poporului nos
tru și, prin aceasta, asigurarea unui 
fond biologic național corespunzător 
constituie preocupări importante ale 
conducerii partidului și statului. Cre
area unor condiții cît mai bune de 
îngrijire, de diagnosticare și, mai 
ales, de depistare a bolilor va duce 
la îmbunătățirea în continuare a indi
cilor de morbiditate și mortalitate, la 
scăderea numărului zilelor de conce
diu medical, la vindecarea celor su
ferinzi în timp cît mai scurt, în sfîr
șit, la micșorarea suferinței bolnavu
lui, a omului.

Cu toate condițiile create pînă în 
prezent, nu putem spune că cele de 
mai sus au fost integral realizate. 
Să recunoaștem, bunăoară, că nu este 
justificată investirea banilor în mi- 
croscoape moderne, care „zac" de 
ani de zile în dispensare, că există 
spitale rurale ale căror cheltuieli, da
că nu sînt inutile total, sînt departe 
de a fi justificate sau îndreptățite și 
așa mai departe. In mare măsură, a- 
ceste neajunsuri sînt datorate fap
tului că nu s-a găsit încă o formulă 
acceptabilă pentru repartizarea me
dicilor, pentru promovarea lor, pen
tru împletirea intereselor lor cu ale 
profesiunii etc. Mă refer, sigur, nu 
la cine știe ce interese, ci la următo
rul lucru : medicul de azi, pregătit 
și educat într-un spirit nou, nu mai 
este preocupat de aflarea mijloacelor 
ce i-ar crea cele mai mari avantaje 
materiale. Este, în schimb, preocupat, 
de viitorul său profesional. Or, lip
sa unei perspective clare cu privire 
la specialitatea pe care o va îmbrăți
șa, la locul unde o va practica face 
din mulți medici tineri oameni oare
cum dezorientați, fără dragoste 
muncă și de profesiune. Pentru a 
junge, totuși „specialiști", pentru 
se apropia de familie, pentru a-și 
spori posibilitățile de realizare — 
fie și într-o specialitate nedorită — 
numeroși medici au ales prima posi
bilitate oferită și nu pe cea dorită.

Știm cu toții că medicul de cir
cumscripție este cel care trebuie să 
cunoască aprofundat problemele cir
cumscripției, specificul circumscrip
ției și al regiunii, să cunoască 
biditatea în dinamică etc. Dar 
noașterea acestora cere timp, 
tează timpul cît medicul lucrează în 
aceeași circumscripție — iar 'din a-

cesta, timpul efectiv care este afec
tat problemelor circumscripției. In 
prezent, și unul și altul sînt prea 
scurte. Primul — pentru că apropi
erea de casă (lucru deloc condamna
bil) sau de un centru ce i-ar da po
sibilități de mai deplină realizare 
profesională, se face în trepte, prin 
transferuri, de unde reiese o mare 
fluctuație a cadrelor medicale. Al 
doilea — pentru că timpul efectiv pe
trecut în circumscripție va fi folosit 
după cum urmează : sau se va pregă
ti în vederea unui concurs și atunci 
va neglija treburile circumscripției 
(cu repercusiunile respective) sau va 
munci conștiincios, dar va stagna 
din punct de vedere profesional, în- 
trucît îndrumarea pe această linie a 
medicilor de circumscripție este ex
trem de deficitară. De obicei, este a- 
leasă prima soluție, deci, cei care 
trag ponoasele sînt bolnavii. După 
cît socotesc, încercările Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
a îngrădi transferurile nu rezolvă 
cît primul aspect al problemei.

Ținînd cont de cele de mai sus 
și de altele, ce vor reieși mai 
parte — aș face următoarea propu
nere. urmînd a fi studiată și a se ce
re părerea unui număr cît mai mare 
de medici de circumscripție cu mare 
experiență : să se facă repartiția me
dicilor după sistemul posturilor „le
gate" și anume, cea mai grea circum
scripție din cel mai îndepărtat raion 
al țării să fie legată de unul din ce
le mai bune posturi de medic secun
dar. Astfel, după un timp stabilit așa 
fel îneît să se asigure acoperirea 
continuă a mediului rural — deci, 
după 4—5 ani, care să fie petrecuți 
în aceeași circumscripție — medicul 
respectiv să fie numit secundar în 
postul stabilit de la repartiție. Pos
turile cele mai grele și cronic vacan
te să fie legate de posturile cele mai 
bune din București, centre universi
tare etc., iar posturile mai bune 
din rural să fie legate de posturi de 
secundari în orașe mai mici și așa 
mai departe. Acest sistem nu presu
pune mișcarea tuturor medicilor din 
circumscripții (mulți rămîn ani de-a 
rîndul în aceste posturi), și nici des
ființarea concursului. El oferă însă, 
după cît socotesc, următoarele avan
taje : conferă medicului tînăr per
spectiva profesională a locului de 
muncă viitor, lucru de mare impor
tanță în activitatea sa; asigură o 
stabilitate de importanță capitală 

asi- 
li-

de importanță 
pentru buna calitate a muncii; 
gură ocuparea posturilor cronic 
bere și — lucru important.— cu oa
meni bine pregătiți. In acest fel, ar 
fi scutite și unele regiuni de a fi de
servite an de an numai de ultimii 
clasați dintre absolvenți (posturile 
lor, fiind legate cu posturi bune de 
secundar, vor fi alese de cei buni). In 
același timp, sistemul ar constitui un 
stimulent pentru învățătură în fa
cultate, clasificarea căpătînd altă im
portanță. In prezent, se poate spu
ne : „Oriunde mă duc, peste 3—4 ani 
tot dau concurs și am aceleași șanse".

Totodată, elaborîndu-se de către 
M.S.P.S. un regulament prin care să 
se stabilească condițiile în care poa
te fi anulată numirea în postul de 
medic secundar (absențe, muncă de 
proastă calitate etc.), precum și cine 
poate propune ori cine hotărăște a- 
ceastă anulare, există posibilitatea 
instaurării unei discipline și conștiin
ciozități sporite, lucru ce va aduce 
foloase bolnavului, populației în ge
neral. Desigur că va rămîne și un 
număr de posturi relativ redus ce 
va fi scos la concurs, la aceste con
cursuri puțind participa toți medicii 
ce îndeplinesc condițiile cerute de le
ge. îndrăznesc să cred că un aseme
nea sistem ar fi bine primit și de că
tre tinerii medici, și de către popu
lație.

Locumfe pentru resițeni în „Lunca Bîraavei

Probleme de prestigiu
aceeași umbră, 
și profitorul se

trași sub 
creatorul 
confundă ușor. Iată deci că 
nu tot ce apare orgolios 
este cu adevărat așa și nu 
întotdeauna afișarea mo
destiei certifică și existența 
ei reală.

Prima probă a onoarei 
se produce (e logic) în 
exercițiul funcțiunii. Ne-am 
obișnuit atît de 
eroismul citadin 
muncitoare și al 
tehnico-ingineresc 
desea, fapte care 
erau însoțite de puternice 
exclamații de admirație 
trec acum neobservate. An
gajamentele respectate cu 
cinste produceau emoție și 
efuziuni generale ; astăzi 
un angajament nerespectat 
produce uimire. Cuvîntul 
de onoare înscris în anga
jamentele de început de an 
are puterea unui act juri
dic suprem.

Spuneam că 
măsoară 
care le 
aprobi.

, faptelor 
măsura onoarei. Primordia
litate are atitudinea intimă 
a autorului acestor fapte 
față de lucrul încredințat 
sau comis, față de răspun
derile ce decurg din acest 
raport, de situațiile ce apar 
în contactele profesionale 
și toa'" celelalte relații cu 
societatea, față de normele

mult cu 
al clasei 
corpului 
incit, a- 

înainte

onoarea se 
după faptele pe 
săvîrșești sau le 
Dar importanța 

nu dă neapărat

de omenie și de civilizație. 
Rezultanta acestor incidențe 
exprimă cerințele onoarei. 
în sfîrșit, onoarea, presti
giul personal 
neidentice, dar neapărat 
complementare) nu sînt în 
mod automat direct pro
porționale cu funcția. Pres
tigiul nu se ordonă și nu 
se poate impune ; el este o 
recunoaștere tacită sau de
clarată din partea celor
lalți. Cînd un civil pretin
de altui civil să-i vorbeas
că în poziție de drepți, a- 
ceasta nu constituie o pro
bă a prestigiului de care se 
bucură amatorul metodei 
de impresionare prin duri
tate. „Drepți și executa
rea !“ e ceva mai simplu 
decît „Iată de ce și cum 
trebuie să rezolvăm".

Autoritatea și prestigiul 
nu le afli privindu-te în 
oglindă, oricît de țeapăn și 
încruntat ai sta înaintea ei. 
Spinările îndoite sînt înșe
lătoare. Ele arată frică sau 
ipocrizie, dar în nici un caz 
venerație adevărată. Deci 
faptele, capacitatea de a 
schimba în bine realitatea 
ce te înconjoară arată po
tențialul de prestigiu de 
care dispui. Căderea repe
tată la examenul compe
tenței a unui gospodar al 
urbei atrage, în mod firesc, 
descalificarea acestuia. 
Dacă, să spunem, un om

(categorii

care are sarcina, funcția și 
răspunderea de a se ocupa 
de bunul mers al piețelor 
nu știe, sau nu vrea, sau nu 
e în stare, ani la rînd, să 
pună ordine în lumea pie
țelor și să instaureze regu
lile igienei și deservirii ci
vilizate, fiind nevoie pen
tru scoaterea lui din amor
țeală de un control special 
al conducerii superioare, 
înseamnă că omul s-a dis
creditat și autoînlăturat.

Recent o turistă străină, 
fostă clientă a hotelului 
din Deva, a descris în cu
vinte puțin măgulitoare 
condițiile ce i s-au oferit 
în ce privește confortul 
și altele. Faptul că din 
întreaga vizită în țara noas
tră a fost nemulțumită doar 
de acest nefericit accident 
atenuează firește mîhnirea 
celor care țin la prestigiul 
turismului nostru. Dar, în 
ce privește hotelul recla
mat, lucrurile sînt așa cum 
au fost descrise. Ce este 
Deva ? Un centru de re
giune, important prin im
portanța regiunii, a cărei 
onoare o apără și ar tre
bui s-o exprime, important 
ca localitate aflată pe un 
traseu turistic circulat. O- 
rașul e destul de mic. Vreo 
25 000 de locuitori, cîteva 
întreprinderi și instituții 
publice, culturale și artisti
ce, cîteva restaurante și... 
două hoteluri. Doar două.

Prin fața lor, respectiv al 
celui reclamat, au trecut 
de mii de ori edilii orașu
lui. Președinți, vicepre
ședinți, directori din turism 
și comerț, oameni de răs
pundere ai regiunii, dar se 
vede că nici unul n-a avut 
curiozitatea să vadă cum 
arată pe dinăuntru lăcașul 
care va reprezenta în fața 
turistului (poate grăbit și 
superficial) nu numai ora
șul, dar și țara. Și chiar 
dacă o vom acuza de mes
chinărie și răutate pe turis
ta care a poposit la Deva, 
tot ne vom întreba, ca și dv., 
cum e posibilă atâta negli
jență ? Ca de obicei se va 
găsi desigur un acar Păun. 
Dar să fim serioși. îngriji
toarele hotelului să fie de 
vină ? Fără discuție, răs
punderea principală revine 
celor care au și funcțiile 
principale în acest sector. 
Onoarea urbei a fost păta
tă, există tot dreptul de a 
se cere satisfacție. Cine a- 
runcă mănușa ?

Comparați orașele și in
stituțiile lor, „ordinea lor 
internă", gradul de gospo
dărire ce li s-a asigurat 
și veți putea face o carac
terizare foarte aproape de 
realitate a responsabililor 
locali administrativi. Pen
tru că peste tot, în lucruri 
mici și mari, există ceva 
care să reflects cu vădită

indiscreție competența, spi
ritul de inițiativă, energia, 
gradul de cultură, inteli
gența, seriozitatea și sim
țul onoarei persoanelor a- 
flate pe diferitele trepte 
ale ierarhiei locale.

înainte de rezultatul lu
crului efectuat sau al ser
viciului solicitat urmărim 
omul de la mașină, birou 
sau ghișeu, de la volanul 
autobuzului sau din raionul 
magazinului, îi studiem 
gesturile, ținuta, vorbirea, 
priceperea, inteligența, ma
nierele, caracterul, onesti
tatea, cultura profesională 
și etică, îl „cîntărim" și-1 
apreciem, cum s-ar spune, 
dintr-o privire. In relația 
solicitant și solicitat prima 
impresie rămîne de cele 
mai dese ori și definitivă. 
Se produce, într-un fel, a- 
cel misterios fenomen în
tâlnit în lumea viselor cînd, 
înir-o secundă, se produc 
întâmplări pe care le poți 
povesti ore întregi. în cele 
cîteva minute petrecute în 
fața omului aflat în exer
cițiul funcțiunii, și căruia 
ne-am adresat, aflăm ex
trem de mult, îneît califi
cativul și aprecierea pe care 
i-o acordăm și care se a- 
daugă la imaginara carte de 
notații asupra perso®»Mtății 
sale este, în nouă din zece 
cazuri, exactă. Paradoxal, 
prestigiul este uneori invo
cat ca motivare a risipei, in-

activității sau prostului ser
viciu; Sînt oameni care, puși 
să execute o treabă în do
meniul deservirii, arborea
ză o detașare (studiată în
delung) și o țîfnă agresivă 
pentru a-și dovedi „pres
tigiul" și a nu se situa în 
„inferioritate" față de soli
citant. De aici, fie compor
tarea nepoliticoasă și gro
solană, fie o ostentativă fa
miliaritate cu „noroc șefu
le", „dacă stai cuminte te 
servesc", „hai îndrăznește, 
dă-mi cererea", „am să văd 
ce pot să-ți fac". Prea pu
țin se insistă în educația 
noastră cetățenească pe 
reciprocitatea serviciului 
public. Fiecare cetățean, a- 
proape fără excepție, pri
mește servicii și efectuea
ză servicii. îneît, după cum 
este omenesc și normal ca 
fiecare să pretindă a fi ser
vit la modul cel mai civili
zat, la fel trebuie să știe 
să servească pe alții, la 
rîndul său, la modul cel 

arată
rîndul său, la 
mai civilizat. („Stilul 
omul“ — Buffon).

Simțul onoarei, al 
driei, al prestigiului 
sonal și colectiv aparține 
acelor resorturi formidabile 
ale ființei omenești, care 
pot declanșa în om reacții, 
energii, rezistențe, lucidi
tăți uluitoare. Apărîndu-le, 
nu vom putea tolera și, cu 
atît mai puțin, săvîrși fapte 
dezonorante. Dezonorarea 
trebuie să atragă, înaintea 
oricărei judecăți, autocon- 
damnarea necruțătoare, iar 
gestul și fapta care onorea
ză — respectul cuvenit.

Forța orînduirii 
socialiste 
că toți 
de drept 
tul titlu

mm- 
per-

noastre 
constă și în aceea 

cetățenii sînt 
candidați la înal- 
„Honoris causa“.
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0 pîrghie importantă a întăririi
economice a cooperativelor agricole

DE ZILE MUNCA
După cum se știe, activi

tatea economică a oricărei 
cooperative agricole este 
nemijlocit legată de felul 
cum este utilizată forța de 
muncă. Experiența unități
lor fruntașe demonstrează 
cu prisosință acest lucru. în- 
astfel de unități, urmărirea 
permanentă, în fiecare sec
tor de activitate, a consu
mului de zile muncă, evi
tarea risipei acestora con
stituie căi sigure de sporire 
a productivității muncii și 
a retribuției membrilor coo
peratori. Un asemenea e- 
xemplu îl oferă cooperativa 
agricolă din satul Șerbă- 
nești, raionul Galați.

Această unitate a cunos
cut o puternică dezvoltare 
în ultimii ani. Alături de 
grîu și porumb, care ocupă 
600 și respectiv 1 100 hecta
re, cooperatorii au extins 
plante ce valorifică bine 
condițiile naturale existente,

cum ar fi floarea soarelui, 
legumele etc. Pe terenuri 
slab productive, nisipoase, 
au fost plantate peste 200 
de hectare de viță de vie 
— cultură care în compa
rație cu altele aduce un ve
nit mult mai bun. Creșteri 
sensibile s-au înregistrat și 
în zootehnie; acest sector 
cuprinde îți prezent 700 de 
taurine, 800 porcine, aproa
pe 2 000 oi, păsări.

