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Ștefan BANULESCU

în domeniul investițiilor

ATRIBUȚII LĂRGITE

RĂSPUNDERE SPORITĂ
Pe marginea unor hotărîri ale Consiliului de Miniștri

După cum se știe, cel de-al 
IX-lea Congres al partidului a sta
bilit sarcina realizării în perioada 
1966—1970 a unui volum de in
vestiții din fondurile statului de 
250—260 miliarde lei, ceea ce echi
valează cu valoarea investițiilor 
din ultimii zece ani. In această pe
rioadă urmează să intre în func
țiune 750 de obiective industriale, 
să se efectueze numeroase lucrări 
în agricultură, transport, comerț 
și în sectorul social-cultural. în
făptuirea acestui volum de inves
tiții presupune coordonarea rigu
roasă a eforturilor tuturor celor 
ce concură la activitatea de inves
tiții, perfecționarea formelor și 
metodelor folosite în relațiile eco
nomice, simplificarea lor.

Partidul și guvernul acordă 
o atenție deosebită îmbunătățirii 
activității titularilor și beneficia
rilor de investiții, proiectanților și 
constructorilor. Pe această linie se 
înscriu și recentele hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la elaborarea, avizarea și aproba
rea documentațiilor tehnice pentru 
investiții și sistematizare ; cu pri
vire la virări între titlurile din 
planul de investiții ; cu privire la 
reglementarea executării unor o- 
biecte neproductive de . investiții ; 
unele măsuri pentru proiectarea și 
executarea construcțiilor de locu
ințe cu caracter orășenesc ; cu pri
vire la înființarea secțiunilor de 
investiții ale comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale și 
al orașului Constanța etc. Toate 
aceste măsuri, corespunzătoare ni
velului atins în dezvoltarea econo
miei țării noastre și sarcinilor eta
pei în care ne aflăm, țin seama 
nemijlocit de experiența acumu
lată, de capacitatea cadrelor 
domeniul investițiilor.

Una din măsurile luate prin ac
tele normative amintite privește 
stabilirea unor limite valorice mai 
mari pină la care titularii de in-

Mihai DIAMANDOPOL
președintele Băncii de Investiții

din

vestiții pot aviza și aproba docu
mentația tehnică. De exemplu, în 
industrie, construcții, transporturi 
și telecomunicații, agricultură și 
silvicultură, cu excepția investiții
lor cuprinzînd utilaje complexe din 
import, titularii de investiții vor 
putea aproba de acum încolo do
cumentații tehnice pentru lucrări 
cu o valoare de pînă la 25 milioa
ne lei față de 5 milioane cît 
aveau dreptul după reglementa
rea anterioară. Limite valori
ce mai mari pînă la care ti
tularii de investiții pot aproba do
cumentația sînt stabilite și pentru 
celelalte ramuri.

Cu privire la avizarea documen
tației tehnice, a fost adoptată mă
sura potrivit căreia pentru docu
mentațiile aferente unor investiții 
este suficient numai avizul consi
liilor tehnice-științifice ale titula
rilor de investiții. Astfel, ele pot 
aviza singure studiile tehnico-eco- 
nomice pentru investițiile din in
dustrie, transporturi, telecomuni
cații, agricultură și silvicultură 
pînă la o valoare de 10 milioane 
lei, iar pentru investițiile din ra
murile învățămînt, sănătate și pre-. 
vederi sociale și construcții de lo
cuințe pînă la o valoare de 5 mi
lioane lei. Pentru documentațiile 
privind investiții în aceste sectoa
re de valori mai mari decît cele a- 
rătate, pe lîngă avizul consiliilor 
tehnico-științifice sînt necesare și 
avizele C.S.P. și C.S.C.A.S.

Au fost luate și alte măsuri de 
simplificare a elaborării documen
tațiilor și a condițiilor de avizare. 
Cît privește activitatea organiza
țiilor de proiectare, ea se va des
fășura pe baza planurilor de pro-

Artiști amatori

iectare aprobate de conducerea 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale și de comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale și 
ale orașelor București și Constan
ța, nemaifiind necesare avizele 
C.S.P. și C.S.C.A.S.

Măsurile luate în decursul ani
lor pe linia creșterii capacităților 
de proiectare și îmbunătățirea ac
tivității organizațiilor de proiec
tare fac posibilă asigurarea din 
timp a șantierelor cu documenta
ția de execuție. Ținînd seama de 
aceasta, noile măsuri inserează ca 
principiu de bază faptul că proiec
tele de execuție se elaborează, de 
regulă, pe obiecte. Către realizarea 
acestui principiu trebuie îndrepta
tă întreaga atenție și eforturile 
proiectanților și titularilor de in
vestiții, deoarece numai cunoscîn- 
du-se din timp documentația pe 
întregul obiect se pot asigura buna 
organizare a muncii pe șantiere, 
coordonarea activității și colabora
rea tuturor factorilor ce contribuie 
la realizarea investiției.

Noile reglementări prevăd și 
posibilitatea aprobării de către ti
tularii de investiții ca elaborarea 
proiectelor și execuția lucrărilor 
să se facă pe categorii sau părți de 
categorii de lucrări. Desigur, a- 
ceastă competență are un caracter 
limitat pentru marile uzine, com
binate industriale și alte obiective 
de mare complexitate sau pentru 
cele ale căror termene de execuție 
sînt deosebit de scurte în raport 
cu condițiile de livrare a utilajelor 
și cu problemele tehnice ridicate 
de execuția lucrărilor ; în aceste 
cazuri, titularii investițiilor, cu a- 
cordul organizațiilor de construc
ții, vor putea aproba ca elaborarea 
proiectelor și execuția lucrărilor 
să se facă pe categorii sau părți 
de categorii de lucrări.

în vederea precizării utilajelor 
și contractării lor înainte de în
tocmirea proiectului de ansamblu 
se prevede ca pentru lucră
rile de investiții care necesită im
porturi complexe de utilaje, linii 
tehnologice și secții complete sau 
utilaje unicate din țară cu ciclu 
lung de fabricație să se elaboreze 
studii tehnico-economice prelimi
nare. Pe șantierul Combinatului pentru îngrășăminte chimice — Turnu Măgurele

Marea poate mai 
adună astăzi atît de 
mulți vizitatori ciți 
se abat anual la Ipo- 
teștii lui Eminescu, 
Humuleștii lui Crean
gă, Mirceștii lui A- 
lecsandri. E un act 
de cultură, dovedind 
in același timp o 
proaspătă și viguroa
să memorie a isto
riei, spiritul cultivat 
al oamenilor noștri 
din vremile socialis
te. Pelerinajele în 
aceste locuri se fac 
cu cartea în mină și 
ele capătă, cu prile
jul datelor aniversa
re și comemorative, 
proporții ce pot ui
mi, așa cum uimiți 
s-au arătat invitații 
străini în fața ser
bărilor 
din anul

Zilele
prilejuite de come
morarea a 75 de ani 
de la stingerea poe-

ipoteștene 
trecut.
Alecsandri,

tului, au cunoscut în 
întreaga țară mani
festări de intensă și e- 
moționantă participa
re cetățenească. Cu 
deosebite culori și a- 
rome pe locurile mol
dovene ale scriitoru
lui, la Iași și Mircești, 
toate aceste manifes
tări au fost străbătu
te de un adînc senti
ment de mândrie pa
triotică pentru valo
rile culturale și isto
rice ale poporului 
nostru.

Cei care s-au în
dreptat zilele acestea 
spre colinele Iașilor 
spre a-l sărbători pe 
Alecsandri și-au 
purtat pașii pe stră
zile cu vechi monu
mente, restaurate și 
înglobate azi într-un 
oraș cu magistrale 
de construcții noi. tn 
această ambianță, 
călătorii veniți la

Iași în „Zilele Alec
sandri" au căutat și 
au găsit un fir isto
ric continuu, în care 
să așeze amintirea 
vie a marelui poet 
patriot și umanist. 
Ei au redescoperit 
o întreagă istorie 
mergînd de la casa 
lui Miron Costin la 
Trei Ierarhi și Cetă- 
țuia, de la casa lui 
Alecsandri și Kogăl- 
niceanu la amintiri
le legate de viața lui 
Cuza, de memoria lui 
Creangă și Emines
cu, trecînd apoi, fi
resc, la impunătoa
rea cetate studen
țească de azi, palatul 
Universității, cu ma
rile flancuri de că
mine și facultăți noi, 
desfășurate pe Dea
lul Copoului.

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

Transmisie directă la radio si televiziune
de la sosirea la Sofia a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste România

Luni 13 septembrie a.c., în jurul orei 10,45, stațiile 
noastre de radio și televiziune vor transmite sosirea 
la Solia a delegației de partid șl guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

In ziarul de azi
■ Puncte de vedere

Cum să se facă
specializarea?

(pag. a ll-a)

Rubrica
sportivă

în concurs (Continuare în pag. a III-a) Foto : Gh. Amuzi

■ Comentariul zilei:
Conferința 
de presă 
a președintelui 
de Gaulle

(pag. a IV-a)

Să te întreb

A intrat în obișnuința ar
tiștilor amatori din regiunea 
București să se întîlnească 
și să se întreacă în mă
iestria ciutului, jocului și por
tului. Cel de-al IV-lea Festi
val regional, care a avut loc 
ieri, în pădurea Pustnicul, a 
început în primele ore ale di
mineții și s-a terminat seara 
tîrziu. Ore de-a rîndul, pe 
scena din pădurea Pustnicul 
4 000 de 
disputat 
Iul final 
miile de 
peste 2 000 de formații cuprin- 
zind 60 000 de artiști ama
tori le-au desfășurat în ulti
mii ani pe meleagurile regiu
nii. Artiștii amatori din cele

artiști amatori și-au 
intîietatea. Spectaco- 
încununează, de fapt, 
întreceri pe care cele

15 ansambluri raionale, cu 20 
de coruri, 30 grupuri vocale, 40 
echipe de dansuri, 20 orchestre 
populare și un mare număr de 
soliști vocali și instrumentiști 
ce s-au întrecut pe scenă s-au 
dovedit mai iscusiți unii decît 
alții. Și-au demonstrat talen
tele echipele de dansatori din 
Frumoasa, Conțești, Țigănești, 
Buzescu, Dor Mărunt, Crovu 
și multe altele. Armonia co
rurilor căminelor culturale, 
costumele lucrate cu bun gust 
în cele mai îmbietoare culori, 
echipele de călușari și de 
fluierași, măiestria soliștilor au 
entuziasmat zecile de mii de 
spectatori și au fost răsplătite 
cu ropote de aplauze. In foto
grafie : Un aspect din concurs.

sănătate...
Regiunea Maramureș

Raioane
care au
terminat
arăturile
LA CAREI
Șl LAPUȘ
RITMUL ESTE

„Anul acesta — ne spunea 
tov. ing. Vasile Marcu, 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Maramureș 
— in regiune se vor însă- 
mința cu gtiu, secară și orz 
circa 
Pentru 
desfășoare în 
mă, să fie de 
s-a asigurai 
semințe din 
mai productive, au fost sta
bilite măsuri pentru elibera
rea terenurilor și efectuarea 
arăturilor de vară. în așa iei 
ca insămințările să poală 
Începe in întreaga regiune 
la 15 septembrie“.

Cunoscînd aceste măsuri 
am pornit într-un raid prin 
cîteva unități. Mai întîi

100 000 de hectare, 
ca lucrările să se 

perioada opli- 
bună calitate, 
necesarul de 

soiurile cele

La cooperativa agricolă de producție din Drăgănești-Vlașca, se execută pregătirea terenului in vederea 
insămințării griului

NESATISFĂCĂTOR
amintit că pînă la 

în întreaga 
efectuate a-
pe aproape

trebuie
10 septembrie 
regiune au fost 
râturi de vară
60 000 lia, ceea ce înseamnă 
peste 90 la sută din supra
fața prevăzută. Unele, uni
tăți (cele din raioanele Si 
ghet, Somcuta, Satu Mare 
și Cehu Sîlvaniei) au térmi- 
nat această lucrare. Sub po
sibilități se .desfășoară ară
turile în raioanele Carei și 
Lăpuș. Aici, această lucrare, 
a fost efectuată doar in pro
porție de 80 ..și respectiv 90 
la sută. De ce ?

