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VIZITA PREȘEDINTELUI
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1NALȚII OASPEȚI ROMÂNI

ANKARA 26. — Trimișii
speciali Agerpres Al. Cîm- 
peanu șl I. Badea transmit: 
în continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în Turcia, la 
invitația președintelui Cevdet 
Sunay, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția, a plecat miercuri dimi
neața din Ankara cu un avion spe
cial, îndreptîndu-se spre Istanbul.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și ,>rsoanele oficiale române care 
î? nsoțesc au sosit la aeroport 
îm reună cu ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil, și soția. La aeroport, 
președintele Consiliului de Stat a 
fost salutat de Seyfi Oztfîrk, mi
nistru de stat, Refet Sezgin, minis
trul energiei și resurselor natu
rale, și Cihat Alpan, secretar ge
neral al președintelui Republicii.

Numeroși locuitori ai Ankarei, 
aflați de-a lungul marilor artere 
ale capitalei Turciei, au salutat cu 
multă căldură pe oaspeții români, 
manifestîndu-și sentimentele, de 
prietenie și stimă.

Moderna aerogară Esenbo- 
ga a îmbrăcat aceeași haină 
festivă ca și în prima zi a vizitei. 
Pe clădirea aerogării sînt arborate 
drapelele de stat ale României și 
Turciei. O unitate militară de 
gardă este aliniată pe platoul cen
tral al aeroportului.

Sosirea pe aeroportul din An
kara a președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost salutată cu a- 
pîauze și ovații de un mare număr 
de cetățeni aflați la aeroport. Co
mandantul gărzii de onoare a pre
zentat raportul. S-au intonat apoi 
imnurile de stat ale României și 
Turciei. Președintele Consiliului 
de Stat al României a trecut în 
revistă garda de onoare.

La ora 10,15 avionul oficial, a- 
vînd la bord pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și celelalte per
soane oficiale române, decolează 
de pe pista aeroportului Esenboga.

Primele două zile petrecute de 
președintele Consiliului de Stat al 
României în capitala Republicii 
Turce au constituit o elocventă 
manifestare a bunelor relații exis
tente între cele două țări vecine și 
prietene. Convorbirile care au avut 
loc între cei doi președinți, întîl- 
nirile președintelui Consiliului de 
Stat cu numeroase personalități 
ale vieții politice si sociale turce, 
care au decurs într-o atmosferă 
-inceră și deschisă, au contribuit la 
«.dincirea legăturilor dintre Româ
nia și Turcia, la o mai bună cu
noaștere reciprocă, au deschis noi 
posibilități de dezvoltare și pe vii
tor a colaborării rodnice în slujba 

în această 
lume.
opinia pu- 
simpatie și

litatea sa politică și acțiunile 
consecvente de pace și colaborare 
între state pe care le promovează 
România.

însemnătatea vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Turcia pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre cele 
două țări este scoasă în evidență de 
către toate marile cotidiene turce, 
care, și astăzi, consacră acestui 
eveniment ample comentarii, re
portaje, fotoreportaje.

Ziarele „Cumhuriyet", „Vatan", 
„Ankara Expres", precum și alte 
ziare din Ankara și Istanbul relie
fează în numerele lor de astăzi im
portanța convorbirilor oficiale ro- 
mâno-turce purtate ieri la Pala
tul Prezidențial din Ankara. Refe- 
rindu-se la aceste convorbiri, coti

dianul „Bugun", In ediția sa de di
mineață, scrie într-un articol că 
„Vizita președintelui Ceaușescu 
contribuie în mod evident la dez
voltarea relațiilor româno-turce".

★
După o oră de zbor deasupra po

dișului anatolian, avionul oficial cu 
care a călătorit președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și persoanele 
oficiale române și turce care îl în
soțesc a aterizat pe aeroportul 
Yeșilkdy din Istanbul. în întîmpi- 
narea oaspeților au venit Vefat 
Poyraz, guvernatorul Vilayetului 
Istanbul, cu soția, primarul orașu
lui Istanbul, consilieri municipali, 
generali, personalități ale vieții 
politice, economice și culturale lo
cale.

ÎN ZIARUL DE AZI

O Decernarea Steagului roșu și a diplomei de între
prindere fruntașă în întrecerea socialistă pe țară © Pot 
fi eliminate „necunoscutele” din relația cerere —pro
ducție-comerț? © Inspirația creatoare și invenția 
gratuită în artă © Universitatea și pregătirea viitorilor I
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de protecție
a uzinelor

reportaj
de Traian COȘOVEI

progresului și a păcii 
parte a Europei și în

Populația capitalei, 
blică au salutat cu
căldură pe președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, apreciind persona-

Conducători de partid și de statExpoziția industrială daneză
Era de față Tudor Ilie, consulul 

general al Republicii Socialiste 
România la Istanbul, și membrii 
consulatului.

Aerogara este împodobită festiv 
cu drapelele* de stat 
și Turciei.

O gardă militară 
platoul aeroportului 
rul.

Președintele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, cu soția iau loc 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști și se îndreaptă spre palatul 
„Șale Koșkii’, reședința rezervată 
președintelui Consiliului de Stat al 
României.

La intrarea în străvechiul oraș 
de pe țărmul Bosforului, privirile' 
sînt atrase de numărul impresio
nant al monumentelor, ilustrare 
materială a civilizațiilor ce s-au 
succedat .pe. acest teritoriu de-a 
lungul veacurilor.' Pe străzile și 
bulevardele pline de animație ale 
Istanbulului contemporan — cel 
mai mare oraș al Turciei — vestit 
pentru frumusețile și contrastele 
sale, oaspeții români sînt primiți 
cu cordialitate și simpatie de zeci 
de mii de cetățeni.

După amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, și 
persoanele oficiale române și turce 
care îl însoțesc, a făcut o călătorie 
pe apele Bosforului, la bordul mo
tonavei prezidențiale „Halas“.

însoțită de o escadră de onoare, 
formată din nave ale forțelor 
maritime militare turce, motonava 
„Halas“ a făcut o croazieră pe a- 
pele liniștite ale Bosforului, oferind 
oaspeților români posibilitatea de a 
admira splendidul peisaj de pe

ale României

aliniată 
prezintă

pe 
ono-

Stat,

(Continuare în pag. a III-a)

Pe aeroportul Yeșilkoy din Istanbul

Dineu oferit de ministrul
de externe al Turciei

Miercuri seara, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția au luat parte Ia 
un dineu oferit în onoarea lor . la 
Palatul „Șale" de ministrul de ex
terne al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangîl, și de soția sa.

Au participat tovarășii Iile Ver-

deț, cu soția, Corneliu Mănescu, 
cu soția, Octavian Groza, Grigore 
Geamănu, ambasadorul României 
la Ankara, și celelalte persoane 
oficiale care-1 însoțesc pe preșe
dintele Consiliului de Stat. Din 
partea turcă au fost prezenți gu
vernatorul Vilayetului Istanbul,

Printre celelalte întreprinderi 
ji trusturi ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor, între
prinderea bucureșteană „Trei 
Izolații" ar putea fi socotită sora 
mai tînără a industriei construc
țiilor. Este o întreprindere din 
interiorul căreia ne simțim pe 
zbuciumata, dogoritoarea vatră 
industrială a țării — și deopo
trivă pe imensul, înaltul acope
riș al țării. Este o întreprindere 
în care se aud vuietele întregii 
industrii, simfonia focului veș
nic pe vatra industrială a țării; 
un loc unde se simt și se între
pătrund pulsul fulgerător al e- 
nergiei electrice cu forța proce
selor chimice în uriașa respirație 
a organismului industrial mo
dern.

Cerințele industriei au obligat 
. coșurile uzinelor să urce mereu 

în văzduh: coșul din cărămidă 
s-a retras în fața înălțimilor la 
care era solicitat. Trebuiau cău
tate alte materiale și alte sis
teme de construcție a coșurilor 
întreprinderea „Trei Izolații" a 
construit, pentru prima oară în 
țară — și în lume — coșul din 

. beton armat monolitic cu cofraj 
glisant. Metodă construcției a- 

i cestui coș din beton armat mo- 
, nolitic autoclavizat. cu cofraj 
, glisant, este invenția unor oa

meni din întreprinderea „Trei 
Izolații": Constantin Kontza,
Armando Speri, FI. Ștefănescu, 
Gh. Radocea. Invenția a fost 
brevetată și apoi a fost larg 
aplicată în țară și in străină
tate ; a primit două premii im
portante la Bruxelles. Betonul 
armat monolitic în cofraj gli
sant a luat cu succes locul co
șurilor de cărămidă și a putut 
urca la două-trei sute de metri, 
rezolvînd tot mai bine cerințele 
industriei : tirajul puternic, pro
tecția orașelor. Toate aceste a- 
gere monumente de beton armat 
monolitic — așa cum se înalță, 
la Turda, la Medgidia, Ișalnița, 
Borzești. Galați, Palas — sînt 
opera gîndirii creatoare, a u- 
nor eforturi de concepție în
drăznețe.

Ce înseamnă „izolații" în con
strucții, în industrie ? Am vă
zut, o dată, pămîntul pe locul 
unei fabrici vechi în care se 
lucrase cu acizi. Fosta fabrică 
nu avusese o pardoseală de 
protecție corespunzătoare : aci
zii se infiltraseră, prin fisurile 
pardoselii, la temeliile instala
țiilor — mîncaseră temeliile. Pe 
locul acelei fabrici pămîntul 
era pînă în adine o cangrenă — 
un cancer uriaș, pe care exca-

în cursul dimineții de miercuri, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Virgil Trofin, Janos Fazekas, Ma
nea Mănescu, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Emil Drăgănescu, Dumitru • 
Popa și Mihai Marinescu au vizi
tat Expoziția industrială daneză, 
organizată de Comitetul guvernu
lui danez pentru expoziții în străi
nătate în pavilioanele Complexului 
expoziționai din Capitală.

La intrarea în expoziție, condu
cătorii de partid și de stat au fost 
întîmpinați de însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Danemarcei la 
București, Richard Wagner Han
sen, și de Ole Carstens, directorul 
general al expoziției.

Printre cei prezenți se aflau, de 
asemenea, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Simion 
Bughici, ministrul industriei ali
mentare, Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Victor Ionescu; 
președintele Camerei de Comerț, 
alte persoane oficiale.

Vizitînd expoziția, oaspeții s-au 
oprit în fața a numeroase standuri, 
în care aproape 50 de firme, dintre 
cele mai importante ale industriei 
daneze, prezintă o largă gamă de 
produse. Directorul general al ex
poziției și alți specialiști danezi au 
dat ample explicații asupra expo
natelor — mașini electronice de 
calcul, diferite echipamente teh
nice, produse chimice, aparataj 
medical, bunuri electrice de uz cas
nic, produse ale industriei alimen
tare și altele.

Oaspeții s-au întreținut cu re
prezentanți ai firmelor expozanta 
și cu membrii conducerii expoziției. 
Subliniind nivelul 
duselor expuse, 
Gheorghe Maurer 
ducători de partid 
apreciat în mod deosebit valoarea 
expoziției și importanța ei în cu
noașterea reciprocă, în dezvoltarea 
relațiilor de cooperare economică 
româno-daneză.

tehnic al 
tovarășul 
și ceilalți 
șl de stat

pro- 
Ion 

con- 
au

(Agerpres)

LUCRĂRILE AGRICOLE
NECESITĂ 0 MAI BUNĂ

Vefat Poyraz, cu soția, primarul 
orașului Istanbul și alte oficialități 
locale.

Ministrul de externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, și preșe
dintele Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi.

(Continuare în pag. a V-a)

0 ÎNTREBARE ADRESATĂ CONSILIULUI SUPERIOR 

AL AGRICULTURII : CE MĂSURI S-AU LUAT PEN
TRU REZOLVAREA RAPIDĂ A PROBLEMELOR 

APĂRUTE ÎN PLINĂ CAMPANIE — SEMINȚELE, 
COMBUSTIBILUL, MECANIZATORII ?

în 
cînd 
cole 
cere, mai mult decît în oricare alți 
ani, să se acorde o întreagă aten
ție organizării muncii pentru ca se
mănatul să se facă rapid șl în con
diții agrotehnice superioare. Această 
problemă preocupă în mod deosebit 
pe conducătorii unităților agricole de 
stat și cooperatiste, organele jude
țene. Ca urmare, în Transilvania, 
Banat și în zona litoralului Mării 
Negre, unde pămîntul s-a zvîntat mai 
repede, prin organizarea temeinică a 
muncii s-a reușit să se grăbească lu
crările de sezon : pregătirea terenu
lui, semănatul culturilor timpurii, a- 
plicarea îngrășămintelor, amenajarea

condițiile actualei primăveri, 
timpul destinat lucrărilor agri- 
în cîmp s-a redus simțitor, se

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
5

A PARTIDULUI COMUNIST

DIN ISRAEL
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
miercuri a sosit la București o de
legație a Partidului Comunist din 
Israel, formată din tovarășii Meir 
Vilner, secretar general al C.C. al 
P.C. din Israel, Saliba Hamis și 
David Henin, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al partidului.

La aeroportul Băneasa, delegația

a fost întîmpinată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct al șefului Secției interna
ționale a C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Telegramă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășilor Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, și Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Exprimînd mulțumirea noastră pentru amabila telegramă pe care 
ne-ați adresat-o zburînd deasupra teritoriului Republicii Populare Bul
garia, folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și prin 
dumneavoastră poporului frate român, urări de noi succese în construc
ția socialistă și înflorirea Republicii Socialiste România.

răsadnițelor, tăierile și stropirile la 
pomi.

Din raidul-anchetă organizat de re
dacție în județele Arad, Satu-Mare, 
Bistrița-Năsăud și Sălaj — județe 
situate într-o zonă în care s-a putut 
lucra în cîmp încă de acum două 
săptămînl — a reieșit că, în acele 
cooperative agricole în care munca 
a fost bine organizată, însămînțările 
și alte lucrări de sezon sînt avansate. 
Sînt cunoscute rezultatele bune ob
ținute an de an de cooperativa agri
colă din Sîntana, județul Arad, în ce 
privește sporirea recoltelor. Pentru 
acest an, sarcinile din planul de pro
ducție au fost repartizate pe brigăzi 
și echipe, cărora li s-au asigurat și 
utilajele necesare. îndată ce timpul 
s-a încălzit, a început din plin mun
ca în cîmp. Ca urmare, în numai 
cîteva zile s-a terminat semănatul 
culturilor din prima epocă. Un bun 
exemplu în această privință îl oferă 
și cooperativa agricolă din Gurba, 
din același județ. întrucît are tere
nuri mai joase, pe care băltește apa, 
consiliul de conducere a mobilizat 
din vreme pe cooperatori la efectua
rea de șanțuri de scurgere. Apoi, pe 
terenurile zvîntate s-a lucrat zi de zi. 
Pînă în ziua de 25 martie au fost dis
cuite 110 hectare și însămînțate 50 
hectare cu culturi din prima epocă.

Si în județul Satu-Mare sînt nu
meroase cooperative agricole în care 
lucrările agricole de primăvară se 
desfășoară intens. La Păulești, de 
exemplu, s-a terminat plantatul car
tofilor timpurii, precum și semăna
tul orzului, ovăzului, sfeclei furajere 
și al trifoiului. Acum forțele sînt 
concentrate la pregătirea terenului 
nentru semănatul sfeclei de zahăr și 
al florii-soarelui. în grădina de le
gume a fost plantată varza timpurie 
pe 4 hectare și s-a terminat semă
natul rădăcinoaselor. Muncesc cu 
spor și cooperatorii din Sanislău. 
Aici, paralel cu semănatul culturilor 
de primăvară, se lucrează intens la 
plantatul pomilor, întreținerea live
zilor existente și îngrijirea pășuni
lor. Tov. Augustin Supunar, secre
tarul comitetului de partid, arăta că 
în centrul preocupărilor organizației 
de partid stau antrenarea cooperato
rilor la muncă și urmărirea zi cu zi 
a stadiului lucrărilor. Așa s-a reușit 
să se facă fată muncilor agricole 
care s-au aglomerat în aceste zile.

Organele agricole rezolvă operativ 
numeroasele probleme care se ridică 
în actuala campanie. în -județul Să
laj a fost luată măsura ca, din coo
perativele agricole în care s-a ter
minat pregătirea terenului, tractoa
rele să fie trimise în ajutorul altor 
unități. Un asemenea sprijin în

Ing. Ion HERȚEG 
M. ALEXANDRU 
Vasilo MARCUU

(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SClNTEIA - joi 27 martie 1969

FAPTUL

DIVERS

Cu mașina 
în casă

CERERE - PRODUCȚIE - COMERȚ ?

Șofer pe autobasculanta nr. 
SI—Mș—804 apartinînd Trustu
lui de construcții si montaje 
Tg. Mures. Eugen Muntean a 
fost sfătuit de organele de mi
liție să nu se urce la volan. 
Băuse. Ca măsură de siguran
ță i s-au retinut actele si chiar 
cheia de contact. Credeți că 
„viteazul" a tinut seamă de 
aceste lucruri? Nu. A făcut 
contact direct, s-a urcat la vo
lan si s-a onrit... tot la mili
ție. In prealabil lovise în plin 
locuința unui cetățean din co
muna Cristesti si după ce a dă- 
rîmat peretele si a distrus mo
bilele. s-a oprit în fata natu
lui în care domnea Mihail 
Gyorfi. Somnoroasă, gazda n-a 
fost bucuroasă de venirea oas
petelui nepoftit. Maniera în ca
re a fost făcută vizita noc
turnă este total necivilizată. 
Putea măcar să bată la usă.

Cetățe
nească
Serviciile unor instituții smt 

(sau nu) ‘în concordantă cu do
leanțele cetățenilor ? O între
bare adeseori pusă si. tot a- 
deseori. ignorată. Întreprinde
rea de distribuție a energiei e- 
lectrice București se ocupă, în
tre altele, si cu montarea sau 
schimbarea contoarelor electri
ce. Operația se face însă — 
după cum ne relatează nume
roși cititori — numai între o- 
rele 8 si 12. Or. se știe că di
mineața majoritatea oamenilor 
sînt la serviciu. De aici, nu
meroase ore pierdute din pro
gramul de producție. întîrzieri 
etc. N-ar fi mai simplu (si mai 
cu folos) ca toate acestea să se 
facă (măcar în unele zile) si în 
cursul după-amiezii ? Vrînd să 
ne convingem, am dat și noi 
un telefon la serviciul cu pri
cina. Ne-a răspuns, foarte sec, 
o voce: „Joi dimineața. între 
X și 12". „Bine. dar...". „Nu ne 
privește. Vă-nvoiți de la ser
viciu. Noi nu lucrăm după-a- 
miaza". Mai poți să-i contra
zici ? Noi am încercat. Și a 
doua oară n-o mai facem. Spe
răm că nici nu va mai fi ne
voie.

Incognito

Un colectiv de specialiști ai comi
siei economice a Comitetului jude
țean de partid Cluj a avut inițiativa 
de a efectua, într-o după amiază, 
un sondaj la trei mari magazine cu 
profil diferit, amplasate pe arterele 
cu circulație intensă ale orașului, 
în cele cîteva ceasuri au intrat în 
aceste unități 4731 de cetățeni. Unui 
procent de 18,7 la sută cererea le-a 
fost satisfăcută ; 5,3 la sută au intrat 
ca să se informeze,, să vadă ce 
noutăți mai sînt, iar 76 la sută n-au 
putut cumpăra, negăsind sortimen
tul solicitat. S-a calculat că dacă 
toate cererile ar fi fost onorate, 
valoarea vînzărilor ar fi putut fi 
cel puțin de trei ori mai mare. S-au 
întocmit cu acest prilej și liste 
ale articolelor deficitare. Neîndoiel
nic că nu se pot trage concluzii ab
solute dintr-un sondaj de cîteva ore, 
efectuat într-un număr restrîns de 
unități comerciale. Dar el poate con
stitui o bază de studiu și analiză 
pentru specialiști, pentru organele 
însărcinate cu aprovizionarea popu
lației. Un lucru a reieșit totuși clar: 
în zona de contact a industriei cu 
comerțul se produc unele perturbații 
a căror înlăturare este, nu numai 
necesară, ci și perfect posibilă.

Adaptarea insuficientă a structurii 
fondului de mărfuri la cerințele pieței 
— cu efectele sale economice și so
ciale — are la bază, îndeosebi, ’ nu 
„rațiuni obiective", ci o slabă cunoaș
tere s acestor cerințe. Deseori con
sultarea producătorilor cu benefi
ciarii mărfurilor lor se realizează 
sub semnul formalismului. „Noi — 
ne spunea loan Păcurarn, directorul 
I.C.R.Til. Cluj — am organizat o ca
meră de mostre, de unde reprezen
tanții comerțului cu amănuntul îșî 
aleg sortimentul. Dar totul se oprește 
aici. După părerea mea, industria 
face și mai puțin din acest punct de 
vedere. Creatorii fabricilor studiază 
moda, realizează modele. Ei nu știu 
însă dacă acesta este gustul publi
cului căruia urmează să-i vindem 
marfa sau în ce fel ar trebui acțio
nat pentru ca adaptarea acestui gust 
la ceea ce este nou să fie mai les
nicioasă. De aici înfruntarea conti
nuă cu comerțul, care refuză să con
tracteze orice și oricum. Magazinele 
de prezentare ale onor întreprinderi 
ar trebui să fie un adevărat baro
metru al opiniei publicului, una din 
modalitățile importante de prospec
tare a gusturilor si ele ar trebui 
organizate ca atare"

Care este părerea reprezentanților 
industriei ? Ing. Gheorghe Gnțiu, 
directorul fabricii de confecții „Fla
căra". ne-a vorbit despre posibili
tățile încă destul de limitate Ia ora 
actuală, de prospectare a pieței. „Cu 
comerțul — spunea dînsul — ne în- 
tîlnim de două ori pe an. la con
tractări. cînd ne pomenim că ne

sînt refuzate multe modele. Am avut 
cazuri cînd sortimentele refuzate de 
comerț au fost vîndute cu succes 
prin magazinul nostru, ori cu prile
jul unor expoziții de prezentare, pe 
care le-am organizat. Aceeași idee 
a fost evidențiată și de Margareta 
Oprea, șefa secției creație a fabricii 
de confecții Arad. Și această fabrică 
are un magazin de prezentare, unde 
se desfac îndeosebi modele refuzate 
de comerț. Oare o asemenea situa
ție nu denotă că uneori, în diferitele 
verigi ale comerțului, nu se cunoaște 
îndeajuns gustul cumpărătorilor?