în condițiile creșterii con
tinue a complexității proce
sului de producție și spori
rii substanțiale a proprie
tății cooperatiste — valoa
rea acesteia a ajuns la circa 
14 milioane de lei — con
ducerea cooperativei a reu
șit să folosească cu eficiență 
tot mai ridicată forța de 
muncă. Cifrele din tabelul 
de mai jos sînt cît se poate 
de concludente în această 
privință

Explicații 1965
1967

1968 date pre
liminare

consu-Total zile muncă
mate 253 900 236 600 226 900
Zile muncă la 1 ha cu
grîu 14,3 8,7 4,7
Zile muncă la 1 ha cu po-
rumb 41 57 57
Total zile muncă ateliere 9 424 6 738 4 500
Zile muncă conducere ad-
ministrație 4123 3 838 3 424
Valoarea unei zile muncă 25 Ici 28 Ici 30 lei

O primă constatare: cu 
toate că din 1965 și pînă 
acum activitatea economică 
a devenit tot mai complexă, 
numărul total al zilelor mun
că consumate scade cu 
27 000. Desigur, factorii care 
au condus la asemenea re
zultate sînt numeroși. Este 
vorba de atenția tot mai 
mare acordată de către con
ducerea cooperativei pen
tru normarea judicioasă a 
muncii, de organizarea mai 
bună a procesului de pro
ducție, de planificarea chib
zuită a necesarului de zile 
muncă pe sectoare de ac
tivitate, culturi etc., de ur
mărirea atentă, în tot cursul 
anului, a modului cum sînt 
folosite zilele muncă ș.a.m.d. 
în cele ce urmează ne vom 
opri doar asupra a doi din
tre acești factori, care, po
trivit celor relatate de coo
peratori, au adus o contri
buție substanțială la redu-

cerea numărului total de 
zile muncă.

Unul dintre acești factori 
este mecanizarea. Convinși 
pe deplin de rolul acesteia 
în sporirea recoltelor și ief
tinirea costurilor de produc
ție, cooperatorii au executat 
an de an, cu ajutorul trac
toarelor și mașinilor S.M.T., 
un volum tot mai mare de 
lucrări. Așa se face că la 
cultura griului s-a ajuns să 
se consume zile muncă nu
mai pentru cooperatorii 
care au lucrat pe semănă
tori, combine și la trans
portul recoltei. Rezultatul: 
față de 1965 anul acesta la 
cele 600 ba cultivate cu 
grîu s-au economisit 4 760 
zile muncă.

La cea de-a doua cultură 
principală — porumbul — 
s-a extins, de asemenea, me
canizarea. Începînd de anul 
trecut s-au executat trei și 
parțial patru prașile meca-

nice. Cu toate acestea, față 
de 1965, raportat la cele 
1100 ha cultivate, atît anul 
trecut cît și în acest an 
(preliminat) s-au consumat 
cu 16 zile muncă mai mult. 
Iată explicația. în ultimii 
doi ani cooperativa a ame
najat pentru irigații prin 
brazde 170 ha. Sporul de re
coltă obținut, anul trecut, 
față de cultura porumbului 
neirigat — 2 713 kg ia ha 
— a compensat din plin 
cheltuielile suplimentare. 
Specialiștii din unitate apre
ciază că, anul acesta, la po
rumbul irigat sporul de re
coltă va depăși 3 000 kg la 
ha. Trebuie însă să amintim 
că, datorită extinderii me
canizării lucrărilor la po
rumbul neirigat s-au consu
mat anul acesta doar 38 zile 
muncă la ha.

în mod corespunzător s-a 
redus consumul de zile mun
că la floarea soarelui, la 
culturile de plante furajere 
și la grădina de legume. Și 
în zootehnie, printr-o mai 
bună organizare a muncii la 
ferme, față de 1965, se rea
lizează anul acesta o econo
mie de aproape 7 500 zile 
muncă.

Membrii consiliului de 
conducere al cooperativei, 
care răspund de sectoare de 
activitate bine determinate, 
au permanent în vedere mo
dul cum este utilizat fondul 
de zile muncă. Un studiu 
făcut anul trecut, cu spriji
nul uniunii raionale a coo

perativelor agricole de pro
ducție, a reliefat că se con
sumă un număr mare de 
zile muncă datorită refacerii 
unor lucrări. In brigada vi
ticolă, de exemplu, se obiș
nuia, în trecut, să se înregis
treze lucrări cum sînt tăia
tul, arăcitul la plantațiile ti
nere, care de obicei nu se 
făceau sau se făceau formal. 
Cînd se constata asemenea 
situație, lucrările se execu
tau din nou, dar se consu
mau alte zile muncă. Au fost 
cazuri cînd s-a procedat așa 
și la unele lucrări de la bri
găzile de cîmp și la grădina 
de legume. Acestor proce
dee li s-a pus capăt. Cei 
care nu respectă condițiile 
de calitate sînt obligați să 
refacă lucrarea respectivă, 
fără a li se ponta noi zile 
muncă.

Multe zile muncă se iro
seau în trecut la ateliere. Pe 
baza unor observații atente 
s-a propus adunării generale 
a membrilor cooperatori, și 
aceasta a aprobat, norme 
corespunzătoare. Deși volu
mul de lucrări a crescut 
mult față de 1965, numărul 
de zile muncă consumate 
în acest sector a scăzut cu 
4 950. Un membru coope
rator care lucrează la atelie
re folosind din plin timpul 
de lucru poate realiza 400— 
450 zile muncă pe an.

O atenție deosebită acor
dă consiliul de conducere 
reducerii cheltuielilor nepro
ductive. Au fost reduse mai 
multe posturi 
contabili de 
Față de 1965, 
la retribuirea 
de conducere 
trativ se economisesc 
zile muncă.

în cooperativă mai sînt 
încă rezerve de reducere a 
consumului de zile muncă. 
Consiliul de conducere a în
tocmit un plan cu obiective 
precise. înlocuirea sistemu
lui de irigații prin brazde 
cu cel prin aspersiune va 
duce la reducerea consu
mului de zile muncă, la 
cultura porumbului, cu cir
ca 20 la sută. De asemenea, 
înlocuirea aracilor la vița 
de vie cu șpalieri va per
mite extinderea mecanizării 
lucrărilor de întreținere și 
realizarea unei economii de 
cel puțin 5 000 zile muncă 
pe an. Se prevăd, totodată, 
măsuri pentru întărirea con
trolului preventiv pe fișele 
de zile muncă, urmărirea 
modului cum sînt respectate 
devizele de lucrări la fiecare 
cultură. Măsurile luate pînă 
acum de către consiliul de 
conducere al cooperativei a- 
gricole, precum și cele pre
conizate în viitorul apropiat, 
întrunesc adeziunea depli
nă a membrilor cooperatori.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

de paznici, 
brigăzi etc. 
în acest an, 
personalului 
și adminis- 
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se ridi- 
instala- 
de pe-

Pe platforma industrials 
a orașului Pitești 
câ în ritm intens 
jiile noii rafinării 

trol

MICRORADIOGRAFIE
FIHANGÎARA

(Urmare din pag. I)

mizl sparte și ciment împrăștiat. Sub 
un șopron, dar mai mult în afara lui, 
tone de var praf. „Ce vreți, acesta 
este specificul activității de construc
ții" — ne-a dat cineva replica. Iar 
consecințele unei asemenea concep
ții iraționale economic ni le-a pre
zentat, pe scurt, tov. Petroniu Dră- 
ghici, inginer șef adjunct cu produc
ția : „s-a depășit mult consumul spe
cific la unele materiale. La ciment 
cu 550 tone, la var pastă cu 68 tone, 
iar la geamuri numai șantierul 1 Bră
ila a consumat cu 2 278 mp mai mult 
decît indică normele".

In „radiografia" pierderilor se sem
nalează și aportul utilajelor inac
tive. Grea „contribuție", dacă se ri
dică la aproape 8 milioane lei I Au
torul principal — I.S.C.H. Tulcea, 
care în mariajul cu I.S.C.M. Brăila a 
prezentat o „foaie de dotă" durdu
lie : 96 milioane lei, imobilizați, în 
cea mai mare parte, în drăgi, bacuri- 
dormitoare, tancuri de petrol...... ,cu
care nu avem ce face". Relatarea 
aparține tov. Ion Papae, inginer șef 
al întreprinderii. Se plătesc amorti
zări și cheltuieli de întreținere. Nu
mai amortismentul datorat în fiecare 
lună se ridică la aproape 300 000 lei. 
Flota are și ea personalul navigant 
de rigoare, care primește în fiecare 
lună salarii în valoare de circa

tribuna experienței înaintate
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o fost atinse cu un
3S

un mai devreme
Hj

La Pitești și-a început activitatea

0 filială a Institutului

de cercetări foraj

extracție din Cimpina
La Pitești s-a deschis recent o filială a Insti

tutului de cercetări foraj-extracție din Cim
pina. Printre altele, noua unitate urmărește apli
carea, in zonele petroliere ale regiunii Argeș, a 
studiilor efectuate de institut. Pentru activitatea 
de cercetare proprie, ce se încadrează, de aseme
nea. în tematica institutului, filiala va avea la
boratoare pentru studii în domeniile foraj, ex
tracție și exploatarea zăcămintelor petrolifere.

(Agerpres)

In ultimii trei ani, la întreprinde
rea de încălțăminte „Străduința" 
din Suceava, s-au dat în folosință 
două noi linii tehnologice de fa
bricare a încălțămintei vulcanizate, 
alta pentru încălțămintea lipită și 
o secție de amestec de cauciuc. Prin 
plan, era. prevăzut ca aceste noi 
linii tehnologice, care au făcut să 
crească de trei ori. capacitatea fa
bricii, să atingă parametrii proiec
tați în semestrul II al anului vii
tor.1 Colectivul acestei unități a rea
lizat parametrii proiectați cu aproa
pe un an de zile mai devreme. 
Desigur, este o realizare impor
tantă, o experiență care merită pre
luată de unele întreprinderi din 
regiune, cu evidente restante în 
atingerea indicatorilor tehnici și 
economici prevăzuți în proiecte.

Am notat, în acest sens, opiniile 
unor tovarăși din conducerea între
prinderii : ing. TRAIAN AMARIEI, 
directorul întreprinderii.

— Cunoaștem faptul că unele în
treprinderi similare, care au fost 
modernizate, au avut greutăți în 
ce privește atingerea parametrilor 
proiectați. De aceea am studiat în 
cîteva fabrici de încălțăminte mo
dernizate sistemul de organizare, 
felul în care au fost pregătite ca
drele. Concluziile ne-au permis să 
preîntîmpinăm unele deficiente, în
deosebi în calificarea și ridicarea 
calificării muncitorilor. Tinînd sea
ma de faptul că trebuia să se in
staleze noi utilaje moderne, să se 
folosească procedee tehnologice a- 
vansate, am trimis din vreme ingi
neri, maiștri și muncitori la spe
cializare în unitățile din țară și 
chiar în străinătate.

— Importantă este, a intervenit 
tov. ZAMFIR SCUTARU, inginer

BAZELE GENETICE MS 
AMELIORĂRII HANȚELOR
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științelor biologice. După o prezentare a originii, a istoricului plantelor 
cultivate și descrierea înmulțirii lor, se tratează factorii care determină 
și transmit ereditatea, căile prin care se pot obține plante cu însușiri va
loroase. (Fotografia din mijloc).

h Editu

Agro - Silvică

au aparul

Primul volum din „Manualul inginerului agronom", rezultat 
al colaborării fructuoase dintre mai mulți oameni de știință, 
contribuie la cunoașterea celor mai importante probleme de 

pedologie, agrotehnică, fitotehnie, producerea nutrețurilor, combaterea bo
lilor și dăunătorilor, irigarea culturilor și producerea semințelor. împreu
nă cu cel de-al doilea volum aflat în curs de apariție la Editura Agro
silvică, lucrarea va constitui un real sprijin în activitatea specialiști
lor din agricultură, punîndu-i la curent cu ultimele realizări ale științei și 
producției agricole din țara noastră. (Fotografia din stingă).

,Bazele genetice ale ameliorării plantelor" de T. Murcșau este 
care oferă specialiștilor din acest domeniu elemente 

deosebit de utile pentru activitatea desfășurată în vederea creării 
unor soiuri noi, cu însușiri superioare. Lucrarea se adresează, de aseme
nea. cadrelor didactice, studenților și specialiștilor din diferite ramuri ale

»>• o lucrare

Ținîndu-se seama de extinderea continuă a suprafețelor ame
najate în vederea irigațiilor, apariția lucrării „Irigația prin as
persiune" de E. Lașiță și N. Grumeza aduce o contribuție în

semnată la ridicarea nivelului tehnic în acest domeniu. Adrcsîndu-se în 
egală măsură specialiștilor din proiectare, de pe șantiere, cît și celor care 
lucrează la exploatarea sistemelor de irigații, lucrarea le pune la îndemînă 
date teoretice și practice noi din acest domeniu. După o scurtă prezen
tare a stadiului irigațiilor prin aspersiune în diferite țări, se face o tratare 
a diferitelor aspecte ale regimului de irigație și sînt descrise părțile com
ponente ale sistemelor de irigație, exploatarea lor. (Fotografia din dreapta)
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șef al întreprinderii, șl modalitatea 
în care s-a realizat investiția. Ști
am că, în majoritatea cazurilor, 
constructorii caută să abordeze mai 
ales lucrările cu valoarea cea mai 
mare, neglijînd pe cele „mărunte", 
dar cu implicații serioase. Am con
tracarat această tendință. In baza 
unui contract minuțios, realist și 
mobilizator, am urmărit îndeplini
rea planului de investiții, etapă 
cu etapă, potrivit graficelor și suc
cesiunii tehnologice, fără a afecta 
producția curentă. Au fost cazuri 
cînd pe șantier lipseau unele ma
teriale de construcții. Chiar dacă 
aprovizionarea lor nu cădea în sar
cina noastră, am pus umărul la 
procurarea materialelor și lucrările 
nu au stagnat.

Peribada de extindere și mo
dernizare a fabricii a coincis 
cu desfășurarea acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii. Ea impunea să se țină pasul 
cu metodele moderne, care să în
lesnească obținerea unei eficiențe 
sporite, atît în producția curentă, 
cît și în realizarea investițiilor. 
Imperativul a fost îndeplinit, după 
cum ne relata tov. ing. VIORICA 
CIOBANU, șeful serviciului orga
nizarea și normarea muncii:

— Comisia compusă din cadrele 
cele mai competente a efectuat 
studii și analize capabile să pună 
în valoare rezervele de îmbunătă
țire a eficienței economice. Numai 
aplicarea studiului privind folosi
rea capacităților de producție asi
gură o creștere a valorii producției 
globale cu aproape 8 milioane de 
lei pe an și o reducere însemnată 
a prețului de cost.

— Puteți concretiza ? Eventual la 
nivel de secții și sectoare...

— La secția vulcanizat, de pildă, 
unde există 32 de prese, ne-am dat 
seama că printr-o rațională ampla
sare a mașinilor un muncitor poate 
lucra la 3 prese în loc de 2. Ca 
urmare, productivitatea muncii a 
crescut cu cîteva zeci de procente. 
Ea a mai sporit și prin folosirea 
timpului de lucru în condițiile eli
minării tuturor fisurilor care, mai 
înainte, îl măcinau neproductiv. 
Gît de importante erau resursele 
în acest domeniu se desprinde și 
din faptul că prin fructificarea lor 
se va obține un spor de producție, 
cu aceeași forță de muncă, de 
2 165 000 lei. De altfel, trebuie pre
cizat că prin valorificarea intensă 
a acestor resurse s-a înlesnit — la 
secțiile de încălțăminte ușoară si 
vulcanizată — atingerea capacități
lor proiectate cu 18 luni 
vreme, concomitent cu o 
simțitoare a numărului 
scriptic de salariați.

Din bilanțul încheiat la 
celor 8 luni care au trecut din 
acest an reiese că întreprinderea 
de încălțăminte „Străduința" din 
Suceava și-a îndeplinit si depășit 
chiar planul reașezat în funcție de 
atingerea indicatorilor tehnici și 
economici. Plănui la producția glo
bală și marfă a fost realizat în 
proporție de 101.2 la sută, iar be
neficiile suplimentare se ridică la 
2 865 000 lei. Cheltuielile la 1 000 
de lei producție marfă sînt cu 4.1 
Ia sută mai mici fată de prevederi

Pe măsură ce studiile și analizele 
întocmite prind viață, aceste suc
cese șe consolidează, dobîndesc acel 
caracter constant caracteristic pu
ternicelor colective de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, conducerilor 
de întreprinderi care fructifică in
tens inițiativa colectivă și nu se 
mulțumesc cu rezultatele acumulate 
la un moment dat.

300 000 lei. „Armada", compusă din 
7 căpitani, 6 dragori șefi, 13 meca
nici șefi, 57 de cîrmaci, 31 de mari
nari, în total 171 de oameni, nu face 
în schimb nimic. E drept, pînă acum 
s-au redistribuit utilaje în valoare 
de 27 000 000 lei, iar altele, însumînd 
22 000 000 lei, sînt propuse pentru ca
sare. Ce se întîmplă însă ? Printre 
utilajele pentru care se așteaptă 
doar o viză pentru a fi date topitorii
lor, se află și 12 drăgi tip „Delta". 
Trebuiau să fie 14, dar 2 se află 
tocmai în... reparații capitale, al că
ror cost se ridică la 1 100 000 lei. 
Formidabile drăgi ! Nu se lasă topite 
pînă nu mai „înghit" încă 1 100 000 
lei.