Acolo 
pregătirii 
privită cu. 
s-au luat 
suri pentru . eliberarea grab-

unde problema 
terenului a (ost 
răspundere, unde 
dip vreme mă-

nică a terenurilor de paie 
sau furaje, iar munca este 
bine organizată se obțin 
rezultate bune. Exemplul 
cooperativei agricole de 
producție din comuna lojib. 
raionul Satu Mare, este con
vingător în această privin
ță. Aici, mașinile au fost 
folosite din plin, iar viteza 
zilnică . planificată Ia pregă
tirea terenului, depășită cu 
regularitate. Toate cele 400 
ha ce urmează a fi în- 
sămîritate cu grîu și secară 
au fost arate. Pe 200 ha s-au. 
aplicat îngrășăminte chimice 
— cite 300 kg superfosfal la 
hectar — iar pe alte 25 ha. 
gunoi de grajd. Asemenea 
exemple sînt numeroase 
Ele demonstrează că dacă

peste tot s-ar fi muncit bine, 
cu . răspundere, rezultatele 
obținute pe regiune puteau 
fi. mult mai bune.

In raionul Carei, bunăoa
ră, există o puternică bază 

. tehnică. Cu toate acestea 
arăturile de vară se fac in
tr-un ritm sub nivelul posi
bilităților. ~ 
consiliul 
motivează 
prin frecventa ploilor. Fap
tele arată insă că întîrzie- 
rea arăturilor nu poate fi 
pusă doar pe seama vremii. 
Există și alte cauze. Supra
fețe întinse continuă să tie 
ocupate de paie, fapt care 
nu permite intrarea tractoa
relor pe ogoare. In alte 
locuri (Friu-Sincrai, Che- 
reușa etc.) există tendința 
„păstrării" miriștilor pentru 
pășunat. Din asemenea mo
tive, aici, ca și la Ce- 
hal și Orbău, s-au arat su-

Tovarășii de la 
agricol raional 
această situație

Foto : Agerpres

prafete foarte mici. Că lipsa 
unor măsuri eficiente și 
proasta folosire a mașinilor 
stau Ia baza întîrzierii ară
turilor, și nu ploile, așa cum 
se afirmă, rezultă și din ur
mătorul exemplu. în raion 
sînt cîteva 
stat. De ce în 
lucrarea este 
vansată decît 
vele agricole? Doar 
nurile sînt învecinate. G A.S 
Carei, bunăoară, a efectuat 
arături pe 1 091 ha in timp 
ce cooperativa agricolă din 
această localitate — numai 
pe 295 ha

Este cazul ca organele de 
partid și consiliile agricole 
să acorde mai multă atenție 
acestei lucrări, să ia măsuri 
operative în vederea inten
sificării ritmului ei.

gospodării de 
aceste unități 
mult mai a- 
in cooperati- 

tere-

loan VLANGA
coresp. „Scînteii“

Foileton de 
Nicufă TÀNASE

Posed de la secția de satiră și 
umor a Uniunii scriitorilor împu
ternicirea de a mă transforma în 
ce vreau eu. Bineînțeles, experi
mental. După aia scriu ce am de 
scris.

Așadar, experimental, m-am 
transformat de astă dată în patru
pedul cunoscut de dv. ca fiind 
cel mai încăpățînat și m-am de
plasat la Uzina de piese auto din 
Colibași. Directorul nu mai vă
zuse în biroul lui un catîr, așa 
că părea puțin surprins, dar și-a 
revenit imediat și a zis :

— Dumneata te faci că ești 
catîr. Nu ești. Dacă vrei să știi, 
îți cunosc și numele, și motivul 
pentru care-ai venit la mine.

— Pentru ce-am venit ?
— Ți-a scris frezorul Stelian Ti- 

rică... S-a plîns dumitale că a in
trat în biroul meu cu o problemă 
personală și eu l-am îmbrîncit și 
l-am dat afară.

— E grozav de interesant cum 
te porți dumneata cu saiariații 
uzinei, dar nu pentru asta am 
venit.

— Atunci cu siguranță că al 
venit să cercetezi cazul cu Nico
lae Popescu, contabilul de la scu- 
lărie.

— Care Nicolae Popescu ?
— Lasă că știu eu că te pre

faci. Știi cum a fost ? Pe la orele 
11 noaptea sună telefonul. Ridic 
receptorul și aud : „Tovarășe di
rector, am un caz grav în familie 
(era Popescu), soția mea trebuie 
să nască. Vă rog, dacă permiteți, 
să meargă la spital cu o mașină 
de-a uzinei’.

(Continuare in pag. a II-a)
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In munții Vrancel

CUM SĂ SE FACĂ
SPECIALIZAREA?

E
Festivalul international al tea

trelor de păpuși și marionete — 
Sala Savoy — Teatrul de păpuși 
din Dresda (R. D. Germană) — 
ora 16 și ora 20. Sala Țăndărică 
— Teatrul de păpuși din Craiova 
și din Cluj — ora 16 și ora 20.

TELEVIZIUNE

POȘTA
REDACȚII! |

Multe întreprinderi specializate ale Sfaturilor populare oră
șenești își îndeplinesc cum se cuvine obligația de a con
serva locuințele pe care le administrează, prin executarea 
reparațiilor la timp și de bună calitate. Dar, după cum 
semnalează scrisori sosite la redacția ziarului nostru, con
ducerile unor întreprinderi de administrare a spațiului 
locativ nu manifestă suficientă grijă pentru buna întreținere 
a clădirilor proprietate a statului, fapt care duce la irosiri de 
fonduri 
cîteva

și pricinuiește multe necazuri locatarilor. Publicăm 
din aceste scrisori.

„Așteaptă-ne acasă //
I...

Locuiesc în blocul 3, strada Fe
deleș, din Buhuși. în urmă cu un 
an apele ploilor au început să se 
infiltreze prin acoperiș în aparta
mentul pe care-l ocup, pereții au 
prins igrasie și s-au coșcovit. Am 
solicitat I.L.L. să trimită meșteri 
care să repare acoperișul. „Fă o 
cerere și n-ai grijă, că trimitem" 
— mi s-a spus. Dar n-au trimis pe 
nimeni. Le-am amintit de cererea 
mea de mai multe ori și de fiecare 
dată am primit invariabil același 
răspuns : „Mergi, tovarășe, acasă 
și așteaptă-ne, 
diat“. A sosit 
crătorii de la I.L.L.
făcuseră apariția. Am crezut că. 
poate, o dată cu primăvara se va 
face reparația. M-am înșelat. După 
un an de amînări, nu sînt convins 
că pînă la căderea zăpezii acoperi
șul va fi reparat. In schimb, e 
limpede, cei de la I.L.L. poartă oa
menii cu vorba, nu-și fac treaba 
pentru care au fost puși acolo. în 
situația mea mai sînt și alți loca
tari. Nu înțeleg de ce sfatul popu
lar nu ia măsuri ca I.L.L. să-și 
facă datoria. (Gheorghe Mocanu — 
Buhuși).

siguranțele și rămînem adesea 
pe întuneric. Ne întrebăm : cum 
se vor fi justificat cheltuielile 
făcute pentru astfel de 
ții"? (Un grup 
București).

„repara
ție locatari

Cu mîinile goale

că venim ime- 
iarna dar lu- 

tot nu-și

Am 
către 
am solicitat repararea sobelor lo
cuinței mele din strada M. Kogăl- 
niceanu nr. 12. După cîteva zile a 
venit un meșter care a constatat că, 
intr-adevăr, sobele nu mai sînt 
bune de nimic, dar nu m-a putut 
ajuta deloc, motivînd că între
prinderea nu are cărămidă. O dată 
cu venirea primăverii am făcut o 
nouă cerere, după care a urmat 
iar o vizită. De data aceasta, altă 
scuză : „Nu avem cahle de te
racotă". E oare atît de 
ca întreprinderea să se 
jească de procurarea lor ? 
Bota — Constanța).

făcut anul 
I.L.L. Constanța,

trecut o cerere 
prin care

Un contor...

Ce fel de reparații ?
La începutul anului trecut am 

sesizat I.A.L. 
că instalațiile de canalizare 
electricitate ale imobilului 
strada Vaporul lui Assan nr. 9, 
în care locuim, s-au defectat. Exe
cutarea lucrărilor a fost încredin
țată I.R.C.R. 1 Mai, care a întins 
reparațiile de la imobilul în care 
locuim un an și jumătate. Și nici 
măcar n-a executat lucrările care 
erau necesare. Canalizarea a ră
mas cum era, 
trică e mai 
Contactele au rămas neizolate și 
în apartamente sîrmele atîrnă in 
cuie. Din această cauză se ard

1 Mai-București

din

iar instalația elec- 
proastă ca înainte.

O piesă simplă, contorul 
bitului în care locuim, din str. 
Londra 15, s-a defectat. Ne-am a- 
dresat I.D.G.B. In sfirșit, a ve
nit un lucrător, s-a uitat la contor 
și... a plecat. Au trecut o lună, 
două, trei. Ne-am adresat din nou 
întreprinderii, 
vem contoare 
nu e vorba de 
pararea celui 
care nu e deloc complicată'“. Nici 
un alt răspuns.

Și acum ? Să reparăm singuri 
contorul ? Asta nu permite regu
lamentul întreprinderii. Dar de re
parat, nici ea nu-l repară. între 
timp, lunile trec și am intrat 
în toamnă. întreprinderea așteaptă 
oare să vină zăpada ca să-și de
monstreze operativitatea realizind 
reparația ? (C. Nicolae — Bucu
rești).

Răspunsul : „Nu a- 
noi". — „Dar nici 

unul nou, ci de re- 
existent, operație

Cu privire la cazuri cum sînt cele semnalate mai sus, loca
tarii se întreabă pe bună dreptate : de ce tolerează condu
cerile unor întreprinderi de reparații și sfaturile populare 
care le tutelează irosirea fondurilor pe reparații de mîn- 
tuială, de ce nu iau măsuri pentru executarea lucrărilor în 
cel mai scurt timp ? Buna conservare a fondului de locuințe 
constituie una din principalele obligații atît ale locatarilor, 
cît și ale sfaturilor populare. Trebuie pus mai mult accent 
pe îmbunătățirea organizării muncii și întărirea răspunderii 
personale a lucrătorilor, printr-o intensă muncă educativă și 
printr-un control exigent la fața locului.

greu 
îngri- 
(Justin

imo-

■ ■■

(Urmare din pag. I-a)

te întreb
sănătate

Gradina pensionarului Con
stantin Alexa din Chitila-Bucu- 
rești a devenit un loc de a- 
tracție. Pe lîngă pomii fructi
feri și legumele pe care le cul
tivă, el a semănat în primă
vară cîțiva dovlecei de un fel 
neobișnuit. In timp de trei luni, 
aceștia au crescut atingînd 
lungimea de 1,50—1,70 metri. 
Iată-1 în fotografie pe Con
stantin Alexa alături de do
vleceii cultivați în grădina sa.

Dezvoltarea impetuoa
să a economiei noastre 
naționale, noile cuceriri 
ale științei și tehnicii 
contemporane se reflec
tă și în domeniul pro
ducției animaliere, care 
se transformă treptat în- 
tr-o industrie. în țara 
noastră, conform Direc
tivelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., în anul 
1970, din producția tota
lă a gospodăriilor agri
cole de stat se va obți
ne, în unități care folo
sesc metode industriale 
de creștere a animale
lor, peste 50 la sută 
din producția de car
ne de porc, circa 25 
la sută din producția de 
lapte și aproape întrea
ga producție de ouă.

Realizarea acestor 
sarcini depinde, firește, 
și de asigurarea unor 
specialiști corespunză
tor instruiți, problemă la 
care mă voi referi în 
cele ce urmează.

