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VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL REPUBLICII TURCIA, 
SULEYMAN DEMIREL

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica

Rațiunea 
prezenței 
tehnologului în

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Chi
vu Stoica, a primit joi la amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe pri
mul ministru al Republicii Turcia, 
Suleyman Demirel.

La primire au participat preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, membri ai Consiliului de Stat 
și alte persoane oficiale române și 
turce:

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

IN PAGINA A V-A

La Uzinele „Timpuri noi" din 

Capitală. Un nou lot de electro- 

compresoare gata pentru ex

pediție

Foto : A. Cartojan

in luna august, s-a trecut la genera
lizarea fermelor și întreprinderilor agri
cole de stat, organizate pe baza prin
cipiilor cuprinse In Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.R. din martie 1967. Sînt 
create condiții ca prin lărgirea atribu
țiilor, a competențelor și a răspunderii 
celor care lucrează în sfera nemijlocită 
a producției, unitățile agricole de sfat 
să devină centre puternice ale produc
ției agricole, întreprinderi agro-industri- 
ale avansate. Pentru atingerea acestui 
obiectiv se impune ca, ținîndu-se seama 
de deficiențele care au existat In plani
ficarea, finanțarea și organizarea gos
podăriilor de sfat, care au dus la men
ținerea unor producții scăzute și la un 
preț de cost ridicat, să se intensifice ac
țiunea de organizare științifică a produc
ției, de ridicare a nivelului tehnic al a- 
cesteia.

Pe lîngă celelalte măsuri, care au 
așezat pe principii noi activitatea aces
tor unități, a fost creată-o funcție nouă, 
în cadrul fiecărei întreprinderi agricole 
de sfat, cea de tehnolog șef. Rolul și 
atribuțiile sale sînt diferite mult fafă 
de cele ale inginerului șef din fostele 
gospodării de sfat. Inginerul șef, avînd 
ca sarcină coordonarea activității gos-

ÎNTREPRINDEREA
AGRICOLĂ DE STAT

Ing. Triță FĂNIȚĂ
Secretar general în Consiliul Superior 

al Agriculturii — Departamentul 
gospodăriilor agricole de stat

La deschiderea școlilor

pasiune

podăriel, nu se putea ocupa de intro
ducerea în producție a cuceririlor știin
ței și tehnicii. Chiar dacă ar fi vrut 
să experimenteze, în cadrul unității, 
comportarea diferitelor soiuri sau hi
brizi, influența îngrășămintelor și alte 
asemenea aspecte, nu aveau posibili
tatea să o facă deoarece bună parte 
din timpul lor de muncă era afectat 
rezolvării lucrărilor de birou. Acest 
lucru explică și de ce, în unele gospo
dării de stat, nivelul agrotehnicii apli
cate era necorespunzător, iar produc
țiile cu mult sub posibilități. Este sufi
cient să arăt că și în acest an, în care 
condițiile naturale au fost favorabile 
culturii griului, la G.A.S. Păfule, regiu
nea Oltenia, nu s-a obținut o recoltă 
corespunzătoare datorită greșelilor în 
fertilizarea terenului. Au existat gos
podării de stat vecine, cu condiții na
turale și economice asemănătoare dar 
în care nivelul producției și al renta
bilității era foarte diferit. Cauzele erau 
determinate, de cele mai multe ori, de 
nivelul tehnologiei aplicate.

Crearea funcției de tehnolog șef și 
îndeplinirea multiplelor sarcini care-i 
stau în față vor contribui ca, în toate 
fermele, să se obțină producții mari

și la un preț de cost redus, așa cum 
se realizează în unitățile fruntașe. Se 
cere ca încă de pe acum, cînd s-a ter
minat organizarea întreprinderilor a- 
gricole de stat și a fermelor, activitatea 
tehnologului șef să fie bine precizată, 
să se îngrijească îndeaproape ca, înce- 
pînd cu însămînțările din toamna aces
tui an, toate lucrările să se facă în mod 
corespunzător. Fiind vorba de o funcție 
nouă se pune întrebarea : cum va lucra 
tehnologul șef, care sînt principalele 
lui atribuții î

în activitatea tehnologului șef des
prindem în primul rînd două aspecte 
mai importante : aplicarea în practică 
a cuceririlor științei și tehnicii și ela
borarea tehnologiei procesului de pro
ducție în fiecare etapă. Această acti
vitate incumbă multă experiență, auto
ritate profesională, spirit de inițiativă, 
înclinație către cunoașterea și genera
lizarea noului. De aceea, se cere ca 
tehnologul șef al întreprinderii agricole, 
pe lîngă o bună pregătire profesională, 
să studieze, să. cerceteze, și .să urmă
rească aplicarea noului în condițiile 
specifice în care fermele își desfășoară 
activitatea.

Cele cîteva luni care au trecut de 
la înființarea primelor întreprinderi a- 
gricole de sfat au constituit și un prilej 
de verificare a modului cum tehnologul 
șef poafe influența introducerea în prac
tică a progresului tehnic. La întreprin
derea agricolă de sfat Lehliu, regiunea

(Continuare !n pag. a IlI-a)
Ion Dodu BĂLAN

Dejunul oferit de pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu 
Stoica, și dineul oferit de 
primul ministru al Repu
blicii Turcia, Suleyman 
Demirel.

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Consiliului de Miniștri 

au continuat joi dimineața convor
birile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi-

cil Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, și primul ministru al 
Republicii Turcia, Suleyman Demi
rel.

La convorbiri au luat parte per» 
soane oficiale române și turce. AU 
fost abordate probleme internațio
nale de interes comun. (Agerpres)

■ HI

’■ -Ai

In Istoria școlii româ
nești, cu tradițiile ei bo
gate și luminoase, n-au 
foșnit niciodată, ca în 
dimineafa aceasta de 
septembrie, atîfea file 
de manual și niciodată 
alifia ochi, iradiind o 
nobilă curiozitate și pa
siune, n-au sorbit cu a- 
tita fervoare, slova tipă- 
rită-n manuale. Asta 
pentru că nicicind n-au 
funcționat atitea 
cu un profil 
rial, aș zice
vîrstele, și nici 
s-au tipărit atitea manua
le care să tie distribuite 
gratuit elevilor, de la 
prima pînă la ultima 
clasă. Aproape 4 milioa
ne de -elevi pășesc, in 
dimineafa aceasta, pragul 
a sute de mii de săli de 
clasă, pregătite exem
plar pentru Începutul 
noului an școlar, unde îi 
așteaptă manuale noi, 
cu un confinut bogat, 
sincronizat cu cele mai 
recente cuceriri ale știin
ței și culturii, li așteap
tă un corp didactic en
tuziast, cu o înaltă pre
gătire profesională și cu 
o profundă răspundere 
patriotică fafă de instrui
rea și educarea construc
torilor de miine ai so
cialismului. Prin nume
roasele măsuri luate în 
vederea îmbogățirii pro
gramei analitice, a îm
bunătățirii conținutului 
manualelor și a metode
lor științifice de preda
re, elevii vor putea pă
trunde mai adine tainele 
științei și culturii, își vor 
putea însuși temeinic 
mai multe limbi străine 
moderne, instrumente in
dispensabile pentru cu
noașterea progresului și

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe ministrul bilanțului 

și programării economice al Italiei, 
Giovanni Pieraccini

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit joi după-amiază pe Giovanni 
Pieraccini, ministrul bilanțului și 
programării economice al Italiei, 
care ne vizitează țara.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o -atmosferă cordială, au luat par
te Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
precum și Niccolo Moscato, ambasa
dorul Italiei la București.

(Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI

H Cărările întortocheate ale lemnului de 
foc H La „Leșul Ursului": Depășirea pro
vizoratelor— condiția reanimării econo
mice H Recolte bogate — pe terenul unor 
investiții bine gîndite H Festivalul și con
cursul internațional „George Enescu"

File dintr-un circuit
viziune de an

samblu asupra literatu
rii universale și a isto
riei artelor. Anul școlar 
care începe în diminea
ța aceasta constituie in
discutabil o treaptă ca
litativă în evoluția învă- 
fămînfului românesc. Dar, 
evident, orice progres 
are nevoie de suporți 
trainici, în cazul de față 
dintr-un aliaj ce Unește 
eforturile slujitorilor șco
lii cu cele ale tuturor 
factorilor de cultură.

Mă gîndesc cu acest 
prilej, la o problemă 
care mi se pare a sta

tibila cu școala, cu edu
cația estetică a elevilor, 
și anume la literatura 
pentru ei, despre ei și 
despre specificul vîrstei 
lor. Au ei la dispoziție 
asemenea cărți de o 
ținută artistică mul
țumitoare î Răspund ele 
prin conținutul lor 
nevoilor vîrstei și u- 
niversului sufletesc al 
copilului de astăzi 1 Cit 
de utilă ar ti o Enciclo
pedie pentru școlari, o 
istorie a arfelor și a

de Paul EVERAC

O dată cu extinderea susținută a turismului, nu
meroși cititori ne adresează relatări din peregrină
rile lor prin țară, consemnînd diierite notații inte
resante, sesizări, propuneri. Asemenea relatări, care 
reflectă pasiunea pentru frumusețile patriei, pre
ocuparea pentru ridicarea nivelului activității tu
ristice, furnizează un valoros material faptic orga
nelor și instituțiilor din domeniul respectiv.

In acest context, prezintă interes însemnările scri
itorului Paul Everac, privind o serie de aspecte de 
ordin turistic, remarcate cu prilejul unei călătorii 
„în circuit" prin țară.

și cer îndreptare. E un fel de a 
crede în mai bine.

Am făcut, de asemenea, în virtu
tea dreptului meu de cetățean, cî
teva sugestii și' propuneri. Notele 
nu sînt pieptănate, le-am lăsat în 
stare brută.

Așadar :
11, VII. Rodna Veche — Valea Vi

nului. Șosea grea, hîrtoape. Circu-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Vacanță 1967. Umblînd în circuit 
prin țară mi-am notat în' carnet 
cîteva lucruri concrete, imediate. 
Ele se leagă (e inevitabil) de o 
sumă din considerațiile generale pe 
care le-am publicat mai înainte, 
sînt un fel de ilustrare a lor, în
tr-o condică de sugestii si reclama- 
ții mărunte.

Nu e grozav de plăcut să re
clami, asta îți dă un aer de para
ponisit, de cîrcotaș. Dar eu cred că

nu e inutil să coborîm uneori din 
sfera generalităților la faptele ce 
ne atrag atenția zilnic, să zgîndă- 
rim cîteva lucruri mai mari sau 
mai mici, să gonim răul oriunde îl 
întîlnim, să ne spunem părerea în 
legătură cu tot ce vedem împreju
rul nostru.

Firește, în jurul nostru vedem 
multe lucruri admirabile. De aceea 
tocmai e util să strîngem și cîteva 
din cele care strică buna impresie

dm carnetul 
unui scriitor

lație intensă la camioane cu mi
nereu și remorci cu bușteni.

— Ar trebui să rulăm 100 000— 
150 000 km, spune șoferul, dar nu 
atingem decît 20—30 000 km din 
cauza drumului, apoi mașina se 
strică. De ce nu se repară șoseaua ? 
De ce nu se întreține ? — Promit 
mereu, țin ședințe, apoi uită. De 
fapt mașinile nu sînt toate ale în
treprinderii miniere, cl ale D.R.T.A.,

închiriate. Unii plătesc, alții înca
sează, de șosea nu se ocupă ni
meni, Ne-au dat mers de o oră (9 
km !), dar paguba mașinilor rămîne 
pagubă.

14. VII. Drumul de la Valea Mare 
la Podul Bistriței. Spectaculos. Pînă 
sui pe Rotunda (regiunea Cluj) ki
lometrajul ținut riguros. Cînd 'co
bori (regiunea Suceava) pietrele ki
lometrice au dispărut. De ce ?

14.VII. Stația. Rusaia. Autobuzul 
31 — MR — 1 678 V. Dornei—Vi- 
șeu întîrzie 20 minute. Conducere 
periculoasă, viteză excesivă în 
curbe. Șoferul (altfel dexter) ține 
să facă impresie unei pasagere care 
stă lîngă el și conversează aprins. 
Un călător, șofer și el, obiectează. 
Riposta : înjurătură. Persoana fe
minină dă și ea din gură, stînd 
mereu, sfidătoare, lîngă șofer, în 
timp ce -mașina ia curbele ca o nă
lucă. (Mai tîrziu am văzut că și în 
alte locuri se practică aceleași o- 
biceiuri).

14. VII. Borșa. Incîntător, para
disiac. ■ Complexul turistic — o clă
dire impunătoare care figurează pe 
toate pliantele și reclamele, invitînd 
lumea să vină în stațiune. „Petre- 
ceți concediul la Borșa". La res-

(Continuare în pag. a Il-a)

SPORT

„TURUI 
ROMÂNIEI"
- Emil Rusu, 

noul lider
- Nicolae Ciu- 

meti a cîști- 
gat etapa a

treia
- Eavoriții au 

pierdut zeci 
de minute

Etapa do lori, Galați — 
Tecuci— Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-De), denumită: „etapa e- 
vadărilor’, a produs serioase 
modificări în- clasamentul ge
neral. Noul lider este compa
triotul nostru Emil Rusu. Die
ter Mickein (R.D.G.), cîștigăto- 
rul primelor două etape, și 
alți favoriți ai cursei au sosit 
de această dată cu întîrzieri 
de zeci de minute. La capătul 
celor 164 km, cît a măsurat 
traseul de ieri, primul s-a cla
sat Nicolae Ciumetl, urmat în 
același timp de alți 11 aler
gători, între care noul lider.

(Citiți în pag. a V-a, Ia ru
brica de sport, corespondențe 
speciale despre această pa
sionantă etapă).
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Promoții
9

din două

Un bătrîn profesor, astăzi pen
sionar, din 
Constantin 
mă pentru 
în comuna 
pe toți cei

Bogdana (Vaslui) — 
T. Moroșanu— chea- 
data de 1 octombrie, 
natală, la sărbătoare, 

care au învățat carte 
la școala din sat, înființată în 
1865. In 1887, cînd actualul pro
fesor pensionar, C. Moroșanu, a 
deschis ca elev ușa școlii a găsit 
aici doar un învățător și 20 șco
lari. Timpul a trecut. De atunci 
s-au schimbat multe în comună. 
Numărul elevilor care învață la 
această școală numără acum cî- 
teva sute. Școala a împlinit 102 
ani de activitate. O vîrstă venera
bilă pe care, după cum se vede, 
locuitorii satului vor s-o cinsteas
că după datină.

Noul magazin universal din Ploiești Foto : Agerpres

CĂRĂRILE ÎNTORTOCHEATE
ALE LEMNULUI

DE FOC

Vacanță 
din oficiu?

Astăzi începe un nou an școlar. 
Toți elevii își vOr ocupa locurile 
în bănci. Doar două tractoare și 
o remorcă, o combină de grîu și 
una de porumb, o semănătoare, 
o mașină de împrăștiat îngrășă
minte, alta de tocat furaje, 'un 
polidisc etc. au rămas în afara 
școlii. Chiulesc cumva ? Nu. în 
anul 1966 școala de mecanici a- 
gricoli care funcționa în cadrul 
liceului agricol din Arad a fost 
transferată la Sînnicolau Mate. A- 
ceste mașini, care serveau pentru 
instruirea practică a elevilor, au 
rămas pe loc. De un an sînt în 
vacanță. La școală, la Sînnicolau 
Mare sînt trecute că absentînd 
nemotivat.. Poate cineva să 
motiveze absența P Cine P

le

în solda
minciunii

Mai sînt. unii oameni dispuși, 
pentru cîțiva lei, să măsluiască 
adevărul ; să depună mărturie 
mincinoasă la tribunal. La ce ser
vește ? Pentru că dreptatea tot
deauna iese la suprafață. în 
Dumbrava (Tg. Ocna) a fost co
misă o crimă Cosma Fănică l-a 
omorît pe consăteanul său Mihai 
Eugen. Pentru un porc, un ied, 
un covor și 1 000 lei, Ion Miti- 
telu, Ion și Anica Olteanu (mar
tori cu simbrie) s-au jurat în in
stanță că nu Cosma e vinovat, ci 
altul. Pînă la urmă, satul întreg 
a dovedit în proces public că 
acești martori nu se aflau în 
momentul aceia la locul faptei. 
Cosma Fănică, autorul crimei, a 
fost condamnat la muncă silnică 
pe viață, iar martorii mincinoși 
au primit cîte 2 ani închisoare. 
Dreptatea nu e o vorbă în vînt. 
Cine-o calcă, se poate convinge !

Adresa
unui
rătăcitor

Constantin Mihai din Hune
doara (Bd. Dacia 6) și-a părăsit 
în urmă cu doi ani familia. Soția 
și copiii (fată și băiat — ambii 
căsătoriți) îl caută pentru a-și 
sărbători nunta de argint. Acesta 
era, pe scurt, conținutul notei 
„Pe unde rătăcești" publicată în 
această rubrică, la 1 septembrie. 
Organele de miliție ne-au in
format că cel căutat, Constantin 
Mihai, lucrează în Capitală la 
Laboratorul central de carantină 
fito-sanițară (Șos. Afumați 11) și 
locuiește flotant în Bd. Republicii 
nr. 23 etj. 1, ap. 6. Aici îl poate 
găsi familia, să-l stângă de pe 
drumuri.

Nota zero
la inspecție

A plecat Nicolae Cojanu, șe
ful secțiunii comerciale a Sfatu
lui populat al orașului Brașov, în 
inspecție. Avea în servietă o se
sizare. Mai mulți cetățeni scriau 
că la o anexă a bufetului „Pra
hova" (gestionar Nicolae Serghei) 
se petrec nereguli. Grave. Tocmai 
de aceea se deplasa personal. 
Două zile a stat N. Cojanu pe 
teren în' inspecție. Deficiențele 
constatate s-au adeverit repede. 
Trebuiau luate măsuri severe de 
sancționare a vinovaților. Era 
sarcina lui. Atunci s-a uitat fix 
în ochii gestionarului. Acesta s-a 
ciupit de-o ureche. Inspectorul a 
înțeles și a întins mina. Și a pri
mit...

Vreți să știți cît i-a dat ? Răs
pundem i 3 ani închisoare — pen
tru luare de mită.

de :

L

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIJA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Zilele trecute, înfă
țișam cititorilor călă
toria grea și obositoa
re, plină de peripeții, 
pe care o face lemnul 
de foc de la pădure la 
depozitele de desface
re. Dar cum ajunge el 
de la depozit la locu
ința cetățeanului ? A- 
ceasta a fost proble
ma care 
pat in 
anchetei

ne-a preocu- 
continuarea 

noastre.

între un obiectiv de interes turistic 
un loc necesar mesei și odihnei. Iată 
aceasta în regiunea Argeș. în Pitești, 
consumatorilor preparate culinare cu specific local : frigărui cio
bănești, fleici de porc țărănești, scăricică de porc, coșulețe arge- 
șene cu ciuperci, costiță rucăreană și pîinișoare, precum și vinuri 
din podgoriile de la Ștefăne.ști și Drăgășani. Vizitatorii orașului 
Curtea de Argeș pot face un popas la restaurantul „Capra Nea
gră", unitate nouă, unde se servesc, de asemenea, mîncăruri tra
diționale. Pe o colină, aproape de centrul orașului Rîmnicu-Vîlcea, 
la umbra arborilor este deschis restaurantul camping „Capela", 
în vase de ceramică de Argeș se servesc specialitățile casei : 
pastramă de porc și cîrnați direct de la afumătoare. Pentru 
cei care vor trece prin stațiunile Călimănești și Căciulata, 
amintim cîteva locuri îmbietoare de popas : la 500 de m mai la 
sud de mînăstirea Cozia se găsește campingul „Căciulata" cu 
loc de parcare pentru autoturisme. Căsuțele cu două locuri oferă 
condiții plăcute de odihnă. în aceeași zonă este și hotelul „Că
ciulata" care oferă cazare și masă pentru turiști și un loc de par
care.

și altul, drumeții caută și 
cîteva adrese utile pentru 
restaurantul „Argeș" oferă

Ne-am oprit, așadar, la 
cîteva întreprinderi „Combus
tibilul". Aici, calvarul lemnu
lui continuă. Și, în plus, în
cepe al cumpărătorului.

