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în sectorul de construcții-montaj
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ARTISTICE
După cum se știe, 

absolutizarea formei 
duce spre'ceea ce se 

'numește formalism 
.sau'cu un cuvîntfoar
te circulat birocra
tism. Cu alte cuvinte 
Foțma, Biroul, ca in- 

a ci nii'no nHionf

ÎN ZIARUL DE 
AZI Viața de 
partid — înlătu
rarea lipsurilor 
sau a celor ca
re le dezvăluie? 
i! Cronica de 
arhitectură 
Prioritate solu 
țiilor de durată 
i Specialistul— 
Sa conducerea 
nemijlocită a 
producției agri- 
cole îl Con 
trolul prin, 
proces verbal 
H Complex nou 
de uleiuri mine
rale la Rafinăria 
Ploieștii Festi
valul „George 
Enescu

Oțelul, „copilul 
triei grele, pentru 
se cheltuiesc miliarde de lei, a căpă
tat astăzi, în contextul tehnicii con
temporane, adevărata sa strălucire. 
Dacă așa stau lucrurile, cum este el 
gospodărit și valorificat în activitatea 
de construcții ? întrebarea este deo
sebit de actuală, întrucît în acest do
meniu există indicații clare, formulate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, de Consfătuirile pe țara 
cu constructorii și proiectanții. Con- 
centrînd problemele, putem afirma 
că în acest sector — mare consuma
tor de oțel — gospodărirea și valori
ficarea metalului se realizează de la 
proiectare și pînă la sfîrșitul execuției 
lucrărilor. Tocmai în aceste direcții, 
în trimestrul II organele Băncii de 
Investiții au analizat cum se înfăp
tuiesc indicațiile date de partid în 
scopul reducerii consumului de me
tal.

Ce s-a desprins ? De la început, 
se impune subliniată seriozitatea cu 
care s-a pornit la descoperirea și va
lorificarea surselor de economisire a 
metalului. Numai la 10 institute 
de proiectare analizate, reducerile po
sibile raportate reprezentau la 30 mai 
a. c. peste 38 000 tone metal. Printre 
institutele care s-au preocupat intens 
și au realizat importante economii se 
situează Institutul de proiectări fo- 
raj-extracție și Institutul de studii și 
proiectări energetice. Totuși, rezulta
tele obținute și eforturile întreprinse 
în vederea reducerii consumului de 
metal nu reflectă pe deplin arsenalul 
imenselor rezerve din acest sector.

împotriva soluțiilor optime, Ia u- 
nele proiecte s-au adoptat structuri 
metalice, deși considerentele tehnolo
gice de exploatare, condițiile de exe
cuție și obligativitatea economisirii 
metalului impuneau structuri din be
ton armat. Bunăoară, la „Tractorul"- 
Brașov, pentru una dintre halele de 
producție, prin proiectul de ansam
blu s-a prevăzut construcția metalică 
a acesteia. Analizînd proiectul, orga
nele băncii nu au fost de acord cu 
o astfel de variantă și au propus mo
dificarea soluției, adoptarea unei 
structuri de rezistență din beton ar
mat, precum și reducerea înălțimii 
halei. Economia de metal era prea 
evidentă și, de aceea, s-a acceptat de 
către proiectant. S-au economisit ast
fel circa 380 tone laminate. De ase
menea, la opt magazii ale centrelor 
de recepționare C.S.V.P.A., din re
giunea Oltenia, prin înlocuirea fer
melor metalice cu altele din lemn, 
este posibilă obținerea unei economii 
de metal de 220 tone.

Tot în legătură cu problema abor
dată se mai ridică și alte asemenea 
neajunsuri. Nu s-a renunțat definitiv 
Ia practica „gigantismului" și gran
domaniei, a supradimensionărilor. Ele 
provin din prevederea în proiecte a 
unor Spații de lucru mai mari decît 
cele impuse de procesele tehnologice,

sau din alegerea unor coeficienți, de 
siguranță exagerați față de cei stabi
liți prin normativele tehnice. De pil
dă, la elaborarea proiectelor pentru 
unele lucrări de la I.I.S, „Tricotex"- 
Satu Mare și „Unitatea“-Sighetul 
Marmației s-au supradimensionat în 
mod nejustificat elementele de rezis
tență, stipulîndu-se un consum supli
mentar de circa 80 tone metal.

Neîndoielnic, reducerile de metal 
amintite sînt salutare și atestă înțele
gerea de către proiectanții respectivi

a necesității de a colabora cu orga
nele băncii. Dar de ce s-a așteptat 
neapărat intervenția acestor organe 
pentru a se revizui soluțiile care se 
vădeau de la... o poștă că sînt neco
respunzătoare ? Adresînd această în
trebare legitimă, îmi exprim părerea

stitutie si nu'ca obiect 
executat de tîmplar. 
■IsUiafnasulila purtare, 

■asun fel? de casier 
;Care,,tot făcînd plăți 
ula mii de oameni, 
(poate a.căpăta un fel 
șdedeformatie profe
ssionals. în numele că- 
șreia i se pare că are 
:,drenturi patronale 
;față ' de cei pe care-i 
‘tot? plătește' chenzinal. 
: Se J produce un fel de 
■hipertrofiere a formei 
în dauna inițiativei 

; umane, a vieții care 
nu vaputea intra nici
odată în tipare stric
te — dovadă că si 
cele mai stricte tipare 
au fost nevoite să-si 
schimbe „mobila" sau 
chiar „locuința" în 
care păreau a se simți 
comod si definitiv.

Măria Sa Biroul este 
îndeobște circumspect 
și miop, amînă, în
curcă, îi plac intrigile, 
tergiversările și neîn
crederea, seriozitatea 
cea mai neserioasă de 
pe lume, adică aceea 
în numele căreia nu 
se face nimic și se taie 
aripile oricărui avînt.(Continuare în pag. a IlI-a)

de 
la o 

in- 
pla- 
ales 
unei

de

Am asistat în cabinetul 
directorului Direcției 
statistică a Capitalei 
convorbire telefonică 
structivă pe multiple 
nuri. Instructivă mai 
în privința definirii 
anume atitudini față
una dintre pietrele unghiu
lare ale edificiului nostru 
etic — adevărul.

Despre ce era vorba ? 
Așa cum reieșea din schim
bul de replici, doi repre
zentanți ai statisticii oră
șenești făcuseră nu de 
mult o verificare la „Pos
tăvăria română". Ei con
stataseră acolo îngrijoră
toare nereguli în ce pri
vește autenticitatea cifre
lor raportate la îndeplini
rea planului pe luna iulie. 
Reieșeau, eufemistic vor
bind, „mici neconcordanțe" 
însumate la aproape două 
milioane lei.

Importanța și va
loarea exactității

— Corecta informare cu 
privire la situația din între
prinderi — ne spune tov. 
Victor Ionescu, directorul 
Direcției orășenești de sta
tistică — reprezintă în zi
lele noastre unul dintre 
principalele instrumente în 
conducerea științifică a e-

conomiei. Se știe prea bine 
că datele statistice nu au 
caracterul unor cifre moar
te, ci, integrate în ansam
blul unor informații pe an
samblul unei ramuri, capă
tă anume semnificații, u- 
neori de maximă însemnă
tate. Ele sînt comunicate 
forurilor superioare de 
partid și de stat, permi- 
țînd elaborarea și direcțio
narea realistă a unor în
tregi ramuri și chiar a în
tregii economii.

— Oare necesitatea exac
tității informațiilor și ra
poartelor mai trebuie ex
plicată, clarificată ?

— Aici nu mai e nevoie 
de nici o „prelucrare", lu
crurile sînt extrem de cla
re. Majoritatea covîrșitoare 
a conducătorilor de între
prinderi dovedesc corecti
tudine.

Cu deosebită tărie a sub
liniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în articolul 
„Rolul conducător al parti
dului în etapa desăvîrșirii 
construcției socialismului", 
importanța și valoarea e- 
xactității, și anume : „Tăi
nuirea lipsurilor și insuc
ceselor, prezentarea în roz 
a realității, îngîmfarea, a- 
titudinea de paradă față de 
realizări dăunează interese
lor partidului și poporului 
nostru. Asemenea atitudini 
și practici ne împiedică să 
cunoaștem în profunzime

Viata artistică,, creație 
deci, reconstituire de 
universuri bogate 
idei și imagini, 
înalte simțiri si desfă
tări omenești, orgoli
oasă de multe ori si 
mai întotdeauna cu 
dor de unicitate si o- 
riginalitate. de nouta
te si personalitate, cu 
respirația încrederii 
si dragbstei pe fron
tispiciu si cu însărci
narea de a îmbogăți 
mereu spiritualitatea

umană, nu poate face 
organic casă bună cu 
îngustimea, arbitrarul, 
lipsa de gust, spiritus 
dictum, si cu celelal
te ..armuri" ale biro
cratismului. ale acelui 
fenomen de împuțina
re si înstrăinare a spi
ritului uman de înal
tele lui rosturi pă- 
mîntesti.

Avem un număr de 
unități artistice (mai 
mare ca niciodată), a- 
vem un număr de 
spectatori (tot ca nici
odată). avem atîtia 
artiști, atîtia regizori

etc. (ca nicioda-r 
tă). avem atîtea suc
cese (ca niciodată), a- 
vem atîtea planuri si 
cifrele se fugăresc u- 
nele pe altele, par si 
uneori sînt colosale, 
dar se știe că si cifra 
cît o fi ea de cifră (a- 
dică ■' exactă) și tot 
suportă judecata cre
ierului nostru analitic, 
în raport cu eficienta 
muncii noastre, care 
în ultimă instanță dă 
sens maior oricărei 
activități artistice.

Mai clar : avem sute 
de actori ne schemele 
teatrelor. Pe cîti din 
ei îi recunoaștem ar
tiști cu dreptul de a 
se ocupa de educația 
artistică a publicului ? 
Si de la răspunsul 
grav șl prompt la a- 
ceastă întrebare, alte 
întrebări si alte răs
punsuri tot clare și 
mai ales soluții aștep
tăm. Birocratismul va 
răspunde : „Au fost 
angajați legal. plata 
se face conform tari
felor. îndeplinesc nor
mele cantitative etc.". 
Creierul. în plenul 
responsabilității lui. 
nu poate accepta acest 
unic răspuns (nu mai

Plutim pe lacul Nedeia într-o 
lotcă, pescărească. Cel ce trage 
la rame are mîinile arse de soa
re și punctate cu solzi de ,„săbi- 
oară". La proră stă Oprea Călin, 
președintele C.A.P. din GO/ghera. 
La pupă, inginerul agrona/m Va- 
leriu Cîrstoiu, un tînăr negri
cios, pătrunzător, calm și pri
ceput în tainele agrotehnicii, un 
pasionat în meserie.

Lacul se desfășoară în fata 
privirilor, vast, de nJecuprins. In 
maluri de grinduri, sălciile des
pletite de adieri se răsfrîng în 
oglinzi fluide.

Înaintăm printre păpurișuri. 
Ne îndreptăm spre „gard", de 
unde pescarii aduc la cherhana
le bărcile încărcate cu pește; — 
somni, știucl, crapi ruginii, să- 
bioare și șalăi.

Nedeia, atita cită ni se arată 
privirilor, paradisul ac/esta al 
veșnicelor geneze unde'se dez
voltă o floră suculentă, în cele 
trei anotimpuri calde ale anului 
și unde mișună o faună pestriță, 
e socotită de inginer urmarea 
unui fel de flux cu reflux în- 
tîrziat al Dunării, care se per
petuează de mii de ani. Lacul 
are în fiecare primăvară alte 
dimensiuni. Cînd Dunărea năvă
lește cu debit opulent spre re
vărsări, apele dau în lături mi- 
lurile de dincolo de 'grindul Co- ■

palnița și pătrund în cîmpie, 
inundînd mii de hectare de pă
mînt. Împinse de instincte, se 
strecoară atunci spre păpurișuri 
cohorte de pești să-și depună 
icrele în vaduri calde.

In zilele „fluxului", locuitorii 
din Bistreț, Plosca, Dunăreni, 
Nedeia, Măceșul de Jos, Gighe- 
ra, Zăval își unesc puterile și, 
așa cum au deprins din tată-n 
fiu, construiesc din piloni de 
lemn un gard kilometric, o o- 
preliște în calea reîntoarcerii 
bancurilor de pești spre fluviu. 
Pilonii sînt înfipți în mîlul de 
sub valuri cu ajutorul unor in
stalații bazate pe scripeți, con
cepute cu ingeniozitate. Nedeia 
devine astfel o capcană unde ră- 
mîn prizonieri peștii veniți să-și 
depună icrele în apele calde ce 
se odihnesc în păpurișuri. In 
singurul loc pe care oamenii îl 
lasă apelor să se reîntoarcă în 
Dunăre se instalează un gard 
„răpitor" ce capturează bancuri
le de pește. Cînd nivelul flu
viului nu mai îngăduie scurge
rea bălților,1 la Nedeia începe 
pescuitul ~cu năvoadele. Cherha
nalele trăiesc atunci, uneori, zi
le agitate, alteori zile de mun
că încordată și nerăsplătită. 
Pescuitul în satele de pe malu
rile lacului a devenit demult o 
tradiție. Lupta aceasta acerbă 
dintre apele care sufocau mii 
de hectare de pămînt — din cel 
mai roditor — și om a părtinit 
multă vreme calamitatea. In 
schimbul pătulelor vîrfuite cu 
porumb și al magaziilor pline cu 
grîu, oamenii de pe malurile 
nestabile ale lacului trebuiau să 
se mulțumească cu cîteva tone 
de pește capturate în bătălii în 
care se cheltuia prea mult timp 
și prea, multă muncă. Au fost 
perioade cînd roadele acestei 
munci erau crunt dijmuite.

Plutim pe Nedeia într-o lotcă 
pescărească. Pescarul de la ra
me caută cu privirile locul din 
prundișurile scăldate în vegeta
ție unde trebuie să acostăm.

Cel pe care-l socotesc un pa
sionat agronom, negriciosul care 
stă la pupă, devenise visător. 
„Nu va trece mult — l-am auzit 
vorbind — și pe aici, chiar prin 
locul pe unde plutim cu lotca, 
vor trece tractoarele și combi
nele. Pe aici vor fi drumuri de 
tarla și acareturile cooperative
lor agricole".

In margini de grinduri sălciile 
despletite de adieri priveau în 
oglinzi acvatice. Se zăreau prin
tre ele cîteva bărci pescărești. 
Mai departe, cîteva magazii 
mici, acoperite cu stuf, ca niște 
adevărate locuințe lacustre. Flu
ierele ascunse în păpurișuri cîn-

TURUL
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și controlul circulației»

Marea competiție ciclistă in
ternațională se apropie de sfîr- 
șit; pînă la încheierea întrecerii 
mai sînt doar trei etape. Aler
gătorii noștri se mențin în 
fruntea clasamentului, păstrînd 
serioase șanse de a nu pierde 
supremația. în clasamentul ge
neral individual continuă să 
conducă Emil Rusu ; pe echipe, 
în frunte se află România II.

Etapa de ieri (Oradea — A- 
rad) a revenit la sprintul final 
olandezului Benny Groen.

(Citiți la rubrica de 
sport, pag. a V-a, cores
pondențe speciale 
„Turul României").

Unul din punctele cele mai ne
vralgice ale întregii probleme a cir
culației rutiere îl constituie faptul 
că mai persistă încă în țara noastră 
o categorie deosebit de largă, s-ar 
putea spune cu caracter de masă, de 
contravenienți de la normele circu
lației : pietonii indisciplinați. Aproa
pe fără excepție, orașele noastre pre
zintă, din acest punct de vedere, as
pecte cu un caracter — trebuie spus 
pe nume — scandalizant. Peisajului 
nostru citadin îi sînt nelipsite ima
ginea pietonului care umblă în neștire

prin mijlocul străzii, traversează tac
ticos pe unde vrea și pe unde pof
tește — de „preferință" oblic, în dia
gonală, cu spatele spre sensul mași
nilor, cu privirile în pămînt (atunci 
cînd nu traversează citind ziarul) — 
or „zvîcnind" în fugă dacă și-a văzut 
pe partea opusă autobuzul necesar 
sau un prieten mult iubit. Nu sînt 
respectate zonele amenajate de tre
cere pentru pietoni, culoarea verde a 
semaforului, indicațiile agentului de 
circulație. Se pot vedea tineri făcînd 
demonstrații de „bravură" și „sfida-

și la timp cerințele vieții, 
să luăm măsurile cele mai 
corespunzătoare, să asigu
răm înlăturarea rapidă a 
neajunsurilor și accelerarea 
mersului înainte".

Unele „mărunte 
ajustări" sau 
despre „elasticita
tea" adevărului

Ne-a interesat, în convor
birea telefonică relatată la 
începutul articolului nos
tru, nu numai latura oi

ancheta
sociala

smmsassaisnass

strict economică, dar și cea 
morală, mecanismul psi
hologic și etic al acelor 
„mărunte ajustări" pentru 
care se irosește o doză de 
inventivitate demnă de o 
cauză mai bună.

Iată-ne 
română", 
prinderii, 
teanu, ne

la „Postăvăria 
Directorul între- 
ing. Cornel Ol- 
întîmpină afabil:

— E numai o greșeala, 
tovarășe. Dar de aici și 
pînă la inducerea în eroa
re e o distanță ca de la cer 
la pămînt...

— Bine, dar cum se poa
te califica drept „greșeală" 
raportarea unei producții 
cu 1 869 000 lei în plus față 
de cea realizată în realita
te ?

— Să vedeți, de fapt, nu 
e chiar atît, e numai vreo 
jumătate de milion...

5i începe o lungă de
monstrație, un adevărat 
labirint de arguții compli
cate, care învăluiau proble
ma simplă a adevărului în
tr-o perdea de fum...

Am căutat să înțeleg mai 
limpede resorturile menta
lității care generează ase
menea fapte și l-am între
bat pe tovarășul Olteanu :

— Explicați-mi cum 
este posibil să se ajungă 
la astfel de situații ?

— Să știți că ele apar 
numai în perioadele cînd 
merge mai greu cu înde
plinirea planului (!?!). Si 
mai e ceva. Prostia noas
tră e că n-am făcut conce
sii la calitate și că s-a tre
cut exact ziua și ora intră
rii în depozit, altfel nu ne 
prindeau ('. ?)...

Lăudabilă, nimic de zis, 
sinceritatea de ultimă cli
pă a tovarășului director, 
dar nu vădește ea oare o

Resorturi 
psihologice și 
efecte practice

— Stilul de conducere a 
economiei propriu partidu
lui și statului nostru și-a 
cîștigat un înalt prestigiu, 
o largă considerație toc
mai datorită caracterului 
profund realist, întemeiat 
pe cunoașterea temeinică 
a realităților — ne-a spus 
tov. Mihai Hulubaș, secre
tar al Comitetului raional 
de partid 23 August. Prin
cipialitatea conducătorului 
de întreprindere are ca 
piatră de încercare tocmai 
sinceritatea totală,■ neascun- 
derea lipsurilor și greută
ților. Pe noi ne-au surprins 
constatările făcute la „Pos
tăvăria română". Deoarece 
de vreo cîțiva ani n-am a- 
vut bătaie de cap cu ei, 
controlul a cam slăbit. 
Faptul acesta ne-a a- 
tras atenția și vom depu-

Victor BÎRLADEANU

re" — mergînd alene prin fața mași
nilor și silindu-le să oprească, cu per
turbarea întregii circulații etc.

Este un aspect penibil de la care 
nu face excepție nici măcar Capitala 
țării: pe margini, blocuri noi, mo
derne, cartiere cu trăsături de înalt 
nivel urbanistic contemporan, — iar 
în mijloc, în stradă, pietoni umblînd 
teleleu, ca-n plin cîmp ! Este un con
trast pe bună dreptate de neînțeles 
și de neconceput pentru mulți. Nu
meroșii oaspeți ce ne vizitează țara 
sînt stupefiați de acest contrast; în 
aprecierile turiștilor străini veniți cu 
autovehicule, după cuvintele de laudă 
și admirație pentru noua înfățișare 
a Bucureștiului și altor orașe, pentru 
frumusețea și spiritul estetic al con
strucțiilor, urmează aproape invaria
bil altele de natură opusă despre 
circulația pietonilor.

Ce să se mai spună despre circu
lația pietonilor pe șosele, unde obli
gația de a merge pe o singură parte 
(stîpga) nu este luată în serios, deși 
nerespectarea ei, ca și a altor obli
gații, face să nu treacă săptămîna 
fără înregistrarea de pietoni striviți 
de camioane sau basculante ? ! (Ca 
o paranteză : știu cititorii că prin le
gea circulației sînt interzise opririle 
în grup și aglomerările de pietoni, 
horele și jocurile pe porțiunile de 
șosea ce străbat satele? Oricine par
curge însă, duminica după amiază, 
o șosea națională ce trece prin sate 
poate vedea cum se îndeplinește a- 
ceastă prevedere !).

Este o situație care, indiscutabil, 
nu se mai poate perpetua. Trebuie 
notat, ca un fapt pozitiv, că în unele 
orașe, inclusiv cîteva porțiuni, foar
te reduse, de pe cîteva artere cen
trale ale Bucureștiului s-au instalat 
grilaje pentru a împiedica accesul 
pietonilor pe partea' carosabilă (nu 
s-ar putea extinde, cu mai multă vi
goare, această acțiune ? In unele țări 
se folosesc mijloace mai econo
mice și mai operative decît grilajele 
de tipul celor folosite la noi, cu ara
bescuri și, probabil, cu preț destul 
de piperat — de pildă, simple tuburi 
metalice, plantate la intervale, și 
unite prin lanț).

Esențial este însă educarea cetă
țeanului, înțelegerea de către aces
ta a „uriașului adevăr" că în cioc
nirea dintre el și un autovehicul 
pietonul va ieși schilodit (dacă nu 
mai rău 1) că RESPECTAREA NOR
MELOR DE CIRCULAȚIE II ESTE 
IMPUSĂ IN PRIMUL RIND DE 
PROPRIUL LUI INTERES, DE PRO
PRIA SA SECURITATE, DE PRO-

N. CORBU

• Mîine, pe stadionul 
„23 August", cuplaj fot
balistic interbucureș- 
tean

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a II-a)
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Excelenței Sale
Domnului MODIBO KEITA

Președintei^ Republicii Mali
BAMAKO

Cu ocazia celei de-a VII-a aniversări a proclamării independenței Re
publicii Mali, adresez Excelenței Voastre, în numele poporului român, al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal 
sincere felicitări împreună cu cele mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăstare și progres poporului malian prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie statornicite între Re
publica Socialistă România și Republica Mali se vor dezvolta în conti
nuare în interesul popoarelor noastre, al înțelegerii internaționale și păcii 
în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Șocialiste România
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'FAPTUL;
DIVERS!
între două 
tot te plouă!