Că intr-adevăr așa stau lucrurile 
rezultă și din exemplul prezentat de 
ing. Petru Jula, șeful secției creație 
de la uzinele „30 Decembrie“-Arad. 
„Cei de la „bază" — spunea dînsul — 
sînt încă, de multe ori, conservatori. 
Totuși, industria este obligată să 
producă ceea ce se cere. Fabricăm 
de ani de zile o țesătură de un galben 
strident, demodat, aș spune chiar 
urit. Dar trebuie să o fabricăm pen
tru că baza de aprovizionare 
din Botoșani o cere an de an. 
La noi, această culoare a și 
fost denumită „galben de Botoșani". 
Și baza din Satu Mare mai cere 
încă modele depășite atît în ce pri
vește culoarea, cît și desenul. Cred 
că organizarea unor expoziții în fie
care oraș unde se află baze de apro
vizionare, unde să fie prezentate mo
delele ce urmează să fie contractate 
în sezonul viitor, ar contribui la 
îmbunătățirea aprovizionării comer
țului cu mărfurile căutate și într-un 
sortiment mai larg".

Dorința de a colabora cît mai 
strîns, în interesul bunei aprovizio
nări a populației, este evidentă atît 
la reprezentanții industriei, cît și la 
cei ai comerțului. Fabrica „Flacăra"- 
Cluj, de exemplu, a solicitat forului 
tutelar să i se aprobe utilizarea unei 
linii de fabricație cu 50—60 de mun
citori, pentru realizarea unor serii 
mici de confecții, care au căutare 
mai mare. In același timp, se caută 
posibilități ca încă de la trasarea 
primelor contururi în elaborarea noi
lor modele să ia parte și comerțul, 
îneît creația să se plaseze de la 
început pe linia adevăratelor soli
citări. Din discuțiile avute atît' eu 
reprezentanții comerțului, cît și cu 
cei ai industriei a reieșit însă că o 
seamă de produse, absolut necesare 
populației, nu pot fi realizate cu 
eficientă economică ridicată de către 
întreprinderile republicane, dat fiind 
cantitățile mici solicitate. Fabrica tex
tilă „România muncitoare" din Cluj, 
bunăoară, a refuzat comerțului coo
peratist fabricarea broboadelor țără
nești. specifice prin părțile Huedinu
lui. pe motiv că nu asigură nici 
măcar încărcarea unui război de 
țesut pe un an, iar trecerea de la 
un sortiment la altul necesită mult

Un fost salariat al Întreprin
derii de construcții si proiee- 
tari Centrocoop din Iași, ve 
nume Pascu Radulescu (năs
cut la d mai 1915, 'părinții: 
Constantin si Alexandrina! a 
dispărut fără urmă din loca
litate si trăiește incognito. de 
cîțiva ani. Ce motive avea să 
dispară ? Lucrînd la construc
ția unul imobil, el a produs' 
întreprinderii un prejudiciu de 
91 000 lei (stabilit prin sentința 
civilă din 10 ianuarie 1966 a 
tribunalului din lași). Prin ur
mare. se sustrage de la plata 
daunelor aduse statului. Dar 
trăind printre oameni, nu își 
poate ascunde la infinit iden
titatea.

LA TiRGOVIȘTE

Odisee
„Tot pe drum. pe drum, pe 

drum / Șl la... Copșa nicide
cum". Melodia se potrivește de 
minune cantității de douăzeci si 
cinci de tone de acid sulfuric, 
expediate de uzina de super- 
fosfati din Năvodari. uzinei 
„Carbosin" din Conșa Mică. Au 
fost trimise încă din iulie anul 
trecut si. iată că acum e mar
tie. dar acidul n-a ajuns încă 
la destinație. Pe unde n-a ră
tăcit 1 S-a plimbat la Predeal, 
la Brasov ; de aci a făcut o es
cală de cîteva săptămîni la 
Turnu Măgurele. Apoi iar la 
Brasov. $i. în sfîrsit. a ajuns 
din nou la Turnu Măgurele, 
unde a și rămas „zestre" com
binatului chimic din localitate. 
Odinioară se spunea că toate 
drumurile duc la... Roma. Pe 
semne că pe-atunci nu fuseseră 
încă inventate direcțiile regio
nale C.F.R. București și Bra
sov.

Soarele primăvăratk 
întîrzie, «tar și 

mițMwa edililor

Tranzacție 
nepermisă

în Valea Albă. județul 
Baia Mare, exista, pînă nu de 
mult, o constructie-baracă. cu 
inventar nr. 1 105 folosită de 
muncitorii forestieri. „Baracă" i 
se spune. în realitate e dita
mai construcția. Solidă, sănă
toasă. Și ce credeți că le tre
ce prin minte celor din condu
cerea întreprinderii forestiere 
Sighetul Marmatiei. care o ad
ministrează : „Adică, si-au spus 
dumnealor, la ce ne trebuie 
nouă baraca ? Inventar, intre- 

de 
fără

au 
au 

lei) 
Dri- 
re-

tinere, curățenie, bătaie 
cap... Mai bine lipsă". Și, 
să stea mult pe eînduri. 
declarat-o „la pămînt". si 
vîndut-o (cu numai 5 000 
drept material recuperabil 
mului ofertant, găsit si el . _ 
pede în persoana lui Gheorghe 
Bohotici. salariat al întreprin
derii. Tranzacția a prejudiciat 
statul cu aproape 30 000 de lei. 
Beneficiarul s-a mutat în ief
tina achiziție si n-o duce rău. 
E ceva șubred pe-acolo. Dar nu 
la baracă. Asta se tine bine. 
Căutati pe alături.

deRubncâ redactptă
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

După anotimpul a- 
tît de perseverent și 
capricios, care a fost 
iarna aceasta, orașele 
au nevoie de mîna a- 
tentă și fermă a gos
podarilor. Ce fac edi
lii în acest sens ? Am 
poposit, în aceste zile, 
la Tîrgoviște. Doream 
să întîlnim — n-am în- 
tîlnit — în parcuri și 
în zone verzi echipe 
voluntare de tineri, 
de cetățeni, care să 
grebleze iarba, ' să 
strîngă crengile, frun
zele putrezite și să le 
dea foc. Ne așteptam 
să vedem, în curțile 
magazinelor alimen
tare, ale restaurante
lor, o febrilă muncă 
de așezare a tuturor 
ambalajelor aruncate 
la întîmplare ; voiam 
să-i găsim pe gospoda
rii orașului înfrumu- 
sețîndu-și localurile, 
vitrinele, fațadele clă
dirilor. Dar nu am în- 
tîlnit decît timide în
ceputuri de primenire 
a urbei.

La consiliul popu
lar al municipiului, 
am avut o convorbire 
cu primarul Tîrgoviș- 
tei, tovarășul Cons
tantin Motoroiu, care 
a căutat, la început, să 
ne prezinte situația 
dintr-un unghi strict 
financiar. Conside- 
rînd că explicația a- 
ceasta nu este sufi
cientă, l-am rugat să 
ne vorbească despre 
modul cum se șîn- 
dește comitetul execu
tiv să antreneze locui
torii orașului la ac
țiunile de primăvară 
pentru ca vechea Ce
tate de șcaun a Țării 
Românești să fie și 
prin aspectele sale e- 
dilitare la înălțimea 
tradițiilor. Cunoșteam 
din iarnă — am stat 
la sfat în jurul mesei 
rotunde cu un grup 
de deputațî — do
rința cetățenilor mu
nicipiului de a parti
cipa la treburile gos
podărești, de a con
tribui la înfrumuseța
rea orașului lor A- 
cum, la consiliul popu

lar ni s-a vorbit des
pre niște acțiuni — 
utile, ce-i drept — dar. 
mai îndepărtate în 
timp. Am fost asigu
rați că există planuri, 
există tematici, sînt și 
grafice alcătuite pen
tru declanșarea acțiu
nilor imediate. Pentru 
a le consulta, ni s-a 
recomandat să ne a- 
dresăm ajutorului de 
primar, ing. Aureliu 
Dinu. însă nici tovară
șul Dinu nu era în 
temă. S-au găsit, e a- 
devărat, niște hîrtii 
mai vechi, cu sar
cini. dar nimic care 
să semene cu un 
plan de acțiune, cu 
răspunderi precise... 
Am discutat cu- teh
nicienii Iancu Dimi- 
triu și Constantin Că- 
tănescu de la serviciul 
gospodărie comunală 
din cadrul consiliului 
municipal, cei care 
conduc direct si con
trolează activitatea 
întreprinderilor in 
subordine. Am aflat 
prea puține lucruri 
concrete. — doar in
tenții generale, vagi.

Vizitînd serele gos
podăriei comunale a 
județului Dîmbovița, 
ne-am dat seama de 
marile posibilități ale 
dîmbovițenilor pen
tru înfrumusețarea 
urbei lor. In sere se 
găsesc mii, zeci de mii 
de răsaduri de dife
rite flori ce pot îm
podobi parcurile, zo
nele verzi, curțile. Aici 
am qflat și cîteva lu
cruri concrete : 100 000 
de panseluțe vor fi 
plantate în prima e- 
tapă pe marginea
străzilor, in părcu- 
lețe ; de asemenea, 
6 000 de arbuști șj co
paci ornamentali vor 
fi sădiți în zona Tîr- 
goviștei și se va semă
na gazon pe circa 
53 000 mp.

Restul acțiunilor
plutesc în imprecizie, 
acum, în prag de pri
măvară. cînd era ca
zul să se treacă la în
făptuiri practice. S-ar 
putea ca întreprinde- '

rile în subordine, cele 
cu profil edilitar-gos- 
podăreșc, să știe ce au 
de făcut- Dar întreba
rea e: de ce nu știe 
consiliul, coordonato
rul general al muncii ? 

încheind aceste rîn- 
duri, am vrea să pro
punem cîteva acțiuni 
care ne-au fost suge
rate de cetățenii tîr- 
govișteni. Nstfel, s-a 
făcut propunerea ca 
arhitectul-șef al mu
nicipiului să stabi
lească mai armonios 
pe viitor paleta colo- 
ristică a edificiilor, 
accesoriilor din zone
le turistice si din 
parcuri. Vitrinele ma
gazinelor să fie cură
țate de balastul îngră
mădirii fără discernă- 
mînt a unor obiecte, 
panouri, placarde cu 
reclame etc. tntr-un 
oraș cu multe monu
mente istorice, frec
ventat de turiști, este 
firesc să existe locuri 
de parcare a autotu
rismelor. mai ales în 
apropierea Curții 
Domnești, a Muzeului 
Tiparului, precum și 
indicatoare turistice și 
de circulație, atît la 
intrarea în municipiu, 
cît și în interiorul lui. 
Pe bună dreptate, s-a 
propus și înființarea 
unor chioșcuri pentru 
difuzarea presei, pen
tru desfacerea obiec
telor de artizanat. Ce
tățenii au -sesizat și 
slaba iluminare a u- 
nor străzi — proble
mă căreia trebuie să i 
se acorde, pe viitor 
mai multă atenție.

Si, firește. propu
neri pentru ca fața 
urbei să l'ie pe potriva 
cerințelor unui oraș 
în proces de moder
nizare s-ar putea face 
încă. Lăsăm aceasta în 
seama edililor și a ce
tățenilor Tîrgoviștei, 
o dată eu invitația Ia 
mai multă inițiativă, 
la o mai activă afir
mare a spiritului gos
podăresc
Constantin CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii*

timp de pregătire; fabrica „Clujeana" 
nu a primit oferta cooperației pen
tru 100 000 perechi pantofi de femei, 
tip rural. Producerea acestora ar 
trebui să cadă în sarcina unor' în
treprinderi mai. mici, profilate pen
tru producția de serie restrînsă, că
rora să li se creeze posibilități de 
adaptare rapidă.

Comitetele executive ale consilii
lor populare, fiind organe care au 
răspunderea atît a unui volum im
portant de producție destinat fon
dului pieței — cel al industriei locale 
— cît și a realizării planului de des
facere al comerțului local, sînt în 
situația de a înfrunta lipsurile și 
greutățile din ambele sensuri. Toc
mai de aceea am cerut, și părerea 
tovarășului Ștefan Tompa, vicepre
ședinte al consiliului popular jude
țean Cluj. „Existența unui fond de 
marfă, uneori încă incomplet adaptat 
cererii de consum, se datorește în pri
mul rînd faptului că stăpînirea feno
menelor conjuncturale în formarea 
cererii de consum, previziunea bazată 
pe un sistem metodologic închegat, 
unitar conceput, nu se realizează, 
în al doilea rînd, consider că noi, 
cei care răspundem la diferite nivele 
de sectorul circulației mărfurilor, nu 
reprezentăm încă cu suficientă fer
mitate și consecventă pretențiile și 
exigențele consumatorilor în relațiile 
noastre cu industria. Trebuie să re
cunoaștem : cu ocazia contractărilor, 
nu de puține ori s-au tranșat soluții 
intermediare, care în mod obiectiv 
nu pot fi privite altfel decît drept 
compromisuri, deși ele sînt în dauna 
unei bune aprovizionări a populației. 
Legat de această problemă, mi-aș 
permite să relev un aspect al orga
nizării comerțului local. Cu toate 
că, datorită caracteristicilor sale, 
comerțul cu textile-încălțăminte 
ridică problemele cele mai complexe, 
între comerțul cu ridicata și cel cu 
amănuntul nu se stabilește legătura 
corespunzătoare. Firesc, cererea de 
consum o cunoaște mai bine comer
țul cu amănuntul, dar contractările 
le face I.C.R.T.I. (Și la Arad «-a 
ridicat aceeași obiecție: contractă
rile comerțului cu amănuntul cu 
baza, apoi ale bazei cu industria sînt 
greoaie și constituie de multe ori 
o frînă în calea pătrunderii opera
tive a mărfurilor celor mai solicitate 
în magazine). Apoi, producția se a- 
claptează încă insuficient cererii de 
consum — chiar și celei cunoscute 
și insistent susținute de organele 
Comerciale. Iată si argumente în spri
jinul acestei afirmații : la produ
sele încălțăminte-textile sarcina de 
livrare pentru județul nostru, pe se
mestru] I 1969, de 131 milioane lei 
a fost, global-valoric, acoperită cu 
repartiții. Dar cu ocazia contractări
lor, ca urmare a unor exigențe mai 
mari din partea comerțului, nu s-a 
putut nominaliza decît 75 la sută 
din valoarea repartițiilor. Avînd în 
vedere că volumul global al produc
ției industriei noastre producătoare 
de bunuri de consum este în con
cordantă cu planul de desfacere, fan
tele relatate nu pot fi cauzate decît 
tocmai de adaptarea prea lentă a 
programelor de producție la sorti
mentele reclamate de comerț. Cauze 
sînt multiple. Unele cu caracter su
biectiv, altele obiective sau „obiec
tivizate". Din rîndul acestora din 
urmă mi-aș permite a aminti doar 
tendința de îndeplinire a unor indi
catori de plan cu prețul unei recep
tivități scăzute fată de cerințele 
pieței, 9.1 menținerii unor sortimente 
demodate de mare serie".

Din cele constatate cu ocazia pre
zentei anchete rezultă că în zonele 
de contact ale comerțului cu indus
tria. în procesul de adaptare a struc
turii fondului de mărfuri la 'necesi
tățile consumului, sînt o seamă de 
puncte nevralgice. Eliminarea lor 
trebjuie să se încadreze neînt'îrziat 
printre măsurile oentru perfecționa
rea planificării, pentru realizarea u- 
nor legături mai directe și mai efi
ciente între industrie si comerț, în 
vederea asigurării unei producții 
cît mai corespunzătoare cererii popu
lației.

Alex. MUREȘAN 
Aurel POP '
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(Urinare din pag. 1)

mijloace mecanizate a primit coope
rativa agricolă din Someș-Odorhei, 
unde mai erau de arat, cu cîteva 
zile în urmă, circa 600 ha, iar cu 
mijloacele de lucru pe care le avea 
la dispoziție nu se putea face față. 
Pentru intensificarea lucrărilor s-a 
luat măsura ea în cooperativele cu 
terenuri în pante nemecanizabile, 
care sînt cultivate cu ovăz și plante 
furajere din epoca I, să se foloseas
că intens plugurile trase de ani
male. La cooperativa agricolă din 
Gîrbou, deși pe alocuri mai persis
tau petice de zăpadă, peste 40 de 
atelaje lucrau de zor la arat si se
mănat.

în județul Bistrița-Năsăud. cu 
toată apropierea de lanțul munților, 
în ultimele zile s-a lucrat intens. 
După datele înregistrate Ia direcția 
agricolă, pină la 25 martie s-au 
efectuat arături pe 6 500 ha, din 
cele 15 391 ha prevăzute. Multe 
cooperative agricole, cum sînt cele 
din Lechința, Sînmihaiu-de Cîra- 
pie, Reteag și altele, au și ter
minat pregătirea terenului. Și aici 
s-au făcut unele regrupări de mij
loace mecanice pentru a se sprijini 
unitățile rămase în urmă sau cu 
volum mare de lucrări. Chiar și 
organizarea lucrărilor s-a făcut mai 
bine ca în anii precedențL La coope
rativele agricole din Viișoara, Re
teag și Lechința. au fost întocmite 
planuri zilnice de lucru în care se 
indică forțele ce participă la dife
rite acțiuni. Aceste planuri se în
tocmesc în fiecare seară de către 
specialiști, împreună cu consiliile de 
conducere. consiliile populare și 
comitetele de partid. Ele dau posi
bilitatea utilizării raționale a mij
loacelor mecanice si » forței de 
muncă.

Peste . tot unde munca se desfă
șoară organizat, unde specialiștii 
organelor agricole sînt prezenți oe 
teren și rezolvă cu operativitate 
problemele care se ivesc au fost 
obținute rezultate bune în. desfășu
rarea lucrărilor agricole. Dacă în 
unele cooperative agricole din jude-

„Horticola
1 Mai" 

vă oferă 
serviciile

Primăvara, anotimpul flori
lor, amintește iubitorilor de 
frumos să-și amenajeze grădi
nițele familiale sau cele sus
pendate pe balcoane.

întreprinderea „Horticola- 
1 Mai" din Capitală răspunde 
oricărei solicitări punînd la 
dispoziția celor interesați spe
cialiști care pot amenaja ope
rativ, cu măiestrie și îndemî- 
nare: grădini, jardiniere și 
balcoane, cu material decora
tiv selecționat, de calitate.

Comenzile se primesc la se
diul întreprinderii, prin tele
foanele 13 45 78 sau 13 53 15.

LA LOTO

Tragerea 
specială

a 
Primăverii
Administrația de Stat Loto 

Pronosport organizează la 
4 aprilie o nouă tragere : a 
Primăverii. Această tragere 
specială ss prezintă cu nu
meroase și valoroase premii. 
Lista lor se deschide cu auto
turismele Dacia 1 100, Mosk- 
vici 408, Skoda 1 000 M.B., în 
număr nelimitat. Urmează alte 
10 autoturisme de diferite 
mărci și capacități, prin tra
gere la sorți.

Tot prin tragere la sorți vor 
fi acordate 70 de excursii cu 
autocarul, de circa 13 zile, în 
Italia, Iugoslavia și Ungaria 
— prin p.N.T.-România.

O tentatie în plus : premiile 
fixe de 25 000 lei, 10 000 lei 
etc., în afara obișnuitelor pre
mii în bani.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare în vederea atri
buirii premiilor se vor efectua 
4 extrageri, în trei faze. Vot 
fi extrase în total 34 de nu
mere oentru clasificările la 
cele 20 de categorii de pre
mii. Cu 15 lei se poate parti
cipa la toate extragerile, fie
care variantă avînd 4 șanse 
de cîștig.

Vînzarea biletelor se iace 
începînd de vineri, 28 martie 
a. c„ pînă joi, 3 aprilie, ulti
ma zi pentru procurarea bile
telor de participare

Oricine poate avea șanse 
de cîștig. Recent, biletul sfert 
cu care a participat Caținca 
Cazacu din comuna Șivifa, 
județul Galați, i-a adus un 
premiu de 200 000 lei la tra
gerea Loto a Mărțișorului. La 
aceeași tragere Ion Baboi din 
Constanța și Maria Petrescu 
din București au primit cite 
un autoturism Dacia 1 100. De 
asemenea, Silviu Frățiloiu din 
Cluj a cîștigat un Moskvici 
408 cu 4 faruri și radio, iar 
Gheza Dutka din Oradea, Pe
tru Zornek din Timișoara, Ghi- 
tă Anton și Ioana Boteanu din 
București — cîte o Skoda 
1 000 M.B. fiecare.

O £3 @ O
țele din Transilvania, unde despri- 
măvărarea s-a făcut mai repede, mi 
se lucrează încă în ritmul care s-ar 
cuveni, aceasta se datorește unor 
defecțiuni, organizatorice. In județul 
Satu-Mare nu s-a aplicat peste tot 
indicația de a se oregăti terenul și 
semăna porțiunile mai zvîntate. Asa 
se face că la Dorolț aproape întrea
ga cantitate de sămînță este încă 
în saci. Este adevărat, la brigăzile 
de cîmp din satele Atea și Petea

DECERNAREA STEAGULUI ROȘU Șl A DIPLOMEI

DE ÎNTREPRINDERE FRUNTAȘĂ

in Întrecerea socialistă pe țară

COMPLEXULUI
DE INDUSTRIALIZARE
A LEMNULUI-REGHIN

La festivitatea de decernare a 
Steagului roșu și Diplomei de între
prindere fruntașă în întrecerea socia
listă pe țară Complexului de indus
trializare a lemnului Reghin, care a 
avut loc ieri, a participat — pe lin
gă sutele de salariați și numeroși 
invitați — tovarășul Constantin Dra
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicateloi' 
din România.

Ing. Emil Moldovan, directorul 
complexului, a relevat că în 1968 s-a 
realizat o producție marfă suplimen
tară în valoare de 4,8 milioane lei. 
Producția globală industrială a 
crescut față de 1967 cu peste 28 mi
lioane lei, iar productivitatea muncii 
a sporit cu 16 la sută față de același 
an. Gradul dotării cu fonduri fixe 
pe salariat s-a mărit an de an și 
va crește la 60 000 lei în 1970, în 
urma investițiilor ce se fac aici. 
Nomenclatorul produselor fabricate 
cuprinde peste 400 de articole. 
Printre fruntașii în întrecerea socia
listă din rîndul colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
funcționari — români, maghiari și 
germani — se numără Pop loan, Pe
tru Nagy, Gheorghe Raichenberg'her 
și multi alții.