De la bun început, o pre
cizare : întreprinderile „Com
bustibilul* au rămas tot co
pilul vitreg a trei foruri tute
lare : M.E.F,, sfaturile popu
lare și M.C.I. Vizitînd nume
roase depozite, efectele aces
tei anomalii se văd cu pri
sosință, Nu-i nevoie să fii 
specialist în comerț ca să-ți 
dai seama că deservirea cu 
combustibil, în pofida repe
tatelor critici aduse de-a lun
gul anilor, este în mare su
ferință, că sînt încălcate nor
me comerciale, uneori din 
cele mai elementare, ceea ce 
pricinuiește multe necazuri 
cumpărătorilor. Au rămas ne
rezolvate probleme de o co-

i n îr-ua circuit
(Urmare din pag. I)

taurant, după ce se servesc cazatii 
/Permanent!, ne vine rîndul nouă, 
turiștilor, „dacă mai rămîne mîn- 
care". în seara asta a mai rămas : 
tocană cu cartofi. Altceva nimic — 
decît ouă, cașcaval, conserve. Gră
tar ? — Nu. — Bere ? — S-a termi
nat la prînz. O jumătate de vin ?
— Nu avem vin vărsat. Ni se a- 
duce un Drăgășani îmbuteliat (3/4), 
antediluvian : trezit. Obiectez. Ad
ministratorul se otărăște : — Nu 
putem, aici, în creierul munților, să 
avem de toate, ca la restaurant. 
Aici e o cabană. („Creierul munți
lor" : șosea națională circulată, 
gară C.F.R. la cîțiva km) — Dar 
figurați în ghiduri și ca restaurant.
— Greșit. — Vă e greu să aveți o 
bere, un vin ? — Nu-mi convine 
să aduc de la 180 km, „în creierul 
munților", cu un leu și ceva trans
portul, vin pentru dumneata, indi
ferent cine ești.

Mă gîndesc la atîtea cabane alpi
ne, aprovizionate excelent, pe 
drumuri abia accesibile. Privesc 
pretențioasa clădire a Complexului 
din Borșa unde vin zilnic zeci de 
mașini. — „Nu-mi convine", zice - 
cel pus aici de stat ca să fie ser
viabil, ca să administreze. Ce pă
cat !

Bem apă rece și mîncăm napo
litane. „Petreceți concediul la 
Borșa !“.

(Pentru echitate, consemnez că cei 
cazați stabil, cu bilet de cură, au 
fost în general mulțumiți).

16. VII. Tot „Complexul" Borșa 
(în ce i-o fi stînd complexitatea 7 
în faptul că are frizerie ?) Are, 
pentru baschet, un singur stîlp, 
fără coș. Al doilea a dispărut. Pen
tru volei doi pălămari și o sîrmă 
întinsă. Ah, administrația ! în rest, 
nimic. Vechile pîrtii de schi stau 
dezafectate, deși există construcții 
potrivite, azi părăsite, — de ce ?

Pe munții Rodnei, o singură ca
bană (Puzdrele), ceea ce face mun
ții inospitalieri, impracticabili, iar 
vîrfurile (Ineul, Pietrosul) vizitate 
cu mari eforturi (10 ore de drum). 
Cu excepția traseului Borșa—Puz
drele, marcat de bine de rău (pe o 
scurtătură infernală, fosta pîrtie de 
schi-coborîre), marcajul în partea 
maramureșeană a 
xistent. El există 
clujeană. Probabil 
petentă ?

17. VII. Sighetul
nul sosește la 22,20. Plouă vîrtos. 
Autobuz nu. taxi nu. birjă nu. (Și 
există). Așteptăm degeaba. Cineva 
încearcă să comande telefonic un 
taxi. Inutil. E așa de greu să se 
trimită la fiecare tren un vehicul, 
două ?

fele cu vin special, unde oalele în
fipte în proțap, grătarul sfîrîind. 
puii rumenindu-se si celelalte mi
nunății descrise copios în reporta
jele zilei de început ? O. dulce eu
forie a inaugurărilor ! Deocamdată 
pentru o mămăligută am fost aver
tizați că vom aștepta 40 de minute 
în care timp însă frumoasa care 
ne servea urma să plece cu auto
buzul acasă. Sîmbra ? Probabil că 
vinul rubiniu s-a băut tot în ziua 
festivă a deschiderii. Dar hanul 
făcut si pentru zilele obișnuite.

★
Puturoasa, lîngă 
Drum de coșmar, 

nu-

ge“. o monografie complexă a Mun
ților Apuseni, cu locuri, oameni, 
moravuri, fenomene geologice etc. 
Traducerea ei — pe care si-ar asu
ma-o — ar fi de cea mai măre im
portanță. nu numai ca material do
cumentar. ci si ca o recunoaștere 
omagială de către un străin obiec
tiv a frumuseții locurilor și mora
vurilor poporului nostru. Ar dori-o 
cît mai grabnică. Ii înscriu cu 
cere propunerea la capitolul 
ceștii.

plă- 
su-

masivului e ine- 
numai în partea 
conflict de com-

Marmației. Tre-

★
Muzeul din Sighet. Fond muzeal 

important. Pasiune muzeală (F. 
Nistor) importantă. Mai trebuie 
mijloace : clădire, punere în va
loare. posibilitate de conservare. 
Merită atenție multă.

Interesantă ideea unui muzeu de 
arhitectură populară si etnografie 
în aer liber în comuna Mînăstirea. 
cu aducerea de case, mori. piue, 
biserici. Un fel de rezervație etno- 
istorico-folclorică. deocamdată fără 
precedent la noi. Si, firește. la 
oarecare distantă, un punct de ca
zare turistică. Idee locală. Trebuie 
sprijinită.

19.VII. Hanul „Sîmbra oilor" pe 
Huța, între Sighet și Oaș. Inten
ții frumoase, materializate în par
te. Din lipsă de fonduri, veranda 
a rămas în afara stilului. (Si res
ponsabilul, de altfel). Patru-cinci 
căsuțe tip înlocuiesc deocamdată 
cazarea în han. Unde sînt gara-

20.VII. Băile 
Vama Negrești. 
Foarte eficace — îmi spun 
meroși pacienti. Instalația balneară, 
cazarea, deși cu multă bunăvoință, 
sînt încă în stare rudimentară. Du
pă rezultatele curative li s-ar cu
veni o grijă sporită.

Negrești, Bicșad. Oșenii își pierd 
portul printre altele si din cauza 
slabei aprovizionări cu cele nece
sare : ată. ibrișin. mărgele etc. Re
țeaua comercială dictează etnogra
fia, O.C.L.-urile mănîncă tradiția.

★
Vama-Negrești. Cooperativa de 

olărie. Se reia, cu greutăți și suc
cese. o veche si frumoasă tradiție. 
Dar cine a întrerupt-o ? De ce 
cîțiva înțelepți au decis să nu 
se mai facă oale ? Acum mo
tivele ornamentale s-au mai alte
rat și trebuie eforturi să se recîș- 
tige autenticitatea pierdută.

20.VII. Negrești. Se tergiversează 
înființarea muzeului etnografic al 
Oașului. Timpul însă lucrează ne
cruțător. Pînă se vor aproba for
mele. vor dispare obiectele. Vor 
sosi în sfîrșit ștampilele, dar vor 
pieri fără întoarcere 
cile, dopurile si mai 
țiile vechi- Aici nu 
peste o apă pe care 
sau peste cinci ani. 
faci podul la timp, 
pe apă.

23. VII. Cursă de autobuze Hue- 
din-Poiana Horea. Cursă de auto
buze Cîmpeni-Arada. Aceeași șosea. 
Dar între Poiana Horea și Arada 
(22 km) nici o cursă. Mergi pe jos. 
Traseul Huedin-Cîmpeni e între
rupt la jumătate. Nu s-a gîndit ni
meni să lege, pe șosea normală, 
cele două capete ale drumului : 
Huedin-Cîmpeni. Sînt. mă rog, în 
regiuni diferite I... Ah, corelarea !

24. VII. Spre monumentul lui Ho
rea de pe Dealul Scorocetului in
dică o săgeată, și atît. Cine răsco
lește pădurea, ajunge. Noi am răs
colit-o binișor. Am ajun». De-a 
baba oarba.

★
Albacul și Arada se ceartă pen

tru cetățenia lui Horia care s-a 
născut pe dealul ce le desparte 
(Fereget). Arada e puțin jignită că 
Albacul a organizat serbări come
morative recent. Ca să ajungi la 
Casa Iul Horia te ajuți de întrebări 
puse cetățenilor șl de repere ca ■ 
„după pomul acela rotat din vîrf". 
„cînd ieșlți din pădure dațl oblu 
în sus". Nici Arada, nici Albacul 
nu catadicsesc să indice prin sem
ne unde e casa eroului pentru care 
se ceartă.

26. VII. Gîrda de Sus, o intrare 
importantă în masivul Munților 
Apuseni, așa cum o arată si ex
celenta șosea acum în construcție.

Discuție la ghețar cu speologul 
V. — Dintre cele două sau trei 
cărți mari scrise despre tara noas
tră, îmi spune dînsul. există una de 
o importantă capitală (afară de o- 
perele lui Baedecker și Ed. de Mar
tonne). E cartea austriacului Adolf 
Schmidl intitulată „Das Bihargebir-

suvejcile, țăș- 
ales construc- 
e ca un pod 
îl faci mîine 
Aici dacă nu 
pleacă istoria

★
Muzeul țărănesc din Lupșa. 

tiativa unui sufletist care a adunat 
cu o sîfguintă formidabilă obiecte 
etnografice și de artă populară din 
propria lui comună, le-a apărat, 
le-a aranjat, le explică zilnic, le 
mătură, le șterge de Praf. etc. Si 
pretinde. în schimbul acestei uriașe 
străduințe și pasiuni, ca postul de 
îngrijitor ce i-a fost aprobat de 
regiune să nu-l fie anulat de raion 
și ca exponatele lui de valoare in
comensurabilă (fiindcă sînt dispa- 
rente) să fie adăpostite într-o încă
pere mai... încăpătoare. Atît. Dacă 
acest om nu era. nu era unul din 
cele mai interesante, dacă nu din 
cele mai rarisime muzee populare 
de pe mapamond așezat in situ, 
adică în satul care a creat obiec
tele. Mai ușor se găsesc un îngri
jitor sau cîțiva bani pentru un lo
cal decît un alt învățător emerit 
Albu din Lupșa.

★
Cîmpeni. Hotelul suprasolicitat 

ne îndrumă la gazde particulare 
care ne suprataxează. Restaurant 
cam îngălat (grădină curățică), sor
timente sărăcuțe. Pe cînd un res
taurant onorabil la Cîmoeni. po
trivit unui sediu de raion 7 (în 
privința asta Abrudul — neraion 
— e cu mult înainte). Dar pivnița 
celebră prin incidentul de la 1782 
n-ar putea fi valorificată altfel de
cît ca depozit ?

★
S-au pus tăblii nominale la rîuri. 

Pe cînd se vor pune și Ia statui nu- 
rrîele autorilor lor ? Vedem multe 
busturi ale lui Horia și Avram Ian- 
cu dar nu știm decît rar, cu pre
țul unor eforturi speciale, cine le 
semnează. De ce acest anonimat, 
care e mai larg, aproape general ? 
Se rușinează sculptorii de opera 
lor ? Nu e totdeauna cazul. Soco
tesc că ar fi potrivit ca fiecare 
sculptură să fie prezentată : obiec
tul propus (modelul), autorul, data 
sau împrejurarea dezvelirii. E un 
drept. O necesitate. Și o răspun
dere.

Ini-

vîrșitoare importanță pentru 
îmbunătățirea activității în 
acest sector : dotarea și or
ganizarea internă a depozite
lor, organizarea transportului 
combustibilului pînă la locu
ința cumpărătorului, educa
rea salariaților, pentru stator
nicirea unor relații civilizate, 
corecte cu cetățenii. Să le 
luăm pe rînd.

Un depozit de lemne oste 
de fapt un fel de magazin, 
care se deosebește de cele
lalte prin felul mărfii pe care 
o desface. Dar numai acestea 
sînt diferențele ? Depozitele 
din Călărași, Oltenița, lași, 
Caracal arată ca după o ca
lamitate naturală. Lăsate In 
paragină, unele depozite din 
Capitală — Pantelimon, Dom
nești, Otopeni, Afumați, Chi- 
tila — nu-s altceva pe timp 
de ploaie decît mlaștini, din 
care camioane cu două pe
rechi de cai abia pot ieși. 
Denumirile date de localnici 
unora dintre acestea — „ce
lebrul 21" (depozitul nr. 21), 
„Veneția" (depozitul nr. 105- 
Chitila) vorbesc de la sine 
despre starea în care se află. 
Cine să le pietruiască, cine să 
le imprejmuiască și să le în- 
trejină ? Cu ani in urmă, sfa
turile populare și Ministerul 
Economiei Forestiere și-au 
împărțit obligațiile : „noi — 
au zis sfaturile populare — le 
dăm bani pentiu reparații ca
pitale" ; „iar noi — a zis 
M.E.F.-ul — fonduri de inves- 
tiții”. In fapt însă întreprin
derile „Combustibilul" stau 
cu mîna întinsă cînd într-o 
parte cînd în alta, dar greu 
primesc ceva. Cine să înlocu
iască lopejile și furcile cu 
mecanisme productive de în
cărcare și descărcare, cine 
doteze aceste depozite cu 
benzi transportoare, care ar 
înlocui munca manuală și ar 
favoriza imprimarea unui ritm 
mai alert trecerii lemnului 
de foc către locuința cetățe
nilor? Tîrguielile între comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare și M.E.F. con
tinuă.., Praotic, sfaturile popu
lare nu-și exercită tutela asu- • 
pra acestor întreprinderi de
cît atunci cînd e vorba de în
casarea beneficiilor, a vărsă- 
mintelor la bugetul local, iar 
M.E.F. — atunci cînd se. dis
cută probleme de muncă , și 
salarii sau planul de acope
rire a desfacerilor. Aceasta e, 
în mare, problema dotărilor.

Multe deficiențe în activita
tea întreprinderilor „Combus
tibilul" mai pornesc, așa cum 
spuneam la început, de la o 
slabă organizare a muncii. 
Vizitînd unitățile de desfacere 
a combustibilului din Capi
tală, ne-a surprins faptul că 
toți cetățenii venifi să cum
pere lemne în ziua respec
tivă, primeau în loc de lemne 
dovezi că sînt „programați". 
Verificînd registrele „progra- 
majilor" am putut vedea ast
fel că numai de la 15 august 
pînă acum au fost amînafi, în
tre două săptămîni și două 
luni — 4 500 cetățeni la de
pozitul nr. 11 (str. Soveja), 
3 250 la depozitul nr. 103 
(șos. Giulești), aproape 2 000 
la depozitul nr. 105 (Chitila) 
etc. In această situație — cu 
toiul nejustificafă întrucît de
pozitele gem la ora actuală 
de lemne — se reflectă cel 
mai bine vechi racile ale or
ganizării interne. Cercetînd 
cauzele acestor amînări, am

aflat că, chiar în perioada de 
vîrf a desfacerilor, în depo
zite se face inventarierea, că 
salariafii sînt ocupați pînă 
peste cap cu întocmirea evi
dențelor, impunîndu-li-se să 
întocmească 26 de formulare.

Lipsite de control, în multe 
depozite spiritul comercial 
sănătos a cedat locul unui 
spirit meschin, de tarabă. Este 
semnificativă, în acest sens, 
discuția purtată cu tov. Ion 
Alexe, șeful depozitului nr. 
103 din Capitală :

— Ce vă împiedică să li
vrați lemnele chiar în ziua 
cînd vin cetățenii ?

pînă acum această problemă. 
Așa că, în majoritatea cazuri
lor, cetățeanul este lăsat să 
se descurce cum poate.

Ca în orice magazin, se 
cere din partea salariaților 
depozitelor „Combustibilul* 
o atitudine civilizată, bună
voință, respect, politețe față 
de cetățeni. Practic însă, sa
lariafii acestor unități consi
deră aceasta ca o pretenție 
prea mare. „Problema educă
rii lucrătorilor a fost lăsată în- 
tr-adevăr pe plan secundar* 
— ne-au spus majoritatea di
rectorilor de întreprinderi re
gionale „Combustibilul” cu

aflăm.că Ministerul Economiei 
Forestiere organizează ...un 
sondaj (acuma, în plin sezon 
de aprovizionare I). Ce anu
me vrea să știe M.E.F. ? 
Cine e mai bine să tu
teleze întreprinderile „Com
bustibilul* ? Am citit cîfeva 
din răspunsurile primite de la 
directorii regionali. Sînt pro
puneri interesante care, apli
cate, ar putea duce la îm
bunătățirea activității, acestor 
unități. In unele se. subliniază 
n.eceșitatea subordonării. di
recte, din toate punctele de 
vedere, a acestor întreprin
deri unui singur for, spre a

Așa arată acum depozitul nr. 105 din Capitală. Cum se vor descurca cetățenii după 
începerea ploilor de toamnă? Foto : R. CostinSă

— O ducem mai prost cu 
tăiatul...

— Dar aveți destule tăie
toare ; de ce nu le folosiți 
din plin în perioadele cu des
facere lentă ? — am insistat.

— Dacă am face acest lu
cru prin lunile aprilie-mai, 
acum lemnul n-ar mai avea 
fața aceea frumoasă care „ia 
ochii" cumpărătorului. Cu tă
ietura proaspătă, nu numai că 
lemnul se vinde mai bine, dar 
mai pot scoate și lucrătorii un 
ban în plus pentru... servi
ciu.

— în acest sector nu • în
tronată buna gospodărire și 
disciplina. Forurile tutelare cu 
greu iau unele măsuri organi
zatorice, care să ducă la o 
deservire comodă pentru ce
tățeni — ne spunea tov. Pe
tre Costache, directorul între
prinderii „Combustibilul*- 
București.

Tovarășul director are drep
tate. Dar cine altcineva tre
buie să se ocupe în primul 
rînd de organizarea activității 
depozitelor, de întărirea dis
ciplinei, de combaterea prac
ticilor necinstite î

O altă problemă, cu multe 
necunoscute, pentru cetățean 
este aceea a asigurării mij
loacelor de transport. In cel 
mai bun caz, din roiul de ca- 
mionari care se învîrt în jurul- 
lui, îl prinde careva de care 
nu scapă pînă -nu-i dă afîfia 
bani cîji cere. întreprinderile 
„Combustibilul* sînt • însă- 
„acoperite" : n-au de unde 
lua mașini. M.E.F.-ul și sfaturi
le populare n-au soluționat

care am stat de vorbă. Nu 
știm dacă pe al doilea sau 
pe al nouălea plan. Dar o ci
fră ni se pare elocventă în 
această privință : numai în 
1966 salariafii întreprinderilor 
„Combustibilul" au fost im
plicați în aproape 400 de 
procese și litigii de muncă I

Sînt ani da zile de cînd în 
acest sector al aprovizionării 
populației se bate pasul pe 
loc. Un sistem organizatoric 
învechit, rudimentar, se inter
ferează cu tot felul de aba
teri de la normele comer
țului civilizat. Măsurile se lasă 
așteptate de mult, In schimb,

H ® H @

exista o linie de orientare u- 
nică, îndrumări și sprijin ma
terial pornite de la un singur 
centru. Soluționarea contro
versatei probleme nu mai 
poate suferi amînări. In acest 
sector se cer neîntîrziat sta
bilite norme organizatorice și 
de . comerț ... riguroase atți 
pentru orașe cît șl pen
tru localitățile din ' mediul 
rural, încît din calea lemnu
lui de foc de la depozit la 
locuința cumpărătorului să 
poată fi înlăturate toate pie
dicile.

Nicolae BRUJAN

STOFE

DE CALITATE 

SUPERIOARĂ
întotdeauna, modelul, linia sînt mai reușite 

cînd costumul este făcut dintr-o stofă corespun
zătoare. Fabrica „Libertatea" din SIBIU, înzes- 

' trată cu mașini și utilaje moderne, produce stofe 
■ fine pentru costume bărbătești și pentru parde- 

sie și taibare pentru femei, în desene și' culori 
variate. Fabrica sibiană mai produce și o serie 
de furnituri absolut ’ necesare unor, confecții : 

" vată, vatelină'și-vatir;- .- -

În regiunea Bacău

★
Cu adevărat foarte binevenită 

acțiunea prof. dr. Braharu care a 
împînzit Abrudul șl împrejurimile 
lui cu tăblițe indicative : „Aici a 
fost pusă la cale prinderea lui Ho
ria și Cloșca". „Aici s-a Intîlnit A- 
vram Iancu ou Bălcescu". „Aici a 
locuit scriitorul Ciura, tribunul 
loan Șuluțlu (Abrud), prefecții Cle
ment Aiudeanu șl Corcheș (Cîm
peni), Ion Agîrbiceanu, Ion Pop Re- 
teganul (Bucium-Șasa), Ecaterlna 
Varga (Bucium-Sat). Sînt relatate 
și trecerile pasagere, găzduirile u- 
nor personalități (Iosif Vulcan, V. 
Goldiș, Em. de Martonne). Pînă și 
pe vîrful Detunatei am găsit o tă
bliță îndicînd o petrecere a po
porului și inteligenței ardelene 
(Bariț, A. Iancu. T. Cipariu, I. Mă
celarul în 1862. Tăblița, tupilată lin
gă o potecă, îți face o surpriză a- 
greabilă, mărește sensibil prețul lo
cului.