Venise în vizită pe meleaguri 
natale, la Ilva Mică (Năsăud) cu 
nevasta. In luna de miere. Căsă
torit cu acte în regulă. Și cînd Uie 
Rognean (25 de ani) se simțea cel 
mai fericit, s-a dus totul pe 
copcă și tînăra-i soție și-a luat 
lumea-n cap. Subofițerul postului 
de miliție (care-1 căuta cam de 
multicel) i-a adus aminte că mai 
are, la Ilva Mică, o soție legitimă 
și un copil; și că, dacă ceea ce 
a făcut el nu-i o zminteală, apoi 
bigamie tot este. Și i-a întocmit 
frumușel dosarul penal. Acum Ilie 
e dezorientat: nici una dintre 
neveste nu-1 mai vrea. L-au ce
dat, amîndouă, legii.

Prezintă 
garanții ?

Șeful biroului salarii de la 
„Danubiana”, Nicolae Cristea, 
a venit în uzină lamentîndu-se : 
„Am fost prădat, mi s-a fura^ 
servieta cu actele de Bancă 1" 
Dar iată că nu trece mult și la 
uzină se prezintă un om cinstit, 
aducînd mapa -care conținea 
cecuri și alte acte de Bancă 
reprezentînd valoarea... salari
ilor personalului uzinei. Nico
lae Cristea o uitase în Piața 
Unirii, pe o tarabă, unde fă
cuse cumpărături. Propriile 
sale sacoșe nu le-a uitat 1 Cum 
rămîne cu minciuna sfruntată 
și cu declarația falsă dată la 
miliție, că a fost prădat ?

Din condei
Ioana Ciucă (63 de ani) din 

Hîrsești (Costești), s-a adresat con
ducerii cooperativei agricole din 
comună pentru a i se întocmi 
dosar de pensie. Dar a fost re
fuzată. Femeia, nemulțumită, a ce
rut altor organe să i se facă drep
tate. S-a aflat astfel că la sfatul 
popular comunal, în actele de stare 
civilă, femeia figura ca decedată 
(era vorba de fapt de o soră a 
ei). Acum, Ioana Ciucă primește 
ajutorul solicitat. Pentru a trăi însă 
în legalitate, va trebui să se adre
seze justiției. Și, în timp ce ea va 
bate scările tribunalului, funcțio
narul distrat (deocamdată anonim) 
va continua să facă, caligrafic, 
alte victime ? Nu i-o veni și lui 
vremea de pensie I

Cine face 
ca ei...

Cu numai 49 de porci, Va- 
sile Constantin, brigadier zoo
tehnist la întreprinderea a- 
gricolă de stat Urziceni a fă
cut, totuși, cea mai mare... 
porcărie. E drept, a fost aju
tat de Dumitru Velicu și Vio
rel Dănilă. Cei 49 de rîmători 
au fost sustrași de către bri
gadier din ferma I.A.S. Urzi
ceni, pe rînd. Toți odată nu 
se putea. Grăsunii au fost 
transformați în bani peșini. 
Dar nu se poate să pîrlești 
porcul și să nu miroasă a 
fript. Cei trei au fost con
damnați la cite 10 ani muncă 
silnică. Și acolo nu se joacă 
poarca.

A plătit 
cu viata 5

Caransebeș. La maternitate a 
fost adusă in stare gravă o 
femeie tînără, de 18 ani, căsă
torită : Maria Cătuța din satul 
Vîrciorova. Chemat la fața lo
cului, procurorul constată: 
vrind să scape de sarcină (era 
in luna a treia), Maria Cătuța 
s-a dat pe mina unei fe
mei (Pătruța Babeu, Caran
sebeș, str. Romanilor nr. 64) 
care a încercat să-i provoace 
avortul, folosind rădăcină de 
nalbă. Intoxicația a fost vio
lentă. Cu toate eforturile me
dicilor, tînăra femeie n-a putut 
fi salvată A plătit cu viața 
actul său inuman împotriva 
firii, a simțului matern. Pă
truța Babeu a fost arestată. 

în gardă
Părăsind școala din Giurgiu, 

prof. Gelu Elefterescu (B-dul 
Republicii 123, București) nu 
și-a achitat datoriile la Casa 
de ajutor reciproc. S-au intro
dus de două ori acțiuni la 
Tribunalul raionului Giurgiu, 
însă datornicul a refuzat să se 
prezinte ; a venit acasă la el 
președintele C.A.R.-ului — da
tornicul și-a luat obligația să 
plătească, dar pe urmă a refu
zat ; l-am vizitat și noi, ieri, 
lăsînd vorbă soției ca atunci 
cînd revine din oraș, să ne 
sune la telefon, să ne spună 
ce are de gînd. A refuzat. Și 
dacă tot este omul pus pe 
refuz, considerînd aceasta ca 
o normă etică, îi refuzăm și 
noi dreptul de a-1 mai socoti 
corect, publicînd cele de mai 
sus ca un avertisment

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan D1N1CĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînîeii"

ÎNLĂTURAREA 
LIPSURILOR 
sau a celor care 
le dezvăluie?

Nu este în firea comuniștilor să 
se împace cu o atmosferă călduță 
de toleranță, îngăduință reciprocă 
și cocoloșire a lipsurilor. Critica 
deschisă, principială, are în. vedere 
îndreptarea neajunsprilbr, înlătu
rarea abuzurilor — tocmai de aceea 
nu poate fi admis rabatul de 
exigență pe considerente 
re la poziția sau funcția 
novați.

Sînt însă 
deranjează, 
bușe, să se 
îndeplinesc 
semnalînd lipsurile și ilegalitățile 
pe care le constată.

. Iată un fapt concludent. Recent, 
tov. Ecaterina Arsene a fost „eli
berată" din: funcția pe Care o deți
nea la Sfatul popular al orașului 
Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Ce a de- wwihihmiWHMw 
terminat 
măsură ? O primă 
concluzie la care a 
ajuns colegiul Co
mitetului regional 
de partid Bacău 
care a cercetat 
faptele este că ea 
devenise incomodă 
pentru unele ca
dre cu muncis 
de la sfatul popular orășenesc. 
Ocupîndu-se de cercetarea sesi
zărilor și reclamațiilor oameni
lor muncii, le-a analizat corect, a 
semnalat abaterile în adunările de 
partid, ca și conducerii sfatului 
popular, a insistat pentru adopta
rea unor măsuri corespunzătoare. A 
criticat de repetate ori faptul că 
fostul șef al secției secretariat brus
ca oamenii, îi purta pe drumuri 
zile în șir, comitea acte imorale; 
fostul șef al spațiului locativ (în 
prezent condamnat de justiție) e- 
mitea repartiții de locuințe în 
schimbul unor sume de bani. Sau 
un alt oaz. La cercetarea serioasă 
făcută de organele de partid a ă- 
buzurilor săvîrșite de fostul vice
președinte, Dumitru Botez, au fost 
scoase la iveală numeroase acte de 
încălcare a legalității; își procura 
costume din magazine fără a plăti 
costul integral, bea și mînca fără 
să plătească.

Tocmai în adunarea generală 
care l-a exclus din partid pe Du
mitru Botez și care trebuia să 
însemne un serios avertisment 
dat acelora ce nu erau străini 
de toate aceste abateri, tocmai 
în această adunare președinte
le comitetului executiv al sfatului 
popular a găsit cu cale să ceară nici 
mai mult nici mai puțin biroului 
organizației de bază să-i anchete
ze... pe membrii de partid care au 
dezvăluit abaterile comise de Bo
tez. Intenția era clară. Se încerca 
intimidarea acelora care dezvălui- 
seră șirul de abuzuri de care în
suși președintele nu era străin, ba 
pe ai căror autori îi ocrotește pă
rintește. Era evidentă încercarea de 
a pune la îndoială buna credință a 
unor membri de partid care-și 
îndepliniseră datoria, după cum era 
o amenințare clară 
ce ar fi perseverat 
genți față de orice 
rent de persoanele

Intervenția comitetului 
nesc de partid (e drept, ou întir-

privitoa- 
celor vi

critica îi 
s-o înă-

unii pe care 
care încearcă 
răzbune pe cei care-și 

o datorie partinică

această

v-'
1

jjjj

DE

de partid
de răspundere

la adresa celor 
să fie intransi- 
abateri indife- 
care le comit, 

orășe

ziere) a dejucat această manevră. 
Mai mult, pornind de la aceste 
sesizări, biroul comitetului orășe
nesc a luat în discuție tendințele 
de căpătuială și actele ilegale ale 
președintelui sfatului popular al o- 
rașului; acesta își plasase rudele în 
posturi pentru care nu aveau pre
gătirea necesară, încălcase legalita
tea în repartizarea locuințelor, se 
făcuse vinovat de numeroase ma
nifestări de favoritism și cocolo
șire a lipsurilor unor subalterni. 
Sancțiunea — vot de blam — mică 
față de gravitatea faptelor, iar an
gajamentele și „poziția autocritică" 
s-au dovedit formale. La scurt timp, 
tovarășa Ecaterina Arsene, care nu 
ascultase sfatul unora de a „umbla 
mai ușor cu critica", a fost, așa cum 
am arătat, „eliberată" din funcție.

De altfel, motivul 
acestei măsuri a 
fost recunoscut 
clar de unii mem
bri ai comitetului 
executiv al sfatu
lui : „De-ar pleca 
o dată să 
fie critică 
cuții...".

Așadar, iată 
se urmărea:

— Definind cadrul construit, pro
iectantul conturează, de fapt, condi
țiile în care se va desfășura viața 
orășenească — atît cea individuală, 
cît și cea colectivă — a cărei princi
pală arenă rămîne perimetrul dotări
lor centrale. De aceea, felul în care 
este organizat acest teritoriu — din 
punct de vedere tehnologic și com
pozițional — poate accentua pulsul 
trăirii sociale sau poate leza buna 
ei desfășurare. Totuși în unele ca
zuri, lipsa de elasticitate a prevede-

luri, la poalele cărora curge rîul 
Săsar. Delimitarea geografică a celor 
două perioade de creștere s-a concre
tizat, prin forța lucrurilor, în linia 
de cale ferată ce se va deplasa în 
afara viitorului perimetru de locuit 
în trimestrul IV al anului 1968. Pa
ralel cu extinderea zonei reziden
țiale, vechiul centru urban, conden
sat în Piața Libertății, de formă 
dreptunghiulară, va fi dublat de o 
nouă zonă situată în centrul de greu
tate al orașului, de-a lungul unui

CRONICA DE ARHITECTURĂ

nu
Și

mai 
dis-

Plutărit modern pe Bis

trița

ce 
nu 

înlăturarea lipsurilor și abuzuri
lor, ci a celor care le semnalau 
și le criticau. Și astfel un membru 
de partid cinstit, principial, care 
și-a exercitat un drept statutar, 
este „ajutat" să plece pentru ca 
elemente necinstite să poată acțio
na nestingherit.

Apare limpede că felul cum s-a 
soldat acum cîteva luni discutarea 
abuzurilor președintelui sfatului 
popular orășenesc în ședința bi
roului comitetului orășenesc de 
partid a fost privit de acesta ca 
o manifestare 
rajat, a trecut 
la intimidarea 
ce o folosesc.

Nu* poate fi 
unii încearcă să justifice lipsa de 
fermitate a comitetului orășenesc 
de partid în acest caz cu anumite 
lipsuri de comportament ale unora 
dintre cei care l-au criticat. Dar 
e vorba de lucruri diferite : pe de 
o parte, abuzuri și ilegalități dove
dite, ce se cer neîntîrziat sancțio
nate, iar, pe de altă parte, defi
ciențe în activitatea și comporta
rea unor tovarăși, care desigur pot 
și trebuie să fie criticate. Dar a- 
ceste laturi diferite nu pot fi a- 
mestecate.

Atrag atenția și alte aspecte. 
Cum poate fi explicată îngăduința 
unora față de ilegalitățile săvîrșite 
de președintele sfatului popular, 
precum și acordul lor tacit la.scoa
terea din funcție a Ecaterinei Ar- 
sene? Nu poate fi trecut cu vede
rea nici faptul că, sub „autorita
tea" președintelui sfatului, aduna
rea generală a organizației de bază 
aprobase cererea acestuia privind 
„anchetarea" celor care semnala
seră abuzurile protejărilor săi. Toa
te acestea scot la iveală necesitatea 
unor cercetări serioase și a unor 
măsuri ferme din partea comite
tului orășenesc de partid împotri
va celor care înăbușe eritica.

rilor, insuficienta cunoaștere a con
dițiilor locale, absența unei clarvi- 
ziuni edilitare sau intervenția unor 
dificultăți neașteptate afectează co
recta transpunere în viață a proiec
telor. Exemplul orașului Baia Mare, 
unde sînt în execuție sau pe planșeta 
arhitecților mai multe obiective oră
șenești (sucursala Băncii de Investi
ții, sediul DRIFOT, cinemascopul cu 
800 de locuri, Casa de cultură, clădi
rea Sfatului popular al regiunii Ma
ramureș, Inspectoratul sanitar 
stat, sediul DSAPC, fabrica de 
fecțil etc.) 
vent.

Profilul
100 000 de
Mare în rîndul localităților de primă 
mărime din rețeaua națională. Prin 
extinderea inițială și dezvoltarea 
masivă ce va urma — conform schiței 
de sistematizare, neavizată, din 
1964 — orașul va căpăta forma unui 
semicerc sprijinit pe un lanț de dea-

este în acest sens
demografic propus 
locuitori) va situa

(Urmare din pag. I)

de 
con- 

eloc-

(cca 
Baia

ax nord-sud, legat cu accesul major 
dinspre Cluj.

In ciuda prevederilor schiței de 
sistematizare, privind conturarea 
noii zone centrale pe teritoriu ne
construit — ce oferă numeroase a- 
vantaje plastice și funcționale, prin 
aplicarea celor mai avansate prin
cipii urbanistice — toate dotările de 
importanță orășenească amintite au 
fost localizate în orașul existent, la 
nord de actuala cale ferată, îndeo
sebi pe strada 17 Octombrie ce leagă 
centrul vechi de cel propus și care 
a devenit astfel obiectul unei intense 
activități de reconstrucție. Or, ro
lul de tranziție al acestei străzi im
punea, după părerea noastră, o 
completare neutră, subordonată tron
soanelor, în mare parte închegate, 
pentru a i se asigura unitatea arhi
tecturală. Pe de altă parte, vecină
tatea factorilor naturali — rîul și 
dealurile — conducea mai degrabă la 
realizarea de fronturi perforate, per-

de toleranță. încu
ia gîtuirea criticii, 

și reprimarea celor

ignorat faptul că

Gh. G. POPESCU

ne eforturi și mai stărui
toare pentru a crea în toa
te întreprinderile un ase
menea curent de opinie în- 
cît, înainte de orice con
trol din afară, prima ba
rieră în calea inexactități
lor să se ridice chiar din 
rîndurile colectivului; fie
care organizație de partid 
să facă un caz public din 
cea mai infimă deformare 
a adevărului, conslilerînd-o 
ța o jignire la adresa dem
nității și onoarei întregului 
colectiv.

— Se pare că nici proce
sul psihologic al inducerii 
în eroare nu are un carac
ter brusc, există și aioi 
o „evoluție" treptată, 
oare explodează numai a- 
parent, și anume cînd se a- 
junge la nivelul unor cifre 
apreciabile — ne arată tov. 
Titus Nicolae, directorul 
filialei raionale 23 August, 
a Băncii Naționale. Vă 
spun aceasta deoarece, se
sizați de constatările sta
tisticii, am indicat inspec
toarei noastre să facă, ta 
aceeași întreprindere, o 
confruntare mai amănun
țită a tuturor cifrelor ra
portate de-a lungul trimes
trului al doilea. Și iată că, 
încă de la primele verifi
cări, au ieșit la iveală și pe 
lunile aprilie, mai, iunie 
neregularități asemănătoa
re, „mici" ajustări, nu de 
proporțiile celor descope
rite în iulie, dar suficiente 
pentru ca — dacă ar fi fost 
sesizate la 
constituit un 
alarmă.

— Cum se 
te induceri

— Una dintre explicații
le cele mai plauzibile este 
aceea că respectivii se bi- 
zuie pe faptul că organele

de control sînt alcătuite, 
îndeosebi, din economiști, 
din oameni al cifrelor, și 
că ne lipsesc specialiștii în 
problemele tehnice, capa
bili să sesizeze cn un ochi 
expert realitatea. Astfel, 
ni s-a întîmplat, cu prile
jul unui control la o uzină 
constructoare de mașini, 
să ni se prezinte ca termi
nată o presă învelită fru
mos în prelată, gata de ex
pediție. Mașina era și vop
sită, avea toate însemnele

mă materială. Neîndenlini- 
rea planului aduce după 
sine, asa cum se știe, pier
derea primelor, a altor a- 
vantaje pentru cadrele de 
conducere si tehnico-admi- 
nistrative. Și atunci, pu- 
nîndu-se pe prim plan in
teresele proprii în dauna 
celor colective, se sacri
fică adevărul de dragul a- 
vantajelor. Mai e însă și 
o cauză care tine de așa- 
zîsul „prestigiu" al între
prinderii. al conducătoru-

directe, materiale, pentru 
comunicarea de cifre false, 
inexacte.

Cîteva
despre
„etica

reflecții

cifrelor"

timp — să fi 
semnal de

explică aces- 
în eroare ?

INDUCEREA
ÎN EROARE
lucrului finit. Cînd am ce
rut însă să fie pusă în 
funcțiune, s-a constatat că... 
nu merge. Explicația ? In 
zilele de 2, 3, 4 ale lunii 
următoare celei In care fu
sese dată ca terminată se 
mai lucra, în unele atelie
re, la piese și chiar sub- 
ansamble ale mașinii res
pective...

L-am rugat și pe tovară
șul Gheorghe Mușetesou, 
directorul sucursalei Bucu
rești a Băncii Naționale, 
să-si spună părerea despre 
cauzele lăuntrice, psiholo
gice. care dau naștere unor 
asemenea fapte.

— E vorba. în primul 
rînd. firește, de o proble-

lul el. De ce să anară di
rectorul ca neDutlnclos în 
a asigura realizarea olanu
lui ? De ce să fie „luat la 
ochi" de minister ? Mai 
bine „ajustează" cifrele ! 
Mai sînt șl alte cauze : in
competenta sau chiar tole
ranta unor organe de con
trol : mulțimea hîrtiilor 1- 
nutile care unora le dă sen
zația că cifrele false 
rămîne îngropate etc.

Tovarășul Gheorghe 
ghină, director adjunct
aceleiași sucursale a Băn
cii. a tinut să adauge :

— Problema principală 
constă, după părerea mea. 
în aceea că nu există încă 
un sistem de răspunderi

vor

Iată în 
opinia unui cercetător 
probleme de etică. 
Gheorghe Bereșcu, secre
tar științific al Institutului 
de filozofie al Academiei :

— Cunoscutul proverb 
popular în care se arată că 
„minciuna are picioarele 
scurte", vizînd faptul că a- 
devărul nu poate fi ascuns 
mult timp, nu trebuie să 
conducă la o atitudine pa
sivă fată de neadevăr, la 
tolerarea lui sub motivul 
că oricum nu va rezista. 
In realitate, inducerea în 
eroare, denaturarea adevă
rului generează efecte ne
gative atît sub formă de 
prejudicii' economice și so
ciale, cît și sub forma alte
rării relațiilor și valorilor 
umane. Aceasta, pentru că 
minciuna nu plutește un
deva, ca o abstracție. Ea 
este o anumită atitudine a- 
gresivă față de realitate, un 
inamic al adevărului. Prin 
minciună se urmărește, a- 
desea, realizarea unui in-. 
teres sau profit personal.

Cinstea si sinceritatea, a- 
firmarea fără ocolișuri a 
adevărului sînt. din această 
cauză, nu' chestiuni de bun 
plac sau de înclinație per
sonală. ci necesități sociale, 
funcții ale vieții sociale, 
care măsoară gradul de 
responsabilitate al omului 
fată de om si valorile ra
porturilor sociale.

sa

această nrivintă 
în 

tov.

mițînd contacte vizuale, decît la 
ecranarea masivă ce va rezultă, în 
final, prin construirea sfatului 
popular regional. S-a ■■ compromis 
astfel, parțial, sugestia schiței', de a 
se crea o bogată zonă plantată, pe 
malurile Săsarului.

în sensul propunerilor urbanistice, 
consider fericită situarea Casei de 
cultură la baza dealului axat pe 
viitoarea magistrală • nord-sud? co
loană vertebrală a noului < centru. 
Funcțiunea sa presupune contacte 
strînse cu zona plantată riverană ■ 
și o oarecare autonomie, pe deplin ga
rantate în limitele unei optime în
cadrări în prevederile schiței orașu- ' 
lui. Volumetria sa particulară este 
bine valorificată pe fundalul natu
ral, împreună cu care formează un 
interesant, capăt de perspectivă--ce 
încheie desfășurarea lineară, a .vii
torului ansamblu.- m , .-

Dimpotrivă, așa ( cum 'spuneam,’ am
plasamentul sfatului popular regio
nal nu se înscrie armonios în ima
ginea urbană conturată prin schița 
de sistematizare; El-prezintă, pe-lingă 
unele aspecte« pozitive^ . (existența 
unor Jnștnlș.țiL, edilitare).. legate,, de 
etapă — deci trecătoare., — care au 
impus alegerea șa," unele 'dificultăți 
de ordin -plastic/ cărora' colectivul 
de autori a încercat să le dea "rezol
varea cea fnaî'bună posibilăiL-P-rin 
amplasarea și--specificul funcțiunii, 
clădirea ...sfatului- popular -regional 
este. una dintre . cele mai.,importante 
edificii din oraș. Caracterul s,gj4 re
prezentativ ar fi necesitat uri cadru 
spațios și impunător,' care să' per
mită afirmarea rolului de dominantă, 
căreia trebuie să i se subordoneze 
celelalte clădiri din ansamblu. Dis
pusă înt-r-o anexă a Pieței Victoriei 
și înglobată în șirul construcțiilor cu 
trăsături diferite de pe strada 17 
Octombrie (al cărei rol de legătură 
este astfel răstălmăcit), clădirea nu 
poate fi pusă în cea mai bună lu
mină, deși s-a asigurat o distanță, 
acceptabilă de percepere prin re
tragerea față de front. Pe de altă 
parte, corpul principal elevat al clă
dirii va rupe definitiv contactul pie
tonului cu natura — element de 
orientare cu virtuale contribuții la 
afirmarea unui caracter propriu al 
zonei — contact destul de fragil din 
cauza numeroaselor construcții vechi 
și noi.