Cum se înfățișează capitolul chel
tuielilor indirecte ? Cu o depășire de 
9 458 000 lei față de prețul de deviz. 
Menținerea unui personal tehnic ad
ministrativ peste necesitățile reale 
continuă. în speță, la sediul central 
al întreprinderii se păstrează un in
giner șef și 4 ingineri șefi-adjuncți, 
iar la șantierul 1 — aflat la 200 de 
metri distanță — o altă echipă de 
conducere formată dintr-un inginer 
șef șantier și alți 5 adjuncți, deși 
producția medie lunară a acestui șan
tier este de numai 5 000 000 lei. 
Continuă însă și plata dobînzi- 
lor pentru credite bancare. „Acum, 
întreprinderea nu mai are nici un fel 
de mijloace circulante proprii" — ne-a 
confirmat inspectorul bancar Emil 
Sătnoianu. Din punct de vedere fi
nanciar, aceasta înseamnă faliment 
pe punga statului. Dorind parcă să-1 
agraveze, conducerea întreprinderii 
bifează costul transportului munci
torilor de la și la punctele de 
lucru, sau cheltuielile de cazare a 
nelocalnicilor în contul cheltuielilor 
indirecte, majorîndu-le cu încă 
1 400 000 lei.

La începutul anchetei aminteam 
că un mare volum de lucrări sînt 
finisaje, care nu au o rentabilitate 
ridicată. De pildă, la șantierul 1 Bră
ila, în planul operativ sînt înscrise 
76 obiective în finisaj, 17 în conti
nuare și numai 7 noi. Să fie vorba de 
o greșită planificare ? Nu, ci de fap
tul că nu s-au respectat graficele de 
execuție și, astfel, unele lucrări care 
aveau termen de dare în folosință 
sfîrșitul anului trecut s-au executat 
în semestrul I 1967 sau sînt în curs 
de execuție. Așa e cazul a 345 apar
tamente din cartierul Hipodrom-Bră- 
ila sau al căminului și cantinei 
pentru Grupul școlar chimie Tulcea. 
Intervine, în plus, o altă anomalie, 
prezentată de inginerul șef :

— Pe platoul industrial Chișcani 
există multe obiective pe care le-am 
terminat de mult, au intrat în func
țiune, iar unele au atins de acum și 
parametrii proiectați. Nu au fost însă 
recepționate. In exploatare, la cons
trucții apar unele stricăciuni, dar 
din vina beneficiarului și, deci, nor-

mal ar fi să le suporte din costurile 
sale de producție. Obiectivele ne- 
fiind recepționate, tot noi plătim „oa
lele sparte". Sute de mii de lei. 
Cerem mereu să se facă recepția lu
crărilor terminate însă, invariabil, 
beneficiarul, Ministerul Industriei 
Chimice, ne dă același răspuns — e 
greu să constituim comisia de recep
ție. .

— Cum v-au ajutat, Insă, forurile 
și specialiștii din Ministerul Con
strucțiilor pentru Industria Chimică 
și Rafinării ?

— In primul trimestru, cînd am 
avut nevoie de sprijin serios, nici nu 
știam cine ne tutelează — ne-a spus 
tov. Ion Neguț, șeful serviciului plan. 
Acum însă...

Ce se întîmplă, într-adevăr, acum ? 
O echipă de specialiști din direcția 
generală, sosită la Brăila de vreo 
lună și jumătate, face — după cum 
ni s-a spus — „o analiză aprofundată 
a pierderilor înregistrate, în vederea 
luării unor măsuri radicale de adu
cere a întreprinderii pe linia de plu
tire". Dacă oamenii lucrează de-o 
lună și jumătate, înseamnă că lucrea
ză temeinic. Stupoare ! Iată ce ne-a 
relatat unul dintre inginerii șefi: 
„Cea mai mare parte a obiectivelor 
înscrise în planul de muncă al comi
siei privește, de fapt, greutăți pe care 
noi le-am înlăturat cu luni de zile în 
urmă. .Bunăoară, s-a prevăzut să fim 
impulsionați în .lichidarea supranor- 
mativelor de materiale. Noi însă 
avem... subnormative". înfățișăm o 
altă măsură preconizată de comisie : 
desființarea cantinei muncitorești, 
singura de pe platoul industrial Chiș- 
cani. S-ar cîștiga, „după calcule" cir
ca... 4 000 de lei, Comentariile ar fi 
de prisos. Ele se înscriu perfect în 
aprecierea aflată la Direcția de con
trol și revizie pentru regiunea Galați 
și formulată de tov. Octavian Do- 
brotă, secretarul comisiei regionale 
de rentabilizare : „Comisia de renta
bilizare a I.S.C.M. Brăila nu a făcut 
o analiză serioasă pentru eradicarea 
pierderilor, lucrarea fiind întocmită 
formal. Acum, cînd se cunosc rezul
tatele, în loc să se pășească la mă
suri hotărîte, unii aruncă vina pe 
alții".

încheind ancheta — materialul fap
tic pe care îl posedăm este mult mai 
complex — am încercat să identifi
căm antidotul, remediul gravelor 
neajunsuri. în cazul descris nu e 
vorba de jumătăți de măsură, de ciri
peli, de improvizații. Acestea ar echi
vala cu ajutorul care i se dă unui 
om gata să se înece cînd de gît i se 
leagă o piatră de moară. Sînt nece
sare acțiuni energice, care să pri
menească ca pe un nou născut această 
întreprindere, să-i redea încrederea 
în capacitatea și forța el construc
tivă, care cu ani în urmă i-au per
mis realizarea importantelor obiec
tive de pe platforma industrială Chiș- 
cani.
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Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii
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cu un sol descurajant, 
pe care rănile sărătu- 
roase îl epuizează. 
Aceste „pecingini" — 
săriturile — cuprind, 
numai în zona raioa
nelor Brăila și Făurei, 
peste 71 470 ha.

Dar, în afară de 
„zestrea" lor pedolo- 
gică diferită, terenu
rile din Birăgan mai 
suferă și de un alt 
grav inconvenient: 
seceta.

Soarele, stăpînul 
necontestat al locuri
lor, străbate peste tot. 
Aici, lumina e 
fală, absolută 
conjugă cu o 
aidoma, umbră 
fără mister, care 
glijează incertitudinile 
clarobscurului.

Dogoarea astrului de 
foc pîrjolește 
ogoarele, făcînd 
plutească deasupra so
lului, în unduiri 
sfîrșite, acea „apă 
morților", care 
detit răsufletul 
mîntului îndurerat de 
arșiță...

,Și iată că a venit 
vremea să se pună ca
păt acestor neajunsuri, 
să se aducă, prin iscu
sința și hărnicia omu
lui de azi, o corectare 
a străvechilor defi
ciențe ale firii.

Încep să capete con
tur și realitate preve
derile conținute în do
cumentele celui de-al 
IX-lea 
P.C.R., 
zează :

„Pentru a pune în 
valoare întregul po
tențial de producție al 
solurilor din Bărăgan 
și din alte zone cu re
gim scăzut de preci
pitații, se va iriga, din 
fondurile statului, pe 
baza unor soluții teh
nice moderne, o supra
față de circa 400 000 
ha".

La ora actuală, în 
numeroase unități 
gricole 
Brăila 
paralel 
gricole 
prospectează viitorul. 
Nu de mult, proiectul 
de irigații a primit a- 
vizarea Consiliului Su-
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BĂRĂGANULUI
perior al Agriculturii. 
După studii științifice 
amănunțite, de cel mai 
larg profil — pedolo
gie, topografic, hidro
tehnic etc. — între
prinse de numeroși 
specialiști, în cadrul 
celor mai înalte insti
tute de proiectări și 
cercetări din țară, s-au 
adoptat soluțiile care 
urmează să pună în 
valoare noi terenuri, 
să ridice potențialul 
de producție a Bără
ganului. Pînzele de 
apă, adevărate rîuri 
de mărimea Buzăului, 
vor curge prin conduc
te îngropate, distribu
ind prin mii de canale 
„hrana" lichidă ce va 
potoli dogoarea timpu
lui, dînd vigoare cul
turilor.

— In prima etapă — 
ne spunea inginerul 
Gh. Stefănescu, de la 
I.S.P.A. București — 
în raionul Brăila vor fi 
irigate 29 500 ha te
ren. care vor cuprinde 
zona unităților coope
ratiste Baldovinești, 
Brăila, Cazasu, Tudor 
Vladimirescu, Oancea, 
Homanu și Scorțaru- 
Vechi, precum și 
I.A.S.-urile Pietroiu, 
Baldovinești, Siliștea 
și stațiunea experi
mentală Brăila.

La cooperativa a- 
gricolă Scorțaru Vechi 
vor fi executate lu
crări de îmbunătățiri 
funciare pe o supra
față de 4 020 ha, din 
care în prima etapă pe 
aproape 2 000 ha. Aici 
vor fi construite sis
teme de desecare gi
gantice. Șuvoaie uria
șe de apă vor spăla 
solurile de sărurile dă
unătoare, punînd în 
valoare mii de hecta
re de pămînt sărătu- 
ros, azi impropriu a- 
griculturii, creînd con
diții pentru dezvolta
rea culturilor.

— Noile lucrări de 
îmbunătățiri funciare 
ce se desfășoară aici 
vor duce aproape la 
dublarea „moșiei" noa
stre — ne spune cu 
mîndrie Milea Păun, 
inginer agronom la 
cooperativa agricolă 
Scorțaru Vechi.

In zona Bertești —.

Stăncuță — Bejani, se 
preconizează crearea 
pe mii de hectare, 
a unor orezării 
derne. Aici 
concentrate acum 
meroase utilaje 
le, dragline,

mo- 
se află 

nu- 
gre- 

drigi, 
screpere, care lucrează 
la noile amenajări. 
Peste tot, în coopera
tivele agricole și între
prinderile agricole de 
stat din raioanele păr
ții estice a Bărăganu
lui se dezbat prevede
rile proiectului, se fac 
calcule, se cîntăresc 
soluțiile tehnice pre
conizate, sînt adoptate 
cele mai avantajoase, 
cele care asigură o va
lorificare superioară a 
terenurilor.

Cooperatorii din Ro
mana, împreună cu
specialiștii de la
I.P.I.F. și I.S.P.A. 
București au stabilit 
prin calcul că, prin 
realizarea de mari spo
ruri de recoltă, cheltu
ielile de investiții pot 
fi amortizate în trei 
ani de zile. Aceasta, ■ 
fără a se pune la soco
teală sporirea consi
derabilă a cantități
lor de lapte, carne, li
nă și ouă, obținută ca 
urmare a dublării si 
triplării producției de 
furaje.

Bărăganul, cîmpia 
de foc, nesfîrșitul „us
cat" al țării, își va 
avea apele lui. Din 
trunchiurile vînjoase 
ale acestor noi rîuri, 
create prin iscusința și 
munca omului, se va 
dezvolta un uriaș ba
zin hidrografic artifi
cial, cu afluenți, cu ra
mificații, cu confluențe 
— ca un adevărat sis
tem arterial — răspîn- 
dindu-și canalele pînă 
la cel mai însetat colț 
de pământ, calmând în 
sfîrșit arșița pînă a- 
cum nepotolită a Bă
răganului.

Irigațiile și chimiza
rea, noile ape și în- 
grășămintele vor spo
ri bogăția ogoarelor, 
transformând astfel 
Bărăganul într-o ade
vărată grădină, obli- 
gînd pământul „să 
plătească", să-și a- 
achite înzecit dato
riile...
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„Ion Andreescu“-Cluj

expoziției de 
cu ce a- 

interior

a obține discul

două 
că ar- 
„tran- 

în acest

SÎNT SATISFĂCUTE PRE.

de 
că 
a-

PRiEDftKri GULDA.
CELE DOU
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uscmiE

Reoitalul violoncelistului Mstislav 
Rostropovich La pian Aleksandr Dediuhin. — 
Transmisiune din sala Ateneului Român. 20,00 — 
Telejurnalul de seară. 20,20 — Pentru tineretul 
școlar : Studioul pionierilor. 20,50 — Filmul se
rial : „Ivanhoe". 21,20 — Interpreți de muzică 
populară. 21,35 — Teleglob. Emisiune de călă
torii geografice : Istanbul. 22,00 — Dicționar de 
personaje — Litera „P“. 22,30 — De la Giotto 
la Brâncuși. 22,50 — Dosarul nr... 23,00 — Tele
jurnalul de noapte.

și Filarmonica

Discuțiile despre autori
tatea, metoda, formele cri
ticii, care riscă să irite 
multe spirite, vin, într-un 
chip sau altul, în contact 
și cu problemele istoriei li
terare, socotită, de mulțl, o 
disciplină mai serioasă de- 
cît prima, o știință cu cri“ 
terii sigure și o metodă îh 
afară de orice dubiu. Ra
porturile dintre cele două 
discipline au fost totuși 
examinate incidental și mai 
totdeauna, în ultima vre
me, sub semnul unei cu
rioase intoleranțe. Pusă 
astfel, problema e fără 
soluție șl e puțin pro
babil că în acest lung răz
boi cineva va ieși învingă
tor: e vorba mai degrabă 
de ciocnirea dintre două 
suprafețe, cum zicea odată 
Camil Petrescu, dintre 
două judecăți-llmită, care 
speculează, cînd e vor
ba de partea adversă, 
formele facile, degradate, 
efemere ale disciplinei. Vă- 
zînd exemplele derizorii ce 
se dau, dintr-o direcție sau 
alta, îți dai seama de inuti
litatea discuției In acești 
termeni. E critica mai im
portantă decît Istoria lite
rară, e aceasta din urmă 
superioară prin obiectul și 
metoda ei ? — iată un mod 
fals, insolubil, de a pune 
chestiunea unor discipline 
care se cheamă una pe alta, 
se condiționează, se unesc 
în punctul lor de sus, pe 
planul unde spiritul de 
contemplație își află expre
sia lui adevărată, crea
toare.

Detașate de aceste forme 
inferioare, în care nu atît 
disciplinele, cît cei care le 
practică sînt vizați, pole
mica dintre criticii și isto
ricii literaturii are o lungă 
istorie și, bineînțeles, ra
țiuni mai profunde. Re- 
luînd-o, în termenii noștri, 
trebuie excluse de la în
ceput suprafețele de care 
aminteam : cazurile-limită, 
copiile deteriorate. Discu- 
tînd despre critică, avem în 
vedere critica adevărată, e- 
seul, cronica literară, efor
tul de analiză sau de sin
teză : operă totdeauna a 
unei vocații spirituale. 
Examinînd apoi posibilită
țile istoriei literare e o 
pură pierdere de vreme a 
lua ca punct de reper ca
zurile, ca să spunem așa, 
disparate, scrierile cu pre
tenții de știință în care do
cumentele plutesc într-un 
sos apos, imposibil de su
portat la lectură. Publicis
tica și istoriografia literară 
(de folos cînd nu vor să 
pară altceva decît ceea ce 
sînt) nu reprezintă critica 
și istoria literară, forme, 
cum vom vedea, ale unei 
disciplina unice, superioare. 
Publicistul literar consem
nează fenomenul literar, 
face, în cazurile fericite, o 
descripție exactă, sumară a 
operei, iar forma lui de 
manifestare e critica cul
turală. Cine judecă faptele 
nu poate să nu recunoască, 
la noi și în altă parte, ce 
răspîndire are această for
mă de comunicare critică 
în publicațiile literare și 
neliterare, cît de utilă e ea 
în viața unei culturi ! Ori
ce publicație serioasă nu 
poate trăi, în fond, fără in
formații, note de lectură, 
scurte însemnări, articole 
de orientare, nu neapărat 
neutre, plate, pustii. Sînt 
rubricile cele mai căutate 
pentru că ele dirijează ra
pid pe cititor, îl pun în 
gardă, îi trezesc curiozita
tea. Foiletonul cultural își 
are, așadar, utilitatea, și, să 
recunoaștem, maeștrii lui. 
Un nume ce poate fi citat, 
la noi, e Tudor Teodorescu- 
Braniște sau, un altul, N. 
D. Cocea, publiciști în sen
sul bun al cuvîntului, spi
rite mobile, orientate în 
toate, trecînd cu ușurință 
de la pamfletul politic la 
cronica artistică. Opus a- 
cestuia e, în toate 
virițele, istoriograful, 
heologul literar, 
face o muncă grea, _ . 
cum se spune, Ia galere, 
copiază documente, despu- 
iază publicații uitate, comu
nică acte sau întocmește bi
bliografii. Cînd sînt făcute 
cu grijă, acestea sînt de cel 
mai mare interes pentru 
cultură și e regretabil că 
editurile nu manifestă un 
interes mai mare pentru 
astfel de instrumente in
dispensabile oricărui cer
cetător. O bună bibliogra
fie e o faptă de cultură, 
ca orice efort, de altfel, 
care face să progreseze in
formațiile despre o epocă 
sau un autor. Să semnalăm, 
cu toate lipsurile ei, Biblio
grafia publicată de Biblio
teca Academiei, excelentul, 
apoi, indice bibliografic al 
revistei Viata Românească, 
întocmit de cercetătorii Bi
bliotecii Universitare din 
Iași o bibliografie analitică 
a periodicelor românești 
de la 1790 la 1850 (întocmită 
de Ovid Papadima și alți 
cercetători), în fine, cîteva 
bibliografii de scriitori, pu
blicate separat sau la sfîr- 
șitul studiilor monografice. 
Recent, un colectiv de cer
cetători ai Bibliotecii Uni
versitare din București a 
scos o bună bibliografie a

scrierilor lui Tudor Vianu, 
altele (despre coresponden
ta lui Kogălniceanu, Alec- 
sandri, Delavrancea etc.) 
au apărut mai înainte.
Există apoi o colecție de 
Studii șl documente, la 
Editura pentru literatură 
în cadrul căreia au apărut 
lucruri interesante (Odo- 
bescu, Ghica, Caragiale, 
Scrisori către Ibrăileanu), 
alături de altele, fără o va
loare deosebită.