Admirabilă Inițiativă a unui om 
inimos și priceput ! Cînd va găsi 
imitatori și pe la alții ?

Excursii cu autobuzul
Regiunea Bacău atrage tot mai mulți turiști 

dornici să-i cunoască locurile și frumusețile, să 
viziteze monumentele sale istorice. întreprinderea 
de transport D.R.T.A.-Bacău pune la dispoziția 
acestora autobuze de dte 10, 28, 32, 40 și 50 
de locuri pentru excursii in grup pe traseele re
giunii. Cererile se vor adresa prin O.N.T. Infor
mații suplimentare șe pot obține de la autogarele 
și autobazele din raioanele regiunii Bacău.

Mărfuri transportate 
la domiciliu

întreprinderea comerțului cu ridicata pentru 
produse metalo-chimice și materiale de con
strucții din Suceava transportă frigidere, mașini 
de spălat rufe, televizoare și aparate de radio la 
domiciliul cumpărătorilor. Astfel, aceștia sint scu
tiți de grija de a-și procura singuri mijloacele 
adecvate de transport, obiectele cumpărate fiin- 
du-le livrate direct acasă.

IMPORTANT 
PENTRU 
GOSPODINE

Orioe gospodină știe că toamna este sezonul 
conservelor. în această perioadă, mai mult ca în 
oricare alta, industria de specialitate are nevoie 
de sticle și borcane pentru ambalarea noilor șar
je de conserve de legume și fructe, în. timp ce 
în Gămările și bucătăriile fiecărui apartament se 
găsesa cantități de sticle și borcane care ocupă 
spațiul în mod inutil. Pentru a debarasa aceste 
spații și pentru a-1 ajuta pe cetățenii care au de 
valorificat cantități mai mari de asemenea am
balaje, s-a luat măsura ca, pe lingă centrele de 
achiziții l.R.V.A., magazinele alimentare și achi
zitorii ambulanți care le ridică de la domiciliul 
cetățenilor, în Capitală să se practice și următo
rul sistem de achiziție : se anunță telefonic unul 
din depozitele l.R.V.A. oare trimit mijloacele de 
transport necesare, bineînțeles în cazul unor can
tități netransportabile într-o sacoșă. Iată și nu
merele de telefon la care se poate solicita acest 
lucru, în zilele de marți și vineri, între orele' 
12—14) 18 13 27 — depozitul =I.R.V>A. Străulești, 
31 75 41 — depozitul l.R.V.A. Ghencea, 2164 09 
— depozitul l.R.V.A. Vitan.
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(Corespondentul „Scînteii"). j 
In orașul Suceava au început 
lucrările la un nou obiectiv i 
industrial : iabrlca de trico- , 
taje din bumbac. Noua unita- I 
te industrială va dispune de : 
o hală de fabricație cu par- | 
ter și etaj de peste 14 000 mp, ■ 
care va adăposti toate sec I 
toarele, depozitele de mate- j 
rii prime și produse finite. I 
Construirea halei principale i 
cu parter și etaj reprezintă I 
o soluție nouă în industria ț 
tricotajelor, care prezintă o ' 
serie de avantaje față de clă- ■ 
dirile cu un singur nivel. In ■ 
acest fel se reduce cu circa ■ 
40 la sută suprafața de teren i 
ocupată de clădirea princi- I 
pală, se obțin economii la 
prețul de cost pe metru pă
trat construit, reducîndu-se 
volumul de lucrări pentru 
fundații.

De asemenea, se Realizează 
un proces tehnologic conti
nuu, fără încrucișări de trans
porturi, iar secțiile de produc
ție și auxiliare se pot ampla
sa într-un mod mai judicios.

Fabrica de tricotaje din 
bumbac din Suceava este § 
prevăzută a intra în funcțiune Hj 
în semestrul II al anului 1969 J 
și va produce anual 16 700 000 
bucăți lenjerie pentru băr- B 
bați, femei și copit. g

s

g

Numai în acest an, ziarul nostru a 
publicat două articole despre situația 
care s-a creat la complexul minier 
„Leșul Ursului". Unul dintre ele, a- 
părut la mijlocul lunii februarie, în
fățișa cîteva din carențele activității 
acestei unități a industriei miniere, iar 
al doilea, publicat spre sfîrșitul lunii 
mai, prezenta unele măsuri menite să 
asigure un reviriment în producția 
complexului și anunța laconic : „în 
luna iulie — primul bilanț" I Ar fi de 
prisos să mai facem un „istoric" sau 
un „inventar" al deficiențelor acumu
late de mai bine de doi ani, de cînd 
a intrat în producție complexul mi
nier „Leșul Ursului". Ele sînt atît de 
cunoscute îneît orice reîmprospătare 
ar trezi poate „amintiri" dureroase 
Ministerului Minelor. Așa că ne limi
tăm, de .la început, la o singură apre
ciere : „...nici întreprinderea minieră 
Suceava și nici Ministerul Minelor nu 
au tras învățămintele necesare din ex
periența de pînă acum".

Aprecierea, realistă și categorică, 
s-a formulat în timpul ședinței co
mune a biroului Comitetului regional 
Suceava al P.C.R. și colegiului Minis
terului Minelor, din 17 mai a. c. Mai 
este valabilă, sau nu ? Se pare că ea 
a rămas în picioare. Cel puțin, „pri
mul bilanț", efectuat la 31 iulie a.c., 
a scos la iveală faptul că situația se 
menține, în continuare, nesatisfăcătoa
re. Iar în multe privințe chiar 
înrăutățit. Pînă acum, în acest 
majoritatea indicatorilor de bază nu 
au fost realizați. Minerii de la „Leșul 
Ursului" sînt în restanță la extracție

La „Leșul Ursului** DEPA Șl REA

PRO VIZOR A TEL OR CONDIȚIA

REANIMĂRII ECONOMICE

m

s-a
an,

cu 80 547 tone minereu și la prelu
crare cu 79 005 tone. în ce privește 
productivitatea fizică a muncii, 
cina de creștere a fost realizată 
în proporție de 79,1 la sută.

Cercetînd aceste date și, mai 
cauzele care le mențin la un
scăzut, oricine se poate întreba : mă
surile preconizate nu au fost aplicate, 
sau nu au fost capabile să producă 
revirimentul scontat ? în acest caz, nu 
cumva ele „au lovit pe alături", ne-

sar- 
doar

ales, 
nivel

fiind canalizate spre miezul deficien
țelor ? Fără excepție, toți participant 
la anchetă au arătat că întîrzierea a- 
tingerii parametrilor proiectați și a- 
mînarea redresării economice la „Le
șul Ursului" sînt determinate, ca și 
înainte, de existența unor provizorate, 
în legătură cu ele, ing. ION POPES
CU, șeful minei, ne-a relatat : „Planul 
la extracția de minereu nu se reali
zează datorită uneia și aceleiași cauze 
permanente : numărul mic de panouri

La mina Rovinari Foto : M. Andreescu

aflate în exploatare. Din peste 38 de 
panouri, cîte ar trebui să fie în ex
ploatare, doar la 28 se lucrează. în 
plus, 7 din acestea nu sînt corespun
zătoare, fiind afectate de multe falii, 
atît pe direcție cît și pe înclinare, 
ceea ce necesită lucrări neproducti
ve". Iar la întrebarea — de ce ?, șe
ful minei ne-a dat să înțelegem (a 
cîta oară I) că seniciul geologic, îm
preună cu cel topografic, din cadrul 
întreprinderii miniere Suceava, nu au 
pus încă la dispoziția minei fîșiile de 
panou, pentru a permite o exploatare 
rațională și a avea o evidență a con
ținutului de minereu la fiecare panou 
în parte.

Deci, din nou lipsa panourilor în
grădește activitatea de extracție. Am 
spus „din nou", întrucît chestiunea 
e veche și nerezolvată, deși a mai fost 
discutată. Cu prilejul diferitelor ana
lize, chiar și la cea din 17 mai, s-a 
arătat că, înti-adevăr, numărul panou
rilor este mic. Dar, printr-o mai bună 
organizare a muncii și creșterea gra
dului de mecanizare a lucrărilor se 
putea compensa producția panourilor 
care nu sînt încă date în producție. 
Tocmai în acest scop, mina a fost 
dotată cu 8 mașini de încărcat de 
înaltă productivitate, iar pînă la sfîr- 
șitul anului numărul lor va ajunge la 
20. Iată însă că, în pofida acestor 
măsuri, previziunile nu se îndeplinesc. 
Acum, productivitatea realizată cu a- 
ceste mașini abia a atins 3,6—3,7 tone 
minereu pe post, față de 8 tone cît 
prevăd parametrii tehnici.

— Nici nu avem condiții create să 
folosim aceste mașini la întreaga ca-

togcale, atunci am avea posibilitatea 
să creăm la fiecare din ele cîte două 
fronturi de lucru și am realiza trei 
și chiar patru cicluri de producție în 
24 de ore.

O părere similară a formulat și mi
nerul Damian Toma. în luna iunie, 
brigada sa a obținut rezultate frumoa
se și a depășit planul de producție. 
Pentru ca în iulie să „cadă", fiind 
nevoită să facă lucrările restante de 
rambleiere. Deoarece mulți oameni 
au ridicat problema sursei de ram
bleu, ne-am adresat și ing. Teodor 
Mancaș, șeful sectorului rambleu. 
După ce ne-a vorbit despre „impor
tanța" problemei, în final ne-a spus : 
„La noi, rambleierea nu poate merge 
în pas cu excavarea minereului. Mo
tivele sînt următoarele : căile de 
transport al minereului, pe orizontal, 
sînt necorespunzătoare, echipele de 
întreținere de la nivelul fiecărui sec
tor nu-și fac meseria cum trebuie, ră- 
mînerea în urmă a unor lucrări de la 
orizonturile VI—IV, lipsa vagoneților 
de mină și defectarea lor frecventă".

Implicațiile acestor noi neajunsuri, 
conjugate cu altele mai vechi, dar tot 
de natrfră tehnologică, capătă pro
porții și din cauza deficiențelor în fo
losirea forței de muncă. Dăinuie și 
acum fluctuația mare de muncitori, 
în semestrul I, de pildă, au fost an
gajați 1 240 muncitori și au plecat 
din întreprindere... 1131. Una din

cauze și foarte însemnată constă în 
faptul că locuințele și alte obiective 
social-culturale nu se execută în rit
mul cerut. Unele magazine, prevăzute 
în proiect, se află tot pe hîrtie. Lu
crările sînt mult rămase în urmă și 
la executarea aerajului și aprovizio
nării cu apă potabilă a minei.

Precizăm că la 31 iulie a avut loc 
analiza de „bilanț". Concluzia ei se 
aseamănă cu altele, ale analizelor an
terioare. Atît ministerul cit și condu
cerea minei, în loc să ia măsuri de 
punere a lucrurilor la punct, au în
cercat să asigure realizarea planului 
de producție prin exploatarea nerațio- 
nală, prin măsuri de provizorat, fără 
sorți de izbîndă. Ca urmare, neajun
surile au fost „pasate" de la lună la 
lună, de la un trimestru la altul. Mi
nisterul Minelor cunoaște prea bine 
deficientele, precum și cauzele lor. 
A preconizat și măsurile necesare, 
chiar dacă unele dintre ele nu pătrund 
în intimitatea deficiențelor. Dar nu a 
controlat cum se aplică și nu a tras 
la răspundere pe cei vinovați de per
petuarea neajunsurilor. în unele ca
zuri a recurs la schimbarea din func
ție. Aceasta să fie însă soluția cea mai 
hună, cînd înșiși delegații ministeru
lui au tendința de a umbla cu cîrpeli 
și subterfugii, de a îndemna la im
provizații ? Oamenii de nădejde, cu 
un înalt spirit de răspundere, se creso 
și se formează greu, acordîndu-le în
credere și orientîndu-i spre probleme
le majore ale producției. Cu atît mai 
mult în condițiile activității miniere. 
Dar, în acest caz, cum să se soluțio
neze problemele, dacă lipsa de con
trol eficient din partea ministerului, 
de îndrumare a fost suplinită prin... 
improvizații ?

Nu credem că Ministerul Minelor 
și întreprinderea minieră Suceava nu 
dispun de specialiști capabili să înles
nească revirimentul necesar la „Leșul 
Ursului". De-a lungul anilor, acești 
specialiști au soluționat chestiuni și 
mai dificile. Aceștia, cu sprijinul orga
nelor de partid din regiune — care 
vor depăși, sperăm, grabnic stadiul 
constatărilor și al „jumătăților" de 
măsură — au capacitatea de a pune 
capăt cu fermitate cortegiului costisi
tor de neajunsuri. La rîndul nostru, 
vom urmări îndeaproape orice succes 
trainic, orice acțiune tenace și ener
gică, capabilă să propulseze „Leșul 
Ursului’ pe orbita eficienței econo
mice.

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii*

RECOLTE BOGATE-
pe terenul unor investiții

La cooperativa agricolă 
din Girov, regiunea Bacău 
— unde din moși-strămoși 
pămîntul n-a fost bogat in 
rod — s-au obținut, în 1967, 
2 300 kg grîu ia hectar. Es
te o recoltă cu 500 kg mai 
mare decît în anul trecut și 
cu 1 200 kg ca acum un 
deceniu. Cooperatorii, cu- 
noscînd păminiul, i-a : co
rectat fertilitatea aplicînd 
amendamente calcaroase so
lurilor podzolice, îngrășă
minte azotoase și fosfatice. 
într-un cuvînt, realizările 
sînt țesute pe canavaua trai
nică a unor investiții bine 
gîndite, eficiente.

Am dat ocol celor peste 
2 000 de hectare ale coo
perativei agricole din Gi
rov, transformate în cul
turi model. Am zăbovit 
mai mult la ferma zootehni
că, vizitînd cele 7 grajduri 
de bovine, două îngrășăto- 
rii și două maternități de 
porci, cele 5 hale de pă
sări și stația de incubație. 
Președintele încerca să ne 
facă să cunoaștem cît mai 
multe din elementele com
ponente ale fondului de a- 
curnulare, să înțelegem cît 
sînt de buni gospodari 
membrii cooperativei și care 
sînt posibilitățile de dezvol
tare ale acestei unități agri
cole. Suma pe care o repre
zintă fondul de acumulare 
al cooperativei agricole Gi
rov este dintre cele mai 
mari din raionul Piatra 
Neamț. Dacă se ține seama 
că în 1962 Girovul era în
că o unitate agricolă cu 
mijloace modeste, cu un 
fond de acumulare de nu
mai un milion și jumătate 
și că în decurs de cinci ani 
acest fond a fost încincit, 
putem conchide că membrii 
acestei cooperative s-au 
gospodărit bine. Astăzi fie
care dintre ei este convins 
că între fondul ds acumu
lare, veniturile cooperativei 
și cîștigurile lor la zi-muncă 
există o legătură strînsă, di
rectă. De aceea, fiecare coo
perator este în stare să vo
teze cu inima deschisă, în 
adunarea generală, sporirea 
cu cîteva procente a sume
lor ce trec de venitul a- 
nual la fondul de acumulare 
și micșorarea cu același pro
cent a fondului de consum, 
dacă cerințele unor investi
ții eficiente impun astfel de 
măsuri. Ei știu că nu vor 
avea de pierdut întrucît, în 
felul acesta, pun bază te
meinică cîștigurilor viitoare, 
însăși viața i-a învățat să 
fie cumpătați.

bine gîndite
— în primii ani de exis

tență ai cooperativei noasr 
tre, ne spune președintele 
Nicolae Bostan, bazîndu-ne 
doar pe cultura plantelor de 
cîmp, nu reușeam să ne dez
voltăm suficient producția. 
Pe atunci valoarea zilei- 
muncă nu depășea 12—16 
lei. Incepînd cu anul 1959 
statul ne-a acordat credite 
cu care am dezvoltat secto
rul zootehnic, am început o 
largă acțiune de chimizare 
în cîmp și de irigare a gră
dinii de legume. în perioa
da anilor 1962—1965, de 
exemplu, am cumpărat 180 
vaci cu lapte, am construit 
patru grajduri, două saiva

hotărît să repartizeze la fon
dul de acumulare 18 la su
tă din valoarea producției 
nete, iar în 1967 dau 20 la 
sută. Aceste cifre au fost 
votate în unanimitate de 
cooperatori. între timp și 
scepticii și risipitorii sc con
vinseseră că între mărimea 
fondului de acumulare și 
valoarea zilei-muncă există 
un raport direct, proporțio
nal : cu cît cooperativa este 
mai bogată, cu atît cîștigu
rile lor devin mai mari. în 
1966 valoarea zilei-muncă a 
atins 30 lei, iar pentru a- 
ceșt an se estimează o cifră 
mai mare.

încurajați de rezultatele

tribuna experienței 
înaintate

ne și două hale de păsări. 
Pe lîngă cieditele primite 
de la stat, am investit im
portante sume de bani din 
fondurile noastre proprii. 
Bazinul de acumulare pen
tru introducerea apei la a- 
dăpătorile din grajduri, 
moara cu ciocănele, incuba
toarele și parcul auto ne-an 
costat aproape 800 000 lei. 
Toate acestea au fost însă 
investiții eficiente. Cu cele 
4 autocamioane ale coope
rativei am acoperit nevoile 
interne de transport, econo
misind însemnate sume de 
bani. Este adevărat că în 
trecut erau dintre aceia ca
re nu se bucurau deloc cînd 
se puneau ia vot anumite 
sume pentru investiții nece
sare și utile, oameni care 
ziceau ; De ce să nu dăm 
cît mai mult la zi-muncă. 
Prea mult lăsăm de o par
te ; la anul vom vedea noi 
ce-o mai fi; să trăim pînă 
atunci !“.

Comuniștii au avut de 
muncit pentru a lămuri ast
fel de oameni, pentru a-i 
face să înțeleagă și ei ceea 
ce majoritatea pricepuseră 
de mult : că pentru a cîș- 
tiga și mai bine trebuie să 
pună bani de o parte, să 
cumpere, vite, să construias
că grajduri, să facă iriga
ții.

In 1966 cooperatorii au

obținute, membrii consiliu
lui de conducere studiază 
noi posibilități /le dezvolta
re economică a cooperativei 
lor și vor să propună adu
nării generale ca în 1968 
fondul de acumulare să 
sporească la 22 la sută din 
valoarea producției nete.

La creșterea acumulărilor 
a mai contribuit spori
rea volumului producției 
și reducerea cheltuieli
lor. Dar repartizarea unor 
asemenea fonduri nu este 
suficientă pentru lărgirea 
producției și creșterea veni
turilor. Sumele respective 
trebuie folosite cu multă 
chibzuință.

— Am urmărit ca obiec
tivele incluse în plan să 
aibă condiții optime de în
făptuire și să asigure toto
dată o eficiență economică 
ridicată — ne-a spus pre
ședintele. Cea mai mare 
parte din banii din acumu
lări i-am investit în sectoa
re direct productive. De e- 
xemplu, în 1967 zootehnia 
ne va aduce un cîștig ce 
reprezintă circa o treime din 
veniturile totale ale coope
rativei.

Pentru a’ extinde iriga
țiile la grădina ' de legume, 
la lucernieră și la cultura 
mare, cooperatorii au în
ceput să-și procure asper- 
soare, motopompe și alte

materiale și utilaje necesa
re. întrucît sursa de apă 
este încă insuficientă pen
tru a acoperi mari supra
fețe de teren, ei se gîndesc 
să-și unească forțele cu 
cooperatorii din comuna ve
cină, Dochia.