Pentru realizările obținute în în
trecerea socialistă — a arătat, în cu- 
vîntul său, tovarășul Constantin Dra
gan — colectivului dv. i s-a acordat 
înaltul titlu de onoare de întreprin
dere fruntașă pe țară. Această dis
tincție de seamă trebuie să consti
tuie pentru întregul colectiv un pu
ternic și stimulator imbold în ve
derea îndeplinirii exemplare a pla

nului pe acest an și a angajamen
telor în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României și a Congresu
lui al X-lea al P.C.R.

Colectivul C.I.L.-Reghin a mai fost 
felicitat de tovarășii Nicolae Vereș, 
prim secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, și ing. 
Mihai Sudor, ministrul economiei fo
restiere.

Luînd cuvîntul, maistrul Vasile 
Stan, tehnicianul Vladimir Novițehi 
și alții, au mulțumit pentru înaltele 
distincții acordate și s-au angajat, 
în numele întregului colectiv, că voi- 
munci cu elan sporit pentru a ob
ține și în acest an noi succese în 
întrecerea socialistă.

Cu vii și entuziaste aplauze, parti
cipants la adunarea festivă au apro
bat trimiterea unei telegrame 
C.C. al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spu
ne printre altele : „Colectivul nos
tru s-a angajat să realizeze în 
cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei noastre 
o producție globală suplimentară în 
valoare de 1,5 milioane lei și o pro
ducție marfă vîndută și încasată în 
valoare de 1 milion lei. Vă asigurăm, 
scumpe tovarășe secretar general, că 
vom depune toate eforturile pentru 
intensificarea întrecerii socialiste în 
scopul îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de producție, avînd dorința ar
zătoare de a păstra în continuare ti
tlul de întreprindere fruntașă și stea
gul ce ni s-a decernat astăzi".

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

COMBINATULUI
CHIMIC BORZEȘTI

Pentru ehimiștii din Borzești — 
ziua de ieri a avut o semnificație 
deosebită : în cadrul unei manifestări 
sărbătorești li s-au înmînat Steagul 
roșu și Diploma de întreprindere 
fruntașă în întrecerea socialistă pe 
tară. La adunarea care a avut loc 
în noua casă de cultură din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a' 
luat cuvîntul ing. Aurel Teodoru, 
directorul general al combinatului, 
care a arătat că în anul 1968 s-au dat 
în plus, față de planul producției 
marfă vîndută și încasată, produse 
în valoare de 54 milioane .lei, în con
dițiile în care gama sortimentală cu
prinde aproape 50 de produse. Anul 
1968 a fost primul an de la punerea 
în funcțiune a uzinei P.C.V., cînd 
aceasta a produs la nivelul planului, 
realizînd indicatorii tehnico-econo- 
mici din proiecte. Totodată, merită 
relevată intrarea în funcțiune, cu 
două luni mai devreme, a redre
sorilor cu siliciu de la instalația de 
electroliză cu diafragmă, care asi
gură sporirea capacității proiectate 
cu 10 000 tone pe an.

îmbunătățirea calității producției a 
reprezentat un alt obiectiv de prim 
ordin pentru colectivul de aici. Nu
mai prin depășirea pianului de ca
litate la detoxan și monoclorbenzen, 
s-a realizat un spor de acumulări 
din beneficii de pe.ște 15 milioane 
lei. Efecte economice consistente 
s-au obținut și prin creșterea pro
ductivității muncii pe salariat. Nu
mai beneficiile suplimentare s-au 
ridicat la 51.7 milioane lei.

„Rezultatele anului trecut, ca și 
măsurile de organizare superioară a 
producției și a muncii, a arătat tov. 
Gheorghe Bursuc, inginer șef la uzi
na de produse clorosodice, sînt che
zășia realizării în 1969 a unei pro
ducții cu 8,75 la sută mai mare decît

cea a anului trecut. Numeroși alți 
vorbitori, printre care maistrul Du
mitru Niță. sudorul Traian Iordache. 
ing. Virgil lonescu. s-au angajat. în 
numele celor 1 000 de fruntași în în
trecerea socialistă și a celorlalți 
chimiști. să-’ depună eforturi sporite 
pentru 1 îndeplinirea exemplară a tu
turor sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei și 
a Congresului al X-lea al P.C.R.

Participant!! la adunare au fost fe
licitați de tovarășul Ion Cotoț, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care în cuvîntul său și-a 
exprimat convingerea că ehimiștii 
din Borzești vor obține și în acest an 
realizări tot mai importante în pro
ducție, menite să le consolideze locul 
fruntaș în întrecerea socialistă. Chi- 
miștii din Borzești au mai fost feli
citați și de tovarășii Alexandru Boa
bă, ministrul industriei chimice, și 
Valerian Ghineț, secretar al Comite
tului județean Bacău al P.C.R.

Intr-o atmosferă de vie insufle''j 
și puternic entuziasm, participant:, 
adunare au aprobat cu îndelungi^ .* 
plauze textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care își exprimă deplina satisfacție 
și recunoștința pentru înalta prețuire 
ce li s-a acordat. „Ne angajăm — 
se spune în telegramă — să nu pre
cupețim nici un efort pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor, a unui plus de 
producție în valoare de 10 milioane 
lei, a unor beneficii suplimentare de 
2,5 milioane lei și a unor economii la 
prețul de cost de 3 milioane lei".

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

B O O ®
din prima urgență este pe sfîrșite, 
în unele locuri încă se mai vorbește 
despre pregătiri. Astfel la Crucișor, 
Gherța Mică Tămășeni nu a fost 
adusă sămînta de in de la „Agro- 
sem". Acum sînt evidente urmările 
pregătirilor superficiale făcute pentru 
actuala campanie. La întreprinderea 
„Agrosem" din 
crează intens 
semințelor de 
jele de aici

Satu-Mare se lu- 
la decuscutarea 
trifoliene. Ut.ila- 

nu pot face fată

LUCRĂRILE AGRICOLE
NECESITĂ 0 MAI BUNĂ
ORGANIZARE A MUNCII
terenul era moale, dar la celelalte, 
respectiv la Dara și Dorolț, se pu
tea face atît pregătirea terenului, 
cît și semănatul, dacă s-ar fi iden
tificat norțiunile mai zvîntate. O 
situație asemănătoare este și la 
cooperativa agricolă din Lazuri. Aici, 
din 200 hectare planificate cu trifo
liene nu s-au semănat decît 20 
hectare. Semănatul mazării și al 
ovăzului nu a început, pe motivul 
că terenul destinat acestor culturi 
este moale. Realitatea este că nu 
s-au studiat posibilitățile de ream- 
plasare a culturilor. Deși perioada 
optimă de însămîntare a culturilor

cantităților mari de semințe pe care 
unele cooperative, ca cele din Apa, 
Medieșu Aurit, Oar, Baba Novac, 
Birsău de Jos și altele, le-au trimis 
pentru decuscutare în ultimul timp. 
Din acest motiv se întîrzie semăna
tul culturilor furajere. La toate aces
tea se adaugă și unele defecțiuni în 
activitatea unor secții ale întreprin
derilor de mecanizare din județ. La 
secția de mecanizare a I.M.A. Ardud. 
care deservește cooperativele agri
cole din comuna Viile Satu-Mare. au 
fost repartizate 38 tractoare, dar mai 
putini tractoriști. Nu este complet 
efectivul tractoriștilor nici la secția

de mecanizare I.M.A. Negrești, care 
deservește cooperativa agricolă 
Agriș.

Probleme asemănătoare privind 
activitatea mecanizatorilor se ridică 
și în județul Sălaj. La cooperativele 
agricole din Fildu de Jos, Sînpetru și 
în alte părți de pe valea Almașului 
lucrările sînt rămase în urmă față de 
timpul înaintat. „Cauza acestei stări 
de lucruri — ne explică tov. loan 
Tihăuan. secretar al comitetului ju
dețean de partid — se explică prin 
modul superficial în care întreprin
derea de mecanizare a agriculturii 
din Huedin s-a pregătit pentru aceas
tă campanie. Tractoarele și mai ales 
semănătorile nu au fost reparate co
respunzător. De aici, dese defecțiuni 
înregistrate încă în primele zile de la 
ieșirea în cîmp. De asemenea, nu 
toate tractoarele sînt încadrate cu 
tractoriști, ceea ce face ca în zile 
bune de lucru o parte din aceste mij
loace să stea nefolosite". în județul 
Bistrița-Năsăud direcția agricolă 
a semnalat că o parte din tractoare 
nu au lucrat, în ultimele zile din 
lipsă de combustibil. Tov. ing. Mircea 
Fierea ne explică : „Datorită timpului 
favorabil. în trimestrul acesta trac
toarele au lucrat mai mult decît se 
planificase, astfel că au epuizat can
titățile de motorină primite prin re
partiție. Am sesizat Consiliul Supe
rior al Agriculturii despre această 
situație, dar încă nu am primit mo
torină. Ar fi păcat ca din acest mo
tiv să nu putem lucra pe un timp 
atît de bun".

Este limpede câ a existat timp su
ficient pentru a se face pregătiri te
meinice în vederea bunei desfășu
rări a campaniei agricole de primă
vară. Dacă persistă neajunsuri de 
felul celcr semnalate mai sus. aceas
ta înseamnă că conducerile unor 
unități agricole nu s-au ocupat cu 
toată răspunderea de organizarea 
muncii și a producției pînă în cele 
mai mici amănunte. Intrucît timpul 
nu așteaptă, fiecare zi. fiecare oră 
fiind deosebit de prețioasă, se impune 
să fie luate măsuri organizatorice și 
tehnice hotărîte care să permită gră
birea însămîntărilor și a celorlalte 
lucrări de sezon.
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VESTA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT9

AL REPUBLICII Si0CI®STIf ROMÂNIA,

NltOtÂt CZEAUSESCU, ÎN TURCIA

La Istanbul — aceeași calda 
ospi^liU^.

de bună
același spirit
înțelegere

Vizita în Turcia a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
continuă înconjurată de profundă 
ospitalitate și cordialitate. O dove
dește, între altele, deosebit de preg
nant și-primirea plină de căldură pe 
care i-a făcut-o populația Istanbu- 
lului, cel de-al doilea oraș al Repu
blicii Turcia, al cărui oaspete va , fi 
timp de două zile, începînd de 
miercuri dimineață.

La temeiurile simpatiei și stimei 
pe care, în precedentele zile, le-au 
manifestat într-un mod atît de viu 
conducătorii Turciei și populația 
Ankarei, s-au adăugat acum elemen
te noi : impresiile produse de con
vorbirile desfășurate în cursul zilei 
de marți între cei doi șefi de stat. 
Cu toate că acestea nu s-au încheiat 
încă, convenindu-se ca schimbul de 
păreri să fie continuat la Ankara și 
în ultțma zi a vizitei, în cercurile 
pnHtiqi'î^i ziaristice, atît din Ankara 
ci ȘÎ Istanbul, se exprimă satis
fac, știe legătură Cu aceste eonvor-
bia Vierile de mai sus sînt ge- 

atmosfera de stimă și în- 
teJl* reciprocă în care s-au des- 
fășSraf convorbirile, , de declarațiile 
făcute în cuvîntările rostite de to
varășul Ceaușescu, de președintele 
Cevdet Sunay și premierul Suleyman 
Demirel. Aceste cercuri consideră că 
convorbirile, vizita în ansamblu, 
vor face ca relațiile dintre România 
și Turcia, bazate de deplină egalitate 
în drepturi, pe respectul indepen
dentei și suveranității naționale, pe 
avantaj reciproc, să cunoască un nou 
avînt. să devină și, mai rodnice, .spre 
binele ambelor, popoare, al cauzei- 
destinderii și păcii ■ în lume. Ziarul 
„Bugiin", care apare la Ankara, refe- 
rindu-se la desfășurarea convorbiri
lor, subliniază că ele vor contribui 
în mod evident la intensificarea re
lațiilor româno-turce. rezultat în 
care cele două țări, cu toate deose
birile în ce privește orînduirea so
cială. sînt deosebit de interesate. Iar 
influentul ziar „Hurriet". care apare 
la Istanbul, citind declarațiile tova
rășului Ceaușescu în sensul că 
România va face totul pentru ca 
relațiile cu Turcia să fie mereu 
mai bune, relevă că actualele con
vorbiri sînt rezultatul unei evoluții 
v' 'Stive din ultimii ani și consi- 
c ă că „acum a fost făcut încă un 
Pu înainte pe calea dezvoltării 
fructuoase a acestor relații". Că a- 
ceasta este în același timp si do
rința Turciei o evidențiază si zia
rul „Yeni Gazette", care citează în 
titlu cuvintele primului ministru De
mirel : „Relațiile româno-turce sînt 
foarte amicale si foarte rodnice".

O deosebită importantă acordă 
ziarele turcești faptului că. așa 
cum au relevat ambele părți, vi
zita va deschide perspective favo
rabile cooperării româno-turce pe 
planuri multiple. „Incontestabil -— 
notează ziarul „Tercuman" — 
România și Turcia vor dezvolta și 
mai mult relațiile dintre ele pe plan 
economic, pe plan turistic sl în alte

Ieri, primire
călduroasă

la Istanbul
(Urmare din pag. I)

țărmurile Bosforului. Străbătînd 
drumul de apă dinspre Marea Nea
gră spre Marea Marmara, motona
va lasă în urmă străvechile cartie
re Tarabya, Sariyer, Besiktas și 
Beyoglu. Pe partea opusă se văd 
vilele elegante ale Beykozului, 
zidurile Anatoliei, construite încă 
din secolul XIV, și palatul beilor, 
construit în secolul XVI. Se văd, 
de asemenea, aglomerațiile urbane 
etajate, de un pitoresc specific, ale 
cartierului Uskudar.

La terminarea croazierei, moto
nava acostează la debarcaderul 
palatului „Dolmabahce". Aici, oas
peții români sînt întîmpinați de 
guvernatorul Vilayetului Istanbul 
și de alte oficialități locale, care 
invită pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți oaspeți ro
mâni să viziteze palatul, unul din
tre cele mai reprezentative monu
mente ale artei arhitectonice turce. 
Incinta palatului' este înconjurată 
de mai multe edificii din marmură 
albă, în mijlocul cărora se află 
clădirea ce adăpostește fosta sală a 
tronului. După proclamarea Repu
blicii, în anul 1923, palatul a deve
nit reședință prezidențială. La 10 
noiembrie 1938 aici a încetat din 
viață Mustafa Kemal Atatiirk.

La încheierea vizitei, președin

domenii. O serie de ziare care apar 
la Istanbul, ca de pildă „Akșm", 
„Dunya", referindu-se la discuțiile 
care au avut loc între experții în 
economie, apreciază că o asemenea 
cooperare se poate materializa. în
tre altele. în domeniul participării 
României la construcția de baraje 
si hidrocentrale în Turcia — ceea 
ce prezintă un interes deosebit pen
tru realizarea programelor economi
ce pe care si le-a propus guvernul 
turc.

Opinia publică din Turcia îsi ex
primă convingerea că dezvoltarea 
relațiilor bilaterale pe acest făgaș 
pozitiv va avea repercusiuni favo
rabile nu numai pentru cele două 
țări, dar va aduce o contribuție pre
țioasă la cauza păcii și colaborării 
internaționale. Publicația în limba 
engleză „Daily News" și-a intitulat 
relatarea asupra convorbirilor de 
marți: „Turcii și românii sînt de 
acord asupra necesității de a ac
ționa pentru destindere".

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL, ION FINTINARU

Ziarul scoate în evidență înalta a- 
preciere pe care a făcut-o primul 
ministru turc Demirel la adresa po
liticii României, declarînd că : „No1, 
urmărim cu interes și apreciem po
litica pe care o duce vecina noastră 
România, sub conducerea dumnea
voastră clarvăzătoare, în lupta pen
tru pace". Mai multe ziare sublinia
ză că președintele României a che
mat toate statele mari și mici șă de
pună eforturi în vederea realizării 
dezideratului major al popoarelor 
continentului nostru — înfăptuirea 
securității europene — și că el a in
sistat în toate cuvîntările sale asu
pra ideii că o contribuție ’•emarcabilă 
în acest sens ar aduce o îmbună
tățire a climatului politic în Balcani, 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a bunei vecinătăți și colaboră
rii multilaterale. Opinia publică de 
aici consideră că este un motiv de 
satisfacție faptul că schimburile de 
vederi dintre șeful statului român și 
conducătorii turci au confirmat ho
tărîrea celor două țări de a conlucra 
activ pentru a contribui la cauza 
bunei înțelegeri, a păcii în regiunea 
balcanică și, pe plan mai larg, eu
ropean și mondial.

Sosit la Istanbul șub auspicii atît 
de bune, populația marelui oraș l-a 
salutat pe președintele Ceaușescu ca 
pe purtătorul unui cald mesaj de 
prietenie din partea poporului ro
mân față de poporul turc. în a- 
cest oraș de două milioane de lo
cuitori, situat pe malurile Bosforu
lui, la întîlnirea dintre continentul 
european și cel asiatic, cu freamă
tul caracteristic celui mai important 
centru industrial și comercial al 
Turciei și unul dintre porturile im-

tele Nicolae Ceaușescu a scris în 
cartea de onoare a palatului urmă
toarele : „Ne-a impresionat profund 
această grandioasă construcție — 
rod al talentului și puterii de crea
ție a poporului turc — în care a 
trăit și lucrat marele om de stat 
și întemeietor al Turciei modeme, 
Mustafa Kemal Ataturk".

In orașul de pe malurile Bosfo
rului, conducătorul statului român 
este întîmpinat cu aceleași calde 
sentimente de prietenie. Opinia 
publică salută această vizită care 
deschide noi posibilități de dezvol
tare relațiilor româno-turce. 
Breșa apărută în ziua sosirii sa
lută declarațiile făcute în timpul 
vizitei de președinții celor două 
state, hotărîrea lor de a contribui 
la crearea unui climat de pace în 
această regiune, de a face totul 
pentru promovarea principiilor 
fundamentale ale independenței și 
suveranității, egalității în drepturi 
și ale neamestecului în treburile 
interne, principii care trebuie să-și 
găsească tot mai mult aplicarea în 
relațiile dintre state. Sînt relevate, 
de asemenea, perspectivele favora
bile pe care le deschide vizita 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice reciproc avantajoase, pen
tru promovarea și aprofundarea le
găturilor prietenești în toate do
meniile de activitate. 

portante ale lumii, năzuința pe care 
o întruchipează vizita șefului statu
lui român de a contribui la dezvolta
rea multilaterală a relațiilor din
tre România și Turcia se bucu
ră de o deosebită înțelegere 
și prețuire. Aceasta au arătat-o 
cuvintele calde de bun sosit ale 
guvernatorului și primarului ora
șului Istanbul și ale celorlalte ofi
cialități care i-au venit în întîmpi- 
nare.; au evidențiat-o aplauzele și 
aclamațiile cetățenilor de cele mai 
diferite categorii sociale, care s-au 
masat pe străzile și bulevardele din
tre aeroport și reședința oficială, ți- 
nînd să-1 salute cu căldură pe oas
petele român. In piețele și bulevar
dele principale ale orașului flutură 
drapelul român. Convoiul de mașini 
care se deplasează pe străzile orașu
lui este salutat de fiecare dată cu 
îndelungi ovații. Gazdele din Istanbul 
au considerat că pot să ofere o ima
gine de ansamblu asupra orașului, 
asupra monumentelor sale istorice, a- 
supra rolului său economic, invi- 
tîndu-1 pe șeful statului ••român să 
facă o plimbare de-a lungul Bosfo
rului. înaltul oaspete român, însoțit 
de ministrul de externe,. Caglayangil, 
și de celelalte oficialități ale orașu
lui, s-au îmbarcat în portul Tarabya, 
pitorească stațiune climaterică, la nu
mai cîțiva kilometri în afara Istan- 
bulului, pe motonava prezidențială 
„Halas". însoțit de o escor
tă a marinei militare turce, vasul 
a străbătut apele calde care despart 
cele .două continente.. Navigînd mai 
îhtîi în apropierea țărmului eiiro- 
pean, de pe puntea navei pot fi 
admirate frumoase așezări cu o isto
rie de multe veacuri. De-a lungul 
țărmului se perindă Istinya — vechea 
Stenos a Bizanțului, Boyacikdy — 
Emirgan, unul din plăcutele locuri 
de promenadă ale locuitorilor Istan- 
bulului; se profilează apoi conturu
rile severe ale vechii cetăți Ru- 
meli-Hisar. La întoarcere, nava se 
apropie de țărmul asiatic. în zare 
apar ruinele fortăreței Anadoluhisar, 
siluetele zvelte ale unor celebre pa
late durate în piatră și marmură, 
precum cel din apropierea localității 
Beylerby. în timp ce vasul plutește 
pe malurile Bosforului, în jurul său 
navighează vase comerciale sub dife
rite pavilioane, care transportă măr
furi venind dinspre Mediterană spre 
Marea Neagră și vice-versa — simbol 
al însemnătății economice a Istanbu- 
lului.

La sfîrșitul călătoriei, nava an
corează la chelul palatului Dolma- 
bahce, monument specific al artei 
orientale. Salutîndu-1 cu căldură pe 
președintele României la intrarea în 
palat, gazdele subliniază că acest e- 
dificiu are o semnificație emoționan
tă pentru poporul turc, deoarece aici 
a închis ochii marele om de stat 
Kemal Atatiirk. Senmînd în, cartea 
de onoare a muzeului, tovarășul 
Ceaușescu își exprimă admirația 
pentru această măreață construcție 
și aduce din nou un pios omagiu me
moriei creatorului Turciei moderne.

Dineul cu care s-a încheiat această 
seară a prilejuit o nouă ma
nifestare a hotărîrii celor două 
guverne de a acționa pentru dezvol
tarea în continuare a raporturilor 
de bună vecinătate și prietenie din
tre România și Turcia.
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Convorbirile româno-turce 
oglindite în presa internațională

Vizita în Turcia a tovarășului Nicolae Ceaușescu, convorbirile oficiale 
româno-turce sînt urmărite, cu viu interes de opinia publică interna
țională. Agențiile de presă, ziarele, posturile de radio și televiziune 
continuă să publice relatări și comentarii în legătură cu desfășurarea 
vizitei, subliniind însemnătatea ei pentru viitorul relațiilor multilaterale 
dintre cele două țări, contribuția ei la îmbunătățirea climatului politic 
internațional. Corespondenții noștri în diferite capitale ale lumii ne 
informează :

SOFIA. Presa centrală, radioul și 
televiziunea bulgară continuă să o- 
glindeașcă vizita președintelui Consi
liului de Stat al României în Turcia, 
reproducând largi extrase din cuvîn
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Cevdet Sunay.