Aspectelor locale prezentate 11 se 
adaugă altele, la scara orașului, de
oarece amplasarea acestor clădiri im
portante poate afecta nu nurnai anu
mite perspective . tradiționale, dar și 
silueta specifică a localității. Plasa
rea în zona verde a orașului, la .dis
tanțe care nu asigură protecția ur
banistică a monumentelor, face ca 
cinemascopul* să ascundă''“--p.arțial 
Turnul lui Ștefan și ;e'posibil fa vii
toarea casă de cultură să mascheze 
încă o parte a siluetei, în timp ce 
turnul cu ceas al sfatului popular re
gional se poate suprapune celorlalte 
verticale Istorice.

Alegerea acestui amplasament a 
rezultat, probabil, din imperativul 
declanșării grabnice a investiției, 
care nu a permis elaborarea unui 
studiu comparativ pe variante, ce 
ar fi evidențiat, poate,' și' alte as-” 
pecte nepotrivite. Oricum, : aglome
rarea dotărilor de folosință orășe
nească în zona' existentă a locali
tății, la nord de calea ferată în curs 
de dezafectare, pe amplasamente ce 
nu pot asigura coeziunea urbană' și 
grupate excentric în raport cu vii
torul perimetru de locuit poate avea 
urmări nefaste nu numai pentru cen
trul nou, care se va naște debil în 
inima, celui mai populat teritoriu, dar - 
și pentru cel vechi, ce nu va mai 
putea funcționa normal; sufocat în 
supraaglomerare. Această - concepție, 
lipsită de îndrăzneală, urbanistică,..ce 
evocă drept- argument bariera - de 
cale ferată și parțiala ■ absentă a re
țelelor edilitare (care, cîndva, tot 
vor . trebui întregite) șe bazează, pe 
aprecieri subiective,., mal 'puțin., pe 

‘cercetări de. .specialitate, . jieglij.î.nd 
chiar capacitatea de atracție proprie 
dotărilor importante . care .determină, 
în majoritatea, cazurilor,„.mobilarea 
terenului învecinat.

Arh. Petre DERER
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(Urmare din pag. I)

PRIA SA RĂSPUNDERE FAȚĂ DE 
EL ȘI TOȚI AI LUI, FAMILIE ȘI 
COPII. Pietonul trebuie să înțeleagă, 
și să fie ajutat să înțeleagă, că el nu 
este „stăpînul străzii", ci numai al tro
tuarului, că procesul trepidant de 
dezvoltare și modernizare a întregii 
noastre vieți sociale îi cere să se 
dezbare de metehnele vechii circu
lații „patriarhale", că respectarea 
normelor de circulație este un semn 
de civilizație.

Trebuie arătat că un factor încura
jator al acestei deprinderi este men
talitatea care mai dăinuie potrivit 
căreia la orice accident, chiar cel 
provocat în mod evident și flagrant 
de pietonul iresponsabil care pur și 
simplu se aruncă în fata mașinii — 
conducătorul-auto este socotit „din 
principiu" și „din oficiu" principalul 
vinovat și principalul răspunzător. 
Din ce „principiu" ? Din acela că 
el poartă principala răspundere pen
tru încălcarea flagrantă a legii de 
către pieton ?
• Desigur, orice accident este dure
ros, regretabil — dar indiscutabil că 
accidentele în care cad victimă copiii 
sînt cele mai zguduitoare. Or, la noi 
procentajul copiilor în ansamblul ac
cidentelor rutiere se menține ridicat 
(după mingea ce se rostogolește pe 
partea carosabilă va țîșni, invariabil 
și automat, copilul ; traversarea stră
zii, a șoselei, o face în fugă ; semnele 
de circulație și de avertizare nu le 
cunoaște — la toate adăugîndu-se lip
sa de atenție specifică vîrstei). Toc
mai pentru contracarare, prin legea 
circulației Ministerul învățămîntului 
a fost obligat să asigure predarea în 
școli a unor lecții avînd ca obiect 
cunoașterea și respectarea regulilor 
de circulație.

Din păcate, pînă în prezent mi
nisterul nu a luat măsurile cuvenite. In 
multe școli s-au ținut o expunere-două 
pe an (in cel mai bun caz) lucrurile 
fiind privite formal, ca o „bizarerie

năstrușnică", o excentricitate ce tre
buie concesiv sau facultativ îndepli
nită. Ar fi fost însă dificil ca, de pil
dă, ora de dirigenție să fie folosită în 
mod activ în această direcție? N-ar fi 
avut posibilitatea Ministerul învătă- 
mîntului, solicitînd colaborarea orga
nelor de miliție, să întocmească ma
terialele în stare să asigure copiilor 
cunoștințele necesare în această pri
vință ? Este foarte bine că copiii sînt 
învățați să stea cuminți în clasă, 
cu brațele la piept, este foarte 
bine și necesar ca toți copiii 
să fie instruiți asupra regulilor igie
nei, însă nu este cu nimic mai pu
țin important ca ei să cunoască 
și regulile generale de circulație în 
orașe și pe șosele, chestiune de care 
depinde adeseori însăși viața lor. 
Trăim doar într-o societate modernă, 
în care volumul și gradul de mecani
zare a circulației au atins proporții 
uluitoare față de acum cîteva decenii 
— ceea ce impune tratarea cu serio
zitate, nu de mîntuială, a sarcinii de 
a asigura cunoștințele necesare ele
vilor asupra acestei componente a 
mediului cotidian de viată (chiar. în 
pofida mentalităților conservatoare, 
de tipul „pe vremea mea nu se pier
dea timp cu asemenea fleacuri" — 
mentalități rămase într-adevăr la e- 
poca diligentei sau carului cu boi).

Trebuie o mai largă, mai intensă, 
mai susținută activitate nropagan- 
distic-educativă, trebuie să se înțe
leagă de către edilii orașelor, de că
tre sfaturile populare că circulația 
constituie un asbect inseparabil al 
întregii gospodăriri a orașului sau 
localității. Importante răspunderi 
revin în această privință si organe
lor de miliție. Este adevărat că mi
litia duce o activitate de educare și 
disciplinare a pietonilor — dar tre
buie arătat că această activitate are 
un caracter discontinuu, intermitent; 
perioadele (sau zilele) de flux, de 
atenlie si severitate ale «geniilor de 
circulație alternează cu altele de re
flux. de slăbire a exigentei și de 
„îngăduință". îneît lucrurile „reintră

în normal". Or. preocuparea pentru 
disciplinarea pietonilor, pentru in
troducerea. o dată pe totdeauna, a 
unui spirit de ordine în acest sector 
trebuie să aibă un caracter constant; 
este necesar cuvîntul de lămurire si 
explicare, atragerea de atenție dar, 
— cu oricîtă aprehensiune ar fi 
privită aceasta — trebuie recurs la 
sanctionarea mai promptă a contra- 
venientilor. ca un antidot eficace și 
cu acțiune îndelungată.

In prezent se conturează ca deve
nind tot mai necesar» unele îmbună
tățiri și în ce privește metodele de 
activitate ale serviciilor de cir
culație. Practic, controlul se rea
lizează — în principal — fie 
prin posturi fixe. în raza că
rora, așa cum este știut, circulația 
se desfășoară „îngerește" — fie prin 
echipe mobile, care călătoresc însă 
pe șosele în uniforme și în mașini cu 
embleme și însemne — fiind astfel 
de departe și ușor identificabile de 
către elementele certate cu legea 
circulației. Ar fi util să se extin
dă mai hotărît anonimizarea contro
lului, așa cum se practică în multe 
țări ; aceasta, împreună cu folosirea 
mai intensă a corpului de auxiliari 
ai miliției, ar face controlul incom
parabil mai eficient.

Tot în ce privește formele de ac
tivitate, trebuie arătat că este nece
sară îmbunătățirea întregului com
plex de metode de propagandă vi
zuală — afișe, panouri, instrucțiuni 
către populație și conducătorii de 
vehicule. Afișele pe temele de circu
lație sînt quasi-inexistente, puținele 
panouri sau diapozitive sînt banale, 
nesugestive, executate la un nivel 
„artistic" care stîrnește nu atît mila 
pentru „victima" din desen, cît com
pasiune pentru autor. Pe șosele, pe 
lîngă numeroasele aviziere cu vechi 
realizări, grafice, chemări, nu ar fi 
de egală utilitate practică și unele 
panouri privind circulația ? Ceea ce 
se face în prezent pe această li
nie la noi este încă foarte pu

țin și sărac, cu totul insuficient în 
contrast cu propaganda intensă des
fășurată în alte țări — unde se șl 
aplică metode de o mare diversi
tate. (Am aminti, de pildă, metoda 
instructivă de a se lăsa în locuri 
periculoase, acolo unde s-au produs 
accidente grave, o mașină avariată, 
ca cel mai bun avertisment). Cu 
bune rezultate se organizează în di
verse țări — pe plan național sau la 
nivel regional — „zile sau săptămîni 
ale circulației model"; deși pe in
tervale de timp limitate, cînd ele ar 
fi de dorit ca situații permanente, 
asemenea acțiuni au avantajul că re
prezintă mijloace de introducere a 
disciplinei, de pe urma lor rămînînd 
în mod cert cîte ceva pozitiv, ca bun 
cîștigat.

Săptămînă de săptămînă, pe dru
murile publice pătrund noi și noi 
promoții de posesori ai permisului 
de conducere auto. Modul cum func
ționează școlile de conducători- 
auto, atît pentru amatori cît și, în 
special, pentru profesioniști, are însă 
numeroase lacune, timpul afectat 
conducerii este prea redus, practica 
este stereotipă, iar materialul didac
tic rudimentar. Nu se folosește la 
noi, nici Ia școlarizare, nici la exa
minare, metoda conducerii în fața 
ecranului de proiecție, utilizată cu 
succes în multe țări (ar fi, oare, atît 
de costisitoare realizarea unor filme 
care să reproducă situații complexe 
întîlnite des în circulație?)

Faptul că în continuare se formea
ză noi „generații" de conducători-auto 
cu slabe cunoștințe, care circulă de
zordonat, impune ca organele mili
ției să-și îmbunătățească activitatea 
de examinare. în prezent, aceasta se 
face în condiții s-ar putea spune idea
le cu ofițerul de miliție în unifor
mă alături (factor viu de avertisment 
și „domolire" a celor din jur), pe 
trasee în general invariabile și 
ca atare bine cunoscute de cei exa
minați (după relatarea unora, cunosc 
traseul de examen „piatră cu pia
tră", într-atît l-au „pregătit" cu in
structorul!) Or, esențialul este ca vii
torul conducător auto să fie pus în 
situații cît mai apropiate celor din 
viața reală, spre a i se verifica în 
mod serios cunoștințele.

In activitatea educativă, de pro
pagandă, privind circulația, organele 
miliției s-au bucurat de un anumit

concurs din partea presei, radio-iilui, 
televiziunii, cinematografiei. Totuși, 
acest concurs este insuficient și spo
radic. De pildă, spațiul acordat în 
emisiunile radio problemelor circu
lației este mult mai restrîns decît 
în alte țări; televiziunea se ocupă 
doar din cînd în cînd, nesistematic de 
această problemă, iar cinematografia 
pretinde miliției taxe de reclamă 
pentru proiectarea, la cinematografe, 
a diapozitivelor de circulație — ca 
și cînd miliția noastră ar fi o... or
ganizație comercială, o întreprin
dere ce face reclamă produselor 
sale ! In ce privește presa, nu a aju
tat, desigur, concepția ce a domnit 
ani de zile în trecut potrivit căreia 
ignorarea fenomenului accident de 
circulație ar fi dus la eliminarea lui; 
dimpotrivă, aceasta a limitat acțiu
nea educativă a presei, în detrimen
tul intereselor generale.

In legătură cu îmbunătățirea mij
loacelor de informare a opiniei pu
blice, apare ca deosebit de necesară 
îmbunătățirea legăturilor serviciilor 
de specialitate ale miliției cu presa, 
crearea unei structuri organizate (re
sort, serviciu etc.) — care să fie în 
măsură să furnizeze presei, radioului 
și televiziunii — în mod operativ și 
sistematic — materiale de mare va
loare instructivă, să popularizeze mă
surile luate de organele de specia
litate, să întocmească Ia anumite in
tervale de timp — așa cum fac și 
alte instituții și ministere — comu
nicate de interes public.

Multe forțe și mult timp răpește 
în prezent miliției faptul că nu s-a' 
ajuns încă și Ia noi la aplicarea 
unui sistem modern și rapid de so
luționare a cazurilor ușoare de ava
riere. Intr-un foarte mare număr 
de țări asemenea situații se rezblvă 
operativ, între părțile interesate, fără 
a mai fi nevoie de concursul servicii
lor de circulație. Or, la noi, lucrătorii 
de miliție sînt nevoiți să cheltuiască 
mult timp, să parcurgă sute și sute 
de kilometri nu pentru supraveghe
rea drumurilor publice ci... pentru 
tot felul de mărunțișuri, sore a con
stata și elibera dovezi că cineva și-a 
zgîriat mașina la ieșirea din propriul 
garaj sau a îndoit o aripă la Dar- 
care etc. Desigur, problema este com
plexă datorită faptului că soluționa
rea ține de reorganizarea a însuși 
sistemului de asigurări-auto — dar 
odată și odată trebuie început să se

acționeze în această privință, pen
tru descongestionarea, serviciilor de 
circulație și eliminarea ■ anoma
liilor ce mai persistă. ..

O dată cu creșterea continuă a tra
ficului rutier se ridică și se va ri
dica tot mai insistent în perspectiva 
apropiată problema îmbunătățirii, și 
perfecționării dotării materiale a or
ganelor miliției cu mijloace moder
ne de control al circulației — mo
tociclete rapide (cum se folosesc cu 
precădere în alte-țări), aparatură spe
cială fotografică, - instalații radio 
portative etc. Acțiunea de reutilare 
tehnică a miliției, în curs de desfă
șurare, se impune a fi în pas cu 
creșterea traficului,

Trebuie, totodată, arătat că unele 
organe ale justiției, au o atitudine ciu
dată față de acțiunile .miliției în pro
blema sancționării unor infractori 
periculoși ai circulației rutiere,, anu- 
lînd adeseori, sancțiunile dictate și. 
transformîndu-se astfel în adevărate 
supape ale delicventei. Nu este 
vorba, repetăm, de făptuLcă^e anu
lează sancțiunile unor contravenții 
minore, care ar fi trebuit Să con
stituie de la început obiectul doar 
al unei simple observații' sau 
atrageri de atenție verbală, nemai- 
ajungînd în fața instanțelor — ci de 
faptul că se „șterg cu buretele" 
sancțiuni pentru abateri grave, care 
ar fi. putut ieriet.a'1 serioasă pericole. 
Trebuie oare ca -vreunul- din- acești 
magistrați ultframărîriimoșî "Să a- 
jungă sub roțile aUtoyehiculului'-pro- 
priului său „client"- ca să privească, 
în sfîrșit, legea circulației 'cu' tot 
atîta , severitate"Ca și' alte -legi- ale 
statului ? întotdeauna legea trebuie 
aplicată cu asprime față de' elemente
le iresponsabile, periculoase — și nu 
în sensul șicanării celor oe-și văd 
de treabă corect.

★

Zi cu zi practica dovedește, că pre
venirea accidentului de circulație 
este pe deplin posibilă. Problema ho- 
tărîtoare este ca toate forurile de re
sort să înțeleagă că în actualul sta
diu de dezvoltare a tării noastre des
fășurarea circulației rutiere -trebuie 
adusă la nivelul cerințelor moderne, 
prin acțiunea , lor conjugată, prin 
eforturi unite în vederea asigurării 
unui regim de securitate sporită pe 
drumurile publice, corespunzător in
tereselor întregii noastre societăți.
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ntreprinderea 'agricolă de stat Tg. 
Frumos, regiunea Iași, a luat fi
ință prin arondarea a cinci gos
podării de stat (Pașcani, Hălău- 
cești, Ruginoasa, Strunga și 

Războieni). In cadrul întreprin
derii noastre își desfășoară acum 
activitatea șapte ferme cu profil vege
tal, cinci zootehnice, una pomicolă 
și una mixtă. Cele 14 ferme posedă 
9 394 ha, din care arabil în cultură 
7 964 ha, plantații viticole 48 ha, plan
tații pomicole în producție 331 ha, 
pepiniere viti-pomicole 56 ha, pășuni 
și finețe 656 ha. în efectivele de ani
male se includ 4 192 taurine din care 
1951 vaci, 2180 porci din care 607 
scroafe, 41 200 păsări, din care aproape 
12 000 sînt ouătoare. Ca forțe meca
nice avem 148 tractoare, 52 combine 
de cereale și alte mașini agricole.

Din experiența de pînă acum se 
desprind cîteva concluzii deosebit de 
importante privind activitatea noas
tră de viitor, putînd fi utile și acelor 
întreprinderi și ferme care au fost or
ganizate recent. Se evidențiază în mod 
deosebit spiritul întreprinzător al șe
filor de fermă, al celorlalți lucrători, 
care se soldează cu inițiative valo
roase în sporirea producției și creș
terea veniturilor. Aceasta constituie 
o confirmare a prevederii cuprinse în 
Hotărîrea din martie a C.C. al P.C.R. 
în care se arată că trecerea specialiști
lor la conducerea directă a exploa
tării agricole va da posibilitatea să-și 
pună în valoare experiența, cunoștin
țele tehnice și capacitatea organizato
rică, va avea drept rezultat creșterea 
tehnicității în conducerea producției, 
folosirea mai bună a bazei materiale 
de care dispune agricultura de stat. 
In sprijinul acestei afirmații vreau să 
dau un exemplu.

Au apărut o serie de inițiative pre
țioase în cadrul fermelor care aplicate

SPECIALISTUL
la conducerea nemijlocită
a producției agricole
operativ au condus la rezultate îm
bucurătoare. Numai în curs de 7 luni 
s-au obținut, pe întreaga întreprindere, 
economii prin reducerea cheltuielilor 
de producție în valoare de 970 000 
lei și o depășire a veniturilor încasate 
de 669 000 lei peste prevederi.

Aceste rezultate sînt urmare a fap
tului . că noua formă de organizare a 
agriculturii de stat stimulează iniția
tiva creatoare, priceperea și hărnicia 
oamenilor. în fiecare fermă se cons
tată disciplină și ordine în folosirea 
judicioasă a mijloacelor și forței de 
muncă, grijă pentru cheltuirea fondu
lui de rulment pus la dispoziția fer
mierilor pentru plata operativă a unor 
lucrări de sezon etc.

Faptul că specialiștii lucrează direct 
în producție, că au posibilitatea să-și 
valorifice cunoștințele tehnice se re
flectă, în primul rînd, în producțiile 
mari obținute. în acest an producția 
de grîu pe total întreprindere a fost 
cu 1 300 tone mai mare față de plan.

La ferma Ruginoasa s-a reușit să se 
realizeze 2 975 kg la ha față de 
2 100 kg planificate, la ferma Jora — 
2 909 kg la ha față de 2 046 kg plan 
etc. Hotărîtoare în creșterea produc
ției la hectar au fost executarea la 
timp și de bună calitate a tuturor lu
crărilor cerute de agrotehnică, folosi
rea po scară largă a îngrășămintelor 
chimice și naturale. Important a fost 
faptul că de astă dată fiecare șef de 
fermă a fost lăsat să-și defalce din 
planul de producție al fermei sarcini 
precise pe campanii și în programul 
zilnic de lucru luînd de fiecare dată 
măsurile ce le-a găsit de cuviință pen
tru a se atinge scopul propus. Bună
oară, în acest an aproape toate fermele 
vegetale au produs grîu pentru să- 
mînță, care să rămînă pe loc la ferme 
și nu ca înainte să se ducă toată pro
ducția în bazele de recepție și la vre
mea semănatului să aducă sămînța îna
poi. Astfel, numai prin eliminarea 
transportului ce ar fi fost necesar pen-

Controlu
PROCES VERBAL

Ar fi poate de prisos să 
înșir aici — din punct de 
vedere teoretic — sarcinile 
ce revin organelor de con
trol economic, fie ele din 
cadrul unei ramuri ale ac
tivității materiale sau din 
corpul de control și revizie 
al unei direcții generale, 
fie „din afară", prin orga
nele sistemului de credit și 
financiar. Ele se canali
zează, în ultimă instanță, 
spre identificarea gradu
lui de gospodărire a mij
loacelor materiale și bă
nești, a felului în care con
tribuie acestea la realiza
rea și depășirea indicatori
lor de pian. Dacă așa stau 
lucrurile, pe unde trece 
controlul, indiferent de ce 
natură ar fi el și de cine 
este executat, ar trebui să 
se vadă, ar trebui ca „pe
cetea" lui să se imprime a- 
dînc în viața unităților e- 
conomice. Nu se întîmplă 
așa, în toate cazurile. De 
ce ? întrucît, în forma ac
tuală, controlul acestor or
gane se concretizează în... 
procese verbale, planuri de 
măsuri, care nu contribuie 
cu nimic, sau în infimă 
parte, la înlăturarea lipsu
rilor și prevenirea lor.

Un exemplu. In decurs 
de 5 luni, o unitate a fost 
controlata și răscontrolată, 
verificată și... reverificată, 
de 44 de organe de control 
și revizie, timp de 340 zile 
om, iar situația ei a rămas 
în aceeași stare de îna
poiere. Exemplul, destul de 
concludent, nu este singur. 
La noi în raion, organele 
de control vin, văd și 
pleacă, dar nu înainte de 
a întocmi procese verbale 
„diferențiate", precum _ și 
planuri de măsuri pe o sin
gură problemă, care une
ori se bat cap în cap cu 
cele anterioare. Defecțiu
nea se manifestă și sub 
alte ipostaze. Organele de 
control dintr-un minister 
sau for economic central se 
feresc să scoată la iveală 
diversele neajunsuri, deoa
rece acestea, dacă nu în 
totalitatea lor. într-o mare 
măsură își au izvorul în 
stilul de muncă al organu
lui tutelar din care face 
parte și... organul care con
trolează. E limpede că 
cei care controlează nu do
resc în ruptul capului să se 
„pună rău" cu mai marii lor.

