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Avînd în vedere legăturile de 
prietenie și bunele relații care e- 
xlstă între România și Iran, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a invitat pe Maiestățile Lor 
Imperiale Șahinșahul și împărătea-

sa Farah să facă o vizită oficială 
în România.

Maiestățile Lor Imperiale au ac
ceptat cu plăcere această invitație 
și vor vizita România în primăva
ra anului 1966.

Uzina chimlco-metalur- 
gicâ Copșa Mică. Vede
re generală a fabricii de 
acid sulfuric a noului 
complex pentru prelu
crarea concentrafelor 

plumbo-zincoase

...Aceasta a fost întrebarea a- 
dresată mai multor specialiști 
cu prilejul raidului întreprins 
în mai multe unități agricole 
din regiunea Crișana. Atît răs
punsurile cît și constatările 
noastre sînt în general poziti
ve. In acest an, sub îndrumarea 
organelor de partid și a consi
liilor agricole, conducerile uni
tăților agricole au pus în cen
trul atenției lor amplasarea cul
turii griului, eliberarea terenu
rilor și intensificarea arăturilor, 
pregătirea și condiționarea se
mințelor. Se știe că principala 
lucrare care asigură 
recoltei viitoare este 
In regiunea Crișana, 
măsurilor luate pentru folosirea 
deplină a capacității tractoare
lor, pînă în prezent au fost a- 
rate circa 80 la sută din supra
fețele prevăzute.

Specialiștii de la consiliul a- 
gricol regional apreciază ca po
zitivă inițiativa consiliilor de 
conducere ale cooperativelor 
din raioanele de deal — Beiuș, 
Gurahonț, Aleșd, Șimleu — care 
au luat măsurile organizatorice 
și tehnice pentru ca arăturile 
să se termine cît mal repede. 
Merită subliniat faptul că în 
gospodăriile de stat din regiu
ne, care în aceeași perioadă a 
anului, trecut erau mult întîr- 
ziate cu pregătirile, arăturile pe 
cele peste 23 000 ha se apropie 
de sfîrșit. O situație bună în ce 
privește pregătirea terenului 
pentru semănat se constată și în 
cooperativele agricole de pro
ducție din raioanele Marghita, 
Ineu, Salonta. In schimb, în ra
ioanele Oradea și Criș, unde în 
această toamnă urmează să se 
însămînțeze aproape 40 000 ha 
cu grîu și secară, executarea 
arăturilor este încă rămasă în 
armă. Cînd vizitasem cu două 
șăptămînl în urmă unitățile a- 
gricole din aceste raioane, în- 
tîrzierea arăturilor era pusă pe 
seama pămîntului uscat. Acum, 
după ce a plouat din belșug 
(35—40 de litri pe mp), se in
vocă alte motive. Adevărul este 
că unele terenuri nu au fost e- 
llberate de paie, iar tractoarele 
nu sînt folosite cu întreaga ca
pacitate. Așa stau lucrurile mai 
ales în raionul Oradea. In une
le cooperative agricole de pro
ducție (Nojorid, Tășad, Toboliu 
șl altele) vecine cu unități frun
tașe, nu s-au arat decît jumă
tate din suprafețele prevăzute.

Ne-am interesat și de stadiul 
condiționării semințelor. în ge
neral, semințele sînt asigurate 
pentru toate unitățile agricole. 
După cum ne-a informat tov. 
Coriplan Iancu, de la consiliul 
agf, 3 regional, pînă în pre
zent s-au condiționat peste 5 000 
tone de semințe de grîu și s-au 
fertilizat peste 4 500 ha cu în
grășăminte naturale și chimice. 
Mai bine au lucrat în această 
perioadă cooperativele din ra
ioanele Salonta, Marghita, Șim
leu, Criș și Ineu. în acest an, 
consiliile de conducere ale u- 
nităților au avut mai multă ini
țiativă pentru asigurarea recol
tei viitoare. O dovedește și fap
tul că din cele 275 cooperative 
agricole de producție din regiu
ne, 220â&timiseseră probe de se
mințe 1 laborator. Toate co
operativele agricole din raionul 
Criș, cu excepția celor din Adea 
și Sintea Mare, au trimis probe 
la laborator. Majoritatea din ele 
au primit buletine roșii, ceea ce 
confirmă calitatea bună a se
mințelor.

Acum, după ce în întreaga re
giune a plouat abundent, în zi
lele care au mai rămas pînă la 
începerea semănatului, condu
cerile S.M.T.-urilor din regiune 
trebuie sa dirijeze tractoarele 
spre unitățile rămase în urmă 
cu arăturile, să vegheze ca a- 
cestea să fie utilizate cu întrea
ga lor capacitate. La rîndul lor, 
consiliile agricole din raioanele 
de deal, unde semănatul griului 
va începe peste cîteva zile, tre
buie să se ocupe intens de con
diționarea semințelor, astfel In
cit din prima zi semănatul să 
se facă cu toate forțele și la un 
nivel agrotehnic superior.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

Uzinele „Unirea’ Cluj. 
Ultimele reciiflcârl Ia un 
nou tip de mașină auto
mată pentru țesut mă
tase pusă de curînd în 

fabricație

succesul 
arătura, 
datorită CENTRUL ACTIVITĂȚII

SÂ FIE MUTAT PE ȘANTIERE
Trustul regional de construcții Hunedoara din nou in urmă 
cu planul • Lipsește forța de 
„operativele" se transformă 
cadrelor tehnice?

muncă sau buna organizare? Cînd 
în ceartă curată • Unde e locui

Din situațiile Trustului regional 
de construcții Hunedoara, înche
iate după primele șapte luni ale 
anului, se desprinde o activitate 
nesațisfăcătoare : din cele aproa
pe 2 900 de apartamente planifi
cate pe 1965 au fost predate numai 
357. Productivitatea muncii 
sub nivelul prevăzut, iar la 
țul de cost s-au înregistrat în 
tinuare pierderi însemnate. O 
re situație nu reprezintă o noutate 
cînd este vorba de T.R.C. Hune
doara. De mai mulți ani trustul 
nu-și îndeplinește planul de con
strucții.

Despre activitatea nesatisfăcătoa
re a trustului (director ing. Stelian 
Popescu) s-a mai scris în presă. Ea 
a constituit subiectul unui mare 
număr de ședințe ale organelor lo
cale de partid și de analize efectua
te de colective de specialiști.

Problema care se pune as
tăzi este : Ce trebuie făcut 
pentru înlăturarea cauzelor

asemenea 
Cum se 

înce-

este 
pre- 
con- 
ata-

care generează o 
stare de lucruri ? 
poate rupe cu practica, 
tățenită la T.R.C. Hunedoara, 
de a rămîne în urmă cu pla
nul ?

Iată ce s-a desprins cu prilejul 
unei anchete organizate de ziarul 
nostru pe cîteva șantiere din re
giune.

★
Nu este cazul să insistăm aici 

asupra importanței organizării 
șantierelor și a muncii în construc
ții. O cunosc bine și tovarășii din 
conducerea trustului regional Hu
nedoara. Totuși, în practică, fac 
prea puțin.

Referindu-se la această proble
mă, tov. ing. ȘTEFAN VRANNAY, 
adjunctul șefului comisiei econo
mice a comitetului regional de 
partid, ne-a spus: „Pe șantierele 
trustului nu se aplică indicațiile, ab
solut „ . .

a se începe lucrările pe bazade
obligatorii și bine precizate,

Duminică pe drumurile țârii

unui proiect de organizare elabo
rat în mod judicios. Se neglijează 
astfel un principiu elementar. Pen
tru cartierul Gojdu din Deva, de 
pildă, nu există nici în prezent un 
proiect de organizare, deși pînă 
acum aici s-au executat mai multe 
blocuri. In plus, trustul a fărîmi- 
țat cota de organizare alocată, exe- 
cutînd diferite lucrări cu caracter 
de provizorat, care în mare măsură 
nu satisfac cerințele șantierelor. 
Pe șantiere se lucrează adesea 
haotic, la punctele de lucru nu se 
știe precis ce și cum trebuie făcut. 
Dirijarea utilajelor se face la în- 
tîmplare și uneori cu mari întâr
zieri".

Lipsa proiectului de organizare 
— ghid în desfășurarea întregii 
activități a unui șantier — are ur
mări negative asupra muncii con
structorilor. „La multe puncte de 
lucru — spunea maistrul ION 
KLEIN — nu există grafice de 
execuție și programe de muncă. 
Chiar și acolo unde sînt, ele nu se 
urmăresc, nu se respectă. Așa se 
face că, pe șantierele trustului, 
blocuri cu un număr redus de a- 
partamente se termină în 11— 
12 luni. La blocul AB1 de 
care răspund, oamenii au fost ma
sați într-un singur schimb. El este 
început de anul trecut și nu putem 
spune că va fi gata decît cu peste o 
lună întîrziere. Nu înțelegem de 
ce nu se trece la două schimburi?

Nicolae CUCUI 
Laurențiu VISKI

(Continuare în pag. a in-a)

Cu aceeași cordiali-

de pe malul 
Pe stadion a 
un meci a- 
fotbal între

priete- 
continuat 
cînd oas-

Vasile NICOROVICI

Întîlniri prietenești 
pe malurile Dunării

Turnu Severin și 
Kladova, cele două 
porturi . dunărene si
tuate fața-n față, unul 
pe malul românesc, 
celălalt pe malul iu
goslav, în vecinătatea 
Porților de Fier, au 
cunoscut duminică o 
deosebită animație. Se 
împlinește un an de la 
începerea lucrărilor 
de construcție a Siste
mului hidroenergetic 
și de navigație Porțile 
de Fier. Aniversarea 
acestui eveniment a 
fost marcată prin vi
zite reciproce ale con
structorilor români și 
iugoslavi și prin ma
nifestări culturale — 
expresie a sentimente
lor de prietenie și de 
colaborare tovărășeas
că în muncă în vede
rea realizării obiecti
vului comun — con
strucția marii hidro
centrale.

Cei 400 de construc
tori români care au 
trecut Dunărea pe țăr
mul iugoslav, pe bor
dul vasului „Alba Iu- 
lia", au fost întîmpi-

nați cu căldură de că
tre locuitorii Kladovei. 
Ei au putut vedea de 
la depărtare un panou 
pe care era scris în 
limbile sîrbă și româ
nă: „Trăiască priete
nia dintre popoarele 
iugoslave și poporul 
român". Manifestările 
culturale și sportive 
care au urmat s-au 
desfășurat sub semnul 
acestei prietenii. O 
parte din oaspeți au 
vizitat șantierul hidro
centralei 
iugoslav, 
avut loc 
mical de
echipa română S.M.T. 
Simian și echipa Gher- 
dap din KladoVa. în 
sala de spectacole a 
localității a fost pre
zentat un program de 
cîntece și dansuri 
populare românești, 
susținut de ansamblul 
reunit al orașului 
Turnu Severin, „Tine
rețea". Horele și sir- 
bele oltenești au fost 
răsplătite cu puternice 
aplauze de către pu-

täte au fost tntîmpl- 
nați la Turnu Severin 
sutele de constructori 
iugoslavi care au tre
cut ieri pe țărmul ro
mânesc. In cinstea 
oaspeților, pe unul din 
stadioanele orașului 
au avut loc întreceri 
sportive de fotbal și 
handbal. De un deo
sebit succes s-a bucu
rat spectacolul pre
zentat de ansamblul 
de stat „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova. 
Programul, alcătuit 
din cîntece și dansuri 
românești, a fost ur
mărit de un nume
ros public. La sfîr
șit, pe stadion s-a 
încins o horă la care 
au luat parte construc
tori ai hidrocentralei 
de pe Dunăre, români 
și iugoslavi, locuitori 
ai orașului Turnu Se
verin.

Întâlnirile
nești au 
pînă seara, 
peții s-au întors aca
să pe calea apei.

După trei zile de adevărat po
top, cerul Romei s-a înseninat. E 
din nou soare, cald. Privesc Ti- 
brul de pe străvechiul Ponte Mil- 
vio. Apele încărcate de mîl și 
trunchiuri de arbori au acoperit 
malurile, lovind furioase în arca
dele de cărămidă ale podului, de 
mult rămase sub valuri. In mijlo
cul orașului, insula Tiberina, asal
tată de fluviul umflai de ploi, 
ține cu greu piept apelor. Dar 
imaginea cea mai impresionantă 
a dezastrului provocat de ploaia 
torențială care n-a mai contenit 
de miercuri îl oferă cartierul Pri
ma Porta, de la periferia orașu
lui. Am fost aseară în această 
zonă, în timp ce aversele cădeau 
fără întrerupere. In fafa ochilor, 
o mare de apă, case cu zidurile 
prăbușite, obiecte plutind peste 
tot. Copii și băfrîni erau evacuaji 
cu ajutorul bărcilor pneumatice. 
Mii de familii și-au pierdut aci 
și bruma de avut. în acest car
tier locuit de o populate nevo
iașă, în mare parte emigrant ve- 
nifi din sudul tării, calamitatea 
care a lovit întreaga Italie a 
provocat distrugeri greu de 
imaginat.