Agenția B.T.A. subliniază, între al
tele, pasajul din cuvîntarea tovarășu
lui Ceaușescu referitor la Balcani. A- 
genția scrie: „După ce a menționat 
că însăși situația geografică a Româ
niei și a Turciei, ale căror țărmuri 
sînt udate de una și aceeași mare, le 
determină să trăiască în înțelegere si 
prietenie, N. Ceaușescu a spus că nu 
va fi de prisos să se depună eforturi 
ca Balcanii, care în trecut erau un 
focar al neliniștii în Europa, să se 
transforme într-o zonă a bunei veci
nătăți și a colaborării rodnice. Aceas
ta va îi o excelentă contribuție pen
tru securitatea întregului continent 
european, pentru cauza generală a 
păcii".

TEHERAN. încă de la sosirea la 
Ankara a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, posturile de radio, televi
ziunea, ca și marile cotidiene din Iran 
au informat succesiv despre desfășu
rarea vizitei, despre convorbirile ro
mâno-turce. Sub titlul „Președintele 
României dorește o colaborare apro
piată cu Turcia", ziarul de limbă 
persană „Keyhan" relevă că „Nicolae 
Ceaușescu va duce tratative cu con

La bordul motonavei 

ducătorii Turciei pentru întărirea pă
cii, întemeiată pe colaborare între 
țările balcanice și desființarea baze
lor străine din această regiune". Re- 
marcînd că „în ultimii ani Turcia a 
urmat o politică de apropiere față de 
țările din răsăritul Europei", același 
ziar scrie că în aceste zile la Ankara 
„se exprimă speranța că vizita d-lui 
Ceaușescu va duce la dezvoltarea re
lațiilor dinh e cele două țări"-

PARIS. Marile cotidiene pariziene 
și Agenția France Presse continuă să 
publice relatări despre desfășurarea 
vizitei în Turcia a președintelui Con
siliului de Stat al României. Repro
ducînd extrase din cuvîntarea tovară
șului Ceaușescu la dejunul oferit de 
premierul turc Suleyman Demirel, 
France Presse relevă pasajul în care 
se subliniază necesitatea imperioasă a 
normalizării relațiilor și îmbunătățirii 
climatului politic în Balcani, ca u 
contribuție de cea mai mare impor
tanță la consolidarea păcii și întărirea 
securității în Europa și în lume.

„Călătoria oficială a domnului 
Ceaușescu la Ankara — scrie ziarul 
„Le Figaro" — capătă, în circum
stanțele actuale, o importanță deose
bită. Ea se înscrie, în mod foarte fi
resc, în perspectiva propunerii salo 
tinzînd la stabilirea unei zone a 
păcii în Balcani. Președintele sta
tului român — scrie ziarul — 
a pus jaloanele unui precedent con- 

ciet la scară balcanică pentru o coo
perare practică între națiuni aparți- 
uînd unor alianțe militare diferite".

BONN. Vizita în Turcia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
prezentată în presa vest-germană în 
rîndul evenimentelor centrale ale 
zilei. Pentru „Frankfurter Allge- 
meine", importanța vizitei constă în 
faptul că „șefii celor două țări se în- 
tîlnesc pentru prima oară după cel 
de-al doilea război mondial". în re
latarea sa, „Suddeutsche Zeittung" 
insistă asupra dorinței României, re
afirmată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, de a întreprinde acțiuni 
pozitive de pace și de a contribui la 
intensificarea colaborării între toate 
țările balcanice.

GENEVA. Posturile de televiziune 
elvețiene apreciază vizita în Turcia 
a președintelui Consiliului de Stat al 
României ca pe o contribuție la sta
bilirea unor relații de bună coopera
re în Balcani și la destinderea in
ternațională. Comentatorii posturilor 
de radio consideră că vizita va con
stitui un prilej de lărgire a schimbu
rilor economice și culturale dintre 
cele două țări.

BUDAPESTA. Presa ungară conti
nuă să publice informații despre vi
zita în Turcia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul „Magyar Nemzet" 
publică relatările despre vizită sub 
titlul: „Bună vecinătate și colaborare 
fructuoasă în Peninsula Balcanică", 
scoțînd în evidență referirile din cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind situația din Balcani. „Pre
ședintele Ceaușescu — relevă ziarul 
— a arătat că pentru îmbunătățirea 
situației politice internaționale este 
nevoie de normalizarea relațiilor din
tre toate statele, indiferent de regi
mul lor social".

VIENA. în relatarea privitoare 
la vizita președintelui Consiliului de 
stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
în Turcia, săptămînalul vienez „Ku- 
rier" scoate în evidență că președin
tele român „s-a pronunțat împotriva 
împărțirii lumii în blocuri militare 
opuse și s-a declarat în favoarea spri
jinirii eforturilor tinerelor state care 
vor să se afirme pe plan internațio
nal". De asemenea, influentul coti
dian „Die Presse" scrie: „în cen
trul convorbirilor pe care președin
tele Ceaușescu le-a avut cu președin
tele Turciei, Sunay, au stat, desigur, 
propunerile românești referitoare la o 
întărire a cooperării pașnice în Bal
cani, care ar trebui să ducă în cele 
din urmă la transformarea acestei re
giuni într-o zonă denuclearizată".

ATENA. Toate ziarele ateniene 
continuă să oglindească desfășurarea 
vizitei președintelui Consiliului de 
Stat al României în Turcia. Refe
rindu-se la convorbirile româno- 
turce, ziarul „To Vima“ a pu
blicat sub titlul „Relațiile în Bal
cani" o relatare asupra celei de-a 
doua zile a vizitei, în care arată, 
printre altele, că „președintele 
Ceaușescu a făcut o declarație im
portantă prin care preconizează ca 
Balcanii să devină o zonă a păcii, 
a bunei vecinătăți, o zonă fără arme 
nucleare". Ziarul „Nea Politika" își 
intitulează relatarea despre vizită „O 
zonă fără rachete în Balcani", iar 
„Elefteros Cosmos" scoate în evi
dență în titlu că „Turcia susține rea
lizarea unor relații armonioase între 
țările alianței atlantice și țările so
cialiste".

COMBINA AUTOPROPULSATĂ DE RECOLTAT
Uzina „Semănătoarea" din Ca

pitală, care a acumulat o bogată 
experiență în construcția dife
ritelor mașini agricole, pregă
tește anul acesta fabricația pri
mei combine autopropulsate 
pentru recoltat. Datorită con
strucției sale' complexe, noua 
mașină va fi realizată în cola
borare cu alte întreprinderi 
constructoare de mașini de spe
cialitate din țara noastră. Com
bina este destinată recoltării 
unui mare număr de culturi ce
realiere și trifolienc, înscriin- 
du-se ca o realizare de mare va
loare a industriei noastre con
structoare de mașini. Pentru 
orez, porumb și alte culturi 
combina va fi dotată cu echipa
mente speciale de recoltat. Pro
ductivitatea ei va fi de 15 hec
tare pe zi, la o producție de 3,5 
tone boabe la hectar.

Primul lot din aceste com
bine autopropulsate va ieși de 
pe banda de montaj a uzinelor 
în timpul campaniei de recol
tare din acest an și este desti
nat verificărilor și încercărilor 
pe ogoare. începînd cu anul 
viitor, uzina „Semănătoarea" va 
livra în mod curent asemenea 
combine unităților socialiste din 
agricultură.

Realizarea 
investițiilor 

urmărită 
prin grafice-rețea

Pregătirea temeinică a exe
cuției unei investiții este, o 
problemă complexă la care 
participă, alături de titularul 
de investiții, constructorul și 
proiectantul obiectivului res
pectiv. Pentru a reduce în
tregul ciclu în execuția aces
teia (proiectare, contractare, 
livrare și execuție), Institutul 
pentru proiectări de laminoare 
a trecut la folosirea, pe scară 
largă, a graficelor-rețea. Ast
fel de grafice au fost întocmite 
în colaborare cu constructorul 
pentru realizarea unor agre
gate de laminare din cadrul 
Combinatului siderurgic din 
Galați. In prezent, întreaga 
activitate de urmărire și co
ordonare a execuției acestor- 
mari obiective industriale se 
face cu ajutorul graficelor- 
rețea, fapt ce dă posibilitatea 
luării unor decizii optime și 
intervenții operative în proce
sul desfășurării lucrărilor pe 
șantier.

PE PLANȘETE - 
UN NOU HP 
DE CARGOU

Institutul de cercetări și 
proiectări navale din Galați a 
predat recent proiectul unui 
nou tip de cargou pentru 
transportul de mărfuri gene
rale de 7 500 tone, destinat 
flotei noastre comerciale. Va
sul întrunește calități de na
vigație și exploatare deosebi
te : viteza de 16 noduri, au
tonomie de 8 000 mile marine 
și o repartizare judicioasă a 
spațiilor. Gradul ridicat de 
automatizare al compartimen
tului de mașini, instalațiile 
moderne de încărcare și des
cărcare situează cargoul ală
turi de cele mai reușite vase 
construite în străinătate.

lucrări penlru 
extinderea exploatării 

de lignit de la Uman
în bazinul de lignit al Rovi- 

narilor a fost deviat pentru a 
doua oară cursul rîului Tisma- 
na. Acest eveniment a marcat 
încheierea unei prime etape de 
construcție a Complexului de 
lucrări hidrotehnice baraj-Ro- 
vinari. executate de un colectiv 
al Comitetului de Stat al Ape
lor. Schimbarea albiei Tismanei, 
ca și modificarea cursurilor Ji
ului și Jaleșului au fost impuse 
de necesitatea creării condiți
ilor optime pentru exploatarea 
cărbunelui prin cariere în a- 
ceastă zonă. în acest scop s-au 
construit canale. însumînd circa 
20 000 metri lungime, pe care 
curg acum apele celor trei rî- 
uri. două baraje deversoare. 
precum si alte obiective, scbtîn- 
du-se de sub apă ori protejîn- 
du-se de inundații o suprafață 
ce adăpostește rezerve evaluate 
la circa un sfert de miliard de 
tone de lignit. Aceste lucrări 
vor influenta creșterea extrac
ției de lignit, astfel îneît, în 
decursul unui an. bazinul Rovi- 
nari să asigure circa 30 la sută 
din producția de cărbune a 
tării.

(Agerpres)
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în casa unui țăran de la Voroneț 
am găsit, acum cîțiva ani, un băt sau 
baston foarte neobișnuit. Capătul- 
mîner avea un cap de cocoș și un 
cap de cal astfel îmbinate încît alcă
tuiau o formă unitară cu un iscusit 
joc de sinuozități. Mijlocul mineru
lui, cu scufundătura-i circulară, îți 
permitea să te sprijini în băț, avînd 
deci rost funcțional, iar marginile cu 
pasărea și calul te uimeau prin in
ventivitatea lor estetică. Stilizată 
prin cioplire și prin cîteva linii și 
pete colorate, forma aceasta de cocoș 
și cal dovedea valențele imaginației 
meșterilor din popor.

Inspirată din viață, din mediul în
conjurător, opera aceasta de artă 
populară era totodată un act de 
descoperire, dar și de invenție. Des
coperire, pentru că, dezvăluind ochi
lor formele știute din observația și 
experiența cotidiană — formele vie
tăților din preajma omului —, le ac
centua frumusețea configurației sau 
structurii lor, ceea ce se observă 
mai puțin sau rămîne chiar ascuns 
celor care nu caută frumosul vietă
ților, lucrurilor și în genere al vieții. 
Era și invenție, pentru că, prin sin
teză, prin stilizare, se constituia o 
formă nouă, o formă artistică.

Am acasă acest obiect, foarte pre
țios pentru mine, deoarece constituie 
una din infinitele dovezi ale geniu
lui popular. Oamenii din popor por
nesc de la cele știute și trăite pentru 
a le ridica la ingenioase forme de 
sinteză intelectuală și estetică, la 
simboluri, la fantezie și fantastic.

Tendința aceasta a omului, artist șl 
neartist, de a sonda realitatea, de a 
oglindi veridicul și uneori de a-1 
ridica la simboluri, de a atribui sen
suri clare sau tainice lucrurilor, vie
tăților, semenilor este veche de cînd 
lumea, iar arta, știința, filozofia, fie
care în felul ei, cu metodele și. țelu
rile respective, năzuiesc să comunice 
ceea ce omul observă, rezumă, gene
ralizează, transfigurează.

Am avut o mare surpriză, în legă
tură cu acel băț-baston din comuna 
Voroneț, cînd, vizitînd, în toamna 
trecută, grotele de la Lascaux. îm
preună cu participant!! la adunarea 
generală a Asociației internaționa
le a criticilor de artă, am văzut 
ceva similar. Descoperite în 1940, gro
tele de la Lascaux (Dordogne, sud- 
vestul Franței) constituie una din
tre cele mai strălucite dovezi ale naș
terii artei, cu premise în parte vala
bile și astăzi. Aparținînd paleoliticu
lui superior, imaginile murale de la 
Lascaux dovedesc cum, în fiecare 
perioadă, arta interpreta vizual, dar 
și intelectual, cele văzute și trăite de 
oameni.

înfățișînd sute de animale, pictorii 
paleoliticului, mult mai evoluați de
cît era știut mai înainte, îmbinau 
realismul vizual' cu realismul Thte- 
lectual, adică arătau atit ceea ce 
vedeau direct (profilul animalelor, 
de pildă) cit și ceea ce știau sau 
cunoșteau că există (pictau ambele 
coarne ale taurilor, deși nu vedeau 
din profil decît un corn). Dar, în 
afară de forța și spontaneitatea cu 
care figurau animalele, în diferite 
stiluri, după generații și „școli" de 
artă, pe pereții de la Lascaux apar și 
imagini „tectiforme", adică siluete 
geometrice de colibe, unele forme 
vegetale și, mai interesant încă, o 
scenă cu un om mort între un bizon 
trănit și un rinocer. Alături de omul 
căzut, în cursul unei vînători, se află 
pictate un propulsor de silex și un 
băț care are în vîrf o pasăre, înru
dită parțial’ ca formă cu cea de la 
Voroneț. Savanții încă discută sem
nificația acestui băț. Stîlp funerar ? 
Totem ? Acolo, la Lascaux, ca și în 
alte grote pe care le-am vizitat, se 
găsesc uneori imagini de animale 
care uimesc șî intrigă, părînd oameni 
travestiți în animale sau. dimpotrivă, 
animale deja umanizate. Comenta
torii mai noi nu se mai rezumă la 
explicațiile magice, ci studiază și 
preocupările estetice ale artiștilor 
paleoliticului.

De ce am amintit toate acestea T 
Pentru a arăta că, de-a lungul mile
niilor șl secolelor, arta a fost mereu 
legată de trăirea și cunoașterea me
diului ambiant, de experiențele uma
ne, iar invenția formelor s-a bizuit 
pe descoperirea diferitelor „straturi" 
și semnificații ale realului, descriind, 
rezumînd, stilizînd, simbolizînd. 
transfigurînd, visînd cele simțite și 
cele gîndite, cele cunoscute și cele 
dorite a fi cunoscute.

Reflectam la acestea vizitînd unele 
recente expoziții colective sau indi
viduale de artă plastică, citind unele 
poeme sau lucrări de epică. Avem 
foarte multe talente tinere în toate 

;artele și se vădesc strădanii de a 
găsi expresii noi, forme inedite, me
tafore sugestive. Dar, uneori, inten
țiile acestea bune, dorințele de afir
mare păcătuiesc prin lipsa de auten
ticitate a inspirației, prin lipsa de vi
talitate a expresiilor, printr-un er
metism care a ajuns la banalizare,

Vizitînd recent Expoziția de peisaj, 
organizată de către Cenaclul tinere
tului aparținînd Uniunii Artiștilor 
Plastici, mi-am dat seama de un fe
nomen pe care aș dori să-1 comentez. 
Picturile și acuarelele celor’40 de ti
neri expozanți dovedesc, în marea 
lor majoritate, simțămîntul culorii, 
căutarea de forme moderne, uneori 
fericită imaginație și vădit efort de 
gîndire. Totuși, puține din peisajele 
expuse emoționează și stimulează 
gîndirea și contemplația.

Dacă citești titlurile tablourilor, 
afli că ar fi vorba de baraje și uzine, 
de străzi și blocuri orășenești, de as
pecte de la Porțile de Fier, de pei
saje de la Iași și Galați, de pe Bără
gan și din Dobrogea, de pe coastele 
Mării Negre, de vestigiile de la Sar- 
misegetuza etc. în unele se vădesc, 
sub diferite forme, spiritul locului, 
ceva din atmosfera lui, din configura
țiile caracteristice. Dar în altele for
mele sînt atît de abstractizate, meta
forele atit de ermetice, liniaturile și 
coloritul atît de depărtate de temă 
încît foarte lesne poți lua un pod 
sau un baraj drept o oarecare struc
tură geometrică, respectivele orașe 
drept jocuri doar de linii și culori 
fără nimic specific.- Dealurile devin 
simple jocuri de curbe paralele, 
printre care uneori sînt presărat! 
arbori cu un fel de globuri în vîrf. 
amintind de viziunile lui Paul Klee. 
Cînd e vorba de ruinele și vestigiile 
trecutului, vezi un fel de cristale ira
diante, frumoase în alt context^ dai 
care par a nu avea nici o legătură 
cu subiectul respectiv. Chiar și na
tura — adică arborii și florile, ma
rea și colinele — e reprezentată prin 
simple pete de culoare în noul stil 
denumit „impresionism abstract" —

de Petru COMARNESCU

ori într-un fel de forme geometrice, 
linînd de „abstractismul geometric".

Știm prea bine că peisajul este 
uneori o „stare sufletească" sau că 
poate fi sugerat prin metafore geo
metrice ori prin tonalități a- 
parținînd cît de cit locului, dar prea 
au devenit multe dintre peisajele 
expuse recent, și nu numai la expo
ziția de la Ateneu, doar simple și 
arbitrare metafore. Și dacă măcar 
acestea ar fi inventate de către res
pectivul autor ! Uneori simți că pei- 
sajele-structuri, peisaj ele-stări su
fletești, peisajele-metafore sînt în
datorate abstractismului lui Kandin
sky, poeticii lui Klee, structuralis
mului lui Franz Kline. îți dai seama 
că artistul nu a pornit de Ia simță
mintele trezite de contemplarea sau 
trăirea atmosferei sau locului pre
tins evocat, ci că s-a gîndit cam așa : 
„Cum să fac eu ceva care să nu 
semene cu ce fac ceilalți (de la noi) ? 
Ce forme să folosesc spre a fi mo-

Reflecții pe marginea
unor expoziții

dern (modern pe cît crede el că « 
modernitatea) ?“ ș.a.m.d.

Nu stăruim asupra marii noastre 
tradiții peisagistice moderne, de la 
Grigorescu, Luchian, Andreescu, Pe- 
trașcu, Pallady, Șirato, Luchian, 
Ghiață, Bunescu, Catargi, 
rencu sau Ia Brăduț _____ ,
Viorel Mărgineanu, Gh. Răducanu, 
Adrian Podoleanu îî...
nume diferite din toate generațiile 
și să semnalăm unele manifestări 
mai recente. Dar amintim că însuși 
„ultramodernul" Picasso, tatăl atîtor 
curente din arta contemporană, își 
permite uneori să fie concret, să fie 
realist-poet în peisagistica sa.

Am văzut Ia Paris, în cadrul unei 
expoziții intitulate „Poezia mării", 
un tablou de Picasso, datat 1966, și în 
care coastele Mediteranei apăreau 
în splendoarea lor, firește arătate 
nu naturalist, dar interpretate cu 
elementele lor reale, concrete, îmbă
iate în lumina și coloritul local. Nu 
le puteai confunda cu priveliști de la 
Polul Nord sau cu reverberații colo- 
ristice de oriunde și de nicăieri. 
Erau în tabloul lui Picasso și acel

. la 
Ciucu- 

Covaliu,
ca să dăm

t

genius loci, absolut necesar peisaju
lui, și interpretarea poetică, și starea 
sufletească, și o tehnică modernă, 
dar nu arbitrară pînă la neputința 
de a recunoaște ceva din caracterul 
locului.

Multora dintre tinerii noștri pic
tori parcă le e frică să se mai apro
pie de concretul lumii, abuzînd de 
un ermetism sau abstractism, la care 
un Picasso, un Klee. un Bissiere sau 
Robert Rauschenberg adesea au re
nunțat sau renunță pentru a comu
nica mai firesc și mai direct cp con
temporanii lor.

Comentînd creația lui Paul Klee — 
artist-gînditor de mare amploare, 
care a retrăit, în operele sale, can
doarea copilăriei, reminiscențele 
unui om de mare cultură, imaginația 
unui poet și muzician — criticul 
Werner Schmalenbach făcea obser
vația că acesta a întreținut mereu 
un dialog cu natură — dialog socotit 
indispensabil de către artist pentru 
toți artiștii. Klee vedea „natura ca o 
voce, ca un «concert» al unor ne
numărate voci ascunse, aproape im
perceptibile : aceasta este natura 
care răzbate în opera lui Klee sau, 
mai bine spus, care devine percep
tibilă".

în Expoziția peisajului, de care 
ne-am ocupat aici, există, în genere, 
și o seamă de lucrări care spun po
vestea locului, evocă atmosfera si fru
musețea lui, aducînd poezie, lirism, 
dramatism, dar sînt și multe în care 
natura, orașele, construcțiile nu mai 
sînt deloc perceptibile. Acest feno
men ne îngrijorează, ne întristează 
și de aceea îl semnalăm. Am putea 
da multe nume de artiști tineri care, 
cu vitalitate și poezie, în diferite 
forme, fac' perceptibil peisajul cu 
specificitatea lui, dar poate mai mul
te nume de artiști care nu-ți mai 
comunică nimic sau comunică altce
va decît pretind, făcind o geome
trie seacă, folosind metafore bana
lizate, în pofida pretinsei lor moder
nități, notînd „semne" absconse 
colorînd vag sau neutru 
tatea.