După cum am arătat mai 
sus, aceste verificări, con
troale și analize se efectu
ează și de către organele 
„din afară" prin interme
diul sistemului financiar 
și de credit. Nici aceste or
gane nu reușesc să ia mă
surile necesare pentru în
lăturarea cauzelor care ge
nerează neajunsuri, întru
cît în cea mai mare parte 
ele sînt. analizate tot de că
tre forurile tutelare ale în
treprinderilor controlate. 
Cazuri concrete. S-au se
sizat că la unele S.M.T.,-uri 
și cooperative de consum 
s-a angajat personal teh- 
nico-administrativ peste 
cel prevăzut în statele de 
funcțiuni, s-au plătit pre
mii fără a se îndeplini con
dițiile prevăzute de regula
ment. în zadar însă. Foru
rile tutelară respective, 
serviciul S.M.T. din cadrul 
Sfatului popular regional 
București, U.R.C.C.-Fetești 
și Trustul Gostat Fetești, 
nu au întreprins nimic. Să 
nu greșesc. S-au mulțumit 
numai cu unele.,, justific

cări, prin care căutau să 
motiveze atît lipsurile pro
prii, cît și cele ale unită
ților. Iar U.R.C.C.-Fetești 
nici nu a catadicsit să răs
pundă la sesizări.

Pentru imobilizarea unor 
fonduri rhateriale și bă
nești, care se datorează ne
glijenței, s-a cerut organe
lor tutelare respective im
putarea penalizărilor per
soanelor vinovate. Solici
tarea nu a fost luată în 
seamă, iar aceste penali
zări au majorat nejustifi
cat prețul de cost, cheltuie
lile de circulație, diminu- 
înd volumul beneficiului și 
nivelul rentabilității. Mo
tivele descind din nesoco
tirea rolului controlului, 
dar șl din defectuoasa lui 
organizare. De pildă, a de
venit o regulă ca, în cursul 
unui trimestru, serviciile 
specializate din cadrul or
ganelor tutelare să anali
zeze modul în care se rea
lizează producția globală, 
producția marfă vîndută și 
încasată, planul de aprovi
zionare și de desfacere, 
prețul de cost, beneficiile. 
Pînă aici, nimic de repro
șat. Sosesc însă și inspecto
rii din partea sistemului fi
nanciar și' de credite care 
cercetează tot aceleași pro
bleme. Deci paralelism și 
„stratificări" de controale, 
doar ou concluzii diferite, 
uneori contradictorii. In
strucțiunile comune ale 
Ministerului Finanțelor și 
Băncii Naționale nr. 1573 
din 1963 interzic asemenea 
acte, pledînd în favoarea 
coordonării planurilor de 
controale, revizii și inspec
ții. evitării acestor para
lelisme și suprapuneri. Ele 
nu se respectă însă, în 
toate cazurile. Ca urmare, 
în curs de un trimestru, 
la unele unități se întoc- 
meso între 12 și 15 acte de 
control numai de către or
ganele Băncii Naționale, 
plus cele care se... cuvin 
forurilor tutelare sau altor 
asemene-a echipe.

Care este eficiența aces
tui volum mare de acte de 
control? Pur și simplu, con
ducerile întreprinderilor 
sînt, uneori, dezorientate. 
Dar, de suferit au în
seși unele organe de con
trol. Atît de departe s-a 
ajuns cu anomaliile în- 
cît nu se mai verifică între
prinderile. ci... inspectorii 
între ei. Să explic, întrucît 
nu e nici o glumă. Mai în
tîi, o precizare. Asemenea 
anomalii își au izvorul în 
structura defectuoasă a or
ganizării Băncii Naționale. 
Serviciul creditării (indus
trie, circulația mărfurilor, 
agricultură), serviciul ope
rațiuni bănești, cel cu veni
turile de stat, serviciul de 
coordonare și sinteză, cît și 
organele de revizie, verifi
că activitatea unui inspec
tor dintr-o direcție orășe
nească sau filială raională. 
Și nu o dată, ci de 5—7 
■ori, întocmindu-se procesele 
verbale de rigoare șl... pla
nuri de măsuri. De pildă, 
un inspector care contro
lează activitatea unei între
prinderi industriale este 
verificat de vreo 4 organe 
de control din cadrul su
cursalei regionale. Pentru 
ca ciclul birocrației să fie 
cît mai complet, la rîndul 
lor sucursalele regionale 
sînt verificate de organele 
din centrala Băncii Națio
nale.

țu Așa so explis§> în buaă

măsură, eficiența discuta
bilă a controlului prin ac
tualul sistem de credit și 
financiar. Intervin însă și 
alte consecințe. Consecin
țele determinate de tracasa
rea conducerilor de între
prinderi, de sustragerea lor 
de la îndeplinirea marilor 
atribuții ce Ie revin în ac
tuala etapă a acțiunii de 
organizare științifică a pro
ducției șl a muncii. în a- 
cest sens, am făcut multe 
calcule. Circa 45 de zile din 
90, unele conduceri de uni-

tăți economice sînt ocupate 
cu întocmirea situațiilor ce
rute de echipele de control.

Susțin că e greșit să se 
creadă intr-un „mit" al.. 
invulnerabilității activității 
Băncii Naționale, că îmbu
nătățirea operativă a acti
vității organelor ei se im
pune ca o necesitate de 
prim ordin.

Ioan DRAGUȘ
directorul
Filialei raionale Fetești 
a Băncii Naționale

tru cele aproape 800 tone grîu de să- 
mînță s-au cîștigat circa 50 000 lei.

Noul sistem de organizare a muncii 
în ferme a condus și la întărirea grijii 
față de toate bunurile încredințate. 
Tractoarele, combinele, remorcile etc. 
sînt mai bine întreținute și îngrijite. 
In ultima vreme s-a luat inițiativa 
ca reparațiile mici, în special cele le
gate de schimbarea unor piese, să 
se facă în ferme și chiar la locul de 
muncă. Ca urmare, deplasările în gol 
și staționarea mașinilor în atelierele 
sectorului mecanic au fost reduse la 
maximum. în acest fel forța de muncă 
a tractoriștilor a fost mai eficientă 
în cadrul fermelor. Prin executarea 
reparațiilor mici la tractoare în cadrul 
fermelor s-au economisit mai bine de 
200 lei la fiecare tractor.

Spiritul âe inițiativă propriu fie
cărui șef de fermă și celorlalți lucră
tori a condus la rezultate bune și la 
fermele zootehnice. Spre exemplu, în 
primele 7 luni ale anului producția de 
lapte livrată depășește prevederile de 
plan cu peste 1 400 hl lapte. Un pu
ternic stimulent la creșterea producției 
zootehnice îl constituie sistemul de 
salarizare în acord în funcție de pro
ducția obținută — lapte, came, ouă 
etc. — și de calitatea ei.

Există însă și unele probleme ne
rezolvate încă pe deplin. Spre exem
plu, se ridică unele cazuri de nearon- 
dare judicioasă a terenurilor, în spe
cial cele atribuite fermelor zootehnice 
pentru baza furajeră. Aceasta face ca 
transportul furajelor să so facă de la 
distanțe mari, ceea ce menține ridicat 
prețul lor de cost. Pentru înlăturarea 
acestui inconvenient studiem posibi
litățile existente și sperăm să rezol
văm favorabil această problemă. în 
zootehnie noi creștem purceii pînă la 
26—30 kg și apoi îi livrăm altor ferme 
pentru îngrășare. Ar fi mult mai bine 
ca să facem ciclul complet de creș
tere a porcilor. La efectivele noastre 
de peste 7 000 purcei se pierd acum 
între 400 000—500 000 lei numai prin 
slăbirea purceilor în timpul transpor
tului deoarece este nevoie de cel pu
țin 6—7 zile' pînă să revină la greu
tatea inițială.

Ținem să arătăm și unele greutăți în 
domeniul contabilității care, deși s-a or
ganizat pe baza unei evidențe sim
plificate, trebuie să răspundă încă

la un volum destul de mare da muncă. 
Este încă mare numărul de adrese 
și formulare ce vin de la Trust, De
partament și alte organe pentru întoc
mirea cărora e nevoie de suprasolici
tări chiar și jos la ferme. In legătură 
cu evidența contabilă, se mai mențin 
și unele situații greoaie cerute de Di
recția regională de statistică. Bună
oară, situațiile privind folosirea mij
loacelor de producție ar putea fi sim
plificate prin eliminarea coloanelor 
care se referă la orele da funcționa
re a tractoarelor, la orele de trans
port în gol etc, situații care de fapt 
nu se țin la ferme și în ultimă ins
tanță se completează fictiv de între
prindere impuși fiind de termenele de 
raportare.

Ing. loan GHEORGHIU 
Costică MELINTE 
economist șef
Întreprinderea Agricolă de Stat 
Tg. Frumos, regiunea lași

Un atestat recent al hărniciei și 
bunei organizări a lucrărilor pe șan
tierul Complexului de majorare a 
producției de uleiuri de la Rafinăria 
Ploiești: sarcina de construcții mon
taj pe anul 1967 a fost realizată pînă 
la 10 septembrie. încă în primul se
mestru al anului se încheiase prima 
etapă a lucrărilor complexului, creîn- 
du-se prin aceasta posibilitatea valo
rificării superioare a țițeiului, precum 
și o creștere anuală a producției de 
uleiuri industriale și de bitum cu 
80 000 de tone și respectiv 50 000 de 
tone. Una din principalele caracteris
tici ale lucrărilor de investiții din

(Urmare din pag. I)

că, totuși, în unele cazuri, nu proiec
tanții sînt vinovați dacă se mai pro
duc abuzuri în irosirea metalului. Do 
pildă, proiectanții au preconizat so
luții optime, dar unele întreprinderi 
executante au găsit de cuviință să nu 
le respecte. Ce scopuri au urmărit ? 
E cazul întreprinderii de montaje 
București, care la Combinatul de în
grășăminte chimice din Tumu Mă
gurele, în cadrul depozitului de fosfo- 
rite — cu acordul beneficiarului și 
fără avizul proiectantului — a majo
rat cantitatea inițială de metal cu cir
ca 300 tone.

Cu prilejul analizei, s-a readus din 
nou în actualitate o chestiune mult 
discutată : nerespectarea obligativită
ții de către uzinele producătoare do 
metal de a lamina diferitele profile la 
cotele nominale sau cu toleranțe ne
gative. Din această cauză, institutele 
de proiectare introduc, în mod curent, 
în documentații un spor de 5 la sută. 
Aceasta determină un dublu și serios 
inconvenient. Pe de o parte, consu
mul mare și nejustificat de metal, prin 
mărirea greutății unitare a profilului 
respectiv. Pe de altă parte, drept con
secință a primului inconvenient, se 
creează posibilitatea obținerii de către 
uzina furnizoare a unei productivități 
sporite, precum și reducerea prețului 
de cost, iar de către organizațiile de 
construcții, economii — toate acestea 
realizîndu-se însă făiă un efort pro
priu, în detrimentul gospodăririi me
talului.

Acum, în unele uzine au fost luate 
măsuri pentru laminarea fără toleran-

țe pozitive și, ca urmare, prevederea 
sporurilor de 5 la sută în documen
tație este complet nejustificată. Toc
mai de aceea, Ministerul Industriei 
Metalurgice a anulat prevederile re- 
feritoaro la introducerea în proiecte 
a sporului amintit, iar Banca de In
vestiții a luat măsura de a nu mai 
deconta contravaloarea acestui 5 la 
sută consum nejustificat de metal.

Deci, treptat se pot identifica mij
loace pentru a bara risipa metalului. 
In acest sens, bine ar fi dacă s-ar 
soluționa neîntîrziat și o altă proble
mă nerezolvată pînă în prezent, 
aceea a supradimensionării în proiec
tare și execuție a conductelor tehno
logice și de utilități, a țevilor de ex
tracție și a burlanelor de tubaj, pre
cum și a diverselor profile laminate. 
Cauza constă în faptul că, în unele 
cazuri, nu se produc conducte la di
mensiunile uzuale sau, la materialul 
tubular se admit grosimi de pereți 
mai mari decît cele prevăzute în nor
mative. Totodată, la elaborarea planu
lui de aprovizionare, întreprinderile 
de construcții-montaj, neavînd tot
deauna proiectele, solicită repartiții 
prin apreciere. Urmările sînt deosebit 
de consistente, dar în sens nefavora
bil. La cinci conducte proiectate de 
către I.P.F.E.-Brașov consumul supli
mentar de metal este prevăzut să se 
ridice la circa 680 tone.

în același timp, este necesar să 
se treacă la lărgirea gamei sorti
mentelor de conducte și diverse pro
file, corespunzător cerințelor șantie
relor și, în special, să se fabrico con
ducte cu pereți mai subțiri. Rezolva
rea problemei ar fi stimulată, după
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prima etapă a fost amplasarea noilor 
obiective în ansamblul instalațiilor e- 
xistente. Amănunte despre importanța 
acestui complex ne-au fost relatate de 
tov. Iulian Buzaș, inginer șef al 
grupului de investiții de la Rafinăria 
Ploiești.

— Este cunoscut faptul că obține
rea fracțiilor înguste de uleiuri per
mite o valorificare optimă a țițeiului 
și realizarea unei mai mari varietăți 
de tipuri de uleiuri. Complexul de 
uleiuri din Rafinăria ploieșteană este 
unul din obiectivele cincinalului pen
tru industria prelucrătoare do țiței și 
are ca scop valorificarea superioară a

METALULUI
părerea mea, dacă în planul de pro
ducție al uzinelor furnizoare, pe lin
gă lista sortimentelor obligatorii, s-ar 
introduce și comenzile speciale comu
nicate la începutul anului de către 
beneficiarii de investiții.

Resurse nici pe departe fructificate 
sînt însă în domeniul înlocuirii pro- 
priu-zise a conductelor metalice. Cu 
ce ? Prin prefabricate. Dar, pentru a- 
ceasta unitățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor trebuie să accelereze 
producerea tuburilor din beton pre- 
comprimat, tip Premo, excelenți în
locuitori ai conductelor metalice. A- 
ceste tuburi nu sînt asigurate în can
titățile necesare nici în cazurile în 
care proiectanții le prevăd. De aici 
tendința inversă ca tuburile Premo să 
fie înlocuite cu... conducte de o- 
țel. Pentru reducerea consumului de 
metal, mari avantaje prezintă și fo
losirea elementelor de beton celular 
autoclavizat, a maselor plastice. A- 
vantajele sînt cunoscute. Cu toate a- 
cestea, invocînd diverse motive, uni
tățile Ministerului Industriei Chimice 
și Ministerului Industriei Construcțiilor 
prea încet asimilează și produc astfel 
de materiale, în cantități suficiente 
și la un nivel calitativ superior.

Mari economii de metal se pot ob
ține și prin folosirea, pe o scară mai 
întinsă, a oțelurilor superioare. Larga 
întrebuințare pe care aceste oțeluri o 
au în industria constructoare de ma
șini nu poate constitui decît un în
demn pentru proiectanții din ramura 
construcțiilor de a utiliza, acolo unde 
este economic, aceste oțeluri superi
oare. Cred, însă, că mai întîi se im-
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întreprinderea de prefabricate din beton Militari. Sectorul de turnare în forme a betonului.
. Eoto,Agerpre» ’

pune ca experiența dobîndită de pro- 
iectanții din industria constructoare 
de mașini să fie cît mai operativ pre
luată de cei din industria construc
țiilor. Concomitent, ar fi util să se 
studieze posibilitățile măririi propor
ției de oțeluri superioare destinate 
producției de oțel beton și a altor la
minate folosite în construcții și asigu
rării sortimentelor necesare.

Șantierele au, cum se spune, o 
„viață scurtă" la același obiectiv. Ce 
rămîne însă după închiderea lor ? 
Mult, foarte mult metal nevalorificat. 
Pe șantierele Ministerului Petrolului, 
de exemplu, în urma unei inventarieri 
a rezultat că există cantități de mii de 
tone metal nerecuperat, provenind, în 
principal, din conducte care nu se 
mai utilizează și trebuie demontate 
și burlane care pot fi recuperate prin 
detubarea unor sonde. Reține atenția 
faptul că o bună parte din aceste con
ducte și burlane, după o prealabilă 
recondiționam, se pot refolosi de că
tre unitățile din cadrul Ministerului 
Petrolului, cît și de către alte uni
tăți, în special pentru irigații.

Am punctat — în domeniul gos
podăririi metalului — cîteva conclu
zii și idei. Ele își au izvorul în prac
tica proiectanților și a șantierelor. Ac
țiunea întreprinsă și amintită la în
ceput s-a soldat cu evidențierea u- 
nor însemnate surse do economii. To
tuși, ele nu oglindeso decît în mică 
măsură posibilitățile în depistarea șl 
fructificarea accelerată a resurselor de 
gospodărire a metalului. Fapt este că 
finalizarea lor are loo într-un ritm 
lent, cu încetinitorul, ceea ce nu este 
în favoarea economiei.

Unor țițeiurl. Cu mijloacele de care 
dispuneam înainte, acest țiței nu pu
tea fi valorificat echivalent cu cele
lalte țițeiurl românești. întreaga nouă 
tehnologie a fost concepută de co
lectivul de cercetare de la Rafinăria 

' Ploiești.
Ritmul intens de execuție și mon

taj din ultimele luni a dus la scurta
rea termenelor de intrare în probe 
tehnologice și punerea în funcțiune a 
instalațiilor din prima etapă. Astfel, 
instalațiile de distilație în vid, insta
lația de bitum, rafinația acidă, casele 
de pompe și parcul de rezervoare a- 
ferente au fost puse în funcțiune îna
inte de termen. Deși au trecut nu
mai patru luni de la intrarea în func
țiune, prima instalație, cea de disti
lație în vid, a și atins parametrii pro
iectați. Celelalte instalații, formînd o- 
biectul etapei a Il-a, înmănunchează 
investițiile pentru îmbunătățirea cali
tății uleiurilor : de solventare cu fur
furol, de dezasfaltare cu propan, de 
contactare, de redistribuirea uleiului 
de transformator, care vor fi termi
nate în primele luni ale anului 1968. 
Acestea vor contribui la sporirea pro
ducției de uleiuri cu încă 40 000 de 
tone pe an.

Complexul va dispune de aparate 
și utilaje tehnologice modeme, cu un 
înalt grad de automatizare. Instala
țiile de dezasfaltare cu propan vor 
funcționa în două trepte de extrac
ție în serie la presiuni și temperaturi 
descrescînde, permițînd obținerea de 
uleiuri cu calități superioare — vîs- 
cozitate mare, cifră de cocs mică și 
culoare îmbunătățită. La instalația de 
solventare cu furfurol a uleiurilor,' re
cuperarea solventului se va face prin 
încălzire indirectă cu agent termic, iar 
la cea de contactare cu pămînt de
colorant, proiectanții au prevăzut u- 
tilizarea sistemului de transport pneu
matic. Modernă este și instalația de 
rafinare acidă, unde se utilizează pen
tru prima oară în țară separatoare 
centrifugale. Instalația de bitum, a- 

. flată în exploatare din acest an, dă 
rezultate [ foarte bune în urma apli
cării tehnologiei de oxidare conți-' 
nuă.

Cînd noul Complex de instalații*-vă 
produce cu întreaga lui capacitate, 
Rafinăria Ploiești va livra o mare va
rietate de uleiuri din grupele 100 pînă 
la 400. De asemenea, uleiuri de ci
lindru, de transformator, de turbină 
și uleiuri cu alte întrebuințări. Pen
tru livrarea produselor în oazane au
tocisterne sau în butoaie s-au adop
tat scheme modeme, operațiile fiind 
complet mecanizate.

A. GOLIANU

PE ȘANTIERUL HIDROCENTRALEI DE PE LOTRU

GALERII PENTRU EXPERIMENTAREA 
DE NOI PROCEDEE DE LUCRU

PITEȘTI. — La Voineasa, pe șantierul..hidrocentralei de pe Lotru au 
început lucrările la o galerie destinată în exclusivitate experimentării 
de noi procedee de lucru, care vor fi aplicate apoi la construcția gale
riilor și tunetelor acestui obiectiv hidroenergetic. La galeria experimen
tală se urmăresc cele mai eficiente scheme de pușcare pentru a obține 
viteze sporite de înaintare în rocă, se stabilesc perforatoarele potrivite 
pentru fiecare structură de rocă și consumuri reduse de aer comprimat. 
Se urmărește, de asemenea, realizarea de galerii cu profile cit mai apro
piate de cele prevăzute în proiecte, fapt care va asigura evitarea.consu
murilor mari de beton necesar aducerii galeriilor la dimensiunile finale.
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TEHNICII
DE CALCUL SI AL 
CALCULATOARELOR 
sw'—nwin acad. Nicedae TEODORESCU

Ambianta fecundă a actualei revo
luții tehnico-științifice mondiala im
plică existenta unor relații tot mai 
complexe între om și mașinile pa Care 
acesta le creează, pentru a-și ușura e- 
fortul brațelor și al minții. Apariția 
și introducerea pe o scară din Ce în 
ce mai largă a mașinilor electronice 
de calcul, cu performantele lor ade
sea impresionante, a condus la orga
nizarea unei adevărate tehnici noi de 
comunicare, tehnica de calcul. Aceas
ta reprezintă de fapt un sistem de 
limbaje, un complex organizat de ope
rații în care se exprimă în formă ma
tematică informații asupra caracteristi
cilor unor obiecte și fenomene, (cum 
ar fi proprietățile tehnice ale utilaje
lor, forța de muncă, volumul și cali
tatea producției etc.), unwind ca ma
șina, după programe determinate, să 
rezolve problema pusă, dînd răspun
sul, de asemenea, în relații matema
tice.

Dezvoltarea actuală a tehnicii de 
calcul face ca aria acestor probleme 
să acopere aproape toate domeniile 
activității social-economice sau telmi- 
co-științifice, fiind cuprinse tot mai 
importante sectoare ale proceselor e- 
conomice și tehnologice, ale transpor
turilor, operațiile comerciale, condu
cerii științifice a producției etc.