Asist la scene zguduitoare. Fe
mei își smulg părul de durere, 
bărbați în puterea vîrstei privesc 
cu ochii în lacrimi ruina căsuței 
modeste din care n-au putut sal
va decîf cîfeva haine. O aseme
nea revărsare a Tibrului n-a maf 
cunoscut Roma din anul 1938. Au 
fost trei zile și trei nopți dra
matice, numeroase persoane au 
pierit înecate, mașini au fost li
teralmente luate de valuri, în 
multe cartiere locatarii au rămas 
fără apă potabilă, la cișmelele 
publice de pe străzi s-au putut 
vedea cozi imense, cetățenii că- 
rînd apa cu gălețile chiar de la 
fînfîna din Pia(a San Pietro. Bu
cătării de campanie ale armatei 
și Crucii Roșii s-au instalat în 
cartierele mai greu lovite, distri
buind mîncare sinistra|ilor. Pen
tru a veni în ajutorul miilor de 
familii rămase fără adăpost, au 
fost rechiziționate 30 de hoteluri. 
Începînd de joi, orașul a fost a- 
proape izolat de restul tării, tre
nurile sosind cu înfîrzieri de 
multe ceasuri, iar circulația pe 
principalele șosele fiind între
ruptă.

Ion MÄRGINEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

Cum mi-ar sta ca 
elevă ? întreabă în glu
mă o femeie blondă, tî- 
nără încă, pe cei din ju
rul său, potrivindu-și în 
fața oglinzii un sarafan 
albastru. Fata mea a 
crescut, e aproape cit 
mine. Cred că o să-i 
vină bine.

E un privilegiu al pă
rinților de a retrăi prin 
copiii lor anii vîrstei 
fragede. Și acest sep
tembrie de aur, care 
marchează apropierea 
activității școlare, le o- 
feră numeroase prile
juri. Cumpărarea unei 
uniforme de elev consti
tuie în aceste zile un a- 
devărat eveniment fa
miliar. Pentru cei mici 
de tot, șorțul cu guler 
alb înseamnă un fel de 
avansare ce le permite 
intrarea într-o lume 
nouă, a sălilor de clasă 
și a cărților, rîvnită cu 
aviditate. Pentru puști, 
pantalonii și haina bleu
marin înseamnă adesea 
și primul lor cos
tum „bărbătesc“. Deco
rul specific de sezon în 
acest „anotimp al școlii“

INSTANTANEE Simfonie
A

/ „albastru
— șiruri de șorțulețe, de 
haine, de bluze, de sa
rafane așezate în maga
zinele de confecții după 
dimensiuni și talii — o- 
feră ochiului o imagine 
gingașă, nelipsită însă 
și de o discretă notă 
festivă.

Magazinele bucurește- 
ne, gătite pentru sezo
nul școlar, își așteap
tă cumpărătorii. Pe ~ 
lea Victoriei, colț 
strada Lipscani, a 
amenajat de curînd 
magazin special de 
brăcăminte pentru ado
lescenți. El își începe 
activitatea în pragul 
noului an școlar, pre
zentând un bogat sorti
ment de uniforme. To
tul, începînd cu drape-

Ca- 
cu 

fost 
un 

îm-

riile de pluș și cu îm
brăcămintea personalu
lui, se armonizează cu 
simfonia „în albastru" 
a uniformelor școlare.

In magazine e deo
camdată liniște. Vînză- 
torii știu însă că acal
mia e temporară. In 
preajma deschiderii șco
lilor vor urmă zile de 
vîrf. Ca oameni cu ex
periență, ei au luat 
toate precauțiunile. „A- 
vem cantități suficiente 
din toate sortimentele 
— ni se spune în maga
zinele pe care le-am vi
zitat. Dacă solicitanții 
nu găsesc haine pe mă
sura lor, am prevăzut 
ca, în asemenea „situa
ții excepționale", cei in
teresați să fie îndru-

mâți la o unitate spe
cială din Calea Victo
riei nr. 21".

In genere, pregătirile 
sint corespunzătoare. Se 
impun însă și cîteva ob
servații în ce privește 
calitatea execuției șl 
modul de prezentare. Se 
întîmplă ca bluze pur- 
tînd numere deosebite 
(de exemplu 41, 43, 45) 
să nu difere între ele 
ca mărime. Nuanțele de 
bleumarin la costumele 
elevilor sint dispersate 
pe o gamă prea pestriță. 
Fabrica de confecții din 
Focșani — care rezolvă 
comenzi de talii excep
ționale — întârzie peste 
termenul stabilit livra
rea comenzilor.

Cîteva cuvinte și des-

pre prezentare. Exem
plarele expuse la vede
re, pe umerașe, sînt 
frumos călcate. Dar de 
îndată ce e solicitat un 
exemplar din depozit, 
aspectul lasă de dorit 
(mîneci și gulerașe bo
țite etc.). La magazinul 
de pe Calea Griviței (u- 
nitatea 
Confecția), 
parte din 
expuse la vedere 
împăturite și nu 
par „scoase din cutie' 
cum e în drept să le 
pretindă cumpărătorul, 
fie el și nevîrstnic. Mai 
ales că acest cumpărător 
se găsește deseori, cum 
spuneam, în 
unui moment 
de important 
sale : prima zi 
lă, prima zi de 
facem așadar ca și în 
privința uniformelor 
școlare, sentimentul de 
grijă și dragoste al marii 
colectivități socialiste 
față de micii cetățeni să 
le parvină întreg, a- 
propiat, cald, pînă la 
cele mai mici amănunte.

N. VASILESCU

nr. 34 a O.C.L. 
chiar și o 
uniformele 

stau 
prea

preajma 
deosebit, 
al vieții 
de școa- 
liceu. Să
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de înrîurire.

Fără rabat la
organizațiilor

Dumitru TÎRCOB

exigență
— In activitatea

COMUNIST

Primele investigații științifice

CINEMATOGRAFE
demni de Înaltul

TITLU DE
Om
nu
de

înaintat
numai in orele
serviciu

Este un adevăr binecunoscut : 
omul se cunoaște după fapte. O- 
glinda în care chipul lui apare în 
toată profunzimea și complexita
tea și care totodată îl înfrumuse
țează neîncetat este munca. In a- 
ceastă oglindă ne-am obișnuit să 
distingem și să apreciem și profi
lul politico-moral al comunistului 
— omul cel mai înaintat al socie
tății noastre — mereu prezent în 
iureșul clocotitor al muncii, pu- 
nîndu-și întreaga energie și pri
cepere în slujba înfăptuirii politi
cii partidului. Exemplu în muncă, 
prin calitatea sa de comunist, ri
dicată — în lumina noului statut 
al partidului — pe o treaptă și 
mai înaltă, el este în același timp 
un model de viață, de conduită în 
societate.

După cum se arată în Rapor
tul Comitetului Central prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
comunistului „trebuie să-i fie pro
prie atitudinea înaintată a mo
ralei noastre față de familie, de 
educația copiilor, a tinerei ge
nerații, o comportare demnă în 
întreaga sa activitate socială. 
Grija față de membrii de partid 
și ajutorul acordat acestora pen
tru a fi, prin întreaga lor viață 
și muncă, la înălțimea titlului de 
comunist, trebuie împletită cu exi
gența față de modul în care ei își 
îndeplinesc îndatoririle care le re
vin în înfăptuirea politicii parti
dului, în respectarea principiilor 
și moralei comuniste“.

Cum se reflectă această grijă în 
activitatea cotidiană a organizații
lor de partid ? în ce măsură preo
cupările acestora vizează nu numai 
comportarea în muncă a comunis
tului, ci și viața lui obișnuită de 
dincolo de poarta fabricii ? Ce au 
ele de făcut pentru ca fiecare co
munist să fie, în permanență, un 
exemplu convingător și mobiliza
tor pentru cei din jurul său ?

Am discutat aceste probleme cu 
cîțiva tovarăși de la Uzina „Laro- 
met“ din Capitală.

rea unanimă a tovarășilor de mun
că. In orice împrejurare, el se sim
te și se comportă ca un adevărat 
comunist. Dar poate că aportul lui 
este mult mai mare într-o altă 
privință. O bună parte din timpul 
liber și-l consacră perfecționării 
morale a multora dintre cei cu 
care lucrează. 11 vedem mereu 
împreună cînd cu un tînăr, cînd 
cu altul, de care se ocupă ca un 
părinte. Pe Ion Goia și Gheorghe 
Sabo i-a ajutat nu numai să stă- 
pînească bine meseria — astăzi ei 
sînt șefi de echipă — ci i-a ajutat 
să se formeze ca oameni, să se o- 
rienteze în momente hotărîtoare 
ale vieții.

tui referat figura și numele lui 
Constantin Brînzică. Nu s-a în
cercat însă o analiză mai profundă 
a acestui caz. Referatul plutea în 
vag, în recomandări didacticiste, 
lipsite de forță combativă. Din a- 
ceastă cauză, discuția nu s-a sol
dat cu măsuri concrete pentru re
zolvarea cazului respectiv, pentru 
îmbunătățirea activității educative 
a organizației de bază. De altfel, 
și în adunările generale ale celor
lalte organizații de bază au fost 
discutate, tot la modul general, 
materiale asemănătoare, ceea ce a 
slăbit mult forța lor

Două laturi
ale aceluiași întreg

— Intr-o astfel de discuție — 
ne spune tov. GHEORGHE CO- 
ZEA, secretarul organizației de 
bază din secția țevi-bare — nu tre
buie să ne referim, în primul rînd, 
la definiții și precepte. Totuși, eu 
aș vrea să pornesc de la un fapt 
verificat și răsverificat: între com
portarea comunistului în uzină și 
cea din afara ei există o strînsă 
legătură. Sînt două laturi ale ace
luiași întreg. Se completează una 
pe alta. Cînd spun lucrul acesta, 
mă gîndesc la mulți comuniști a 
căror comportare la locul de mun
că se continuă în chip firesc cu în
țelegerea răspunderii ce le revine 
în viața socială. Prin ei ne conti
nuăm, într-adevăr, activitatea 
educativă dincolo de porțile uzinei. 
Să luăm, de exemplu, pe maistrul 
Ion Pașca. Lucrează de peste 30 de 
ani în uzină. Munca sa, conduita în 
familie, în societate, grija cu care 
s-a ocupat de creșterea copiilor, 
felul cum își îndeplinește obliga
țiile cetățenești i-au atras prețui-

Perseverență,
intervenție activă

Preocupările comuniștilor în a- 
fara uzinei sînt, desigur, diferite. 
E greu să le apreciezi importanța 
sau să le descifrezi bogăția de sem
nificații, căci nu pot fi contabili
zate sau clasificate în nici un fel 
de statistică. Topitorul Gheorghe 
Tucă își desăvîrșește pregătirea 
profesională, urmărind cu pasiune 
tot ce apare nou în meseria lui ; 
lăcătușul Constantin Nițoiu se în
grijește de educația copiilor, co- 
laborînd îndeaproape cu școala, 
participă la activitățile gospodă
rești din cartier; Mihai Preda este 
organizator de grupă de partid în 
bloc și desfășoară o bogată activi
tate educativă în rîndul locata
rilor.

Nu este însă mai puțin adevărat 
nici faptul că, în ce privește com
portarea în familie și în societate, 
mai sînt membri de partid care au 
încă de parcurs un drum destul de 
lung pînă a ajunge să fie luați 
drept etalon de către ceilalți oa
meni cu care vin în contact. A- 
ceasta cere o muncă educativă 
perseverentă din partea organiza
țiilor de partid. Rolul hotărîtor îl 
are în această direcție grija per
manentă a colectivului comunist 
de a-și spori înrîurirea pozi
tivă, de a depista, din fapte apa
rent „mărunte“, unele atitudini 
înapoiate și a le combate prin 
eforturi perseverente. In asemenea 
cazuri, intervenția are de obicei 
eficiența practică scontată.