După cum se știe, me
dicul veterinar pregătit 
în facultățile noastre ca 
specialist unic al pro
ducției animaliere tre
buie să stăpînească, de 
fapt, trei specialități, și 
anume : zootehnia (ani- 
malicultură), adică teh
nica exploatării econo
mice a animalelor, spe
cializări zootehnice (cu- 
prinzînd genetică — a- 
meliorare și alimentație) 
și medicina veterinară. 
După părerea mea, în 
această situație absol
venții se inițiază în nu
meroase domenii fără 
însă a aprofunda u- 
nele dintre ele. Con
sider că, atît timp 
cît se rămîne la o 
facultate unică, se im
pune ca Ministerul în- 
vățămîntului să fixeze 
clar cele trei speciali
tăți, iar studenții să se 
profileze pe cite una din 
ele, celelalte rămînînd 
să fie aprofundate ulte
rior.

Cînd, cum trebuie fă
cută specializarea și ce 
avantaje oferă ea ? O 
asemenea specializare 
necesită îmbunătățirea 
conținutului predării. 
Cred că oricine anali
zează conținutul studiu
lui în facultatea noastră 
de medicină veterinară 
constată supraîncărca
rea planului de învăță- 
mînt, predarea unui mare 
volum de cunoștințe, in
cluse și neincluse în 
programe. Aceasta con
stituie, de asemenea, o 
piedică pentru studiul 
temeinic. Consider că 
descongestionarea pla
nului de învățămînt, 
reducerea numărului de 
discipline și al număru
lui de ore suplimentare 
nu sînt posibile decît pe 
baza unui studiu amă
nunțit. Premisa de la 
care ar trebui pornit 
este aceea ca profilul 
actual să nu reprezinte 
o însumare mecanică a 
două profile — inginer 
zootehnist și medic ve
terinar. în consecință, 
propun să se stabileas
că o specialitate de

bază șl o specialitate 
secundară. Tendințele 
de rezolvare a proble
mei numai prin reduce
rea orelor afectate unor 
discipline pot apărea 
cam mecanice ; de fapt, 
este necesară în conti
nuare o analiză atentă, 
inclusiv la discipline le
gate de profilul zooeco- 
nomic.

Desigur, situații con
crete de producție impun 
multor specialiști în ex
ploatarea animalelor să 
controleze singuri pro
ducția de furaje și, fireș
te, pentru aceasta, tre
buie să fie orientați, dar, 
după părerea mea, nu 
au nevoie de o specia
lizare aparte și în acest 
domeniu. Importanța 
altor discipline, cum 
este mecanizarea, nici 
nu poate fi discutată 
pentru un specialist în 
exploatarea animalelor. 
Probleme deosebit de 
actuale implică discipli
nele care sînt chemate 
să oglindească o seamă 
de noi cuceriri științifi
ce și tehnice. Printre ele 
se numără zootehniile 
speciale, zootehnia ge
nerală și genetica, ali
mentația și altele. La u- 
nele discipline cred că 
denumirea nu mai co
respunde. în loc de 
creșterea ovinelor, bo
vinelor etc., titluri vagi 
care permit tratări des- 
criptiv-empirice, îmi par 
mai potrivite denumiri 
ca : exploatarea ovine
lor, exploatarea bovine
lor etc. care impun clar 
abordarea tehnologiei 
procesului de producție 
începînd cu mijloacele 
de producție (alegerea 
rasei, indivizilor) și ter- 
minînd cu liniile tehno
logice. De asemenea, 
mi se pare necesară 
lărgirea conținutului și 
schimbarea titlului dis
ciplinei de Zoologie în

Biologie generală. Ex
trem de actuală este 
problema predării mai 
concrete a științelor e- 
conomice, ca și aborda
rea problemelor compa
rativ, pe plan mondial, 
ceea ce duce la stimu
larea gîndirii studenților.

Sugestii mai amănun
țite referitoare la pro
blema îmbunătățirii ac
tualului plan de învăță
mînt al facultăților de 
medicină veterinară, a- 
supra cărora nu mai re
vin, dar cu care sînt în 
cea mai mare parte de 
acord, au apărut și în 
Revista învățămîntului 
superior. Analiza amă
nunțită a planului de în
vățămînt, pentru a se 
stabili ponderea care 
trebuie acordată diferi
telor discipline și îmbi
narea armonioasă a lor, 
nu se poate face însă 
fără discutarea și re
zolvarea problemei e- 
nunțate la începutul a- 
cestui articol: cînd și cum 
trebuie făcută speciali
zarea. Gospodăriile de 
stat au prevăzut în sche
me minimum doi specia
liști, din care unul este 
inginerul de exploatare, 
iar celălalt medicul ve
terinar, fiecare cu sar
cini distincte. întreprin
derile specializate mai 
adaugă acestora pe se- 
lecționator și nutriționist. 
Numai cooperativele de 
producție au deocamda
tă un singur specialist. 
Proaspătul medic veteri
nar de profil larg are 
astfel de optat la intra
rea sa în producție în
tre zooeconomie și me
dicină veterinară și ca 
urmare să se speciali
zeze.

O soluție ar putea fi 
aceea a organizării în
vățămîntului postuniver
sitar pe o bază de înal

tă exigență, Intr-o formă 
cît mai economică. Spe
cialiștii care lucrează în 
rețeaua de selecție (cen
tre de selecție), stațiuni 
experimentale, selecțio- 
natori de la combinatele 
avicole, G.A.S., coope
rative de producție, cei 
care lucrează în re
țeaua de alimentație 
(laboratoare, fabrici de 
furaje, combinate etc.), 
în rețeaua de exploata
re a diferitelor specii 
(avicultură, porcine, tau
rine, ovine), de repro
ducție (centre de în- 
sămînțări artificiale), ca 
și cei care activează 
în rețele sanitar-veteri- 
nare specializate (labo
ratoare etc.) ar trebui, 
după părerea mea, să 
capete posibilitatea de 
a-și însuși și a primi a- 
testarea unei speciali
zări pe această bază. 
Problema îmi pare deo
sebit de actuală pentru 
selecționatori și nutrițio- 
niști.

Cred că pentru viito
rul mai mult sau mai pu
țin apropiat, cînd secto
rul specializat va deveni 
precumpănitor în econo
mia animalieră, se con
turează necesitatea scin
dării facultății de medi
cină veterinară în două 
secții sau facultăți — 
medicină veterinară și 
zooeconomie (zootehnie). 
Mi se pare că această 
soluție corespunde ne
cesităților impuse de re
zolvarea multora din 
problemele semnalate 
și, în ultimă instanță, 
de dezvoltarea actuală 
și de perspectivă a pro
ducției animaliere.

Lector univ.
C. DRÄGANESCU
Facultatea de medicină 
veterinară a Institutului 
agronomic „Nicolae 
Bălcescu“

In jurul orei 10,45 — Transmi
sie directă de la sosirea la Sofia 
a delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România.

19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 
19,20 — Emisiune pentru pionieri 
și școlari : ,,Viitorii mei prieteni“. 
20,00 — Telefilatelia. 20,15 —
Cîntă Galina Vîșnevskaia. 20,55 — 
Selecțiuni din programul celui 
de-al IH-lea Festival internațional 
al teatrelor de păpuși șl marione
te. 21,40 — Miniaturi coregrafice. 
22,10 — Jurnalul televiziunii (II) 
și Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
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O surpriză mult așteptată de elevi — manualele, pe care le vor primi 
gratuit in prima zi de școală. Iatâ-le pregătite pe bănci 1
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zi am pus chiar să se 
secții îndrăzneala aces- 
Auzi
ce...

dumneata, la 
ziua nu

caz de forță

11
se poate

majoră... 
venit la

Petre Păuna, șoferul, că 
și l-am bruscat. Da’ ce ? 

niciodată ?
gînd. Și nu pen-

— Sînt sigur că l-ai ajufat.
— Nu, tovarășe. Nu i-am dat ma

șină. A doua 
prelucreze în 
fui Popescu, 
noaptea... Da 
naște ?

— Era un
Totuși nu pentru asta am 
dumneata.

— Gafa I Știu pentru ce-ai venit : 
fe-a sesizat 
l-am înjurat
Dumneata nu înjuri

— Uneori
tru asta

— Stai 
ședințele

— Ce
— El ți-a scris că hotărăsc premie

rile și iau și alte măsuri fără să mă 
consult cu el.

— In timpul cît nu sînt catîr, eu 
vizitez multe fabrici și uzine. Cre- 
de-mă, însă, că n-am înfîlnif nicăieri 
mai multă armonie între sindicat șl

. Dar în 
am venit, 
c-am ghicit. Chestia cu pre- 
comitefului sindical.

chestie ?

direcțiune ca aici. Dar jur că nici 
pentru asta n-am venit.

— Atunci Sfanciu !
— Care Stanciu ?
— Ion... El fi-a scris. Mai mult ca 

sigur. Pe ăsta îl dau afară din uzină. 
Domnule... și i-am interzis să mai 
scrie la ziare. O fi scris despre casa 
aia de la Mioveni.

— Care î
— în care locuiesc.
— Păi știu că dumneata ai locuință 

la Pitești.
— Vorbesc de locuința de vară, 

casa de oaspeți a uzinei. Dar plătesc 
chirie și aici.

— Și oaspeții, delegații care vin 
la uzină, ce fac, unde dorm ?

— Am lăsat vreo două camere și 
pentru ei.

— Află însă că n-ai ghicit. Nici 
pentru asta n-am venit.

— Ba Stanciu fe-a pus pe drumuri, 
îl dau afară. Bănuiesc și ce ți-a scris. 
Că mi-am amenajat un lac și l-am 
populat cu pește adus de la Olte
nița pentru a mă recrea pescuind.

— Ai lac personal ?
— Avem. L-am făcut pentru apro

vizionarea cantinei cu pește proaspăt.
— Și cînd s-a gătit ultima dată 

pește la cantină ?
— Nu s-a gătit niciodată.
— Pentru că cei care pescuiesc 

acolo nu lucrează la cantină. Dar nu 
pentru asta am venit.

— Ba da. Stanciu ți-a scris că ma
șinile pompierilor au cărat apă la lac

Gestionarele merceriei din str. Radu Beller 22 din Capitală au plecat în 
concediu. Petrecere bună 1 Frumos din partea lor că au anunțat cînd se 
întorc. Ca să știe și cumpărătorii cît mai au de așteptat... Pînă una alta, 
O.C.L. Textila 2 merită felicitări pentru modul cum organizează concediile

Foto : M. Cioc

în iulie, cînd a fost seceta. îl știu 
eu pe Sfanciu. Are gură mare. Ți-o 
fi scris că uzina plătește niște paz
nici de zi și de noapte ca să aibă 
grijă ca nu cumva să pescuiască și 
alții...

— Chestia asta cu lacul e destul 
de nostimă, dar să știi că nu pentru 
lac am venit.

— Atunci pentru ce ? Spune-odatăl
— Să te întreb de sănătate.
— Dar de ce travestit în catîr ?
— Experimental. Și văd că dă re

zultate...

In Lunca
Mirceștilor, azi

(Urmare din pag. I-a)

Călătorii veniți pe locurile 
moldovene, impresionați de domi
nantele imagini ieșene ale con
strucțiilor noi, cu vaste și moder
ne complexe școlare și de cultură, 
și-au reevocat neobosita muncă a 
poetului și a marelui om de carte 
Vasile Alecsondri, care și-a legat 
numele in epoca sa de deschiderea 
unor mari albii culturale, precum 
și de procesul de răspindire și de

integrare a valorilor noastre na
ționale în circuitul culturii euro
pene.

în aula „Mihail Eminescu" a U- 
niversității ieșene, la sesiunea ști
ințifică, prestigioși profesori mol
doveni și bucureșteni au prezentat 
lucrări consacrate lui Alecsandri. 
Au luat parte în amfiteatru și re
prezentanți ai celor aproape 18 000 
de studenți și ai celor aproape 
30 000 elevi care învață în facultă
țile și școlile Iașilor de astăzi.