A privi cu superioritate 
această laborioasă activita
te, a o respinge sub for
mule Ironice, reprezintă un 
act de nemeritată cruzime.

Cu toate acestea, cerce
tările de acest gen se fac, 
la noi la întîmplare și ade
sea, pentru a scrie despre 
un autor, criticul trebuie să 
înceapă cu prima literă a 
alfabetului: bibliografia. O 
cantitate enormă de timp si 
energie se irosește, astfel, 
fără a mal pune la soco
teală faptul că revistele 
cele mai cunoscute, cerce
tate în acest scop, vor de-

puncte 
de vedere
veni în curînd (unele și 
sînt) impracticabile din 
cauza deteriorării. Cum 
s-a arătat și de către alții, 
o mai energică inițiativă a 
unui for de specialitate (și 
în primul rînd Consiliul 
Național al Cercetării Ști
ințifice) ar putea pune ca
păt improvizației, acțiuni
lor întîmplătoare. O muncă 
de acest fel nu poate fi 
dusă la capăt decît prin 
colaborarea mai multor 
forțe recrutate, bunăoară, 
din cadrul centrelor sau 
institutelor de cercetări. 
Mă întreb dacă n-am citi 
cu mai mare folos, în re
vistele de specialitate (u- 
nele academice), în locul 
unor articole, studii come
morative, un grupaj de do
cumente bine selectate sau 
bibliografia unui scriitor 
important.

E de Ia sine înțeles, însă, 
că istoriograful literar nu-i 
totuși istoric literar. El 
trebuie să admită că din
colo de date există o altă 
realitate a operei, că adu
narea (fie și „științifică") 
de documente este o ope
rație pregătitoare. O dată 
documentele pe masă, a- 
devărata operă a istori
cului literar de-abia în
cepe : munca mult mai 
dificilă, pentru că nu de
pinde numai de volumul cu
noștințelor, de sistemul de 
informare, de, în fine, pers
picacitatea cercetătorului, 
ci de altceva, mai greu de 
determinat: de gust, intui
ție, de posibilitățile de ana
liză și, fapt deloc neglija
bil, de puterea de a comu
nica într-o expresie supe
rioară.

Putem cădea de acord, în 
acest caz, că în cearta din
tre istoriografi și publiciști 
se înalță, adesea, steaguri 
ce aparțin, în fapt, altei 
discipline : critica și istoria 
literară. Despre formele pe 
care le cunoaște aceasta din 
urmă s-a discutat mult și 
nu întotdeauna opiniile 
s-au suprapus. Pentru E- 
mile Faguet („L'art de 
lire”), critica și istoria li
terară sînt, ca apa și focul, 
domenii diferite. Istoricul 
literar e impersonal, el 
prezintă un dosar de fapte, 
indică spiritul general al 
epocii, influențele asupra 
autorului, -se întreabă asu
pra circumstanțelor gene
rale în care a apărut opera, 
ferindu-se a da judecăți, a 
transcrie emoțiile pe care 
le are la lectură. Acestea 
intră, în exclusivitate, în 
competența criticului. Ac
tul critic ar începe de unde 
sfîrșește cel al istoricului 
literar. în operă, cri
ticul se caută, de fapt, pe 
sine, lectura e un prilej 
pentru reflecții personale, 
care, în cele din urmă, con- 
stituindu-se ca o altă reali
tate estetică, se suprapune 
creației inițiale.

Cum se vede, acest punct 
de vedere (îmbrățișat de 
unii, cu alte argumente și 
sub semnul altor disocieri), 
propriu criticii impresio
niste, separă critica de is
toria literară, reducînd pe 
cea din urmă la istoriogra
fia literară, în înțelesul de 
mai înainte. înțelegerea 
mai nouă a criticii nu 
separă domeniile criticii 
de acelea ale istoriei 
literare, forme, în rea
litate, ale unui act unic de 
creație critică. G. Călines- 
cu, la noi, a explicat pe 
larg în Principii de este
tică, rațiunea unei aseme
nea judecăți, zicînd că. în 
momentul esențial al co
mentariului. istoricul lite
rar e critic, rediscută opera 
din unghiul unei sensibili
tăți. în fond, criticul, ca și 
istoricul literar (păstrăm 
denumirea tradițională I) se 
găsește în fața aceleiași rea
lități : opera. în fata

Istoricul literar, dacă e 
adevărat, mai mult de- 
un istoriograf, are, ca 

criticul aceleași emoții, 
prezenta circumstanțele 
care a apărut o scriere 
desigur, important, dar 
clipa următoare a stu

diului istoricul trebuie să 
justifice, din punctul său 
de vedere, valoarea este
tică a operei, să dovedeas
că universalitatea ei, dacă e, 
firește, cazul. Pentru a- 
ceasta, comentatorul tre
buie să aibă, în afară de 
cunoștințe literare genera
le, gust, capacitate de in
venție critică, posibilitatea 
de expresie, talentul de a 
portretiza. Ă justifica va
lorile înseamnă, în fapt, a 
le re-crea din unghi critic, 
a propune o soluție accep
tabilă, a crea, cum zicea 
Ralea, un punct de vedere 
despre operă. E explicabil, 
atunci, de ce cei mal im
portanți istorici literari au 
practicat critica la zi, de ce 
criticii reprezentativi sînt 
autori de istorii ale litera
turii sau de monografii de 
scriitori și curente. Sînt, 
firește, și excepții, dar a- 
cestea trebuie judecate ca 
atare. Maiorescu avea cu
noștințe serioase de istorie, 
filozofie, drept și, la ne
voie, a pus ordine și în fi
lologie. Ibrăileanu era, cum 
se știe, profesor universi
tar și prima 
(Spiritul critic 
românească) e 
ideologiei din 
XIX-Iea. _ 
care n-a 
fesor de 
publicat 
grafii critice, în înțelesul 
real al termenului (Grigore 
Alexandrescu, C. Negruzzi, 
Asachi) și, apoi, o Istorie 
a civilizației române în trei 
volume, încheindu-și carie
ra critică, cu un ciclu de 
studii junimiste capitale : 
T. Maiorescu (2 vol,), T. 
Maiorescu și posteritatea 
lui critică, T. Maiorescu și 
contemporanii lui (2 voi.). 
Ralea era psiholog și so
ciolog și a publicat o isto
rie a ideilor revoluționare, 
Șerban Cioculescu, o bio
grafie seducătoare a lui 
I.L. Caragiale, Perpessi- 
cius — ediția monumentală 
a lui Eminescu, Vladimir 
Streinu un volum de exe
geze despre Clasicii noștri, 
G. Călinescu, în fine, ope
rele fundamentale ce 
cunosc.

Ce rezultă de aici 7 Cri
tica și istoria literară con
stituie o disciplină unică, 
a cărei valoare depin
de de cel ce o practică.

Un ..................
spirit 
de a-1 
sens, 
lipsa 
pură 
ca atare. Un critic care nu 
are perspectiva întregii li
teraturi (literatura, în fond, 
e un concept organic, nu 
se poate diviza, decît din 
necesități metodice, în felii 
sau. cum se spune în
deobște, în „perioade") nu 
e nropriu-zis critic, omul 
adică, al unei vocații supe
rioare.

Eugen SIMION

lui scriere 
în cultura 

o istorie a 
secolul al 
Lovinescu, 

putut fi decît pro- 
latină, la liceu, a 
cele dintîi mono-

E.

se

istoric literar fără 
critic (și capacitatea 
exprima h e un non- 
opera lui cade, în 
gustului, în istoria 
și trebuie judecată

agenda festivalului
Miercuri au continuat lucrările Simpozionului 

internațional de muzicologie „George Enescu". 
Au prezentat comunicări: criticul muzical Ir
ving Lowens din S.U.A., compozitorul Sigismund 
Toduță, prof. dr. Mihail Druskin din U.R.S.S., 
muzicologul Ada Brumaru. muzicologul Dimităr 
Zenghinov din Bulgaria, compozitorul Adrian 
Rațlu și muzicologul Gheorghe Firea. Comunică
rile au fost urmate de discuții.

Miercuri dimineața a început etapa a Il-a 
Concursului internațional „George Enescu".

La ora 18, în sala Ateneului va fi audiat reci
talul violoncelistului Mstislav Rostropovlci, 
acompaniat de Aleksandr Dediuhin.

In aceeași sală va avea loc cel de-al doilea 
concert susținut de dirijorul Antal Dorati, de 
data aceasta avîndu-1 ca solist pe Valentin 
Gheorghiu.

După douăzeci de ani de carieră 
artistică, pianistul Friedrich Guida 
și-a limitat, voluntar, activitatea la 
trei zone net diferențiate. El se ma
nifestă. în prezent ca interpret al 
clasicilor vienezi, al muzicii moderne 
franceze (Debussy, Ravel), și ca — 
— interpret-compozitor — improviza
tor de jazz, și în fiecare dintre aces
te trei ipostaze aflăm un - alt Gulda : 
nu numai modul de a cînta se modi
fică ci șl estetica sa, poziția interpre
tului față de fenomenul creației mu
zicale.

Primul contact cu Gulda, publicul 
festivalului l-a avut duminică dimi
neața, în concertul Filarmonicii de 
Stat din Cluj, cînd a interpretat două 
concerte de Mozart — în Si bemol 
major și în Re minor. Pianistul aus
triac a produs impresia unui distins 
clasician, apărînd în modul de sus
ținere a părților solistice ca un ar
tist impregnat de spiritul ideilor și 
frazei mozartiene, cu un adecvat joc 
de sonorități. De o firească eleganță, 
în primul concert, cu un pătrunzător 
dramatism în cel de-al doilea, Gulda 
șl-a confirmat renumele de interpret 
mozartian statornicit de-a lungul a- 
nllor, între altele și prin colaborarea 
cu marele dirijor Karl Bbhm. Și e- 
fectiv Gulda este într-atîta familiari-

zat cu muzica lui Mozart, îneît 
permite să adauge sau să scadă 
textul scris (mai ales să adauge 
derii, game, triluri, dublaje ale 
chestrei — ca în partea lentă a Con
certului în Si bemol —) cu o deplină 
naturalețe. Din perspectiva de rigoa
re a interpretării, contemporane, a- 
ceste imixtiuni sînt, în principiu, ne
avenite. Dar, lucru curios : ele 
aproape neobservate, căci vin 
partea unui profund cunoscător 
stilului și sînt într-atît legate de text 
îneît se poate afirma că aceste adao
suri ar fi putut fi scrise chiar de 
Mozart. într-un interviu acordat Ra- 
dioteleviziunii, Gulda își justifică po
ziția prin rolul creator pe care com
pozitorii clasici îl lăsau interpretului, 
conchizînd că pianistul contemporan 
are aceleași drepturi de a contribui 
activ la desăvîrșirea textului scris — 
atunci cînd se poate identifica gîndi- 
rii compozitorului — ca și instru
mentiștii de acum două veacuri. Fapt 
semnificativ, Gulda mărturisește că 
practicarea jazzului, fără a fi influ
ențat direct tehnica și maniera sa 
pianistică de clasician, i-a eliberat 
fantezia improvizatorică și i-a dat 
curajul acestei colaborări sui-generis 
(în vremea noastră) cu monumentele 
scrise ale clasicismului universal.

9 AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru e- 
cran panoramic : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
© CASTELANII : REPUBLICA — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,45 ; 19 : 21,15, CIRCUL DE 
STAT — 18 ; 20,30 (la ambele completa
rea Tovarășa).
® ȚAR ȘI GENERAL : CAPITOL (com
pletare Scoarțe din Rodope) — 9,15; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15. la grădină — 20,30.
© SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE 
MĂRI — cinemascop : LUCEAFĂRUL 
(completare Cancerul metalelor) — 8;
10.15 ; 12,30 ; 15,15. BUCUREȘTI — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 : 18,45 ; 21,15. MODERN
— 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, TO
MIS — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,30, GRĂ
DINA DOINA — 19,30. ARENELE LI
BERTĂȚII — 19,30.
9 SINGUR PE LUME : FESTIVAL (com
pletare Nota zece la sport) — 8,45 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21. la grădină — 19,30, 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 
20,30. MELODIA — 9 ; 11,45 ; 15,15 
21. STADIONUL DINAMO — 19,15.
O CUM SĂ FURI UN MILION — cine 
mascop : VICTORIA — 9.30 ; 12,30 
18,30; 21,15, AURORA — 8,30;
14.30 ; 17,30 ; 21,15. la grădină — iy,ia 
GLORIA (completare Costumul de cere 
monie) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
20,45, FLOREASCA — 10,30 ; 13,45 .
18.30 ; 21, FLAMURA (completare 23 Au
gust 1967) — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45, 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 19,30. 
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : UNION —
15.30 ; 20.30.
® FILME DE ANIMAȚIE : UNION — 18. 
0 PROGRAM PENTRU COPII: DOINA
— 9 ; 10.

15.30
11.30
19,15,

18,30 ; 
; 16:

• JAZ ÎNTR-O ZI DE VARĂ : 
MATECA — 10 ;

CINE-
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

® CANALIILE : G1UL.EȘTI (completare 
Copilărie furată) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 MONDO CANE (ambele serii) : TIM
PURI NOI (completare Permanențe — E 
mai bine așa 7) — 9—20 în continuare.
® SPARTACUS — cinemascop (ambele 
serii) : FEROVIAR — 8,30 ; 12 ; 15,30 ; 19, 
EXCELSIOR — 9,45 ; 13,15 ; 16,45 ; 20,15.
9 PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : 
DACIA (completare Cancerul metalelor)
— 7,45—21 în continuare.
9 PRIZONIERA DIN CAUCAZ : BU- 
ZEȘTI (completare Mărășești 1917—1967)
— 15,30 ; 18, la grădină (completare Hanoi 
de la răsărit la asfințit) — 20,30.

© i ii e m a

© SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA I : 
BUCEGI — 16 ; 18,15 ; 20.30. la grădină — 
19,30.
9 LADY MACKBETH DIN SIBERIA — 
cinemascop : UNIREA — 16 ; 18,15.
® UNDE ESTE AL TREILEA REGE 7 : 
TOMIS (completare Costumul de ceremo
nie) — 20,30, la grădină — 19.15.
© PRINTRE VULTURI — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Cancerul metale
lor)^— 15,30 ; 18 : 20,30.
9 EROUL DE LA CONG LY : VITAN — 
15,30 ; 18.
• CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE : 
MIORIȚA (completare Muzeul pompieri
lor) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, VOLGA 
(completare Canoerul metalelor) 
18,15 ; 20,30.

ci-9 JANDARMUL LA NEW YORK — 
nemascop : POPULAR — 15,30 : 18 ; 20,30.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKAN
SAS — cinemascop : ARTA (completare 
Fantezie cu... șuruburi) — 10.30 : 15,30 ;
18 ; 20,30, la grădină — 19.30.
9 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — 
cinemascop : MUNCA — 10 ; 16 ; 18 ; 20, 
GRĂDINA VITAN — 19.30.
® UN HECTAR DE CER — cinemascop : 
MOȘILOR (completare Copilărie furată)
— 15,30 ; 18. la grădină — 19,30.
• VIAȚA LA CASTEL : COSMOS (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea București) — 15.30 ; 
18 : 20.30.
9 FRENCH-CANCAN : PACEA — 15,45 ; 
18 : 20.15.
® CIOCÎRLIA : COLENTINA (completa
re Mîinile pictorului) — 16 ; 18,15. la gră
dină — 20.30.
© COMISARUL X — cinemascop : LU
MINA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ;
20,45, RAHOVA (completare Tovarășa) — 
15,30 : 18. la grădină — 20.
• CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : VIITORUL 
(completare Orizont științific nr. 6/1967) 
— 15.30 ; 18 ; 20,30.
9 PROCESUL DE LA VERONA : CEN
TRAL — 9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
9 CĂLĂTORIE FANTASTICĂ : PRO- 

. GREȘUL — 20,15.
© ZODIA FECIOAREI — cinemascop : 
PROGRESUL (completare Dacă treci po
dul Ponoarelor) — 15,30; 18. 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. GRĂDINA LIRA — 20,30.