Astfel, participarea calculatoarelor 
la desfășurarea proceselor de produc
ție permite determinarea și menține
rea automată a unor „regimuri opti
me", de funcționare și soluționare, în
locuind cu deosebit succes munca o- 
menească în conducerea și controlul 
acestor procese. Cum este posibil oare 
ca aceste mașini, care în fond nu pot 
efectua decît operații aritmetice ele
mentare sau execută un număr re
dus de instrucțiuni simple, să poată 
substitui omul în acțiuni complicate, 
să ia decizii și să rezolve probleme ? 
Această capacitate a lor se datorează

Auocronisme 
ale vieții artisticei
(Urmare din pag. I)

vorbesc că nici acest răspuns nu se | 
poate obține în forma pe care am 8 
folosit-o pentru că nu toți artiștii g 
sînt, ca să spun așa, cu actele în re- g 
gulă; deci, chiar și birocratismul are | 
supapele lui de respirație aleatorie), s

Pe de altă parte, în spatele cortinei 1 
există o tehnică specifică, care pre- j 
supune : tehnicieni, aparate, proces j 
tehnologic, bani etc. Birocratismul va > 
da răspunsul de rigoare : „Stărn bine i 
si aici. Avem toate categoriile de | 
tehnicieni necesari, la lefurile cele | 
mai bune, anarate aduse din străină- | 
tate (s-a cheltuit toată valuta afe- | 
rentă), se alocă bani multi care s-au » 
cheltuit conform deciziei nr. si de- h 
ciziei nr... etc.“. Creierul vieții seri- | 
oase e nevoit să adauge : sîntem în H 
1967. Mulți tehnicieni nu au nici un H 
fel de calificare profesională, școli g 
de specialitate nu există, mulși i 
bani se cheltuiesc neștiințific, 
risinindu-se fie prin intolerabilă lar
ghețe, fie prin zgîrcenie față de a-' 
devăratele necesități, contabilitatea 
instituțiilor artistice este neconîormă 
cu viața artistică, pentru că e aceeași 
cu a oricărei alte unități subvențio
nate.

tocmai „programelor*, în care ordi
nele de executat sînt descompuse în 
acțiuni și operații elementare pe care 
mașina le efectuează cu o rapiditate 
adeseori uimitoare, atingînd sute de 
mii și chiar milioane de operații pe 
secundă. In această privință un rol 
primordial revine matematicienilor, 
care participă și la determinarea struc
turii logice a calculatoarelor, la con
turarea principiilor lor constructive. 
Ei concep totodată și programele, in
ventează limbajele în care sînt ex
primate aceste programe, alcătuiesc 
modelele matematice ale diferitelor fe
nomene analizate, construiesc algorit- 
mele operațiilor matematice pe care 
le va efectua mașina.

Programarea matematică a devenit 
astăzi, datorită cîmpului tot mai vast 
de aplicație al calculatoarelor, un ter
men de largă circulație. Se pot pro
grama determinări ale planurilor op
time ale unei întreprinderi, ale unui 
complex industrial sau chiar ale unei 
țări întregi, planuri de transport, dis
tribuția puterii centralelor electrice 
într-un sistem energetic etc. Apariția 
calculatoarelor în producție este, de 
dată relativ recentă, anul 1950 fiind 
martorul intrării pe piața mondială a 
primelor calculatoare electronice nu
merice destinate industriei și comer
țului. Școala noastră matematică a în
țeles, printre primele, importanta re
voluționară a introducerii acestor ma
șini, iar matematicienii noștri au a- 
bordat curînd noile discipline care 
stau la baza tehnicii de calcul și s-au 
afirmat prin cercetări originale re
marcabile. Totuși, din lipsa unor cal
culatoare modeme, realizările lor, deși 
apreciate peste hotare, nu și-au pu
tut găsi în țară o aplicație corespun
zătoare, rămînînd în mare măsură doar 
un „bun" teoretic.

Dezvoltarea producției, sporirea 
complexității problemelor economiei 
naționale în actuala etapă, ca urmare 
a investițiilor mari ce se fac în toate 
domeniile, impune o cunoaștere cît 
mai exactă și mai operativ? a tuturor 
datelor, în vederea unei analize adîn- 
cite și corecte a imensului material 
informațional și luării unor decizii cîț 
mai apropiate de soluția optimă, deci 
cît mai eficiente. De aici acuitatea in
troducerii unor mașini electronice de 
calcul și a promovării metodelor ma
tematice în rezolvarea problemelor e- 
conomiei naționale. în faza actuală, 
ne găsim, datorită orientării date de 
conducerea de partid și de stat, în 
preajma dotării economiei noastre cu 
calculatoare moderne, de diferite,ca
pacități și performanțe. Nu este însă 
suficient să se procure echipamente 
de calcul, ci trebuie să formăm ur
gent un număr mare de cadre de spe
cialiști cu calificare superioară și me
die : programatori, analiști, logicieni, 
electroniști, economiști, ciberneticieni, 
constructori de limbaje de programa
re și de structuri logice pentru calcu
latoare. informaticieni etc. Necesitățile 
crescînde vor impune crearea sistema
tică de numeroase profesiuni legate de 
tehnica de calcul, pentru a putea fruc
tifica toate avantajele pe care Ie ofe
ră calculatoarele electronice. Va tre
bui, de asemenea, să organizăm cen
tre de calcul și rețele de centre de 
calcul, să stabilim relații de colabo
rare internă și pe plan mondial cu 
astfel de centre.

Acțiunile ce vor fi întreprinse im
pun o estimare a potențialului nostru 
științific, a realizărilor de pînă acum 
ale specialiștilor noștri, o confruntare

în atmosfera fecundă a unei reuniuni 
științifice. Aceasta este rațiunea Orga
nizării la / București, în intervalul 
22—26 septembrie a. e„ sub egida 
Consiliului Național al Cercetării Ști
ințifice, a Colocviului do tehnică de 
calcul și calculatoare. Participarea la 
colocviu, alături de specialiștii noștri, 
a unor oameni de știință din străină
tate cu realizări remarcabile pe plan 
mondial, în acest domeniu, care con
duc instituții și centre de calcul im
portante, în cadrul unor universități, 
institute de cercetare, mari instituții 
cu caracter tehnic sau economic, con
firmă prestigiul științei noastre, con
stituind în același timp premisa unui 
fructuos și util schimb de idei.

Cele peste 120 de comunicări și 
conferințe vor trata despre cercetări 
originale cu caracter teoretic sau a- 
plicativ din domeniul tehnicii de cal
cul și a calculatoarelor. Ele se referă 
la cercetări asupra limbajelor de pro
gramare, ocupîndu-se în același timp 
și de aplicații ale acestora în planifi
carea activității economice și a pro
ceselor tehnologice, în lingvistica ma
tematică, în studiul matematic al u- 
nor compoziții muzicale, în introdu
cerea modelelor și algoritmelor logi- 
co-matematice în unele științe sociale. 
Se prezintă, de asemenea, cercetări a- 
supra structurii unor calculatoare ro
mânești și se discută posibilitățile de 
utilizare a calculatoarelor în numeroa
se probleme tehnice, industriale și 
științifice.

Programul colocviului cuprinde și 
organizarea unor ședințe plenare în 
care se vor face de către oameni de 
știință români și străini, expuneri de 
sinteză, de asemenea cu caracter ori
ginal. O formă nouă de dezbateri în 
cadrul colocviului vor constitui cele 
patru „mese rotunde", a căror tema
tică corespunde de asemenea princi
palelor domenii teoretice și aplicative 
ale tehnicii de calcul : formarea cadre
lor de specialiști, limbajele de pro
gramare, utilizarea calculatoarelor în 
automatizare, în conducerea marilor 
întreprinderi.

Dezbaterea acestor probleme va 
permite o orientare mai precisă a e- 
forturilor noastre în dezvoltarea teh
nicii de calcul, o sistematizare mai 
bună a activității centrelor de calcul, 
o cunoaștere mai profundă a rolului 
învățămîntului în pregătirea specialiș
tilor, o mai fructuoasă colaborare în
tre știință și economie în numeroa
sele sectoare ale tehnicii de calcul. Co
locviul va marca de asemenea o eta
pă în discutarea acestor probleme de 
interes general în lume, contribuind la 
stabilirea de noi și adîncite relații de 
colaborare între centrele noastre de 
calcul și centre similare din alte țări, 
la cunoașterea reciprocă și la intensifi
carea contactelor în vederea rezolvă
rii unor probleme de interes major.

FESTIVALUL „GEORGE ENESCU"

Orchestra Simfonică 
a Filarmonicii din Moscova „TATRAI!

Dacă s-ar face statistici (si amin
team că deprinderea aceasta primeș
te din păcate în viata artistică un 
prea puternic unic prestigiu), citi 
spectatori pe km a putut obține 
fiecare instituție artistică în depla
sări si turnee, sau care este media 
de spectatori pe spectacol si capaci
tatea sălii respective, se va observa 
cit plus de energie si bani se con
sumă pentru o audientă restrînsă la 
numeroase reprezentații. Calitatea 
spectacolelor în deplasare e adesea 
nesatisfăcătoare, uneori se suprapun 
mai multe reprezentații într-o loca
litate ce nu le poate absorbi. în fine 
multe instituții sînt nevoite să tră
iască numai pentru a-si face planuh 
cînd ar trebui să fie invers, adică 
să-si facă olanul tocmai neutru că | 
trăiesc cum si unde trebuie.

Unii regizori de teatru alcătuiesc 
distribuțiile în chipul cel mai comod 
și la îndemînă, uitîndu-și datoria lor 
pedagogică de mare interes profesio
nal. în sensul de a lărgi treptat aria 
valorificării cadrelor artistice preți
oase . si mai puțin întrebuințate. Pe 
de altă parte. în multe cazuri se 
escamotează valențele multiple și 
deseori ascunse ale talentelor reale, 
exploatînd pînă la secătuire însușiri 
unilaterale ale personalității lor. Se 
ajunge astfel la un fel de țipi ficși 
de actori. Actorii de compoziție (și 
bine s-a spus că nici n-ar trebui să 
se conceapă existența unui actor în 
afara posibilității de compoziție) se 
împuținează la noi. Se readuce în
tr-un fel ne scenă sistemul „em- 
ploi“-urilor. care sărăcește creația si 
pătrunderea subtilă în viata sufletu
lui omenesc.

Șablonul este un instrument biro
cratic. anchilozant. Acel artiști care 
acceptă să-si lase spiritul ocrotit de 
lenevia șablonului, a copiei, se pau
perizează si răspîndesc în jur'plic
tisul platitudinii spirituale.

Activitatea artistică de valoare are 
nevoie de gîndire planificată, de or
dine, de reglementări și autoritate, 
de sprijin calificat, de seriozitate, de 
competență și responsabilitate.

In acustica seînteietoare a 
sălii Radio. Orchestra Sim
fonică a Filarmonicii de 
Stat din Moscova condusă 
cu prestanță si forță domi
natoare de Kiril Kondrașin 
aduce un impunător oma
giu operelor lui Enescu. 
Bach si Sostakovici.

încă de la primele mă
suri ale Rapsodiei I în 
Fa major, cu care debu
tează concertul, realizezi 
acuratețea frapantă si o- 
mogenitatea orchestrei. 
Dispozitiv amplu, dar dotat 
cu o remarcabilă suplețe, 
întreg ansamblul este coor
donat pe două mari linii 
de forță : intensitate si 
precizie.

Filtrată prin acest apa
rat sonor. Rapsodia com
pozitorului român capătă 
reflexe si stratificări noi. 
Poate că iureșul nănraznic 
al finalului făcut parcă să 
înalte e nouă ..poartă a e- 
roilor" să ne pară peste 
așteptările autorului, mul
țumit dună cîte știm cu o 
luminoasă horă de dumi
nică a unor simpli flăcăi.

în Simfonia a VIII-a de 
Sostakovici setea de ten
siune a ansamblului din 
Moscova realizează mo
mente covîrsitoare. Dar 
nu numai nodurile drama
tice ci si largile falduri 
modulate ne întinsul între
gii simfonii, acele suspen
sii espectative care-si ca
pătă deplină semnificație, 
abia considerate de la o 
oarecare îndepărtare fată 
de audiție, toate acestea 
sînt rezolvate de Filarmo
nica moscovită în acel mod 
căruia i se poate rezerva 
termenul de magistral. Da
că sînt posibile aluzii poa
te la momente de impro
vizație. sau poate la alte 
scăderi, acestea nu pot 
viza în nici un caz inter
pretarea. (Cu totul remar
cabile sînt grupele suflăto
rilor din lemn si a percu- 
tistilor).

în sfîrșit. în compania 
violonistului Mihai Con- 
stantinescu orchestra so

vietică menține cu sobrie
tate partitura lui J. S. 
Bach la nivelul întregului 
concert. Plasat în finalul 
primei părți, Concertul nr. 
1 în La minor pentru vi
oară și orchestră al mare
lui maestru german a e- 
chilibrat armonios seara 
completînd-o stilistic. A- 
ceasta în bună parte si da
torită violonistului român, 
acelui lirism nobil și dis
creției care îl caracteri-

simfonică „Locotenent Ki- 
je“ de S. Prokofiev si Sim
fonia a IX-a în Mi bemol 
major op. 70 de D. Sosta
kovici.

„Petrușka" sună superb 
sub bagheta lui Kondrașin. 
Acelei precizii și intensi
tăți remarcate încă cu o 
seară înainte i se adaugă 
acum un plus de nuanțare. 
Jocul, răspunsurile, supra
punerile sau contrastele 
dintre instrumente se simt

zează. în mod particular. 
Andantele. cu planurile sa
le discontinue depărtîn- 
du-se sau revenind împre
jurul unui punct de mono
log interogativ cu multiple 
soluții, află sub arcușul lui 
Mihai Constantinescu' acea 
expresie în același timp 
suavă și interiorizată, con- 
vingîndu-ne odată mai 
mult de particularitatea 
vocației sale, de excelent 
interpret de muzică de ca
meră.

în cel de-al doilea con
cert al Filarmonicii din 
Moscova susținut în Sala 
Mare a Palatului, publicul 
nostru a putut audia un 
program alcătuit din mu
zica la baletul „Petrus- 
ka“ de Strawinsky. Suita

lucrate în profunzime. Lar
ma ilară a iarmarocului 
răsnîndită în ape multi
colore. maurul, flașnetele, 
ursul cu tubă și clarinet 
piccolo, această poftă mo
lipsitoare de viată si rîs. 
strîngîndu-se la sfîrsit sub 
aripa frigului si a nopții 
cu spectrul enorm al paia
ței rămase vii si umane 
dincolo de aparente, toate 
acestea clocotesc în orches
tră în mii de imagini. înal
ță si coboară jerbe strălu
citoare. Deosebit de reali
zat — momentul izgonirii 
si uciderii lui Petrușka. în
scris parcă de o sabie vi
brantă în văzduh.

Aceeași vervă. aceeași 
probitate artistică de astă- 
dată transpuse pe registrul

mult mai clasicizant al lui 
Prokofiev în „Locotenent 
Kije“. Scrisă în 1932, ini
tial pentru coloana sonoră 
a unui film, ulterior pre
lucrată și reorchestrată 
pentru forma concertantă 
în care se ascultă si azi. 
Suita lui Prokofiev dă im
presia că trebuie să-si dis
pute întrucîtva succesiunea 
fată de baletul lui Stra
winsky mai vîrstnic de 
fapt cu 20 de ani. Dar, din 
nou : aceasta nu impietea
ză cu nimic asupra inter
pretării. realizate cu a- 
ceeasi tranșantă agerime 
de spirit. Toate cele cinci 
părți ale suitei alcătuiesc o 
biografie originală repo
vestită cu duh. pe care as
cultătorul o retine cu sa
tisfacție.

Simfonia a IX-a a lui 
Sostakovici mult mai se
nină în general, mai opti
mistă decît cea audiată cu 
o seară înainte, încheie cu 
prestigiu contribuția Filar
monicii din Moscova la cea 
de-a IV-a ediție a Festi
valurilor Enescu.

Desigur o mare, o neega
lată parte a meritelor or
chestrei oaspete se datores- 
te lui Kiril Kondrașin în
suși. care îmbină în mod 
fericit calitățile unui meti
culos practician de orches
tră cu elanul larg și o pa
siune profesională inepui
zabilă. De altfel, acest fapt 
stă printre altele la baza 
remarcabilei unităti de stil, 
as spune personalității ce 
se degajă din diversele in
terpretări oferite de Filar
monica din Moscova.

Pentru publicul bucu- 
restean ocazia de a audia 
concertele oferite de Or
chestra Simfonică a Filar
monicii de Stat din Mosco
va constituie un eveniment 
cu atît mai mult cu cît re
putata formație aduce im
plicit un înalt omagiu me
moriei marelui compozitor 
român si întregii culturi 
muzicale a tării noastre.

Cornel CEZAR

în actualul festival, cîteva formații 
de cvartet care s-au afirmat la noi 
în ultimii ani au fost prezente în 
cadrul unor concerte ce cuprindeau 
variate lucrări de muzică de cameră, 
printre care și cvartetul „Tatrai". 
Valoarea acestui ansamblu se dato
rează atît calităților individuale ale 
membrilor săi — care activează și 
ca profesori, soliști sau concert-ma- 
eștri ai unor renumite orchestre — 
cit mai ales sudurii desăvîrșite do- 
bîndite printr-o muncă de peste două 
decenii.

Programul s-a dovedit a fi deosebit 
de bine ales, cele trei lucrări execu
tate rezumînd, într-un fel, bogata 
istorie a genului: fiecare cvartet era 
reprezentativ pentru un alt secol și 
o altă mare etapă a muzicii. Haydn, 
adevărat „părinte" al cvartetului (ca 
și al simfoniei), a înfăptuit miracolul 
de a fi ridicat acest gen, încă de la 
începuturile sale, pe cele, mai înalte 
piscuri. O lucrare cum este Cvar
tetul op. 76 nr. 1 în sol major ne 
îneîntă nu numai prin perfecțiunea 
construcției și scriiturii, prin minu
natul său echilibru — calități sta
tuare ale unei opere clasice — ci și 
prin ceea ce aduce nou și nepre
văzut, atribuții dintotdeauna ale 
muzicii vii. Adagioul este străbătut 
de presimțiri romantice, Menuetul 
rapid anunță Scherzoul beethove
nian, modulațiile din dezvoltarea fi
nalului Sînt surprinzătoare, ca și 
însăși tonalitatea de sol minor a 
acestuia (cu totul neuzuală într-o lu
crare majoră).

Caracteristic pentru primele de
cenii ale secolului următor, pentru 
epoca romantismului timpuriu, Cvar
tetul în re minor „Fata și moartea", 
op. postum, de Franz Schubert este 
totodată una din cele mai emoționan
te pagini ale muzicii de cameră. 
Geniul de melodist al acestui maestru 
neîntrecut al liedului se manifestă, 
în permanență, nu numai în acel 
faimos Andante cu variațiuni bazat 
pe tema liedului ce a împrumutat 
numele său lucrării.

Intre aceste două lucrări a fost 
situat un cvartet de Bela Bartâk, 
unul din cei mai reprezentativi crea
tori în acest gen, pe care i-a cu
noscut secolul nostru. . Cele șase 
cvartete ale sale, create de-a lungul 
a peste trei decenii, marchează o
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© FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD
— cinemascop : PATRIA — 9,15 ;
16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI
16,30 ; 18,45 ; 21, MODERN 
16,15 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA 
ARENELE LIBERTĂȚII — 
DINAMO - 19,45.
O ȘEFUL SECTORULUI 
BLICA (completare Albina 
Melifica Carpatina) 
21,15.
© CASTELANII : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; .18,30 ; 20,45, CIRCUL DE STAT — 18 ; 20,30 
(la ambele completarea Mărășești... 50), GRĂ
DINA DOINA (completare 450 de ani de la tîr- 
nosirea bisericii Mînăstirii Argeș) — 19,30 ; GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 19,30 (la ambele comple
tarea Tovarășa).
• MEANDRE : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 
18 ; 20,45.
G RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL (completare Arhitectura universului) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MARI
— cinemascop : FESTIVAL (completare Cance
rul metalelor) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FLAMURA (completare Costumul de ceremonie 
românesc) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20 (la 
ambele completarea Arhitectura universului).
® SUS MÎINILE DOMNILOR POLIȚIȘTI ! : 
CAPITOL — 9,15 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,45; 
la grădină — 20, AURORA — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 
15,15; 17,30; 20; la grădină — 19,15, MELODIA
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 (la toate 
completarea Tovarășa).
© SINGUR PE LUME : FLOREASCA — 11 ;
15,30; 18;. 20,30, GRĂDINA PROGRESUL-PARC
— 19 (la ambele completarea Nota zece la sport), 
GIULEȘTI (completare Cancerul metalelor) —

11,30 ; 14 ;
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 

— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
FESTIVAL — 20,30, 
19,30, STADIONUL

SUFLETE: REPU- 
românească — Apis 

9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ;

10.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL (comple
tare Fantezie cu șuruburi) — 15 ; 17 ; 19 ; 21.
o CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : 
LUMINA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, MIORIȚA — 
14 ; 17 ; 20 (la ambele completarea Arhitectura 
universului) — BUCEGI — 10 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, 
la grădină — 19,30, TOMIS — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30 ; la grădină — 19, GRĂDINA VI- 
TAN — 19,45. (la. arabele completarea Albina 
românească — Âpis Melifica Carpatina).
© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA —
9 ; 10.
® UNORA LE PLACE JAZUL : DOINA (com
pletare Nota zece la sport) — 11,30 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30.
© SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : UNION 
(completare Io, Ștefan voievod ctitor) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, VOLGA (completare Orizont științific 
nr. 8/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© MONDO CANE : TIMPURI NOI (completare 
Orizont științific nr. 8/1967) — 9 — 20 în conti
nuare.
o PRINTRE VULTURI — cinemascop : COS
MOS (completare Redați-ne viața) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• FRENCH-CANCAN : DACIA (completare 
Strănutul) — 7,30 — 21 în continuare.
© CANALIILE : BUZEȘTI (completare Copilărie 
furată) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
® LUPOAICA: PACEA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
București) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
o SPAETACUS — cinemascop (ambele serii) : 
GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30 ; ARTA — 10 ; n an • 17 • on an
o ’ PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cine
mascop : UNIREA (completare Mîinile picto
rului) — 16 ; 18,15 ; la grădină — 20.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — 
cinemascop: FLACĂRA (completare Orizont 
științific nr. 8/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITO
RUL (completare Cine sînt ei ?) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© STRĂBĂTÎND PARISUL : CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
® CELE DOUĂ ORFELINE : VITAN (comple
tare Cum zboară păsările) — 15,30 ; 18.
s COMISARUL X — cinemascop : POPULAR

(completare Metamorfoze) — 10,30 ; 15,30 : 18 : 
20 30.
© FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinema
scop : MUNCA (completare Orizont științific nr. 
8/1967) — 10 ; 16 ; 18 ; 20.
O ȚAR ȘI GENERAL : MOȘILOR (completare 
Tutunul) — 16 ; 18 ; la grădină — 19,30.
© UNDE ESTE AL TREILEA REGE ? : RAHO
VA (completate Cancerul metalelor) — 15,30 
18 ; la grădină — 20.
O CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop : 
LIRA — 15.30.
O JANDARMUL LA NEW YORK — cine
mascop : COTROCENI (completare Hanoi de la 
răsărit la asfințit) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : COLENTI- 
NA (completare Fuga Duskăi) — 16 ; 18,15 ; la 
grădină — 20,30.
O UCIGAȘII DE FEMEI : LIRA — 18 ; la gră
dină 20,30.
® VIAȚA LA CASTEL : CRÎNGAȘI (comple
tare Daoă o iubești) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și 
NU SINT DEMN de TINE : FERENTARI — 
11 — 19,30 în continuare.
® WARLOCK ; DRUMUL SĂRII
20.