Aceasta, pentru că ei uită 
venta forme noi înseamnă __
a trăi și descoperi valențele cele 
mai variate și mai semnificative ale 
realității văzute, simțite, știute, sau a 
aceleia pe care dorim să o cunoaș
tem, asemeni oamenilor de știință, 
astronauților, oamenilor cu nobilă si 
cutezătoare imaginație. între vizibil 
și invizibil, între vizualitate și gîndi
re există punțile simțirii, ale liris
mului, ale gîndirii comunicabile. 
Cine rupe aceste punți lasă reci și 
nepăsători chiar și pe privitorii care 
iubesc imaginația, simbolurile, meta
forele.

și 
reali-

că * în- 
totodată

PROGRAMUL I
11,00 — Limba germană. Lecția 

49 (reluare). 11,30 — Pentru elevi. 
Consultații la limba română : Gra
matică — c.’nsa a Vili-a (reluare). 
17,30 — Telex T V. 17,35 — Pentru 
elevi. Consultații la chimie (cia-

, .. sa a VIII-a). 18,05 — Limba rusă.
Lecția 48-a. 18,30 — Studioul pionier:lor: Pe cărările vacanței. 19,00 — 
Telejurnalul de seară — Buletinul meteorologic. 19,30 — Medalion i u- 
zical : Grigoraș Dinicu. 19,50 — „Albina românească" — film documentar. 

20,00 — Seară de teatru : „Fîntîng turmelor" de Lope de Vega. 21.10 — 
Steaua fără nume — Eniisiune-concurs de muzică ușoară. 22,10 — Itinerar 
european (V) : Salonul tinerei sculpturi — 22 25 — Dansuri din opere. 
22,45 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

20,00 Telex TV. 20,05 — Concert simfofnic. Partea r a concertului orches
trei de studio a Itadioteleviziunli. Dirijor : Alfredo Bonavera (Italia). In pro
gram : Uvertura la opera „Scara.de mătase" de Rossini: Concertul pen
tru vioară în do major de Haydn, solist: Mihai Constantinescu. 20,40 — 
Filmul artistic : „Oameni în rulotă" — producție a studiourilor ceho
slovace.

1

I

I
A

I

i

î
I
I

I
I

\
Â

i 
î
I

i

• Răutăciosul adolescent: REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
• Riscurile meseriei : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30; 
20,45.
• Plajele lumii : BUCUREȘTI —
9 ; 11 ; 13 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Tată de familie : FESTIVAL — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• La est de Eden : VICTORIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Oameni împietriți : CENTRAL
— 12,15 ; 18,45.
« Un bărbat șl o femeie 
TRAL .................
•
«
18
•
MATECA
• Campionii,
Regele Fotbal ; Pledoarie pentru 
volei ; Domnia sa pietonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
« Pe teren propriu : LUMINA — 
8.30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45.
• Micul fugar : DOINA - 
13 ; 15, FLACĂRA — 20,30.
o Un om pentru eternitate : 
DOINA — 18 ; 20,30.
• Pașa : FEROVIAR — 8—12.15 în 
continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15, MODERN — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15;
20.30. ARTA — 8,45—16,15 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,15.
• Tarzan, omul maimuță ; Fiul 
lui Tarzan : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19.
• „...Apoi s-a născut legenda" : 
BUZEȘTI — 15,30 ■; 18 ; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• B.io Bravo : DACIA — 3.45—14,15 
în continuare ; 17,15 ; 20, MIORIȚA
— 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, ------
REASCA — 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• Program pentru copii i 
REASCA —'
• Rolls-Royce-ul galben : BUCF.GI
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GIU
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un delict aproape perfect : 
UNIREA — 15,30 ; 18.
• Prietenele : UNIREA — 20,30.
• Astă seară mă distrez : LIRA
— 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Bună ziua, contesă : DRUMUL 
SĂRII — .15 ; 17,30 ; 20, VOLGA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
• Cuțitul în apă : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Pentru încă puțini dolari : ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18,15 ; 20.30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9.30—13,30 în continuare; 
16 : 16,15 ; 20.30.
0 Marele șarpe : VIITORUL —
15.30 ; 18.
• Hoțul de piersici : VIITORUL
— 20,30.
• Căderea imperiului roman : 
POPULAR — 15,30 ; 19.30.
• .ludoka, agent secret : MUNCA
— 16 ; 18.
0 Acuzatul : MUNCA — 20.
0 Aventurile 'lui Tom ’Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul 1 COS
MOS — 15,30 ; 19.
0 Pianele mecanice : FLACĂRA
- 15,30 ; 18.
0 Taffy și vînătorul : VITAN —
15.30.
• Un taxi pentru Tobruk : VITAN
— 18 ; 20,30.
• Casa mamei noastre : RAHOVA
— 15,30 ; 18.
• Bela : RAHOVA — 20,30.
0 Expresul colonelului von Ryan: 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
0 In orașul „S“ : PROGRESUL —
20.30.
0 Feldmareșala : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15 ;,
0 împușcături sub suînzurătoare: 
PACEA - 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Primăvara pe Oder : CRINGAȘI
- 15,30 ; 18 ; 20,15.

CEN-
10 ; 14,15 ; .16,30 ; 20,45. 

Aventura : UNION — 15,30.
Primul învățător : UNION — 
; 20,30.
Chemarea destinului i CINE- 

12 ; 14.
mîndria noastră ;

sa

9 ; 11 1

FLO-

9.
FLO-
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Din documentele de partid șî ds 
stat — Directivele C.C. al P.C.R. pri
vind dezvoltarea școlii de toate gra
dele și Legea învățămîntului — 
se desprind pentru noi toți, cei care 
lucrăm în universitate, o serie de în
datoriri de cea mai mare însemnă
tate pentru traducerea în fapt a po
liticii partidului în domeniul cultu
rii, al dezvoltării și perfecționării în
vățămîntului. Dar aceste documente 
constituie numai punctul de plecare, 
cadrul legal al activității noastre, 
hotărîtoare fiind munca organizato
rică concretă ce se desfășoară pen
tru înfăptuirea în practică a obiecti
velor stabilite, preocuparea perseve
rentă, zi cu zi. pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de partid, 
pentru realizarea obiectivelor pe care 
societatea socialistă le pune în fața 
școlii. Unul din aceste obiective este 
perfecționarea și modernizarea con
ținutului planurilor și programelor 
de învătămînt.

Evident, sarcinile ce ne revin în 
acest domeniu trebuie să fie înscrise 
în agenda noastră de lucru cu men
țiunea „urgent" nu numai datorită 
interesului major pe care-1 repre
zintă, ci și datorită unor rămîneri în 
urmă care se constată. Din analiza 
proiectelor planurilor de învățămînt, 
elaborate în universități, care sînt în 
curs de definitivare la Ministerul în
vățămîntului, de către comisii de 
specialiști, rezultă că față de anii 
trecuți s-au operat unele îmbunătă
țiri apreciabile. Au căpătat o mai 
mare pondere disciplinele fundamen
tale — unele din disciplinele cu ca
racter îngust cumulîndu-se sau tre- 
cîndu-se in categoria celor faculta
tive ori la alegere) s-a căutat să se 
stabilească un raport mai judicios 
între cursurile generale și cele de 
specialitate, între prelegeri și activi- , 
tați aplicative — s-a redus numărul 
obligatoriu de ore săptămînal și nu
mărul anual al examenelor, s-a efec
tuat o mai bună repartizare a aces
tora pe semestre etc. Cu toate aces
tea, după părerea mea, nu s-a ținut 
îndeajuns seama și nu s-au aplicat cu 
toată consecvența indicațiile ca în 
procesul instructiv-educativ să se 
pună accentul îndeosebi pe aspectele 
de sinteză și, în același timp, pe ele
mentele de concretizare ale diferite
lor discipline, urmărindu-se în cît 
mai mare măsură stimularea capa
cității de gîndire și de muncă indi
viduală a studentului. In consecință, 
există posibilități pentru o și mai 
adîncă raționalizare, în acest sens, 
a planurilor de învățămînt și o dată 
cu acestea și a programelor de stu- 
aiu. Dar, în limitele unui articol, 
problema nu poate fi abordată ex- 

( hausliv. Tocmai de aceea, în cele ce 
urmează ne vom limita la modul în 
care șînt pregătiți viitorii profesori.

Pe plan internațional este larg ac
ceptată concepția potrivit căreia, în 
condițiile contemporaneității, pe pri
mul plan al pregătirii specialiștilor 
pentru orice domeniu trebuie să stea 
aspectul formativ. Cerința este cu 
atît mai actuală pentru noi. cu cît 
orînduirea socialistă nu cere numai 
specialiști bine pregătiți, ci specia- 
liști-cetățeni, oameni dezvoltați mul
tilateral, devotați cauzei partidului 
nostru, cadre capabile să contribuie 
cu pasiune și spirit creator la mer
sul înainte al societății. Or, profe
sorii sînt cei dinții care trebuie for
mați în acest spirit, lor revenindu-Ie 
sarcina nobilă de a pregăti viitoa
rele generații ale națiunii noastre.

In mod cu totul firesc, nu nu
mai disciplinele denumite generic 
„umaniste" contribuie la realizarea 
acestui deziderat, ci toate discipli
nele. In consecință, se impune, 
cred, ca noile planuri și programe

Institutul politehnic din Brașov: Instantaneu din laboratorul de automatizări al Facultății de electro-mecanicâ Foto : S. Cristian

O lucrare avînd ca o- 
biect special de cercetare 
problemele filozofiei - cul
turii n-a mai apărut la noi, 
dacă ne aducem bine a- 
minte. de peste două de
cenii. Ce-i drept, diferite 
aspecte ale chestiunii au 
fost nu o dată abordate în 
lucrări cu tematică înru
dită. de filozofie, sociolo
gie, etnografie, estetică sau 
istorie, literară. Dar acolo 
problemele filozofiei cul
turii ocupau un loc subsi
diar, neputînd prospecta 
totalitatea fenomenului. 
Meritul lui AL Tănase, au
tor al lucrării recent apă
rute în Editura științifică 
„Introducere în 
culturii", este, < 
incontestabil.

Cercetător cu 
sistematice în i 
filozofiei culturii, (relevate 
încă în 1960 in cartea „Li
bertate și necesitate"). Al. 
Tănase anunța de mai multi 
ani. prin studiile publicate 
în revistele de specialitate, 
o carte despre filozofia cul
turii. Ne așteptam chiar la 
un compact tratat în mai 
multe volume. Intenția — 
sîntem avertizați în prefață 
— nu a fost abandonată, 
volumul apărut urmînd să 
fie întregit de alte două, 
care vor lumina noi aspec
te ale complexelor proble
me legate de istoria cultu
rii, de implicațiile ei cate-

i filozofia 
de aceea,

preocupări 
problemele

ne a-gorîale. Deocamdată 
flăm înaintea acestui prim 
volum, conceput ca o in
troducere în problemă. (Se 
reia astfel o veche tradi
ție în literatura noastră fi
lozofică și sociologică, cînd 
se publicau curent lucrări 
de inițiere în diversele dls_ 
cipline). Prin caracterul și 
structura ei, cartea lui Al, 
Tănase se recomandă ca o 
informată inițiere în pro
blemele filozofiei culturii, 
clarificînd adecvat catego
riile ei de bază, dezbătînd 
chestiuni esențiale ale uma
nismului. Cartea nu a fost 
realizată prin metoda faci
lă a subțierii artificiale 
dificultăților 
problemelor, 
chestiunile 
află la locul 
dezbaterea
tent analitică, nu se forea
ză pînă în stratul ile mai 
adinei ale înțelesurilor ei, 
accentul căzînd ne defini
re. clarificare și delimitare.

Discuția se poartă cu dis- 
cernămînt în jurul cate
goriei cultură, urmărită în 
trăsăturile definitorii, ca și 
în zonele acelor connente 
socotite, pe bună dreptate, 
corelative culturii : valoa
re. civilizație, conștiință 
personalitate. Introducerea 
și întreaga Parte întîia a 
cărții (volumul e împărțit 
in trei părți) îl introduc pe 
cititor în problemele gene-

a
originare ale 
Aproape toate 
implicate se 
lor. N >mai că 
nu e inșis-

rale 
cele 
fiei 
spațiul larg acordat acestor 
probleme ni se par nu nu
mai justificate, dar și efi
cient utilizate. Se demons
trează necesitatea șl legiti
mitatea unei filozofii mar
xiste a culturii (descriin-

și — nu o 
particulare 
culturii. Insistenta

dată — în 
ale filozo-

Si

După cîteva definiții preli
minare, categoria culturii 
este scrupulos analizată în 
raporturile ei determinate 
fată de natură și societate, 
pentru a se propune apoi 
elementele necesare unei 
definiții marxiste a cultu
rii, Examenul se ferește în 
aceste capitole de îngustări

asupra culturii, într-o 
definire care urmă- 
în egală măsură pla- 

:el genetic

sant) 
nouă 
rește 
nul structural, 
și cel functional.

Raportul dintre cultură 
și civilizație — problemă 
mult controversată, de o 
largă audientă și în litera
tura noastră filozofică —

Prof. univ. dr.
N. APOSTOLESCU

Universitatea din Timișoara ani de 
condiție

să-î 
atit 
do- 
ne- 
nu- 
stu- 

de

a cadrelor
studiu să jaloneze un proces de 

pe 
ac-

de 
învătămînt — axat în principal 
cerințele concrete ale viitoarei 
tivităti profesorale a studenților — 
care să îmbine in mod armonios 
însușirea cunoștințelor de speciali
tate cu formarea spiritului științi
fic, bazat pe concepția materialist- 
dialectică. si cu pregătirea pedago
gică. necesare profesorului zilelor 
noastre. Pentru aceasta cred că 
trebuie operată mai ferm comasa
rea disciplinelor de specialitate. în- 
globîndu-se pe cît 
cuceriri ale științei 
sic al disciplinelor 
ciplinele noi care 
legică a procesului
tei și care ar fi necesar să fie cu
noscute de studenti. dar nu-si gă
sesc locul în cadrul disciplinelor an
terior constituite, pot fi trecute în

cu putintă noile 
în sistemul cla- 
respective. Dis- 

apar ca urmare 
dezvoltării stiin-

puncte de vedere

categoria cursurilor speciale, facul
tative sau la alegere. •

în al doilea rînd, consider că e 
necesar să se asigure în planurile 
de învătămînt un spațiu mai larg 
științelor sociale, menite să înarme
ze pe studenti cu ideologia mar- 
xist-leninistă și politica științifică a 
partidului nostru. Poate că ar fi 
indicată o anumită ierarhizare a 
acestor discipline, stabilindu-se una 
dintre ele ca fundamentală, în func
ție de profilul facultăților, celelal
te subordonîndu-se celei dinții, prin 
încadrarea în categoria „la alegere" 
cu un număr mai redus de ore.

Al treilea grup de probleme, care 
cred că trebuie să facă parte din 
ansamblul sistemului de pregătire a 
profesorilor si să-și găsească deci 
locul potrivit. în planul de învătă
mînt al universității, este acela al 
disciplinelor pedagogice. Pentru 
pregătire 
profesori 
țese că 
putea să 
Mia copilului, psihologia pedagogică, 
pedagogia generală, metodica pre
dării disciplinei de specialitate și 
practica* pedagogică — evident, 
daptate specificului facultății și 
strîns legate cu aspectele multila
terale ale procesului instructiv-edu- 
cativ. Nu sint împotriva unei gru
pări a acestor discipline. în așa fel 
ca să nu ocupe în economia gene
rală a 
loc în 
prima 
du-'se, 
rea de specialitate. Desigur, se cer 
unele restructurări si orientări noi 
ale disciplinelor pedagogice si. mai 
ales, o reorganizare cît mai grab
nică a sistemului practicii pedago
gice.

în continuare, consider că ar fi de 
dorit ca în planurile de învătă
mînt să ocupe un loc stabil și cu ca
racter obligatoriu limbile moderne. 
Nu se poate concepe un profesor care 
să nu cunoască cei puțin acceota-

o 
satisfăcătoare a viitorilor 
în acest domeniu, soco- 

disciplinele respective ar 
fie următoarele : psiholo-

planurilor de învătămînt un 
afara strictului necesar — in 
ordine de importantă punîn- 
de la sine înțeles, pregăti-

bil măcar o limbă străină, care 
permită un dIus de informare 
în specialitate cît si în diferite 
menii ale culturii. Apreciez ca 
cesar studiul acestor limbi cel 
tin pentru primii doi 
dii universitare, ca o 
Dromovare.

Conferința națională
didactice a relevat necesitatea ca, la 
anumite specialități, pregătirea pro
fesorilor să se facă pe profil combi
nat, spre a se asigura numărul de 
ore necesar constituirii catedrelor, 
mai ales pentru școala de 10 ani. 
Problema este destul de dificilă, 
deoarece alcătuirea în acest fel a 
profilului trebuie să se facă pe 
structuri apropiate de specialitățile 
avute în vedere, respectîndu-se nu 
numai necesitățile cantitative, ci și 
cele calitative, modul cum aptitudini
le corespunzătoare pot exista la una 
și aceeași persoană. In orice caz, adu
cerea facultăților universitare mai 
aproape de rolul lor de a pregăti 
cadre didactice presupune în primul 
rînd o restructurare a profilului cel 
puțin a unor facultăți și secții- Tn 
acest sens, credem că trebuie lărgită 
aplicarea cuplului fizică și chimie, 
care șl în trecut a dat rezultate 
bune. Trebuie lărgită, de asemenea, 
combinarea științelor biologice cu 
geografia, istoria, urmînd, poate, să 
se grupeze cu disciplinele filologice 
(limba română, în primul rînd) dis
cipline ca filozofia și științele so
ciale în general. O situație specială 
o au disciplinele muzica, arte plas
tice și educația fizică, situație care, 
cred, necesită un studiu deosebit de 
atent.

Acestea sînt numai cîteva din as
pectele care se ridică în legătură cu 
elaborarea noilor planuri pentru în- 
vățămîntul universitar. O problemă 
importantă o constituie și elabora
rea modernă a programelor de stu
diu pentru disciplinele prevăzute în 
planurile de învătămînt. Este evi
dent necesar ca această sarcină să 
fie abordată cu mult curaj pentru a 
se elimina detaliile nesemnificative
— condiție a reliefării problemelor 
fundamentale și implicit a m';|'- 
studenților cu metodologia ââ 
tații, a cultivării interesului pe 
tru știință și priceperii de 
dia independent, de a ini) .. 
gătii proprii sau a colabora la . 
ca de cercetare în specialitate.-' In 
această concepție s-ar putea reduce
— cei puțin la unele discipline — 
numărul orelor de curs, creîndu-se 
posibilitatea de a se spori orele de 
seminar și de lucrări practice, aces
tea efectuîndu-se — cel puțin par
țial — sub conducerea directă a șe
fului de disciplină. Cursurile ar da 
cunoștințele de bază și orientarea în 
gîndire, iar activitățile aplicative ar 
.adinei problemele pe calea studiului

' individual și a lucrărilor efective. 
Pentru a asigura activitatea proprie 
a studenților în munca de informare 
și a-i înarma totodată cu metode de 
lucru, opinez pentru introducerea în 
cadrul seminariilor, Ia anumite dis
cipline. a metodei comentariilor pe 
bază de texte reprezentative din bi
bliografia recomandată, interpretate 
în lumina teoriei expuse la curs, 
alternînd această metodă cu aceea 
a referatelor alcătuite de studenti.

Elaborarea și definitivarea noilor 
planuri de învătămînt și a progra
melor de studiu reprezintă un mo
ment important în viata universi
tară. Fizionomia lor trebuie să fie 
de durată ; aceasta obligă . cu atît 
mai mult ca ele să răspundă tutv’'B,' 
cerințelor, să reflecte rigurofe; / 
vederile și spiritul directivelor^ 
de partid.

d- 
jn- 
5tu- 
jsti- 
,iun-

»’

I

t <

SKasssnEsaaasssssSft

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (Ateneul Român — sala 
Studio) : Concert de sonate — 
20. Interpretează : Dolores Popescu 
Popa — violoncel — și Albert 
Guttman — pian.
o Opera Română : Madam But
terfly — 19,30.

• Teatrul de Operetă : Sînge vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Enigma Otiliel — 
11 ; Becket — 19,Ș0z; (sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
o Teatrul „Lucia'' Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Photo Finish — 15 ; Tandrețe 
șl abjecție — 20.
• Teatrul ,,C. I. NOttara" (sala Magheru) : Frumoasa duminică de septem
brie — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
•

•
din str. Academiei) : A fugit un tren — 10.
s Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Garderobierele ; Vin soldații ; Există 
nervi — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei 
— 19,30.
• Ansamblul Artistic.al Uniunii Generale a Sindicatelor : Selecțiuni ’68 — 20.

19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
Teatrul Mic : Prețul — 20.
Teatrul Giulești : Cursa de șoareci — 19,30.
Teatrul „Ion Creangă" : Egmont — 18,30.
Teatrul evreiesc de stat : Intilnire pe culmi — 20.
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuciada — 10 ; (sala

suficient săE poate 
ționăm în acest sens 
tul că se evidențiază 
rea de a concepe antinomic 
realitatea celor două con
cepte, că se demonstrează 
raporturile lor de înrudire 
și reciprocă întregire, că 
civilizația e definită ca to
talitatea valorilor culturale

men
ta p- 

eroa-

AL. TANASE
//

ilozofia culturii
Introducere

du-i-se și obiectul) ca dis
ciplină teoretică autonomă, 
deosebită de sociologia cul
turii. de antropologia cul
turală și celelalte discipline 
umaniste. Pledoaria, con
vingătoare, este întregită de 
clarificările aduse cu pri
lejul examinării critice . a 
principaleloi curente și 
tendințe filozofice contem
porane privind interpreta
rea și explicarea culturii.

note de lector

și rigidități, relevînd nuan
țat nu numai principalele 
puncte de 
ciologic și 
efortul de 
conceptul 
si punctul 
torului (nu o dată intere

vedere (cel so- 
cel axiologic) în 
a defini marxist 
de cultură, dar 
de vedere al au-

se bucură, de asemenea, de 
o atentă analiză. Efortul 
autorului de a limpezi, 
dintr-un unghi marxist de 
cercetare, raporturile din
tre conceptul de cultură și 
cel de civilizație se sol
dează cu rezultate notabile.

integrate în practica social- 
umană. că se precizează 
ideea potrivit căreia nive
lul de civilizație al unei so
cietăți, al unui popor sau 
al unei națiuni nu se apre
ciază numai după amploa
rea activității culturale ex
primată în creațiile litera
re, artistice sau științifice, 
ci și după măsura în care 
acestea au devenit factori 
reali în acțiunea transfer.

mării condiției de viață a 
oamenilor. Excursul critic 
în literatura românească a 
problemei e extrem de 
bine venit, deși l-am fi 
voit organizat pe curente 
de idei și fără acele 
omisiuni care acum con
tribuie la sărăcirea ansam
blului. Oricum, dezbaterea 
realizată reprezintă o con
tribuție la dezvăluirea ero
rilor pe care s-au dezvol
tat asemenea curente de 
idei ca sămănătorismul ex
tremist din faza sa tîrzie 
(ne gîndim la un Aurel C. 
Popovici cu a sa „Naționa
lism sau democrație — -o 
critică a civilizației moder
ne") la gindirism sau trăi
rism.