GALAȚl. Cinemato
graf în cartierul Ți-

CULTURA LA DOMICILIU
ASPECTUL VIZUAL

AL AMBIANTEI

Crearea unei ambianțe 
materiale și spirituale plă
cute în cămin are o însem
nătate esențială în viața 
fiecărei familii. în ce pri
vește articolele de artă de
corativă și aplicată — asu
pra cărora intenționez să 
insist — unele dintre
cestea sînt încă nesatisfă
cătoare ca înfățișare și ca
litate din cauza condițiilor 
rudimentare în care sînt 
produse.

Deși s-a scris mult despre 
arta decorativă, lucrurile nu 
s-au prea schimbat. Subli
niez doi factori care, în 
primul rînd, sînt chemați 
să rezolve problema : in
dustria și artiștii. Din pă
cate acești doi factori 
se prea „înțeleg".

în ultimii ani s-a făcut 
cîte ceva pentru schimba
rea sortimentelor bunurilor 
de consum. Au fost încer
cări timide de a veni cu 
ceva nou pentru a scăpa 
de „gurile rele". Dar acest 
ceva a marcat oare un în
ceput mai promițător ? 
Uneori da. A fost însă de 
ajuns ca comerciantul să 
nu poată vinde din prima 
zi tot atîția căței „noi" din 
porțelan cît a vîndut din 
cei vechi, ca să capituleze 
și să ceară responsabilului

din industrie să revină la 
producția veche. Ultimul, 
la rîndul lui, ia măsuri de 
reducere a numărului crea
torilor, care nu sînt „în. 
stare de nimic" (de altfel 
în multe unități ale indus
triei ușoare și cooperative 
nici nu e ce reduce, deși 
lipsa unor creatori compe
tent! se simte). Unii din 
cei existenți nici nu sînt 
totdeauna la înălțime ; fie 
că nu sînt bine pregătiți, 
fie că valoarea creațiilor 
nu depinde de ei, ci de unii 
șefi din producție care de
cid soarta bunului gust. 
Cred că ultimii (din mo
ment ce sînt admiși pentru 
unele calități să conducă) 
trebuie determinați și ei 
să-și însușească cunoștințe 
artistice, cum artistul ar 
trebui să învețe mai multă 
tehnologie șl economie, de 
îndată ce ambii 
ducători de artă 
lă, adică bunuri 
calitate practică, ' 
artistică de masă.

Sporadicele expoziții de 
artă decorativă și aplica
tă, printre care și recenta 
expoziție regională de la 
Cluj, demonstrează 
■lucruri : mai întîl 
tiștii specialiști sau 
sferați" depun

sector eforturi la întîmpla
re neajutați aproape de ni
meni, sperînd să-i ia cine
va în seamă sau să le cum
pere cîte ceva. Dar... a- 
proape nimeni nu se îm
bulzește. Nici publicul, nici 
organizațiile economice. în 
al doilea rînd, ei nu au ve
nit aproape cu nimic nou, 
mai bun decît ceea ce exis
tă pe piață.

într-o recentă discuție 
organizată de revista „U- 
tunk" cu unii artiști expo
zanți a reieșit că, la Cluj, 
n-a fost nici o achiziție de 
artă decorativă în ultimii 
ani. Un singur sector (tex
tile) este reprezentat în 
conducerea filialei clujene 
a Uniunii Artiștilor Plas
tici. Tot aci s-au scos în 
evidență neajunsurile ac
tualei expoziții. în primul 
rînd, ea are o sferă de cu
prindere foarte restrînsă. 
Unele sectoare ca : sticla, 
lemnul, îmbrăcămintea și 
altele sînt aproape inexis
tente. Și textila e limitată 
la unele covoare și tapete 
pur decorative, ceramica 
tot la latura decorativă, 
metalul la cîteva bijuterii 
ale iscusitului meșter Fuhr
mann, cîteva mese din me
tal și mozaic și... mulți su
porți de luminări. Ar
tiștii, după părerea mea. 
nu pornesc de la studierea 
atentă a cerințelor sociale 
actuale, iar dacă unii fac 
acest lucru. încercarea lor 
se izbește de obstacolul 
condițiilor primitive de lu
cru și de slabul interes de 
care dau dovadă unii fac
tori ce ar putea să îndru
me în mai mare măsură, să

ajute, să stimuleze munca 
acestui sector important.

Creatorul popular a răs
puns totdeauna foarte bine 
cerințelor practice și spi
rituale aparținînd mediului 
și timpului în care a trăit. 
Nu întîmplător, analizînd 
exponatele muzeelor de 
artă populară, putem re
constitui cu destulă ușurin
ță mentalitatea, 
de trai, năzuințele 
grup social 
unei națiuni, 
populară este 
magnifică. O 
admirăm.

Se poate 
același lucru 
torii noștri de artă decora
tivă și aplicată cultă ?

Se vorbește (năzuință fi
rească) despre formarea 
stilului național în această 
artă. Deseori o anumită co
moditate încearcă să se 
motiveze prin „lipsa tradi
ției". Dar puține sînt tra
dițiile glorioase făurite de 
poporul român, ce au con
tribuit Ia îmbogățirea co
morii științifice și culturale 
universale ? Stilul preco
nizat, în nici un caz nu se va 
naște nici din copierea pro
totipurilor străine la modă, 
nici din pură fantezie ar
tistică fără prezența crite
riilor specifice ale produc
ției de masă, și nici din 
adaosul sau reducerea unei

condițiile 
unui 

sau chiar ale 
Arta noastră 

într-adevăr 
studiem și o

spirale de pe strachina de 
Horezu, ci din studierea 
vieții reale cu multiplele 
ei deziderate.

In unele țări sînt organi
zate expoziții permanente 
cu vînzare, reprezentînd 
interiorul cu întreg inven
tarul unei case moderne. 
Cumpărătorul își formează 
astfel gustul pentru am
bianțe menite să-i facă 
viața mai frumoasă cu 
cheltuieli minime.

în cadrul 
la Cluj n-a fost 
menaja nici un 
asemănător.

Un rol esențial 
nătățirea situației îl pot 
avea secțiile de artă deco-

După ascultarea celor doua 
certe de Mozart, se poate conchide 

‘prin paradoxul că Friedrich Gulda 
este unul dintre interpreta cei mai 
apropiați de gîndirea mozartiană,. cu 
toate libertățile amintite, care îm
bracă de fapt aspectul unui îndrăz
neț dialog cu marea umbră.

Că Gulda știe unde este loc pentru 
intervenții și unde nu, a arătat-o în 
recitalul de muzică modernă france
ză. Debussy și Ravel erau compozi
tori minuțioși, care în lucrările lor 
nu lăsau nici o nuanță la întîmplare, 
căutînd să restrîngă la minimum ar
bitrarul interpreților. Ca atare, Gul
da a respectat cu fidelitate textele, 
răspîndindu-și fantezia în alte sen
suri: al bogăției coloristice desfășu
rate pe clapele pianului, al jocului 
de planuri și intensități, într-un cu- 
vînt a tot ce poate crea atmosfera 
specifică uneia sau alteia dintre pie
se. Este de observat că, cunoscător 
în adîncime al diferentelor specifice, 
pianistul austriac realizează o paletă 
sonoră deosebită pentru Debussy fa
ță de Ravel: preferind pentru pri
mul o anumită irizație ce poate fi 
numită impresionistă, el desfășoară

GULDA văzut de SILVAN

în Ravel o pianistică mai „rece", în 
care liniile și culorile nu mai apar 
topite, în meșteșugite degradeuri, ci 
sînt conturate în linii de peniță, fine 
și ferme. Și într-un autor și în celă
lalt, reușitele lui Gulda sînt depline: 
interpretările pieselor „Reflexe 
apă" și „Insula veseliei" și a 
ludiilor lui Debussy, a 
de Sonatina, „Valsurile 
sentimentale" și Toccata

Suplimentele oferite la 
marți seara presupun că, în practica
rea jazzului, Gulda își recîștigă 
țele pentru a fi acel interpret al 
Mozart, Beethoven, Debussy și 
vel pe care îl admirăm.

★
Mai mult decît o mențiune se 

vine în acest festival Filarmonicii din 
Cluj, care s-a prezentat la un nivel 
exemplar, în sensul cel mai strict al 
cuvîntului. Acompaniamentele celor 
două concerte de Mozart au fost mici 
capodopere prin fina ținută stilistică 
și prin grija, atît de prețioasă, pentru 
limpezimea detaliilor. Programul, 
deschis cu o interesantă piesă de 
investigații timbrale — „Incantanții" 
de Cornel Țăranu — a culminat cu 
Simfonia a IlI-a — de Honnegger. 
în fruntea unei orchestre ale ■ cărei 
coarde aveau o deosebită capacitate 
expresivă și care dispune de suflă
tori excelînd prin precizie, dirijorul 
Emil Simon a putut comunica plenar 
sensurile acestei simfonii încărcate 
de tragism, luminată de speranță. 
Tînărul dirijor clujean, apreciat pen
tru aparițiile sale la pupitrele or
chestrelor bucureștene, a prezentat 
astfel într-o probantă demonstrație 
valoarea ansamblului al cărui dirijor 
permanent este.

în 
Pre- 

fost egalată 
nobile și 

de Ravel, 
recitalul de

Radu GHECIU

rativă de pe lîngă institu
tele de arte plastice. Dar 
și aici mai e mult de făcut. 
Accentul principal ar tre
bui pus pe formele desti
nate unei producții indus
triale de masă de înaltă 
calitate. Un institut de artă 
industrială ar avea înalta 
misiune de a ridica acest 
sector la rang de artă ma
joră.

TENTHLE MELOMANULUI ?
9

Din
„Cultura 
blicat în 
se poate 
ce există
a procura o carte si greu
tatea de 
dorit. Dacă o carte, chiar 
epuizată din librării, se 
poate găsi la anticariat, o 
compoziție care n-a fost 
imprimată, practic nu poa
te fi ascultată decît întîm
plător la radio.

în asemenea cazuri apare

soluția folosirii benzii 
magnetofon, mai ales 
fată de disc, unul din 
vantajele benzii permite
alcătuirea programelor du
pă dorință atît ca durată, 
cît și ca alegere a inter- 
pretilor. conținut etc. Pro
blema însă nu este complet 
rezolvată atîta timp cit im
primarea pe bandă făcută 
direct de la radio este de 
slabă calitate si nu satis
face ne meloman, iar alte 
discuri sau benzi cu lucră-

nle în cauza 
găsit.

Ce ușor și 
dacă o dată 
magazin, după consultarea 
catalogului, am nutea spu
ne vînzătoarei : „Vă rog 
să-mi imprimați pe bandă 
partea I a Concertului pen
tru vioară si orchestră de 
Beethoven în interpretarea 
lui Stefan Ruha. Yehudi 
Menuhin etc". Dacă tot
odată. cataloagele magazi
nului ar putea fi consul
tate. cel puțin si în cen
trele regionale, iar apoi -o 
simplă comandă l-ar pune 
pe melomanul din provin
cie în posesia unui mic pa
chet de benzi, care conțin 
mult așteptata lucrare.

De avantajul acestui sis
tem ai 
aceeași 
rele de 
pietate 
casele de cultură (la orga
nizarea audițiilor muzi
cale).

Sistemul enunțat mai sus 
constituie în prezent 
din activitățile... 
tivelor de 
populației. în Iași, 
rativa „Prestația", 
drul unui birou de 
acte din pasajul G. 
cescu imprimă pe 
la cerere. în special muzică 
ușoară. în general, preten
țiile melomanului sînt 
mari, pe măsura dezvoltării 
gustului pentru muzica 
simfonică. De multe ori o 
simplă pocnitură sau un 
fîșîit distrage atenția, ase
menea unei note false, și 
vraja muzicii se destramă. 
A pretinde imprimări per
fecte. interpretări variate, 
care să satisfacă întru to
tul. sînt cerințe cărora o 
cooperativă nespecializată 
în acest domeniu, cu greu 
le noațe face fată.

Ing. Remus MAERUȘAN

una 
coopera- 

deservire a 
coope- 
în ca- 
coDiat 
Muzi- 
bandă
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU
Al REPUBLICII TURCIA, SULEYMAN DEMIREL

Dejun oferit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

Plecarea delegației mișcării 
Naționale a Revoluției din 
Republica Congo-Brazzaville

Sosirea unei delegații 
a Adunării Naționale 

a R. S. Cehoslovace

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI UE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Exprimînd, în numele guvernului român și al său 

personal, bucuria deosebită de a-i saluta pe oaspeți, 
președintele Consiliului de Miniștri a spus :

Vizita Excelenței Voastre în România constituie o 
nouă și importantă expresie a raporturilor prietenești 
statornicite între țările și popoarele noastre, un prilej 
fericit de a explora împreună noi posibilități pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare româno-turce, de a 
continua schimburile de vederi începute în timpul vizi
tei noastre în Turcia, în vara anului 1966, despre care 
păstrăm o plăcută și trainică amintire.

Sperăm că, deși scurtă, vizita dv. în România vă va 
da posibilitatea de a lua cunoștință în mod nemijlocit 
de realizările și preocupările poporului român, angajat 
într-o vastă operă de dezvoltare multilaterală a patri
ei sale, și de a constata sentimentele de simpatie cu 
care poporul nostru urmărește eforturile poporului 
turc pentru progresul și prosperitatea Turciei prietene. 
Sînt sigur, domnule prim-ministru, că veți putea con
stata, în același timp, prețuirea pe care poporul nostru 
o acordă politicii guvernului turc de dezvoltare a rela
țiilor de bună vecinătate, înțelegere și colaborare reci
proc avantajoasă cu țara noastră.

Sînt fericit să pot constata că legăturile de prietenie 
și colaborare dintre țările și popoarele noastre cunosc 
in prezent o dezvoltare fructuoasă în toate domeniile. 
Extinderea relațiilor noastre pe diferite planuri, inten
sificarea contactelor între factorii de răspundere ai ce
lor două țări, acordurile bilaterale încheiate între gu
vernele noastre au contribuit la o mai bună cunoaștere 
reciprocă și la statornicirea unui climat de stimă și 
prietenie mutuală.

Este evident că pe măsura'progreselor obținute de 
țările noastre în dezvoltarea lor economică și culturală 
apar noi și din ce în ce mai mari posibilități pentru 
lărgirea colaborării economice, a schimburilor comer
ciale, a legăturilor politice și a relațiilor culturale și 
științifice.

România este hotărîtă să exploreze și să folosească 
toate aceste posibilități pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor noastre, fiind încredințată că acționînd 
astfel slujește cauza păcii și securității în Balcani și în 
Europa.

Vă rog să-mi permiteți să exprim convingerea că 
discuțiile pe care le vom purta vor constitui o contri
buție deosebită în această direcție și vor duce la găsi
rea unor noi domenii de colaborare și la stabilirea de 
comun acord a noi mijloace care să asigure aprofun
darea și diversificarea în continuare a relațiilor dintre 
România și Turcia.

Punînd'în centrul'politicii'sale externe, așa după cum 
este firesc, dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste, 
România promovează în același timp cu consecvență 
relații multilaterale cu toate celelalte state, fiindcă 
toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, indi
ferent de mărimea lor, trebuie să depună eforturi sus
ținute pentru realizarea unui climat de destindere și 
înțelegere internațională, pentru asigurarea păcii și 
realizarea securității în lume. Tuturor statelor le revine 
în egală măsură datoria și răspunderea de a apăra de 
flagelul unui nou război, munca pașnică a omului, cuce
ririle științei și tehnicii contemporane, tezaurul cultu
rii omenești, civilizația umană.

Aspirînd la o pace durabilă în întreaga lume, guver
nul român, așa după cum a spus-o de atîtea ori, se 
pronunță pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării 
internaționale pe baza respectării suveranității și in
dependenței naționale a dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta, a egalității în drepturi și avanta
jului reciproc, a neamestecului în treburile interne, 
întreaga desfășurare a vieții internaționale dovedește 
— o subliniem încă o dată — că respectarea acestor 
principii are o însemnătate hotărîtoare pentru dezvol
tarea unor relații normale între state și popoare, pentru 
crearea unei atmosfere de încredere și colaborare, im
portantă premisă pentru progresul societății omenești. 
Imixtiunile sub orice formă în treburile altor state sau 
popoare duc în mod inevitabil la încordare și neîncre
dere, dăunează colaborării internaționale, primejduiesc 
pacea.