Farmecul acestor zile de toam
nă, cu frumoase și bogate roade pe 
cimpuri, a fost trăit intr-un mod 
aparte de mulțimea călătorilor 
care, de la Iași, au pornit în con
voaiele de autocare pe șosele as
faltate spre Mirceștii bardului 
care a cîntat cu atita căldură și 
optimism muncile și roadele cîm- 
pului. în curtea casei poetului, sub 
umbra coroanelor castanilor bă- 
trini și pe aleile de liliac, mulți
mile venite în pelerinaj și-au în
găduit odihna drumului străbătut, 
ascultind vesele canțonete și mo- 
nologuri de epocă din opera poe
tului, spuse cu atita savoare și 
ca nicăieri altundeva de artiștii 
Teatrului Național din Iași. Lunca 
din Mircești și casa poetului au 
primit și ele, intr-un final de a- 
dincă și luminoasă reculegere, 
mărturia cinstirii poetului in vre- 
mile noastre, înaltul omagiu al oa
menilor veniți din toate colțurile 
țării să-i vadă locurile și masa de 
scris și să-l renumească „vecinie 
tinăr și ferice".

CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Sala Palatului — seria de 
bilete 1512, Luceafărul (completa
re Știați că...). UN CARTOF, DOI 
CARTOFI: Patria (completare Mir
ceștii în pastel), Grivița (comple
tare Simetrie), Expoziția — Piața 
Scînteii — (completare Simetrie). 
RUNDA 6 : Republica (completare 
Suită bănățeană). DANSUL ETERN: 
Carpați (completare Sport nr. 4/ 
1965), Flamura (completare Sport nr. 
4/1965), SAMBA: București (comple
tare Mircești tn pastel), Tomis 
(completare A cui e vina ?) rulează 
și la grădină, Melodia (completare 
A cul e vina ?), Stadionul Dinamo 
(completare Invenția epocii). CA
RAMBOL : Capitol, rulează și la 
grădină. Feroviar, Excelsior, Moși
lor, rulează și la grădină. 
HOȚUL DE PIERSICI : Festi
val (completare Fata de pe So
meș) rulează și la grădină. Florcas- 
ca (completare Și atunci...). APORT, 
MUHTAR I — cinemascop : Victo
ria (completare Acolo unde Carpa- 
ții intilnesc Dunărea — cinema
scop), Arta (completare Acolo unde 
Carpații intilnesc Dunărea — cine
mascop), rulează și la grădină, Lira 
(completare Goso mincinosul). E- 
VADATUL — cinemascop : Central 
(completare Muzeul Zambaccian). 
ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop : Lumina (completare Melodii
le străzii — cinemascop). Daci* 
(completare Melodiile străzii — 
cinemascop). ȘOFERII IADULUI: 
Union. PROGRAM PENTRU CO- 
PII : Dpina (dimineața). FEME
IA NECUNOSCUTĂ : Doina (după- 
amiază). LA CARNAVAL : Tim
puri noi (completare Poveste 
din Tanganica — Ana Golubkina
— Sport nr. 4/1965). MARȘUL ASU
PRA ROMEI : Ciulești (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționale), 
înfrățirea Intre popoare (completa
re Prietenul meu Max). A 9-a EDI
ȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE 
IARNĂ : Cultural (completare 180 
de zile tn Atlantic). VIAȚĂ DIFI
CILĂ : Buzești, rulează și la grădi
nă, Arenele Libertății. Modern. 
CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii : Crtngași (com
pletare Amintiri contemporane), 
Ferentari (completare Lucră
rile Marii Adunări Natio
nale). LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop : Bucegi (completare Con
struim) rulează și la grădină. DOM
NUL — cinemascop : Unirea (com
pletare Construim), rulează șl la 
grădină, Drumul Sării (completare 
Construim). PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR : Flacăra (completare 
Mtine începe azil, Miorița (comple
tare Pe uscat și pe ape), grădina 
Progresul, grădina Vitan. BANDA : 
Vitan (completare Plonieria nr. 4/ 
1965). RACHETELE NU TREBUIE 
SĂ DECOLEZE — cinemascop : 
Munca (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale). UNORA LE 
PLACE JAZUL : Popular, Volga. 
DECORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE“ : Cosmos (completare Iosif 
Kalminski). STRIGĂTUL : Viitorul 
(completare Surtsul), grădina Co- 
lentina. NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
— cinemascop (ambele serii) : Co- 
lentina (completare Șopîrle). CU
LORILE LUPTEI — cinemascop : 
Rahova (completare La o parte, tai
ga — cinemascop), rulează și 
la grădină. FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop : Progresul 
(completare Primul carnaval socia
list). UN ȘOARECE PRINTRE BÄR- 
BAȚI : Cotrocepi (completare Unde 
nu-i cap). UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP : Pacea (completare La cel 
mai înalt nivel). VARĂ ȘI FUM : 
Grădina Doina. SĂRITURĂ ÎN ÎN
TUNERIC : Grădina Lira. CÎNTÎND 
ÎN PLOAIE : Grădina Progresul- 
Parc.

CUM E VREMEA
Ieri tn țară : Vremea s-a ră

cit mai ales în jumătatea de nord 
a țării. Cerul a fost schimbător, 
mai mult acoperit in Ardeal și 
Moldova, unde au căzut ploi izo
late. Vtntul a suflat potrivit, cu 
intensificări temporare, predomi- 
nlnd din nord-vestul țării. Tem
peratura aerului Înregistra la 
ora 14 valori cuprinse între 14 
grade la Rădăuți, 31 grade ’ 
Călărași, Fetești și Medgidia. In 
București : Vremea s-a menținut 
călduroasă, cu cer variabil. Vin- 
tul a suflat slab, pină la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura 
maximă a atins 31 grade.

Timpul probabil pentru 14, 15
și 16 septembrie. În țară : Vre
mea continuă să se răcească in 
toate regiunile tării, mai ales la 
Începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale 
sub formă de averse, mai frec
vente in vestul și nord-vestul 
tării. Vint slab, pină la potrivit 
predominînd din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere. Minime
le vor fi cuprinse intre 5 și 15 
grade, far maximele Inlre 18 și 
28 grade. în București și pe li- 
loral : Vreme schimbătoare și în 
răcire ușoară. Cer variabil. Ploi 
slabe. Vint slab, pină la potrivit. 
Temperatura In scădere ușoară.
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SPORTIVII NOȘTRI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

Victorii românești 
la balcaniada de atletism

ATENA (Agerpres). — Cea de-a 
24-a ediție a Jocurilor balcanice 
s-a încheiat aseară pe noul stadion 
„Averof“ din Atena cu un remar
cabil succes al reprezentanților 
Republicii Socialiste România, în
vingători atît la masculin, cît și la 
feminin. Pentru a patra oară, e- 
chipa țării noastre și-a adjudecat 
victoria în competiția masculină,

NATAȚIE

CONCURSUL
DE LA BUCUREȘTI

în cadrul Festivalului 
internațional 
al teatrelor de păpuși

Duminică dimineața, în holul 
modernului Hotel Nord din Capita
lă, conducătorii colectivelor de pă
pușari care participă la Festivalul 
internațional al teatrelor de păpuși 
și marionete, s-au întîlnit cu zia
riști români și străini la o confe
rință de presă.

La amiază, în sala din str. Ba- 
tiștei 14, a avut loc vernisajul unei 
interesante expoziții de plastică 
păpușărească.

Seara, pe scena sălii Savoy, în 
cadrul festivalului au prezentat un 
program de recitaluri artiști din 
R. S. Cehoslovacă și Compania 
Yves Joly din Franța, iar în spec
tacolul de la Teatrul Țăndărică 
și-au dat concursul Children's 
Fairyland Puppet Players din Oak
land — California, cu „Povestea 
unul cîine", Lewis Mahlmann’s Lil
liputian Players din San Francisco, 
cu „Sperietoarea' și Mollie Falken
stein din Laguna Beach — Califor
nia (S.U.A.), eu un program de va
rietăți.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
PARLAMENTARE FINLANDEZE

La invitația Marii Adunări Na
ționale, duminică seara a sosit în 
Capitală o delegație parlamentară 
din Finlanda, condusă de Karl Au
gust Fagerholm, președintele Par
lamentului. Din delegație fac parte 
deputății Albin Wickman, Voirio 
Erkki Nieminen, Einori Jakkola, 
Artturi Koskinon, Emil Partanen, 
Aimo Laiho, Olavi Kamarainen și 
Raino Akseli Lehtokoski.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunărl Naționale, Mia Groza și 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, Ion 
Pas, președintele grupului român al 
Uniunii interparlamentare, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, deputați ai 
M.A.N. și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Martti Johan
nes Salomies, ambasadorul Fin
landei la București, și alți mem
bri ai Ambasadei.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a rostit un 
cuvînt de salut. A răspuns pre
ședintele Parlamentului finlandez, 
Karl August Fagerholm.

(Agerpres)

MARGINALII
LA „TURNEUL

realizînd 168,5 puncte. Au urmat-o 
Bulgaria și Iugoslavia cu cîte 126 
puncte fiecare, Grecia — 86,5 p. și 
Turcia — 14 p. Echipa feminină 
și-a înscris numele pe lista învin
gătorilor pentru a opta oară, ocu- 
pînd locul I cu 100 puncte. în 
continuare s-au clasat Bulgaria — 
81 puncte, Iugoslavia — 76 puncte, 
Grecia — 9 puncte și Turcia 0 
puncte.

Sportivii români au fost deseori 
aplaudați pentru frumoasa lor evo
luție de-a lungul întrecerii, 
cele 35 
gramul 
cîștigat 16. Ieri, în ultima zi de 
concurs, . " " '
șit învingători la înălțime fete 
— Iolanda Balaș (1,75 m), suliță 
fete — Mihaela Peneș (51,19 m), 
200 m plat bărbați — Gh. Zamfi- 
rescu (21” 5/10) și 5 000 m plat — 
A. Barabaș (14'21”2/10).

SPERANȚELOR"

Din 
de probe incluse în pro- 
ambelor competiții ei au

sportivii noștri au ie-

ĂaHută, Ia „Floieasca”, handbalistele noastre au creat numeroase 
.breșe” în apărarea sportivelor sovietice. Iată, în imaginea surprinsă _ . . ---- .--- .--- a

iujjiH ..........

în piscina din parcul sportiv Di
namo s-au rncheiat duminică seară 
întrecerile campionatelor internațio
nale de natație ale țării noastre. în 
proba de 200 m bras, campionul 
nostru A. Șoptereanu a obținut vic
toria cu timpul de 2’42”l/10. Iuta 
Wanke (R.D.G.) a terminat învingă
toare la 400 m liber, fiind cronome
trată în 5’03”8/10, iar V. Resch 
(R.D.G.) s-a clasat pe primul loc la 
100 m spate cu 1’06”.

La ștrandul Tineretului s-au dis
putat probele de sărituri. Proba fe
minină de trambulină și platformă a 
revenit sportivei poloneze Bogoslava 
Marcinkowska, iar cea masculină 
reprezentantului țării noastre Ion 
Gane. în fotografie : startul probei 
de 100 m bras-bărbați.

Aseară, Ia „1

de fotoreporterul nostru A. Cartojan, o pătrundere spectaculoasă 
echipei române.române.

în meciul cu U R. S. S

și la balcaniada de lupte
(Agerpres). — Vineri, 

în localitatea bulgară Iambol, s-au 
încheiat campionatele balcanice de 
lupte clasice. Sportivii români 
I. Alionescu (57 kg) și N. Marti- 
nescu (grea) au obținut medaliile 
de aur și titlurile de campioni bal
canici. Iată ceilalți învingători : 
A. Kerezov (Bulgaria) — cat. 52 kg; 
I. Calcev (Bulgaria) — cat. 63 kg ; 
I. Martinovici (Iugoslavia) — cat.

68 kg ; I. Gyurov (Bulgaria) — cat. 
78 kg ; I. Krumov (Bulgaria) — cat. 
87 kg și N. Radev (Bulgaria) — 
cat. 97 kg.

Aseară au fost cunoscuți și cam
pionii balcanici la lupte libere. 
Printre aceștia se numără și repre
zentantul nostru Fr. Boia la cat. 
87 kg. Medalii de bronz au obținut 
N. Cristea (57 kg), P. Poalelungi 
(70 kg) și Șt. Stîngu (cat. grea).