Intr-o vreme, muncitorul O. Ion 
lipsea de la serviciu, se apucase 
de băutură. Comuniștii n-au rămas 
indiferenți la o asemenea apucă
tură, ci au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a-1 de
termina să o apuce pe drumul cel 
bun. Discuțiile individuale n-au 
dat rezultate. A fost pus în discu
ția adunării generale a organizației 
de bază din secția țevi-bare. Mo
dul în care a fost analizată com
portarea lui l-a ajutat însă să în
țeleagă nu numai consecințele și 
gravitatea situației în care se află, 
ci și faptul că tovarășii de muncă 
îi întind mîna să-1 ajute. Membrii 
biroului i-au urmărit cu consec
vență comportarea, intervenind cu 
tact, pînă cînd omul s-a îndreptat; 
de peste un an și jumătate el nu 
dezminte încrederea ce i s-a acor
dat.

Uneori însă intervențiile nu sînt 
duse pînă la capăt. Topitorul 
Constantin Brînzică a dovedit că 
are o atitudine înapoiată față de 
soție. Manifestări de spirit indivi
dualist, de înfumurare au început 
să se vădească și în activitatea lui 
profesională. Membrii biroului au 
discutat în repetate rînduri cu el. 
Cu mai multe luni în urmă, într-o 
adunare generală a organizației de 
bază, a fost prezentat un referat 
despre conduita morală a membri
lor de partid. Intr-un pasaj al aces

de bază de la noi — ne spune 
maistrul TEODOR BÄLÄTICA — 
au prioritate problemele produc
ției. Aceasta este desigur bine. Dar 
cred că avem datoria ca în dezba
terea lor să punem un accent mai 
mare pe diferitele laturi ale mun
cii politico-educative, pe forța de 
înrîurire a exemplului personal al 
comunistului. In acest scop nu 
cred că trebuie să facem ședințe, 
multe și lungi, să organizăm cine 
știe ce „acțiuni de amploare“. De 
fapt, cazurile de abateri ieșite din 
comun sînt din ce în ce mai rare. 
Mi se pare că accentul trebuie pus 
pe o muncă sistematică, de zi cu 
zi, pentru a cultiva trăsăturile po
litico-morale specifice comunistu
lui și a preîntîmpina abaterile.

— Esențialul este —■ spunea 
NICOLAE IONESCU, secretarul 
comitetului de partid al uzinei — 
ca grija pentru un înalt profil mo
ral al comuniștilor să nu fie privi
tă ca o sarcină „sezonieră“, ci ca o 
îndatorire permanentă, de mare 
răspundere a organizațiilor de 
bază. Trebuie să urmărim ca toa
te acțiunile politico-educative pe 
care le întreprind în această direc
ție organizațiile de bază sâ. fie duse 
pînă la capăt. Exigența partinică, 
intransigența față de orice încăl
care a principiilor moralei noastre 
fac să crească și mai mult autori
tatea, prestigiul comunistului. A- 
cesta este un capital de mare preț 
al partidului pe care trebuie să-l 
sporim zi de zi.

A ridica comportarea fiecărui 
membru de partid la valoarea unui 
exemplu mobilizator în toate pri
vințele este o sarcină pentru care 
merită să fie investite toate ener
giile.

Documentele Congresului al IX- 
lea al P.C.R. subliniază că prin 
întreaga sa viață, comunistul opune 
moralei burgheze o ținută demnă, 
o atitudine modestă, o deplină con
cordanță între vorbe și fapte. înal
ta concepție a partidului nostru 
despre fizionomia moral-politică a 
comunistului, despre trăsăturile 
care trebuie să caracterizeze toate 
laturile activității și vieții sale, se 
oglindește în noua prevedere din 
Statut, care cere fiecărui membru 
de partid „să fie exemplu de corec
titudine și conduită morală în fa
milie și societate“.

— Jurnalul televiziunii (I). 
19,20 — Pentru pionieri «1 școlarii 
„Glume matematice". 20,00 —•
Film : „40 de minute pînă în
zori". 21,30 — Recital vocal-ln-
strumental. 22,05 — Jurnalul tele
viziunii (II) șt Buletin meteoro
logic.
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Alecsand ri
în édifié academică

Primul volum al ediției 
critice Vasile Alecsandri a 
apărut și o dată cu el opera 
bardului de la Mirceșfi, deo
potrivă moment de răscruce 
în istoria culturii românești 
și monument al geniului crea
tor al poporului nostru, în
cepe să ne fie cunoscută în 
toată amploarea și în toate 
marile ei ramificații și impli
cații. Ediția Alecsandri, con
cepută în nouă sau zece to
muri impunătoare, se va a- 
dăuga, deci, celor două mari 
serii în curs de tipărire, de
dicate operei lui Eminescu si 
Caragiale, scriitori de geniu 
a căror apariție a fost pre
gătită de acest înaintaș mul
tilateral, care, ca și Dragoș 
Vodă, eroul poemei sale, a 
tăiat drumuri prin codrii 
neumblați ca să ajungă la 
acea poiană „înverzită, înflo
rită I Și de lume tăinuită*. 
Pentru că el cel dintîi ne-a 
dezvăluit „lumea tăinuită* 
pînă atunci a frumuseților li
teraturii populare.

O ediție critică a opere
lor lui Alecsandri nu are nu
mai un interes pur filologic. 
Deloc lipsit de importanță, 
acest aspect capătă în noua 
ediție ponderea cuvenită, 
fără supralicitări și exagerări. 
Deși, așa cum arată G. C. 
Nicolescu, Alecsandri n-a 
avut ca cei doi descendenți

ai săi — Eminescu și Cara
giale — patima muncii pînă 
la, istovire asupra manuscri
sului și deși, așa cum se 
subliniază în nota asupra 
ediției, puține sînt varian
tele ce ni s-au păstrai, isto
ricul elaborării artistice a u- 
nora din poeziile sale nu-i 
deloc lipsit de interes. Dar 
cred că, în cazul lui Vasile 
Alecsandri, mai presus se află 
istoricul constituirii operei 
sale în împrejurările unei e- 
poci care a marcat trecerea 
literaturii noastre de la faza 
pionieratului la epoca mo
dernă, din perioada începu
turilor entuziaste în aceea a 
capodoperelor nemuritoare. 
Meritul istoric al lui Aiecsan-

Aș cita aici notele la poe
ziile „Hora Unirii”, „Deștep
tarea României', „Anui 
185.5",.. „Andrii Popa", „N. 
BăJcescu .murind” etc. în 
același timp, în studiul intro
ductiv se pun în fumină si
nuozitățile antume și postume 
în aprecierea creației lui 
Alecsandri, modul în care 
contemporanii și posteritatea 
au înțeles producția sa lirică.

G. C. Nicolescu încadrează 
fiecare poezie a lui Alecsan
dri în genul tematic respec
tiv, îi urmărește filiațiile și de 
asemenea stabilește circulația 
motivului. Incursiunile nu se 
resfrîng numai la domeniul li
teraturii ci acoperă și alte do
menii ale artei, fapt absolut

lor dar și marile lor însușiri 
creatoare. Poeziile populare 
ale lui Vasile Alecsandri sînt 
un caleidoscop al vieții și do
rurilor omului de la țară, 
âvînd în același timp și ma
rea calitate de a fi surprins 
neobișnuitele dimensiuni ale 
imaginației sale. Elementul 
fantastic din poezia „Stri
goiul", tabloul cosmic din 
„Marioara Florioara", călăto
ria fetei și dezlănțuirea ele
mentelor 
ghiara”, 
tandrefe 
cei", iată 
nenumăratele game ale su
fletului popular așa cum s-a 
răsfrînt în poeziile lui Alec
sandri. Poetul moldovean

naturii din „Ma- 
gingășia și infinita 
din „Dorul român- 
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însuși această epocă, 
trînd-o prin cîfeva din crea
țiile Iul și pregătind, mai 
ales, terenul pentru ceea ce 
au făurit urmașii săi. Și a- 
ceasta pentru că brazdele 
trase de el au mers adînc 
spre inima pămîntulul, spre 
sevele-i ascunse, care o dată 
desferecate au hrănit de
cenii de-a rîndul cultura 
noastră. Alecsandri este mare 
nu numai prin ceea ce a dat 
el literaturii române, dar și 
prin ceea ce literatura ro
mână a dat datorită lui.

Pornind de la premisa că 
opera lui Alecsandri nu poa
te fi înțeleasă decît prinfr-o 
riguroasă și permanentă ra
portare la epocă, autorul 
studiului introductiv și al no
telor a realizat un tablou 
istoric aproape complet, în 
cadrul căruia contribuțiile 
esențiale nu sînt omise, da
torită căruia fiecare poezie a 
lui Vasile Alecsandri ne a- 
pare definită cu exactitate 
din momentul genezei pînă 
în cel al pătrunderii ei în 
conștiința publică. Pentru că 
tocmai acest caracter de răs
puns imediat, înflăcărat, la 
cerințele țării și ale poporu
lui au asigurat în primul 
rînd poeziei Iul Alecsandri 
larga ei audiență publică. 
Acest aspect esențial al crea
ției sale lirice este pus în 
lumină cu o bogăție de ar
gumente în actuala ediție.

necesar dacă ne gîndim că, 
în perioada de elaborare a 
poeziilor incluse în acest vo
lum, muzica, literatura și pic
tura românească au fost ani
mate de aceleași idealuri pa
triotice și sociale, iar evolujia 
lor s-a desfășurat pe princi
piul vaselor comunicante. 
Completări de amănunt s-ar 
mai putea aduce : ne-am fi 
așteptat de pildă ca nota la 
„Hora Unirii" să fi amintit cu
noscuta pînză „Hora Unirii la 
Craiova* de Theodor Aman, 
unul din primele documente 
privitoare la ecoul stîrnil în 
inimile românilor de această 
însuflețită poezie.

Dar, poate mai mult 
aceste detalii, cred că 
de dorit ca viitoarele
me să completeze eruditele 
incursiuni în literatura noas
tră cu analiza modalităților 
specifice în care tema res
pectivă apare la Vasile Alec
sandri. Bunăoară, cred că 
s-ar putea pune în lumină un 
element cu care acest vo
lum este încă debitor : 
originalitatea și valoarea ar
tistică a liricii lui Vasile 
Alecsandri. E drept, în stu
diul introductiv se subli
niază un adevăr esențial și 
anume faptul că Alecsandri, 
„cel dintîi și cel mai cu ecou 
din generația lui, vede fol
clorul nu atît ca un docu
ment etnografic sau moral, 
dar efectiv ca literatură*.

Eafă de 
cu Russo, 
}eles cu 
picacitate
tice ale literaturii populare și 
a căutat să le pună în evi
dentă. Alecsandri a sur
prins în poeziile populare 
nu numai unul din cele mai 
emoționante tablouri ale vie
ții sociale și istorice a români

decîl 
ar fi 
volu-

prietenul său Ale- 
Alecsandri 

mai multă pers- 
zăcămintele artis-

a tn-

al

Mallucul «al

Ediție critică, studiu in
troductiv, note și comentarii 
de G. C. Nicolescu. Text sta
bilit și variante de 
colescu și Georgeta 
Dulgheru. Volumul 
Doine (1842—1852), 
re, Suvenire, 
(1852—1862).

G. C. Ni- 
Rădulescu- 

cuprinde 
Lăcrămloa- 

Mărgăritarele

a fost numai un culegător 
folclorului ci, cu intuiția ma
rilor creatori, i-a surprins u- 
riașele și adîncile lui dimen
siuni, puterea de a face să 
vibreze toate corzile sufle
tești, precum au realizat apoi 
Eminescu și Enescu. Pornind 
la drum într-un timp cînd în 
literatură și muzică materia
lul folcloric era folosit în 
starea lui brută, ca citat, 
Alecsandri depășește catego
ric acest stadiu, dînd la ivea
lă nestemate ce topesc în 
reverberațiile lor o întreagă 
concepție despre lume, via
tă, natură, decanfînd și sinie- 
tizînd. lată deci cum și pe 
acest tărîm se verifică încă 
o dată un adevăr esențial : 
oriunde ne-am îndrepta pri
virile, oricărui gen literar i-am 
căuta începuturile, îl vom 
afla pe Vasile Alecsandri.