15; 17,30;

t V r

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turis
tică. 18,20 — Buletinul circulației rutiere. 18,30 
— Pentru copii : România pitorească — 1967. 
19,00 — Al IV-lea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu". Festivitate de decernare 
a premiilor. 19,45 — Telejurnalul de seară. 20,15 
Concertul laureaților. Acompaniază orchestra 
simfonică a Cinematografiei, dirijată de Paul 
Popescu și Filarmonica din Timișoara dirijată 
de Alexandru Șumski. 21,15 — Reportaj ‘67. 
„Destine". 21,45 — Reflector. 22,00 — Filmul 
artistic : Giuseppe la Varșovia — o producție a 
studiourilor poloneze. 23,35 — Telejurnalul de 
noapte.

spectaculoasă evoluție, care îmbogă
țește specificul muzicii de cameră 
cu noi modalități expresive. Plasat 
spre începutul acestui drum, Cvar
tetul nr. 2 op. 17 (1915—1917) este 
mai curînd o lucrare de tranziție, 
pe parcursul căreia compozitorul se 
descoperă treptat pentru a da în 
încheierea mișcării finale întreaga 
măsură a artei sale.

Alese dintr-un repertoriu care cu
prinde sute de piese, cele trei lu
crări au permis cvartetului „Tatrai" 
să-și demonstreze întreaga sa capa
citate de recreare a muzicii inter
pretate, de la liniștea și transpa
rența lui Haydn la încordarea tul
burătoare a lui Bartdk, culminînd 
cu dureroasa confesiune a lui 
Schubert.

Adrian RAJIU

AGENDA 
FESTIVALULUI

Astăzi vor avea loc ultime
le manifestări din cadrul 
Festivalului. La ora 19 în sala 
Mare a Palatului R. S. Ro
mânia se va desfășura Festi
vitatea de decernare a pre
miilor, urmată de Concertul 
laureaților. Acompaniază Or
chestra Simfonică a Cinema
tografiei, dirijată de Paul Po
pescu, și Filarmonica din Ti
mișoara, dirijată de Alexandru 
Sumski. La ora 20 în sala 
T.O.B. va avea loc și ultimul 
spectacol al Baletului Operei 
Mari din Paris.

„Oameni
Tudor Teodorescu-Braniște, 

tînărul ce se afirma în 
anii imediat următori pri
mului război mondial în 
coloanele revistelor democra
tice, impunîndu-se apoi ca o 
personalitate remarcabilă a 
presei noastre interbelice — 
alături de nume cu rezonantă 
ca cele ale lui Const. Miile, 
N. lorga, Const. Graur, N.D. 
Cocea, Gala Galacfion, Tu
dor Arghezi, Camil Petrescu, 
Ion Pas sau Zaharia Stancu — 
este prezent și astăzi, atît în 
paginile diverselor publicații, 
cît și în planurile editoriale.

Dacă în ultimii ani gene
rațiile mai tinere l-au putut 
cunoaște îndeosebi în ipos
taza de romancier, în vitri
nele librăriilor allîndu-l-se 
romanele „Prințul" (reeditat 
în 1960 și 1965) și „Primă
vara apele vin tulburi" (1961), 
volumul intitulat „Oameni și 
paiațe", de curînd scos de 
sub tipar de Editura pentru

literatură, ne înfățișează o 
substanțială selec/ie din nu
meroasele sale comentarii, 
pamflete, portrete și amintiri.

„Adevăratul publicist —
scrie Teodorescu-Branișfe •—■ 
atacă temele majore ale
vieții și, dezbăfîndu-le cu 
competență, curaj și ta
lent face din ele scri
eri care supraviețuiesc epo
cii". Articolele sale reunite 
în volumul de față, expresie 
a unei înalte conștiințe civice, 
a unei prezente active în mie
zul evenimentelor vremii, 
ilustrează și ele pregnant un 
asemenea punct de vedere, 
suscitînd și astăzi, în mod 
deosebit, interesul cititorului. 
Și aceasta pentru că Tudor 
Teodorescu-Branișfe nu ră- 
mîne un comentator obișnuit 
al intîmplărilor pe care le 
urmărește ; el nu înregistrea
ză doar faptele, ci caută să 
le descifreze cu luciditate 
sensurile mai adînci, ascunse
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și paiate“
de obicei în spatele aparen
țelor, In acest sens, privite 
în contextul general al evo
luției vieții politice și sociale 
a acelor ani, episoade im
portante ale înfruntărilor po
litice din jurul lui 1933 
îi dezvăluie noi fațete, cu 
adinei implicații sociale, 
ca In comentariile despre 
sentinfa dată în procesul 
muncitorilor de la Atelierele 
Grivifa, despre asasinarea 
lui I. G. Duca, ori despre 
desființarea Gărzii de fier. A- 
semenea articole constituie 
totodată o caldă pledoarie 
pentru apărarea libertăților 
cetățenești („Redați-ne justi
ția", „Ceferiștii se plîng"), a 
păcii și democrației („Cenzu
ra, starea de asediu și propa
ganda hitleristă”), a condiției 
intelectualului și artistului 
(„Cazul Aman, cazul Lu- 
chian"). Sînt obiective care, 
prezente și în programul re
vistei „Cuvîntul liber" — a-

flată sub conducerea sa din 
1933 pînă în 1936, cînd este 
suprimată de autorități — au 
făcut ca aceasta să se afirme 
în epocă ca una dintre cele 
mai reprezentative publicații 
cu orientare democratică.

Pasionat mînuifor al cuvîn- 
tului, autorul a căutat tot
deauna tonul cel mai po
trivit, expresia cea mai eloc
ventă, conferind astfel nume
roaselor articole încredințate 
tiparului forță de comunicare 
și. de convingere. Sînt calități 
pe care le Intîlnim, de altfel, 
și în cea de-a doua secvență 
a ultimei sale cărți, secvență 
consacrată „portretelor și a- 
minfirilor”, despre o serie de 
scriitori, publiciști, oameni 
politici pe care i-a cunoscut 
îndeaproape. Personalitatea 
acestora este conturată cu si
guranța unui adevărat artist 
al evocării, care știe să pună 
în valoare detalii și împre
jurări revelatoare.

Pap®:

„CĂLĂTORIILE RENAȘTERII
Șl NOI STRUCTURI LITERARE"
Activitatea din ultimii ani a Edi

turii pentru literatură universală 
reliefează o binevenită preocupare 
de a pune în valoare studiile și cer
cetările originale din domeniul lite
raturii universale și comparate. Pen
tru a ilustra această strădanie cre
dem că este suficient să amintim 
volumele „Postume" de Tudor Vianu, 
„Intelectualul și epoca sa" de Nina 
Fagon, „Scriitori latino-americani" 
de Francisc Păcurariu, „Teatrul spa
niol clasic" de Paul Alexandru Geor
gescu și altele, cărora li s-a alăturat 
de curînd și cel semnat de Edgar 
Papu, „Călătoriile Renașterii și noi 
structuri literare".

Pornind de la ideea că Renaște
rea reprezintă un moment de răs
cruce în istoria omenirii, deosebit 
în datele sale fundamentale mai 
ales față de epocile anterioare, 
dar și față de cele ce vor ur
ma, Edgar Papu arată că această 
distincție este evidentă, în egală mă
sură, și în planul literaturii. Modi
ficările profunde care se produc 
acum, „de-o intensitate și amploare 
fără precedent", sînt expresia —■ 
spune autorul — nu numai a unor

cauze cum ar fi „dezvoltarea capi
talului, laolaltă cu umanismul și cu 
orientarea științifică generală" ; ade
vărata^ lor rațiune i se pare a porni 
din călătoriile și explorările plane
tare. Desigur, „sub raportul timpu
lui, și al spațiului, și al mediului de 
valori, explorările geografice for
mează un fenomen aparte, deosebit 
de antecedentele sale, și dezvoltat 
în coordonate proprii, autonome, 
care vor determina noi forme de 
viață". Considerîndu-le însă cauza 
cauzelor, explicînd „noua față pe 
care a primit-o literatura" aproape 
exclusiv prin cuceririle geografice 
ni se pare că aut.orul aduce o in
terpretare teoretică unilaterală și 
oarecum subiectivă a unui proces ale 
cărui determinări sînt fără îndoială 
mult mai complexe. Punctul acesta 
de vedere, exprimat în „Introduce
rea’ lucrării, nu va afecta însă suc
cesiunea ulterioară, ca și caracterul 
judicios al ideilor.

Dacă pînă la Renaștere orizontul 
omului era limitat, circumscris unor 
forme închise de viață, cuceririle a-

cesteia vor determina apariția unul 
nou tip de umanitate, aceea a for
melor deschise de viață. Aceasta se 
va reflecta și în cîmpul literaturii. 
Diversele secvențe ale cărții lui Ed
gar Papu sînt menite să descifreze 
tocmai acest aspect al afirmării Re
nașterii.

Analiza subtilă a unor scrieri sem
nificative ale epocii — realizată cu 
finețe și cu o tehnică remarcabilă a 
desprinderii ■ argumentului convingă
tor — relevă, prin raportare la opere 
ale perioadei anterioare, integrarea 
unor motive preexistente (cum ar fi 
acelea ale furtunii pe mare sau al 
naufragiului) în noile structuri lite
rare, evidențiază modificările ivite 
în percepția naturii și a spațiilor 
nemărginite ale universului pe care 
omul și le poate acum apropia de
pășind în înțelegerea lor limitele 
fantasticului ignoranței.

„Călătoriile Renașterii" ne apar în 
interpretarea lui Edgar Papu ca un 
moment hotărîtor în istoria culturii 
universale.

Sorin MOVILEANU
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CONVORBIRI
LA C.C AL P.C.R

Plecarea unei delegații a C.C. al P.C.R. 
la cel de-al Vlll-tea Congres 

al Partidului Democrat din Guineea

LV EDITURA 
POLITICA 

A APARUTt

dimineața, delegația Parti- 
Comunist din Belgia, for- 

din tovarășii Marc Drumaux, 
Co- 

Belgia, Jean Terfve, 
Biroului Politic al C.C. 
Belgia, Rosine Lewin, 
C.C. al partidului, re
al ziarului „Drapeau

Joi 
dului 
mată 
vicepreședinte al Partidului^ 
munist din 
membru al 
al P.C. din 
membru al 
dactor șef 
Rouge", Etienne Mets, membru al 
C.C. al partidului, redactor șef al 
ziarului „Rode Vaan", a avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.,

Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Bujor Sion, șefi de secție 
al P.C.R., Andrei Ștefan, 
adjunct de șef de secție la 
P.C.R.

în cadrul convorbirilor 
șești care au avut loc cu acest pri
lej, părțile s-au informat reciproc 
asupra activității și preocupărilor 
celor două partide și au făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale situației internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

la C.C. 
prim- 

C.C. al

tovără-

Joi dimineața a părăsit Capita
la o delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Demo
crat din Guineea, va participa la 
lucrările celui de-al VHI-lea Con
gres Național al acestui partid.

Din delegație face parte tova
rășul Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Bădescu, membru al C.C.

al P.C.R., Dumitru Mosora, minis
trul industriei construcțiilor, de 
activiști de partid.

★
în drum spre Guineea, delegația 

C.C. al P.C.R., condusă de Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R-, 
a făcut o escală1 la Berlin. Pe aero
portul Schoenefeld delegația a fost 
salutată de Alexander Abusch, 
membru al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, și de alți activiști 
ai C.C. al P.S.U.G. A fost de față 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România în 
R.D. Germană, Gheorghe Colț.

(Agerpres)

V. I. LENIN

Scurtâ
schijă
biografică

192 p. 5,50 lei
I

Plenara Consiliului Național
al Femeilor

Joi, 21 septembrie, a avut loc șe
dința plenară a Consiliului Națio
nal al Femeilor care a dezbătut da
rea de seamă privind activitatea 
desfășurată de Consiliul Național, 
comitetele și comisiile de femei, 
după Conferința Națională și pînă 
în prezent, precum și măsurile care 
să asigure îmbunătățirea muncii în 
rîndul femeilor.

La plenară au participat repre
zentanți.. ăi organizațiilor de masă 
și obștești, ai unor ministere și ins
tituții centrale.

în darea de seamă prezentată de 
tovarășa Suzana Gâdea, președinta 
C.N.F., s-a subliniat creșterea con
tribuției Consiliului Național, co- 

■ mitetelor și comisiilor femeilor la

antrenarea lor la activitatea socia
lă a țării. Pentru ridicarea în con
tinuare a nivelului activității în 
rîndul femeilor — a arătat vorbi
toarea — este necesară perfecțio
narea actualelor forme și metode 
de muncă.

Exprimîndu-și deplina adeziune 
față de hotărîrea Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., cu pri
vire la îmbunătățirea activității po
litico-educative în rîndul femeilor, 
participantele la dezbateri au scos 
în evidență răspunderile Consiliu
lui Național, comitetelor și comi
siilor femeilor, celorlalte organiza
ții de masă și obștești și instituții 
centrale în înfăptuirea măsurilor a- 
doptate de partid.

Vizita delegației parlamentare cehoslovace
Delegația Adunării Naționale a 

Cehoslovaciei, condusă de Helena 
Leflerova, vicepreședinte al Adu
nării Naționale, a sosit joi, cu un 
avion special, la Constanța. în 
cursul dimineții delegația ceho
slovacă a făcut o vizită la Sfatul 
popular al orașului Constanța, unde 
a luat cunoștință de istoricul și 
dezvoltarea economică, social-cul- 
turală și turistică a Dobrogei. A 
avut, de asemenea, loc un schimb 
de păreri cu deputați locali asupra 
organizării și funcționării organe
lor locale ale puterii de stat din 
cele două țări.

SPORT
)

„TURUL ROMÂNIEI"
FOTBAL

După aceea, au fost vizitate Mu
zeul arheologic al regiunii, stațiu
nea experimentală viticolă Murfa- 
tlar, precum și stațiunile de pe li
toralul românesc al Mării Negre.

Președintele Sfatului popular al 
orașului Constanța, Petre Nicolae, 
a oferit oaspeților un dejun.

Delegația cehoslovacă, însoțită 
de un grup de deputați ai Marii 
Adunări Naționale, precum și de 
Karel Komarek, consilier al amba
sadei cehoslovace la București, s-a 
înapoiat seara în Capitală.

★
Deputata Renee Short, vicepreșe- 

dinte al Comitetului parlamentar 
britanic pentru promovarea comer
țului est-vest, care se află de cîtva 
timp în țara noastră, a avut joi, 
la Palatul Marii Adunări Națio
nale, o întrevedere cu acad. Andrei 
Oțetea, președintele Grupului par
lamentar pentru relațiile România- 
Marea Britanie, și cu C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, deputat, membru 
în comitetul de conducere al Gru
pului.

® Groen (Olanda) primul ia Arad • Alți fruntași 
ai cursei și-au pierdut pozițiile • Patru ro
mâni pe primele cinci locuri ale clasamentului 

general

Groen (Olanda) 
cîștigătorul eta

pei de ieri

La ora 14, start 
festiv din centrul 
orașului Oradea.

Km 8. — O bus
culadă angrenează 
mai mulți alergă
tori, printre ca
re Kazmierczak, 
cîștigătorul etapei 
de miercuri, Moi- 
ceanu, Gonțea. 
Moiceanu se ridi
că repede și, după 
un serios efort, 
prinde plutonul. 
Ceilalți rămîn pe 
marginea șoselei 
să-și repare defec
țiunile bicicletelor

și nu vor mai putea reface terenul 
pierdut. Gh. Ciumeti părăsește în
trecerea.

Km 30. — Cicliștii olandezi și da
nezi sînt în vervă. Atacă puternic, 
fragmentînd plutonul. Trena este 
foarte rapidă ; Zelenka (Cehoslo
vacia) și Drechsler (R.D.G.) — frun
tași ai clasamentului — nu-i rezistă 
și rămîn în urmă.

Km. 55. — Grupul fugarilor, nu- 
mărînd acum peste 20 de alergă
tori, se distanțează vertiginos. între 
timp, sprintul cu premii, de la Sa- 
lonta, îl cîștigă Borschel (R.D.G.) — 
purtătorul tricoului violet.

Km 97. — Statu-quo pe primul 
plan al cursei. Același grup își 
continuă disputa, menajîndu-și însă 
forțele și pentru sprintul final. A- 
radul este destul de aproape.

Sosirea. Pe străzile care conduc 
la locul finișului lume multă. Pri
mire sărbătorească. Aplauzele îl 
stimulează parcă pe Tudor Vasile, 
care atacă hotărît. Nu rezistă prea 
mult, căci olandezul Groen dema
rează cu vreo 200 m înainte de so
sire și cîștigă etapa. în același timp 
cu învingătorul (2h55’28” pe 112 
km) sînt cronometrați, în ordine, 
Tudor Vasile, Borschel, suedezul 
Jan Ek, Ardeleanu și alți 16 aler
gători. Plutonul următor sosește 
după 9 minute.

Clasamentul general individual, 
după 9 etape : 1 — Emil Rusu (Ro- 

2. — Ziegler (România 
3 — Borschel (R.D.G.)

mânia I) ;
II) la 1’39” , 
la 2’11” ; 4 — Gh. Suciu (România 
II) la 2’50” ; 5 — Gera (România I) 
la 3’33” ; 6 — N. Ciumeti (România 
II) la 3’40”; 7 — T.' Vasile (România 
II) la 5’00” ; 8 — S. Nielsen (Dane
marca) la 51*38” etc.

Vineri etapa a X-a : Arad (ora 13
— start festiv din centrul orașului)
— Lipova (14,40) — Săvîrșin (15,20) 
Ilia (16,25) — Deva (17).

Octavian AMZA

Momentul etapei

de ezitare

A apărut
„LUPTA 

DE CLASĂ"
nr. 9/1967

mâții economice
fructuoase

Ivan DAVIDOV
secretar general al Camerei de Comerț Bulgare

Miine pe stadionul 
23 August, cuplaj 
bucureștean

Cel de-al doilea cuplaj inter-bucu- 
reștean din actualul campionat are loc 
mîine după-amiază pe stadionul „23 
August". în deschidere (ora 14,15), 
Rapid întîlnește Progresul, iar 
(de la ora 16) se dispută meciul 
namo—Steaua.

Majoritatea meciurilor etapei 
programate, ca de obicei, duminică. 
Ora de începere : 16. Iată ordinea a- 
cestor jocuri : F. C. Argeșul—Dinamo 
Bacău, Universitatea Craiova—Petro
lul Ploiești, A.S.A. Tg. Mureș—Jiul 
Petroșeni, Farul Constanța—Universi
tatea Cluj, U. T. Arad—Steagul roșu 
Brașov.

apoi
Di-

sînt

Meciuri internaționale
de rugbi
IAȘI: La Voulte -- Politeh
nica

■fc
în Capitală a sosit o delegație 

din Republica Singapore, condusă 
de Sim Kee Boon, secretar perma
nent la Ministerul Finanțelor din 
această țară, însoțit de reprezen
tanți ai camerelor de comerț 
Singapore și de un grup de 
meni de afaceri.

în cursul zilei de joi, Sim 
Boon și experții au fost primiți de 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior și ai Camerei 
de Comerț a Republicii Socialiste 
România, iar oamenii de afaceri au 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
unor întreprinderi de 
rior.

din
oa-

Kee

comerț exte-

★
Joi a plecat spre 

delegație a Oficiului 
Turism condusă de Nicolae Bozdog 
președintele Colegiului O.N.T., care, 
îa invitația președintelui Oficiului 
de turism din Republica Populară 
Ungară, va face o vizită în această 
țară.

Budapesta o
Național de

★
La invitația președintelui Uniu

nii Germane a Orașelor și Comu
nelor din Republica Democrată 
Germană, joi dimineața a plecat 
la Berlin o delegație a comitete
lor executive ale sfaturilor' popu
lare din orașele Bacău, Brașov, Plo
iești și Cluj.

(Agerpres)

vremea

graficul 
____ Oradea— 

Arad nu părea de riatură 
să ridice probleme deose
bite în fața alergătorilor. 
Totuși, cei familiarizați cu 
parcursul anticipau, chiar cu 
puțin înainte de start, posi
bilitatea unor diferențe sur
prinzătoare pe acești 112 km, 
datorită vîntului, mai tot
deauna defavorabil, precum 
și barierelor — șase la nu
măr — care, se știe, pot 
avea un cuvînt decisiv... 
Dacă barierele s-au abținut, 
vîntul în .schimb a fost pre
zent în permanență, și a ți
nut să confirme prevederile 
cunoscătorilor.

Tocmai atunci, cînd ne aș
teptam mai puțin, la treizeci 
de kilometri de la plecare, 
s-a produs acțiunea care a- 
vea să hotărască soarta e- 
tapei. Cicliștii germani, în
grijorați de întîrzierea lui 
Kazmierczak, navigau * în 
coada plutonului, așteptînd 
indicațiile conducătorului 
tehnic. Rusu și coechipierii 
săi sesizează situația prielni
că și trec imediat la atac, 
alături de formațiile Româ
nia II și Danemarca, 
urile bleu-pal șovăie 
clipe — dar această 
se dovedește fatală : 
Borschel, candidat la

Judecind după 
traseului, distanța

TricA- 
cîtevcC 

ezitare 
numai 

______ , _........ primul 
loc, va reuși să intre în gru
pul celor 21, cîștigind 
de altfel, în lipsa „eternu-

lui" Kazmierczak, sprintul 
de la Salonta.