Rezultate scontate
în etapa de ieri

Handbalistele noastre
învingătoare

Răspunzînd, în sfîrșit, propune
rilor din partea amatorilor de 
rugbi, federația de specialitate a 
programat sîmbătă după-amiază 
un cuplaj rugbistic. Bucuroși de 
veste, numeroși spectatori au ve
nit pe terenul „Gloria", în ciuda 
depărtării acestuia de centrul Ca
pitalei.

Meciul Steaua — Progresul, dis
putat în deschidere, s-a încheiat 
cu victoria scontată a primei for
mații, la scorul de 25—14. De men
ționat orientarea ambelor echipe 
spre acțiuni deschise, „la mină", 
care au dus la înscrierea unor în
cercări spectaculoase. Prin evolu
ția sa, echipa Steaua a arătat că 
deține o formă bună înaintea par
ticipării la turneul internațional 
de la Neapole (17—19 septembrie). 
In continuare s-au întîlnit forma
țiile Gloria și Dinamo — lidera 
clasamentului. Fără a întîmpina 
din partea adversarului rezistența 
așteptată, dinamoviștii au cîștigat 
partida cu scorul de 14—6, 
du-și astfel 
campionatul

Celelalte partide ale etapei s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Constructorul — C.S.M. S. Iași 
8—3, Știința Petroșeni — Farul 
3—3, Rulmentul Bîrlad — Grivița 
Roșie 6—9, Știința Timișoara — 
Știința Cluj 6—3.

Sezonul internațional de hand
bal pe teren acoperit a fost inau
gurat aseară, în sala Floreasca din 
Capitală, unde s-a desfășurat par
tida feminină amicală România — 
U.R.S.S. întîlnirea a suscitat un viu 
interes, întrucît ambele formații 
sînt calificate în turneul final al 
apropiatelor campionate mondiale 
(în luna noiembrie, în R.F.G.). 
Handbalistele noastre au început 
jocul timorat, însă apoi și-au re
venit reușind să ia avantaj. Ele 
s-au impus mai ales în a doua 
parte a întîlnirii, cînd au surprins 
deseori apărarea oaspetelor prin 
contraatacuri rapide, cîștigînd în 
final cu 13—11. în ce măsură poate 
fi edificatoare victoria de ieri o 
vor arăta întîlnirile acelorași 
echipe în zilele următoare, pro
gramate la 14 septembrie (Brasov) 
și 16 septembrie (Galați).

★

ÎN CAMPIONATUL 
MASCULIN s-au 
pel a II-a. Iată 
Știința București 
rești — Dinamo 
Galați
Tractorul Brașov 
.18—14 ; Voința Sighișoara 
Bacău 11—10.

REPUBLICAN 
disputat meciurile eta- 
rezultatele : Steaua — 
16—15 ; Dinamo Bucu- 
Brașov 21—13, Știința

Rafinăria Teleajen 16—15 ;
Știința Timișoara 

Dinamo

La un interval de 3 ani 
înaintea J.O., pe ringul stadionu
lui Republicii din Capitală „spe
ranțe olimpice’ din 6 țâri : 
U.R.S.S., R. D. Germană, Iugosla
via, R. P. Bulgaria, R. P. Ungară 
și Republica Socialistă România, 
și-au verificat zilele trecute pri
mele posibilități într-un turneu 
preolimpic neoficial, care a înre
gistrat un frumos succes.

Este cunoscut faptul că bilanțul 
a fost favorabil boxerilor din 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România, care au cucerit cîte 4 
medalii de aur, cîte una revenind 
reprezentanților R. D. Germane și 
R. P. Bulgaria. Tinerii pugiliști so
vietici au desfășurat un box pur 
tehnic, cu deplasări spectaculoa
se și contraatacuri rapide, cu 
predilecție inițiate pe directele 
de stingă. în real progres tehnic 
față de anii trecuți s-au 
reprezentanții sportului cu mă
nuși din R. P. Bulgaria. ~ 
poate spune despre boxerii noș
tri ? Ca o caracteristică pozitivă 
trebuie să arătăm că toți cei 20 
de boxeri care au urcat treptele 
ringului ,de la Republicii au avut 
o bună condiție fizică, care le-a 
permis să fie deosebit de 
tivi. Trebuie remarcați 
deosebit C. Pop, C. 
I. Negru și în special Gh. 
care s-a- detașat față de 
săi printr-un surplus de cunoștin
țe tehnice și o mai justă orientare 
în funcție de adversarul întîlnit. 
Specialiștii au fost decepționați 
de V. Dobre și C. Niculescu, bo
xeri cu o oarecare maturitate, de 
la care se așteptau victorii de 
prestigiu.

în general, cunoștințele tehnice 
ale tinerilor selecționabili sînt 
încă sărace. Ei continuă să pună 
accentul în exclusivitate pe boxul 
în forță, nu au un stil clasic de 
luptă, urmăresc numai lovitura 
decisivă și în plus nu fac apel la 
eschive sau nu își organizează 
blocajul pentru a evita loviturile. 
Este regretabil că antrenorii n-au 
reușit pînă acum să șlefuiască 
stilul de luptă al unor boxeri ti
neri, puternici, dotați cu o serioa
să vitalitate (I. Manole, E. Con- 
stantinescu, P. Covaliov, C. Ne- 
goescu, V. Tudose, I. Alexe).

Paul OCHIALBI

arătat

Ce se

comba- 
în mod 
Stanev, 
Chivăr, 
colegii

șansele de à 
în acest an.

mărin-
cî.jtipa

ACTUALITATEA PE SCURT

Concurs de admitere
în invățămintul superior fără frecvență

Ministerul Invățămîntului anunță 
că etapa a doua a concursului de 
admitere în învățămîntul superior 
fără frecvență se va desfășura între 
20 și 27 septembrie a. c.

înscrierea candidaților se va faoe 
pînă în ziua de 19 septembrie, ora 
14, la facultățile care au secții fără 
frecvență, în universități, institute 
pedagogice, Institutul de științe eco
nomice și Institutul de cultură fizică.

Se pot prezenta la concursul de 
admitere din etapa a doua candidați 
care nu au participat la prima etapă 
și oamenii muncii care au obținut 
dreptul de a se înscrie la concurs în 
conformitate cu recenta Hotărîre a

Consiliului de Miniștri, pe Faza ur
mătoarelor acte :

a) Certificatul de naștem (copie 
legalizată) ;

b) Diploma de maturitate sau o 
diplomă echivalentă ;

c) Certificatul de sănătate ;
d) 3 fotografii țip buletin de iden

titate ;
e) Adeverință din care să rezulte 

că sînt încadrați în cîmpul muncii.
Pentru oamenii muncii care nu se 

pot prezenta la concursul din 20— 
27 septembrie a. c. se va organiza 
un nou concurs, la o dată care se 
va anunța ulterior.

Atribuții lărgite, 
răspundere sporită

(Urmare din pag. I-a)

• La Vama s-a încheiat turneul in
ternațional de tenis, la care au parti
cipat 30 de concurenți din 8 țări. Proba 

simplu bărbați a fost ciștigată de 
reprezentantul nostru llie Năstase, În
vingător în meciul final cu jucătorul 
maghiar Varga. Pe locul trei s-a clasat 
cehoslovacul Laudin. Perechea 
se—Dumitrescu a 
dublu bărbați.

ocupat locul
Năsta- 
doi la

internațională de
„Cupa Mecsek“ 
etapă : Mohacs 

Pecs

ci-
a

în

■ Competiția 
clism-fond pentru 
programat prima 
Szeksrad — Bonyhad — Komlo
lungime de 183 km. Victoria a revenit 
italianului Destro, cronometrat în 4h 
14’04”. Dintre cicliștii români, Ciobanu 
a sosit pe locul 16, Ia cîteva minute de 
învingător. La întrecere participă 90 
de alergători.

• în apropiere de Cascals s-a dispu
tat campionatul european de yahting 
ijjasa „Finn“. Titlul de campion a re
venit lui Berno 
care a totalizat

Deamel (R.F. Germană), 
7 444 puncte.

federației europene de 
•tletism a stabilit în principiu ca anul 
viitor, în a doua jumătate a lunii, mar
tie, să se organizeze la Dortmund sau 
Stuttgard un campionat european neofi
cial pe teren acoperit. Proiectul regu
lamentului de desfășurare a acestei 
competiții urmează a fi trimis federa
țiilor interesate, iar răspunsurile vor fi 
discutate cu ocazia lucrărilor comite
tului european programate în noiem
brie la Copenhaga.

Comitetul

• La Prag» s-a disputat tntilnirea in
ternațională de handbal dintre echipele 
masculine ale R.S. Cehoslovace și R.F. 
Germane. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 14—11 (7—5).

n Meciul atletic feminin dintre echi
pele R.F. Germane și R.P. Polone s-a 
terminat cu scorul de 61—56 in favoa
rea atletelor vest-germane.

• Cea de-a 
sportive arabe 
de R.A.U., care a cucerit 71 de medalii 
de aur. Pe locul doi s-au clasat sportivii 
din Irak cu 7 medalii de aur. în finala 
competiției de fotbal R.A.U. a terminat 
la egalitate : 0—0, după prelungiri, cu 
Sudanul, insă prin tragere la sorți me
dalia do aur a revenit primei formații. 
Viitoarea ediție a Jocurilor sportive 
arabe va avea loc in 1969/ in Libia.

4-a ediție a Jocurilor 
a fost ciștigată detașat

• Tradiționala competiție de înot- 
fond, disputată la Alexandria, a fost 
ciștigată la categoria profesioniști de 
egipteanul Havafi Mahmoud în 9h 55’57”. 
Proba feminină a fost dominată de o- 
landeza Judith de Nijs, cronometrată 
In 10h 30’. La amatori a terminat vic
torios egipteanul Bacha — 10h 35’04”.
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FOTBAL

Antrenamentele selecționabililor
Ieri, doar echipele de categoria B 

au susținut meciuri oficiale. Formațiile 
de A sînt, după cum se știe, într-o 
scurtă „vacanță", cauzată de pregăti
rile ce le fac selecjionabilii în vede
rea întîlnirii de la 19 septembrie cu 
reprezentativa Cehoslovaciei la Pra- 
ga. Profifînd însă de această întreru
pere a campionatului, specialiștii fe
derației au încercat toate cele trei 
garnituri reprezentative : de seniori, 
de juniori și lotul olimpic.

Seniorii au susținut pe terenul de 
la Snagov un joc-școală cu formația 
Tehnometal-București din categoria C. 
Antrenorii llie Oană și Ștefan Covaci, 
în bună parte nesatisfăcuți de com
portarea lotului în meciul de la 
Frankfurt (0—1 cu Eintracht), au în
cercat ieri cîteva formule noi în alcă
tuirea înaintării și a cuplului mijloca
șilor. în prima repriză a fost folosită 
următoarea formație : lonescu — Po
pa, Nunweiller III, Dan, Greavu — 
Ghergheli, Lerefer — Pîrcălab, Ivan- 
suc, I. lonescu, Sorin. După pauză, 
Jamaischi a luat locul lui Ghergheli, 
iar Sasu l-a înlocuit pe Ivansuc.

Selecjionabilii au cîșfigat partida 
(au înscris șase goluri și au primit 
două), însă nu acest lucru este im
portant. Echipa s-a comportat inegal, 
nereușind să mențină un ritm susți
nut pe fot parcursul jocului. Compor
tarea generală a formației a fost sa
tisfăcătoare doar în repriza secundă. 
Să fi uitat oare fotbaliștii noștri că

un meci arè două reprize ? înaintașii 
au marcat șase goluri — cîteva, e 
drept, din acțiuni frumoase — dar nu 
trebuie uitat că precizia șuturilor lor 
n-a fost de natură să entuziasmeze. 
Merită atenție, totodată, și faptul că 
apărătorii nu s-au dovedit prea siguri 
în intervenții ; cele două goluri pri
mite, ca de altfel și alte momente 
ale jocului, arătînd cu prisosință a- 
cesl lucru.