De aceea socotesc 
fi fost de dorit ca obser
vații judicioase cu 
la particularitățile artei lui 
Alecsandri, aflate în studiul 
și notele edifiei, să capete o 
pondere mai mare. Deși, așa 
cum spune G. C. Nicolescu, 
poetul Alecsandri „a fost vic
tima propriei sale facilități 
de a versifica* și „poate pu
țin și a comodității sale*, pri
cinile pentru care lirica
erotică se află sub nivelul
celorlalte domenii ale crea
ției sale nu stau, după păre
rea mea, numai aici. Mă gîn
desc, recitind primul volum 
al acestei noi ediții, la faptul 
că Vasile Alecsandri n-a reu
șit pe acest tărîm să-și depă
șească epoca, la faptul că în 
cele mai multe poezii ero
tice el rămîne încă în conul 
de umbră al Văcăreștilor și 
al lui Costache Conachi. Era 
și el prizonierul unui anume 
mod epicureic de a înțelege

dragostea, 
sentiment, 
domeniul 
tatori cred a afla partea cea 
mai perisabilă a operei sale, 
Alecsandri n-a rămas numai 
la expresia senină a înainta
șilor săi, ci a găsit tonuri 
pline, străbătute de furtunile 
neliniștii și ale nostalgiei cu 
fotul neobișnuite nu numai 
pentru el, dar și pentru în
treaga epocă, înfr-o poezie 
antologică precum „Aștepta
re", a cărei valoare este pe 
drept cuvînt relevată de în
grijitorul ediției.

Noua ediție 
început sub 
Solida 
erudita 
lirice a 
textul 
monstrare 
în epocă, 
lologică sînt fot atîtea 
făfi care ne fac deopotrivă să 
salutăm tipărirea acestui prim 
volum și să așteptăm apari
ția celor ce vor urma.

de a „cînfa* acesf 
Dar și aici, în 

unde unii comen-

Alecsandri a 
auspicii bune, 

ei armătură 
încadrare 
lui Alecsandri în 
cultural, larga 

a rolului
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Valeriu RAPEANU
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SAMBA : Patria (completare A 
cui e vina 7), București (comple
tare Simetria), Modem (comple
tare A cul e vina 7), Stadionul 
Dinamo (completare Simetria), 
Arenele Libertății. HOȚUL DE 
PIERSICI : Republica (completa
re Fata de pe Someș), Grădina 
Doina (completare Fata de pe So
meș). VIAȚA DIFICILA : Lucea
fărul. Festival, rulează șl la gră
dină, Excelsior, Expoziția — Piața 
SCÎnteli. PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR : Carpați, Floreas- 
ca, Flamura, Grădina Progresul. 
CARAMBOL: Capitol (completare 
Satul din Ucraina noastră), 
lează și la grădină, 
(completare Satul 
noastră), Melodia 
Fotbaliști, nu uitați 
CULORILE LUPTEI 
scop : victoria (completare La o 
parte, taiga ! — cinemascop), Gri- 
vlța (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale), Tomls (com
pletare Lucrările Marii Adunări 
Naționale), rulează șl la grădină. 
UNORA LE PLACE JAZUL: Cen
tral, Arta, rulează și la grădină. 
CĂPITANUL DIN TENUES (am
bele serii) : Lumina, Bucegl, ru
lează șl la grădină. LOGODNI
CELE VĂDUVE : Union (comple
tare Șl atunci...). Moșilor (cony- 
pletare Șl atunci...). PROGRAI 
PENTRU COPII : Doina (dlhb+ 
neața). DINTELE DE AUR : Doi
na (după-amlază). LOGODNICUL: 
Timpuri Noi (completare La car
naval — Poveste din Tanganica
— Comorile orașului scufundat).
APORT, MUHTAR ! — cinema
scop : Glulești (completare Acolo 
unde Carpațil întîlnesc Dunărea
— cinemascop), Miorița (comple
tare Acolo unde Carpațil Întîl
nesc Dunărea — cinemascop). AH, 
EV A ! : Cultural. BANDA : în
frățirea Intre popoare (completa
re Zilele Sighlșoarei), Rahova 
(completare Prietenul meu Max), 
rulează șl la grădină. IANOȘTK
— cinemascop (ambele serii): Da
cia. DOMNUL : Buzeștl (comple
tare Construim), rulează șl la 
grădină Viitorul (completare Con
struim). UN ȘOARECE PRINTRE 
BĂRBAȚI : Crtngașl (completare 
18a de zile în Atlantic). CAR
TOUCHE — cinemascop : Unirea, 
rulează șl la grădină. CINTIND 
DESPRE ARIZONA : Flacăra
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.). NE
VASTA NR. 13 : Vitan, rulează șl 
la grădină. EVADATUL — cine
mascop : Munca (completare La 
o parte, taiga ! — cinemascop). 
FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Popu
lar JUNGLA TRAGICĂ : Cos
mos. UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP : Colentina (completare La 
cel mai înalt nivel), rulează și la 
grădină. LALEAUA NEAGRĂ — 
cinemascop : Volga. Grădina Mo
șilor. IVAILO : Progresul (com
pletare Povestea leului); 
CĂPITANULUI BÏ.OOD - 
mascop : Lira (completare Satul 
din Ucraiana noastră). Ferentari 
(completare Oltenii din Oltenia). 
MARȘUL ASUPRA ROMEI : Dru
mul Sării (completare Lucrările 
Marii Adunări Naționale). STRI
GATUL : Cotroceni (completare 
Surîsul). Progresul-Parc. Grădina 
Lira. INTTLNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop : PaCea 1 (completare 
Spre cer — cinemascop).

ru- 
Feroviar 

din Ucraina 
(completare 

copilăria), 
cinema-

FIUL 
cine-

CUM E VREMEA
Ieri tn țară : vremea s-a men

ținut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Vtntul a 
suflat slab din sectorul sud-estic. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă Intre 22 grade la Oravita 
și 32 grade la București. In Bucu
rești : vremea s-a menținut fru
moasă și călduroasă, cu cerul se
nin. Vîntul a suflat slab din sec
torul sud-estic. Temperatura 
maximă a fost de 32 grade, iar pe 
sol, la soare 57 grade Timpul 
probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 
septembrie. In țară : vremea se 
răcește ușor, mai ales în nord- 
vestul țării. După-amiezile va 
ploua izolat. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în scădere 
ușoară Minimele vor fl cuprinse 
între 
între 
Șl Pe 
ușor,
mult senin noaptea și dimineața. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura tn scădere ușoară.

5 și 15 grade, iar maximele 
17 și 27 grade. In București 
litoral : vremea se răcește
Cerul va fi variabil, mai

privire

: 3®

*.
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CUPLAJUL BUCUREȘTEAN

Cîteva faze de efect dar
și numeroase momente neplăcute

Campionii pe 1985 și secundanții 
lor — dinamoviștii bucureșteni și 
rapidiștii — au furnizat ieri unul 
din derbiurile de veche și pasio
nantă tradiție ale fotbalului româ
nei»«;. Meciul a trezit un interes și 
prii faptul că, spre deosebire de 
campionatele precedente, echipele 
ocupă locuri diametral opuse în 
clasament : Rapidul este în frunte, 
Dinamo la coadă. în urma rezulta
tului de ieri (2—0 pentru rapidiști), 
diferența de puncte dintre cele 
două formații s-a mărit și mai mult. 
Vor continua rapidiștii seria succe
selor ? Vor ieși dinamoviștii din 
actuala lor eclipsă de formă ? Spe
cialiștii ezită să se pronunțe în mod 
categoric. La mijloc (lesne de bă
nuit) este inconstanța pe care o 
manifestă, de fapt, marea majori
tate a echipelor noastre. Fără a în
cerca să întrezărim viitorul mai în
depărtat, trebuie spus totuși că, din 
păcate, nu sînt deloc liniștitoare 
nici constatările çuUprivire la forma 
actuală a selecționabililor pentru 
meciul de la 19 septembrie cu re
prezentativa Cehoslovaciei.

Să revenim la partida Rapid—Di- 
namö. Eà a avut o desfășurare vie, 
echipele ăruncînd în luptă multă 
energie. Preocupați însă în mod e- 
xagerat de rezultatul tehnic al me
ciului, jucătorii au abuzat de ob
strucții și de tot felul de durități. 
N-au lipsit nici simulările, gesturile 
teatrale, lamentările menite să-l 
determine pe arbitru să acorde 11 
m. Este regretabil să se constate 
din nou că nu toate echipele înțe
leg să-și apere șansele în mod 
corect, într-o atmosferă de deplină 
sportivitate.

Rapid și Dinamo, dar mal aleB 
prima echipă, au reușit să ofere 
publicului unele faze de bun ni
vel tehnic. înaintarea rapidistă a 
creat o serie de acțiuni de efect 
extrem de derutante pentru adver
sari. Nu numai fazele din care 
s-au înscris: cele două goluri, ci și 
numeroase alte momente de ofen
sivă rapidistă’ s-au înscris printre 
cele mai gustate acțiuni ofensive 
în actualul campionat.

Victoria rapidiștilor este pe de
plin meritată. Meritul lor e cu atît 
mal mare cu cît au știut să-și im
pună stilul de joc (în viteză, cu 
pase scurte, cu șuturi puternice de 
la distanță). Dinamoviștii au părut

vlăguiți. Ei au avut perioade de 
dominare — în special după ce 
au primit golurile — dar la îna
intare n-au depus efortul cuvenit 
pentru a se apropia cît mai mult 
de poarta adversă.

Steaua și C.S.M.S., care s-au întîl- 
nit în deschiderea cuplajului bucu-

REZULTATE TEHNICE
STEAUA—C.S.M.S. 0—0
RAPID—DINAMO BUCUREȘTI 

2—0 (1—0). Au marcat : Ionescu 
și Codreanu .

U.T.A.—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
0—0.

ȘTIINȚA CRAIOVA—FARUL 
2—1 (1—0). Au marcat : Anton 
— pentru Știința ; Tănase — 
pentru Farul.

PETROLUL—CRIȘUL 4—1
(3-1). Au marcat : Dridea I, Dri- 
dea II, Dragomir și Frățilă — 
pentru învingători ; Szakacs — 
pentru învinși.

SIDERURGISTUL — STEAGUL 
ROȘU 4—2 (3—1). Au marcat : 
Voinea (2) și Stătescu — pentru 
Siderurgistul ; Goran și Năftă
năilă — pentru Steagul roșu.

DINAMO PITEȘTI—ȘTIINȚA 
CLUJ 1—2 (0—1). Au marcat t 
Marcu și Ivansuc — pentru clu
jeni ; Naghi, din 11 m — pentru 
piteșteni.

CLASAMENTUL
Rapid 4 4 0 0 8— 1 8
Știința Timișoara 4 3 10 8— 3 7
Petrolul 4 3 0 1 12— 4 6
U.T.A. 4 2 2 0 5— 3 6
C.S.M.S 4 2 11 5— 4 5
Știința Cluj 4 13 0 4— 3 5
Steagul roșu 4 2 0 2 10- 7 4
^Steaua 4 0 3 1 3— 4 3
Crișul 4 0 3 1 5— 8 3
Știința Craiova 4 112 3— 7 3
Farul 4 10 3 3— 5 2
Siderurgistul 4 10 3 8—11 2
Dinamo București 4 1 a 3 11 2
Dinamo Pitești 4 0 0 4 2—11 0

reștean, și-au împărțit frățește cele 
două puncte puse în joc. Poate că 
rezultatul i-a satisfăcut pe fotba
liștii respectivi, dar nu trebuie ui
tat că, prin ineficacitatea înaintă-

C r o n î c a

Sub nivelul dorit

C. Niculescu (dreapta) In luptă cu Tauser (Ungaria)

telefon).
Craiova și Farul

zilei

ETAPA A IV-a
iilor, prin jocul periculos al apă
rărilor (la acest capitol un plus 
pentru cei de la Steaua), prin re
petatele „trageri de timp" (dome
niu în care ieșenii s-au remarcat), 
meciul Steaua—C.S.M.S. se situea
ză printre acele partide care lasă 
o proastă amintire. Cele cîteva 
„sclipiri" ale unor jucători au con
stituit simple excepții.

Ion DUMITRIU

Prima victorie
GALAȚI (red. ziarului „Viață 

nouă"). — La capătul unui meci 
de bună factură tehnică gălățenii 
au obținut o victorie (prima din a- 
cest campionat) pe deplin meritată. 
Scorul putea lua proporții în repri
za secundă dacă ei nu încetineau 
ritmul de joc. Brașovenii au lost o 
umbră a echipei care, cu o săptă- 
mînă în urmă, surclasase pe cam
pioni. Pentru Siderurgistul au mar
cat: Voinea — de două ori (în mi
nutele 10 și 32) și Stătescu — de 
două ori (în minutele 29 și 50). 
Punctele oaspeților le-au înscris 
Goran în minutul 43 și Năftănăilă 
în minutul 81. Excelent arbitrajul 
lui Alexandru Toth (Oradea).