— Am avut și cazuri, din 
fericire puține — povesteș
te, în continuare, președin
tele — cînd de pe urma u- 
nor investiții făcute n-am 
reușit să culegem nici pînă 
acum roadele. Și nu atît din 
vina noastră, cît din cauza 
altor organe care n-au în
țeles să sprijine coopera
tiva. A devenit de pomină 
istoria cu electrificarea sec
torului zootehnic, o lucrare 
simplă ce putea fi terminată 
într-o săptămînă. A început 
acum un an și jumătate și- 
începută e și-n ziua de as
tăzi. I.R.E. Piatra Neamț 
ne-a făcut un deviz, noi 
l-am acceptat, am virat su
mele cuvenite și am aștep
tat. Aveam mare nevoie de 
curent electric, îndeosebi 
pentru maternitatea de porci 
și moara cu ciocănele. 
După șase luni, între
prinderea de electricita
te din Piatra Neamț ne 
răspunde că nu ne poate 
executa lucrarea fiindcă le 
lipsesc stîlpii de lemn pe 
care urmează să fie mon
tate firele electrice. Atunci 
noi am procurat materialul 
lemnos de la I. F. Tarcău, 
am transportat stîlpii cu 
autocamioanele cooperati
vei, i-am impregnat, i-am 
plantat de-a lungul șoselei. 
A trecut de atunci un an 
și stîlpii stau și astăzi de 
pază șoselei, așteptînd ca 
tov. ing. șef Moisiu să gă
sească puțin timp să se o- 
cupe și de noi.

Cooperatorii din Girov 
sînt convinși că sporirea a- 
cumulărilor, efectuarea u- 
nui volum tot mai mare de 
investiții în scopuri produc
tive duc la venituri mari 
și de aceea sprijină acțiu
nile inițiate de consiliul de 
conducere. Pentin 1968, ei 
au prevăzut construirea u- 

,nei magazii-pătul pentru 
porumb și două pentru ce
reale, o „casă a tractoriș
tilor", un grajd pentru a- 
nimale de tracțiune. Vor 
să introducă adăpători au
tomate la grajduri și să dea 
în funcțiune o brutărie.

Bucurii, strădanii, visuri. 
Toate la un loc alcătuiesc 
viața de zi cu zi a coope
ratorilor din Girov.

Gh. JANGOCIU

La cota

5000 m.
(Corespondentul „Scînteii"). Lu

crările în noul port constănfean 
continuă cu intensitate. Cele două 
diguri, care închid bazinul noului 
port, însumează aproape 5 000 m. 
La digul de nord se toarnă placa 
de coronament din beton, lucrare 
care va fi terminată pînă la sfîrși
tul lunii octombrie, se execută căi
le de coborîre pe dig, iar astăzi 
(vineri 15 septembrie) a început 
turnarea blocurilor la cheiul de 
control al farurilor, la digul de sud 
se fac consolidări cu stabilopozi 
etc.

Paralel cu lucrările la diguri s-a 
început construirea danei petrolie
re, atacîndu-se lucrările la drumu
rile de acces și căile ferate. La lu
crările noului pori constănțean, zil
nic se pun în operă peste 12 000 
tone blocuri și piatră nesorfafă.

pacitate — ne-a spus ing. Gheorghe 
Manta, șeful seiviciului producție. 
Suitorii de falii pentru evacuarea mi
nereului sînt insuficienți, cei de pa
nouri au amenajări improvizate, iar 
sursa de rambleu nu poate asigura o 
aprovizionare ritmică...

Și în acest domeniu, lucrurile tot 
așa au rămas. La ele se adaugă acum 
lipsa unor lucrări de pregătire cores
punzătoare, slaba organizare a mun
cii. Ca urmare, mașinile amintite mai 
mult stau decît lucrează. De pildă, 
o mașină de încărcat cu siloz execută 
operația de încărcare a minereului în 
cel mult 30 minute, iar timp de circa 
4 ore stă, pînă se execută o... nouă 
pușcare. De ce atît de mult ? Întrucît 
panourile nu au cîte două fronturi 
de lucru, iar operațiile de rambleiere, 
armare și apoi perforarea durează pe
rioade extrem de lungi. Pe bună drep
tate, oamenii sînt nemulțumiți. Amă- 
năloaie Ion, șef de brigadă la abata
jul 3 bis, sectorul IV, ne-a relatat :

— Am venit la „Leșul Ursului" de 
la mina Ghelar. în timp ce acolo 
realizam în condiții similare cîte trei 
cicluri în 24 de ore, aici, din cauza 
lipsei de rambleu și a slabei organi
zări a muncii și aprovizionării, abia 
efectuăm două cicluri. Nici la alte 
materiale situația aprovizionării nu 
este mai bună. Luna trecută am stat 
circa 4 zile din cauza lipsei de oxi
gen necesar unor suduri. Dacă panoul 
ar fi pregătit și prevăzut cu două ros

in laboratorul de cercetări al rafinăriei Brazi

Metode moderne in construcția laminorului 
bluming 1 300 de la Hunedoara

Construcția laminorului bluming de 1 300 mm-de la Hune
doara — cel mai mare agregat siderurgia de acest fel din țară 
— a intrat într-a noua etapă. După ce au terminat înainte de 
data prevăzută fundațiile la hala cuptoarelor, ce va avea o lun
gime de peste 172 m, constructorii au început montarea stîlpilor 
și fermelor metalice. Au fost montate vetrele la primele 7 cup
toare adînci, iar acum se lucrează la turnarea fundațiilor pe care 
vor fi montate utilajele tehnologice ale laminorului.

La ridicarea scheletului metalic al halelor și instalațiilor se 
folosește o metodă mai productivă, experimentată și pe alte șan
tiere hunedorene. Ea constă în asamblarea pe sol a utilajelor 
și ridicarea lor, cu ajutorul macaralelor, la locul de montaj, 
întreaga activitate de pe șantier este coordonată prin mașini 
electronice, cu ajutorul cărora se stabilesc termenele de înce
pere, executare și punere în funcțiune a fiecărui obiectiv.

(Agerpres)

Tehnologul in 
întreprinderea agricolă
(Urmare din pag. I)

București, s-a obținut o recoltă bună 
de grîu — 3 570 kg la hectar. Există 
diferenfe de recoltă de la o fermă la 
alta și chiar în cadrul aceleiași ferme. 
Tehnologul șef studiază cauzele care 
au determinat aceste diferente. La ferma 
Dîlga, de exemplu, s-a constatat că pe 
parcela nr. 1, in suprafață de 100 ha, 
griul din soiul Bezostaia, cultivat după 
floarea-soarelui, a produs cite 4 320 kg 
la hectar, producfie care a depășit me
dia tuturor solelor unde griul s-a cultivat 
după porumb, cu toate că sistemul 
de îngrășare a fost același. Pen
tru a verifica, în mod riguros științific, 
dacă în condițiile fermei respective floa
rea soarelui este o plantă premergătoare 
mai bună decît porumbul — concluzie 
care, dacă se va confirma, va fi ur
mată de măsuri practice corespunză
toare — tehnologul șef trebuie să stu
dieze, în continuare, producțiile de 
grîu ce se vor obține în condiții iden
tice, după diferite premergătoare.

Asemenea probleme, foarte nume
roase de altfel, sînt în fiecare între
prindere și fermă. De aceea, tehnologul 
șef, urmărind introducerea și promova
rea progresului tehnic, studiază condi
țiile specifice din fiecare unitate, se 
documentează în permanentă asupra 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, atît din fără cît și de peste 
hotare, tine legătura permanentă cu sta
țiunile experimentale și caută să adap
teze rezultatele cercetării științifice în 
vederea generalizării lor în practică. 
Acestui scop îi servește și organizarea, 
în cadrul fiecărei întreprinderi, a labo
ratorului agricol în care specialiștii își 
desfășoară activitatea de experimen
tare și de adaptare la specificul fer
melor a unor recomandări ale științei 
agricole. In întreprinderile care au fost 
înființate în primăvară, tehnologii șefi 
au și întreprins unele studii avînd ca 
scop rezolvarea diferitelor aspecte ale 
produc(iei. La întreprinderea agricolă 
30 Decembrie, tehnologul șef a studiat 
și aplică cu bune rezultate metoda hră- 
nirii vifeilor cu substituenti de lapte, 
realizînd, pe lingă creșterea cantităților 
de lapte-marfă, o reducere a chel
tuielilor cu circa 165 lei de fiecare vitei.

A doua latură a activității tehnologu
lui șef al întreprinderii agricole se re
feră la stabilirea tehnologiei procesului 
de producție. In acest scop, el anali
zează detaliat metodele de muncă folo
site în ferme, se documentează din li
teratura de specialitate din fără și de 
peste hotare, pentru a găsi soluțiile și 
metodele care să ducă la simplificarea, 
ușurarea, la o cît mai multă rapiditate 
în îndeplinirea activității din procesul 
de producfie, în vederea combaferii 
practicilor înapoiate pe care le folo
sesc unii fermieri. In mentalitatea unora 
dintre specialiștii din unităfile agricole 
de sfat există anumite prejudecăți care 
constituie praguri în calea progresului. 
Convingerea unora că operafiunile fă
cute după metodele vechi sînt bune, 
exprimată de cele mai multe ori prin 
cuvintele „eu totdeauna am făcut așa și 
am ieșit bine" sau „lucrez de 20 de ani 
în Meserie, așa că să nu mă învețe 
nimeni", trebuie combătută prin fapte 
ți demonstrații cît mai bine gîndite.

De aceea, tehnologul șef al întreprin
derii, împreună cu fermierii, analizează, 
pe fluxul tehnologic, ce trebuie făcut 
pentru îmbunătățirea fiecărei operați
uni din procesul de producfie stabilit, 
ce trebuie înlăturat, cu ce se înlocuiește 
și cum se efectuează operafiunea res
pectivă. In această privinfă, putem cita 
experimentarea în G.A.S. Bazna, în 
toamna anului 1966, a recoltării stru
gurilor pentru vin. După vechiul sis
tem de organizare a muncii, culegăto
rul pierdea foarte mult timp cu depla
sările, ceea ce micșora productivitatea 
muncii. In vederea lichidării timpilor 
morfi la recoltare, a creșterii produc
tivității muncii și reducerii pierderilor 
s-a stabilit ca strugurii recoltați să se 
pună direct în lădije, care sînt distri
buite pe rînd, la anumite distanțe în 
funcfie de producfia evaluată. S-au ob
ținut o creștere a producfivităfii muncii 
de 25—50 la sută, reducerea cheltuie
lilor de cules și folosirea unui număr 
mai mic de brațe de muncă.

Asemenea experimentări care dau po
sibilitate tehnologului șef să conceapă 
metode privind folosirea cît mai efi
cientă a forfei de muncă, să asigure o 
productivitate mai mare a muncii au 
fost făcute mai ales în întreprinderile 
agricole de stat care au luat fiinfă în 
primăvară. In întreprinderea agricolă de 
stat Mihăilești s-a introdus un nou sis
tem de populare cu puicufe a crescă
toriilor industriale, practicat în țările cu 
avicultura avansată. Se asigură o mai 
bună utilizare a spațiilor de creștere în 
fermă pentru introducerea puilor de în
locuire, realizîndu-se 5 serii de pui
cuțe în doi ani față de 4 serii cît se 
obțineau pînă acum.

Pe baza rezultatelor objinule pînă 
acum în activitatea întreprinderilor a- 
gricole și a fermelor se poate trage și 
o concluzie privind munca și atribuțiile 
tehnologului șef. Se cere, în primul 
rînd, ca el să se documenteze perma
nent în literatura tehnică, de speciali
tate, pentru a cunoaște toate noutățile 
tehnice și științifice care apar. Se sim
te nevoia unor discuții cu șefii ferme
lor, oferindu-le tot ceea ce-i interesea
ză și care ar putea duce la sporirea 
producției. La rîndul lor, șefii de fermă 
trebuie să-l solicite rezolvarea diferite
lor probleme legate de aplicarea în 
practică a metodelor noi, de perfecțio
narea procesului de producție. Bine
înțeles, toate acestea impun organi
zarea unei documentații bogate privind 
literatura de specialitate. Deși în tre
cut s-au cheltuit mari sume de bani în 
vederea procurării de cărți și publica
ții, ele nu au putut fi folosite, multe 
dintre ele zăcînd prin diferite birouri 
ale fostelor gospodării de stat. De 
aceea, tehnologul șef va trebui să 
sprijine pe fermier, în primul rînd, pu- 
nîndu-i la dispoziție diferite materiale și 
lucrări, să organizeze în mod regulat 
discutarea în comun a unor teme de 
specialitate în care au apărut înnoiri 
tehnice.

Folosind din plin ți în mod rațional 
posibilitățile existente în ferme, teh
nologii șefi vor contribui la introduce
rea progresului tehnic și rentabilizarea 
fiecărei întreprinderi-agricole de stat.
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Festivalul și concursulREFLECȚII

George Enescu"

Van CliburnAGENDA
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LA ÎNCEPUT
Început da an școlar I Dincolo da 

momentul solemn ce emoționează deo
potrivă pe școlarii de azi șl pe cei 
care au fost odată, 15 septembrie în
seamnă de fapt repunerea în funcți
une a unui uriaș angrenaj educativ de 
care beneficiază practic toți copiii fării. 
Invătămîntul general de opt ani, obli
gatoriu și gratuit, învătămînful mediu 
care cuprinde în prezent licee de cul
tură generală, licee de specialitate (in
dustriale, economice, agricole), licee 
pedagogice și de artă, licee cu profil 
clasic au asigurate, datorită grijii parti
dului și a statului, programe și manu
ale tot mai în conco’rdanță cu cerin
țele societății moderne, un corp 
fesoral entuziast și competent. Cu 
cuvinte premisele deplinei reușite.

Pășind pragul noului an școlar, 
jitorii școlii chibzuiesc cu matură 
ponsabilifate asupra căilor ce pot duce 
spre roade tot mai bune în procesul 
instructiv-educativ. Consemnăm în cele 
ce urmează cîteva :

Profesorul CONSTANTIN NEȘTIAN, 
de la liceul „Cuza Vodă* din Huși, so
cotește necesară o „ofensivă generală 
împotriva unui fenomen dăunător, înfîl- 
nit în multe școli, definit de terme
nul clasic «aurea mediocritas». Am în 
vedere nu numai pe elevii mediocri 
în înțelesul traditional al termenului, 
dar și pe cei care dovedesc o pregă
tire discontinuă și inegală, la anumite 
obiecte”.

Conf univ. GEORGE VĂIDEANU, 
directorul Institutului de științe pedago
gice, a adăugat : „Mă gîndesc, în pri
mul rînd, la datoria cadrelor 
didactice de a spori gradul de activi
zare a elevilor și astfel valoa
rea formativă a disciplinei predate. A- 
ceste categorii pedagogice, luate în

accepțiunea lor modernă, vizează un 
șir de activități și de instrumente 
de lucru ale profesorilor. Pentru a 
fransmiie elevilor o culfură cu valoare 
orientativă și aplicativă ridicată, trebuie 
promovată o atitudine nouă față de 
disciplinele de învăfămînf, printr-o 
riguroasă determinare a ceea ce 
esențial, prin structurarea logică a 
teriei, stabilind corelații cu alte 
cipline, deplasînd accentul de pe 
talii spre generalizări și idei centrale 
etc. Este de dorit să sufere modificări 
raportul profesor-elev și elev-manual, 
în lumina principiului diferențierii pre
dării și al adaptării învățăturii la rit-

penfru fiecare olev în parte, „mijlocul 
adecvat da influențare educativă 1n 
sensul cel mai larg și mai nobil al cu- 
vînfului”.

Să consemnăm în acest context și o 
părere care se referă la activitatea din 
primele zile de școală.

— Personal sînt un dușman declarat 
al așa-zisei perioade de „acomodare" 
și „reacomodare" a elevilor cu studiul 
la început de an școlar, ne spunea prof. 
ADAM CĂLIMAN, directorul Școlii ge
nerale nr. 175 din București. In reali
tate cred că este vorba mai curînd de 
o „acomodare" a cadrelor didactice, 
mai precis a acelor colective pedago-

doua pare să 
la un prim 

maniera inter- 
a pianistului, 

ma

internațional

copiii începeau să descifreze tainele 
abecedarului folosind tabla, creionul 
de piatră și buretele ; azi, micii șco
lari încep scrisul cu focul rezervor sau 
cel puțin cu creionul grafit. Nu peste 
mult, poate chiar în primele clase vor 
învăța să mînuiască mașina de scris. 
Avantajele educative ale radioului, 
magnetofonului ori ale televizorului nu 
mai trebuie demonstrate. Programele 
școlare s-au îmbogățit considerabil, tot
odată și capacitatea copiilor de asimi
lare. Amintesc toate acesfea pentru 
a-mi exprima părerea de rău că dacă 
în pregătirea științifică cuceririle moder
ne sînt luate în considerare, în pregă
tirea și educația fizică a elevilor se fac 
prea puțini pași înainte. După părerea 
mea, educația fizică a tineretului șco
lar trebuie să înceapă temeinic de la 
primele clase ale școlii generale și să 
fie continuată apoi diferențiat de-a lun
gul întregii școlarități. Oricare ramură 
sportivă poate fi atrăgătoare și iubită 
de tineret, dacă cel ce conduce munca 
educativă realizează lecții adevărate de 
antrenament. Consider că este necesar 
să se intensifice preocupările penfru 
cristalizarea criteriilor de selecție a co
piilor în diferite sporturi și să se întă
rească colaborarea sportivilor și pro
fesorilor cu experiență cu tinerii profe-- 
sori, studenfi și sportivi".

La masa rotundă a profesorilor au 
luat loc și părinți, ca factori cu egale 
responsabilități și posibilități de parti
cipare la activitatea complexă de pre
gătire și educare a elevilor, „Salutăm 
deschiderea anului școlar cu angaja
mentul ferm de a sprijini efectiv toate 
acțiunile inițiate de școală — ne-a de
clarat proiectanta MARIA CONSTANTI- 
NESCU, mamă a doi copii, elevi de 
școală generală. Evident, ar fi de do
rit ca acest entuziasm de început al 
majorității părinților să nu se „topeas
că" pe parcursul anului de învățămînt 
penfru a reînvia numai în fața unor 
eventuale „obstacole* din situația șco
lară a sfîrșitului de trimestru sau de an 
școlar. Școala însăși, prin intermediul 
corpului profesoral, este capabilă să 
mențină vie, eficientă colaborarea cu 
părinții. în nici un caz însă prin „con
vocările" în masă la diferite ședințe și 
lectorate generale lipsite de interes 
penfru fiecare părinte în parte, prin 
„corespondența" telearafică, imperati
vă — „să vă prezentați de urgență",
sau „fiul dv. a făcut și a dres, luați 
măsuri..." — din carnetul de elev, și 
nici prin repetatele solicitări „mate
riale", de fonduri pentru tot felul de 
lucruri, prin intermediul copiilor. Legă
tura directă, personală cu profesorii, 
cu diriginții copiilor noștri, sfaturi com
petente și în cunoștință de cauză de 
la pedagogi cu experiență, de la oa
meni cu o comportare mode! în scoală 
și în societate, consultarea noastră 
atunci cînd se iau anumite măsuri care-i 
privesc pe elevi, copiii noștri — ia 
ce socotim imperativ pentru 
școlar".

Alăturăm acestor gînduri și 
pâri cuvenitele urări de spor 
că și succes în noul an școlar I

Florica DINULESCU
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Joi s-au încheiat lucră
rile primului Simpozion 
internațional de muzico-

Cluj : „Pe 
trecui de

cadrul discuțiilor 
au urmat au 

analizate diferite

FESTIVALULUI

Nobila pasiune

(Urmare din pag. I)

La Muzeul etnografic clin Lupșa, regiunea Cluj

ni- 
ior

și curiozitate

anchetă pedagogică
mul și posibilitățile specifice fiecărui 
elev”. In numele aceluiași principiu, 
profesoara emerită ECATERINA FAUR, 
de la liceul „Vasile Alecsandri" din 
Galați, și profesoara dirigintă VIRGINIA 
SPlNU, de la liceul „M. Eminescu” din 
Buzău, sînt de părere că dirigintele 
este chemat să aibă o privire lucidă, 
realistă asupra întregii clasa de elevi, 
să manifeste o atitudine părintească 
față de toți elevii săi, dar să aibă o 
atitudine pedagogică diferențiată față 
de fiecare dintre ei, în funcție de po
sibilitățile intelectuale, trăsăturile psi
hice, modul de comportare etc. Cu aju
torul colectivului de profesori ai cla
sei, al părinților, cu concursul organi
zațiilor de tineret se determine,

gice care au tărăgănai pregătirile orga
nizatorice și metodice pentru noua lor 
activitate, care nu sînt gata la 15 sep
tembrie pentru a ține prima lecție din 
curs. De aceea, socotesc ca prim impe
rativ al anului școlar începerea cu elan 
și simț de răspundere de către toți fac
torii — învățători, profesori, elevi — a 
activității lor. Orice întîrziere poate a- 
vea repercusiuni în cursul anului, pro
duced aglomerări de lecții, muncă în 
asalt și nedorite rezultate slabe".