Duminică, în deschidere la meciul 
echipelor de seniori ale României și 
Cehoslovaciei, se vor întîlni formațiile 
reprezentative de juniori ale acelorași 
țări. Ieri, la Galați, juniorii români au 
terminat la egalitare (1—1) partida 
de verificare cu Siderurgistul. Antre
norul gălățenilor, Ion Zaharia, a apre
ciat jocul juniorilor, remarcîndu-i pe 
Anca,

în sfîrșit, „olimpicii" au întîlnit la 
Pitești formația dinamovistă din lo
calitate. Cofbspondentul nostru ne-a 
transmis că ei au cîștigat cu scorul de 
2—0. Ambele goluri au fost înscrise 
în repriza secundă. Autorii lor : Co- 
dreanu și Năffănăilă.

Ion DUMITRIU

Olteanu, Lupulescu și Panfea.

P. S. — Cu privire la me
ciurile de ieri ale celor trei 
selecționate surprinde faptul 
că, în timp ce juniorii și „o- 
limpicii" au întîlnit formații de 
categoria A, tocmai primei 
noastre garnituri — care se 
află în preajma unui sever e- 
xamen — 1 s-a ales un adver
sar de categorie inferioară...

In c a te g o r i a B
SERIA I. Flacăra Moreni—Metalul 

Buc.—Ceahlăul Piatra Neamț 3—2 ;
București 2—0 ; Dinamo Victo- 
Constructorul Brăila— Dinamo 
București 0—0 ; Știința Bucu-

ria
Bacău 2—1 ; C.F.R. Roșiori—Progresul
rești—Știința Galați 1—0 ; Oltul Rîmnicu Vîlcea—C.F.R. Pașcani 1—1 ; 
Metalul Tîrgoviște—Poiana Cîmpina 2—0. După patru etape, in cla
sament conduce Dinamo Victoria cu 6 puncte.

SERIA A II-a. Industria Sîrmei Cîmpia Turzii—C.S.M. Sibiu 5—4 ; 
Vagonul Arad—Recolta Carei 3—1 ; A. S. Cugir—Jiul Petrila 2—3 ; Gaz 
metan Mediaș—Arieșul Turda 1—0 ; Minerul Lupeni—C.F.R. Arad (amî- 
nat) ; C.S.M. Reșița—Clujeana 2—1 ; A.S.A. Tg. Mureș—Minerul Baia 
Mare 3—0. în clasament conduce ~A.S.A. Tg. Mureș cu 6 puncte.

—...... „«-—"‘A;

MM
Duminică după-amiază pe velodromul Dinamo din Capitală au luat sfîrșit campionatele republicane de ciclism pe pistă. 

Proba de semifond cu adițiune de puncte (100 ture — 34 de sprinturi) a fost ciștigată de Constantin Dumitrescu 
(Steaua), care a totalizat 57 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat colegii săi V. Burlacu, C. Baciu și S. Duță. Di- 
namovistul N. Ciumeti a ocupat locul 5. în fotografie : concurenții, deocamdată grupați, atacă prima turnantă.

PRONOSPORT

Concursul din 12 septembrie

Constructorul Br.—Dinamo Bacău 
C.F.R. Roșiori—Progresul Buc. 
Metalul Tgv.—Poiana Cîmpina 
A.S. Cuglr—Jiul
Gaz Metan—Arieșul
A.S.A. Tg. Mureș—Minerul B.M.
C.S.M. Reșița—Clujeana 
Cagliari—Sampdoria 
Florentina—Brescia
Napoli—Catania
Roma—Spăl 
Varese—Bologna 
Atalanta—Juventus

Fond de premii — A 37 : 136 415 
— B 3 : 442 242 lei.
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Studiul tehnico-economic pre
liminar — formă simplificată a 
studiului tehnico-economic ce se 
întocmea pînă acum — și măsurile 
prevăzute în legătură cu acesta vor 
contribui la reducerea duratei de 
creare a condițiilor pentru con
tractarea importurilor complexe de 
utilaje sau a utilajelor din țară cu 
ciclu lung de fabricație, vor asi
gura o coordonare mai bună între 
import și producția internă de uti
laje; în viitorul cincinal se creează 
astfel posibilități sporite pentru 
reducerea duratei de realizare a 
investițiilor.

Pe linia măsurilor menite să 
contribuie la creșterea operativi
tății în munca de avizare trebuie 
relevată și altă măsură. Pentru 
lucrările de investiții care necesită 
un volum mare de proiectare și au 
termene apropiate de punere în 
funcțiune a capacităților, organi
zațiile de proiectare pot trece la 
elaborarea proiectelor de ansam
blu — respectiv a proiectelor în 
fază unică — pe baza studiului 
tehnico-economic avizat de consi
liul tehnic-științific și a aprobării 
prealabile dată de titularii de in
vestiții, înainte de a se obține avi
zarea fazei anterioare de către 
C.S.P. și C.S.C.A.S.

Concomitent cu simplificarea 
unor forme și lărgirea atribuțiilor 
titularilor de investiții în ce pri
vește avizarea și aprobarea docu
mentației tehnice, noile hotărîri 
prevăd o serie de măsuri care să 
asigure o analiză mai temeinică a 
acestora, deoarece, în lumina pre
vederilor stabilite, crește răspun
derea lor. Este de reținut, în a- 
ceastă privință, obligația titularilor 
de investiții ca documentațiile teh
nice pentru lucrările de investiții 
să fie discutate și aprobate în șe
dințe de colegii sau în comitete ale 
organelor titulare de investiții.

Noile norme de întocmire, avi
zare și aprobare a documentației 
tehnice prevăd totodată că titula
rii investițiilor răspund pentru 
predarea la termen a proiectelor 
de execuție și realizarea lucrărilor 
de investiții pe șantiere în ordi
nea stabilită prin graficul de eșa
lonare a execuției lucrărilor la 
proiectul de ansamblu aprobat, 
pentru încadrarea cantităților de 
materiale din proiectele de execu
ție în volumele corespunzătoare 
prevăzute în proiectul de ansam
blu. Totodată, le revine sarcina de 
a întocmi listele de utilaje în or
dinea montajului în vederea evi
tării de stocuri peste necesitățile 
asigurării continuității procesului 
de montaj, de a executa lucrările 
integral la termenele prevăzute.

Obiectul unei noi hotărîri a Con
siliului de Miniștri îl constituie re
glementarea condițiilor în care sc 
pot face virări între titlurile din 
planul de investiții. Experiența a- 
nilor precedenți arată că pe anu
mite șantiere se creează uneori con
diții pentru realizarea unui volum 
mai mare de lucrări decît cel pre
văzut în planul anual, ceea ce per
mite scurtarea, în anii următori, a 
termenului de intrare în producție 
a obiectivelor respective. Ținîn- 
du-se seama de această experiență, 
noua reglementare stabilește ca 
regulă posibilitatea de a se face 
virări, în anumite limite, în
tre titlurile din planul de in

vestiții. Aceste virări se vor pu
tea efectua, o dată pe trimestru, 
cu avizul C.S.P., titularii rămînînd 
însă răspunzători pentru nereali- 
zările la titlurile de la care se fac 
virări de fonduri. De aseme
nea, trebuie avut în vedere că 
aceste virări se vor putea face 
numai în cadrul documentației de 
deviz aprobate și a planului anual 
pe total titular, cu obligativitatea 
obținerii acordului organizațiilor 
de construcții. Ele nu trebuie să 
ducă la schimbarea proporțiilor de 
construcții care ar atrage supli
mentări de materiale sau la crearea 
de stocuri supranormative pe une
le șantiere. Această măsură va per
mite o mai judicioasă folosire a re
surselor materiale și bănești, acolo 
unde există posibilități de mobili
zare a lor, îndeplinirea în condiții 
mai bune a planului de inves
tiții și creșterea eficienței fondu
rilor prin scurtarea duratei de 
execuție.

Modul de aprobare a lucrărilor 
neproductive constituie obiectul u- 
nei alte hotărîri a Consiliului de 
Miniștri. Potrivit noii reglementări, 
titularii investițiilor au dreptul șă 
aprobe construirea sau extinderea 
de suprafețe la obiectele neproduc
tive — sedii administrative, cabane 
șl case de odihnă, cluburi, case de 
cultură, teatre, cămine de copii, 
baze sportive, parcuri etc. — a că
ror valoare nu depășește suma de 
200 000 lei și respectiv 500 000 lei 
în cazul monumentelor și statuilor 
care nu se amplasează în piețele 
publice. Construirea unor obiecte 
a căror valoare depășește această 
sumă se poate realiza numai cu 
aprobarea Consiliului de Miniștri. 
Excepție de la această prevedere 
fac obiectele pentru dezvoltarea 
bazei materiale a turismului des
tinate deservirii cu plată a activi
tății turistice, cele care se execută 
prin contribuția voluntară a popu
lației sau din fondurile proprii ale 
organizațiilor cooperatiste și ob
ștești. dacă nu necesită materiale 
din fondul central. De asemenea, 
sînt exceptate cluburile, casele de 
cultură, teatrele și alte obiecte de 
acest gen cuprinse în planul de 
investiții al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care se a- 
probă de conducerea acestei insti
tuții.

Pentru îmbunătățirea activității 
în sectorul investițiilor, la sfaturile 
populare regionale se prevede în
ființarea de secțiuni separate care 
se vor ocupa de realizarea con
strucțiilor dc locuințe și social- 
culturale, inclusiv lucrările afe
rente pentru darea în funcțiune a 
acestora. Ele vor putea încheia 
contracte cu organizațiile de 
proiectare și de construcții-mon- 
taj, vor supraveghea aceste lucrări 
și le vor recepționa. Prin măsura 
luată se urmărește asigurarea unei 
mai bune coordonări a relațiilor 
între beneficiari, proiectant și con
structor, întărindu-se răspunderea 
pentru realizarea la timp a planu
lui de investiții pentru locuințe în 
cadrul regiunilor. De asemenea, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
realizare a construcțiilor de locuin
țe au fost stabilite măsuri privind 
aprobarea cheltuielilor suplimen
tare pește prețurile plafon, permi- 
țîndu-se ca aprobarea lor să se dea 
de titularul investiției în cazul 
cînd lucrările au o valoare sub 10 
milioane lei și lucrările suplimen
tare nu depășesc 10 la sută din va
loarea apartamentelor.

Prevederile pentru lărgirea com
petențelor și crearea cadrului 
necesar realizării în bune condiții 
a planului de investiții sînt me
nite să asigure consumarea fondu
rilor de investiții potrivit destina
ției stabilite, cu maximă eficiență 
economică.



Conflictul militar 
indiano - pakistanez
Pierderi grele de ambele părți

SRINAGHAR 12 (Agerpres). — Sîmbătă. noaptea și duminică au 
continuat să aibă loc lupte violente între trupele indiene și pakistaneze.

După cum a declarat la Delhi 
un purtător de cuvînt guverna
mental, lupte intense se desfășoa
ră pe frontul din regiunea Lahore, 
unde, a subliniat el, „armata in
diană nu numai că-și menține po
zițiile, dar exercită presiuni asupra 
forțelor armate pakistaneze“. Co
respondenții tuturor agențiilor de 
presă au anunțat că cea mai pu
ternică luptă a avut loc la Sialkot. 
Un corespondent al agenției Reu
ter, care s-a deplasat la Sialkot, 
califică această luptă drept „cea 
mai mare bătălie de tancuri de 
la începutul conflictului indo-pa- 
kistanez și pînă în prezent“. Pur
tătorul de cuvînt oficial indian a 
prezentat, de asemenea, o serie de 
cifre referitoare la pierderile pa
kistaneze pînă la 8 septembrie, 
care, potrivit spuselor sale, se ci
frează la 191 de tancuri și 33 de 
avioane. Agenția France Presse a 
anunțat, de asemenea, că forțele 
aeriene indiene au continuat atacu
rile împotriva bazelor și pozițiilor 
militare din Pakistanul de vest.

Angajări serioase au avut loc in 
Cașmir, în împrejurimile localității 
Srinaghar, între forțele armate in
diene și „infiltrați“ pakistanezi.