Ca între frați
TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra

pelul roșu"). — Așteptat cu mult 
interes, date fiind pe de o parte 
rezultatele obținute în primele trei 
meciuri susținute pînă acum și pe 
de altă parte înflăcărarea cu care 
suporterii își susțin echipele, me
ciul echipelor bănățene U.T.A. și 
Știința Timișoara a satisfăcut cele 
mai exigente cerințe ale miilor 
de spectatori prezenți pe 
dion. Jocul bun pe care 
imprimat de la început 
bele echipe, maturitatea de
au dat dovadă în concepția și tac
tica aplicată au fost deseori aplau
date. Din păcate însă, înaintările 
n-au reușit să marcheze nici un gol. 
Ce facem cu eficacitatea ?

sta-
1-au 
am- 
care

Nu-i vorba de ghinion
PITEȘTI (coresp. „Scînteji"). — La 

fluierul final al arbitrului Aurel 
Bentu-București, dinamoviștii pi
teșteni erau complet epuizați. în 
schimb, studenții clujeni ar fi fost 
în stare să ia meciul de la început. 
Ce s-a întîmplat pe teren ? Știința- 
Cluj a prestat un joc bine gîndit, 
cu o țintă precisă : prin cîteva 
pase, cît mai rapid la poarta ad
versă. în apărare, același joc pru
dent, bine organizat. Acestea au

!■■'<>* -■
% ■
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PRONOSPORT
Foto : M. Cioc CONCURSUL DIN 5 SEPT.

Situați* dificilă la poarta Iul Andrei, rezolvată de— pripeala atacan- 
ților dinamoviștl

'/a '

M V

In categoria B
Seria I : C.F.R. Pașcani—C.F.R. 

Roșiori 2—1, Dinamo Bacău—Fla
căra Mor Ini 1—1, Progresul Bucu
rești—ȘUmța București 2—1, Meta
lul Tîrgoviște—Unirea Rîmnicul 
Vîlcea 1—0, Poiana Cîmpina—Con
structorul Brăila 2—1, Dinamo Vic
toria—Metalul București 2—3, 
Ceahlăul Piatra Neamț—Știința 
Galați 1—1.

Seria a n-a : Recolta Carei— 
C.S.M. Reșița 3—1, Minerul Baia 
Mare—Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii 4—0, C.F.R. Arad—Gaz me
tan Mediaș 2—1, C.S.M. Sibiu—Mi
nerul Lupeni 2—0, Jiul Petrila— 
Vagonul Arad 1—1, Arieșul Tur
da—A.S.A. Tg. Mureș 0—2, Clujea
na—A. S. Cugir 2—1.

Siderurgistul—Steagul roșu 
Dinamo Pitești—Știința Cluj 
Petrolul—Crișul
Știința Craiova—Farul
U. T. Arad—Știința Timișoara 
Steaua—C.S.M.S. Iași
Dinamo Bacău—Flacăra Morenl 
Metalul Tîrgovlște—Unirea

Rm. Vîlcea
Recolta—C.S.M. Reșița 
Minerul Baia Mare—Industria 

sîrmei
C.S.M. Sibiu—Minerul Lupenl 
Arieșul—A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo București—Rapid

1
2
1
1 

X 
X 
X

1
1
1
1
2 

. ____ 2
Fond de premii — A 36 : 128171 

lei ; — B 2 : 542 794 lei.

SPERANȚELOR OLIMPICE“

• Echipele reprezentative de 
fotbal ale R. P. Bulgaria și R.D. 
Germane s-au tntîlnit la Varna 
tntr-un meci amical. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
3—2 . (0—2). Au marcat Kotkov 
(2) și Diev, iar pentru oaspeți 
Vogel și Noldner.

• în ziua a doua a turneu
lui internațional de polo pe apă 
de la Varșovia, echipa de tine
ret a României a învins cu 10—1 
formația secundă a R. P. Polone.

* In cadrul campionatului
maghiar de atletism pe echipe,
Gyula Zsivotski a stabilit un
nou record mondial la arun-
cared ciocanului cu perfor-
manta de 73,74 m. Vechiul re-
cord, deținut de americanul
Harold Connolly, era de
71.26 m.

• Federația internațională de 
scrimă a stabilit ca viitoarele 
campionate mondiale, Individual 
și pe echipe, să se desfășoare 
între 5 și 17 iulie 1966 la Mos
cova.

• Desfășurat pe stadionul 
Charlety din Paris, meciul mas
culin de atletism Franța—Ceho
slovacia s-a terminat cu scorul 
de 120,5—91,5 puncte în favoa
rea sportivilor francezi. Iată 
cele mai importante rezultate : 
5 000 m : Jazy 14’24”8/10 ; disc : 
Danek 58,10 m , înălțime : Saint 
Rose 2,08 m -, ciocan : Matușek 
65,66 m I 400 m : Samper 47”4/10;

fost „armele" cu care l-au învins 
pe piteșteni. Punctele le-au înscris 
Marcu și Ivansuc.

Piteștenii nu au reușit nici de 
data aceasta să acumuleze măcar 
un punct. în jocul de ieri ei au fă
cut multă risipă de energie, au 
creat mai multe faze de gol, dar 
(ghinion ?) mingea nu a intrat în 
plasă decît în urma unei lovituri 
de la 11 metri transformată de 
Naghi. Dinamoviștilor le lipsește 
orientarea tactică, precum și con
diția fizică. Se pare că aceste lip
suri se datoresc nu numai superfi
cialității antrenamentelor ci și 
ții nesportive pe care o duc 
jucători.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE ITALIENE

Duminică a sosit în Capitală o 
delegație guvernamentală italiană 
condusă de Bernardo Mattarella, 
ministrul comerțului exterior al 
Italiei, pentru semnarea acordului 
comercial de durată pentru a- 
nii 1966—1969 
de colaborare economică, indus
trială și tehnică dintre Repu
blica Socialistă România și Italia. 
Oaspeții au fost întîmpinați pe ae
roportul Băneasa de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Ion Cîmpeanu, adjunct al mi
nistrului, funcționari superiori ai 
acestui minister. Au fost de față 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București, și membri ai 
ambasadei.

și a acordului

ADUNARE CONSACRATĂ 
CELEI DE-A XX-A ANIVERSĂRI 

A R. D. VIETNAM

CRAIOVA (prin 
ciul dintre Știința 
Constanța, desfășurat pe stadionul 
Tineretului, a fost o partidă de 
luptă continuă, îndîrjită. Inițiativa 
a aparținut în cea mai mare parte 
a timpului fotbaliștilor craioveni, 
însă el nu au reușit să concretizeze 
decît de două ori prin Anton, în mi
nutul 10, și în minutul 62 din lo
vitură de la 11 metri. Unicul gol 
al oaspeților a fost înscris în min. 
50 de către Tănase, la o greșeală a 
fundașului craiovean Dumitrescu. 
Cei aproape 15 000 de spectatori au 
asistat la un meci care sub aspect 
tehnic nu s-a ridicat Ia nivelul 
dorit.

CICLISM
START ÎN ÎNTRECERILE
DE VELODROM

începînd de duminică, cicliștii 
noștri fruntași își dispută întîieta- 
tea în cadrul campionatelor repu
blicane de velodrom. La actuala 
ediție, în afaira pistarzilor, mai 
participă și o serie de valoroși 
fondiști, care în lipsă de activitate 
pe șosea s-au reprofilat temporar, 
întrecerile au fost inaugurate cu 
proba de viteză seniori. Calificîn- 
du-se cu timpi destul de slabi în 
finală, D. Popovici și V. Burlacu 
(pentru locurile 1—2) și Paul Soa
re și Constantin Dumitrescu (pen
tru locurile 3—4), au ocupat, în 
această ordine, primele locuri. De 
menționat că D. Popovici cîștigă cu 
această ocazie primul titlu la se
niori, iar tînărul P. Soare a furni
zat o surpriză plăcută prin com
portarea sa.

Campionatele continuă mîine 
începînd de la ora 16, pe velodro
mul Dinamo, 
metri cu start 
și 500 metri 
— juniori.

çu proba de 1000 
de pe loc — seniori, 

cu start de pe loc

R U G B I

Duminică după-amiază, în co
muna Gîngiova, din raionul Băi- 
lești, regiunea Oltenia, membrii 
cooperativei agricole de producție 
„Prietenia româno-vietnameză“ au 
luat parte la o adunare festivă 
consacrată celei de-a XX-a ani
versări a R. D. Vietnam. Cu acest 
prilej au 
Hoang Tu,
Vietnam în Republica Socialistă 
România, și președintele cooperati
vei, Alexandru Dobre. Adunarea 
festivă a fost urmată de o vizită în 
sectoarele cooperativei și de un 
program artistic prezentat de for
mația de dansuri și brigada artis
tică a comunei. (Agerpres)

rostit cuvîntări 
ambasadorul R. D.

Ieri dimineață, pe ringul instalat 
în „potcoava“ stadionului „Repu
blicii“ au continuat întrecerile tur
neului internațional de box rezer
vat „speranțelor olimpice“. Dintre 
cei 7 boxeri români care au urcat 
treptele ringului, numai 4 au obți
nut calificarea în semifinală. P. Co- 
valiov a evoluat sub posibilități și 
a fost învins la puncte de „cocoșul“ 
L. Estrin. La aceeași categorie, N. 
Gîju (medaliat cu „bronz“ Ia cam
pionatele europene de la Berlin) l-a 
întrecut de o manieră elegantă pe 
maghiarul T. Papp. în limitele ca
tegoriei semiușoară, tînărul C. Ne- 
goescu l-a învins prin abandon, în 
prima repriză, pe M. Nicola (R.S.F. 
Iugoslavia), C. Niculescu a cîștigat 
Ia puncte, după un meci spectacu
los, la maghiarul S. Tauser, iar 
„greul“ N. Motoc, în real progres, 
l-a întrecut categoric pe G. Feher 
(R. P. Ungară). Neașteptat de slab 
au boxat C. Ghiță și I. Ivan, fiind 
întrecuți la puncte de H. Radev

DIN NOU LA HANDBAL
în întreaga țară, echipele divi

zionare de handbal au inaugurat 
ieri activitatea competițională a 
noului sezon. Lupta pentru titlul de 
campioană a început însă numai la 
masculin, în timp ce formațiile fe
minine, pentru a face loc pregăti
rilor în vederea apropiatelor cam
pionate mondiale, participă la în
trecerea dotată cu „Cupa de toam
nă“. Iată rezultatele întîlnirilor din 
prima etapă : masculin : Știința Ti
mișoara—Știința Galați 15—15, Di
namo
8—9, 
31—12, 
20—16, 
ria Teleajen 16—15 ;
(„Cupa de toamnă“) : Știința Timi
șoara—Rapid București 13—10,
Confecția București—Șc. medie nr. 
4 Timișoara 6—6.

Bacău—Dinamo București 
Steaua—Voința Sighișoara 
Dinamo Brașov—Tractorul 
Știința București—Rafină- 

Teleajen 16—15 ; feminin

0 singură victorie în deplasare
în etapa de ieri a campionatului 

republican de rugbi, echipele gaz
dă au cîștigat partidele susținute, 
cu o singură excepție : la Iași, for
mația locală C.S.M.S. a fost învinsă 
de Steaua cu 14—8 (6—5). Cele
lalte meciuri s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Farul Con

stanța — Constructorul 5—O (0—0), 
Știința Cluj — Știința Petroșeni 
5—3 (5—0), Dinamo — Știința Ti
mișoara 27—3 (11—0), Progresul — 
Rulmentul Bîrlad 3—0 (3—0). Sîm- 
bătă după-amiază formația Gloria 
a fost întrecută de Grivița Roșie ' 
cu 20—9 (6—6).