Evoluția evenimentelor în lumea contemporană de
monstrează că folosirea forței nu poate constitui un 
mijloc de rezolvare a problemelor litigioase între state. 
Pentru asigurarea unei păci durabile este necesar să 
se găsească soluții pașnice, să se utilizeze calea tratati
velor. să se respecte interesele vitale ale tuturor sta
telor, independența și suveranitatea lor.

Consecventă politicii sale externe de pace, România 
acordă o deosebită atenție securității europene și, în 
acest cadru, creării unui climat de înțelegere și bună 
vecinătate în regiunea Balcanilor, atît de mult încer
cată în trecut de conflicte și războaie. Țara noastră 
va acționa și în viitor cu perseverență pentru dezvol
tarea colaborării între statele balcanice, avînd convin
gerea că aceasta corespunde intereselor vitale ale popo
rului român și ale tuturor vecinilor săi din Balcani. 
Considerăm că evoluția atît de pozitivă a relațiilor prie
tenești dintre România și Turcia, țări cu orînduiri so- 
cial-politice diferite, reprezintă o contribuție însemnată 
în această direcție.

în încheiere, președintele Consiliului de Miniștri a 
toastat pentru continua dezvoltare a prieteniei dintre 
România și Turcia, pentru prosperitatea poporului turc, 
în sănătatea președintelui Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, în sănătatea primului ministru și a soției sale, 
a ministrului afacerilor externe al Turciei și a soției 
sale, în sănătatea tuturor celor prezenți.

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU 
AL REPUBLICII TURCIA

Mulțumind pentru primirea sinceră și calda ospita
litate de care se bucură în țara noastră, împreună cu 
ceilalți oaspeți, premierul Turciei a amintit frumoasele 
impresii pe care le-a avut în urma vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, anul tre
cut în Turcia.

Sînt sincer fericit — a spus oaspetele — că avem 
prilejul să ne reîntîlnim, să cunoaștem pe ceilalți mem
bri ai delegației române, să vedem și să cunoaștem- 
îndeaproape ospitalierul popor român. în special, aș
tept cu nerăbdare să cunosc realizările României în 
domeniile economic, social și cultural.

Relațiile dintre națiunile turcă și română au o is
torie foarte veche. Amîndouă națiunile au trăit laolal
tă evenimente comune. Ca rezultat al faptului că aveau 
aceeași poziție geografică de-a lungul istoriei, atît Tur
cia cît și România au fost obligate să ducă aspre lupte 
pentru apărarea independenței lor. Experiența pe care 
au acumulat-o le-a învățat că înainte de orice trebuie 
să se încreadă în sine și să știe că pacea nu poate fi di
vizată, că fiecare țară are datoria să aducă foloase pă
cii și că atitudinile care nu sînt conforme cu realitatea, 
în ce privește politica externă, nu au dat roade poziti
ve. Astăzi, în politica externă pe care o duc Turcia și 
România observăm, într-un mod clar, amprenta acestei 
experiențe istorice.

Anul trecut, în timpul vizitei dv. în Turcia, am con
statat cu satisfacție că între țările noastre nu există 
nici o problemă litigioasă și că națiunile noastre, care 
depun eforturi pe drumul dezvoltării economice, pot 
beneficia de o serie de posibilități în vederea cooperării 
în diferite domenii. De asemenea, în cadrul relațiilor 
noastre de pînă astăzi, în domeniile econohiic, comer
cial, turistic, al comunicațiilor și cultural s-au înregis
trat progrese simțitoare. în luna aprilie a acestui an, 
o delegație parlamentară română, condusă de domnul 
Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a 
onorat țara noastră cu vizita sa. Această delegație a 
avut întrevederi foarte rodnice cu parlamentarii noș
tri. Noi am făcut cu delegația parlamentară română 
un sincer schimb de păreri. De asemenea, în luna mai, 
la invitația colegului său, dl. Corneliu Mănescu, minis
trul nostru de externe, Ihsan Sabri Caglayangil, a vizi
tat țara dv. și a avut întrevederi rpdnice. Aceste con- 
'tacte personale sînt factori valoroși pentru continua 
dezvoltare a relațiilor noastre.

Astăzi, în relațiile dintre statele din Estul și Vestul 
Europei, indiferent de regimul lor, apar elemente noi 
care ajută, de asemenea, la instaurarea păcii pe conti
nent — a spus în continuare premierul Turciei.

Turcia depune eforturi pentru instaurarea unor re
lații de bună vecinătate în Balcani și pentru instaurarea 
păcii pe continent. Actualmente, în această regiune, în 
afară de problema cipriotă, nu există litigii esențiale. 
Turcia a dovedit că merge pe drumul reglementării 
problemei cipriote pe cale pașnică, domeniu în care și-a 
expus deschis părerile cu orice prilej. Nu a survenit 
nici o modificare în punctele noastre de vedere cu pri
vire la reglementarea problemei cipriote pe cale paș
nică în interesul regiunii noastre, pentru instaurarea 
păcii și armoniei.

Numai că trebuie ca și celelalte cercuri interesate 
în mod direct în această problemă să înțeleagă pozi
ția Turciei în acest sens. Turcia dorește și este da
toare să apere ființa națiunii turce din Cipru, secu
ritatea și interesele ei legale. Sperăm că această po
ziție și aceste gînduri ale Turciei vor fi privite și 
acceptate în mod logic și cu atenția cuvenită.

Aș vrea să mă refer, cu acest prilej, și la criza din 
Orientul Mijlociu, criză care prezintă importanță și 
interesează îndeaproape regiunea noastră. Turcia și 
România au adoptat o poziție comună în ce privește 
ocuparea de teritorii cu forța în cadrul acestui con
flict din Orientul Apropiat, al cărui sfîrșit, din pă
cate, se vede a fi destul de îndepărtat. Conflictele 
internaționale care nu au putut fi reglementate și nu 
sînt reglementate la timpul lor amenință și primej
duiesc pacea în lumea noastră, care din zi în zi se 
micșorează tot mai mult. Cu aceste considerații, do
rim sincer ca în această regiune să se instaureze cît 
mai devreme o pace dreaptă și trainică.

Marile cuceriri tehnice ale lumii, o dată cu faptul 
că deschid noi și noi orizonturi pentru fericirea ome
nirii, au ajuns, totodată, în situația să creeze posibi
lități de ducere a unor războaie catastrofale pentru 
omenire. Drumul instaurării păcii este drumul pre
întâmpinării războaielor. Omenirea, care cucerește 
cosmosul, desigur că va cuceri într-o zi și va instaura 
o pace trainică. Numeroasele conflicte pe plan inter
național au în zilele noastre un caracter foarte îngri
jorător. în .Constituția României stau înscrise la loc 
de cinste principiile suveranității, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne, care se află 
la baza respectului față de acordiurile între națiuni și 
a relațiilor reciproce, principii oare dau posibilitatea 
reglementării acesitor conflicte de care aminteam.

Salutăm și apreciem eforturile României în direc
ția reglementării și soluționării conflictelor și dife
rendelor între națiuni, pe care omenirea le simte din 
plin. Eforturile permanente pe care le depuneți și în 
ce privește regiunea Balcanilor, direcție în care coo
perăm în pace și în spiritul păcii, le considerăm ca 
o garanție a viitorului regiunii noastre.

Eforturile pe care le depun țările noastre, care au 
o bogată experiență istorică, ca și conducătorii lor 
înțelepți, pe drumul dezvoltării în mod armonios a 
relațiilor între țările din Balcani vor continua, fără 
îndoială, să dea roade.

Stimate domnule prim-ministru, sînt convins că 
întrevederile pe care le vom avea vor constitui un 
imbold și un pas înainte în ce privește dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și a cooperării dintre țările noas
tre. Sînt convins că schimburile de păreri pe care le 
vom avea cu privire la problemele internaționale vor 
fi rodnice. Primul ministru al Turciei a toastat în 
cinstea secretarului general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a 
președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri român și a soției 
sale, pentru fericirea și prosperitatea poporului ro
mân.

Miercuri seara a părăsit Capi
tala delegația Mișcării Naționale 
a Revoluției din Republica Congo- 
Brazzaville, condusă de Julien 
Boukambou, membru al Biroului 
Politic, secretar al M.N.R., care la 
invitația C.C. al P.C.R. a făcut o 
vizită prietenească în țara noastră.

Din delegație au făcut parte Da
niel Bouanga, membru al C.C. al 
M.N.R., și Gustav Dibala, activist 
al M.N.R.

La plecare, în Gara de Nord, de

legația a fost condusă de tovarășii 
Alexandru Drăghfci, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aldea Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., ?ef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Cocteil la ambasada
R. S. F. Iugoslavia

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a președintelui Vecei Executive a 
R. S. Serbia, Giurița Ioikici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, Iakșa Petrici, a oferit marți 
la amiază un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au luate parte Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Octavian Groza, 
adjunct al ministrului energiei 
electrice, Ion Chirilescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru îndrumarea și controlul orga
nelor locale ale administrației de 
stat, și alte persoane oficiale.

Vizite ale unor oaspeți 
de peste hotare

® Miercuri, delegația Parlamen
tului belgian, condusă de Paul 
Struye, președintele Senatului, a 
plecat. într-o călătorie în regiunile 
Ploiești și Brașov. Delegația a fost 
însoțită la Ploiești de Stefan Voi
tec, președintele Marii Adunări Na
ționale.

Oaspeții au vizitat Combinatul 
petrochimic Brazi, Palatul culturii 
și Galeriile de artă plastică. De la 
Ploiești, parlamentarii belgieni, în
soțiți de deputății C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu și Stanciu Stoian, au 
plecat spre Sinaia. Aici, membrii 
delegației au vizitat Muzeul Peleș. 
La Sinaia, președintele Sfatului 
popular al regiunii Ploiești a oferit 
în cinstea oaspeților un dejun.

• Aflat în vizită în regiunea 
Brașov, ministrul bilanțului și pro
gramării economice al Italiei, 
Giovanni Pieraccini, și persoanele 
care îl însoțesc, au fost miercuri 
dimineața oaspeții constructorilor 
de tractoare. El a fost întâmpinat 
de Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, și de Emil Oniga, director 
general al uzinei. Ministrul italian 
a notat în cartea de onoare : 
„Urăm ca și în acest sector colabo
rarea între cele două țări ale noas
tre, Italia — România, să se con
solideze și să progreseze din ce în 
ce mai mult. Tuturor lucrătorilor 
cele mai sincere și vii urări de 
progrese și succese". în continuare 
au fost vizitate principalele sec
toare ale uzinei de autocamioane. 
Apoi au fost vizitate monumente 
arhitectonice din orașul Brașov. Mi
nistrul italian, împreună cu soția 
și celelalte persoane oficiale, au 
luat parte la un dejun oferit la Po

iana Brașov de președintele Sfatu
lui popular al regiunii Brașov, Ion 
Mărcuș, și de soția sa. în drum 
spre Capitală, oaspeții au făcut un 
scurt popas la Brazi, unde au vizi
tat rafinăria.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a primit miercuri dimi
neața pe dr. Miroslav Brusek, mi
nistru adjunct a] culturii și infor
mațiilor al R. S. Cehoslovace, care 
se află într-o vizită în țara noas
tră. La întrevedere a luat parte și 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Cestmir Cisar.

★
Cu prilejul Zilei Pompierilor din 

Republica Socialistă România, 
miercuri după-amiază a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii de 
coroane la Monumentul luptătorilor 
de la 13 septembrie 1848 din Dea
lul Spirii, ridicat în amintirea pom
pierilor eroi apărători ai Bucu- 
reștiului.

★
Președintele Uniunii Centrale a 

Cooperativelor de Consum, Con
stantin Mateescu, a plecat miercuri 
la Praga pentru a participa la șe
dința Comitetului Central al Alian
ței Cooperatiste Internaționale.

★
Miercuri au luat sfîrșit lucrările 

reuniunii Consiliului internațional 
de filozofie și științe umane care 
a început la București la 5 septem
brie.

★
Cea de-a IV-a expoziție republi

cană de artă populară, organizată 
de Comitetul de Stait pentru Cul
tură și Artă în luna august, la sala 
Dalles, s-a redeschis în sala de 
marmură a Casei Scînteii. Expozi
ția poate fi vizitată zilnic, pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie, între orele 
11—20. Lunea este închisă.

(Agerpres)

DE LA MINISTERUL 

iNVĂȚÂMlNTULUI

Ministerul învățămîntului face 
cunoscut că pentru completarea 
locurilor rămase neocupate la con
cursul de admitere în școlile pro
fesionale învățămînt de zi și seral, 
liceele de specialitate învățămînt 
seral și fără frecvență, școlile teh
nice de 4 ani și școlile tehnice de 
maiștri învățămînt de zi și seral 
s-a aprobat o nouă sesiune a con
cursului de admitere, care se 
va desfășura în perioada 20—25 
septembrie 1967.

SPORT

La Invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, miercuri seara a sosit în 
Capitală o delegație a Adunării 
Naționale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de Helena 
Leflerova, vicepreședintă a Adu
nării Naționale. Din delegație fac 
parte Vasil Bllak, Josef Boruvka, 
Vendelin Macho, membri ai Pre
ședinției Adunării Naționale, Josef 
Zednik, membru al Președinției 
Adunării Naționale și al Comitetu
lui judiciar al Adunării Naționale, 
Karel Doupovec, membru al Co
mitetului pentru industrie al Adu
nării Naționale, Rudolf Geryk, 
membru al Comitetului Adunării 
Naționale pentru comitetele națio

nale, șl Valerie Lieskovska, mem
bră a Comitetului pentru industria 
alimentară și a bunurilor de larg 
consum al Adunării Naționale.

Pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de Maria Groza, 
vicepreședintă a Marii Adunări 
Naționale, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor pentru industria chi
mică și rafinării, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Traian Ionașcu, președin
tele Comisiei juridice a M.A.N„ 
secretari ai M.A.N., deputați și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

MARIN FLOREA IONESCU
în ziua de 13 septembrie 1967 a 

încetat din viață tovarășul Marin 
Florea Ionescu, vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara noas
tră.

Născut la 22 ianuarie 1899, în
tr-o familie de țărani săraci, în co
muna Băneasa din fostul județ Te
leorman, a cunoscut din fragedă 
copilărie exploatarea și opresiunile 
regimului burghezo-moșieresc. In
trat de tânăr în rîndurile clasei 
muncitoare, a luat parte activă la 
manifestările antirăzboinice, fapt 
pentru care în vara anului 1917, la 
vîrsta de 18 ani, a fost arestat și 
condamnat la 15 ani muncă silnică, 
pe care i-a executat la închisoarea 
din Tg. Ocna.

După ieșirea din închisoare, to
varășul Marin Florea Ionescu a 
continuat să activeze cu aceeași 
dîrzenie și hotărîre în mișcarea 
muncitorească ilegală. în anul 1931 
a fost primit în rîndurile Partidu
lui Comunist Român, încredințîn- 
du-i-se sarcini de răspundere în 
cadrul Comitetelor regionale ale 
P.C.R. Iași și Oltenia. Pentru acti
vitatea sa revoluționară a fost din 
nou arestat, condamnat la 5 ani în
chisoare și deținut la Doftana, Ca
ransebeș și în lagărul de la Tg. Jiu.

După eliberarea patriei de sub 
jugul fascist i s-au încredințat func
ții de conducere în mișcarea sindi
cală din țara noastră, precum și pe 
linie de stat, fiind ales în anul 1948 
secretar al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

Neobosit activist pe tărîm ob
ștesc, tovarășul Marin Florea Io
nescu a desfășurat în ultimii ani o 
rodnică activitate în cadrul 
A.R.L.U-S., îndeplinind funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Gene
ral.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

La Congresele al VlII-lea și al 
IX-lea ale P.C.R. a fost ales mem

bru al Comisiei Centrale de Revi
zie.

Amintirea tovarășului Marin 
Florea Ionescu, vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, fiu credincios al Partidu
lui Comunist Român, va rămîne 
■neștearsă în inimile noastre.

Comisia Centrală de Revizie' 
a Partidului Comunist Român

Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști 

din Republica Socialistă România
Consiliul General A.R.L.U.S.

Corpul neînsuflețit al tovarășului 
Marin Florea Ionescu va fi depus 
în sala Casei de cultură a tineretu
lui din raionul 30 decembrie, Aleea 
Alexandru nr. 38.

Accesul publicului este permis 
joi 14 septembrie între orele 
15—19 și vineri 15 septembrie între 
orele 10—12.

Adunarea de doliu va avea loc la 
crematoriul „Cenușa" în jurul orei 
14.

vremea
Ieri in (ară : vremea a fost 

în general umedă, cu cer mai 
mult acoperit în cea mai mare 
parte a țării. Au căzut ploi tem
porare în TransLlvania, Banat 
șl Muntenia și locale în Oltenia, 
Moldova și Dobrogea. în cursul 
după-amiezei, în Banat și Oltenia

cerul a devenit variabil, iar 
ploile au încetat. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări lo
cale.