Comunicatul transmis de postul 
de radio pakistanez, reluat de a- 
genția Reuter și de celelalte agen
ții de presă, a anunțat că „trupele 
pakistaneze dețin inițiativa aproa
pe în toate sectoarele frontului“, 
în ciuda întăririlor primite de for
țele armate indiene, se spune în 
comunicat, atacurile acestora în 
regiunea Sialkot au fost respinse. 
Comandamentul pakistanez din 
sectorul Lahore a făcut cunoscut 
că toate atacurile armatei indiene 
au fost respinse. France Presse 
relata pe de altă parte, că aviația 
pakistaneză a atacat la rîndul ei 
mai multe localități din Pundjab 
(India).

Potrivit agenției U.P.I., din ci
frele anunțate de postul de radio 
pakistanez reiese că în timpul lup
telor partea indiană a pierdut 150 
de tancuri și 65 de avioane.

Angajarea militară tot mai intensă a S. U. A.

Debarcarea unei noi divizii 
americane in Vietnamul de sud

• Efectivul trupelor intervenționiste a ajuns la 
128 000 oameni

• 542 avioane americane doborîte deasupra teri
toriului R. D. Vietnam

SAIGON 12 (Agerpres). —
Corespondentul agenției Asso

ciated Press din Saigon relatează 
că în portul Qui Nhon, situat Ia 
418 km nord-est de capitala sud- 
vietnameză, se desfășoară — înce- 
pind de sîmbătă după amiază — 
debarcarea diviziei I aeromobile 
americane. Această mare unitate 
se compune dintr-un efectiv de 
20 000 militari, 450 de elicoptere și 
1 600 vehicule terestre. întreaga 
acțiune de debarcare va dura cî- 
teva zile.

Agențiile de presă au comentat 
pe larg, duminică, debarcarea de 
la Qui Nhon, care, după cum sub
liniază agenția Reuter, a fost ți
nută în secret „pînă în momentul 
cînd primele trupe au fost debar
cate pe țărm“. Cu aceasta, adaugă 
Reuter, efectivul trupelor america
ne din Vietnamul de sud a atins 
cifra de 128 000 oameni, depășind 
cu 3 000 cifra anunțată de preșe
dintele .Johnson, cînd a cerut spo
rirea efectivului militar american 
în această țară.

Deplasarea diviziei I aeromo
bile în Vietnamul de sud nu lasă 
nici o îndoială asupra faptului — 
menționează comentariile agenții
lor de presă — că „Pentagonul a 
trecut fățiș la operații masive cu 
propriile sale forțe împotriva par
tizanilor sud-vietnamezi“. Iar a- 
ceasta se petrece concomitent cu 
declarațiile oficiale de la Washing
ton, potrivit cărora, „forțele mili
tare americane își îndeplinesc

doar funcția de sprijinire a arma
tei saigoneze și de apărare a ba
zelor americane din această țară“.

HANOI 12 (Agerpres). —
Agenția V.N.A. anunță că for

țele armate ale Republicii Demo
crate Vietnam au doborî t, la 11 
septembrie, încă șapte avioane a- 
mericane și au capturat cîțiva a- 
viatori. Astfel, deasupra teritoriu
lui R. D. Vietnam, de la 5 august 
1964 și pînă în prezent, au fost 
doborîte în total 542 de avioane a- 
mericane.

HANOI 12 (Agerpres). Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat publici
tății o declarație în care condam
nă reluarea de către Statele Unite 
a folosirii substanțelor chimice 
toxice împotriva poporului Vietna
mului de sud. în declarație se a- 
rată că la 5 septembrie 1965, în 
cursul unei așa-zise „operații de 
curățire“ în regiunea Vinh Quang, 
la nord de orașul Qui-Nhon, o u- 
nitate a infanteriei marine ameri
cane a folosit gaze toxice împotri
va refugiului în care se afla popu
lația locală, în cea mai mare parte 
femei și copii.

în războiul agresiv din Viet
nam, se spune în declarație, im
perialiștii americani au răspîn- 
dit în nenumărate rînduri, cu 
ajutorul avioanelor, substanțe 
chimice toxice pe un larg teri
toriu din sudul țării, ceea ce a 
adus prejudicii oamenilor, a dis
trus semănăturile și vitele.

IMAGINI DIN VIATA INTERNAȚIONALA

MANNHEIM (R.F.G.) : Numeroși locuitori al orașului au luat parte la 
o demonstrație de protest Împotriva agresiunii americane in Vietnam 

și de solidaritate cu patrloții sud-vietnamezi

La Tirgul internațional de toam
nă de la Leipzig. O imagine de 
la Oficiul comercial cu expunere 
al Republicii Socialiste România

Azi se deschide Ic Casablanca

Conferința arabă 
la nivel înalt

CASABLANCA 12 (Agerpres). —
Azi se deschide la Casablanca cea 

de-a treia conferință arabă la nivel 
înalt, cu participarea a 12 din cele 
13 țări membre ale Ligii Arabe 
După cum s-a anunțat, președintele 
Tunisiei. Habib Burghiba, a hotărit 
să nu ia parte la această conferință. 
Cu excepția regelui Libiei, care din 
motive de sănătate va fi reprezen
tat de o altă personalitate, toate ce
lelalte țări vor fi reprezentate de 
șefii de state.

Duminică, tot la Casablanca, a a- 
vut loc ultima reuniune a miniștri
lor de externe arabi care timp de 
4 zile au definitivat ordinea de zi a 
conferinței la nivel înalt. Pe ordi
nea de zi figurează probleme legate 
de situația din lumea arabă, situa
ția internațională, problema pales
tiniană, situația din Arabia de sud 
și emiratele golfului Persic, o even
tuală revizuire a Cartei Ligii Ara
be și altele.

ANGLIA : In timpul lucrărilor 
Congresului sindicatelor bri
tanice desfășurate la Brighton

SOFIA : La demonstrația oamenilor muncii cu prilejui sărbătorii na
ționale a R. P. Bulgaria.

A încetat din viață 
Ferdinand Kozovski

COREEA DE SUD : în cursul nu
meroaselor demonstrații împo
triva politicii antipopulare a re
gimului de la Seul poliția a 
intervenit cu brutalitate — așa 
cum se poate vedea șl în foto

grafia de mai sus.

LA SĂRBĂTOAREA UNOR ZIARE FRÀTESTI

1’Unită
ORGAKO OSL FAKTITO-COMUHISTA 1TAUAN0'"

Sute de mii de oameni 
șl-au dat întîlnire la 
Genova — cel mai mare 
port maritim italian — cu 
prilejul celui de-al 19-lea 
festival al ziarului „l’Uni- 
tă“. Bogatele manifestări 
prilejuite de acest festi
val au început cu o adu
nare a femeilor comu
niste. Orășelul festivalu
lui oferă privirilor ima
gini variate, pline de pi
toresc. Cu viu interes au 
fost privite de către par- 
ticipanții la festival stan
durile ziarelor frățești. Pe 
trei panouri, pe care stă 
scris „Scînteia“, se află 
fotografii oglindind viața 
nouă a poporului nostru, 
frumusețile patriei. Vizi

tatorii admiră obiectele 
de artizanat cu motive 
naționale românești. Stan
durile au fost, de aseme
nea, filmate de către o- 
peratorii televiziunii.

Tn marea piață a avut 
loc duminică după-amia- 
ză un miting la care a 
luat cuvîntul tovarășul 
Luigi Longo, secretarul 
general al P.C.I.

Cea de-a 19-a ediție 
a Festivalului național 
„l’Unitâ“ a fost o mani
festare a popularității de 
care se bucură organul 
central al Partidului Co
munist Italian.

Ion MARGINEANU
Roma

Tradiționala sărbătoare 
populară a ziarului „l’Hu- 
manité“, care s-a des
fășurat sîmbătă și du
minică, a cunoscut și a- 
nul acesta o afluență con
siderabilă. Tot timpul a 
domnit o atmosferă de 
veselie, tipică acestei 
chermeze, cea mai popu
lară din Franța.

Reprezentanți ai 27 zia
re frățești din diferite 
țări au luat parte la săr
bătorirea ziarului „l’Hu- 
manité“.

Acordurile unor cîntece 
populare românești ne-au 
îndreptat spre standul 
„Scînteii“. Ca și în anul 
trecut, acest stand atrage 
numeroși vizitatori.

Duminică după-amiază 
a avut loc un miting la 
care au asistat membrii 
Biroului Politic al P.C.F. 
în frunte cu Waldeck Ro
chet, secretar general. 
A luat cuvîntul Etienne 
Fajon, membru al Birou
lui Politic și directorul 
ziarului „l’Humanité“. A 
fost adoptată o moțiune 
de solidaritate cu poporul 
vietnamez.

întreaga manifestare a 
oglindit popularitatea de 
care se bucură ziarul 
„THumanité“ în rîndurile 
comuniștilor și ale mase
lor largi de oameni ai 
muncii francezi.

Al. GHEORGHIU
Paris

SOFIA (Agerpres). — A- 
genția B.T.A. transmite :

La 12 septembrie a.c. a înce
tat din viață, în vîrstă de 73 
de ani, Ferdinand Kozovski, 
președintele Biroului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
membru al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar. Ferdinand 
Kozovski a fost unul din con
ducătorii răscoalei antifasciste 
din septembrie 1923. După înă
bușirea răscoalei el a emigrat 
în U.R.S.S. în anii 1936—1939 
a participat activ la războiul 
civil din Spania într-una din 
brigăzile internaționale.

In anii celui de-al doilea răz
boi mondial, Ferdinand Ko
zovski și-a consacrat toate for
țele eliberării Bulgariei de sub 
fascism și de sub ocupația hit- 
leristă. După victoria din 9 sep
tembrie 1944, el și-a consacrat 
activitatea creării și întăririi 
armatei populare bulgare, con
struirii socialismului în Bulga
ria. Ferdinand Kozovski a fost 
distins cu titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste“ și decorat cu 
înalte ordine bulgare și străine.
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BRAZZAVILLE. Guvernul Repu
blicii Congo (Brazzaville) a adre
sat sîmbătă un protest guvernului 
congolez de la Leopoldville îm
potriva violărilor repetate ale 
frontierei de sfat de către solda- 
ții lui Mobutu și de către merce
narii albi. în telegrama adresată 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Congoului (Leopoldville) se arată 
că între 1 și 6 septembrie deta
șamente ale soldafilor lui Mobutu, 
comandate de mercenari albi, au 
atacat localități pescărești în re
giunea prefecturii Gambom.

KHARTUM. Guvernul sudanez 
are în vedere ,o rupere a relații
lor sale diplomatice cu Congo 
(Leopoldville), relevă agenția 
France Presse, citind surse din 
capitala Sudanului. Agenția men
ționează că recentele incidente 
care s-au produs la frontiera Su
danului cu Congo au fost califi
cate de guvernul sudanez drept 
„provocări ale forțelor lui Chom- 
be împotriva suveranității Suda
nului".

„Marșul pentru pace" 
cu direcția Porton

LONDRA. Mica localifafe Por- 
fon (comitatul Wiltshire), unde se 
găsește centrul de cercetări în do
meniul creării armelor chimice și 
bacteriologice, a fost puternic în
tărită cu forje polijienești trimise 
din întreaga regiune, pentru a în- 
fîmpina pe participantă la marșul 
organizat în semn de protest îm
potriva folosirii centrului științific 
în scopul creării mijloacelor de ex
terminare în masă. Marșul luptă
torilor pentru pace a început cu 
o săptămînă în urmă, la Londra, 
la chemarea „Comitetului celor 
100". în drum spre Porfon, mani- 
festanfilor li s-au alăturat nume
roși luptător' pentru pace din în
treaga Anglie.