Cine-i de vină?
Pentru cele cîteva sute de 

spectatori prezen(i sîmbăfă după- 
amiază pe terenul „Parcul copi
lului" din Capitală, meciul 
Grivifa Roșie — Gloria a fur
nizat 
deși pornea ca favorită, forma
ția grivifenilor nu și-a pufut im
pune superioritatea decît în fi
nal în fața unui adversar mai 
slab, dar pus pe fapte mari (sco
rul a fost deschis de Gloria încă 
din primul minut, iar pe la ju
mătatea reprizei secunde era 
9—9). A doua : în ultimele două
zeci de minute ale partidei, spor
tivitatea de pînă atunci a dege
nerat, de parcă pe teren ar fi 
apărut cu totul alte echipe : pro
teste la deciziile arbitrului, in
sulte, loviri reciproce, busculade, 
în care am putut remarca pe Tru-

din Capitală, meciul

două surprize. Prima :

fă, Grün, Mlhalcea (de la Gloria), 
D. Marinescu, Manole (de la Gri- 
vifa Roșie) și aljii. Pe scurt, 
un spectacol penibil. Cît privește 
pe arbitrul meciului, Ștefan Mîn- 
dru, acesta s-a dovedit complet 
străin de regulamentul jocului. 
Cele două tabere de suporteri 
și-au exprimat la unison surprin
derea în fafa deciziilor eronate 
dictate de arbitru. De altfel, fără 
a dori să-i scuzăm înfr-un fel 
pe jucătorii vinovaji de ieșirile 
amintite, trebuie să spunem to
tuși că incidentele de pe teren 
se datorează în bună parte și 
unor asemenea decizii năstruș
nice. Surprinde ușurinfa cu care 
se încredințează conducerea par
tidelor de campionat unor ast
fel de arbitri.

Constantin ANI

DE PESTE HOTARE
ștafeta 4 X 100 m : Franța (Ram- 
brot, Roy, 
40”.

Piquemal, Delecour)

• Atleți 
și Italia au 
curs desfășurat sîmbătă la Roma. 
Iată cele mai bune rezultate :
110 m garduri : Ottoz 
13”7/10 , prăjină :
(S.U.A.) 5,00 m I 5 000
(Italia) 14’39”8/10 -, suliță : Rad- 
man (Italia) 80,89 m , 400 m : 
Badenski (Polonia) 47”4/10 ; 100 
m plat : Anderson (S.U.A.) 
10”3/10.

din Polonia, S.U.A. 
participat la un con-

* Campionatul mondial de 
ciclism-fond (amatori), disputat 
la San Sebastian, s-a Încheiat cu 
surprinzătoarea victorie a rutie-

tanța de 17,315 km in lh31’04”. 
Au sosit In același timp, pe 
locurile doi și, respectiv, trei, 
Rynders (Belgia), Muronen 
(U.R.S.S.).

(Italia) 
Pennei 

m : Risi

rului francez Jacques Botherel, 
tn vîrstă de 18 ani. El a aco
perit distanța de 171 kilometri 
în 4hl2’52” (medie orară 40,192 
km), întrecînd la sprint, în or
dine, pe Lașa (Spania), Monti 
(Italia), Schepers (Olanda), Ritter 
(Danemarca) etc.

Proba feminină a revenit 
ciclistei Elisabeth Eicholz (R. D. 
Germană) cronometrată pe di«-

• La Budapesta s-a jucat ieri 
meciul retur dintre echipele R.P. 
Ungare și Austriei, contînd pen
tru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal. Fotbaliștii 
maghiari au învins cu 3—0. To
talizing 6 puncte, ei și-au asigu
rat calificarea 
Golurile au 
Farkas, Fenivessy și

• Meciul de baraj Chile — 
Ecuador, pentru desemnarea 
ultimei echipe sud-americane în 
turneul final al campionatului 
mondial, va avea loc Ia 12 oc
tombrie la Lima. Cele trei e- 
chipe calificate pînă acum sînt 
Brazilia (din oficiu), Argentina 
și Uruguay.

tn turneul final, 
fost marcate de 

Matesz.

• Șahistul sovietic 
țev și marele maestru 
(R.F.G.) conduc în turneul inter
național de la Soci cu cîte 5,5 
puncte fiecare. în runda a 8-a 
Zaițev a remizat cu Krogius, 
Unzicker cu Kotkov.

Lev Zai- 
Unzicker

• La San Sebastian (Spania) 
s-a disputat duminică, în cadrul 
campionatelor mondiale de ci
clism, proba de fond rezervată 
profesioniștilor. Titlul a revenit 
alergătorului englez Tom Simp
son, care a străbătut 267,400 ki
lometri în 6h39’19”. Pe locul doi 
a sosit Rudi Altig (R.F.G.), ur
mat de Roger Swerts (Belgia).

(Agerpres)

(Bulgaria) șl, respectiv, D. Liemant 
(R.D.G.).

Astă seară, de la orele 19, are loc 
prima semifinală a turneului.

Centrul activității
să fie mutat pe șantiere
(Urmare din pag. I-a) Inginerii vin aici acoperiți de 

hîrtii, referate, adrese și bloc
notesuri încărcate cu lipsuri. Dar 
nimeni nu poate accepta asemenea 
„scuze“ de vreme ce treaba pe 
șantiere merge prost“.

La ce se referea inginerul Lugo- 
jan ? La faptul că „operativele“ 
interminabile sînt prilej de due
luri pe probleme elementare ale 
organizării și aprovizionării, al* 
transportului, ale nefolosirii rațio
nale a utilajelor și a forței de 
muncă. Asemenea probleme con
stituie de fiecare dată obiectul dis
cuțiilor, fără să fie însă soluțio. 
nare.

La aceeași ședință am putut 
constata și lipsa de respect pentru 
propriul lor cuvînt a unor șefi de 
șantiere. Inginerul șef adjunct a 
pus întrebarea :

— Cînd va fi gata complexul 
avicol de la Mintia ?

I s-a răspuns prompt :
— Peste trei zile.
— Sigur ?
— Absolut sigur !
Peste trei zile s-a constatat că 

Trustul regional Gostat și sfatul 
popular orășenesc — beneficiarii 
lucrărilor respective — nemulțu
miți de lucrări, au refuzat recep
ția. După cele mai optimiste pre
viziuni era nevoie de 
săptămîni de lucru.

★
Conducerea trustului 

desea că treburile nu 
din cauza numărului redus de in
gineri și cadre tehnice. Care e 
însă realitatea ? După diferite 
organizări și reorganizări s-au 
creat atîtea servicii și sectoa
re, încît inginerii, cadrele tehnice 
stau mai mult în birouri, în loc 
să-și desfășoare activitatea pe șan
tiere, unde e absolut necesară o a- 
sistență tehnică permanentă. A- 
proape totul e lăsat pe seama mai
ștrilor, iar dacă lucrările nu se 
desfășoară normal, se fac auzite 
mereu aceleași critici: „Maiștrii nu 
fac, maiștrii nu dreg...“. Dar oare 
numai ei răspund de bunul mers al 
lucrărilor, numai ei trebuie să fie 
prezenți pe șantiere ?

Nu de puține ori, absența ingi
nerilor pe șantiere, la punctele de 
lucru este provocată de felurite 
ședințe. Ședințe la trust, ședințe 
la grup, ședințe la sfatul popular 
și în alte părți. Se caută soluții, 
se dau indicații, se întocmesc pla
nuri de măsuri, în loc ca oamenii 
să fie lăsați pe șantiere pentru a 
se ocupa de problemele a căror 
soluționare impune neapărat pre
zența cadrelor tehnice.

Vorbind despre această practică, 
tov. IOSIF COTOȚ, activist al co
mitetului regional de partid, ne-a 
spus :

„Ședințele care se țin sînt, după 
părerea mea, un fel de „colac de 
salvare“ al trustului și al grupuri
lor de șantiere. în loc să se avînte 
în viitoarea muncii pe șantiere, să 
ia măsuri eficiente, să urmărească 
aplicarea lor, li se pare mai comod 
să stea în birouri, să stabilească 
ordine și dispoziții, referate și a- 
drese. La toate acestea se mai a- 
daugă faptul că diferite colective, 
brigăzi de control țin și ele ședințe, 
întocmesc planuri de măsuri, dar 
fără folos practic pentru activita
tea șantierelor.
și din părerile exprimate în cadrul

Tot atît de mult discutată este 
și problema aprovizionării șantie
relor. Trustul dispune de materia
lele necesare, dar dirijarea lor pe 
șantiere și la punctele de lucru se 
desfășoară defectuos. „Organi
zarea aprovizionării pe șantie
re — spunea tov. PETRU BOTA, 
activist al comitetului regional de 
partid — depinde numai și numai 
de conducerea trustului. în acest 
domeniu nu mai trebuie umblat cu 
jumătăți de măsură, cum s-a pro
cedat pînă acum. Nu există zi în 
care echipele să nu stea o oră- 
două din lipsa balastului, nisipu
lui, .mortarului, a diferitelor mate
riale de instalații, deși ele există 
în depozitele trustului. Cauza con
stă în nerespectarea comenzilor fă
cute de șantiere și de șefii puncte
lor de lucru. Deseori, comenzile 
făcute pentru anumite materiale 
sînt*Onorate abia după 2—3 zile 
Se tot discută de stabilirea unor 
locuri fixe pe șantiere pentru de
pozitarea materialelor, dar nu se 
întreprinde mai nimic".

Conducerea trustului a hotărît 
să se organizeze puncte fixe de în
cărcare și descărcare a materiale
lor, urmărind în primul rînd redu
cerea numărului de încărcători- 
însoțitori ai mijloacelor de trans
port. Efectele practice, pe șan
tiere, 
täte, 
mașinile stau ore în șir pînă sînt 
găsiți oamenii necesari, iar la des
cărcare pe șantiere maiștrii sînt 
nevoiți să recurgă la constructorii 
de pe schele. Unde-i atunci efi
ciența măsurii ?

Deficiențele din domeniul apro
vizionării influențează negativ ac
tivitatea șantierelor. Lucrările nu 
se desfășoară normal și nu puțini 
constructori sînt puși în situația 
de a pleca pe alte șantiere. De alt
fel, aceasta este și una din cau
zele principale ale lipsei forței de 
muncă pe șantierele trustului. Dar 
în loc să ia măsuri pentru mai 
buna organizare a muncii și a a- 
provizionăril cu materiale, condu
cerea trustului se plînge că nu are 
destui zidari și alți muncitori cali
ficați. Ar fi bine să se afle părerea 
zidarului STAN COSTACHE, venit 
de puțină vreme pe șantierul din 
Deva : „Sintern 20 de zidari care 
locuim la Simeria — ne-a spus. 
Dar în fiecare zi pierdem 3—4 ore 
de lucru, deoarece nu ni se trimite 
la timp mașina să ne aducă la 
Deva. Era o obligație asumată de 
trust. în plus, pierdem alte ore din 
lipsa unor materiale. Noi am în
treba conducerea grupului 1 și a 
trustului : consideră oare că în 
acest fel se poate asigura stabili
tatea muncitorilor pe șantiere ?"

•k
Semnificative pentru stilul de 

muncă defectuos al trustului sînt 
și așa-zisele „operative“. Am ni
merit într-o astfel de ședință. 
Vreme de peste patru ceasuri am 
asistat la discuții aprinse. ALE
XANDRU LUGOJ AN, de curînd 
numit inginer-șef adjunct al trus
tului, om cu peste 15 ani de expe
riență pe șantierele Hunedoarei, a 
caracterizat just această ședință : 
„Asta nu-i operativă, este un fel 
de moară care macină în gol.

Din constatările făcute _ __ __ ___ __________
anchetei noastre rezultă că se cunosc cauzele activității ne
satisfăcătoare a trustului: Aceste cauze au fost'reliefate încă 
o dată într-o recentă ședință a biroului comitetului regional 
de partid. înlăturarea lor depinde — după cum apreciau 
constructorii și membrii biroului —. de mutarea centrului acti
vității conducerii trustului și a grupurilor, a specialiștilor lor, 
pe șantiere, la punctele de lucru Çu alte cuvinte, este vorba 
de o schimbare hotărîtă a stilului și metodelor de conducere 
a șantierelor. O contribuție esențială la îmbunătățirea mun
cii în cadrul trustului sînt chemate să aducă organizațiile de 
partid, care trebuie să intensifice munca politică în rîndurile 
constructorilor, să exercite cu mai multă competență dreptul 
lor de control, să combată fenomenele de rutină și să răs- 
pîndească cît mai larg experiența înaintată. Se impun mă
suri neî.ntîrziate și eficiente pentru, ca în lunile care au mai 
rămas din acest an să fie grăbit ritmul de execuție a lucră
rilor și, paralel, să se pregătească un front de lucru cît mai 
larg pentru anul viitor. Aceasta este de altfel cheia eșalo
nării judicioase a lucrărilor, a ritmicității în darea în folo
sință a locuințelor planificate.

nu sînt însă cele scon- 
La încărcarea materialelor

încă două

susține a- 
merg bine



încetarea 
focului in Cașmir 
cerută de Consiliul 
de Securitate
Din nou violente ciocniri 
militare

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara, în cadrul dezbate
rilor ce au avut loc pînă tîrziu, 
Consiliul de Securitate a adoptat 
în unanimitate o rezoluție prezen
tată de cei șase membri neperma- 
nenți ai consiliului — Malayezia, 
Bolivia, Coasta de Fildeș, Ior
dania, Uruguay și Olanda. Ea 
cere guvernelor Indiei și Pakista
nului să ia de urgență toate mă
surile necesare pentru încetarea 
focului și pentru retragerea forțe
lor armate înapoia liniei de de
marcație. Rezoluția cere, de ase
menea, celor două guverne să a- 
corde deplinul concurs observato
rilor militari ai O.N.U. în activita
tea lor de supraveghere a respec
tării acordului de încetare a focu
lui. Secretarul general al O.N.U. 
urmează, în conformitate cu a- 
ceeași rezoluție, să prezinte în ur
mătoarele trei zile un raport re
feritor la aplicarea rezoluției.

