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COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂ
MINTE CHIMICE DIN TG. MU
REȘ. Lucrările de construcție 
șl monta] au ajuns In faza fi
nală. în prezent, la o serie de 
Instalații se efectuează probe
le mecanice și hidraulice. 
In fotografie : se execută ulti
mele lucrări de finisai Ia fabri
ca de acid azotic — una din 
primele unități ce urmează să 

intre curtnd în funcțiune

ANCHETA

„SCÎNTEII"

și părinți
direcții să fie pregătiți 
liceelor agricole

R T
(pag. a IlI-a)

■ NOTE - CORESPONDENTĂ DIN BERLIN

*

• In primă ur
gență : recolta
rea culturilor

▲ À

tirzii și ararea
terenurilor destinate griului 
• Recolta anului viitor depinde 
de ritmul în care se seamănă
acum și de calitatea lucrărilor
In regiunea Suceava, însămînță- 

rile de toamnă ar trebui să se des
fășoare din plin. Cu toate acestea, 
alături de unități și raioane în care 
se muncește bine, sînt multe altele 
unde grija pentru asigurarea recol
tei anului viitor nu e la înălțime.

Raionul Săveni este fruntaș pe 
regiune. Aici, pînă la data de 16 
septembrie au fost însămînțate 37 
la sută din suprafețele destinate 
păioaselor. Unele cooperative agri
cole, cum sînt cele din Liveni, Mi
toc, Negreni, au realizat această lu
crare pe mai bine de 50 la sută din 
terenurile prevăzute. Tov. Vasile 
Apetroaie, președintele consiliului 
agricol raional, ne-a declarat că, 
pe baza experienței anilor trecuți, 
specialiștii și țăranii cooperatori au 
constatat că, ținînd seama de con
dițiile locale, perioada optimă pen
tru însămînțări este cuprinsă între 
1 septembrie și 10 octombrie. Anul 
trecutj acolo unde semănatul a 
fost executat în acest interval,

des-au obținut producții medii 
peste 2 000 kg grîu la hectar. Coo
perative ca acelea din Vlăsinești, 
Negreni și altele au realizat peste 
2 400 kg grîu în medie la hectar.

la 30 la sută din plan) au fost în
sămînțate și în raioanele Fălticeni, 
Rădăuți și Dorohoi. Nu același lu
cru se poate spune despre unitățile 
din raionul Botoșani, care pînă la 
data de 16 septembrie au însă- 
mînțat numai 9,7 la sută din păioa- 
se. Tovarășul Dumitru Simian, pre
ședintele consiliului agricol raional, 
susține că, totuși, cu forțele exis
tente, ele se vor încadra în epoca 
optimă.

Să vedem cum stau lucrurile în 
raionul 
agricolă 
pînă în 
brie se 
ha. In
fost realizată viteza 
lucru. Din cele 4 semănători

Botoșani. La cooperativa 
de producție din Vlădeni, 
seara zilei de 
însămînțaseră 

nici una din

17 septem- 
numai 92 

zile nu a 
zilnică de 

ale
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Unii respectă
epoca optimă dar alții intirzie

Cu toate că timpul a fost secetos, 
iar terenul greu de lucrat, s-au 
concentrat toate forțele pentru pre
gătirea patului germinativ și a se
mințelor, iar la începutul lunii sep
tembrie a început semănatul. Pînă 
la 16 septembrie a fost condiționată 
întreaga cantitate de semințe ; 61,2 
la sută din suprafața repartizată 
păioaselor de toamnă a fost arată.

Suprafețe mai mari (între 23 pînă '

•xy i

* W‘ «

> y 'sj;:

r

T-J

■

||
a atins 25 de grade.Vară în septembrie. Ieri la București, temperatura

Parcurile Capitalei au retrăit animația zilelor de iulie
Foto : S. Cristian

VIAȚA SCRIPTICĂ'

A economiilor!
Colectivele și organizațiile de partid din întreprinderi își 

îndreaptă stăruitor atenția spre acele rezerve interne a căror 
valorificare conferă maximă eficacitate întregii activități 
economico-financiare. Este tot mai fructuoasă preocuparea 
majorității ïpr pentru continua creștere a producției cu des
facere asigurată, a productivității muncii, pentru ridicarea 
calității produselor, buna gospodărire a mijloacelor mate
riale și bănești, în vederea sporirii economiilor și a bene
ficiului. Firesc este ca toate economiile generate de redu
cerea prețului de cost să se regăsească în beneficii, dar 
această cerință nu este respectată de toate întreprinderile. 
Cum sînt valorificate resursele materiale și bănești puse la 
dispoziția întreprinderilor? In ce proporție se reflectă eco
nomiile în beneficii ? — sînt întrebări pe care le-am adresat, 
cu prilejul anchetei noastre, unor cadre de conducere din 
întreprinderi, economiști și activiști de partid din Cluj.

Forul tutelar 
n-a greșit

— întreprinderea noastră 
— ne-a spus tov. FECZ- 
KO ADALBERT, directo
rul uzinei „Carbochim“ — 
utilizează multiple mate
rii prime și materiale. Ele 
constituie elementul esen-

țial, cu cea mai mare pon
dere, în prețul de cost. In 
noul cincinal, concomitent 
cu sporirea volumului pro
ducției uzinei, va crește 
corespunzător și cantita
tea de materii prime și 
materiale folosite. Iată de 
ce prevederea din Direc
tivele Congresului parti-

dului potrivit căreia re
ducerea prețului de cost 
trebuie să aibă loc în 
principal prin realizarea 
de economii la consumul 
de materii prime, mate
riale, combustibil, ca și 
de energie, prezintă , pen
tru colectivul întreprin
derii o deosebită însem
nătate și constituie, tot
odată, mijlocul de ridica
re a economicității pro
ducției.