în sfîrșit, autorul se ocu
pă de analiza raporturilor 
dintre cultură șl conștiința 
socială. Ne pare rău a con
stata parcimonia materia
lului în aceste capitole, tra
tate uneori prea grăbit. Un 
capitol ca cel intitulat 
„Idealul cultural socialist 

' și îmbogățirea conceptului 
de cultură", tratat pe un 
spațiu mai mare și mai 
analitic, putea adăuga, cu 
siguranță, dimensiuni uti
le lucrării.

Ar fi nedrept să nu se 
recunoască : așa cum e gîn- 
dită și realizată, cartea îșr 
atinge. în bună măsură, 
scopul. Desigur, scopul 
putea fi atins (poate chiar 
mai bine) și dacă autorul

1

I

I

o realiza 
avem de

și-o concepea și 
altfel. Dar noi 
apreciat o realitate finită, 
structurată după o înțele
gere anume, ale cărei re
zultate, chiar dacă nu ire
proșabile. sînt incontesta
bile. $i, de vreme ce am 
notat cuvîntul reproș, am 
aminti că predilecția auto
rului pentru modalitatea 
istorică a expunerii, cumu
lată cu aplecarea spre des
criere, 
lungimi 
capitole, 
decît de 
adecvat 
trare. Nu uităm să adău
găm că lungimile acestea 
au fost artificial create și 
datorită citării excesiv de 
generoase, contribuind și 
la diminuarea spațiului 
care, firesc, trebuia rezer
vat comentariului analitic.

Chiar cu neajunsurile 
sale, cartea Iui Al. Tănase 
este o prezentă necesară, 
nelipsită de accente ori
ginale, în literatura noas
tră filozofică. Prin această 
carte, două din domeniile 
neglijate ale filozofiei (fi
lozofia culturii și filozofia 
valorii) își întregesc la noi 
fizionomia. Un public larg, 
cu deosebire tineretul stu
dios. a căpătat un compe
tent instrument de îndru
mare și lucru, care îndeam
nă la reflecție, discuție și 
lectură.

au creat, adeseori, 
supărătoare unor 
care nu ar fi avut 
cîștigat printr-un 

efort de concen.

Z. ORNEA
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SPORTTovarășul Virgil Trofin

BREVIAR
REZULTATE TEHNICE

Cronica zilei
vremea

a primit delegația de activiști 
ai P.C. din Cehoslovacia

Miercuri, 26 martie, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști ai 
P.C. din Cehoslovacia, condusă de 
ing. Anton Perkovici, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, de
putat în Adunarea Federală a R. S. 
Cehoslovace, președintele Comite
tului Național raional Zilina, care.

la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizita de schimb de experiență în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că. a participat tovarășul Aldea 
Militaru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Karel Kurka, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

^întrevederea delegației Consiliului

Ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la București, Ka
rel Kurka, a oferit miercuri seara 
un cocteil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de activiști ai 
Comisiei Centrale de Control și 
Revizie a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Milos Ja
kes, președintele Comisiei, și a de
legației de activiști ai Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, condu
să de ing. Anton Perkovici, mem
bru al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, deputat în Adunarea Federală 
a R. S. Cehoslovace, președin-

tele Comitetului Național raional 
Zilina.

Au luat parte tovarășii Dumitru 
Coliu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
partid, Constantin Pîrvulescu, pre
ședintele Comisiei Centrale de Re
vizie, Aldea Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., loan Gluvacov, membru 
al C.C. al P.C.R., și Andrei Cer- 
vencovici, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., membri 
Central de partid, 
partid.

' Miercuri dimineața, delegația 
Consiliului municipal Stockholm, 
condusă de Eva Remens, președinta 
Consiliului, a făcut o vizită la 
Comitetul Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
unde a avut o întrevedere cu Du
mitru Popa, președintele Comite
tului Executiv, primarul general 
al Capitalei.

Au luat parte Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte, și alți membri ai 
Comitetului Executiv. A fost de 
față Cari Rappe, ambasadorul 
Suediei la București.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații privind acti-

vitatea edilitai’-gospodărească și 
de deservire a populației în cele 
două capitale. La încheierea vizi
tei, membrii delegației au semnat 
în cartea de aur a Consiliului 
popular municipal. .

în continuare, delegația a vizi
tat complexe comerciale, unități 
de deservire a populației și obiec
tive social-culturale și de învăță- 
mînt din noul cartier de locuințe 
bucureștean Drumul Taberei.

Seara, primarul general al Ca
pitalei a oferit, în cinstea dele
gației, un dineu.

PROGRESUL—RAPID 1—1 (1—1). 
Au marcat : Țarălungă (min. 4) și 
Grama — autogol (min. 38).

DINAMO BUCUREȘTI—STEAUA 
4—2(0—1). Au marcat : Dumitra- 
che (min. 51), Lucescu (min. 02), 
Boc (min 76) și Frățilă (min. 73) 
pentru dinamoviști și Pantea (min. 
6) și Voinea (min 67) pentru 
Steaua.

FARUL—VAGONUL 1—0 (1—0).
A marcat Sasu (min. 44).

F.C. ARGEȘ—JIUL 2—0 (1—0). Au 
marcat : Radu (min. 36) șl Do- 
brin (min. 90).

U.T.A.—PETROLUL 2—0 (1—0). 
A marcat Petescu (min. 11 și 56).

DINAMO BACĂU—A.S.A. TG. 
MUREȘ 2—1 (1—1). Au marcat : 
Ene Daniel (min. 33), Ruglubei 
(min. 60) și, respectiv, Lucacl 
(min. 45).

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
UNIVERSITATEA CLUJ 1—0 (0—0). 
A marcat Niță (min. 51).

POLITEHNICA IAȘI—CRIȘUL 
2-0 (0—0). A marcat Goliac (min. 
59 și 88).

CLASAMENTUL
U.T.A. tf) 12 4 3 32—15 28
Univ. Craiova 19 10 3 6 33—31 23
Dinamo Buc. 19 10 2 7 38—22 22
Dinamo Bacău 19 9 3 7 23—22 21
Politehnica 19 10 1 8 21—21 21
Rapid 19 8 4 7 21—23 20
Jiul 19 7 5 7 19-—18 19
Progresul 19 7 5 7 17—20 19
Steaua 19 8 2 9 33r-28 18
Farul 19 8 2 9 24—26 18
Univ. Cluj 19 8 1 10 28—28 17
Crișul 19 6 5 S 20—21 17
A.S.A. Tg. M. 19 8 1 10 24—28 17
Petrolul 19 8 1 10 19—24 17
F.C. Argeș 19 7 1 11 22—31 15
Vagonul 19 5 2 12 26—42 12

VIITOAREETAPA
MARTIE)

ai Colegiului 
activiști de 

(Agerpres)

Felicitări adresate 
tovarășului Ștefan Voitec

vii
A-

Cu prilejul realegerii sale 
funcția de președinte al Marii 
dunări Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec a mai primit telegrame de 
felicitare din partea președintelui 
Biroului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, acad. Sava Ganovski ; 
președintelui Parlamentului israe- 
lian, Kadish Luz; președintelui

Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, avocat 
Nguyen Huu Tho ; șefului Repre
zentanței permanente a Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud în Republica Socia
listă România, Nguyen Duc Van.

(Agerpres)

SOSIREA PREȘEDINTELUI C. C
Al. P.C. DIN MAURITIUSfi

La iny^ația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și a Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, miercuri a sosit în Capitală 
tovarășul L. Chandramun, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Mauritius.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tîmpinat. de tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-vicepre-

ședințe al I.R.R.C.S., și Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

(Agerpres)

Renumitul violonist Yehudi Menu
hin, împreună cu orchestra sa lon
doneză, . cunoscută sub numele de 
„Menuhin Festival Orchestra", a 
părăsit miercuri Capitala.

★
Cu prilejul organizării la Bucu

rești a expoziției industriale daneze, 
miercuri după-amiază, Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț, a oferit un cocteil în sa
loanele hotelului Athenee Palace. 
Printre invitați se aflau Richard 
Wagner Hansen. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Danemarcei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La invitația Filarmonicii din Bel

grad, corul academic al Filarmonicii 
de stat „Banatul" din Timișoara a 
plecat, miercuri dimineața, intr-un 
turneu artistic în R.S.F. Iugoslavia, 
în cadrul primului concert anunțat 
la Belgrad, corul timișorean, împreu
nă cu filarmonica din capitala iu
goslavă, condusă de dirijorul Jivoin 
Zdravkovici, va prezenta monumen
talul recviem de Mozart. Programul 
turneului mai cuprinde o suită de 
concerte a cappella prezentate în 
mai multe localități din tara vecină.

★
Sub auspiciile Asociației de drept 

internațional și relații internaționale, 
K. Phanner, șeful Diviziei de pro
prietate industrială din cadrul Bi
rourilor internaționale reunite pen
tru protecția proprietății intelectuale, 
a conferențiat miercuri, în sala Insti
tutului de documentare tehnică, des
pre „Planul ,de cooperare în materie 
de brevete". Expunerea a fost audiată 
cu interes de asistentă — specialiști 
în domeniul dreptului international, 
cadre didactice din învătămîntul su
perior, ingineri.

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut umedă în cea mai mare 
parte a țării. Cerul ă fost mai 
mult noros, exceptînd Maramu
reșul și nordul Podișului Tran
silvaniei, ' unde a fost variabil. 
Au căzut precipitații sub formă 
de ploaie în cîmpia vestică, sub 
formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în Oltenia și Muntenia și 
sub formă de lapoviță și nin
soare în Moldova și regiunea de 
munte. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 1 
grad la Suceava, Cotnari. Ră
dăuți și Dorohoi și plus 13 grade 
la Satu Mare si Sighetul Mar- 
matiei. In București : vremea a 
fost umedă, cu cerul acoperit. 
Au căzut precipitații sub formă 
de ploaie. Vîntul 
pînă la potrivit, 
maximă a fost de

Timpul probabil
de 28. 29 și 30 martie. în tară : 
vreme în general umedă, cu ce
rul temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 5 și plus 5 
grade, iar maximele între 3 și 
13 grade, izolat mai ridicate. 
Ceață slabă locală. în București : 
vreme relativ umedă, cu cer 
schimbător. Temporar ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Un fotbal
• •

înfrigurații

(Agerpres)

a suflat slab 
Temperatura 
5 grade.
pentru zilele

(30
F. C. Argeș—Petrolul, A.S.A. 

Tg. Mureș—Politehnica, Crișul—Di
namo București, Dinamo Ba
cău—Farul, Vagonul—Universita
tea Cluj. Jiul—Progresul, Steaua— 
Universitatea Craiova,
U.T.A.

Craiova, Rapid—

cald pentru

bucureșteni

Inițierea unui ciclu de 
dezbateri la Academia 
Republicii Socialiste 

România
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în dorința de a sonda opinia 
colectivelor științifice, în le
gătură cu posibilitățile și căile 
de legare cit mai strînsă a cer
cetării de nevoile economiei na
ționale, ale producției, de spo
rire a eficienței acesteia. Prezi
diul Academiei și Comitetul de 
partid al acestui înalt for au 
inițiat un ciclu de dezbateri pe 
teme de stringentă actualitate 
ale științei românești. După cite 
am fost informați, aceste mani
festări sînt organizate pe dome
nii mari — științe tehnice, știin
țe biologice, științe matematice 
— la ele participînd, în afara 
cercetătorilor din unitățile Aca
demiei, și reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., ai Consiliului Național al 
Cercetării Științifice și ai unor 
institute de cercetări departa
mentale și laboratoare uzinale.

în cuvîntul da deschidere, 
rostit de prof. univ. Florin Cio- 
răscu, membru corespondent al 
Academiei, secretarul comitetu
lui de partid, s-a arătat : „Ini
țiind aceste dezbateri, vrem să 
răspundem și pe această cale 
grijii deosebite acordate de con
ducerea de partid si de stat 
perfecționării muncii noastre, 
creșterii rolului ce revine știin
ței in dezvoltarea rapidă a so
cietății socialiste. Prezența la 
dezbateri a numeroși cercetători 
și specialiști dip afara Acade
miei va prilejui un schimb larg 
de opinii asupra rezultatelor ob
ținute pină acum, asupra căilor 
menite să sporească randamen
tul calitativ și cantitativ al 
muncii noastre".

Prima dezbatere, pe tema 
„Sporirea eficienței cercetărilor 
în domeniul științelor tehnice", 
se desfășoară, începi ad ' de 
miercuri dimineață. în aula Aca
demiei. Ea este organizată de 
Institutul de energetică, Insti
tutul de mecanica fluidelor și 
Centrul de mecanica solidelor, 
cu sprijinul organizațiilor de 
partid din aceste unități. Por- 
nindu-se de la referatul pre
zentat de acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al Academiei, au 
loc ample discuții, în cadrul că
rora sînt, analizate rezultatele 
experienței proprii șl realizările 
de ceste hotare, se caută diferite 
căi și modalități privitoare la 
organizarea și îndrumarea vii
toare a activității de^ cercetare 
științifică în acest domeniu.

Lucrările primei dezbateri 
continuă.

Ieri, cuplajul interbucureștean, 
atractiv ca întotdeauna, ii-a mo- >> 
nopoUzat totuși interesul publi- 2? 
cului. La Arad și la Craiova \\ 
(unde U.T.A. și Universitatea » 
Craiova și-au continuat duelul in- 2? 
direct, fiecare pe terenul propriu) << 
— ca de altfel și în celelalte lo- $$ 
calități — spectatorii nu s-au lă- >> 
sat ademeniți de „micul ecran", « 
ci s-au aflat la datorie în tribune, SS 
în ciuda timpului potrivnic: /> 
ceață, burniță, ploaie în rafale, ba 2? 
chiar... ninsoare de veritabilă \\ 
iarnă. Este indiscutabil un succes >> 
al fotbalului, de care echipele și 2? 
antrenorii lor ar trebui să ia \\ 
aminte... //

Iată succint cîteva amănunte 22 
extrase din relatările corespon- << 
denților noștri prezenți la me- % 
ciurile din țară. 2?

CfîZURI MRE. - 
Constanța, arbitrul C. Bărbulescu 
a fost nevoit să dicteze una din >■ 
sancțiunile cele mai severe pre- 2 
văzute în regulamentul de joc: < 
eliminarea de pe teren a unui ju- ) 
cător. Interesant este însă că cel ) 
eliminat a fost un constănțean < 
(Tîlvescu), sancționat astfel — * 
după ce fusese o dată avertizat — 
pentru duritatea excesivă a jocu- < 
lui său. Tot la Constanța : Tu- < 
fan a tras un 11 ni cu o impre- < 
cizie de necrezut — mingea a < 
trecut la 3 m de bara laterală. în < 
aceste circumstanțe, Farul a cîști- < 
gat totuși partida. La Arad, un < 
alt penalii ratat (sau apărat, cum < 
vreți să spuneți). „Eroii" : Dri- < 
dea (Petrolul) și portarul Gor- ( 
nea (U.T.A.). în acel moment, < 
U.T.A. conducea doar cu 1—0. * 
Curat moment psihologic ! (

La Pitești, un localnic a intrat < 
pe teren, vrînd să-și manifeste • 
în acest fel nemulțumirea față de * 
o decizie a arbitrului, decizie ce < 
dezavantaja echipa preferată. < 
Chestie de nesportivitate, dar și 
de proastă organizare... ,

GOLUL 400. Ieri s-a mar- < 
cat cel de-al 400-lea gol al cam- < 
pionatului în curs : Autor: Do- ■ 
brin (F. C. Argeș), în ultimul mi- 
nut al meciului echipei sale cu < 
Jiul. Etapa de ieri a subliniat 1 
o poftă accentuată de goluri; ' 
cele 19 goluri au fost marcate , 
nu numai de înaintași (ceea ce, 1 
în fond, este un lucru mai mult 
decît normal), ci și de mijlocași și , 
chiar de un fundaș. Golgeterii ■ 
etapei a XlX-a sînt mijlocașul Pe- ' 
tcscu (U.T.A.) și Goleac (Politeh- ' 
nica), ambii autori ai... ambelor ■ 
goluri cu care au cîștigat eclii- ■ 
pele respective.

STHTU-QUO ÎN FRUN
TEA SI ÎN COADA CLA
SAMENTULUI. - CWnd, 
cum era și de așteptat, U.T.A. 
și Universitatea Craiova sînt în 
continuare ocupantele primelor 
două locuri. Le despart, ca și 
după etapa precedentă, cinci 
puncte. La rîndu-i, Dinamo 
București și-a păstrat locul al 
treilea, (la 6 puncte de lider). 
Situație neschimbată în zona lan
ternei roșii, „trofeu" ce-1 deține 
mai departe Vagonul, precedat 
de F. C. Argeș, căruia victoria 
de ieri, sub rezerva coroborării 
ei cu un nou succes (duminică, la 
Pitești, cu Petrolul), i-ar putea 
sălta pe piteșteni către o poziție 
mai puțin compromițătoare.

Cu excepția echipei din Tg. 
Mureș (rămasă pe același loc, 13), 
celelalte formații au pierdut sau 
au cîștigat unu, două sau trei 
locuri. Sînt vizibile: avansarea 
Farului (de pe locul 14 pe 10) 
și căderea Jiului (de pe 4 pe 7).

prin a domina destul de clar pe Di
namo. Cauze evidente erau cel puțin 
patru la număr : Crăciunescu nu se 
arăta în stare să-l „tină" pe Crăini- 
ceanu ; Dinu, furat de joc, pleca 
prea înainte, îl lăsa liber pe Tataru, 
slăbind și poziția lui Boc ; Frățilă, 
în formă slabă, îl rupea pe Pîrcălab 
de restul înaintării; în general, Di
namo nu recurgea la contraatac, mij
loc pentru care posedă jucători atît 
de înzestrați. E drept. Pîrcălab și-a 
făcut parțial datoria și a expediat 
șase centrări soldate cu șase lovi
turi „de cap", excepționale, ale lui 
Dumitrache, dar fără rezultate. între 
timp, însă, și Crăiniceanu își făcuse 
datoria lui. în minutul 6, centrase 
nerfect lui Pantea, care deschisese 
scorul. După pauză se produc unele 
fapte ce schimbă aspectul jocului, 
întîi, Sălceanu. mijlocaș viguros și 
talentat, intră pe teren, din păcate 
nu în locul lui Frățilă, ci al lui Pîr
călab. accidentat. Al doilea, Dinamo 
recurge acum la contraatac, surprin- 
zînd deseori pe picior greșit apăra
rea stelistă. în interval de zece mi
nute, Sălceanu, pătruns pe aripa 
dreaptă, centrează de două ori per
fect. Dumitrache și Lucescu fruc- 
tificînd aceste centrări. Scorul de
vine favorabil dinamoviștilor ! Cu 
toate că Tătaru și Dumitriu par o- 
bositi, Steaua forțează egalarea și 
o realizează printr-un șut al lui 
Voinea din întoarcere. Urmează mo- 
mentul-cheie al întregii partide. La 
o lovitură liberă laterală, Boc mar
chează splendid cu capul un gol în 
poarta Iui Suciu. Arbitrul Popovici 
indică pentru o clipă spre centru. 
Protestează steliștii. Arbitrul indică 
lovitură liberă în favoarea Stelei 
(fault, ofsaid, cine știe ?) Protestea
ză dinamoviștii. Arbitrul se consultă 
cu colegul de la tușă și... validează 
golul ! De partea cui a fost dreptatea 
— e greu să-ți dai seama după un 
asemenea mod șovăielnic de arbitraj.

La 3—2, Steaua încearcă din nou 
să egaleze. îi lipsesc însă resursele 
fizice, iar avansarea apărătorilor mi
litari de-abia face necruțătoare con
traatacurile adverse. 4—2, prin Fră- 
tilă. dar putea fi și 5—2. Dumitrache, 
înaintașul de mare excepție, tocmai 
el, a „ratat" prilejuri rare de gol...

Jocurile de ieri, cu bucuriile 
fotbalului și cu pigmentul necazuri
lor, au constituit un spectacol atrac
tiv. Să Ie mulțumim — „o dată nu 
e regulă" — fotbaliștilor pe care-i 
criticăm atît de des și atît de sever.

Nemaipomenit de ostilă fotbalului 
s-a arătat a fi această lună martie. 
Totuși, la București, în prima etapă 
a returului, pe vreme rece, umedă 
și cu un vînt aspru ce pătrundea 
pînă la oase, se strînseseră în tri
bunele stadionului „23 August" Vreo 
12 000 de „plătitori". Iar ieri, la che
marea, se vede treaba, Irezistibilă a 
derbiurilor interbucureștene, aproxi
mativ 30 000 de suporteri ai fotbalu
lui veniseră la fața locului să-și 
vadă favoriții. Zgribuliți de frig și 
sîcîiți de burnița mocănească, ei nu 
au părăsit arena timp de peste trei 
ore și jumătate !

S-ar zice că între spectatori și 
fotbaliști își croise cale o legătură 
tainică. Ieri, parcă mai mult decît 
în alte împrejurări, bucureștenii de 
pe teren au jucat ca să-i mulțu
mească, să-i „recompenseze" pe bucu- 
reștenii din 
stabilit care „ _ 
a fost mai plăcut privirilor și care 
dintre cele patru echipe 6-a plasat 
în fruntea preferințelor.