Duminică, agențiile de presă 
semnalau noi lupte violente între 
trupele pakistaneze și indiene de-a 
lungul întregii linii de demarcație 
din Cașmir. Comunicatele mili
tare pakistaneze și indiene confir
mă înaintarea trupelor pakistane
ze pe teritoriul indian.

ATENA

Evoluția crizei politice
ATENA 5 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută sîmbătă seara, li
derul partidului Uniunea de cen
tru, Papandreu, a precizat motivele 
pentru care acceptă propunerea li
derului Uniunii național-radicale, 
Canellopoulos, de a organiza ale
geri prezidate de un guvern format 
din partidul de dreapta — E.R.E. 
Sîntem convinși, a adăugat el, 
că condițiile elementare permit 
asigurarea libertății acestor ale
geri. Uniunea de centru este si
gură că atașamentul de nezdrunci
nat al poporului față de democrație 
va face ca partidul meu să pri-

mească o largă majoritate în par
lament.

Președintele Comitetului Execu
tiv al partidului Uniunea democra
tă de stînga — E.D.A., Passalidis, a 
declarat că partidul său nu va ac
cepta alegeri prezidate de un gu
vern al Uniunii național-radicale, 
deoarece, a spus el, asemenea ale
geri nu ar fi reglementare și ar 
prezenta un pericol pentru demo
crație. Passalidis este de părere că 
singura soluție o constituie alegeri 
organizate de „un guvern de afa
ceri“ în termenul prevăzut de con
stituție, adică 45 de zile.

DEMONSTRAȚII ANTIGUVERNAMENTALE 
ÎN VIETNAMUL DE SUD
Participanții cer evacuarea trupelor americane

SAIGON 5 (Agerpres). — în 
Vietnamul de sud, anunță agen
țiile de presă, continuă acțiunile 
și demonstrațiile de protest ale 
studenților împotriva hotăririi gu
vernului Cao Ky de a recruta noi 
contingente care să participe îm
preună cu trupele americane la 
luptele împotriva patrioților sud- 
vietnamezi. în orașul Kuang-Ngai 
a avut loc un mare miting de pro
test împotriva acestei hotărîri a 
guvernului. Participanții au cerut 
evacuarea trupelor americane din 
Vietnamul de sud.

IMAGINI DIN VIATA INTERNAȚIONALĂ

NOTE O hartà
care a indignat Parisul

SANTO DOMINGO. După forma
rea noului guvern provizoriu, 
150 000 de locuitori din capitala 
dominicană s-au Întrunit în Piața 
Constituției, sprijinind cererea co
lonelului Caamano de retragere 
a tuturor trupelor intervenționiste

3

Agenția vietnameză de infor
mații anunță că ostași ai armatei 
de eliberare din Vietnamul de sud 
au doborît vineri în provincia Thu 
Dau Mot un elicopter american. 
Cei 12 membri ai echipajului au 
pierit.

HANOI 5 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze a adresat Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol un mesaj în care se arată că 
la 4 septembrie, mai multe forma
ții de bombardiere americane au 
pătruns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
așezăminte populate și obiective 
economice. In mesaj se arată că 
bombardarea centrelor populate, 
barajelor, școlilor, spitalelor în 
numeroase regiuni ale R. D. Viet
nam constituie o gravă crimă îm
potriva umanității, dovezi ale 
nesincerității propunerilor de pace 
ale S.U.A. Ele constituie o gravă 
încălcare a suveranității și integri
tății teritoriale a R. D. Vietnam, a 
acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Vietnam și a dreptului in
ternațional.

A încetat din viață
Albert Schweitzer

Deschizînd ca de 
obicei curierul, secre
tarele unor redacții 
pariziene și un număr 
de oameni politici din 
capitala franceză s-au 
aflat deunăzi în fața 
unei surprize. Autorul 
ei : președintele aso
ciației „Akon" cu se
diul la Stuttgart. Prin 
grija acestuia a fost 
trimisă ziarelor și oa
menilor politici o har
tă. Și ce fel de hartă ! 
Liniuțele întrerupte 
care, în limbaj carto
grafic, indică frontie
rele statelor arătau 
de data aceasta înglo
barea la trupul Ger
maniei a Alsaciei și 
Lorenei.

Din nou Alsacia și 
Lorena ! Răpită Fran
ței după războiul din 
1870, redobîndită după 
primul război mondial, 
din nou cotropită în 
anii ocupației naziste, 
revenită apoi Franței, 
după prăbușirea celui 
de-al III-lea Reich, 
regiunea era socotită 
ca un simbol al „re
concilierii“ postbelice. 
Toată lumea considera 
că este vorba de o pro
blemă închisă. După 
cum se vede, cercurile

revanșarde din R.F.G. 
gîndesc altfel.

Presa occidentală 
scria, cu referire la 
recentul caz, că ase
menea hărți cuprin
zând teritorii ex-ger- 
mane circulă cu duiu
mul în R.F.G., fiind 
menite să întrețină 
spiritul revanșard. 
Dacă pînă în prezent 
aceste cercuri evitau 
să „ațîțe“ într-un mod 
atît de direct spiritele 
franceze, acum s-a 
trecut și acest prag— 
Față de via indigna
re cu care au reacțio
nat cercurile politice 
din Paris, ambasada 
R.F.G. a dat publici
tății o „punere la 
punct" cu următorul 
conținut : „O hartă a- 
tribuită unei asociații 
particulare, „Akon", 
circulă în prezent în 
Franța și Germania, 
părînd sa revendice 
Alsacia și Lorena ca 
teritoriu german. Am
basada Germaniei în 
Franța face cunoscut 
că este vorba de un 
fals pe cit de grosolan 
pe atît de absurd, 
destinat1 să înrăută
țească relațiile franco- 
germane".

Referindu-se la a- 
ceastă „punere la

punct", ziarul „Libre 
Belgique“ scrie într-o 
corespondență din 
Paris cu titlul „Pro
vocări neonaziste" : 
„Să ne fie permiș.să 
întrebăm dacă ii 
cumva prin calificarea 
hărții în cauză drept 
un »fals», ambasada 
Germaniei la Paris 
s-a grăbit prea mult. 
Harta are toate apa
rențele autenticității. 
Ceea ce e și mai 
neobișnuit în acest 
curios document este 
faptul că revendică 
nu numai teritoriile 
apusene poloneze, Ti- 
rolul de sud, fosta re
giune sudetă și Aus
tria — teritorii în le
gătură cu care amba
sada nu face nici o 
mențiune în punerea 
la punct — ci și Al
sacia și Lorena. A 
pretinde fără nie o 
dovadă că astfei de 
hărți sînt <un fals 
grosolan» nu re
zolvă problema". Și 
ziarul încheie cu re
marca, adresată au
torităților vest-germa- 
ne, că ar fi mai bine 
inspirate să interzică, 
pur și simplu, asocia
ții de felul lui „Akon" 
și ziare care predică 
ideologia revanșei.

SEUL. După cum s-a mal anunțat, demonstrațiile împotriva ratificării tratatului japono — sud-coreean se 
țin lanț

- 'M
pulilice internațlo-

Sîmbătă seara 
a încetat din via
ță la spitalul din 
Lambarene (Ga
bon) doctorul Al
bert Schweitzer, 
laureat al Pre
miului Nobel 
pentru pace.

Cunoscut opiniei 
nule ca o eminentă
Albert Schweitzer s-a născut tn anul 
1875 la Kaysersberg, în Alsacia. Și-a fă
cut studiile universitare Ia Strasbourg, 
dedieîndu-se, îndeosebi, studiului teolo
giei, filozofiei și muzicii. La 30 de ani, 
urmîndu-și îndemnul de a se devota 
ușurării suferințelor umane, el începe 
studiul medicinii, plecînd apoi în Ga
bon pentru a-i îngriji pe africani, mi
siune căreia i s-a dedicat timp de 50 
de ani. Organist reputat, Schweitzer a 
dat numeroase concerte pentru a strîn- 
ge fonduri, cu care a construit spita
lul din Lambarene. El este și autorul 
unor cunoscute lucrări despre muzica 
Iul I. S. Bach.

începînd din 1954, In presă șl In 
conferințe el denunță pericolul unui 
război atomic. In 1958, Schweitzer pu
blică lucrarea „Pace sau război ato
mic“.

„Education act" și cinismul 
rasiștilor

Legisla|ia rasistă, care 
condamnă la o cruntă 
exploatare și opresiune 
11 milioane de oameni 
din Republica Sud-Afri- 
cana, este socotită pe
semne neîndestulătoare 
de guvernanfii sud-afri- 
cani, întrucît ea este 
mereu întregită cu noi 
„măsuri tehnice'. Pe 
baza unora dintre a- 
ceste măsuri, oricine 
este negru bantu poate 
să fie trimis într-unul 
din lagărele ce poartă 
numele idilice — „cen
tre de reclasare’, 
„rezervații speciale’ 
ș.a.m.d.

Nu este exceptat de 
la rigorile acestor legi 
nici acela care este pa 
jumătate negru, cate
gorie în car® se află 
circa un milion și ju
mătate de persoane. 
Potrivit noilor paragrafe 
de legi, guvernul sud- 
african interzice popu
lației „de culoare* să

intre In cinematografe, 
să ia parte la orice fel 
de concerte, meciuri., 
expozifii.

O telegramă de pre
să anunță că „ba
riera de culoare’ a ur
cat cu încă o gradație 
în R.S.A. prin decretul 
publicat la Pretoria sub 
titlul „Education act". 
Decretul interzice insti
tutorilor „de culoare" 
să fie membri ai vre
unui partid politic „alb’ 
sau să ia parte la vre
una din activitățile sale. 
Anunjînd această inter
dicție, ministrul sud-afri- 
can pentru „dezvolta
rea comunitară” a pre
cizat că nimeni nu se 
opune participării aces
tor institutori la viafa 
partidelor ai căror con
ducători și membri ar f> 
de asemenea „de cu
loare’. Este o culme a 
cinismului. „Ar putea 
participa...*, dar — 
după cum se știe — or
ganizații de acest fel

sînt în fapt interzise 
toate, iar singurii repre
zentanți ai oamenilor „de 
culoare’ în parlamentul 
R.S.A. — în număr de 
4 — sînt tot albi.

Țintuit la stîlpul infa
miei pe arena interna
țională, actualul regim 
sud-african pretinde că 
urmărește doar să 
păstreze „autenticita
tea modului de viajă a- 
frican’. Dar milioanele 
de africani năpăstuit 
consideră că ar trebui 
să se pună capăt mo
dului infernal de viată 
denumit apartheid. Și ei 
luptă pentru acest fel. 
O emisiune specială a 
unuia dintre posturile 
de televiziune new- 
yorkeze atrăgea de cu- 
rînd afenfia că în R.S.A. 
există pericolul unei 
„explozii* provocate de 
politica apartheidului, 
această rușine a zilelor 
noastre.

„Grevele neoficiale"
întrunirea de sîmbătă noaptea a 
Consiliului de Securitate care a 
luat în dezbatere problema încetă

rii focului în Cașmir

din industria de automobile
In cursul întrevederii de două 

ore și jumătate pe care a avut-o 
vineri după-amiază cu reprezen
tanții patronilor și ai conducători
lor sindicali din industria automo
bilelor, primul ministru Harold 
"Wilson a dat interlocutorilor săi un 
termen de o lună pentru elabora
rea unui plan care să pună capăt 
valului de greve din această indus
trie. El a adăugat că dacă nu se va 
ajunge la un acord asupra unui 
astfel de plan, guvernul va lua mă
surile pe care le va considera 
necesare.