Cu gîndul la dezvoltarea armonioasă 
a tineretului școlar, la călirea sa fizică 
și educarea morală, ALBIN MORARIU, 
maestru emerit al sportului, ne scrie 

vremea tinereții noastre 
șase decenii de viață),

in sala Ateneului, la 
ora 18, putem asculta 
formația de muzică de 
cameră Nonetul Ceh,. 
Printre alte lucrări, for
mația instrumentală in
terpretează și Nonetul 
de C. C. Nottara.

în sala Mare a Palatu
lui, la ora 21, vă avea loc 
primul concert al violo
nistului Isaac Stern. Di
rijor Iosif Conta. în pro
gram poemul simfonic 
Vox Maris de George 
Enescu, Concertul în Re 
major pentru vioară și 
orchestră de Brahms și 
Recviemul de Faură.

Vom avea prilejul să 
ascultăm la Operă, 
astă-seară, sub bagheta 
dirijorului Alberto Ere- 
de, opera Don Carlos de 
Verdi.

logie „George Enescu". 
în ultima zi a manifes
tării au prezentat comu
nicări : compozitorul
Wilhelm Berger, prof, 
dr. Jiri Vyslouzil din 
Cehoslovacia, muzicolo
gul Octavian L. Cosma, 
muzicologul Boris Kot- 
liarov din 
prof. George Manoliu, 
muzicologul
Firea, compozitorul Cor
nel Țăranu și muzi
cologul Alfred Hoffman, 
în 
care 
fost
probleme ridicăte de co
municări și alte aspecte 
privind creația enescia- 
nă.

Cuvîntul de închidere 
a lucrărilor a fost rostit 
de muzicologul Vasile 
Tomescu, secretarul Uni
unii- Compozitorilor, .re
dactor șef al revistei 
„Muzica".

(Agerpres)

științelor redactate la un 
vel accesibil fondului 
perceptiv. Avem suficiente 
exemple în alte țări și ar tre
bui să ne decidem cu mai 
mult curaj, cu atît mai mult 
cu cit sfatul nostru nu precu
pețește nimic pentru asigura
rea unor condiții optime creș
terii și educării copiilor. Edi
tura tineretului a făcut mult în 
această privință și are pla
nificate multe tipărituri utile 
și interesante dar oare la E- 
ditura didactică și pedagogică 
nu s-ar găsi loc pentru ase
menea inițiative ? Numai tipă
rirea de manuale, de cursuri 
universitare nu e suficientă 
pentru această etapă. Vreau 
sa sesizez aici cîteva anoma
lii care afectează situația unor 
elevi și pe care le-am desco
perit cu prilejul concursului 
de admitere din anul acesta. 
Le relatez cu convingerea că 
una din editurile noastre ar 
trebui să le preintîmpine de 
urgență. Despre ce e vorba l 
Cum era firesc, programele 
analitice pentru literatura ro- 
mână s-au completat cu au
tori de prima mărime sau în 
orice caz de o importantă 
deosebită pentru istoricul 
unor curente literare, de la 
noi Rețeaua de școli medii 
s-a mărit, așa incit chiar în 
multe safe s-au înființat ase
menea școli. Dar, pe lingă 
autori, elevii studiază curen
tele literare, programul, meri
tele și limitele lor. De aceea 
cred că pe lingă atîtea anto
logii, mai mult sau mai puțin 
utile, e nevoie să se treacă 
de urgență la alcătuirea unor 
antologii din presa literară, 
din critici, din autori aparți
nând diverselor curente, pen
tru a veni substanțial în aju
torul școlii. Aceasta e o su
gestie pentru editurile noas
tre. Și convins fiind de excep
ționala importanță a televi
zorului în procesul de edu
care și instruire a elevilor, nu 
mă pot reține, în aceeași or
dine de idei, să nu adresez 
unor președinți prea zgîrcifi 
de sfaturi populare rugămin
tea de a înzestra școlile din 
satele lor cu televizoare. Alt
fel disproporția între condi
țiile diverșilor elevi va crește 
simțitor.

La același examen de ad
mitere, pomenit mai sus, 
mi-am dat seama, mai mult 
ca oricînd, de gradul înalt în 
care se imprimă personalita
tea profesorului, sub toate as
pectele sale (orizont cultural, 
limbaj, ținută vestimentară, 
mod de a fi, caracter etc.) în 
aceea a elevului care întot
deauna năzuiește spre un 
modei. Am întîlnil elevi în 
ale căror cunoștințe, mod de 
exprimare elegant și nuanțat, 
putere de pătrundere și de 
sinteză am recunoscut ușor 
personalitatea profesorilor lor.

In schimb alții, deși plini de 
inteligență, voință și reală 
dragoste pentru învățătură, 
purtau pecetea superficialită
ții profesorilor lor, care se re
flecta în orizontul de cultură 
generală îngust, în vocabula
rul lor sărăcăcios, în lecturile 
hibride. Să nu uităm însă lu
crul cel mai Important : atitu
dinea elevului față de învăță
tură și societate, răspunderea 
lui față de formarea sa. Mul
tă vreme, de indolența unor 
elevi, de lenea și disprețul lor 
pentru învățătură, de compor
tarea lor inadmisibilă erau tă
cuți răspunzători colectivul și 
orofesorii. E timpul să-i edu
căm pe elevi îr spiritul răs
punderii oersonale față de 
viața loi proprie sub toate as
pectele ei. La această mare 
operă sînt chemați, în pri
mul rînd părinții — care prin 
conduita lor să constituie un 
exemplu, sînt chemați educa
torii, organizațiile obștești de 
tineret și sctiHorli.

Mă gîndesc, că pentru 
scriitorii români din toate 
timpurile a fost o mîndrie co
laborarea la opera de edu
care a elevilor. Să ne amin
tim că Slavici, Creangă, Coș- 
buc, Goga, Sadoveanu, Topîr- 
ceanu, și muifi alții au lest 
chiar autori de prețioase ma
nuale școlare, lucrate cu un 
devotament și o exigență pil
duitoare. Cit de emoționantă 
este în acest sens, mărturisi
rea lui loan Slavici referitoa
re la felul cum a muncit la 

■ biografiile domnitorilor : 
,,Mi-am dat silința să le scriu 
așa, ca ele să fie o lectură 
ușoară și ademenitoare. Gîn
dul meu era ca profesorii de 
limba română să poată între
buința această parte ca o 
carte de lectură. De aceea 
am construit frazele cu îngri
jire și le-am analizat atît in 
ceea ce privește așezarea cu
vintelor, cit și din punctul de 
vedere al interpretării, ca ast
fel să ajungă a da în mîna șco
larilor un fel de gramatică a- 
plicată. Nu am voit să mă 
cobor la nivelul școlarilor, ci 
mi-am dat silința de a-i ridi
ca, cu ajutorul învățătorilor, la 
nivelul general”. O asemenea 
preocupare și strădanie este, 
neîndoios, exemplară. Și școa
la noastră are nevoie de spri
jinul unor asemenea scriitori 
care să contribuie cu pasiune 
fa răspîndlrea frumosului în 
școală, la educarea simțului 
estetic al elevilor. Căci dacă 
manualele îșl încheie rostul 
la o anumită dată, părțile lor 
rămin permanent In tovărășia 
elevilor, ca prieteni buni și 
înțelepți sfătuitori.

Profund convinși de rostu
rile nobile ale școlii româ
nești, crezînd în marile posi
bilități ale profesorilor, In ab
negația lor, în inteligența și 
setea de cultură a elevilor 
așteptăm de la ei roade tot 
mai bune in nouț an școlar.

© AGO?7lE ȘI EXTAZ — film centru ecran pa
noramic : PA.TRIA (comoletare Permanente) — 
9 ; 12 : 15 ; 13 ; 21.
O CASTELANII : REPUBLICA - 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,1a. CIRCUL DE STAT - 18 ; 
20/10 (la ambele completarea Tovarășă).
■d ȚAR Șl GENERAL : CAPITOL (completare 
Scoarțe din Rodope) — 9,15 : 11,30 : 13,45 ; 16 ; 
18,15. la grădină — 20,30.
® SUECOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI — 
c’.ncrhaECOp .
16,15 ; 18,45 ; 21,15, MODERN -
16.15 ; 18,30 : 20,45, TOMIS —
15.15 : 17,30. GRĂDINA DOINA 
NELE LIBERTĂȚII - 19,30.
® SINGUR PE LUME : FESTIVAL (completare 
Nota zece la sport) — 8.45 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, Ia grădină - 19,30. GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 
13.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. MELODIA — 9 ; 11,45 ; 
15,15 : 18 ; 21. STADIONUL DINAMO - 19,15.
9 CUM SĂ FURI UN MILION ' — cinemascop : 
VICTORIA — 9.30 ; 12,30 ; 15,30 ; 18,30 ; 21,15. AU
RORA — 8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,15. la gră
dină — 19,15, GLORIA (completare Costumul de 
ceremonie) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 : 20,45, 
FLOREASCA — 10,30 ; 13,45 ; 16 : 18,30 ; 21. FLA
MURĂ (completare 23 August 1967) — 9 ; 11,45 ; 
14,45 ; 17,45 ; 20,45. GRĂDINA PROGRESUL-
PARC — 19.30.
9 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : UNION - 15,30 ; 
18 ; 20.30.
® PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 : 10. 

9 JAZZ INTR-O ZI DE VARĂ : CINEMATECA -
10 ; 12 : 14 . 16.30 ; 18.45 : 21.

: BUCUREȘTI - 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ;
9.30 ; 11,45 ; 14 ;
8.30 ; 10,45 ; 13 ;
— 19,30, ARE-

sau 
sli
de 

din

Deși mult citite și la 
noi, biografiile de 
eroi ai poporului, de 
gîndiiori și artiști 
ale oamenilor de 
ință se bucură 
prea mică atenție
partea criticii noastre. 
Rareori, ele sînt re
cenzate și li se înve
derează meritele sau 
neajunsurile. Uneori, 
însă, o biografie isto
rică sau cu elemente 
de ficțiune — atunci 
aparținînd speciei de 
„biografie romanțată" 
— poate fi o temeini
că operă de gîndire 
și o creație artistică 
mai relevantă decît 
un roman.

Desigur, există bio
grafii și biografii, 
romane si romane, 
dar toate trebuie cer
cetate și ludecate 
după meritele lor. In 
mintea unora, biogra
fia istorică apare ca 
un fel de compilație 
pentru care nu s-ar 
cere merite deosebi
te. Dar o biografie is
torică într-adevăr re
levantă cere, pe lîn- 
gă o vastă documen-

18,00 — Drumuri si popasuri. Emisiune turistică. 
18.20 — Buletinul circulației rutiere. 18,30 —
A.B.C. — De ce ? Emisiune consacrată celor mai 
mici dintre școlări. 19.00 — Pentru tineretul școlar, 
ediție specială : Prima zi de școală I 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. 
Publicitate. 20.00 — Al IV-lea Concurs si Festival 
International „George Enescu" — 1967. Agenda 
festivalului. 20,30 — Reportaj '67 : „Omul dintre ni
sipuri". Emisiune de Nlcolae Holban. 21,00 — Re
flector. 21,20 — Film artistic : „Golgota" — pro
ducție a Studioului cinematografic „București". 
22.45 — Telejurnalul de noapte.

CANALIILE t GIULEST1 (completare Copilă
rie furată) - 15.30 i 18 ; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : TIMPURI 
NOI (completare Permanențe — E mai bine 
așa ?) — 9—20 în continuare.
• SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : 
FEROVIAR - 8,30 ; 12 : 15.30 ; 19. EXCELSIOR 
— 9.45 ; 13,15 ; 16.45 ; 20,15.
O PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : DACIA 
(completare Cancerul metalelor) — 7.45—21
continuare.

cinema

in

O PRIZONIERA DIN CAUCAZ : BUZEȘTI (com
pletare Mărășeștl 1917—1967) - 15.30 ; 18. la gră
dină (completare Hanoi de la răsărit la asfințit)
— 20.30.
» SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : BUCEGI
- 16 : 18.15 ; 20,30. la grădină - 19,30.
• LADY MACBETH DIN SIBERIA — 
scop : UNIREA - 16 ; 18,15.
• UNDE ESTE AL TREILEA REGE ? : 
(completare Costumul de ceremonie) — 
grădină - 19.15.
• PRINTRE VULTURI - cinemascop : FLA
CĂRA (completare Cancerul metalelor) — 15,30 ; 
18 : 20,30.

cinema-

TOMIS
20,30. la

© EROUL DE LA CONG LY: VITAN - 15.30; 18. 
9 CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE: MIO
RIȚA (completare Muzeul pompierilor) — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 : 20,30. VOLGA (completare Cancerul 
metalelor) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 JANDARMUL LA NEW YORK - cinemascop: 
POPULAR - 15.30 ; 18 ; 20,30.
® CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS - 
cinemascop : ARTA (completare Fantezie cu... șu
ruburi) - 10.30 : 15.30 • 18 ; 20.30. la grădină —
19.30.
® COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cine
mascop : MUNCA — 10 : 16 ; ÎS ; 20. GRĂDTNA 
VITAN — 19,30.
3 UN HECTAR DE CER - cinemascop : MOȘI
LOR (completare Copilărie furată) — 15,30 : 
lă grădină — 19.30.
6 VIAȚA LA CASTEL : COSMOS — 15.30 :
20.30.
• FRENCH-CANCAN : PACEA
20,15.
O CIOCIRLIA : COLENTINA (completare Mîinile 
pictorului) — 16 ; 18,15. la grădină — 20.30.
9 COMISARUL X - cinemascop : LUMINA — 
9,15; 11.30; 13,45; .16: 18,30; 20,45. RAHOVA 
(completare Tovarășa) — 15,30 : 18. la grădină
— 20.
9 CRĂCIUN INSÎNGERAT: VIITORUL (com
pletare Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
9 PROCESUL DE LA VERONA : CENTRAL —
9.30 : 12.15 ; 15 : 18 : 20,45

15,45 :

18.

18 ;

18 ;

Se poate vorbi la 
Cliburn de dualismul 
nei stări poetice funda
mentale, desăvîrșit inge
nue și de capacitatea, tot 
pe atît de firească, a stă- 
pînirii lucide, Controlate 
a modalității de realizare. 
Cea de-a 
prevaleze, 
contact cu 
pretativă 
mai ales dacă ea se 
nifestă în mediul muzicii 
romantice (a fost cazul 
în Rachmaninov, în 
Brahms și în Chopin). 
Dar tocmai această in
compatibilitate nu trebuie 
să însele asupra fondului 
sensibil al lui Van Cli
burn, care rămîne — du
pă părerea mea — unul 
liric și care intervine în 
categoria atît de răspîndi- 
tă a interpreților „afec
tivi" cu un suflu proas
păt, de robustețe. De aci. 
este posibilă și înțele
gerea acestei fuziuni pu
țin obișnuite dintre liris
mul, în forma sa disimu
lată, ce refuză 
fia prelungită 
nea romantică 
exteriorizării, 
toate atributele unei 
tevpretări subliniat 
derne.

Muzica este pentru- el 
un ansamblu de „formu
lări" ce traduc nemediat 
datele sensibilității 
știe, poate chiar pe 
momentane I). Nu 
în această viziune 
nări subiacente sau 
ordinul pretextelor supra- 
adăugate — fie ele și ace
lea ale topicii clasice pe 
care le procură forma, de 
sonată... Acesta poate să 
fie impedimentul principal 
pentru care în Appassio- 
nata de Beethoven nu 
am avut imaginea perfect 
clară a dramâturgiei din 
prima parte, sau finalul 
nu a evitat unele momen
te de stagnare în crește
rea liniară, dintr-o sin
gură respirație, pe care 
o implică. Să căutăm care 
e aici motivul înlocuirii, 
în recital a Sonatei de 
Liszt prin Sonata a Vl-a 
de Prokofiev ? Oricum, 
formula lui Van Cliburn 
trebuie acceptată nu pen
tru simplul motiv că. este 
„personală" ci. pentru că 
personală fiind, e consec
ventă cu ea însăși: toate 
„tranșele" de sensibilita
te, oricît de diverse, de 
mozaicate. se recompun 
într-o unitate superioară 
la care contribuția im
portantă ține, în fond, tot 
de universul sensibil.

In rest, ceea ce se nu
mește „concepție inter
pretativă" sau constituie 
bagaj de mijloace tehni
ce — acestea din urmă 
stăpinite autoritar de că
tre tînărul pianist — vin 
să exprime și să desăvî.r- 
șească o realitate funda
mentală. Trebuie să 
culți cantilenele lui 
Cliburn, pentru a.-ți 
seama de saltul făcut', de 
fiecare dată, direct în 
fondul lirismului său; fă
ră îndoială, contrastele 
de caracter, realizate prin 
strălucirea — uneori de 
oțel — a acordurilor. îl 
pun și mai mult în lumi
nă, îi acordă dimensiuni 
suplimentare.

Arsenalul de mijloace 
utilizate, în diferitele 
ipostaze pe care le îm
bracă muzica — agilitatea 
tehnicii degetelor, „per- 
lajul", regularitatea sune-

introspec- 
și efuziu- 
și modul 
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Desen de SILVAN 

telor în pasaje, constanța 
neabătută a tempo-ului 
(cu rubato-uri economic 
dozate) — sînt de-a drep
tul uluitoare. Aș vrea să 
mai subliniez, în sfîrșit, o 
altă calitate a ciutului 
său. Dacă pentru orice 
pianist dominarea planu
rilor sonore echivalează 
cu însăși realizarea sen
sului arhitectonicii, pen
tru Van Cliburn planurile 
se diferențiază intr-un 
spectru bogat colorat, ob
ținut prin acomodarea la 
posibilitățile naturale ale 
instrumentului (expresi
vitatea în registre), dar și 
prin învingerea lor. Este 
poate mijlocul cel mai e- 
ficace de exteriorizare a 
multitudinii de imagini si 
de impulsuri sonore 
alcătuiesc trama sa 
terioară.

Cele două apariții ale 
sale în cadrul manifestă
rilor Festivalului au pro
bat ținuta artistică a a- 
cestui tinăr interpret. Re
citalul, în care ponderea 
au reprezentat-o nu mai 
puțin de trei sonate 
(Beethoven, Prokofiev, 
Barber), s-a întregit, prin- 
tr-un ciclu unitar de pie
se brahmsiene (patru a- 
parținînd Opus-ului 118), 
și prin suplimentele de 
muzică romantică acorda
te In simfonie, am asistat 
la o veritabilă „reabilita
re" a mult vrea romanti
cului Concert nr. 3 pen
tru pian și orchestră de 
Serghei Rachmaninov.

Sub conducerea dirijo
rului Mircea Basarab, 
care, în fruntea Filarmo
nicii ..George Enescu" a 
susținut acompaniamen
tul, am ascultat, cu 
lași prilej, lucrarea 
riațiuni simfonice 
Dumitru Cavoianu si 
tata scenică 
Burana" 
Prima 
nația generos risipită , a 
autorului, in formulările 
pline de efect orchestral, 
de Umor și aluzii la de
loc ușor integrabila în or
ganismul simfonic a mu
zicii de jazz. Cealaltă, o 
lucrare, de veșnică ade
rență la auditoriu. Mir
cea Basarab a redat a- 
ceastă muzică în linii 
ferme, cu aplomb ritmic 
și dinamic și în virtutea 
unei concepții bine cris
talizate privind întregul 
și detaliile partiturii Iar 
soliștii, Emilia Petrescu. 
Octav Enigărescu și Vic
tor Popovici s-au integrat 
și vocalității și Stilului a- 
utorului german, primii 
oferindu-ne chiar dovada 
unei înalte arte a ciutu
lui.

Dan Grigorescu ,, TREI PICTORI DE LA 1848"
tație, daruri de anali
ză, forță de caracte
rizare, spirit critic în 
ierarhizarea valorilor 
și o știință a compo
ziției — care nu este 
doar o simplă 
borare de 
venimente.