în „uvertură". Progresul și Rapid, 
profitînd de o stare mai bună a 
cîmpului de joc, și-au desfășurat mai 
repede și mai cursiv acțiunile. For
mațiile și-au împărțit perioadele de 
dominare, ocaziile de gol. golurile 
înseși și, pînă la urmă, și punctele, 
împărțeala frățească le-a permis 
ambelor echipe să cîștige și cite un ' 
loc in clasamentul general. Momen
tele meciului : Oaidă sprintează prin
tre doi rapidiști, Motroc ti taie dru
mul, dar degajează mingea intr-un 
partener 1 Ca din pămînt apare 
Țarălungă, preia balonul, îl momeș
te pe Răducanu afară din poartă și 
marchează (min. 4). Grama, urmărit 
de Mazurachis, își fentează propriul 
portar, dar „ratează", trimițînd ba
lonul în... corner 1 După un minut, 
Grama nu mai greșește, schimbă 
scurt direcția mingii la o centrare 
banală a lui Năsturescu și egalitatea 
se restabilește, pe tabela de marcaj 
(min. 38). „Indirectă" de la șase 
metri de poarta Progresului 1 Toți 
cei 11 jucători alb-albaștri fac zid.-., 
pe linia porții 1 Salvează extrema 
stingă, Țarălungă. în ultimul minut, 
Năsturescu ratează o intercepție de 
la numai doi metri de poarta goală ! 
S-au remarcat : Răducanu și Dan, a 
căror formă bună nu este deloc 
străină de ascensiunea Rapidului din 
retur, Beldeanu. Țarălungă și, fi
rește, Oaidă ! Promițător jocul lui 
Mateianu...

în partida vedetă, Steaua a început

tribune. Este greu de 
dintre cele două derbiuri

Semnarea protocolului 
româno-cipriot privind 
schimbul de mărfuri 
pe 1959

Tudor

(Agerpres)

Valeriu MIRONESCU

purtate la 
protocolul 

mărfuri pe
doliu, care s-a 
Ziariștilor, erau 
ziariști, alți oa-

produse chimice, lemn și 
anvelope auto, 

și va importa 
brute, concen- 

superconcentrate

Teodorescu - Braniște-

lui 
zia- 

manifestat 
unei acti- 
atitudinea

Funeraliile lui

(Urmare din pag. I)

Uzina de protecție
a uzinelor

extirpau. 
atunci, 

înseam- 
agresivi- 

, agresi

In-
„Trei Izo- 

construiește a- 
vatră indus- 

a țării. Topi-

ț

In urma tratativelor 
Nicosia a fost semnat 
privind schimbul de, ______
anul 1969 dintre Republica Socia
listă România și Republica Cipru.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ovidiu Pungă, di
rector în Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea cipriotă de 
Nicos Dimitriou, ministrul comer
țului si industriei.

România va exportă în Cipru 
mașini și utilaje, tractoare, autoca
mioane, 
produse lemnoase, 
produse petrolifere 
fructe citrice, piei 
trate cuprifere.
furajere, lină, azbest,, articole texti
le etc.

Miercuri la amiaza au avut loc 
funeraliile scriitorului Tudor Teodo- 
rescu-Braniște, remarcabil om de li
tere si publicist.

La adunarea de 
desfășurat la Casa 
prezenți scriitori, 
meni de cultură, rude si cunoscuti.

Au luat cuvîntul scriitorii și pu
bliciștii George tvașcu. Eugen Jebe- 
leanu, Valeriu Râpeanu, Miron 
Radu Paraschivescu și Gheorghe 
Dinu, care au adus un ultim omagiu 
celui dispărut.

Vorbitorii au evocat meritele 
Tudor Teodorescu-Braniște ca 
rist combatant, care și-a 
cu perseverentă, în cursul 
vităti de peste 50 de ani.

sa progresistă, șituindu-se cu fermi
tate de partea adevărului, dreptății 
și democrației. Ei au arătat că, în 
anii de lupă eliberarea patriei, Tu
dor reodorescu-Braniște și-a pus 
condeiul, alături de alți colegi de 
breaslă, în slujba nobilelor țeluri ale 
edificării societății socialiste, pen
tru propășirea culturii noi. însușirile 
remarcabile de riarist. virtuțile ale
se ale scriitorului, pamfletarului, 
traducătorului de talent, împreună 
cu trăsăturile morale — omenie, dis
creție, modestie — alcătuiesc profilul 
celui care a fost Tudor Teodorescu- 
Braniște, pildă demnă de urmat pen
tru generațiile viitoare.

După adunarea de doliu, cortegiul 
funebru s-a îndreptat spre Cimitirul 
Bellu, unde a avut loc înhumarea.

(Agerpres)

vatoarele ii < 
Am înțeles, 
mai bine ce 
nă violența, i 
tatea chimică, 
vitatea proceselor in
dustriale — și în ace
lași timp ce înseamnă 
izolație, protecție — 
vatra industrială; 
treprinderea 
lății" 
ceasta 
trială 
rea minereurilor, topi
rea metalelor, a sticlei, 
arderea ceramicii fine, ■ 
arderea clincherului, 
tragerea geamurilor, to
pirea sodei caustice; 
recoacerea și tratamen
tul termic al oțelurilor, 
distilarea produselor 
petroliere, producerea, 
aburilor ; furnale, cup
toare adinei de încăl
zire și cu propulsie, 
cuptoare rotative, cup
toare tunel, cuptoare 
mecanice pentru pani
ficație — toate ramu
rile industriei solicită 
opera ocrotitoare a izo
lațiilor.

Oțelul, 
dușmanii 
riaș, apa 
reacțiile 
Iul. Ca 
teria 
caznelor 
înnobilării — geme, se 
zbate, încearcă să sfîșie 
pereții de beton sau de 
oțel în care este în
chisă. Oricît de uriaș, 
temerar ar fi edificiul 
de oțel și beton al in
dustriei, el își are, față 
de forțele materiale ca
re i se dezlănțuie îm
potrivă, sensibilitatea, 
fragilitatea lui — căl
câiul lui Achile — și 
deci trebuie protejat, 
îmbrăcat pe de-a-ntre- 
gul intr-un echipament 
de protecție.

La înființare, între
prinderea a pornit cu 
vreo sută patruzeci de 
sclariati. realizând în 
acel an 1949 — o pro
ducție globală în valoa
re de-.sub zece milioane.

betonul au 
lor : focul u- 

dezlănțuită, 
de tot fe- 
o fiară, ma- 

închisă, supusă 
prefacerii.

întreprinde- 
a realizat un co

de producție de 
sută de milioane, 

iar în 1968 a ajuns la 
aproape trei mii de sa- 
lariați și la o producție 
globală de trei sute 
douăzeci și patru mi
lioane, reprezentând lu
crări hidrofuge, teh
nice, frigorifice, anti
acide, șamot, cons
trucții coșuri.

Ca intr-o operație es
tetică de mare preci
zie și finețe, în fiecare

sistente în aparență, pe 
atât de imperturbabile, 

_ rezistente, opace, față 
de violența proceselor 
industriei.

„Trei Izolații" a rea
lizat izolații frigorifice 
la toate marile com
plexe frigorifice, an
trepozite din țară ; 
izolații fonice ; izolarea 
termică a instalațiilor 
și aparatelor la centra
lele termoelectrice ; 
executarea șamotării la 
toate fabricile de ci
ment din tară : a exe-

lucrări, mecanizarea lu
crărilor, organizarea 
științifică a întreprin
derii și, îndeosebi, in
troducerea unor mate
riale izolatoare noi și 
a unor tehnologii, a u- 
nor normative experi
mentate Si perfecțio
nate în întreprindere, 
în 1963, întreprinderea 
avea două șantiere, a- 
mîndouâ in Capitală. 
Astăzi dispune de o re
țea de șapte grupuri de 
șantiere, organizate pe

tele au fost experimen
tate în întreprindere. 
Pentru făurirea unei 
tehnici noi de speciali
tate, întreprinderea și-a 
amenajat un atelier de 
proiectare, un labora
tor uzinal, a creat teh
nologii noi; a organi
zat cursuri de califi
care și de specializare ; 
a inițiat întocmirea și 
difuzarea fișelor teh
nologice pentru perso
nalul de execuție; a 
editat, trimestrial, un 
buletin tehnic de in-

an sînt aplicate, pe tru
pul de beton și oțel al 
țării, cîteva 
de metri pînză 
mată, cîteva 
metri carton bitumat, 
zeci de mii 
bitum, zeci de mii de 
tone de vată minerală, 
sute de vagoane de po- 
listiren, mari cantități 
de cărămidă dialit (ter- 
moizolatoare), plăci de 
gresie, chituri antico- 
rozive, vată de sticlă...

Giganți ai industriei 
metalurgice, chimice și 
petrochimice; uzine, 
fabrici, combinate, ra
finării, laboratoare, 
centrale termoelectrice, 
antrepozite alimentare
— cetăți ale tehnicii și 
în care se produc tem
peraturi colosale, reac
ții violente, feno
mene greu de stăpinit
— totul este îmbrăcat 
intr-un echipament izo
lator șl de protecție din 
materiale născocite a- 
ntime, pe cit de incon-

milioane 
bitu- 

milioane
tone de

cutat cuptoare tunel 
pentru fabricile de sti
clă, faianță, cărămidă, 
gresie; cuptoare ca 
niște cetăți medievale, 
cu ziduri izolatoare 
groase de un metru, cu 
cite nouă camere, fie
care cameră lungă de 
50 m, lată de 50 m; $a- 
motări la furnale și 
caupere pentru combi
natele Reșița, Hune
doara, Galați: Izolații . 
antiacide pentru indus
tria alimentară, indus
tria ușoară, chimică, 
pentru centralele 
moelectrice. De 
orice încercare 
a schița 
răspîndire 
rilor acestui 
constructori 
inevitabil, cu lista tu
turor șantierelor țării.

Volumul construcți
ilor și al industriei, di
versificarea acestora 
au stimulat volumul de 
producție al întreprin
derii, lărgirea gamei de

ter- 
fapt, 

de 
dearia

a efortu- 
colectiv de 
s-ar solda.

loturi, amplasate tn 
fără, cît mai aproape 
de unitățile de cons
trucție. de locul de 
muncă.

Betonul celular auto- 
clavizat, împîslitura de 
sticlă asfaltată, chituri 
anticorozive. vată de 
sticlă, plăci de gresie ; 
vată minerală albă, po- 
listirenul 
paraver, 
welit, sovelit, asbosu- 
rit, oxidur, oramin, e- 
podur, rexidur (ce ha
lucinantă toponimie in
dustrială modernă I) — 
sînt numai cîteva din- 
tr-o gamă nesfîrșită de 
materiale noi. Iar toate 
aceste produse au cerut, 
din partea colectivului 
întreprinderii, eforturi 
de cercetare, experi
mentări', studiu, pentru 
a putea fi transformate 
în echipamente de pro
tecție a obiectivelor 
construite. Toate aceste 
materiale și multe al-

expandat ; 
supraveral;

formare cu noutățile in 
specialitate.

Munca de cercetare, 
pionieratul i-a atașat pe 
oameni de întreprin
dere, i-a făcut solidari 
cu obiectivele ei strin
gente; i-a făcut solidari 
intre ei — solidari in 
munca lor. Mulți oa
meni au crescut o dată 
cu întreprinderea și — 
pe măsura participării 
la marile construcții — 
au contribuit la presti
giul ei.

Angajat in 1949 ea 
muncitor, Dinu Stan — 
urmând o traiectorie ca
racteristică acestor ani 
— a ajuns inginer și a 
realizat pînă acum vreo 
treizeci de inovații. In 
prezent — inginer-șef al 
întreprinderii — el este 
unul dintre polariza- 
torii pasiunii tehnico- 
Științifice din cadrul 
colectivului. Willy Un- 
gureanu, fiu de zidar, 
a intrat în întreprin-

dere ca muncitor, a ur
mat facultatea, a reali
zat numeroase inovații 
(deci o traiectorie ase
mănătoare). Este ingi
ner șef adjunct cu pro
ducția și este apreciat 
drept specialist în fur
nale și cuptoare side
rurgice. Angajată în 
întreprindere cu două
zeci de ani în urmă, ca 
izolatoare, Teodora Cis- 
zar a devenit și ea in
gineră, răspunzând a- 
cum de organizarea ști
ințifică a producției și 
a muncii. Merită sub
liniat faptul că multe 
inovații au fost reali
zate de mici colective 
de cîte doi-patru oa
meni, legați printr-un 
spirit de colaborare 
trainic. Pe ingine
rul constructor Vasile 
Georgescu îl cunoscu
sem cu ani în urmă, în 
perioada studiilor cînd 
se anunța ca un mate
matician de clasă. Mal 
tîrziu, l-am reintîlnit, 
împreună cu alți cons
tructori, pe șantierele 
Galațiului. $i acum 
l-am descoperit, de cîți- 
va ani, director al în
treprinderii „Trei Izo
lații".

Firește, am spicuit 
doar cîteva nume din
tre sute care ilustrează 
— prin însăși biografia 
lor — dezvoltarea atît 
de semnificativă a aces
tei tinere întreprinderi. 
De fapt ideea care mi 
se relevă e următoarea: 
prestigiul unei 
prinderi crește 
consolidează din 
giul întregului 
al dezvoltării 
triale ; și — în 
timp — prestigiul unei 
întreprinderi crește din 
forțele umane cu care 
întreprinderea însăși se 
angajează în vasta o- 
peră de construcție. Cu 
care se înscrie, la nive
lul unor posibilități și 
exigențe sporite, pe za
rea plină de coloane 
zvelte a mereu mai im
punătoarelor cetăți in
dustriale.

între
bi se 

presti- 
peisaj 
indus- 
același

contra unu ! Dor balonul îl cîștigâ... Dumitrache !
Foto : M. Cîoe

BASCHET LA „FLOREASCA"

OPT MINUTE DECISIVE.»
Fără acel nefast si inexplicabil 

Început de repriză, al îucătorilor 
noștri, probabil că revanșa baschet- 
balistică România—R. D. Germană 
ar fi urmat cursul partidei de pre
mieră, ce a avut loc marți. în- 
tr-adevăr. preocupați serios de re
zolvarea exercitiilor tactice propuse 
de antrenorul Al. Popescu, tricolorii, 
conduși excelent de Nosievici. reu
șesc să-și domine adversarii (în 
special prin ioc de ansamblu) și 
să acumuleze la pauză 11 puncte 
avans, reeditînd buna comnortare 
anterioară. Dar iată că la reluare, 
considerîndu-se deia învingători, re
prezentanții noștri din teren „amor
țesc" parcă, așteptînd, probabil, ca 
punctele să se înscrie... singure. 
Timp de opt minute, ei nu ating 
coșul oaspeților. în vreme ce a- 

■ cestia acumulează... 18 puncte ! A-

cest „memento" a răsturnat mersul 
firesc al lucrurilor, angaiînd in 
schimb echipele 
în final chiar 
pentru victorie, 
loace tactice, ci 
fizic individual.

angaiînd 
într-o pasionantă 
dramatică — luptă 
nu numai prin mij- 
sl prin angajament 
Revenirea formației 

noastre, spectaculoasă de altfel, 
însă tardivă si victoria revine 
uetilor cu 63—60.

Pentru 
ma fază 
efectuate 
la club i 
rille C.E..

este 
oas-

pri-că echipa se află în
a pregătirilor (pînă acum 
după o formulă „mixtă", 

si lot), pentru prelimina- 
, verdictele sînt, desigur, 

premature doar după acest test. 
Noile preocupări de perfecționare a 
tacticii baschetbalistilor români vor 
Dutea fi apreciate după celelalte e- 
tape ale programului de pregătire.

D. L



I

REUNIUNI ALE PIEȚEI France Presse: „OFENSIVA F. N. E. CONTINUĂ"

COMUNE LA BRUXELLES

Probleme 
ale „integrării22 
vest-eyropene 

au rămas 
în suspensie

BRUXELLES 26 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut ioc marți o sesiune 
a Consiliului ministerial al Pieței co
mune, care coincide cu împlinirea a 
12 ani de la semnarea Tratatului de 
la Roma prin care a luat ființă C.E.E 
Problemele abordate privind relațiile 
„celor șase" cu țările candidate la 
Piața comună, și în primul rînd cu 
Marea Britanic, au rămas din nou în 
suspensie. Pe de altă parte, Jean Rey, 
președintele Comisiei C.E.E., a adre
sat participanților la sesiune un „apel 
presant" privind reglementarea unor 
probleme interne, de mare interes 
pentru comunitate. Este vorba, între 
altele, de politica monetară și comer
cială a „celor șase", de finanțarea po
liticii agricole comune și reformele 
structurale preconizate în acest sec
tor de Sicco Mansholt, vicepreședinte 
al Comisiei C.E.E., precum și de a- 
doptarea unui program pe mai mulți 
ani pentru Euratom, în scopul trans
formării acesteia într-o organizație cu 
caracter tehnologic general. Miniștrii 
de externe ai „celor șase" (mai puțin 
cei ai Franței și Italiei, care au lip
sit de la sesiune, fiind reprezentați de 
ambasadorii celor două țări la Bru
xelles), au aprobat acordurile de aso
ciere negociate cu Tunisia și Maroc, 
urmînd ca ele să fie semnate luna vii
toare la Tunis și Rabat.

Tot la Bruxelles s-au întrunit luni 
și marți miniștrii agriculturii ai „celor 
șase". Ei au încercat, fără succes, să 
ajungă la un acord asupra prețurilor 
comune la produsele agrare pentru 
perioada 1969/1970. Miniștrii agricul
turii au hotărît atninarea pînă la 1 iu
lie a aplicării noilor prețuri la produ
sele lactate și carnea de vită.

în sfîrșit, miercuri a avut loc la 
Bruxelles o reuniune a reprezentan
ților celor șase state membre ale 
Pieței comune și a celor 18 state a- 
fricane asociate, în cursul căreia a 
fost abordată problema prelungirii a- 
cordului de la Yaounde, care expiră 
la 31 mai 1969.

PREȘEDINTELE NIXON 
A CERUT MENȚINEREA 
SUPRATAXEI FISCALE

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
într-un mesaj adresat miercuri Con
gresului, președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a cerut menținerea pentru 
încă un an a suprataxei fiscale de 
10 Ia sută, introdusă anul trecut ca 
o măsură antiinflaționistă și care 
urma să expire la 1 iulie a.c. Nixon, 
care în cursul campaniei sale elec
torale a promis eliminarea supra
taxei, afirmă în mesaj că aceasta 
este o măsură temporară „ce trebuie 
suprimată imediat ce angajamentele 
noastre în Asia de sud-est și condi
țiile economice o vor permite". Ală
turi de menținerea suprataxei, pre
ședintele a cerut să fie percepute în 
continuare taxele de 10 la Sută asu
pra comunicațiilor telefonice și de 7 
la sută asupra autoturismelor, care 
urmau, de asemenea, să fie abolite 
în cursul acestui an.

Richard Nixon a apreciat că pen
tru a frîna inflația trebuie procedat 
la reducerea cheltuielilor bugetare, 
menținînd în același timp sursele de 
venituri. El a adăugat că intențio- 

. nează să prezinte Congresului modi- 
ficări bugetare care vor reduce sub- 

\stanțial cheltuielile în cursul anului 
~ lișcal 1970.

PESTE 30 DE OBIECTIVE 
AMERICANE A^QATE 

DE PATRIOȚI
Ofensiva pe care forjele patriotice sud-vietnameze au lansat-o în 

urmă cu 33 de zile continuă cu aceeași intensitate — relatează agenția 
France Presse într-o corespondență din Saigon. Mai mult de 30 de 
obiective militare americane au fost bombardate în dimineața zilei de 
ieri.

Cel mai important bombarda
ment, transmite agenția citată, a 
fost efectuat împotriva instalațiilor 
navale ale celei de a 25-a divizii 
americane, situată în delta fluviu
lui Mekong. Rachete de mare cali
bru și obuze de mortiere ale for
țelor F.N.E. au pricinuit numeroa
se incendii care puteau fi văzute 
de la o mare distanță — notează 
corespondentul France Presse. In 
același timp, baza diviziei 1 ameri
cane, aflată în nordul Saigonului, a 
constituit ținta artileriei F.N.E. în 
plantația Michelin, cea mai mare 
plantație de cauciuc din Vietnamul 
de sud, de două săptămîni conti
nuă lupte grele.

Pe de altă parte, forțele S.U.A. 
își intensifică bombardamentele a- 
supra părții de sud a zonei demili
tarizate. în această regiune, scrie 
A.F.P., a fost nevoie de intervenția 
artileriei, a aviației și a tancurilor 
grele americane care au venit în 
ajutorul unităților aflate sub pre
siunea tot mai puternică a patrio- 
ților sud-vietnamezi.

Din Saigon se anunță că o nouă 
operație militară a forțelor S.U.A., 
intitulată „Main Crag" s-a desfă
șurat în gol, patrioții reușind să 
dejoace planurile comandamentului 
american de la Saigon.

*
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

„Regimul de Ia Saigon este ireme
diabil corupt și nepăsător față de 
soarta populației sud-vietnameze1', a 
declarat miercuri în Senat, Stephen

belgrad Constituirea 
Biroului Executiv 

al Prezidiului U.C.I.
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Brdo lîngă Krani (Croația) a avut 
loc ședința de constituire a Birou
lui Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, prezi
dată de Iosip Broz Tito, președin
tele U.C.I.

în cadrul ședinței, a fost exami
nat proiectul programului de acti
vitate în vederea transpunerii în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
IX-lea. De asemenea, au fost 
examinate unele probleme actuale 
interne și internaționale.

Young, membru al Comisiei sena
toriale a S.U.A. pentru forțele ar
mate. „Eroarea cea mai gravă pe 
care a putut să o facă un președin
te american, a spus senatorul, este 
aceea comisă de președintele John
son, iar acum se pare că o repetă 
succesorul său Richard Nixon, care 
a susținut regimul militarist corupt 
de la Saigon si a transformat în- 
tr-un război american ceea ce a 
fost un război civil vietnamez". 
Young s-a pronunțat totodată pen
tru reglementarea cît mai grabnică 
a conflictului din Vietnam si pen
tru readucerea în S.U.A. a trupelor 
americane.

„ÎN INTERESUL 
INDEPENDENȚEI 
SALE NAȚIONALE 

Norvegia 

trebuie să iasă 
din N.A.T.O."

OSLO 26 (Agerpres). — Parti- 
cipanții la o adunare electorală 
a organizației Partidului munci
toresc din orașul norvegian Ber
gen au cerut ca Norvegia să iasă 
din N.A.T.O., în interesul inde
pendenței sale naționale. într-o 
rezoluție adoptată de adunare se 
subliniază că Norvegia trebuie să 
contribuie la crearea unui sistem 
eficace de securitate europeană și 
la încetarea cursei înarmărilor.

Pentru ieșirea Norvegiei din 
N.A.T.O. s-a pronunțat și organi
zația din Oslo a Partidului mun
citoresc din Norvegia.