Așteptată de observatorii inter
naționali cu interes, iar de unele 
capitale occidentale cu palpitație, 
conferința de presă din 9 septem
brie a președintelui de Gaulle a 
avut și de astă dată caracterul de 
eveniment politic pe care l-au do- 
bîndit aceste manifestări bianuale 
— devenite tradiție — ale celei 
de-a cincea Republici

Deși conferința de presă nu a 
adus elemente noi. revelatoare, 
nici măcar în ceea ce privește 
candidatura la alegerile preziden
țiale din 5 decembrie, însemnăta
tea ei rezidă în afirmarea mai 
răspicată și în elaborarea mai de
plină și mai explicită a obiective
lor politicii franceze

Răspunzînd unui mare număr de 
întrebări ale ziariștilor, generalul 
de Gaulle s-a ocupat de probleme 
internaționale care privesc nu nu
mai Europa, ci și celelalte conti
nente. subliniind în acest fel una 
din tezele favorite ale sale și anu
me rolul Franței cd putere cu in
terese mondiale. El a situat rolul 
Franței, în contextul activității pe 
care trebuie să o desfășoare cele 
cinci puteri nucleare — S.U.A.,
U.R.S.S., Marea Brrtanie. Republica 
Populară Chineză și Franța în 
problema Vietnamului, el a reafir
mai necesitatea încetării războiu
lui și a oricărei intervenții străine.

Cum era și firesc centrul de 
greutate’ al interesului manifestat 
față de conferința de presă s-a 
axat asupra problemelor alian
ței nord-atlantice și ale Pieței co
mune. După cum se știe, în ul
timii ani accentuarea contradicții
lor dintre puterile imperialiste care 
formează N.A.T.O. a dus la o criză 
a strategiei atlantice. Schimbările 
care s-au produs în raportul de 
forțe pe arena mondială și dezvol
tarea tehnicii militare au ridicat 
probleme noi în acest pact militar 
agresiv pe care S.U.A. l-au creat 
în perioada în care hegemonia ei 
în lumea occidentală era necon
testată. Noile condiții au determi
nat principalele puteri vest-euro- 
pene să tindă să joace un rol mai

important în stabilirea politicii și 
strategiei N.A.T.O. cu scopul de a 
aduce poziția lor politică în con
ducerea Occidentului în concor
dantă cu potențialul lor economic 
crescut.

Măsurile adoptate de guvernul 
francez — evacuarea bombardie
relor americane cu arme nucleare 
de pe teritoriul francez, retragerea 
flotei din comandamentul N.A.T.O. 
etc — au dus la concluzia că 
Franța pune în discuție însăși 
structura organizației pactului 
nord-atlantic (N.A.T.O.) și au dat 
naștere la speculații că în 1969, 
cînd se împlinesc 20 de ani de la 
înființarea pactului. Franța s-ar 
putea retrage din această organi
zație. Intr-adevăr, președintele de 
Gaulle a precizat în conferința de 
presă că pentru moment „voiri ră- 
mlne aliații aliaților noștri însă a- 
tunci cînd vor expira angajamen
tele pe care le-am asumat odinioa
ră și anume cel mai tîrziu în 1969 
vq înceta in ce ne privește sub
ordonarea calificată drept inte
grare prevăzută de N.A.T.O. care 
pune destinul nostru în mîini stră
ine"

Președintele Franței n-a lăsat 
nici o îndoială asupra faptului că 
el vede în integrarea militară 
nord-atlantică o formă de asigu
rare a hegemoniei americane și a 
combătut pe acei care consideră 
că Franța trebuie „să renunțe la 
personalitatea sa națională în or
ganizații internaționale concepute 
în așa fel încît Statele Unite să 
exercite, să poată exercita, fie 
dinăuntru, fie dinafară, o acțiune 
preponderentă, căreia noi nu avem 
decît să ne conformăm". In aceeași 
ordine de idei, el a criticat din 
nou poziția privilegiată a dolaru
lui în sistemul monetar internațio
nal și a subliniat apăsat : „nu re
cunoaștem monedei nici unui stat 
o valoare privilegiată și automată 
față de aur care trebuie să rămî- 
nă singurul etalon real* Intr-un 
cuvînt, președintele de Gaulle a 
pledat pentru libertatea de deci-

zie și de acțiune a Franței în toate 
domeniile vieții internaționale.

Aceeași concepție binecunoscută 
a fost reafirmată și în problemele 
legate de criza Pieței comune. Tre
buie amintit că criza a fost de
clanșată vara aceasta la Bruxelles 
în urma faptului că Comisia 
Pieței comune a refuzat să adopte 
în domeniul politicii agrare un 
sistem de finanțare care să per
mită absorbirea suzplusurilor agri
cole franceze. încă mai de mult 
devenise evident că Franța atri-

re în care Franța aie un interes 
vital pentru a-i forța mîna în pro
blema suprastructurii politice vest- 
europene. în spatele pretextului a- 
grar au apărut astfel conflictele 
industriale, financiare și îndeosebi 
politice care macină Piața comună.

Este știut că începînd din 1966 
hotărîrile Pieței comune ar fi ur
mat să fie luate nu cu unanimitate, 
ci cu majoritatea „calificată' de 
12 voturi. Deoarece Republica Fe
derală Germană, Franța și Italia 
ar dispune atunci, potrivit Tratatu-

COMENTARIUL ZILEI

Conferința de presă 
a președintelui de Gaulle
Reafirmarea răspicată a politicii franceze

buia rezolvării problemei agrico
le o importanță decisivă pentru în
săși existența Pieței comune. Nu 
este însă mai puțin adevărat că 
propunerile Hallstein privind „insti- 
tuționalizarea" organizației, prin 
crearea unui embrion de buget fe
deral și prin conferirea unui rol 
executiv parlamentului celor șase, 
a ridicat probleme politice de 
principiu care depășeau cu mult 
sfera intereselor agricole. Ceea ce 
se urmărea în mod evident prin 
aceste propuneri era de a folosi 
prilejul discutării problemei agra-

lui de Ia Roma, de patru voturi 
fiecare, Belgia și Olanda de cîte 
două voturi, iar Luxemburgul de 
un vot, orice hotărîre împotriva 
Franței ar putea fi luată printr-un 
simplu vot al celorlalți parteneri.

De aceea, președintele de Gaulle 
a subliniat în conferința sa de 
presă nu numai că produsele agri
cole trebuie să intre în Piața co
mună o dată cu produsele indus
triale, ci și faptul că „nimic din 
ceea ce este mai important astăzi 
în organizarea, iar mîine în func
ționarea Pieței comune a celor

șase nu trebuie să fie hotărît și cu 
atît mai puțin aplicat decît de că
tre puterile răspunzătoare din cele 
șase țări, adică guvernele contro
late de parlamente". El a reafir
mat astfel concepția sa cu privire 
la suprastructura politică vest-eu- 
ropeană în care statele își vor 
păstra suveranitatea, concepție 
care reflectă dorința de a menține 
atu-ul principal de care dispune 
Franța în lupta pentru hegemonia 
vest-europeană și anume statutul 
ei de mare putere întărit de forța 
atomică proprie pe care se stră
duiește să și-o creeze. Totodată, 
de Gaulle a combătut ideea „fede
rației europene în care, potrivit vi
sului acelora care au conceput-o, 
țările și-ar pierde personalitatea 
lor națională". Este evident că în 
contextul rivalității dintre puterile 
vest-europene, strategii de la Bonn 
își fac socoteala că într-o formu
lă federativă puterea economică 
superioară a R.F.G. va asigura 
monopolurilor vest-germane o po
ziție dominantă.

Președintele de Gaulle a pus 
punctul pe i cînd a arătat că „fe
derația calificată drept europeană 
ar fi de fapt atlantică", deoarece 
sprijinul insistent pe care-1 acor
dă Washingtonul acțiunilor în ve
derea creării unei federații vest- 
europene este explicat numai de 
dorința sau, mai bine zis, de spe
ranța că o asemenea organizație 
ar putea restabili controlul asupra 
politicii Franței.

Numeroși comentatori occidentali 
apreciază că declarațiile lui de 
Gaulle privitoare la N.A.T.O. și 
Piața comună au dat o grea lovi
tură — după unii chiar o lovitură 
de grație — formulelor de integra
re occidentală pe plan politic, mi
litar și economic. Trebuie totuși 
reținut că, în ciuda poziției cate
gorice adoptate în această privin
ță, nu.au fost rupte toate punțile 
și că, deși de Gaulle a pus în dis
cuție însuși Tratatul de la Roma 
— documentul de bază al Pieței 
comune — el a lăsat deschisă po

sibilitatea reluării tratativelor de 
la Bruxelles Aceasta face pe unii 
observatori să conchidă că preșe
dintele de Gaulle urmărește în 
fond să-și creeze o poziție de ne
gocieri cît mai avantajoasă. •

A atras atenția aprecierea pozi
tivă pe care a dat-o de Gaulle 
„noului curs' în relațiile dintre 
Franța și Uniunea Sovietică. Amin
tind de vizita președintelui Con
siliului de Miniștri al României, 
Ion Gh. Maurer, președintele Fran
ței și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu rezultatele care au fost 
obținute. De asemenea, și-a expri
mat speranța în rodnicia vizitei 
prim-ministrului polon Cyrankie- 
wicz, care se desfășoară în pre
zent. Ideea necesității îmbunătăți
rii relațiilor cu țările din estul Eu
ropei a fost însoțită de sublinierea 
că „singurul fel" în care se pot 
rezolva problemele europene și 
în primul rînd aceea a Germaniei 
este printr-un „acord general".

Experiența arată că efectul unor 
asemenea declarații în capitalele 
occidentale nu poate fi apreciat 
după primele reacții mai mult sau 
mai puțin oficiale, cu atît mai mult 
cu cît ele s-au produs într-un mo
ment cînd atît la Washington cît și 
la Londra și Bonn cercurile guver
nante au și așa destule greutăți 
pentru a nu se grăbi să ia notă 
de apariția uneia noi. Cu toate a- 
cestea, așa cum era de așteptat, 
la Washington s-a subliniat că 
„S.U.A. continuă să creadă că a- 
părarea Europei trebuie înfăptuită 
pe bază de integrare, și ele nu vor 
semna acorduri militare bilaterale 
cu țări separate, în afara cadrului 
N.A.T.O.’, — ceea ce lasă să se 
întrevadă viitoarea poziție de ne
gocieri americană.

Oricum, anunțarea de astă dată 
oficială și publică a intenției 
Franței de a părăsi N.A.T.O. în 
1969 a deschis o nouă etapă a 
crizei atlantice și a ascuțirii diver
gențelor interoccidentale.

Silviu BRUCAN
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LONDRA. După cum rela
tează corespondentul din Lisa
bona al agenției Reuter, co
mandamentul militar portughez 
a recunoscut, într-un comuni
cat oficial, că în Angola, numai 
în prima săptămînă a lunii 
septembrie pierderile trupelor 
guvernamentale, în luptele cu 
unitățile armatei de eliberare, 
s-au ridicat la 9 morți și 24 
răniți.
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CAIRO. Sîmbătă au avut loc 
întrevederile finale între preșe
dintele R.A.U., Nasser, și regele 
Arabiei Saudite, Feisal. Convor
birile s-au referit la evoluția si
tuației din Yemen.

LONDRA. La submarinul ato
mic britanic „Dreadnought" a 
fost descoperită o defecțiune. Un 
comunicat publicat de marina 
britanică afirmă că defecțiunea 
nu implică nici un pericol de ra
diații. Submarinul urmează să 
rămînă in reparație un timp ne
determinat.

NEW YORK. Gerald Ford, 
membru republican al Camerei 
reprezentanților, din partea sta
tului Michigan, a afirmat, într-o 
declarație tăcută presei, că Sta
tele Unite vor trebui să chel
tuiască în războiul din Vietnam 
cu aproximativ 10 miliarde de 
dolari mai mult decît suma ce
rută de președintele Johnson 
congresului (1,7 miliarde do
lari). El a menționai că aceste 
cheltuieli se răsfrîng negativ 
asupra economiei americane.

MONTREUX Aici s-a deschis 
Conferința Uniunii Internationale 
de Telecomunicații (U.I.T.). La a 
ceasta reuniune iau parte apro
ximativ 500 de delegați, repre
zentând cele 127 de țări membre.

BUDAPESTA. Au început „Săp- 
tămînile muzicale" ale Budapes
tei. Participă 240 de concurenți 
din 20 de țări.

ROMA. După o acalmie de cî- 
teva zile, ploi torențiale însoțite 
de furtuni violente s-au abătut 
din nou asupra Italiei de nord, 
provocînd mari pagube materiale 
și victime omenești.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Piețe „Scînteii" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele te fee le oficiile poștele, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi el instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