Asistăm în continuare la 
o dispută aprigă între plu- 
toanele I și II de-a lungul 
șoselei bîntuite de vîntul 
necruțător, care îndoaie vîr- 
furile copacilor și înalță vîr- 
tejuri de praf în zarea cîm- 
piei. Rezultatul se menține 
o vreme incert; urmăritorii 
sînt mai numeroși, însă fu
garii cuprind în rîndul lor 
forțe redutabile, acționează 
mai organizat și, pare-se, cu 
mai multă convingere. Pînă 
la borna 51, diferența de 
timp nu depășește un minut 
— dar, începînd de aici „mo- 
rișca" animată de Rusu, 
Gera, Suciu, Moiceanu (foar
te activ, în ciuda degetului 
fracturat în busculada de la 
km 8), de cei 4 danezi și 
de eroul zilei precedente, o- 
landezul Wim Prinsen — își 
impun tot mai evident su
perioritatea. Soarta etapei 
s-a decis, așadar, în cele 
cîteva clipe de ezitare ale 
cicliștilor germani surprinși 
de atacul bine plasat și sus
ținut cu energie de prinei- 
palii lor adversari. Cîteva 
clipe — care s-au transfor
mat pînă la urmă în peste 
9 minute...

In concluzie — cunoscă
torii traseului au avut drep
tate : atenție, deci, la eta
pele „minore" !

Dan DEȘLIU

BUCUREȘTI: Beziers - Gri- 
vița roșie

Astăzi sosește în Capitală echipa 
franceză de rugbi Beziers, fostă deți
nătoare a „Cupei campionilor euro
peni’. Oaspeții își vor începe turneul 
în țara noastră jucînd duminică pe 
stadionul „Republicii", de la ora 
16,30, cu echipa Grivița roșie. Tur
neul rugbiștilor francezi continuă la 
Cluj (27 septembrie, cu Agronomia) și 
din nou la București (1 octombrie, cu 
Dinamo).

Cealaltă formație franceză, La 
Voulte Sportif, își încheie partidele în 
țara noastră duminică la Iași, cînd va 
juca în compania formației locale Po
litehnica din campionatul primei di
vizii. Miercuri, pe stadionul „Giu- 
lești", La Voulte a fost învinsă de 
Grivița roșie cu 20—6.

• «

(Urmare din pag. I)

...„Pe aci vor trece tractoa
rele"...

Mi-am amintit de aceste 
vinte, de optimismul robust pe 
care-l generau privind proiectul 
pe care mi l-a prezentat ingine
rul Vlad Traian, șeful serviciu
lui tehnic de la Trustul de con
strucții pentru îmbunătățiri 
funciare-Oltenia.

Proiectul poartă un titlu la
pidar : „Amenajarea integrală a 
unității Bistreț — Nedeia .— 
Jiu“. Și el a început de curînd 
să se materializeze. în malul la
cului, lingă Dunăre, oamenii au 
adus screpere, buldozere, gre- 
dere, defrișoare de mare randa
ment. Lingă țărm au coborît 
ancora pentru vreme mai înde
lungată șlepuri și bacuri pe care 
sînt instalate dormitoare pentru 
muncitori, cantine.

Pentru această bătălie statul a 
investit 307 milioane lei. Alte 
milioane, dar la capitolul eco
nomii, vor fi înregistrate prin

cu-

Numărul pe luna septembrie al 
revistei „Lupta de clasă" se des
chide cu editorialul: Dinamismul 
economiei noastre naționale. în 
continuare revista publică artico
lul : Evoluția lumii contempora
ne .și principiile internaționale de 
CONSTANTIN LĂZĂRESCU.

Sînt inserate, de asemenea, ma
terialele : Orientări noi în evolu
ția școlii superioare românești 
de COSTIN D. NENIȚESCU, 
Istoricul — om de vastă cultură 
de GHEORGHE I. IONIȚĂ — 
la rubrica „Dezbateri cu privire 
la dezvoltarea învățămîntului su
perior" ; Cercetări asupra rapor
tului dintre democrația coopera
tistă și rezultatele economice ale 
cooperativelor agricole de HA- 
RALAMBIE ENE, — la rubrica 
„Sociologie" ; Știința „în" sau 
„alături” de sfera productivă ? 
de TEODOR BRATEȘ, Premise 
ale perfecționării sistemului co
interesării materiale a salariaților 
industriali de GHEORGHE AN- 
GHEL — la rubrica „Opinii"; 
Marele repertoriu și valorificarea 
forțelor actoricești de PETRU 
COMARNESCU, „Memoria cul
turală" de AURORA CHIOREA- 
NU, RADU SOMMER — la ru
brica „Probleme de cultură și 
artă" ; Angola în luptă de PE
TRE NIȚA — la rubrica „Re
cenzii".

Revista mai cuprinde rubrici
le : „Documentar", „Revista re
vistelor", „Fișier bibliografic" și 

Cuvîntul cititorului".

în anul 1965, eînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat Bulgaria, în cursul 
tratativelor prietenești cu conducătorii 
bulgari a fost realizat un acord potrivit 
căruia colaborarea economică dintre 
România și Bulgaria urma să se întă
rească și mai mult și într-un ritm mai 
rapid. O premisă a dezvoltării aces
tor legături o constituie nu numai rela
țiile frățești de bună vecinătate, ci și 
marile posibilități ale economiei socia
liste a ambelor fări.

Și într-adevăr, anul 1965 a devenit 
un moment marcant în dezvoltarea 
relafiilor comerciale și economice din
tre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria.

Acordul pe termen lung cu privire 
la schimbul de mărfuri și plăfi pe peri
oada 1966—1967 a determinat comisia 
mixtă româno-bulgară pentru proble
mele de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, precum și organizațiile 
de comerț exterior ale ambelor țări, să 
adopte măsuri în vederea asigurării 
unei creșteri rapide a schimburilor

Au devenit mai sfrînse contactele 
dintre specialiștii și reprezentanții orga
nizațiilor de comerț ale ambelor țări. 
A început studierea mai profundă a po
sibilităților țării vecine. Conducăforii 
organelor economice centrale au studiat 
personal posibilitățile reciproce. In no
iembrie anul trecut, la București a fost 
organizată o vastă expoziție industrială 
bulgară, cu care prilej specialiștii ro
mâni au putut să cunoască realizările 
industriei constructoare de mașini bul
gare.

Semnificative sînt rezultatele objinute. 
In 1966 schimbul de mărfuri dintre Bul
garia și România a depășit 30 milioane 
de ruble, iar în acest an el poate a- 
finge peste 40 milioane ruble.

O trăsătură caracteristică a schimbu
lui de mărfuri dintre țările noastre o 
constituie faptul că sporirea livrărilor 
reciproce se înfăptuiește în cea mai 
mare parte prin mașini și utilaje, precum 
și prin produse ale industriei chimice. 
In timp ce în 1965 valoarea mașinilor 
constituia 5,4 milioane ruble din valoa
rea totală a schimbului de mărfuri, în 
1966 ea a atins 8,3 milioane ruble, iar 
în anul în curs, potrivit calculelor pre
liminare, această sumă va depăși 18 
milioane ruble.

Creșterea rapidă a schimbului reci
proc de produse ale industriei construc
toare de mașini constituie un rezultat 
al succeselor dobîndite de România și 
Bulgaria în ultimii ani.

Examinind lista mărfurilor prevăzute 
în protocolul cu privire la schimbul de 
mărfuri dintre Bulgaria și România pe 
anul 1967, remarci în primul rînd varie

tatea acestor mărfuri și, în al doilea rînd, 
faptul că aproape 100 la sută din măr
furile care fac obiectul schimbului sînt 
de origine industrială, In special mașini 
și utilaje, ca și produse ale industriei 
chimice.

Lărgirea contactelor dintre specialiști 
și conducători din economia ambelor 
țări a dezvăluit posibilități însem
nate pentru cooperare bilaterală intr-un 
șir întreg de domenii, pe calea specia
lizării, în special în domeniile aparate
lor cu semiconductor!, pieselor pentru 
construcția aparatelor de radio, mașini
lor de așchiere, de prelucrare a meta
lelor, de transporturi și agricole, pre
cum și în domeniul construcției de ma
șini pentru industria alimentară.

Specialiștii bulgari folosesc experi
ența bogată a tovarășilor români la 
descoperirea de noi rezerve de petrol, 
precum și la extracția petrolului.

Deosebit de prețioasă este colabora
rea în domeniul energeticii. A și fost 
dată în exploatare linia de transport de 
energie electrică Craiova-Boicinovțî. 
Urmează să se construiască un mare 
complex hidroenergetic pe Dunăre. 
România și Bulgaria au încheiat un 
acord cu privire la construirea unei 
linii de înaltă tensiune pentru transport 
de energie electrică, cu ajutorul căreia 
se va aduce în Bulgaria o mare canti
tate de energie electrică.

în ultimii ani se lărgește, de ase
menea, activitatea în domeniul colabo
rării tehnico-științifice. Specialiștii bul
gari și români fac schimb de experiență 
în domeniul construcției de mașini, al 
industriei chimice și petroliere, meta
lurgice, energetice, miniere, în indus
tria ușoară și alimentară, în agricultură.

Opinia publică bulgară întîmpină cu 
satisfacție dezvoltarea colaborării cu 
România în domeniul economic și în 
relațiile de comerț exterior. O nouă 
contribuție în această direcție va cons
titui participarea Republicii Socialiste 
România la cel de-al XXIII-lea Tirg in
ternațional care urmează să se deschidă 
la Plovdiv. Oamenii muncii din Bul
garia așteaptă cu interes această parti
cipare.

Participarea României la Tîrgul de la 
Plovdiv va constitui, fără îndoială, un 
nou pas spre lărgirea colaborării econo
mice și a schimbului de mărfuri dintre 
Bulgaria și România. In același timp, ea 
va contribui la dezvoltarea comerțului 
internațional, întrucît la Tîrgul de la 
Plovdiv vor participa anul acesta 41 de 
țări de pe toate continentele.

Urăm succes tovarășilor români la 
Tîrgul de la Plovdiv, precum și o cola
borare și mai activă în domeniul eco
nomic și al comerțului exterior.

POPA
GHERASIM DE PRETUTINDENI

Ieri în tară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Izolat. în nordul tării, s-au semnalat 
averse de oloaie. Vîntul a suflat slab 
oînă la potrivit, predominînd din 
sectorul sudic. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 17 gra
de la Joseni și 24 grade în cîmpia de 
vest, sudul Olteniei si al Munteniei 
si izolat în Transilvania. în regiunea 
de munte, pe alocuri, s-a semnalat 
ceată slabă. în București : Vremea 
a fost frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 si 25 septembrie. în tară : Vre
me schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea ploi temporare. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
iar maximele între 13 și 23 grade, 
în București: Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

în ziua de 20 septembrie 1967 
a încetat din viață, după o lungă 
și grea suferință tovarășul inginer 
Popa Gherasim.

Născut la 17 august 1908 în co
muna Cristian, regiunea Brașov, 
Popa Gherasim a urmat cursu
rile Școlii politehnice, devenind în 
anul 1936 inginer mecanic-electri- 
cian.

în cursul anilor a desfășurat o 
activitate rodnică în sectorul con
strucției de mașini, a îndeplinit di
ferite munci de răspund. .e pe linie 
de partid și în aparatul de stat, a 
fost ministru al industriei grele, 
iar apoi vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. De asemenea a 
avut activitate didactică în cadrul 
Institutului politehnic din Bucu
rești. în ultima perioadă a vieții 
nu a mai putut desfășura o acti
vitate intensă, fiind pensionat din 
motive de boală.

Membru al Partidului Comunist 
Român din anul 1947, intelectual 
legat de popor, cu o înaltă califi
care tehnică, nu a precupețit nici 
un efort, punîndu-și toate cunoș
tințele în slujba construirii socia
lismului în țara noastră.

în semn de prețuire a activității 
sale, a fost distins cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Amintirea tovarășului Popa Ghe
rasim va rămîne vie pentru toți cei 
care au muncit alături de el.

Sicriul cu corpul defunctului este 
depus la capela cimitirului Ghen- 
cea.

Funeraliile și înhumarea vor a- 
vea loc în ziua de vineri 22 sep
tembrie 1967 la ora 17,00.

NOILE RAVAGII ALE URAGANULUI „BEULAH"
Uraganul „Beulah" — unul din cele 

mai puternice ce s-a abătut în ulti
mele decenii, a provocat miercuri noi 
calamități în statul Texas și pe o zonă 
de 3 000 km pătrați, situată la fron
tiera între S.U.A. și Mexic. Vîntul, 
care a atins în unele momente peste 
250 km pe oră, a provocat mari pa
gube materiale, distrugînd însemnate 
suprafețe agricole. In cele 12 zile de 
cînd s-a declanșat acest uragan, nu
mărul persoanelor ucise se ridicȘ la 
35. Peste 40 000 de persoane au pă

răsit orașui Matamoros, cea mai im
portantă localitate de la frontiera din
tre S.U.A. și Mexic, pentru a se refu
gia de furia uraganului. Numeroase 
localități sînt izolate și au rămas fără 
energie electrică. Pagubele provocate 
numai culturilor agricole în statul Te
xas sînt evaluate la 50 milioane do
lari.

In fotografie : sute de persoane din 
Brownswille s-au adăpostit în subso
lul unei clădiri, pentru a se feri de 
furia uraganului.

munca locuitorilor din Bistreț, 
Plosca, Dunăreni, Nedeia, Mă
ceșul de Jos, Gighera și Zăval. 
Astfel se va elibera de sub im
periul apelor o suprafață de 
22 110 ha de pămînt arabil.

Se va înălța stavilă în calea 
viiturilor de ape un dig de 40 
de kilometri. Pieptul ce se va 
împotrivi Dunării va fi format 
din 3 740 500 metri cubi de argi
le, cernoziomuri și aluviuni.

Bătălia a început și dacă ima-
1 ginile ei vor fi imortalizate pe 

peliculă vom revedea defrișoa- 
rele dezrădăcinînd spectaculos 
sălcii fără de valoare și plopi 
scorburoși de pe 1 516 hectare 
pentru ca în locul lor să creas
că păduri de porumb, lanuri de 
grîu. Specialiștii au stabilit că 
în minimum șase ani se va recu
pera numai cu sporul înregis
trat la producția de cereale in
vestițiile ce se fac pentru recupe
rarea celor 22 110 ha, peste care 
văluresc acum apele lacului Ne
deia.

Materializarea acestui proiect

din programul de măsuri pen
tru modernizarea agriculturii 
noastre socialiste prevede și re
gularizarea debitelor pîrîului 
Deznățuiu care se varsă în Jiu 
si, în același timp, susține cote
le apelor în incinta ce se va de- 
seca. In planul acestor lucrări 
sînt prevăzute : un baraj dever- 
sor cu golire de fund, un lac de 
acumulare ce va întruni și con
dițiile unui 
viitor.

Dar lotca 
rele, șalăii, 
rească cu leuștean, -fiartă la foc 
nepripit, cum știu să facă local
nicii, dar sălciile despletite de 
adieri, răsfringîndu-se în oglinzi 
acvatice, dar farmecul dintr-o 
lume a veșnicelor geneze, unde 
vor rămîne ? In inima incintei 
desecate vor rămîne 2 050 hec
tare acoperite cu apă — un lac 
nou. In limitele sale restrînse, 
amenajarea piscicolă adminis
trată științific va da. mai 
mult pește decît vechiul lac Ne
deia.

loc de agrement în

pescărească, săbioa- 
dar ciorba pescă-

DE 1500 DE ORI
MAI DULCE
CA ZAHĂRUL

în Nigeria a fost descoperită o 
plantă ale cărei fructe sînt de 1 500 
de ori mai dulci decît zahărul și de 
400 de ori mai dulci decît zaharina. 
Această descoperire a fost comunica
tă de către Societatea pentru chimie 
din Chicago. Fructele plantei amintite 
au o culoare roșie și se aseamănă cu 
strugurii. Se apreciază că ele consti
tuie produsul natural cel mai dulce 
care există în lume.

TRAVERSAREA
PIRINEILOR
CU... ELEFANTUL

Pentru a reedita trecerea Pirineilor 
de către Hannibal, cunoscutul pictor 
Salvador Dali va dispune de un ele
fant în greutate de 250 kg, Micul pa
chiderm prins in jungla indiană a fost 
adus de la Delhi cu un avion la aero
portul elvețian Bale. De aici el ur
mează să fie transportat în localitatea 
spaniolă Figueras, de unde Salvador 
Dali va trece la realizarea vechiului 
său vis, Traversarea Pirineilor pe spa
tele elefantului.

„CĂPĂSTRU 
ANTISFORĂIT"

Un medic vest-german a inventat 
un „căpăstru antisforăil", anunță re
vista medicală „Deutsches Aerzteblatt". 
Inventatorul — dr. Hermann Knaus — 
consideră că sforăitul este „nu numai 
neestetic, dar și nociv pentru inimă 
și circulație". în timpul somnului, în 
jurul capului pacientului, între nas și 
buza superioară, este strinsă, ca un 
căpăstru, o centură.

COMOARA DE PE 
FUNDUL MĂRII

Un mare covor de monede de aur 
și argint a fost descoperit la o adîn- 
cime de 30 de metri pe fundul mă
rii, de o echipă de scafandri brita
nici aflată în căutarea celebrei comori 
a amiralului Clowdisley Shovell, al 
cărui vas a naufragiat în largul insu
lelor Sorlingues In urmă cu 260 de 
ani. Pînă în prezent au fost aduse 
la suprafață 1 500 de piese. Se pre
supune că pe fundul mării s-ar mai 
afla alte cîteva mii de monede de 
aur și argint. După unele aprecieri, 
valoarea acestei comori ar putea atin
ge trei milioane lire sterline.



viața internațională
a .)

ANGLIA Orașul Benin
CONGRESUL LIBERAL

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Miercuri după-amiază, 
Biroul celei de-a XXII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. s-a 
întrunit, sub președinția lui Cor
neliu Mănescu, în prima sa ședin
ță, pentru a discuta problemele de 
ordin organizatoric și pentru a a- 
dopta ordinea de zi a sesiunii, ce 
urmează a fi supusă spre aprobare 
Adunării Generale.

Trecîndu-se la examinarea me
morandumului secretarului gene
ral privind organizarea sesiunii, 
Biroul a hotărît în unanimitate ca 
aceasta să ia sfîrșit în ziua de 
marți, 12 decembrie.

In continuare a început exami
narea memorandumului cu privire 
la adoptarea ordinii de zi. S-a 
hotărît eliminarea punctului refe
ritor la dezvoltarea regională, în-

trucît acest punct va fi pe larg 
dezbătut de viitoarea sesiune a 
UNCTAD, care va avea loc anul 
viitor la New Delhi, precum și a 
două puncte în problema ajutoru
lui alimentar. Intrucît trecerea în 
revistă a punctelor de pe ordinea 
de zi provizorie nu s-a putut ter
mina, Biroul a hotărît să se întru
nească joi după-amiază într-o nouă 
ședință.

DE LA BLACKPOOL

reocupat 
de trupele 
federale

ÎNCEPEREA DEZBATERILOR GENERALE

DEZAPROBĂ POLITICA LABURISTĂ

LONDRA 21 (Agerpres). — Con
gresul anual al Partidului liberal 
britanic, ale cărui lucrări se des
fășoară la Blackpool, a adoptat

mgeriene

Joi dimineața au început dezba
terile generale ale celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. Primul înscris la cuvînt, 
ministrul de externe al Braziliei, 
Jose de Magalhaes Pinto, după ce 
și-a exprimat dorința ca activitatea 
președintelui noii sesiuni, Corneliu 
Mănescu, să fie rodnică, a declarat 
că pe lîngă sursele de conflict exis
tente în lume, o amenințare serioa
să la adresa păcii o constituie de
calajul crescînd dintre țările cu un 
înalt grad de industrializare și ță
rile în curs de dezvoltare.

Salutînd prezentarea în comun de 
către S.U.A. și U.R.S.S. a proiectu
lui de tratat cu privire la neproli- 
ferarea armei atomice, ministrul 
brazilian a formulat totodată o se
rie de rezerve. Proiectul nu prevede 
reducerea stocurilor nucleare exis
tente și nici sistarea fabricării de 
arme atomice de către țările pose
soare ale acestor arme. El s-a 
pronunțat pentru „o justă echi
librare între obligațiile și răs
punderile" puterilor nucleare și 
celor nenucleare și a subliniat 
că proiectul final va trebui să ur
meze modelul tratatului de denu- 
ciearizare a Americii Latine, „adi
că să facă distincție între armele 
atomice pe care le interzice și nu- 
ciearizarea pașnică nelimitată pe 
care o autorizează".

' Reprezentantul permanent
S.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg, 
care a urmat la cuvînt, a spus: 
„Noul capitol pe care-1 deschidem 
astăzi în istoria Națiunilor Unite 
are loc sub semnul de bun augur 
al alegerii pentru prima oară ca 
președinte al sesiunii a unui repre
zentant al Europei răsăritene. Sa
lutăm acest eveniment ca un nou 
indiciu al evoluției care s-a produs 
în relațiile dintre statele Europei 
răsăritene și statele din celelalte 
regiuni ale lumii".

O mare parte a cuvîntării sale a

al

fost consacrată problemei vietna
meze, vorbitorul reafirmînd pozi
țiile americane cunoscute în aceas
tă privință, condiționînd încetarea 
bombardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam de o serie de măsuri 
inacceptabile.

In ceea ce privește problema O- 
rientului Apropiat, reprezentantul 
S.U.A. a exprimat punctul de vede
re potrivit căruia pacea nu poate 
fi statornicită atîta timp cît „suc
cesele militare împiedică un stat să 
vadă că statele vecine au drepturi 
și interese proprii și că, totodată, 
trebuie acceptate și 
drepturile fiecărui stat 
ță națională".

Vorbitorul s-a ocupat 
re de problema tratatului de nepro- 
liferare, recunoscînd că în această 
privință rămîn de rezolvat „pro
bleme complexe", inclusiv dorința 
legitimă de garanții a puterilor 
nenucleare.

Ultimul vorbitor a fost primul 
ministru al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, care adresînd felicitări nou
lui președinte pentru alegerea sa, 
a subliniat că „aceasta reprezintă 
manifestarea uneia din tendințele 
pozitive în situația internațională 
actuală — destinderea încordării 
în relațiile Est-Vest“. Războiul din 
Vietnam reprezintă „cel mai întu
necat aspect al situației internațio
nale" a spus în continuare premie
rul danez, pronunțîndu-se pentru 
o soluție exclusiv politică, pe calea 
tratativelor, „cu participarea tu
turor părților interesate", primul 
pas în această direcție trebuind să 
fie încetarea bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam.