Timpul probabil pentru 15, 16 
și 17 septembrie. în țară : vre
me în general instabilă. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale. Vînt potrivit. în 
București: vreme în general in
stabilă, cu cerul schimbător. Vor 
cădea ploi locale. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

„TURUL ROMÂNIEI"
Din carnetul arbitrului principal

Steaua a învins 
ia Viena

DEPUNEREA UNEI 
COROANE DE FLORI

Primul ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, însoțit 
de ceilalți oaspeți turci, a depus 
miercuri la amiază o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului și a 
Patriei, pentru Socialism și la Ci
mitirul militar turc de la Ghencea.

La solemnități au fost prezenți 
Alexandru Boabă, ministru] petro
lului, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Drînceanu. ambasadorul României 
la Ankara, generali și ofițeri supe
riori, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Recepție oferită de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

Prima zi a vizitei primului mi
nistru al Turciei, Suleyman Demi
rel, în țara noastră s-a încheiat cu 
o recepție oferită de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și soția, în onoarea 
înaltului oaspete și a soției șale.

Au luat parte președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
membri ai guvernului, conducătorii 
unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, oameni de știință 
și cultură, șefi ai cultelor, ziariști 
români și străini.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesa pe 
premierul turc în vizita sa.

Erau prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

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

★
In cursul după-amiezei, soția pre

ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Elena Maurer, a oferit un ceai în 
onoarea soției primului ministru al 
Turciei. (Agerpres)

Ora 11,50. De la podul Teleajenului 
iau startul 63 de alergători. Bălan, 
bolnav, a abandonat. Plutonul rulează 
compact de-a lungul zonei viticole și 
petrolifere. Vîntul din față îngreu
nează pedalarea.

Km. 32. Mizil. Sprint cîștigat de 
Kazmierzak (R.D.G.), urmat de Ema- 
nuelsen (Suedia). între Mizil și Buzău 
fruntașii întețesc alura și plutonul 
se fragmentează în cîteva grupuri la 
diferență de 1—2 minute.

Km. 64. Buzău. La sprint pe primul 
loc, din nou același Kazmierzak, se
condat de Stenzel.

Km. 67. La ieșirea din Buzău o 
barieră oprește desfășurarea cursei 
timp de 10 minute. Rezultă o regru
pare generală. De remarcat că în 
acest moment doi alergători români, 
Grigore și Cernea, luaseră un avans 
de 20 sec.

Km.71. Moiceanu este victima unei 
busculade în pluton, intră în șanțul 
din dreapta șoselei și-și defectează o 
roată.

Km. 74. Neinformați la timp de 
accidentul lui Moiceanu, cicliștii din 
prima noastră echipă împreună cu 
cei olandezi, sînt animatorii unei în
cercări de evadare care durează 
vreo 10 km. Se rulează cu peste 45 
km pe oră.

Km. 101. Moiceanu, ajutat pe ulti
ma parte de Rusu și Grigore, reintră 
în plutonul fruntaș. De remarcat că, 
rămas mult în urmă (diferența ajun
sese la un moment dat de peste 3 mi
nute), Moiceanu a trecut pe lîngă 
toate micile plutoane, înșirate pe 
traseu, ajungînd la cîteva sute de 
metri de cei din primul plan.

Km. 133. Din nou barieră lăsată, la 
ieșirea din Ianca. Cele 5 minute aduc 
o nouă regrupare a participanților.

Km. 168. Sprintul din Brăila, al 
treilea din etapă, este cîștigat de 
Grigore, foarte combativ, urmat de 
Prinsen (Olanda).

Km. ISO. N. Ciumetl reușește să ia

un avans de 50 m, dar este talonat 
cu atenție și absorbit de grosul plu
tonului.

Km. 196. Atacă Mickein, liderul 
cursei. Se distanțează pas cu pas. 
Singurul care îi ia urma este Rusu. 
După un kilometru, Rusu îl ajunge 
pe alergătorul german și continuă

împreună acțiunea. Mickein refuză să 
conducă, lăsînd această sarcină ex
clusiv în seama lui Rusu. în final, 
tânărul nostru ciclist forțează, ia un 
mic avantaj, dar germanul îl depă
șește chiar pa linia de sosire. I-au 
urmat la 2 sec. olandezul Groen, sue
dezii C. și S. Nielsen, Ziegler, olan
dezii PrinSen și Bogert, Moiceanu.

Ora 17,17. S-au parcurs 204 km.
Astăzi etapa a IlI-a : Galați (ora 

13) — Tecuci (14,55), Adjud (16,05) — 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej (17).

Octavian AMZA

Momentîntre două bariereui etapei

„Non bis in idem", zice o vorbă 
latinească, adică: nu se repetă 
aceeași situație exact în același 
mod. Adevărat, în etapa Ploiești— 
Galați, vitregia soartei s-a abătut 
cu precădere asupra unuia singur 
dintre eroii zilei precedente.

După Buzău, unde o barieră bu
clucașă restabilise pe deplin echi
librul inițial, i-am văzut pe aler
gătorii noștri fruntași atacînd cu 
îndîrjire și reușind, in cele din 
urmă, să producă o scindare pe 
primul plan. Mașina presei se afla 
însă la cîteva sute de metri înain
tea plutonului, așa că ne-a fost 
imposibil să distingem fizionomiile 
protagoniștilor. Le-am identificat 
apartenența exclusiv după echipa
ment și, firește, ne-am imaginat 
că printre ei se află cei mai buni 
oameni ai primei noastre reprezen
tative. E lesne de înțeles stupe
facția cu care am primit, ceva mai 
tîrziu, vestea că Moiceanu, căpita
nul echipei, a suferit o avarie me
canică destul de gravă și se află 
undeva în urmă, la o distanță apre
ciabilă ! Singur, de astă dată, fără 
sprijinul vreunui colaborator de 
talia sa, Gabi a reușit să refacă, 
după o urmărire epuizantă, un de
calaj care părea, la un moment dat,

imposibil de recuperat. Foarte tîr
ziu, abia atunci cînd el ajunsese 
la vreo 500 m de liderii cursei, an
trenorul N. Voicu i-a stopat pe 
Rusu și pe Grigore, trimitîndu-i 
în sprijinul „omului nr. 1". Abia 
reintrat în pluton, Moiceanu a tre
cut la ofensivă, și numai riposta 
energică a cicliștilor germani și 
olandezi l-a împiedicat să se dis
tanțeze. Și, cine știe, dacă această 
încercare îndrăzneață s-ar fi bu
curat de aportul coechipierilor, 
poate că a doua barieră, cea de 
la ieșirea din Ianca, ar fi blocat 
plutonul urmăritor, pecetluind ast
fel soarta etapei...

Din păcate, ziua de ieri, înno
rată în general, nu a surîs pînă la 
urmă celor mai combativi și cu
rajoși. Laurii ei au fost culeși în 
final de același Mickein, care a 
plutit comod în plasa lui Rusu — 
după ce la Ploiești folosise o ma
nevră asemănătoare cu Ciocan — 
pentru a se impune cu un sfert de 
roată la sprintul de pe bulevardul 
Republicii.

Există, însă, o revanșă a ade
vărului. Să așteptăm, deci, etapa 
de azi!

Dan DEȘLIU

Echipa de fotbal Steaua București 
a debutat victorioasă în „Cupa Cu
pelor", cîștigînd cu scorul de 2—0 
(1—0) prima partidă cu formația vie- 
neză F. K. Austria. Meciul, desfășu
rat aseară pe stadionul „Prater" din 
Viena, a fost de un bun nivel tehnic, 
cei aproape 20 000 de spectatori a- 
plaudînd deseori la „scenă deschisă". 
Golurile au fost înscrise de Soo (min. 
42) și Sorin Avram (min. 70).

în deschidere, într-o partidă con
tând pentru „Cupa orașelor târguri", 
Atletico Madrid — S. K. Viena 5—2 
(2-0).

Ieri, pe stadionul 
„Republicii"
Primul din seria de toamnă a me

ciurilor de pregătire pe teren pro
priu a reprezentanților fotbalului 
nostru a avut loc ieri după-amiază 
pe stadionul „Republicii" din Capi
tală, în compania Selecționatei clu
burilor din Izrael. Alintând numai o 
parte din cei ce candidează la selec
ționare — întrucît, după cum se știe, 
aseară echipa Steaua, în formație 
completă, a debutat în „Cupa Cupe
lor" jucînd la Viena cu F. C. Austria 
— antrenorul Teașcă a încercat la 
București cîțiva tineri jucători ce se 
remarcaseră în partidele de campio
nat.

Selecționata noastră divizionară a 
apărut ieri pe teren în următoarea 
alcătuire : Răducanu — Anca, Nun- 
weiller III, Barbu, Mocanu — Gher- 
gbeli, Angelescu — Lucescu, Dumi- 
trache, lancu, Kallo. Formula nu s-a 
dovedit prea fericit aleasă. Echipa 
noastră a furnizat un joc de slabă 
factură, pe alocuri lamentabil. Era 
de-a dreptul jenant să-i urmărești 
pe înaintași, în încercările lor dis
perate de a stăpîni mingea. Aproape 
în nici una din acțiuni n-a de
monstrat existența vreunei scheme 
tactice clare. întâmplarea și-a pus 
pecetea pe foarte multe din atacuri.

Scor final 3—1 (0—1) pentru fotba
liștii români. Autorii golurilor : lancu 
(min. 70 și 83), Lucescu 'min. 75) — 
respectiv Burba (min. 44).
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REUNIUNEA LA DUPĂ BOMBARDAREA Sesiunea ÎNAINTEA CONGRESULUI

PORTURILOR CAM FA Consiliului
PARTIDULUI LABURIST odihnă în U. R. S. S.

^KINSHASA 13 (Agerpres). — 
Participanții la lucrările reuniunii 
O.U.A'. la nivel înalt âu continuat 
miercuri dezbaterile în cadrul dis
cuției-generale pe marginea rapor
tului.- .prezentat de Diallo Telli, se
cretar 1 general al Organizației Uni
tății’‘Africane. In intervențiile lor, 
vorbitorii s-au pronunțat pentru 
ccrnșpiidarea unității africane și li
chidarea greutăților care stau în 
fața O.U.A. Șefii de state și repre
zentanții acestora au aprobat pro- 
punerea președintelui Zambiei, 
Kenneth Kaunda, ca sesiunea Con
siliului ministerial al O.U.A. să se 
dbsfășbare la 19—23 februarie 1968 
îp capitala Zambiei.

Reprezentanții mișcărilor de eli
berare națională din Rhodesia, Re
publica Sud-Africană și insulele

Comore au adresat participanților 
la lucrări memorandumuri în care 
solicită țărilor membre ale O.U.A. 
un sprijin moral și material mai 
eficient în lupta de eliberare na
țională.

In cuvîntarea rostită, președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda, a 
cerut țărilor africane să inițieze și 
să sprijine desfășurarea unei cam
panii internaționale pentru a ob
ține eliberarea celor 37 de patrioți 
arestați în Republica Sud-Africană 
pasibili de condamnare la moarte 
conform legilor rasiste ale regimu
lui de la Pretoria.

Din Kinshasa se anunță că se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, a sosit 
în capitala congoleză unde, potrivit 
surselor O.U.A., va lua parte la 
ședința de închidere a reuniunii la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane.

si HArae
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DECLARAȚIA PURTĂTORU
LUI DE CUVÎNT AL M.A.E.
AL R. D. VIETNAM

împotriva condamnării

interparlamentar
Cuvîntarea delegatului român

își intensifică

acțiunile revendicative

Tovarășul

P. Meulescu-Mizil
A

a avut o întîlnire

9 CONVORBIRI UNGARO-

I
I

la moarte a trei patrioți
rhodesieni

AUSTRIECE.

La Budapesta se desfășoară 
convorbiri între reprezentanții 
Ministerului Comerțului Exte
rior al R. P. Ungare și condu
cerea firmei austriece „Steyr- 
Daimler-Puch" în legătură cu 
posibilitățile de cooperare în
tre întreprinderile ungare si în
treprinderile ..Steyr" din Aus
tria. (M.T.I.).
® SCHIMBUL DE MĂRFURI 1N-

I
I
I

TRE R.P.D. COREEANĂ Șl

CUBA.

I
I
I
I

La Havana a fost semnat un 
protocol cu privire la schimbu
rile de mărfuri pe anul 1968 
între Republica Cuba si R. P. D. 
Coreeană. în baza acestui pro
tocol. R. P. D. Coreeană ur
mează să livreze Cubei mașini, 
unelte agricole, otel laminat, 
minereuri, produse alimentare, 
bunuri de consum și altele, pri
mind în schimb nichel, zahăr 
si numeroase alte mărfuri. Pro
tocolul prevede o creștere în
semnată a volumului schimbu
lui de mărfuri dintre cele două 
țări.
® NAȚIONALIZARE ÎN ALGE-

CAIRO 13 (Agerpres). — Repre
zentanții la Cairo ai mișcărilor 
de eliberare din Africa de sud-vest, 
Rhodesia, Mozambic și Guineea 
portugheză au dat publicității o de
clarație în care au protestat îm
potriva condamnării la moarte de 
către autoritățile rasiste de la Sa
lisbury a trei patrioți africani. în 
declarație se amintește că aceeași 
soartă îi așteaptă pe alți 150 afri
cani, aflați de mai multă vreme în 
închisorile rhodesiene.

în încheiere, declarația cheamă 
Organizația Unității Africane, în 
special pe șefii de guverne și de 
state întruniți actualmente la 
Kinshasa, să adopte măsuri active 
și eficiente în sprijinul mișcării de 
eliberare din Rhodesia și din alte 
teritorii africane supuse opresiunii 
colonialiste și rasiste.

CONGRESUL

MONDIAL AL

RIA.

I
I
I
I

în capitala algeriană a fost 
dat publicității un decret al 
președintelui Boumedienne, prin 
care se naționalizează compa
nia producătoare de detergent! 
„Detersav-Algerie". filială a 
societății americane ..Procter 
and G-amble". Totodată au fost 
naționalizate toate bunurile si 
acțiunile deținute de aceasta 
din urmă în Algeria. Decretul 
precizează că guvernul nigerian 
va plăti compensații firmei 
mericane.
9 DECALAJUL SE MĂREȘTE

a-

ORAȘELOR 
ÎNFRĂȚITE

PARIS 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Miercuri s-a 
deschis la Palatul U.N.E.S.C.O. din 
Paris cel de-al VI-lea Congres 
mondial al orașelor înfrățite care 
are ca temă : „înfrățirea și cola
borarea intercomunală în slujba 
păcii între popoare". La congres 
participă delegații din numeroase 
țări ale lumii printre care și o de
legație română, în frunte cu Gheor- 
ghe Cambose, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
orășenesc Iași.

neI
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!le-a revenit 69.5 ia sută (în 

1956 — 66,2 ia sută), iar țărilor 
în curs de dezvoltare numai 15 

„ la sută 
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I
I

In anuarul statistic O.N.U.
1966 se araiă că decalajul între 
tăvile dezvoltate din punct de 

Iyedere industrial și țările în 
eurs de dezvoltare continuă să 
ginească. Ekportul mondial s-a 
dublat în anul 1966 față de a- 

I nul 1956. atingînd cifra record 
de 200 miliarde de dolari. Din 

•"această sumă țărilor industriale 
■ Ie-a revenit 69.5 ia sută (în

(in 1956 - 34 la sută).
FENOMENE DE CON-

CENTRARE...
' rwnimmvxtinsaanw

.piljrc: :

,.... sînt semnalate în viața eco- 
.nomică a unor țări capitaliste.

. ,ÎN JAPONIA a avut loc con
stituirea celei mai mari firme 

“'constructoare de vase din lume, 
"hlshikawajima Harima Heavy 

S-Industries Co." a semnat marți 
contractul de fuzionare cu fir
ma „Kure Shipbuilding and 

S; Inginecring Co“.' si. totodată, a 
„anuntat fuzionarea formală a 
celor două companii sub denu- 

• mirea primei -societăți. Acum. 
8' hoția companie dispune de un 

■capital de 27 miliarde yeni.
împreună, cele două firme au 

lansat anul trecut vase cu o ca- 
; 1,7 milioane 
tone, depășind firma' ..Mitsu- 

,A§shi Heavy Industries Co." 
în prezent era cea 

•e companie - construc
toare din lume.

( R. F. a .GERMANIEI două

S lansat anul trecut
pacitate totală de 
tone, depășind fii 

xîenvj 
S' CȘre pînă î 
§ mai mare ci-------

I
II IN R. F. a GERMANIEI două |

lI
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I

ce, Thysserr-'Huețte- si -Haetten- 
werk OberRSusen. îs-ău .“contopit, 
formînd cel mai important car
tel al otelului din Europa oc
cidentală. cu 190 000 de lucră
tori.