Acesta este cel mai recent epi
sod al puternicului conflict de 
muncă izbucnit de cîtva timp în 
industria britanică de automobile. 
Presa londoneză urmărește îndea
proape desfășurarea acestui con
flict, întrucît, după cum reiese din 
relatări, el nu afectează numai res
pectiva ramură industrială, una 
din cele mai importante în struc
tura economică a Angliei, dar este 
semnificativ pentru situația exis
tentă în multe alte ramuri.

în ultima vreme, atenția presei a 
fost atrasă îndeosebi de cele petre
cute la firma „Ford" — a doua ca 
mărime în Marea Britanie — unde 
conducerea a luat hotărîrea de a 
scurta la 4 zile săptămîna de lucru 
la marile sale uzine de la Dagen
ham și Merseyside. Această mă
sură a afectat atît salariile munci
torilor cît și eforturile depuse de 
guvern în direcția creșterii expor
tului. O altă firmă, Vauxhall, a ur
mat exemplul, începînd prin a re
duce timpul de muncă suplimentar.

Nemulțumirea muncitorilor a 
crescut, principala cauză fiind dis
proporția tot mai evidentă dintre 
salarii și scumpirea vieții. în timp 
ce profiturile societăților nu sînt 
lovite de măsurile economice „de 
austeritate" luate în ultimul timp 
— lucru recunoscut chiar în cercu
rile laburiste — prețurile pe piața 
internă urmează o spirală ascen
dentă, iar salariile sînt menținute 
la același nivel. Deși conducerea 
unor sindicate s-a declarat de a- 
cord cu politica de frînare a reven
dicărilor în domeniul salariilor, 
membrii de rind fși exprimă dese
ori dezacordul cu această linie, re

zultatul fiind desfășurarea așa-zi- 
selor „greve neoficiale", adică nea
probate de conducerile sindicatelor 
respective.

în ultima vreme, aproape toate 
firmele de automobile au fost atin
se de asemenea greve, deosebit de 
afectată fiind însă cea mai mare 
firmă — British Motor Corporation 
— unde la un moment dat greva 
cuprinsese circa 20 000 de oameni. 
La o uzină- a societății „Ford“, 300 
de muncitori care livrează automo
bilele au încetat lucrul, efectul 
imediat fiind înțesarea terenu
lui de parcare al uzinei cu pes
te 8 000 de mașini într-o sin
gură săptămînă, iar răspunsul 
companiei fiind închiderea uzi
nei. în prezent, muncitorii sînt 
în tratative cu patronii pen
tru stabilirea condițiilor în vede
rea reluării lucrului, dar pierderi
le companiei sînt considerabile. De 
obicei, dat fiind că diferitele uzine 
ale unei firme produc anumite pie
se care ulterior sînt asamblate, 
declanșarea unei asemenea greve 
într-o singură uzină duce de fapt 
la încetarea lucrului în altele, frî- 
nînd producția, situație care con
stituie o armă redutabilă în mina 
greviștilor „neoficiali". Aceștia au 
constituit comitete de legătură 
care îi reprezintă în negocierile cu 
patronii și care conduc acțiunea 
grevistă. Ceea ce îngrijorează de 
un timp încoace pe mulți lideri 
sindicali și deopotrivă pe cei ai 
partidului laburist este tocmai fap
tul că aceste comitete acționează 
independent de obișnuitul meca
nism al conducerii sindicatelor res
pective și, mai ales, în opoziție cu 
indicațiile lor atunci cînd ele în
deamnă la mai multă „moderație“.

Pentru liderii laburiști situația 
creată este alarmantă atît din pri
cina semnificației ei generale, cît 
și din pricina momentului în care 
se produce, în ajunul congresului 
anual al sindicatelor, care își în
cepe lucrările luni la Brighton. 
Dar abordarea problemei prezintă 
pentru ei unele aspecte delicate : 
o atitudine mai dură față de gre
vă nu este considerată recoman
dabilă în actuala situație precară 
a laburiștilor în parlament, ținînd 
seama că membrii sindicatelor a-

duc o parte substanțială de voturi 
în alegeri. De aceea, deși cîțiva 
laburiști de frunte ai aripii de 
dreapta sînt în favoarea adoptării 
unei atitudini mai drastice față 
de grevele „neoficiale", se crede 
că totuși conducerea partidului ar 
prefera ca soluția să vină din par
tea cercurilor patronale. Firește 
însă că acestea nu se arată dispuse 
să ia inițiative de natură să preju
dicieze profiturile lor și să ușureze 
situația guvernului laburist.

Ziarele văd în hotărîrea anun
țată vineri de primul ministru un 
avertisment dat greviștilor „neofi
ciali". După cum reiese din comu
nicatul publicat la sfîrșitul între
vederii cu patronii și cu conducă
torii sindicali, guvernul intențio
nează să creeze un organism de 
arbitraj în fața căruia să fie obli
gatorie aducerea oricărui conflict 
de muncă : cei care ar declanșa o 
grevă înainte ca acest organism 
să se pronunțe ar urma să fie pa
sibili de sancțiuni. Totodată, ținînd 
seama de graba cu care a fost 
convocată întrevederea lui Wilson 
cu patronii și liderii sindicali, zia
rele văd în această întrevedere o 
încercare de a influența lucrările 
congresului sindical de la Brigh
ton. Se consideră, de asemenea, că 
întrevederea constituie o încercare 
de a ocoli tratativele cu conducă
torii reali ai grevelor, îrilocuindu-i 
cu liderii oficiali ai sindicatelor.

De altfel, ceea ce caracterizează 
actuala fază este căutarea formu
lelor „de împăcare", astfel îneît 
să nu se aducă daune nici presti
giului liderilor sindicali și laburiști 
— subminat de recentele „greve 
neoficiale" — și nici producției in
dustriale, pe care se pune un ac
cent deosebit în legătură cu hotă
rîrea guvernului de a face totul 
pentru sporirea exporturilor. Vor 
putea fi însă convinși muncitorii 
să accepte soluții la căutarea căro
ra nu li s-a cerut contribuția ? 
Este o întrebare la care încă nu 
s-a dat răspuns și care se crede că 
va fi pusă cu tărie de mai mulți 
delegați la congresul de la Brigh
ton.

Liviu RODESCU

Cu aceste bilete de bancă — un 
fel de monedă militară — va pu
tea face pe viitor toate plățile în 
Vietnamul de sud personalul mili
tar american. Măsura a fost luată 
spre a împiedica bursa neagră sud- 
vletnameză să acapareze dolarii

BILANȚ 
TRAGIC
(Urmare din pag. I-a)

Ploile puternice însoțite de furtună 
au căzut în toată țara, dezastrul cu- 
prinzînd regiuni întregi. Pe autostrada 
Del Sole s-au prăbușit poduri și via
ducte, alunecările de teren provocînd 
adevărate prăpăstii. Torenții au smuls 
terasamentele liniilor ferate, astfel că 
multe trenuri nu mai circulă. în zona 
Friuli-Veneția, o serie de mici loca
lități au rămas ca niște insule învă
luite de apă. 3 000 de locuitori din 
Latisana au fugit cuprinși de panică, 
abandonînd totul în fața torentelor 
furioase. La Verona, Cremona și Man
tova, situația este de asemenea gra
vă. în provincia Roma, aproape 
20 000 ha au fost inundate, mii 
și mii de animale pierind înecate. 
A fost greu lovită și Sicilia. Epicen
trul dezastrului se află în triunghiul 
Trapani — Valderice — Casfellamare. 
în acest perimetru au fost complet 
distruse viile și culturile, plantațiile 
de măslini.

în aceste zile, Italia părea cuprinsă 
de o adevărată stare de asediu. Pos
turile de radio au transmis din oră 
în oră comunicate. Consiliul de Mi
niștri a analizat urmările furtunii. O 
serie de membri ai cabinetului se află 
în regiunile care au avut cel mai 
mult de suferit. Pînă acum se numă
ră aproape o sută de morți și un 
mare număr de dispăruți. După cal-

E. MIRONESCU

Un aspect al calamităților natural« car« au lovit Italia. Ruplnd digul, 
apel« torentului Argento s-au revărsat, provocind accident« serjț ^se pe 

autostrada Del Sole
cule provizorii, daunele se ridică în 
întreaga țară la cîteva miliarde de 
lire.

înfr-un comunicat al conducerii 
Partidului Comunist Italian se expri
mă calda solidaritate cu familiile în 
care s-au înregistrat victime și cu 
populația lovită de dezastru, cerîn- 
du-se totodată organizațiilor de partid 
să acorde sprijin pentru înlăturarea 
urmărilor calamităților.

Am fost martorul unor scene emo
ționante. La Prima Porta, muncitorii 
din fabrici au primit în casele lor 
familiile de sinisfrați cu copii mici, 
au adus alimente și haine călduroa
se. La Via della Jusfiniana, cetățenii

au venit în sprijinul autorităților. Bri
găzi de tineri membri ai partidului 
comunist, ai Partidului socialist al 
unității proletare, socialiști și numeroși 
muncitori care au răspuns la apelul 
organizațiilor sindicale lucrează pen
tru a reda traficului șoselele, pentru 
a asigura adăpost și hrană populației 
din zonele sinistrate.

Buletinele meteorologice indică o 
îmbunătățire a timpului. în marea 
parte a regiunilor Italiei ploaia a în
cetat și se speră că vremea va per
mite desfășurarea într-un ritm mai 
intens a lucrărilor de salvare. La ora 
cînd transmit, la Roma fSele Tibru- 
lui sînt în scădere ușoar^y'

Tîrgul de la Leipzig
LEIPZIG. Sîmbătă, în sala noului 

Teatru de Operă din Leipzig a a- 
vut loc ședința festivă consacrată 
deschiderii Tîrgului internațional 
de toamnă la care au luat parte, 
W. Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, mi
niștri, delegații străine. Cu acest 
prilej, a luat cuvîntul J. Balkow, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane. Din 
partea Republicii Socialiste Româ
nia participă o delegație condusă 
de A. Sencovici, ministrul indus
triei ușoare. La 5 septembrie a a- 
vut loc deschiderea tîrgului. Parti
cipă 60 de țări, din care 26 de țări 
neeuropene. în comparație cu anul 
trecut, firme din 21 de țări vest- 
europene și-au mărit suprafața d« 
expunere.

SCURTE ȘTIRI
creare a zonei denuclearizate în 
țările nordice.

WASHINGTON. Ziaristul Drew 
Pearson scrie în ziarul „Washington 
Post“ că William Mitchell, ofițer în 
marina militară a S.U.A., se află în 
agonie după radiațiile la care a fost 
lupus în cursul experiențelor nu
cleare desfășurate în Insula Bi
kini. Alți ofițeri contaminați se 
găsesc intr-o situație asemănă
toare. Pearson arată că medi
cii forțelor armate ale S.U.A. au 
primit ordinul să examineze între
gul personal care a participat la 
experienței« nucleare din Insula 
Bikini.

MOSCOVA. Președintele Finlan
dei, Kekkonen, într-o convorbire 
cu ziariști sovietici a subliniat ne
cesitatea lichidării rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial. El 
și-a exprimat îngrijorarea fată de 
planurile privind crearea forțelor 
nucleare multilaterale și a spus că 
năzuința țărilor scandinave, Sue
dia, Norvegia, Danemarca, va con
tribui la realizarea planurilor d«

DJAKARTA. Ministrul petrolului 
și gazelor naturale al Indoneziei a 
declarat că toate companiile petro
liere 
pînă 
deră 
puns 
delor de stînga și sindicatelor.

străine vor fi naționalizate 
la sfîrșitul anului. Se consi- 
că măsura constituie un răs- 
la cererile repetate ale parti-

TEL AVIV. La frontiera dintra 
Izrael și Iordania au avut loc du
minică noi incidente. Schimbul de 
focuri a luat sfîrșit numai după in
tervenția reprezentanților Comisiei 
mixte de armistițiu a O.N.U.

BUENOS AIRES. Greva mecanicilor de pe navale fluviale șl maritim« 
din Argentina, care a foit declarată da către aceștia pa un termen nelimi
tat, a paralizat nu numai activitatea flotei comerciale, dar șl pe aceea a 
principalelor ramuri ala industrial și, îndeosebi, a ramurii petroliere.
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