El și-a exprimat regretul că une
le țări au refuzat să participe la 
sancțiunile impuse anul trecut de 
Consiliul de Securitate 
regimului ilegal din 
Cheia soluționării 
lor din sudul Africii

respectate
la existen-

în încheie-

împotriva 
Rhodesia, 
probleme- 

depinde de

întrevederi 

ale președintelui 

Adunării Generale

Conferința de presă a

premierului Danemarcei

NEW YORK 21 (Agerpres). — Joi 
dimineața, președintele celei 
XXII-a sesiuni 
nerale a O.N.U., 
nescu, 
nilor Unite, o întrevedere cu Takeo 
Miki, ministrul afacerilor externe 
al Japoniei, conducătorul delega
ției japoneze la actuala sesiune.

In cursul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor ro- 
mâno-japoneze, precum și proble
me ale actualei sesiuni. Ministrul 
de externe japonez a prezentat feli
citările sale noului președinte al 
Adunării Generale.

★

de-a 
a Adunării Ge- 

Corneliu Mă- 
a avut, la sediul Națiu-

După încheierea ședinței de dimi- 
a 

O.N.U., consacrată dezbaterilor ge
nerale, președintele celei de-a 
XXII-a sesiuni, Corneliu Mănescu, 
a avut o întrevedere cu Abdul Rah
man Pazhwak, președintele sesiu
nii precedente, reprezentant per
manent al Afganistanului la Națiu
nile Unite și conducătorul delega
ției afganistane la prezenta sesiune. 
Au fost, trecute în revistă unele 
probleme ale celei de-a XXII-a 
sesiuni. Abdul Rahman Pazhwak 
a felicitat cordial pe noul președin
te al Adunării Generale.

neață a Adunării Generale

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Primul ministru al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, conducătorul de
legației daneze la sesiunea a 
XXII-a a Adunării Generale, a de
clarat la o conferință de presă că 
prezența la New York a numeroși 
miniștri de externe va permite or
ganizarea unei reuniuni a celor 9 
țări europene, coautoare ale rezo
luției, preconizînd acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între 
statele europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite. Jens 
Otto Krag a subliniat că cele 9 
țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Da
nemarca, Finlanda, Iugoslavia, Ro
mânia, Suedia și Ungaria) nu con
stituie o grupare cu vreo structură 
organică, activitatea lor se limitea
ză la menținerea de contacte și că 
li se pot alătura toate țările 
doresc.

Referindu-se la războiul 
Vietnam, primul ministru al
nemarcei a subliniat necesitatea 
încetării bombardamentelor ameri
cane împotriva R. D. Vietnam.

în porturile britanice so află imobilizate 
170 de vase comerciale, ca urmare a grevei docherilor. 
Numărul greviștilor a crescut la 19 000, ceea ce re
prezintă o treime din totalul docherilor Angliei. Se 
crede că greva s-ar putea extinde și mai mult dacă 
administrația porturilor va refuza în continuare să 
satisfacă revendicările docherilor.

Republica Sud-Africană, a mențio
nat vorbitorul, care a propus in
stituirea de sancțiuni economice o- 
bligatorii împotriva acestui stat 
care duce o politică rasistă.

In altă ordine de idei, Otto Krag 
a spus că, potrivit guvernului da
nez, R. P. Chineză este singura în
dreptățită să reprezinte China la 
O.N.U.

în legătură cu situația din Ori
entul Apropiat, șeful delegației da
neze a scos în relief că orice solu
ție trebuie să pornească de la prin
cipiile Cartei O.N.U. și s-a declarat 
de acord ca secretarul general să 
fie autorizat să numească un re
prezentant special al său în această 
regiune.

D b curînd au fost 
arestați sau con
damnați la domi
ciliu forțat mem
brii biroului direc

tor al Partidului național 
de extremă dreaptă din 
Chile, sub acuzația de a 
fi publicat o declarație 
„periculoasă pentru secu
ritatea statului, defăimă
toare pentru guvern și 
șeful statului". O privire 
retrospectivă asupra eve
nimentelor petrecute în 
Chile în ultimii ani ex
plică de ce guvernul lui 
Frei a recurs la această 
măsură.

Cînd în 1964 Eduardo 
Frei, șeful Partidului de- 
mocrat-creștin, culegea 
roadele platformei cu 
care se prezentase în 
campania electorală pen
tru președinția Republi
cii Chile, panorama eco
nomică și socială a țării 
nu oferea material pentru 
statistici deosebit de mul
țumitoare, impunîndu-se 
stringent schimbări sub
stanțiale.

Reformele preconizate 
în „programul Frei' au 
urmărit să confere perso
nalitate națională econo
miei și să modernizeze u- 
nele aspecte ale vieții e- 
conomice. Ele vizează 
în primul rînd domeniul 
cel mai rămas în urmă al 
economiei țării, agricultu
ră, în care se mențin pînă 
astăzi, ca în majoritatea 
țărilor Americii Latine, re
lații quasi-feudale, consti
tuind o frînă considerabi
lă în calea dezvoltării u-

Condamnări la Atena
ATENA 21 (Agerpres). — Un tri

bunal din Atena, anunță agenția 
Erance Presse, a condamnat mier
curi trei persoane la detențiune, 
pe termene variind între trei și 
patru ani. Unul din cei condam
nați a fost acuzat de faptul că a 
ascultat discuri pe care erau im
primate lucrări ale lui Mikis 
Theodorakis, a cărui muzică a fost 
interzisă de către autoritățile mili
tare din Grecia.

o serie de moțiuni privind politica 
internă și externă a guvernului. 
Cu o majoritate zdrobitoare, a fost 
adoptată o moțiune în care se 
condamnă agresiunea americană 
din 'Vietnam, precum și bombar
damentele efectuate de aviația a- 
mericană asupra teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam. în 
moțiune se cere guvernului labu
rist să se disocieze de politica 
dusă de S.U.A. în această parte a 
lumii. A fost adoptată, de aseme
nea, o moțiune care dezaprobă po
litica internă a actualului guvern, 
„care nu se diferențiază de cea a 
conservatorilor". In ceea ce pri
vește relațiile din cadrul Partidu
lui liberal, agenția France Presse 
menționează o apropiere între 
punctele de vedere ale celor două 
aripi : militantă și tradiționalistă.

LAGOS 21 (Agerpres). 
tr-un comunicat militar dat publi
cității la Lagos s-a anunțat că tru
pele federale nigeriene au reocu
pat orașul Benin, la circa 12 ore 
după ce fusese anunțată proclama
rea independenței provinciei de 
centru-vest sub numele de Repu
blica Benin. Orașele situate în re
giunea înconjurătoare — Ehor, U- 
roma, Ekpoma, porturile Koko și 
Young — au fost, de asemenea, o- 
cupate în cursul înaintării forțelor 
federale.

Corespondentul agenției Reuter 
transmite că efective importante 
ale forțelor armate federale sînt 
concentrate pe frontul de la Nsuk- 
ka din nordul Republicii Biafra 
(provincia orientală nigeriană).

în-

întrevedere 
Janoș Fazekaș 
— Bela Biszku

BUDAPESTA 21. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : La 21 septembrie, tovarășul 
Janoș Fazekaș, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care-și petrece o 
parte din concediu în R. P. Un
gară, a avut o întrevedere cu Băla 
Biszku, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.S.U.

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

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și Garai 
Robert, adjunct al Secției relații 
externe a C.C. al P.M.S.U.

CHILE Masuri pentru
accelerarea ^fo^r^sblui

agriculturi moderne, 
puțin de 10 la sută 
populație dispune 

circa trei pătrimi 
suprafața agricolă, 

rurale

din 
de 
din 
restul populației 
fiind aproape complet lip
sită de pămînt, fapt care 
a provocat o masivă mi
grare spre cenir.ele ur
bane. In ultimii 20 de ani, 
situația din mediul rural 
a alungat aproximativ 1 
milion de oameni la o- 
rașe, unde, neputînd fi 
încadrați, au creat o nouă 
problemă socială. Ca ur
mare a relațiilor sociale 
anacronice din mediul ru
ral, vaste terenuri agrico
le sînt insuficient cultiva
te, iar producția agricolă 
este departe de a satis
face necesitățile interne. 
Se spune că solul chi
lian ar putea hrăni o 
populație de trei ori mai 
mare, dar cu toate aces
tea, statul este obligat să 
importe anual mari can
tități de produse agricole 
— 38 la sută din cerin
țele alimentare — ceea ce 
înghite circa 150 milioane 
de dolari, respectiv 20 la 
sută din devizele obținute

a-

prin exportul cuprului, 
principalul, izvor de va
lută.

Nici în industrie, lucru
rile nu se prezentau mult 
mai bine. Exploatarea cu
prului, principala ramură 
a industriei, se afla
proape în întregime în 

. mîinile a două companii 
nord-americane. în ulti
mii 50 de ani companiile 
străine au realizat fabu
losul venit de 3,450 mili
arde dolari, în timp ce sta- . 
tului chilian i-au revenit 
mai puțin de 300 de mi
lioane.

Redresarea situației e- 
conomice a țării, preco
nizată prin „programul 
Frei", s-a concretizat îd 
agricultură, prin înfăp
tuirea reformei agrare 
(„îmbunătățire esențială a 
dreptului de proprietate", 
cum a fost caracterizată 
de președinte), iar în in
dustrie, prin așa-numita 
„chilenizare" a exploată
rii cuprului, constînd în 
asocierea statului chilian, 
într-o mult mal mare mă
sură, la extragerea și ex
portarea acestui minereu.

Reformele preconizate

au declanșat un proces de 
polarizare a tendințelor 
politice din țară. Ele au 
stîrnit puternica împotri
vire a 
dreapta, 
majoritate 
de partidele conservator 
și liberal, care anul tre
cut s-au constituit în așa- 
numitul Partid național.

Tentativele forțelor de 
dreapta de a împiedica în
făptuirea reformelor amin
tite s-au concretizat în ac
țiuni succesive menite 
să torpileze adoptarea 
în parlament a proiectu
lui de lege agrară, sub 
acuzația că acesta ar 
„contraveni unei adevă
rate democrații' și că 
„impietează dreptul sa
crosanct asupra proprie
tății".

Forțele de stînga au 
sprijinit proiectele de re
formă, militînd, totodată, 
pentru adîncirea lor. 
momentul prezentării lor 
în parlament, comuniștii 
au fost primii în a ridica 
mîna pentru a le vota 
deoarece, cu tot carac
terul lor limitat, reformele

grupărilor de 
în marea lor 

reprezentate

reprezintă un serios pas 
înainte spre o dezvoltare 
ulterioară. In pofida îm
potrivirii sistematice a 
forțelor de dreapta, în ul
timii trei ani în Chile s-a 
realizat o oarecare stabi
lizare a economiei, o anu
mită stăvilire a inflației; 
s-au depus eforturi pentru 
dezvoltarea învățămîn- 
tului. în politica externă 
se conturează orientarea 
spre relații cu toate sta
tele, indiferent de regimul 
lor social-politic.

Forțele de dreapta 
și-au propus să saboteze 
sistematic traducerea în 
fapt a
aceste împrejurări 
toritățile au 
măsuri de mînă forte. A- 
ceste măsuri sînt aprecia
te de forțele progresiste 
ca un pas spre stăvilirea 
manifestărilor ostile ale 
exponenților moșierilor și 
monopolurilor și, în ace
lași timp, ca un stimulent 
pentru cei care se stră
duiesc să facă mai mult 
loc progresului în țară.

reformelor.

în

O dimineață liniștită pe insula 
Guam, arhipelagul Mariane. Un tunet 
care se rostogolește, amplifieîndu-se, 
și uriașe avioane de bombar
dament, „fortărețele zburătoare" 
B-52, cu însemnele „U.S. Air Force", 
se ridică, formație după formație, 
îndreptîndu-se undeva spre vest... în 
Guam, una din cele mai importante 
baze, de care S.U.A. dispun în ba
zinul Pacificului, staționează bom
bardiere gigant B-52 și submarine 
atomice purtătoare de armament nu
clear, rampe pentru lansarea rache
telor și imense depozite de muniții. 
Important punct strategic, insula lea
gă coasta vestică a S.U.A. de bazele 
lor din Japonia și Filipine. După cel 
de-al doilea război mondial, insula 
a fost declarată „teritoriu al State
lor Unite".

Se pare însă, că, mai ales în urma 
intensificării agresiunii americane în 
Vietnam, Guamul singur nu mai sa
tisface necesitățile mereu crescînde 
ale strategiei americane în Asia. Cel 
puțin așa susțin strategii Pentago
nului, arată revista „U.S. News and 
World Report". Mai există un mo
tiv care neliniștește oficialitățile mi
litare americane : posibilitatea ca, 
într-o bună zi, ca urmare a împo
trivirii populației locale, ele să fie 
silite să renunțe la unele din bazele 
pe care le dețin în Asia. în Japonia, 
de pildă, se intensifică mișcarea în 
favoarea retrocedării Okinawei, de
venită un gigant arsenal american. 
Ca rezultat al presiunilor popu
lare, scrie „Japan Times", se pare 
că problema Okinawei va constitui 
un punct central *pe agenda viitoa
relor tratative dintre premierul Eisa- 
ku Sato și președintele Johnson, tra
tative ce vor avea Ion în" noiembrie 
în S.U.A.

Ce este de făcut ? — se-întreabă 
Pentagonul. Și iată soluția pe care 
tot el o oferă, în paginile săptămî- 
nalului „U. S. News and World Re
port" : întreg arhipelagul Marianelor 
să fie declarat pur și simplu „terito
riu al S.U.A.". Se cere construirea de 
baze și pe celelalte insule mai impor
tante — Saipan, Tinian, Rota, insule 
ce se găsesc sub autoritatea Consiliu
lui de Tutelă al O.N.U. Statul man
datar, în speță S.U.A., nu poate con
strui baze în aceste teritorii, fără 
aprobarea Consiliului de Securitate. 
Și totuși... promotorii acestui plan 
sînt încurajați de faptul că a fost 
creat deja un precedent, în acest 
sens, cu insula Kwajalein, din Mi
cronesia, transformată în poligon 
pentru experimentarea rachetelor nu
cleare, Consiliul de Tutelă fiind pur 
și simplu pus în fața faptului îm
plinit. Aplicînd același procedeu, 
strategii americani consideră că nici 
de data aceasta nu vor întîmpina 
piedici în înfăptuirea planului lor. 
Revista amintită arată că Pentago
nul nu are de gînd să se încurce 
în normele dreptului internațional. 
Militarii ar dori, scrie săptămînalul 
american, să înceapă construirea de 
baze pe aceste insule „atîta timp cît 
ele mai sînt în mîinile S.U.A." Apoi, 
se arată în continuare, s-ar organiza 
un plebiscit, în urma căruia insulele 
respective s-ar uni cu Guamul, deci 
cu S.U.A.

Dar se pare că de data aceasta, 
militarii au mers prea departe. în 
ultimul său raport, Consiliul de Tu
telă al O.N.U. s-a opus hotărît pla
nurilor de anexare a acestor insule 
la S.U.A. Reacția negativă față de a- 
:ceste proiecte a cuprins pînă și De
partamentul de Stat, care se teme 
că protestul previzibil al opiniei pu
blice „va dăuna intereselor Statelor 
Unite mulți ani de-acum înainte". în 
legătură cu aceasta, un funcționar al 
Departamentului de Stat declara că 
„militarii nu trebuie să fie lăsați 
să-și facă de cap". Problema care 
se pune, este aceea a dreptului popu
lației din acest arhipelag, de a-și 
alege singură viitorul. în zilele noa
stre, nesocotirea dreptului la auto
determinare al popoarelor, din orice 
parte a lumii, stîrnește oprobriul și 
riposta fermă a opiniei publice de 
pretutindeni.

Șerban BERINDEI

în 
au

larecurs

Mircea RAFA

care
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Paris. Zi posomorită de 
toamnă. Ploaie torențială. 
Totul pare că se mișcă mai 
greoi : oamenii, mașinile, 
vagoanele metroului. Chiar 
și timpul. Dar la palatul 
N.A.T.O. din Paris, de la 
Porte Dauphine (sediul con
siliului N.A.T.O.) iluminat a 
giorno la ora prînzului, ac
tivitatea e febrilă. N.A.T.O.

a început la palatul de la 
Porte Dauphine este spec
taculoasă. Zeci de camioa
ne imense, închiriate de la 
firmele specializate și avînd 
o etichetă identică : 
țări", își așteaptă 
cărcătura : mobilier, 
vele secrete ale
Pe culoarele palatului e 
zarvă. Funcționarii împa-

Luptător al forțelor patriotice sud-vietnameze In pre
gătirea unui atac de mortiere

„Mu- 
în- 

arhi- 
N.A.T.O.

CUBA

Alegerile in organele locale 
ale puterii de stat

HAVANA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : 
Timp de mai bine de două săptămîni, 
în întreaga Cubă s-au desfășurat a- 
legerile de deputațl în organele locale 
ale puterii de stat. In cadrul celor 
7 753 adunări care au avut loc în fa
brici, instituții, ferme agricole de 
stat, în cadrul organelor zonale ale 
comitetelor de apărare a revoluției și 
ale asociației micilor agricultori, au 
fost aleși 20 048 de deputațl în orga
nele locale ale puterii de stat.

Cooperare în producție iugoslavo- 
VeSt~germOnd« Șar>tierele navale din Split au în
cheiat cu firma vest-germană „M.A.N." (Maschinenfa- 
brik Augsburg-Numberg A. G.) un contract pe termen 
lung în vederea producerii în comun de motoare Diesel, 
în baza acestui contract, cei doi parteneri vor vinde, 
de asemenea, în comun produsele lor pe terțe piețe.

Todor Jivkov va vizita Tunisia.
cum transmite agenția B.T.A., la invitația lui Habib Bur- 
ghiba, președintele Tunisiei, Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, va face o vizită 
în Tunisia la o dată care va fi stabilită ulterior.

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU

agențiile de presă transmit
Convoibiri sovie- 

to-guineeze. La Mos- 
cova a avut loc o întîlni- 
re între o delegație a 
P.C.U.S., în frunte cu Le
onid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
și delegația de partid și 
guvernamentală guineeză 
care face o vizită în 
U.R.S.S. Cu acest prilej 
s-a făcut un schimb de pă
reri în problemele situației 
internaționale și dezvoltă
rii relațiilor dintre cele 
două partide.

Acțiune provocatoare împotriva R.P.D.
Coreene. ^uPa cum transmite agenția A.C.T.C., la 
20 septembrie nave de pescuit sud-coreene, escortate 
de nave de război, au pătruns în apele teritoriale ale 
R.P.D. “ ’ ......................’ ...........................
R.P.D.
stituie un nou act provocator îndreptat împotriva 
R.P.D. Coreene și o violare a acordului de armistițiu 
în Coreea.

Coreene la distanță de 1,1 mile de țărmul 
Coreene. Agenția menționează că acesta con-

Magistrala Berîin-Rostock. ultima p°r- 
țiune a magistralei care va lega Berlinul, capitala Repu
blicii Democrate Germane, de importantul port Rostock, 
a fost dată miercuri în folosință. Artera, lungă de 
198 kilometri, este prevăzută cu mijloace moderne de 
semnalizare și permite să se dezvolte viteze de 120 
kilometri pe oră.

își face bagajele. Ultimele. 
Termenul de mutare : 
octombrie.
dată, mașina
N.A.T.O.,

La 21
minis- 
Italiei, 
Ceho-

Colaborarea economica 
cehoslovaco-italianâ. 
septembrie, Giusto Tolloy, 
trul comerțului exterior al 
și-a încheiat vizita în R. S.
slovacă și a plecat spre patrie. în 
cursul convorbirilor, anunță agen
ția C.T.K., cele două părți au dis
cutat probleme legate de colabo
rarea economică dintre Italia și Ce
hoslovacia și au hotărît să depună 
toate eforturile pentru a înlătura 
piedicile care mai stau în calea dez
voltării comerțului dintre cele două 
țări.

SUCCESUL ANSAMBLULUI 
„CIOCÎRLIA" LA BIRMINGHAM

BIRMINGHAM 21 (Agerpres). — Primul spec
tacol al turneului in Anglia al Ansamblului de 
cîntece și dansuri populare românești „Cio- 
cîrlia", prezentat luni în orașul Birmingham, s-a 
bucurat de un succes deosebit. Presa locală a 
publicat cronici în care elogiază pe artiștii ro
mâni. „Aceștia sînt artiști profesioniști minu
nați, scrie „Birmingham Post". Sînt mulți spec
tatori care ar dori să vadă spectacolul din nou 
și din nou". Cronicarul ziarului „Evening Mail" 
relatează că „chemările la rampă s-au succedat 
cu entuziasm, la încheierea unei seri de triumf 
al românilor".

RE »

15 
De la acea 

birocratică a 
expulzată de pe 

pămîntul Franței, se va in
stala la Bruxelles.

Am dat azi o raită cu 
mașina în jurul palatului 
triunghiular. In careu! mare, 
„curtea de onoare" — cum 
i se spunea — steagurile 
țărilor membre atîrnă iner
te, sub ploaia de toamnă. 
Unul cîfe unul, au plecat 
din Franța comandamen
tele militare integrate ale 
N.A.T.O. Ultimul mai era 
doar sediul Consiliului po
litic al organizației < 
tice. Alianța atlantică 
mine încă ; dar’ viitorul ei 
plutește în 
N.A.T.O..., — scria 
bat” — „un fel de club 
închis, cu scadențe periodi
ce și monotone, ai cărui 
membri, obosiți de a se 
găsi neîncetat, vin să facă 
schimb de apropouri deza
greabile".

Operația de mutare ce

aflan- 
i ră-

incertitudine.
„Com-

chetează arhivele cu docu
mente, le leagă solid cu 
sfori. Operația se desfășoa
ră sub zecile de ochi a- 
fenji ai agenfilor de secu
ritate ai organizației. Ei 
veghează cu sfrășnicie asu
pra lăzilor sigilate cu men
țiunea „ultra secret". Chiar 
și mozaicul de 20 de tone 
din careul' curții, cu un mo
tiv abstract, își ia drumul 
spre Bruxelles. Pentru el s-a 
adus o macara de 200 de 
tone I

Pe măsură ce camioanele 
vor pleca spre Bruxelles, 
marele palat va rămîne 
pustiu. Dar nu pentru mul
tă vreme. Noii locatari ? 
Poate Ministerul de Externe. 
Poate cel al Economiei sau 
Finanțelor. Poate un spital 
modern. Orice soluție dintre 
acestea este mai convena
bilă Franței decît steagul 
cu scutul N.A.T.O., sub 
care se ascunde chipul lui 
Marte.

15 octombrie 1967 — 
încă o dată pujin plăcută 
în istoria N.A.T.O.
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