IN SF1RȘIT, cunoscutul mag
nat al presei engleze. Roy 
Thomson, a cumjșă-rat-— pentru ti 
suma de ÎO milioane ' 3bIavi-'.:T2 A 
ziare din statele americane | 
Idaho siv California, căre apar- H 
țineau pînă acum corporației 
„Brash-Moor newspapers". în g 
istoria presei americano, aceas- sl 
ta este cea mai importantă cum- b 
părare de . publicații...(un ...tjrai h 
zilnic de 540 mii--de-exemplare); g

'V
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HANOI 13 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
care condamnă recentele bombar
damente ale avțației americane a- 
supra porturilor Cam Fa și Hai- 
fong. După ce arată că au fost a- 
tacate zone populate și obiective 
economice situate, atît în centrul 
Haifongului, cit și în împrejurimile 
sale, precum și satele înconjurătoa
re, în declarație se condamnă a- 
ceste acte agresive ale aviației a- 
mericane — acte pe care le cali
fică drept o încălcare gravă a nor
melor dreptului internațional.

A
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Reprezentantul Cambodgiei la Or
ganizația Națiunilor Unite a adre
sat o scrisoare președintelui Consi
liului de Securitate în care protes
tează în numele guvernului său 
împotriva incursiunilor efectuate pe 
teritoriul cambodgian d.e trupele 
sud-vietnameze și americane. Do
cumentul denunță, de asemenea, ac
tele de provocare de la granița 
cambodgiană efectuate de subuni
tăți ale armatei tailandeze, precum 
și violarea spațiului aerian al Cam
bodgiei.

GENEVA 13 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul în cadrul dezbaterilor 
la cea de-a 101-a sesiune a Consi
liului interparlamentar delegatul 
român, I. Iliescu, a subliniat rolul 
important al cooperării active a tu
turor țărilor în soluționarea proble
melor internaționale. în epoca noas
tră, a arătat vorbitorul, fiecare 
stat și fiecare națiune mică sau 
mare trebuie și poate aduce o con
tribuție activă la prevenirea unui 
război mondial, la destinderea in
ternațională, la dezvoltarea coope
rării între popoare.

Referindu-se la situația din Eu
ropa, el a relevat că dezvoltarea 
normelor de cooperare în această 
parte a lumii 
terea existenței 
mane care să se 
poziția Uniunii

impune recunoaș- 
a două state ger- 
reflecte și în com- 
interparlamentare.

LONDRA 13 (Agerpres). — îna
intea Congresului Partidului labu
rist, programat între 2 și 7 octom
brie la Scarborough, sindicatele 
britanice — principala bază electo
rală a laburiștilor — își intensifică 
acțiunile lor revendicative. După 
la recentul Congres al T.U.C. de 
Brighton reprezentanții celor a- 
proape 9 milioane de membri 
sindicatelor au criticat politica eco
nomică a actualului guvern, marți, 
primul ministru Harold Wilson a 
primit o delegație formată din 40 
de membri ai Comisiei economice a 
T.U.C., care a expus poziția sindi
catelor față de „lunga perioadă de 
austeritate și de sacrificii", anun
țată la Newport de șeful cabinetu
lui laburist.

ce 
la

ai

Delegația, care a cuprins printre 
alții pe George Woodcock, secreta
rul general al T.U.C., și pe Frank 
Cousins, președintele puternicului 
sindicat din transporturi, și-a ex
primat neliniștea față de creșterea 
continuă a șomajului (în luna au
gust a.c. acesta a ajuns la 555 000 
de șomeri cu perspectiva de a a- 
tinge în iarnă cifra de 750 000) și 
a cerut guvernului să adopte o po
litică deflaționistă. Observatorii po
litici nu exclud posibilitatea ca șe
ful guvernului, în pofida fermității 
manifestate pînă acum, să satisfacă 
înaintea congresului laburist de la 
Scarborough unele dintre revendi
cările sindicatelor.

eu tovarășul

P. A. Demicev
«

MOSCOVA 13. — Corespondentul 
Agerpres N. Cristoloveanu trans
mite : Tovarășul Paul Niculescu.- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.C.U.S., se află în 
concediu de odihnă în Uniunea So
vietică, a avut o întîlnire cu tova
rășul p. N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire caldă, tovărășească.

La convorbire a participat Titus 
Sinu, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al României în Uniunea So
vietică.

U. R. S. S.

Hotărîre cu privire
ia îmbunătățirea
deservirii populației

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au a- 
doptat o hotărîre cu privire la mă
surile de. îmbunătățire continuă a 
deservirii populației. în hotărîre 
se remarcă că în ciuda îmbunătă
țirii în ultimii ani a deservirii 
populației; nivelul ei nu asigură 
satisfacerea cerințelor mereu cres- 
cînde ale oamenilor sovietici . Ho- 
tărîrea prevede ca în anii 1967— 
1970 serviciile către populație să 
fie considerabil dezvoltate și, mai 
ales, în mediul rural. Se prevede 
lărgirea drepturilor organizațiilor 
care se ocupă cu prestări de servicii 
să folosească beneficiile lor pentru 
construcția unor noi întreprinderi. 
A fost, de asemenea, reglemen
tată salarizarea unor grupe de lu
crători din acest domeniu de acti
vitate.

AL ASOCIA-

Patrioți angolezi în timpul pregă
tirii militare

Cel mai mare petrolier francez, „Magdala", a fost lansat de curînd Ig șantierele navale 
Saint-Nazaire (Franța)

ageri ț i i I e
de presă
transmit

CEL DE-AL 8-LEA CONGRES
ȚIEI GEOLOGICE CARPATO—BALCANICE 
a început miercuri la Belgrad, Participă delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și reprezentanți 
din alte țări care nu sînt membre ale acestei organizații. 
Delegația română este condusă de acad. prof. Alexan
dru Codarcea, președintele Comitetului de Stat pentru 
Geologie.

ZIUA ROMÂNIEI LA TÎRGUL DE LA VIENA. 
Miercuri a fost Ziua României la Tîrgul internațional de 
toamnă de la Viena. Cu acest prilej, șeful reprezentan
ței comerciale române la Viena, Constantin Stoica, și 
directorul pavilionului Republicii Socialiste România, A- 
lexandru Marius, au oferit un cocteil. în aceeași zi, pa
vilionul țării noastre a fost vizitat de Fritz Bock, vice
cancelar al Austriei și ministru al comerțului.

NOI ÎNSCRIȘI IN P.C.F. Cu prilejul sărbătorii 
tradiționale a ziarului „L’Humanitâ", organ al Partidului 
Comunist Francez, sîmbătă și duminică s-au înregistrat 
2 250 noi înscriși în P.C.F. Numărul celor înscriși în 
partidul comunist în 1967 depășește 40 000.

Expozijie de artă populară româ
nească în localitatea Uherske Hra- 

diste din R. S. Cehoslovacă

berlin încheierea sesiunii știin
țifice consacrate aniversării a 
100 de ani de la apariția
„Capitalului"

BERLIN 13. — Corespondentul 
Agerpres Șt. Deju transmite: 
Miercuri s-au încheiat la Berlin 
lucrările sesiunii științifice consa
crate aniversării a 100 de ani de 
la apariția operei lui Karl Marx 
„Capitalul", organizată de Comite
tul Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

La sesiune au participat și tova-

rășii Ștefan Voicu, prof. dr. Valter 
Roman, membri ai C.C. al P.C.R., 
conf. dr. Aurel Negucioiu și conf. 
dr. Gh. Apostol.

în cadrul sesiunii, marți a 
cuvîntul Ștefan Voicu, care a 
zentat referatul „Revoluția
nico-științifică și implicațiile ei so
ciale".

luat 
pre- 
teh-

EȘUAREA UNEI LOVITURI DE STAT ÎN 
VOLTA SUPERIOARĂ. în Volta Superioară a fost 
descoperită și lichidată miercuri o tentativă de lovitură 
de stat. Organele securității au arestat aproximativ 20 
de persoane. Printre cei arestați se numără și căpitanul 
Maurice Sanon, comandantul jandarmeriei din Volta Su
perioară.

PAVILIONUL ROMANESC din cadrul Tîrgului 
international de la Salonic a fost vizitat de ministrul 
afacerilor externe al Greciei, Economu-Gouras, însoțit de 
Stavros Antoniadis și Kostas Samaras, președintele și, 
respectiv, directorul general al Tîrgului internațional. Cu 
acest prilej, oaspeții au apreciat calitatea mărfurilor ex
puse și modul lor de prezentare.

GUVERNUL SIRIEI A EMIS UN DECRET 
prin care toate instituțiile de învățămînt din această țară 
vor trece sub controlul guvernamental. Pînă acum exis
tau și instituții de învățămînt particulare.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL FRANȚEI 
ÎN AUSTRIA. Georges Pompidou, primul ministru 
francez, a sosit miercuri la Viena într-o vizită oficială 
de trei zile. El este însoțit de Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe, și de Andre Bettencourt, se
cretar de stat pentru problemele externe. La aeroport, 
oaspeții francezi au fost salutați de cancelarul Austriei, 
Josef Klaus.

PRIMIRE LA KREMLIN. Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., l-a primit la Kremlin pe 
Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, care se află 
în vizită în Uniunea Sovietică.

TODOR JIVKOV, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, l-a primit miercuri pe ministrul 
comerțului și industriei al Kuweitului, Abdallah al Ja- 
bar, care se află într-o vizită în Bulgaria.

,,COSMOS-176". La 13 septembrie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului — 
„Cosmos-176". La bordul satelitului sînt instalate apa
rate destinate continuării explorării spațiului cosmic. 
(TASS).

DELEGAȚIA de președinți ai Comitetelor executive 
ale Sfaturilor populare ale orașelor București, Constanța, 
Cluj și Iași, aflată în Belgia, a vizitat obiective econo
mice și culturale din orașul Liege, precum și obiective is
torice, culturale și economice din orașul Gând. Cu acest 
prilej, la Tîrgul internațional din acest oraș a fost orga
nizată o zi a României, iar președintele tîrgului, F. Mey- 
vaert, a oferit un dejun în cinstea delegației române.

LA ȘEDINȚA SECRETARILOR COMISIEI DE 
ARMISTIȚIU DIN COREEA, care a avut loc 
miercuri la Panmunjon, reprezentantul părții coreene a 
arătat că în perioada dintre 9 august și 11 septembrie 
personalul american s-a făcut din nou vinovat de in
troducerea de arme în zona demilitarizată. El a decla
rat, de asemenea, că în zilele de 10 și 11 septembrie, în 
zona amintită, au pătruns sute de soldați americani 
înarmați.

A SCĂPAI

Așezată la semi-înălți- 
me în fața pavilionului 
central, deviza scrisă în 
șase limbi — „Tehnica in 
slujba păcii și progresu
lui" — este adesea estom
pată d,e mulțimea vizitato
rilor ce se perindă prin 
fața ei. In bătrînul oraș 
Brno, presărat cu monu
mente și .castele, a căror 
vîrstă se pierde în negura 
timpurilor, Tîrgul interna
țional oferă prin contrast 
imaginea modernă a ex
ponatelor sale — construc
ții mecanice și mașini de 
cele mai variate tipuri și 
categorii — de la mașini- 
unelte și agregate pînă la 

-'’.'calculatoare electronice și .. 
avioane utilitare. Intr-un 
parc 
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mp, 
de 
ță- 
și

de 750 000 
de întreprinderi 

comerț exterior ale 
rii gazdă, precum 
peste o mie de firme

străine din 32 de țări 
își etalează in aceste zile 
produsele de specialitate.

Un astfel de contrast 
este de altfel propriu în
suși orașului. Cu o istorie 
străveche, frecvent evoca
tă in materialele publici
tare ale organizatorilor 
Tîrgului, Brno a constitu
it încă. în Evul Mediu un 
important centru comer
cial, pentru ca la începu
tul secolului trecut să de
vină renumit ca sediu al 
unor tîrguri anuale, în
deosebi pentru produse 
textile. Brno de odinioară, 
renumit prin aceste pro
duse, n-a rămas un „Man
chester al Moraviei", cum

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

i se spunea, ci s-a trans
format intr-un mare cen
tru cehoslovac al indus
triei de mașini.

Astăzi, cu o populație 
de 350 000 de locuitori, cu 
importantele sale între
prinderi industriale, cu in
stituțiile sale de știință și 
cultură, el oferă un cadru 
firesc Tirgului internațio
nal de construcții mecani
ce, aflat la a noua sa edi
ție anuală.

O trăsătură caracteristi
că a Tirgului de la Brno

constă în aranjarea 
duselor pe sectoare 
specialitate, așa incit 
interesați să poată avea 
prin comparație o imagine 
a produselor din aceeași 
categorie, expuse de firme 
diferite. Pe suprafața a- 
mintită a parcului, pavi
lioanele ocupă circa 73 000 
mp,, iar aria exponatelor 
aflate in aer liber, în afara 
pavilioanelor, încă 65 000 
mp.

Nucleul principal al tîr
gului este pavilionul A, 
divizat la rîndul său în 
cîteva sectoare. Unul din
tre acestea, pavilionul na
țiunilor, cuprinde expoziții 
reprezentative ale diferi-

pro- 
de 
cei

telor țări sau ale organi
zațiilor mandatate de către 
stat. Aici pot fi văzute 
standuri ale țărilor socia
liste participante la tîrg — 
Bulgaria,- Cuba, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovieti
că. România, care partici
pă la Brno cu exponate in
dustriale la fiecare doi 
ani, este reprezentată la 
actuala ediție printr-un bi
rou comercial; panouri 
amplasate în incinta stan
dului nostru oferă privi
rilor aspecte industriale, 
precum și priveliști turis
tice din România de azi. 
In alte spații ale aceluiași 
pavilion al națiunilor sînt 
amplasate expoziții ale 
Angliei, Austriei, Belgiei, 
Braziliei, Canadei, Finlan
dei, Franței, Indiei, Italiei, 
Libanului, Luxemburgu
lui, Marocului, Norvegiei,

Olandei, Statelor Unite, 
Suediei, Turciei.

Întregul oraș în care ne 
aflăm trăiește sub semnul 
acestor manifestări. Em
bleme ale tîrgului pot fi 
văzute pe diferite clădiri, 
tramvaiele și autobuzele 
care se îndreaptă spre 
zona respectivă poartă in
scripții indicatoare în di
ferite limbi, afluența de 
delegați străini și alți vizi
tatori de peste hotare 
în creștere.

Țara gazdă depune 
te eforturile pentru a 
gura un succes cit
mare actualei ediții, aceas
ta fiind considerată un 
preludiu și un fapt de 
bun augur în pregătirea 
jubileului de zece ani al 
tîrgului care va fi marcat 
anul viitor.

este

toa- 
asi- 
mai

Barbu STOIAN

Faptul a fost anunjat oficial de | 
Ministerul Apărării al S.U.A, Ca g 
urmare a unei manevre greșite, o g 
rachetă de tip „Pershing”, lansată § 
de la baza White Sands din sudul § 
Statelor Unite, a scăpat mărfi de s 
sub control și a căzut pe teritoriul = 
Mexicului, în apropierea localității | 
Bosque-Bonito, la 32 de kilometri § 
de frontiera americano-mexicană. =

Comunicatul militar publicat în | 
S.U.A. dă o serie de detalii liniști- | 
toare. Racheta nu conținea o încăr- i 
cătură explozivă. Ea nu a provocat s 
pagube. Un elicopter al forțelor g 
aeriene ale S.U.A. a recuperat-o | 
marți după-amiază. g

Agențiile de presă evocă însă și = 
unele fapte neliniștitoare. Inciden- | 
tul constituie numai una din „gre- | 
șelile” de același fel ce au avut = 
loc în ultimii ani în această re- | 
giune. In iarna anului 1965, o ra- i 
chetă de tipul „Athena” a deviat s 
de la traiectorie și a căzut în a- | 
propiere de Creede (Colorado), g 
Proiectilul nu a fost găsit decit în § 
primăvara anului următor, după to- 1 
pirea zăpezilor. La 20 februarie | 
1964 o rachetă de același tip s-a ș 
prăbușit la 32 kilometri- de Du- f 
rango (Colorado). Drept urmare, g 
incidentul de marți „a provocat o 1 
anumită neliniște în rîndurile locui- | 
lorilor din regiunea limitrofă", | 
după cum relatează una din agen- = 
ții. Și cum să nu provoace ? Viito- | 
rul incident asemănător ar putea = 
pricinui „pagube". Iar viitoarea | 
rachetă, „scăpată de sub control", | 

I ar putea avea chiar o încărcătură | 
explozivă. In acest caz, scuzele ofi- | 
ciale și chiar despăgubirile ar veni ș 
prea tîrziu. Neliniștea locuitorilor = 
din „regiunea limitrofă" este de = 
înțeles. |
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