Aceste 
posedă în 
sură recenta 
biografică 
criticul de 
Grigorescu 
tori de la 
blicată în 
rea și bogata colec
ție „Oameni de sea
mă’ scoasă de Edi
tura Tineretului.

Avem a face cu o 
valoroasă prezentare 
istorică a celor trei 
mari pictori revoluțio
nari Ion Negulici, 
Constantin-Daniel Ro
senthal și Barbu Is- 
covescu — persona
lități complexe, ar- 
tiști-patrioți care au

coio-
fapte și •-

însușiri le 
mare mă-

1 lucrare 
scrisă de 

artă Dan
Trei plc- 

1848, pu- 
folositoa-

luptat șl s-au sacrifi
cat pentru cauza re
voluției de la 1848. 
Toți trei au avut un 
destin tragic, murind 
prematur și în chi
nuri, dar lăsînd o pil
duitoare amintire de 
eroi ai poporului nos
tru, precum și o ope
ră artistică do 
însemnătate în 
artei noastre, 
dacă nu dusă 
la capăt.

Viața, lupta 
ra celor trei 
revoluționari
tuie o tomă generoa
să, patetică, înălță
toare, pe caro Dan 
Grigorescu a tratat-o 
ou însuflețire, folo
sind o vastă docu
mentație de istoric șl 
judecățile criticului 
de artă. Dar nu nu
mai atît. Flecare din
tre cei trei pictori, 
buni prietoni între ei, 
fiind căuzașil ace-

mare 
istoria 
chiar 
plnă

și ope- 
pictori 
constl-

ace-
Va- 

de 
can-

„Carmina 
de Carl Orff. 

dovedește imagi-

Gheorghe FIRCA

lorași înalte idealuri, 
și-a avut propria lui 
experiență, propria 
lui formație artistică 
și diferite misiuni în 
pregătirea și declan
șarea revoluției, pre
cum, după înăbuși-

frații Golești, C. A. 
Rosetti șl Maria Ro- 
setti, Cezar Bolliac, 
Ion Ghlca, Heliade. 
Unii, ca Iscovescu, au 
ajuns în tabăra Iui 
Avram Iancu, căruia 
i-a făcut și portretul.

restrînse — des- 
cei trei pictori, 
Grigorescu ne o- 
aoum o scriere 
mai bogată în 

și o mal semni-

note de lector

rea oi, și-au cori'ti- 
nuat lupta, iarăși fie
care în mod deosebit, 
activînd în localități 
și țări diferite. Auto
rul biografiei a avut, 
așadar, de reliefat nu 
numai personalitatea 
și activitatea a trei 
eroi, dar și legăturile 
lor cu masel9 din di
ferite țări, cu căpete
niile revoluției de la 
1848, și acestea cu va
riate poziții și atitu
dini : mărețul Bălces- 
cu, col doi Magheru,

Bsnaaaa

Bedarea tuturor a- 
cestor legături în di
ferite medii sociale și 
în variate localități 
de la București, Iași, 
Islaz, Ploiești, Craio
va, la Paris, Vfena, 
Pesta, Brusa, Stambul 
a cerut autorului nu 
numai o bogată docu
mentare, dar și știin
ța compoziției literare.

Dacă s-au publicat 
mai de mult și mal 
de curînd unele studii 
și chiar monografii 
— mai bogat» «au

mai 
pre 
Dan 
feră 
mult 
date 
ficativă înlănțuire a 
activității celor trei 
pictori revoluționari.

Este impresionantă 
documentarea noii 
cărți — imensa mun
că de cercetare a sur
selor contemporan» 
(scrisori, periodicele 
vremii, amintirile par- 
ticipanților la revolu
ție sau ale dușmanilor 
ei etc.) cît șl a lucră
rilor istoric» recente, 
folosindu-s» cu price
pere referințe mai 
mărunte ca și altele 
mai ample și aducîn- 
du-se lumini noi. Exis
tă încă lacune în 
biografiile celor trei 
eroi, unde e nevoie 
de ipoteze șl deducții, 
mal ales cînd e vorba 
de misiunile lor seare-

te pentru continuarea 
revoluției.

Și e bine că și în- 
tr-o carte de înaltă 
popularizare, dar ori
cum popularizare, au
torul a dat la tot pa
sul cuvenitele referin
țe bibliografice, ceea 
ce nu se prea obiș
nuia (și nici permitea) 
mai înainte autorilor 
de biografii istorice 
sau romanțate, soco- 
tindu-se la unele edi
turi că indicarea do
cumentației ar în- 
greuia lectura. Dimpo
trivă, citarea în 
a documentației 
rește în mintea 
torului valoarea
vărului expus și co
mentat de autor. în 
acest fel, Dan Gri
gorescu a depus un 
efort folositor atît 
largilor mase de citi
tori cît și specialiștilor 
în istoria generală și 
în istoria artelor.

note 
tntă- 
citi- 

ade-

Singuia obiecție pe 
care o aducem aces
tei cărți pe care am 
citit-o cu viu interes 
și emoție este că, în 
partea finală, autorul 
nu a încercat o sinte
tizare a figurii eroilor 
săi. Dată iitnd bogă
ția de fapte și acțiuni 
a cărții, amploarea e- 
venimentelor la care 
participă cei trei ar
tiști revoluționari, ar 
fi fost necesară o re
zumare finală a cer- 
sonalițății lor. Nu lip
sesc unele caracteri
zări ale psihologiei 
$i activității lot, unele 
pătrunzătoare analize 
ale atitudinilor lor în 
diferite momente 
împrejurări, cum 
ampla atmosferă 
cial-istorioă în 
au luptat, au i 
au creat ei. Dar pen
tru viitoarea ediție, 
căci această biogra
fie va fi mult citită și 
va interesa vreme în
delungată, ar fi nece
sare în final portrete- 
sinteză ale celor trei 
pictori.

Petru COMARNESCU

Și 
nici 
so

nore 
suferit,
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL REPUBLICII TURCIA

Primire la C. C al P. C. L
Tovarășul Alexandru Drăghici, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit joi pe 
deputatul Lucio Luzzatto, membru 
al Direcțiunii Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare, pre
ședintele Comitetului italian al pă

cii, oare face o vizită în țara noas
tră, la invitația Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii.

La primire a participat Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de see- 
ție la C.C. al P.C.R.

întrevederea «-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Protestul guvernului Republicii Socialiste 
România adresat guvernului Greciei 

in legătură cu abuzurile autorităților
Dejun oferit de președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și soția sa au oferit 
joi, în saloanele Consiliului de 
Stat, un dejun în onoarea primului 
ministru al Republicii Turcia, Su
leyman Demirel, și a soției sale.

La dejun au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constanța Crăciun, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Anton Breitenhofer, Suzana Gâdea, 
Athanase Joja, Ion Popescu-Puțuri, 
Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs, 
membri ai Consiliului de Stat, 
Alexandru Boabă, Mihai Marines
cu, Emil Drăgănescu, Aurel Moga, 
miniștri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex
terior, și alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul aface
rilor externe, cu soția, Mehmet 
Turgut, Refet Sezgin, miniștri, și 
alte persoane oficiale turce.

Salutînd pe oaspeți, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a spus : Este o plăcere deosebită 
pentru mine ca, în numele Consiliu
lui de Stat și al meu personal, să 
vă adresez'Un salut călduros dv., 
domnule pririi-mihistru, doamnei 
Demirel, precum și celorlalți oas
peți.

Vizita dv. în România constituie

Dineu oferit de primul ministru Suleyman Demirel
Primul ministru al Republicii 

Turcia, Suleyman Demirel, împreu
nă cu soția au oferit joi seara, la 
Casa Centrală a Armatei, un dineu 
în onoarea președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, și a soției sale.

Au luat parte Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Alexandru Boabă, Mihai Ma
rinescu, Aurel Moga — miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU
Al REPUBLICII TURCIA

Adresînd cordiale salutări premierului român, soției 
sale și tuturor persoanelor oficiale române prezente la 
dineu, primul ministru Suleyman Demirel a spus: Ne 
aflăm de două zile în frumoasa dv. Capitală, Bucu- 
reștiul. Ne simțim într-adevăr fericiți în această 
atmosferă de caldă ospitalitate, de sinceritate și apro
piere. In timpul șederii noastre aici a fost alcătuit 
pentru noi un program dovedind o mare atenție. Fie
care lucru a fost gîndit și pregătit cu o delicată aten
ție. Doresc să adresez mulțumirile mele celor care au 
alcătuit acest program cu o atitudine de atente gazde.

Din timpuri îndepărtate și pînă astăzi Bucureștiul 
este cunoscut ca un oraș cu o viață și frumusețe spe
cifice, care încîntă ochii. Adăugind acestui specific noi 
și noi splendide clădiri, el a ajuns un oraș minunat, 
în clădirile și operele de artă care împodobesc Bucu
reștiul vedem și apreciem nivelul de dezvoltare gene
rală la care a ajuns harnica și talentata națiune ro
mână. Mîine vom vizita marile instalații industriale 
din țara dv. Vom vedea pe muncitorul român la locul 
său de muncă, la locul său de creație.

De data aceasta, a adăugat oaspetele, adresîndu-se 
șefului guvernului român, în cadrul întrevederilor pe 
care le-am avut cu înalta dv. persoană, am abordat 
cu inimă deschisă relațiile bilaterale dintre țările noas
tre, pentru a le îndruma pe un făgaș mai bun și mai 
înaintat. în timp ce făceam o trecere în revistă a pro
blemelor mondiale, mi-au folosit mult valoroasele apre
cieri pe care le-a făcut în acest sens, cu o competență 
de înalt om de stat, Excelența Voastră.

Simt o mare satisfacție că am stabilit existența a 
numeroase puncte comune în ce privește aprecierile 
în legătură cu problemele internaționale. într-adevăr, 
toate națiunile, mici sau mari, poartă o mare răspun
dere în ce privește întărirea păcii și dezvoltarea co
laborării, atît pe plan regional cît și pe plan mondial.

Important pentru noi este să ne unim hotărîrea 
și dorința de a apăra pacea și, mai ales, de a consolida 
relațiile de bună Vecinătate între țările noastre. Pro
blemele pe care le prezintă țările noastre în domeniul 
dezvoltării economice se aseamănă foarte mult. Cola
borarea constructivă pe care o vom realiza, mai ales 
în domeniul economic, va aduce mari foloase inte
reselor noastre reciproce.

Națiunile turcă și română au instaurat între ele 
relații de secole. Legăturile istorice dintre ele, con
tactele și influențele culturale le-au dat posibilitatea 

- să se cunoască îndeaproape și să-și nutrească respect 
reciproc.

Turcia este deosebit de mulțumită de dezvoltarea 
relațiilor ei cu țările din regiunea Balcanilor. Turcia 
a pus la baza dezvoltării relațiilor sale cu celelalte 
state principiile egalității în drepturi, ale respectului, 
suveranității și independenței și ale neamestecului în 
treburile interne.

Fără îndoială că întrevederile foarte utile și 
rodnice pe care le-am avut vor fi folositoare întăririi 
relațiilor noastre și vor crea noi posibilități cooperării 
în numeroase domenii între cele două țări.

Sîntem astfel convinși că aceste convorbiri constituie 
elemente noi care deschid noi căi și creează posibilități 
noi în ce privește cunoașterea mai îndeaproape a na
țiunilor noastre. Dorim ca aceste contacte să conti
nue; vom simți o mare bucurie să putem continua în 
țara noastră dialogul cu Excelența Voastră.

Șeful guvernului Turciei, a toastat în cinstea se
cretarului general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a președintelui 
Consiliului de Stat, a președintelui Consiliului de Mi
niștri al României și a soției sale, pentru fericirea și 
prosperitatea națiunii române.

al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
și soția, Mehmet Turgut, ministrul 
industriei, Refet Sezgin, ministrul g 
energiei și al resurselor naturale, g 
Kămuran Giiriin, ambasadorul Re- | 
publicii Turcia la București, și alte g 
persoane oficiale.

în timpul dineului, care s-a des- H 
fășurat într-o atmosferă de cordia- n 
litate, primul ministru al Turciei și | 
președintele Consiliului de Miniș- | 
tri al României au rostit toasturi, g

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
După ce a mulțumit pentru cuvintele calde pe care 

primul ministru turc le-a rostit la adresa țării noas
tre, a poporului și guvernului român, președintele Con
siliului de Miniștri a spus : Aș dori, la rîndul meu, să 
vă asigur de sentimentele de afecțiune și respect pe 
care noi, românii, le nutrim față de țara dv., de 
poporul turc vecin și prieten și de conducătorii săi.

Vizita în România a Excelenței Voastre constituie, 
desigur, o nouă etapă importantă a dialogului început 
anul trecut, dialog care, spre satisfacția comună, se | 
desfășoară în aceste zile la București, într-o atmosferă | 
de sinceritate și cordialitate.

Bilanțul îmbucurător al progreselor obținute în ra- | 
porturile dintre cele două țări, pe care le-ani stabilit I 
în cursul convorbirilor noastre, ne permite să privim | 
cu optimism rezultatele eforturilor pe care le vom K 
depune în continuare pentru explorarea multiplelor g 
posibilități de colaborare în domeniile economic, po- | 
litic, cultural și tehnico-științific.

în convingerea noastră, dezvoltarea relațiilor dintre | 
România și Turcia constituie o necesitate obiectivă a g 
timpurilor pe care le trăim, un lucru favorabil și util | 
fiecăreia dintre cele două țări și care are, totodată, o | 
semnificație și valoare cu mult mai generală, fiind g 
în același timp o contribuție activă și eficace la | 
promovarea destinderii și cooperării internaționale., |

Guvernul român este hotărît să facă totul pentru I 
extinderea și diversificarea raporturilor de colaborare 
prietenească cu Turcia pe multiple planuri. în acest 
sens, noi, ca și dv., d-le prim-ministru, acordăm o 
mare importanță continuării contactelor directe dintre 
conducătorii țărilor noastre, schimburilor nemijlocite 
de păreri care s-au dovedit atît de utile.

Așa cum pe bună dreptate ați subliniat, existența 
unor deosebiri de vederi în anumite probleme nu este 
logic să constituie și nici nu poate constitui o frînă 
în dezvoltarea continuă a relațiilor dintre țările noas
tre, iar viața internațională a confirmat nu o dată că 
apartenența la orînduiri sociale și politice diferite nu 
reprezintă un impediment în calea înțelegerii și apro
pierii între popoare și state.

Guvernul român a afirmat nu o dată că în actualele 
condiții, cînd încordarea și neîncrederea continuă să 
amenințe, prin conflictele pe care le generează, secu
ritatea popoarelor, țările mici și mijlocii sînt chemate 
să joace un rol activ în abordarea și soluționarea pro- | 
blemelor majore ale contemporaneității pentru stabi- g 
lirea și promovarea unor relații echitabile între toate I 
statele. Viața însăși arată că nimic în afară de pro- | 
pria sa voință nu poate să limiteze aptitudinea unei țări 
de a contribui la asigurarea unui climat internațional, 
care să permită tuturor popoarelor să-și dezvolte for
țele creatoare pe calea progresului material și spiri
tual. .

Discuțiile dintre noi au evidențiat faptul, și acest 
lucru ținem să-1 remarcăm cu deosebită plăcere, că 
împărtășim împreună părerea că relații echitabile 
între state — mari și mici — se pot desfășura numai în g 
cadrul definit de principiile suveranității, egalității în | 
drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în tre- | 
burile interne.

Subliniind încă o dată importanța deosebită pe care « 
guvernul român o acordă amplificării raporturilor din- g 
tre România și Turcia, aș dori să relev aportul dv. 
personal la dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre și 
să exprim încrederea într-o colaborare tot mai largă 
și constructivă în interesul popoarelor român și turc, 
al păcii în Balcani și în întreaga lume.

în încheiere, șeful guvernului român a toastat pen
tru colaborarea și prietenia româno-turcă, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului turc, în sănătatea 
președintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunay, a pri
mului ministru și a soției sale, a tuturor celor prezenți.

Vizita în Capitală
în cursul după-amiezii de joi, 

premierul turc, Suleyman Demirel, 
împreună cu persoanele oficiale 
turce și române care îl însoțesc, a 
vizitat Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București. Oaspeții au luat 
cunoștință de profilul și activitatea 
acestei tinere unități industriale 

o mărturie convingătoare a dorinței 
comune a celor două guverne de a 
favoriza dezvoltarea relațiilor de 
prietenie româno-turce.

în concepția noastră, dezvoltarea 
relațiilor bilaterale dintre state re
prezintă un mijloc esențial pentru 
cunoașterea reciprocă și apropierea 
dintre popoare și, prin urmare, o 
bază trainică pentru statornicirea 
unui climat de pace și cooperare 
internațională.

Considerăm că o condiție hotărî- 
toare pentru promovarea largă a 
relațiilor de colaborare între state 
este respectarea strictă a suverani
tății și independenței naționale, a 
egalității în drepturi a tuturor sta
telor, neamestecul în treburile in
terne ale altora, respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de a-și alege 
căile proprii de dezvoltare. Practi
ca demonstrează că oriunde aceste 
principii fundamentale ale relații
lor dintre state sînt încălcate sau- 
nesocotite se naște o gravă ame
nințare la adresa păcii și securită
ții popoarelor.

Sînt sigur că vizita dv. în Româ
nia vă oferă prilejul să constatați 
sentimentele de prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul turc, înalta prețuire de 
care se bucură în România țara dv.

al ministrului afacerilor externe, 
Dumitru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Ion 
Pas, președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Ion Drînceanu, amba
sadorul României la Ankara, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și alte persoane oficiale.

La dineu au participat, de ase
menea, ministrul afacerilor externe 

bucureștene. Vizitînd unele secții 
de producție, primul ministru al 
Turciei a avut cuvinte de apreciere 
privind înzestrarea tehnică a fabri
cii și calitatea mașinilor produse.

Oaspetele a semnat în cartea de 
onoare, adresînd urări de succes 
inginerilor, tehnicienilor, tuturor

Președintele Consiliului de Stat 
a toastat pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării rodnice dintre 
România și Turcia, pentru prospe
ritatea poporului turc, în sănătatea 
președintelui Republicii Turcia, 
Excelența sa domnul Cevdet Sunay, 
în sănătatea și fericirea primului 
ministru al Turciei și a doamnei 
Demirel, în sănătatea tuturor ce
lor prezenți.

Mulțumind pentru primirea fă-- | 
cută și exprimîndu-și satisfacția | 
pentru prilejul de a fi avut convor- | 
biri cu președintele Consiliului de | 
Stat al României, primul ministru | 
âl Turciei, Suleyman Demirel, a | 
spus: Sîntem foarte bucuroși că B 
am putut să constatăm că dorim cu | 
toții dezvoltarea reciprocă a relații- B 
lor dintre România și Turcia, că | 
am putut constata dezvoltarea unui | 
climat de sinceritate și înțelegere 
între cele două popoare ale noastre.

Oaspetele a toastat în sănătatea 
poporului român, în cinstea secre
tarului general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și a soției sale, pentru 
continua dezvoltare a relațiilor 
prietenești dintre Turcia și Ro
mânia.

Dejunul s-a desfășurat într-o B 
atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

celor ce lucrează în această între- g 
prindere.

în continuare, premierul Turciei R 
și celelalte persoane oficiale au fă
cut- o scurtă călătorie prin Capi
tală, vizitînd unele cartiere de lo
cuințe.

★
în cursul zilei de joi, soția pri

mului ministru al Turciei, doam- | 
na Demirel, a vizitat maternitatea S 
Polizu, Palatul pionierilor și Mu- | 
zeul de Artă. (Agerpres) I

★

Deputatul Lucio Luzzatto a făcut 
joi după-amiază o vizită la Marea 
Adunare Națională, unde a avut o 
convorbire cu acad. Ștefan S. Nico- 
lau, vicepreședinte al M.A.N., și

TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC 
A PRIMIT DELEGAȚIA ADUNĂRII 

NAȚIONALE A R. S. CEHOSLOVACE
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a primit 
joi dimineața delegația Adunării 
Naționale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de Helena 
Leflerova, vicepreședinte al Adu
nării Naționale.