PARTIDUL sotawsr ITALIAN PROPUNE

Negocieri intre țări ale Europei 

pentru rezolvarea problemelor 

securității pe continent
ROMA 26. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite: După 
patru zile de dezbateri vii. întrunirea 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Italian și-a încheiat lucrările 
prin adoptarea, cu majoritate de vo
turi, a unui document cu caracter 
general. întrunit în vederea elabo
rării unei platforme politice în jurul 
căreia să se poată realiza o majori
tate „mai consistentă" (în prezent 
P.S.I. este condus de așa numita 
„majoritate de 53 la sută"), C.C. al 
Partidului socialist n-a reușit să de
pășească „punctul critic" întrucît re
prezentanții celor cinci curente exis
tente în prezent în cadrul P.S.I. și-au 
menținut pozițiile cunoscute.

Documentul adoptat, a cărui pri
mă parte — cea referitoare la acti
vitatea socialiștilor în guvernul de 
centru-stînga — a fost votată și de 
reprezentanții curentului lui de Mar
tino, exprimă aprecierea pozitivă 
(ată de acțiunile coaliției guverna
mentale. Se menționează, totodată, că 
rolul socialiștilor este acela de „a 
oferi o ieșire și o soluție politică lup
telor sociale" pentru ca astfel „depla-

sarea spre stînga ce caracterizează 
societatea italiană... să se poată tra
duce într-un progres continuu și sis
tematic", eliminîndu-se contradicțiile 
unei societăți care — în evoluția ge
nerală spre progres — „continuă să 
acumuleze Ia un pol privilegii și bo
gății, iar la celălalt — șomaj, mize
rie și umilirea demnității umane".

în politica externă — menționează 
documentul — C.C. al P.S.I. se anga
jează să „redea vigoare inițiativei 
spre destindere, să acționeze pentru 
încetarea stării de tensiune din 
chiar inima Europei si a stării de 
război din Orientul Apropiat si 
Vietnam, pentru lichidarea oricărei 
rămășițe de colonialism și imperia
lism în țările lumii a treia".

„Comitetul Central al P.S.I. pro
pune o întîlnire și negocieri directe 
între tarile Pactului, Atlantic si cele 
ale Tratatului de la Varșovia pentru 
a rezolva problemele securității eu
ropene si ale reducerii reciproce a 
armamentelor, identificînd în destin
dere si coexistentă pașnică între est 
și vest calea spre depășirea treptată 
a blocurilor". *

ORIENTUL APROPIAT

Reuniunea cvadripartita 
ar putea avea loc 
săptămîna viitoare
SE ANUNȚĂ LA SEDIUL O. N. U.

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt, Robert McCloskey, a declarat 
că Departamentul de Stat al S.U.A. 
se declară mulțumit de progresul rea
lizat la convorbirile bilaterale ale' 
reprezentanților marilor puteri la 
O.N.U. privind Orientul Apropiat. El 
a precizat că reuniunea cvadripar
tită în problema Orientului Apropiat 
ar putea să înceapă „în curînd". în 
cercurile diplomatice de la O.N.U. 
se apreciază că această reuniune ar 
urma să aibă loc săptămîna viitoare. 
Din aceleași cercuri s-a aflat că re
prezentantul S.U.A. la O.N.U., 
Charles Yost, a prezentat în cadrul 
convorbirilor bilaterale pe care le-a 
avut cu reprezentanții U.R.S.S., Ia- 
cob Malik, al Franței, Armand Be
rard, și al Marii Britanii, lordul Ca- 
radon, un „document de lucru" care 
va fi, de asemenea, adus la cunoș
tința Israelului și țărilor arabe prin 
intermediul trimisului special al se
cretarului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jarring. în 
cercurile bine informate se afirmă că 
acest document ar cuprinde un pro
gram în nouă puncte cu privire la 
modul cum să fie adusă la îndepli
nire rezoluția Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. din noiembrie 1967 
referitoare la reglementarea con
flictului arabo-israelian.

★
CAIRO. — Purtătorul de cuvînt 

oficial al guvernului egiptean, Has
san Zayat, a declarat miercuri că Re
publica Arabă Unită a primit din 
partea guvernului Statelor Unite o

notă referitoare la actuala criză din 
Orientul Apropiat. Hassan Zayat nu 
a dat nici un fel de detalii în legă
tură cu conținutul documentului. Re- 
ferindu-se la inițiativele diplomatice 
care au loc în prezent pe plan inter
național în vederea soluționării cri
zei, Hassan Zayat a declarat că 
R.A.U. nu va accepta o reglementare 
a situației impusă de cele patru 
mari puteri. Republica Arabă Unită, 
a arătat el. așteaptă în schimb din 
partea Consiliului de Securitate în
treprinderea unor acțiuni eficiente, 
destinate traducerii în viață a rezo
luției adoptate în noiembrie 1967.

*
TEL AVIV. — Reîntors dintr-o vi

zită întreprinsă în Statele Unite și 
Marea Britanie, ministrul de exter
ne, Abba Eban, a declarat la sosirea 
sa că misiunea încredințată i-a prile
juit „contacte profunde și serioase" 
în cursul cărora a fost prezentată 
„politica israeliană ce urmărește un 
tratat de pace și definirea bazelor 
coexistentei între Israel și vecinii 
săi". Referindu-se la punctul de ve
dere al interlocutorilor, Abba Eban 
a relevat poziția americană ce are 
în vedere realizarea „unei păci ba
zate pe acorduri reciproce care să 
prevadă în mod special stabilirea 
unor frontiere sigure și recunoscute 
de către toate țările din această re
giune a lumii". Ministrul afacerilor 
externe urmează să prezinte un ra
port asupra vizitelor sale în fata 
guvernului.

Notă a guvernului S. U. A. 
adresată Franței

PARIS 26 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris ședința săptămî- 
nală a Consiliului de Miniștri al Fran
ței. Primul ministru, Couve de Mur- 
ville, a anunțat că a primit o notă 
din partea guvernului american prin 
care acesta își face cunoscută po
ziția sa față de posibilitățile de re
glementare a situației din Orientul 
Apropiat. In notă, a spus el, S.U.A. 
sînt de acord cu începerea cît mai cu
rînd posibil a discuțiilor reprezentan
ților celor patru mari puteri asupra 
acestei probleme. în cadrul ședinței 
au mai luaț cuvîntul Maurice Schu
mann, secretar de stat însărcinat cu 
problemele sociale, care a făcut re
cent o vizită oficială în Tunisia, și 
Robert Boulin, ministrul agriculturii. 
Acesta a făcut o trecere în revistă a 
ultimelor dezbateri din cadrul reuniu
nii miniștrilor agriculturii ai Pieței 
comune. El a anunțat că, după înde
lungate dezbateri, miniștrii agricultu
rii ai C.E E. au hotărît să revizuiască, 
la cererea Franței, pînă la 1 iulie a.c., 
prețurile comunitare la lapte și carne. 
Cît privește încheierea unor acorduri

în domeniul cerealelor și zahărului, 
aflate, de asemenea, pe ordinea de zi 
a sesiunii, Robert Boulin a mențio
nat că nu s-a putut ajunge la nici 
un acord.

Vizita lui N. Podgornii 
in Algeria

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Ni
kolai Podgomîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a plecat miercuri în Algeria, într-o 
vizită oficială, la invitația lui Houari 
Boumediene, președintele Consiliului 
Revoluției și al Consiliului de Mi
niștri al Algeriei.

După încheierea vizitei în această 
țară, Nikolai Podgomîi va face o vi
zită oficială în Maroc, la invitația 
regelui Hassan.

Berlinul occidental. Demonstrație de masă împotriva activității organizației 
Partidului național-democrat, de extremă dreaptă, din acest oraș

® O B 0

agențiile de presă transmit;
0 reuniune n reprezen

tanților permanent “ statelor 
membre ale Consiliului Europei occi
dentale a avut loc miercuri la Londra. 
Această reuniune, calificată de purtă
torul de cuvînt ca fiind „de rutină’, 
ar fi trecut neobservată, dacă locul 
Franței nu ar fi rămas și de astă dată 
gol, ceea ce confirmă boicotarea de 
către guvernul francez a acestui orga
nism.

Sesiunea Comitetului 
cehoslovaco-îugoslav de c°- 
laborare economică și tehnico-științi-

= Sîtaația A Pakistan după preluarea

7 ; putenî de către mată
1 <

Criza politică din Pakis
tan a intrat într-o nouă 
fază odată cu demisia pre
ședintelui republicii, mare
șalul Ayub Khan. Așa cum 
s-a anuntat. marți preșe
dintele a remis toate împu
ternicirile comandantului 
forțelor armate, făcînd cu
noscut prihtr-o declarație 
radiodifuzată că a luat a- 
ceastă hotărîre ca urmare 
a incapacității guvernului 
de a face față valului de 
demonstrații și ciocniri vio
lente. în actualele circum
stanțe deosebit de dificile 
din țară, a adăugat Ayub 
Khan, convocarea Adunării 
Naționale a statului ar fi 
riscat să provoace vărsări 
de singe.

după preluarea 
generalul Yahia

Imediat 
puterii,

AKhan, comandantul arma
tei terestre, a anunțat pro
mulgarea legii marțiale, di
zolvarea parlamentului și 
abrogarea actualei constitu- 

Posesorii de arme și 
\muniții au fost somați să

le predea poliției în decurs 
de 24 de ore. Un număr de 
„25 de decizii și patru or
dine" interzic orice adu
nare publică și manifesta
ție fără o autorizație prea
labilă, grevele. Se anunță, 
totodată, că în virtutea le
gii marțiale, tribunale mi
litare și instanțe de urgență 
vor judeca orice acțiune 
ce vine în contradicție cu 
interdicțiile și ordinele șe
fului actualei administrații. 
La Caraci și Dacca, princi
palele centre ale celor două 
provincii ale Pakistanului, 
armata s-a instalat în 
punctele strategice și patru
lează continuu pe străzi. 
Evenimentele din Pakistan 
— scrie agenția France 
Presse — evoluează rapid 
și în prezent problema care 
se pune este de a ști dacă 
generalul Yahia Khan, care 
asumă toate prerogativele 
puterii, va reuși să stăvi
lească precipitarea crizei 
politice ce riscă să cople
șească țara.

într-un discurs radiodi
fuzat, adresat întregii na
țiuni. generalul Yahia Khan 
a arătat că forțele armate 
„nu nutresc nici un fel de 
ambiții politice". El a sub
liniat că administrația sa 
constituie „numai o etapă 
spre stabilizarea unei vieți 
politice constructive și 
transferarea puterii repre
zentanților poporului, liber 
aleși, într-o atmosferă paș
nică. De abia atunci, a a- 
rătat Yahia Khan, acești re
prezentanți vor putea da 
țării o constituție și vor 

găsi soluții pentru celelalte 
probleme politice. econo
mice și sociale care fră- 
mîntă în prezent țara".

După cum se știe, ac
tuala criză politică din Pa
kistan a fost declanșată în 
urmă cu aproape cinci luni 
de incidentele grave de la 
Rawalpindi (S noiembrie 
1968) în cursul cărora poli
ția a deschis focul împo
triva unei manifestații stu

dențești. în zilele urmă
toare au fost arestați o se
rie de lideri ai opoziției 
sub acuzația de incitare la 
tulburări. Tensiunea s-a a- 
gravat la începutul acestui 
an, cînd înfruntările din
tre opoziție și forțele de 
ordine au devenit aproape 
cotidiene. Recentele con
vorbiri dintre reprezentan
ții guvernului și ai parti
delor de opoziție au dus 
la încheierea unui acord 
care s-a dovedit apoi des
tul de fragil. Partidele de 
opoziție, care se situaseră 
și în cursul tratativelor pe 
poziții diferite în aborda
rea căilor de soluționare a 
crizei, au ajuns ulterior la 
puncte de vedere irecon
ciliabile. Demonstrațiile au 
reizbucnit.

în aceste împrejurări, de
misia președintelui Ayub 
Khan subliniază o dată mai 
mult agravarea situației po
litice.

N. L

PARIS (De la corespondentul 
nostru). — Peste doi ani, noul 
sediu al Centrului internațional 
de luptă contra cancerului de la 
Lyon va fi gata construit. Piatra 
sa de temelie a fost pusă simbo
lic zilele trecute. Cele 14 etaje 
ale edificiului vor adăposti bi
rouri, biblioteci, săli pentru or
dinatoare electronice, arhive. El 
va pune la dispoziția savanților 
și cercetătorilor din 12 țări gru
pate pînă acum în acest Centru 
internațional, numeroase labo
ratoare, dotate cu aparatajul cel 
maț perfecționat. 250 persoane, 
dintre care 90 cercetători, vor 
lucra permanent la Lyon.

Preocuparea de bază a cerce
tătorilor va fi de a aduna toate 
datele cunoscute asupra răspîn- 
dirii substanțelor cancerigene în 
mediul uman, studierea puterii 
cancerigene a anumitor toxine 
din produsele alimentare, cerce
tarea rolului virușilor în leu
cemii.

Astfel, la Lyon se pun bazele 
unei largi cooperări științifice 
internaționale în cruciada con
tra celui mai teribil flagel care 
face încă ravagii pe planeta 
noastră.

fică a început la Praga. Vor fi exami
nate probleme privind cooperarea in
dustrială, schimbul de mărfuri, pre
cum și realizarea acordului de colabo
rare în domeniul siderurgiei și meta
lurgiei neferoase.

Partidul venezuelean „A- 
lianța progresului" 3 cerut 
guvernului legalizarea neîntîrziată a 
Partidului Comunist din Venezuela și 
a partidului Mișcarea de stînga revo
luționară. „Alianța progresului" a ce
rut, de asemenea, eliberarea tuturor 
deținuților politici.

Ambasadorul României 
în Congo (Brazzaville), cu reședința 
în Congo (Kinshasa), Alexandru Tujon, 
a donat un lot de cărți centrului de 
învățămînt din Brazzaville. Cu acest 
prilej, ambasadorul român a arătat 
că instituțiile culturale și universitare 
din România au în vedere extinderea 
și diversificarea colaborării științifice 
internaționale, în spiritul respectului 
tradițiilor, diverselor opinii și egali
tății.

Serviciile de securitate 
ale Tanzaniei, care continuă in
vestigațiile în legătură cu asasinarea 
lui Eduardo Mondlane, fostul lider al 
grupării patriotice FRELIMO din Mo- 
zambic, au descoperit cîteva pachete 
cu material exploziv. Un lucrător al 
acestor servicii a făcut cunoscut pre
sei că elementele ostile liderilor pa- 
trioților din Mozambic încercau o a 
treia tentativă de a asasina o perso
nalitate importantă a FRELIMO.

0 delegație a Comitetului 
cehoslovac pentru condu
cere științifică se află într-° vi
zită în Statele Unite. Delegația stu
diază experiența planificării de pers
pectivă la firmele americane și rela
țiile dintre acestea și instituțiile gu
vernamentale, financiare, sindicale și 
beneficiari.

0 delegație comercială 
italiană formata din reprezentanți 
ai industriei chimice, constructoare de 
mașini și farmaceutice se află la Buda

pesta. Delegația prospectează posibi
litățile legate de exportul de produse 
italiene în Ungaria, precum și cu pri
vire la cooperarea economică italo-un- 
gară.

Parlamentul indian a res- 
pins un proiect de amendament la Con
stituție elaborat de guvern cu scopul 
de a pregăti crearea unei regiuni au
tonome în statul indian Assam.

Pentru stabilirea de re
lații comerciale și diploma
tice cu țările socialiste * a 
pronunțat în cadrul dezbaterilor par
lamentare privind politica externă a 
Guyanei liderul fracțiunii parlamen
tare a Partidului popular progresist, 
Cheddi Jagan. Aceste relații, a subli
niat fostul prim-ministru al Guyanei, 
ar corespunde intereselor țării.

0 expoziție românească 
cuprinzînd 300 de cărți pentru copii 
a fost deschisă Ia Kiev, capitala Ucrai
nei. Sînt prezentate volume de proză 
și poezie, de basme și povești, cărți de 
ficțiune științifică și folclor. Expoziția 
cuprinde, de asemenea, ilustrații foto
grafice, și desene realizate de copii.

Ambasadorul Marii Bri
tanii la Paris, Christopher Soa- 
mes, a fost chemat la Londra pentru 
consultări cu ministrul de externe bri
tanic, Michael Stewart. După cum se 
știe, situația diplomatului britanic este 
destul de delicată, ca urmare a dez
văluirii declarațiilor pe care i le-a fă
cut generalul de Gaulle, în cursul unei 
întrevederi cu caracter privat. Gemu
rile politice din cele două țări au lă
sat să se înțeleagă că o demisie a lui 
Soames din postul său la Paris nu este 
exclusă.

Ministerul de Externe ui 
R. F. a Germaniei 3 anunțat si
nuciderea Charlottei Merkel, în vîrstă 
de 48 de ani, angajată civilă în servi
ciul secretarului de stat parlamentar 
de la acest minister. Este cea de-a 
13-a sinucidere a unor ofițeri și anga
jați civili din R.F.G., în ultimele cinci 
luni.
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FRANȚA

Campania 
pentru 
referendum
Primul sunet de gong în 

campania pentru referendumul 
din 27 aprilie l-a constituit, fără 
îndoială, adoptarea de către gu
vernul francez a textului final al 
reformei regionale și renovării 
Senatului. Membrii guvernului, 
ca și deputății majorității, sînt 
de acum mobilizați în această 
largă pledoarie pentru „Da", în- 
cercîndu-se să se explice opiniei 
publice la radio, televiziune, în 
paginile ziarelor, la mitingurile 
regionale conținutul reformelor 
și semnificația referendumului. 
Se va urmări îndeosebi redu
cerea la maximum a numărului 
celor „nedeciși", care, la ora ac
tuală, potrivit rezultatelor unui 
sondaj publicat de ziarul „Le 
Figaro", reprezintă 42 la sută 
dintre alegători. Din numărul 
total al acelora care și-au 
mulat pînă acum o ppinie, 
sută sînt favorabili reformei re
gionale, dar numai 26 la: sută 
sînt în favoarea reformei Sena
tului. Președintele de Gaulle va 
interveni cu toată greutatea sa 
politică în campanie printr-o 
alocuțiune televizată, anunțată 
în jurul datei de 10 aprilie. 
După părerea șefului statului și 
a guvernului, schimbările anun
țate au o importanță națională 
majoră. Reforma regională este 
prezentată nu numai ca o măsură 
de descentralizare administrati
vă, dar și ca un instrument al 
„participării", al afirmării per
sonalității regionale pe plan e- 
conomic și politic, iar moderni
zarea Senatului, ca instituție 
politică, e prezentată ca un co
rolar al acestei reforme- \

In linii mari, reforfitc ^agio- 
nală, care ar urma să in
vigoare din primăvara lui

CORESPONH^ X 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

1970, prevede următoarele: se 
constituie provizoriu 21 de re
giuni, plus Corsica, cu titlu de 
colectivități teritoriale. Fiecare 
va fi administrată de un con
siliu regional, avînd un pre
ședinte ales și membri desem
nați. în consiliu vor intra depu
tății departamentelor respective 
(care sînt menținute), consilierii 
teritoriali, iar în proporție de 40 
la sută reprezentanți a șapte 
categorii diferite de activități 
economico-sociale și culturale, 
desemnați de organizațiile lor, 
inclusiv patronatul și sindica
tele. Aceste consilii, cu largi 
competențe, vor avea dreptul de 
a decide independent în proble
mele de interes local. Prefectul 
regiunii, ca reprezentant al gu
vernului, va executa deciziile 
consiliului regional.

Senatul, cea de a doua ca
meră a parlamentului francez, 
va căpăta — prin reforma pro
pusă — doar un caracter consul
tativ. El va cuprinde 323 ‘e 
membri care vor fi aleși pe# 
ani, în cadrul regiuniliA e 
baza reprezentării proportionate, 
și vor fi exponenți ai diverselor 
activități social-economice și 
culturale. Senatul va avea ca 
principală atribuție examinarea 
obligatorie a proiectelor de lege 
înaintea deputaților. Decizia po
litică legislativă va aparține 
însă exclusiv Adunării Naționa
le, după avizul consultativ al 
Senatului. In fine, președintele 
Senatului nu va mai asigura ca 
pînă acum interimatul președin- 

: ției republicii; prin schimbarea ț unor articole din constituție, a- 
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cest rol va fi asumat pe viitor 
de primul ministru.

După cum s-a anunțat, cei 
28 milioane de alegători vor tre
bui să se pronunțe printr-un 
singur „Da" sau „Nu" asupra 
ambelor proiecte de reformă. A- 
ceasta este de fapt problema care 
a suscitat cele mai vii contro
verse. Pentru că aprecierile u- 
nuia sau altuia dintre partide a- 
supra reformei regionale diferă 
de cele asupra utilității u- 
nei „renovări" a Senatului. 
Dacă majoritatea francezilor 
acceptă reforma regională ca o 
necesitate, sub rezerva criticilor 
și obiecțiilor formulate, cei mai 
mulți se opun însă transfor
mării Senatului. De la începutul 
celei de a V-a republici (1958) 
Senatul a rămas singurul for 
unde opoziția deține majoritatea.

Partidele de diverse nuanțe 
din opoziție — P.C. Francez, 
Partidul socialist-S.F.I.O., Par
tidul radical. Convenția clu
burilor republicane, Partidul so
cialist unificat — s-au pronun
țat în săptămînile precedente 
în cadrul unor congrese, confe
rințe. plenare, pentru un răspuns 
negativ la referendumul din a- 
prilie. Unele rezerve și obiecții 
au fost formulate chiar în rîn- 
durile aliaților majorității, res- 
oectiv ale republicanilor indepen
denți, care au cerut să se dea 
două răspunsuri separate la vot. 
Marile centrale sindicale — ca 
C-G.T., Force Ouvriăre, C.F.D.T., 
Federația Educației Naționale — 
s-au declarat și ele împotriva 
referendumului, cerînd membri
lor lor, sub o formă mai mult 
sau mai puțin nuanțată, să dea 
un vot negativ. Forțele politice 
din opoziție consideră, între al
tele, că reforma regională pro
pusă ar antrena „noi sarcini 
fiscale", că ar crea chiar „o 
nouă verigă administrativă". Co
muniștii văd în referendum „o 
încercare de plebiscit asupra an
samblului politicii 
care „lasă puțin loc 
clare a voinței 
(„L’Humanite").

Campania pentru - 
se anunță, așadar, î 
acum destul de animată.

regimului" 
exprimării 
populare"

referendum 
încă de pe
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