La primire au fost de față Ma
ria Groza și Kovacs Gyorgy, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, Ion Pas, președintele Comite
tului de conducere al Grupului 
național român al Uniunii inter
parlamentare. Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice a 
M.A.N., Aldea Militaru, vicepre
ședintele Comisiei economico-fi- 
nanciare a M.A.N., deputați, pre-

Joi la amiază, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Roman 
Moldovan, a primit pe membri ai 
Biroului Consiliului internațional 
de filozofie și științe umane și pe 
delegați ai UNESCO participant 
la lucrările celei de-a IX-a Adunări 
generale a Consiliului, care a avut 
loc la București.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat acad. Emil Condurachi, preșe
dintele Comitetului român de orga
nizare a reuniunii.

★

Delegația Parlamentului belgian, 
condusă de Paul Struye, președin
tele Senatului, a făcut joi diminea
ța o vizită la Sfatul popular regio
nal Brașov, unde a fost primită de 
loan Mărcuș, președintele Comite
tului executiv, deputat în Marea A- 
dunare Națională.

Oaspeții au vizitat apoi uzinele 
„Tractorul"; după dejunul oferit 
în cinstea delegației la hotelul 
„Internațional" de la Poiana Bra
șov și vizitarea monumentelor isto
rice din oraș, oaspeții s-au înapo
iat în Capitală.

★

Președintele Vecei Executive a 
R. S. Serbia, Giurița Ioikici, și Ti- 
homir Vlașkivici, membru al Vecei 
Executive a R.S. Serbia, au vizitat 
joi orașul Constanța și stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre. Oaspe
ții, însoțiți de Iakșa Petrici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și Ion Chirilescu, vicepreșe
dinte al Comitetului de stat pen
tru îndrumarea și controlul orga
nelor locale ale administrației de 
stat, au fost primiți la Sfatul popu
lar al regiunii Dobrogea și la Sfa
tul popular al orașului Constanța.

■ H H ■■■■■■ ■■■■■■ ■
Sîmbătă și duminică

Campionatele 

de atletism
Sîmbătă și duminică pe stadio

nul „23 August" din Capitală 
vom cunoaște pe noii campioni 
de atletism ai țării. La startul 
campionatelor vor fi prezenți cei 
mai valoroși atleți, care se pre
gătesc în vederea Jocurilor Bal
canice programate în zilele de 
29, 30 septembrie și 1 octom
brie la Istanbul. Concursurile 
sînt așteptate cu deosebit inte
res, deoarece în ultima vreme 
atleții noștri fruntași au realizat 
performanțe de valoare.

Sîmbătă, concursul începe la 
ora 15,30, iar duminică de la 
ora 15.

ȘAH

„Turneul candidatelor"
Turneul candidatelor la titlul 

mondial de șah a continuat la Su- 
botica (Iugoslavia) cu disputarea 
partidelor întrerupte. Alexandra 
Nicolau a cîștigat la Asenova și a 
remizat cu Markovici, totalizînd 
3,5 puncte, care o situează pe locul 
doi în clasament. A doua concu
rentă a noastrfă, Margareta Pere- 
voznic, a remizat cu Novara. Za- 
tulovska, una dintre favorite, a 
pierdut la Kislova.

Clasamentul după 5 runde : 1 — 
Tereza Stadler (Iugoslavia) 4 punc
te ; 2 — Nicolau (România) 3,5 
puncte; 3 — Kozlovska (U.R.S.S.) 
3 (1) puncte ; 4—5 Aleksandria,
Kușnir (ambele U.R.S.S.) 3 punc
te. Perevoznic ocupă locul 11, cu 
2 puncte.

★

prof. Tudor Ioneseu, membru al 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N.

(Agerpres)

cum și ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Cestmir Cisar.

★
în cursul aceleiași dimineți, de

legația Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Poporu
lui și a Patriei, pentru Socialism.

La amiază, vicepreședintele 
Marii Adunări Naționale, Maria 
Groza, a oferit, în saloanele hote
lului Athenee Palace, un dejun în 
cinstea parlamentarilor cehoslovaci.

După-amiază, delegația parla
mentară cehoslovacă a vizitat car
tiere de locuințe și construcții so- 
cial-culturale din Capitală. Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România. (Agerpres)

Joi seara a plecat spre R. S. 
Cehoslovacă o delegație de spe
cialiști, condusă de Emil Drăgă
nescu, ministrul energiei electrice, 
oare va vizita cel de-al IX-lea 
Tîrg internațional de la Bmo.

★
în zilele de 13 și 14 septembrie, 

ministrul transporturilor al R. P. 
Bulgaria, Marin Vacikov, însoțit de 
Slavcio Dragomirov, adjunct al mi
nistrului, a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului căi
lor ferate, Florian Dănălache.

Cu acest prilej au avut lpc con
vorbiri, în cadrul cărora cei doi 
miniștri au examinat probleme de 
interes reciproc referitoare la trans
porturile feroviare dintre cele două 
țări și au stabilit măsuri pentru 
îmbunătățirea în continuare a 
transporturilor.

Ministrul bulgar a părăsit’ joi. la 
amiază Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

★
Dr. Miroslav Brusek, ministru 

adjunct al culturii și informațiilor 
al R. S. Cehoslovace, care a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit 
joi Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost condus de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
și de reprezentanți ai ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București.

★
Joi s-a înapoiat în Capitală, ve

nind din Belgia, delegația de preșe
dinți ai sfaturilor populare care, 
la invitația primarilor orașelor

„TURUL ROMÂNIEI"
Un nou lider

DIN CARNETUL ARBITRULUI PRINCIPAL

Startul din Galați, la ora 13. Timp 
frumos.

Km. 30. — Plutonul s-a agitat, 
însă deocamdată nici o evadare.

Km. 40. — Tudor Vasile, Ziegler și 
Gh. Suciu inițiază un atac căruia, la 
puțin timp, i se alătură Gera, Ciu- 
meti, olandezul Prinsen, apoi Rusu 
și alți cîțiva.

Km. 75. — Sîntem în apropiere de 
Tecuci. Grupul fugarilor, numărind

Momentul etapei

Acei zece kilometri
Cine ar fi crezul, în momenfu/ cînd 

bornele de pa marginea șoselei ară
tau abia 30 km de ia start, că micul 
grup de șaie, care lupta din răspu
teri să păstreze un avantaj infim a- 
supra plutonului, va Influența in mod 
hotărltor, prin această acțiune timpu
rie, rezultatul etapei 1

După „semnalul de deschidere* 
lansat de tlnărul Sofronie, cicliștii din 
echipa secundă a fărll noastre s-au 
avinfat curajoși 1ntr-o încercare ris
cantă, ale cărei efecte erau Imposibil 
de prevăzut. De-a lungul a 10 km, 
urmăritorii au fost mereu foarte a- 
proape, ajunglnd să reducă distanta 
la mai puțin de 100 metri. Tocmai 
atunci a survenit accidentul lui Cio- 
banu, ceea »e diminua, evident, șan
sele — și așa destul de firave — ale 
îndrăzneților alergători. Au rămas, 
deci, cinci, solitari — Intre care bul
garul Malcev nu putea, chiar dacă ar 
fi dorit-o, să aducă un aport substan
tial, iar Drechsler, coechipierul „tri
coului galben', era obligat de împre
jurări să păstreze o atitudine... rezer
vată I In condițiile amintite, greul 
muncii a rămas pe seama Iul Suciu, 
Ziegler *i Tudor Vasile, a «ăroț per

grecești față de un diplomat român
în ziua de 12 septembrie a.c. se

cretarul II al ambasadei Republi
cii Socialiste România din Grecia, 
Ilie Ștefan, în, timp ce se afla pe o 
stradă din Atena, a fost reținut de 
către agenți ai poliției grecești și 
dus cu forța la sediul Siguranței.

în timpul cît s-a aflat în localul 
Siguranței, diplomatul român a fost 
percheziționat și bruscat, după 
care s-a încercat coruperea sa, fă- 
cîndu-i-se propuneri de a lucra 
pentru organele de informații gre
cești

Diplomatul român a protestat ve
hement, respingînd cu hotărîre

Vizitele ministrului Giovanni Pieraccini
Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu, 
împreună cu soția, au oferit joi, la 
■restaurantul Pădurea Băneasa, un 
dejun în onoarea ministrului Gio
vanni Pieraccini și a soției sale. 
Au participat membri ai conduce
rii unor ministere economice și Mi
nisterului Afacerilor Externe, pre
cum și persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe ministrul italian, amba-

Bruxâlles, Anvers, Gand și Liege, 
a făcut o vizită în această țară.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, pe aeroportul Bă
neasa, se afla și Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei la București.

•a*

Joi la amiază, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S. din str. Mihail Emines- 
cu nr. 8, a avut loc vernisajul ex
poziției „Arta scrierii", organizată 
de Comisia națională a Republicii 
Socialiste România pentru UNESCO 
în colaborare cu Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

ȘîntL expuse, printre altele, 
scrieri pe piatră de prund din epoca 
preistorică pînă la cotidienele de 
mare tirâj din zilele noastre.

★
Joi s-a încheiat la București, 

cursul internațional de perfecțio
nare a medicilor, cu tema „Toxi- 
infecțlile alimentare", organizat de 
secretariatul general al Uniunii Me
dicale Balcanice. La ședința de 
închidere au luat cuvîntul prof. dr. 
Nicolae Nestorescu, directorul 
cursului, prof. Tașo Tașev (Bulga
ria), prof. Sikti Velikangie (Turcia), 
conf. dr. Andelia Costici (Iugosla
via) și prof. dr. Diop Biram, în nu
mele Asociației internaționale pen- 
tru cercetări medicale și schimburi 
culturale (Franța).

în încheiere, dr. docent M. Po- 
pescu-Buzeu, secretar general al 
Uniunii Medicale Balcanice, a în- 
mînat participanților diplomele 
respective.

(Agerpres)

acum 16 alergători, are un avans de 
aproape 3 minute față de imediat 
următorul pluton, din care face 
parte și Moiceanu. Trena primilor 
este destul de susținută ; șansele de 
a fi ajunși sînt limitate, pentru că 
urmăritorii nu se prea înțeleg.

Km. 110. — La Mărășești avansul 
celor de pe primul plan a ajuns la 
circa 5 minute. Intre timp, o barieră 
oprește aproape 3 minute grupul se-

severență șl dlrzenie au triumfat în 
cele din urmă.

Rareori i-am văzut pe reprezen
tanții noștri luptlnd cu atita hotărîre, 
apăslnd atît de energic pedalele, dă- 
ruindu-se trup fi suflet întrecerii spor
tive — ea pe parcursul acelor zece 
kilometri I Curbați pe ghidoane, în- 
tr-un efort decisiv, asemenea unor to
readori în clipa loviturii de grafie, cei 
trei cicliști români au reușit să do
mine împrejurările nefavorabile — 
vîntul potrivnic, absenfa unei colabo
rări eficace și, mal ales, atacurile re
petate ale plutonului, care amenința 
necontenit cu regruparea,

Privindu-I la lucru, în acele momen
te dificile, am trăit, poate mai intens 
ea orietnd, senzația spiritului de echi
pă, a puternicei solidarități, capabilă 
să răstoarne orice calcul șl să în
vingă orice împotrivire. Pentru asta, 
Insă, este nevoie de inimi mari, de o 
excelentă pregătire fizică și morală, 
de convingere și entuziasm — adică 
exact de ceea ce au dat dovadă pe 
deplin, de la km 30 și pînă la sfîrși- 
tul etapei, cei trei purtători al culo
rilor noastre I

Dan DEȘLIU 

propunerile făcute de poliția 
greacă.

în legătură cu abuzurile poliției 
grecești, la 14 septembrie ambasa
dorul Greciei la București a fost 
chemat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste Ro
mânia și i s-a prezentat protestul 
guvernului român față de compor
tarea autorităților grecești, cerîn- 
du-se să se ia măsuri pentru a nu 
se mai produce în viitor astfel de 
situații și pentru a se asigura di- 
plomaților români condiții cores
punzătoare pentru desfășurarea nor
mală a activității lor conform cu 
normele dreptului internațional.

sadorul Italiei la București și mem
bri ai ambasadei.

în timpul dejunului, Maxim Ber
ghianu și Giovanni Pieraccini au 
toastat pentru dezvoltarea relațiilor 
tradiționale dintre cele două țări, 
pentru prietenia dintre popoarele 
român și italian.

Joi dimineața, ministrul bilanțu
lui și al programării economice al 
Italiei, Giovanni Pieraccini, împre
ună cu persoanele oficiale care îl 
însoțesc și cu ambasadorul Italiei 
la București, Niccolo Moscato, au 
făcut vizite ministrului petrolului, 
Alexandru Boabă, ministrului in
dustriei construcțiilor ’de mașini, 
Mihai Marinescu, și președintelui 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Nicolae Giosan. ' »

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării și cooperării tehnico-econo- 
mice dintre România și Italia.

După-amiază, ambasadorul Ita
liei la București, Niccolo Moscato, 
a oferit în saloanele ambasadei o 
recepție cu prilejul vizitei în țara 
noastră a ministrului bilanțului și 
al programării economice al Ita
liei. Giovanni Pieraccini.

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se amelioreze în toate regiunile 
țării, cerul devenind variabil, mai 
mult senin după-amiaza. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 15 grade la Sovata, întorsura 
Buzăului, Tg Secuiesc și Baraolt și 
26 de grade în Dobrogea și centrul 
Moldovei. în București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul senin. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă 
a atins 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 septembrie. în țară s 
Vremea continuă să se încălzească 
ușor. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi locale. Vînt slab pînă Ia 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 18 și 28 de grade. 
Ceață locală. în București : Vre
mea continuă să se încălzească 
ușor. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată, spre sfîrși- 
tul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

cund condus de Moiceanu. Mult ră
mas în urmă este purtătorul tricou
lui galben,. Mickein.

Km. 150. — Am depășit Adjudul și 
ne apropiem de punctul terminus. 
Fugarii au acum aproape 10 minute 
față de plutonul următor.

La sosire, pe arterele centrale ale 
orașului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
mii de spectatori așteaptă caravana. 
Sprintul final permite majorității 
fugarilor să-și încerce forțele ; șo
seaua este lată, fiecare poate să 
sprinteze nestingherit. Ciumeti, că
ruia de fapt i se acorda prima șansă 
în acest final, cîștigă, urmat imediat 
de Tudor Vasile, Borschel (R.D.G.), 
S. Nielsen (Danemarca), Prinsen 
(Olanda), Ziegler, cehoslovacul Ze- 
lenka. în același grup, cronometrat 
cu timpul învingătorului, este și 
Rusu. A preluat deci „tricoul gal
ben".

Astăzi, etapa a IV-a : Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej (ora 13,45) — 
Pasul Oituz (14,55) — Tg. Secuieso 
(15,40) — Brașov (17).

Octavian AMZA

în cîteva rînduri
LUPTE LIBERE. — Numeroși spec

tatori au urmărit la Constanta me
ciul internațional de lupte libere 
dintre echipele orașelor București și 
Ankara. Luptătorii bucureșteni au 
terminat învingători cu 5—3.

BOX. — La Riesa, în apropiere de 
Dresda, s-a disputat meciul de box 
dintre echipele de juniori ale R. D. 
Germane și României. Pugiliștii ro
mâni au avut o frumoasă comportare, 
obținînd victoria cu scorul de 14—8.

FOTBAL. — In campionatul euro
pean de fotbal, la Amsterdam s-au 
întîlnit reprezentativele Olandei și 
R. D. Germane. Olandezii au învins 
cu 1—0 (1—0) prin punctul marcat 
în minutul 2 de Cruijff.
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Sosirea tovarășului încheierea convorbirilor

Corneliu Mănescu la New York
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

La 14 septembrie a sosit la New 
York, la bordul navei „France", 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, șeful delegației ro
mâne la cea de-a 22-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

In portul New York ministrul 
de externe român a fost întîmpi- 
nat de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Diaconescu, ambasador,

Republicii Socialiste 
S.U.A.
Corneliu Mănescu a 

de șefii misiunilor

reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., Corneliu Bogdan, 
ambasadorul 
România în

La sosire, 
fost salutat
permanente la O.N.U. ai Albaniei, 
Bulgariei, R. S. S. Bieloruse, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei, Mongoliei, 
R. S. S. Ucrainene, Ungariei, 
U.R.S.S. și de reprezentanți ai Se
cretariatului O.N.U.

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT
A O.U.A. A LUAT SFÎRȘIT

dintre delegația C. C al P. C. R.

și delegația P. C din Olanda

KINSHASA 14 (Agerpres). — 
Cea de-a patra sesiune a Confe
rinței la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane și-a încheiat lu
crările joi după-amiază la Kins
hasa. Participanții, reprezentând 37 
de țări membre ale O.U.A. (Malawi 
nu a fost reprezentată) au apreciat 
în mod unanim succesele înre
gistrate de organizație în lupta îm
potriva colonialismului și pentru 
lichidarea rămășițelor acestuia, în 
lărgirea colaborării dintre statele 
membre, pe plan politic, economia 
și cultural.

După dezbaterea proiectelor de 
rezoluții și de recomandări elabo
rate de Conferința miniștrilor de 
externe, premergătoare reuniunii la 
nivel înalt, au fost adoptate o se
rie de rezoluții și hotărîri finale, 
precum și recomandări pentru ac
tivitatea viitoare a organizației. 
Printre acestea se remarcă cea re-

feritoare la desemnarea unei co
misii prezidate de împăratul Etio
piei, Haile Selassie, care va iniția 
consultări cu autoritățile federale 
de la Lagos și cu cele biafreze în 
vederea soluționării problemei ni- 
geriene în interesul „salvării inte
grității teritoriale, apărării uni
tății și păcii în Nigeria". O altă re
zoluție importantă este cea referi
toare la acțiunile pentru lichidarea 
prezenței mercenarilor pe teritoriul 
consolez. Participanții au hotărît 
ca viitoarea sesiune a Consiliului 
Ministerial al O.U.A. să aibă loc 
la Lusaka (Zambia) între 19 și 23 
februarie, iar viitoarea sesiune a 
Conferinței la nivel înalt la Alger, 
la începutul lunii septembrie 1968.

La ședința de închidere a Con
ferinței la nivel înalt a O.U.A. a 
luat cuvîntul și secretarul general 
al O.N.U., U Thant, care a subli
niat caracterul pozitiv al activității 
desfășurate de O.U.A., exprimînd, 
totodată, sprijinul deplin al O.N.U. 
acordat luptei statelor africane îm
potriva colonialismului. Vorbitorul 
a menționat că Națiunile Unite 
„își vor spori eforturile pentru a 
înlătura ultimele rămășițe ale colo
nialismului de pe suprafața glo
bului cît mai curînd posibil".

Luări de poziție ale unor 
personalități politice

• WASHINGTON — Senatorul 
democrat Steven Young a cerut 
președintelui Johnson să ordone în
cetarea necondiționată a bombar
damentelor asupra Vietnamului 
de nord. Luînd cuvîntul în Senat, 
el a declarat că este necesar ca 
Congresul să-i înfrîneze pe genera
lii care se pronunță pentru un răz
boi pustiitor împotriva R. D. Viet
nam. La rîndul său, senatorul 
Mc Intyre, sprijinind cererea lui 
Young, a subliniat că poporul ame
rican se pronunță împotriva „esca
ladării continue" a războiului din 
Vietnam.

★

• PNOM PENH — Pentru ame
ricani există o singură cale de a 
ieși din impas : să părăsească fără 
condiții teritoriul Vietnamului și 
să renunțe la escaladarea irațională 
a războiului împotriva poporului 
Vietnamului de nord — a declarat 
la o conferință de presă șeful sta
tului cambodgian, Norodom Sianuk.

Presa poloneză și cea franceză au 
oglindit pe larg vizita de o săptămî- 
nă a președintelui de Gaulle în Polo
nia, scoțînd în evidență însemnătatea 
ei în cadrul general al dezvoltării re
lațiilor de colaborare dintre țările eu
ropene, indiferent de orînduirea lor 
socială.

în comentariul său, ziarul „Zycie 
Warszawv" subliniază atmosfera sin
ceră, prietenească din timpul convor
birilor dintre președintele Franței și 
conducătorii polonezi și primirea 
deosebit de cordială făcută înaltului 
oaspete francez. în ședința de 
miercuri a Consiliului de Miniștri, 
președintele de Gaulle a declarat, po
trivit ministrului informațiilor, Gorse, 
că scopul recentei sale călătorii în 
Polonia a fost acela „de a reînnoi și 
a repune în lumină prietenia funda
mentală dintre Polonia și Franța", a- 
dăugînd că acest scop a fost atins 
„în condițiile cele mai impresionan
te". Potrivit lui Gorse, generalul 
de Gaulle a declarat că vizita în Po
lonia „a depășit toate așteptările" 
sale. într-o relatare a agenției P.A.P. 
se arată că W. Gomulka a declarat 
în Seim, adresîndu-se generalului 
de Gaulle : „...ați cîștigat pentru dv. 
și pentru Franța un loc deosebit în 
inima poporului polonez..."

„Trybuna Ludu" arată că „schim
bul larg de vederi asupra principa
lelor probleme ale politicii interna
ționale a permis să se afirme că în 
multe probleme pozițiile noastre sînt 
identice sau foarte apropiate. Acest 
lucru — continuă ziarul — are o im
portanță cu atît mai mare cu cît 
cele două țări au orînduiri sociale di
ferite, aparținînd unot grupări politi
ce diferite".

Atît presa pariziană cît și cea din 
Varșovia semnalează atenția acordată 
în cursul vizitei problemelor europene,

HAGA 14 (Agerpres). — La 14 
septembrie s-au încheiat convorbi
rile între delegația C.C. al P.C.R. 
condusă de tovarășul Manea Mă
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și delegația Partidului Co
munist din Olanda condusă de to
varășul Paul de Grpot, președintele 
C.C. al partidului.

Convorbirile, în cadrul cărora au 
fost abordate probleme de interes 
comun pentru cele două partide, 
precum și o serie de probleme ale 
vieții politice internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, s-au desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de bu
nă înțelegere.

în aceeași zi, tovarășul Manea 
Mănescu a oferit o masă'în cinstea 
delegației P. C. din Olanda. Au 
participat tovarășii Paul de Groot, 
președintele Partidului Comunist 
din Olanda, Henk Hoekstra, Mar-

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

Seara, delegația C.C. al P.C.R. a 
părăsit Olanda, îndreptîndu-se spre 
patrie. La plecare, in gara Haga, 
delegația a fost condusă de tova
rășii Paul de Groot, Henk Hoeks
tra, Marcus Bakker, Joop Wolf și 
Wessel Hartog.

Au fost prezență tovarășul George 
Elian, ambasadorul României în O- 
landa, precum și alți membri ai 
ambasadei.

grevă

CANBERRA 14 (Agerpres). — în 
orașul Brisbane a avut loc joi cea 
mai mare grevă din istoria Austra
liei, în apărarea libertăților politi
ce din țară. Greva a fost urmată 
de un miting la care au participat 
60 000 de oameni ai muncii aparți- 
nînd unui număr de 36 de sindi
cate. Participanții la miting au 
condamnat măsurile arbitrare ale 
autorităților, cerînd anularea dis
pozițiilor în virtutea cărora poliția 
aprobă sau interzice organizarea de 
mitinguri și demonstrații în Aus
tralia.

Forțele patriotice dețin controlul în 13 din cele 17 state ale Federajiei 
Arabiei de sud. Potrivit ultimelor știri, Frontul de Eliberare Națională din 
Arabia de sud a preluat controlul și asupra „Micului Aden" — regiune 
în care se află o rafinărie de petrol britanică. Examinînd evoluția rapidă a 
evenimentelor, Consiliul Ligii Arabe a recomandat miercuri secretarului ge
neral al ligii să facă apel la cele două organizații care luptă împotriva 
ocupației britanice — Frontul de eliberare a sudului ocupat al Yemenului 
si Frontul Național de Eliberare — să se unească „pentru a realiza sta
bilitatea, securitatea și obiectivele naționale ale acestei regiuni". In foto
grafie : un soldat ai forțelor patriotice pe poziții de luptă în capitala sta

tului Fadhli

scoțîndu-se în evidență o serie de de
clarații făcute de oaspeți și de gazde 
cu privire la necesitatea îmbunătățirii 
relațiilor Est-Vest, a colaborării inter- 
europene, ca mijloc sigur de consoli
dare a păcii și securității pe conti
nentul nostru.

Președintele de Gaulle — mențio
nează ziarele — a ținut să reafirme că 
Franța „tinde să întărească, în toate

Ziarul „Trybuna Ludu" scrie că „ten
dințele țărilor europene de a dezvolta 
relațiile politice, economice, culturale, 
tehnice și științifice reprezintă o con
firmare a conștiinței crescînde a legă
turilor popoarelor Europei". într-o 
știre transmisă din Varșovia, France 
Presse relevă că, în concepția preșe
dintelui Franței — pe care a reafir
mat-o în cursul întrevederilor cu con-
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domeniile, contactele cordiale și con
structive cu statele din Europa răsă
riteană ca și cu statele occidentale". 
Potrivit agenției P.A.P., E. Ochab, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, a declarat la încheierea 
convorbirilor polono-franceze că „con
cepțiile largi ale președintelui de 
Gaulle referitoare la apropierea po
poarelor europene au fost ascultate cu 
mare atenție".

„De Gaulle — scrie „Paris Presse 
l’Intransigent" — a arătat că nu tre
buie să se aștepte Europa de mîine 
pentru a începe cooperarea. Coopera
rea este posibilă și necesară acum".

ducătorii polonezi — „realizarea în 
Europa a unei destinderi, înțelegeri și 
colaborări între Est și Vest reprezintă 
condiția unei reglementări europene".

în relatările despre vizită, numeroase 
ziare scot în evidență atenția acordată 
de șeful statului francez repercusiu
nilor negative pe care existența blocu
rilor militare le are asupra situației 
politice din Europa. Ziarul „Combat" 
reia declarația potrivit căreia „adevă
rata securitate a fiecărui stat de pe 
continentul nostru nu trebuie să fie 
rezultatul existenței a două blocuri cu 
forțele armate gata de luptă, aflate 
față în față". în cuvîntarea rostită de

Astăzi se împlinesc 21 de ani de la proclamarea Republicii Populare Bulgaria. în anii care s-au scurs de la 
acest important eveniment în viața poporului prieten de peste Dunăre, oamenii muncii bulgari, sub conducerea 
partidului comunist, au înfăptuit adînci transformări social-economice, obținînd realizări remarcabile în toate 

domeniile de activitate. In fotografia de mai sus : Un nou complex de locu infe din Sofia

agențiile de presă transmit
ÎNTREVEDERE MIRCEA MA

LIȚA—PIERRE HARMEL. Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al României, care s-a aflat 
la Bruxelles în drum spre New York, 
unde urmează să participe la lucrările 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., a avut o întreve
dere cu Pierre Harmel, ministrul afa
cerilor externe al Belgiei. Cu această 
ocazie a avut loc un schimb de ve
deri în legătură cu problemele apro
piatei sesiuni a Adunării Generale.

O CONVENȚIE DE COLABO
RARE ÎNTRE COMITETELE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE ALE 
ROMÂNIEI ȘI UNGARIEI a 
fost semnată la Budapesta de către 
președinții celor două instituții, Virgil 
Cazacu și, respectiv Istvan Tompe.

CONGRESUL FRONTULUI DE
MOCRATIC AL ALBANIEI. 
La 14 septembrie, la Tirana s-a des
chis, în prezența conducătorilor de 
partid și de stat, al IV-lea Congres al 
Frontului Democratic al Albaniei. Ra
portul referitor la „Rolul și sarcinile 
Frontului Democratic în lupta pentru 
victoria completă a socialismului în 
Albania* a fost prezentat de Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, președin
tele Consiliului General al Frontului 
Democratic.

VIZITA LUI POMPIDOU ÎN 
AUSTRIA. Primul ministru al Fran
ței, Georges Pompidou, care se află 
într-o vizită oficială în Austria, a a- 
vut joi o întrevedere cu cancelarul Jo- 
zef Klaus. în timpul convorbirilor au 
fost discutate în special probleme le
gate de cooperarea dintre cele două 
țări în domeniul industrial, bancar, 
precum și în domeniul utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice.

M. NIKEZICI LA PARIS. Joi a 
sosit la Paris Marko Nikezici, secre
tar de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația mi
nistrului de externe francez, Couve de 
Murville, va face o vizită de patru 
zile în această țară.

SENATUL AMERICAN A A- 
PROBAT MIERCURI BUGE
TUL MILITAR AL S.U.A. pe e- 
xercițiul financiar în curs, evaluat la 
69,936 miliarde dolari. Din suma to
tală, peste 20 miliarde dolari sînt alo
cați cheltuielilor pentru războiul din 
Vietnam.

W. Gomulka în Seim și publicată în 
„Trybuna Ludu" se arată : „Ne pro
nunțăm pentru ca împărțirea primej
dioasă în blocuri militai-politice impu
să Europei să facă loc colaborării care 
va indica drumul securității colective", 
în aceeași ordine de idei, „Le Figaro" 
arată că generalul de Gaulle s-a pro
nunțat pentru eforturi în scopul de a 
se lichida „moștenirea rămasă din 
războiul mondial", pentru a se „resta
bili unitatea Europei". Arătînd că 
„evoluția trebuie să se îndrepte spre 
cooperare", același ziar scrie că- în 
concepția președintelui francez „este 
vorba despre unitate morală, despre 
un consens politic între țări suverane".

Ziarele poloneze subliniază, de ase
menea, declarația lui W. Gomulka, în 
care se arată că „pacea trainică în 
Europa poate fi construită numai pe 
fundamentul integrității teritoriale și 
suveranității tuturor statelor euro
pene, inclusiv cele două state ger
mane".

De o largă publicitate s-au bucu
rat în presă declarațiile președin
telui Franței în care a fost rea
firmată poziția de recunoaștere a 
frontierei Oder-Neisse. Ziarele men
ționează declarația oaspetelui că 
actualele frontiere ale Poloniei 
„sînt și trebuie să rămînă ale 
sale". „în această privință — arată 
„l’Humanitâ" — nu am putea decît 
să apreciem că de Gaulle a reafirmat 
în diverse rînduri în aceste zile in- 
tangibilitatea frontierelor poloneze 
actuale". „Zycie Waiszawy" scrie că 
„generalul de Gaulle nu a ascuns 
niciodată că s-a pronunțat pentru ca
racterul permanent al granițelor po
loneze".

Presa a scos în evidență declara
țiile făcute de președinte în legătură 
cu războiul din Vietnam. Toate zia
rele au reprodus declarația generalu
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Plenara C. C.

al P.C.
MINISTRUL DE EXTERNE 

AL R.P. MONGOLE, PRIMIT 
DE TODOR JIVKOV. Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, l-a primit la 
13 septembrie pe Mangalîn Dugher- 
suren, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Mongole, care se află într-o vizi
tă oficială în Bulgaria.

prejurările în care a fost asasinat pre
ședintele Kennedy. Rolurile principale 
vor fi deținute de martori ai eveni
mentului. Filmul va prelua versiunea 
oficială a faptelor și va dura 90 de 
minute.

din Finlanda

Imagine a pavilionului României 1°
Tîrgul internațional de toamnâ de la 

Viena

LA ATENA S-A ANUNȚAT 
că a fost creată o comisie însărcinată 
cu elaborarea unui plan de colaborare 
economică între Grecia și Turcia.

COLABORARE 
CHINO—PAKIS- 

cum anunță agenția 
a fost semnat la Pe- 
colaborare culturală 

P.

PLAN DE 
CULTURALĂ 
TANEZ. După 
China Nouă, joi 
kin un plan de
pe perioada 1967—1968 între R. 
Chineză și Pakistan.

DOUĂ MARI ÎNTREPRIN
DERI FRANCEZE DE ELECTRO
NICĂ, compania de telegrafie fără 
fir (C.S.F.) și Thomson-Brandt, au 
semnat un protocol în vederea fuzio
nării lor într-un puternic grup indus
trial. Hotărîrea fuzionării se explică 
prin creșterea concurenței care se ma
nifestă pe plan mondial în domeniul 
electronicii.

UN FILM DESPRE ASASI
NATUL DE LA DALLAS. La Dal
las va fi turnat un film despre îm-

lui de Gaulle cu privire la necesita
tea încetării bombardamentelor și 
luptelor terestre și apoi a lichidării 
cauzelor, respectiv a intervenției 
străine, precum și a groaznicelor dis
trugeri pricinuite în această zonă. 
„Trybuna Ludu" menționează identi
tatea de vederi a celor două țări în 
problema vietnameză.

Din relatările ziarelor „Trybuna Lu
du", „Glos Pracy", „Le Monde", „Le 
Figaro" și ale > altora reiese că în 
cursul convorbirilor polono-franceze 
au fost abordate, de asemenea, proble
me legate de dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări. Agenția France 
Presse, într-o relatare despre desfășu
rarea vizitei, arată că președintele a 
menționat posibilitatea dezvoltării 
schimburilor franco-polone în do
meniul economiei, culturii, teh
nicii, științei, precum și dorin
ța țării sale de a vedea extin- 
zîndu-se Jvizitele și întîlnirile profe
sionale, urbane, școlare etc." „Trybuna 
Ludu" arată, de asemenea, că în 
cursul convorbirilor „s-a remarcat e- 
xistența unor rezerve încă nefolosite" 
și că „s-au făcut recomandări pentru 
ca în viitor relațiile să se extindă, în 
folosul ambelor țări".

Vizita președintelui de Gaulle în 
Polonia, contribuind la o mai bună în
țelegere și la dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări, prilejuind reafir
marea unor idei constructive, a con
stituit un factor pozitiv în evoluția re
lațiilor intereuropene. Această vizită 
se înscrie în cadrul larg al tendințelor 
de dezvoltare a relațiilor de colabora
re dintre toate țările europene, indife
rent de sistemul lor social-politic.

Revista presei întocmită de cores
pondenții noștri I. Dumitrașcu din 
Varșovia și Al. Gheorghiu din Paris.

/
EXPOZIȚIE ALIMENTARA LA 

MANCHESTER. La Manchester s-a 
deschis cea de-a șasea ediție bienală 
a Expoziției alimentare și de artă cu
linară, organizată de ziarul „Manches
ter Evening News and Chronicle". 
România participă pentru prima oară 
la acest tîrg cu o expoziție de pro
duse alimentare. Ștandurile românești 
au fost vizitate de primarul orașului 
Manchester, de un numeros public 
care au apreciat produsele expuse.

RELUAREA ZBORURILOR A- 
VIOANELOR COMERCIALE ÎN
TRE LONDRA ȘI
Guvernul R.A.U. a hotărît să permită 
reluarea zborurilor aviației comerciale 
între Londra și Cairo, atît pentru 
vioanele companiilor egiptene, cît 
pentru cele britanice, a anunțat

■ ziarul „Al Akhbar". De asemenea, 
formează ziarul, turiștii americani

CAIRO

a- 
Și 

joi 
in- 

-------------------- ------ și 
britanici vor putea primi din nou vize 
de intrare în R.A.U. de la ambasadele 
acestei țări în străinătate.

UN PUTERNIC URAGAN 
s-a abătut asupra teritoriului Argenti
nei. Primele victime ale uraganului, 
însoțit de ploi torențiale, au fost locu
itorii orașului Rosario : patru persoane 
au fost ucise, iar multe altele rănite, 
în întreg orașul, acoperișurile caselor 
au fost smulse, stîlpii de telegraf do- 
borîți, ceea ce a provocat întrerupe
rea alimentării cu energie electrică.

HELSINKI 14 (Agerpres). — în 
cadrul plenarei lărgite a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Finlanda, secretarul general al 
partidului, Ville Pessi, a prezentat 
raportul cu privire la situația poli
tică din țară. Pe baza lui, plenara a 
examinat problemele orientării ac
tivității guvernamentale și parla
mentare a P. C. din Finlanda, pre
gătirile pentru alegerile preziden
țiale, problema restabilirii unității 
în mișcarea sindicală din țară. în 
rezoluția adoptată se subliniază că 
actuala coaliție guvernamentală a- 
duce o contribuție valoroasă la asi
gurarea politicii externe de pace și 
politicii democratice interne. Se re
levă, de asemenea, că guvernul are 
posibilități de a soluționa dificultă
țile economice existente în concor
danță cu revendicările oamenilor 
muncii. Totodată, plenara a criticat 
unele aspecte ale politicii economi
ce actuale care nu corespund inte
reselor oamenilor muncii.

Plenara a aprobat ca proiectul 
noului program al partidului co
munist, elaborat în conformitate cu 
hotărîrile celui de-al 14-lea congres 
al partidului, să fie pus în dezba
terea organizațiilor locale, după 
care va fi din nou examinat de C.C.

RITM SPECTACULOS
Strada japoneză, mai ales la 

Tokio, cu circulația ei foarte in
tensă rămîne o expresivă dovadă 
a faptului că industria niponă de 
automobile se află, așa cum au 
constatat economiștii japonezi 
după încheierea calculelor pri
vind afacerile pe primul semes
tru, „intr-un ritm spectaculos de 
dezvoltare". Dominată în propor
ție de circa 95 la sută de auto
mobile japoneze, produse într-o 
foarte mare varietate de tipuri și 
modele, care circulă cu viteze 
mari pe stingă și numai la in
dicațiile perfect sincronizate ale 
semafoarelor electronice, strada 
certifică, fără îndoială, stadiul a- 
vansat în care se află acum a- 
ceastă industrie.

Intr-un timp foarte scurt ea a 
străbătut un drum la capătul că
ruia Japonia a devenit un pro-

au luat măsurile necesare pentru 
ca anul viitor să depășească o 
sută de mii de bucăți pe lună. 
Tendința de creștere a producției 
se sprijină în primul rînd pe in
tensificarea cererilor interne, cu 
toate că pînă acum pe piața ja
poneză s-au vîndut peste zece 
milioane de autovehicule. Pentru 
producător este încurajatoare și 
creșterea cererii de automobile 
la export. „Automobilul personal 
și economicos" din clasa 1,5001 
2.000 centimetri cubi a fost cel 
mai solicitat în țară și în afară, 
concurînd cu succes mașinile eu
ropene și lăsînd, după cum spune 
Shotaro Komiya, președintele lui 
„Toyota Motor Company", o im
presie foarte bună „datorită fi
nisajului excelent".

Lupta se dă acum pentru a 
păstra și consolida pozițiile ctș-

CORESPONDENTA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

ducător de automobile care con
stituie un motiv de neliniște pen
tru monopolurile occidentale și 
în același timp de oarecare in
vidie. Pornind acum mai bine 
de zece ani de la o producție 
aproape neînsemnată, această 
țară insulară despre care se spu
ne că a fost avantajată în sensul 
de a fi avut timpul necesar 
și mai ales facultatea, de a „di
gera" tehnica cea mai avansată 
din alte părți ale lumii a ajuns 
anul trecut să înlăture Marea 
Britanie de pe locul al treilea 
în clasamentul mondial iar în 
prima jumătate a acestui an ea 
a schimbat deja locul doi cu 
R.F. a Germaniei. In primele șase 
luni ale anului a produs 1.450.000 
de autovehicule, cu peste 20 la 
sută mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului prece
dent..

Întrebările ce și le pun acum 
expertii, luînd în considerare sta
diul atins, se referă la tendința 
în perspectivă a construcției de 
automobile japoneze. Tendința 
este ca ea să urmeze și în viitor 
aceeași linie. „Toyota Motor 
Company" și „Nissan Motor 
Company", cele două mari pro
ducătoare, au realizat fiecare cîte 
70.000 de automobile lunar. Ele

tigate, paralel cu lărgirea pieței 
în Statele Unite unde, după cum 
arăta Komiya, „automobilele ja
poneze vor monopoliza în curînd 
piața a doua și a treia de auto
mobile din clasa litrăjelor mici, 
ajungînd în viitor cea mai bună 
marfă japoneză la export", cu 
condiția ca marile firme ameri- 
care să nu treacă la o ofensivă 
producînd automobile mici. In 
orice caz, eforturile producători
lor japonezi sînt îndreptate spre 
dezvoltarea unei tehnologii „cu 
care să bată adversarii lor ame
ricani și europeni" și, în același 
timp, să păstreze piața internă 
ca și pînă acum, intensificând 
producția de masă și. la prețuri 
mai scăzute. Se acreditează, tot
odată, părerea că un asemenea 
obiectiv este greu de îndeplinit, 
atîta timp cît în Japonia există 
zece firme producătoare de auto
mobile. De aceea, este foarte pro
babil că în următorii ani, pe
rioadă în care „liberalizarea tran
zacțiilor de capital" în acest sec
tor este îngrădită de guvern, dez
voltarea industriei de automobile 
în Japonia să fie însoțită de o 
puternică centralizare a capita
lurilor, cele zece companii să fu
zioneze în trei sau patru care să 
reziste mai bine concurenței.
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