— Intr-adevăr, o apre
ciere de bun gospodar. 
Dar ați analizat cauzele 
datorită cărora în primul 
semestru al acestui an 
sarcina de reducere a pre
țului de cost nu a fost în
deplinită cu aproape 1,5 
milioane de lei ? Ne-ați 
putea explica de ce con
sumurile specifice la pas
ta de electrozi, la electro- 
corindon, carbură de sili
ciu, pietre de polizor, a- 
brazivi — tocmai rezer
vele principale de micșo
rare a cheltuielilor de

brigăzii a 4-a de tractoare de la 
S.M.T. Bucecea lucrează numai 3. 
Una este defectă. „Semănatul se 
desfășoară anevoios — ne-a de
clarat tovarășul Mihai Ungureanu, 
președintele cooperativei agricole 
— din cauză că pregătirea terenu
lui nu este făcută din vreme. Bri
gada de tractoare are două sape 
rotative care ar putea fi folosite 
la mărunțireă pămînt.ului, dar am
bele sînt defecte. Numai cu un 
cuplu de grape tțu se poate face 
față lucrărilor, pierdem mult timp. 
In mai multe rînduri conducerea 
S.M.T.-ului și consiliul agricol ra
ional au fost sesizate de această 
stare de lucruri, dar nu s-a 
întreprins nimic concret pînă a- 
cum pentru înlăturarea deficien
țelor“.

Situații 
nit și la 
producție 
există și teren și semințe pregăti
te, în ziua de 17 septembrie lucrau

asemănătoare am întîl- 
cooperativa agricolă de 
din Brehuești. Deși aici

FOILETON

doar trei din cele 4 semănători ale 
brigăzii a 5-a de tractoare de la 
S.M.T. Bucecea. In unele coopera
tive agricole de producție (Româ
nești, . Lunca, Albești, Bălușeni), 
pînă în ziua de 16 septembrie nici 
nu începuse însămînțatul griu
lui. Se pune întrebarea : dacă s-au 
pierdut atîtea zile bune de lucru, 
iar mașinile și forțele existente nu 
sînt folosite cum trebuie, cum se 
va încadra raionul Botoșani în pe
rioada optimă de însămînțare ?

Slabă organizare a muncii și 
un ritm greoi la însămînțări se 
observă și în alte raioane. Un 
exemplu concludent în această pri
vință îl constituie rezultatele dife
rite obținute de unități cu aceleași 
condiții. Astfel, în timp ce coope
rativele agricole Havîrna și Mi- 
leanca (raionul Dorohoi) au însă- 
mînțat 59 și respectiv 54 la sută 
din suprafețele prevăzute, cea din 
Tătărășeni, ale cărei terenuri sînt 
situate între cele două unități, a 
realizat numai 29 la sută din pre
vederi.

In cooperativele agricole din zo
na submontană însămînțările tre
buie terminate mult mai devreme 
decît în raioanele de șes. Cu toate 
acestea, în raionul Gura Humorului 
această lucrare n-a fost realizată, 
decît în proporție de 13,8 la sută. 
Deși s-au întocmit planuri bune 
de măsuri, grafice ale terenurilor 
ce trebuie eliberate și arate, preve
derile lor nu se respectă. La ora 
actuală, în raioanele Gura Humoru
lui, Rădăuți, Fălticeni mai sînt 
suprafețe destinate păioaselor de 
toamnă care nu au fost eliberate 
încă de paie spre a fi arate și în
sămînțate. In regiune a întîrziaf 
mult și schimbul griului de sămînțâ. 
Din întreaga cantitate prevăzută 
nu s-a schimbat decît 19 la sută.

Este de datoria consiliilor agri
cole, a conducerilor S.M.T. și coope
rativelor agricole să întreprindă 
măsurile ce se impun în vederea 
folosirii fiecărei ore bune de lucru 
pentru executarea însămînțărilor 
în perioada optimă și la un nivel 
calitativ ridicat.

Nistor TUICU 
coresp. „Scînteii"

de NicuȚă TÀNASE

ADRESA
Ce se petrece la Tur

nu Măgurele ? Deși am 
slăbiciune pentru umor, 
această întrebare mi-am 
pus-o cu toată seriozi
tatea. De ce ? Din mai 
multe motive.

1. M-am dus cu o 
pereche de pantofi care 
trebuiau pingeliți la 
centrul de reparații cel 
mai apropiat. Atelierul 
era Închis. Pe ușă un 
aviz: „Sintern plecați 
la Tur nu Măgurele".

2. Am sunat la dac
tilografa care-mi bate 
la mașină manuscrisele. 
Ml s-a răspuns:

— E plecată la Tur- 
nu Măgurele cu mașină 
cu tot. O ajută pe ve- 
tișoata ei. Tot dactilo
grafă. La Sfat.

3. M-am dus la veci
nul meu, șofer pe un 
autocamion, să-l cer o

șurubelniță și niște izo- 
lirband.

— Soțul meu nu-i 
acasă, e la Turnu Mă
gurele.

— Ce face acolo ?
— Cară zi și noapte 

încălțăminte pentru 
magazine.

Ce se petrece 
Turnu Măgurele ? 
să nu fac 
m-am urcat f 
șină și am 
destinație.

La toate 
de încălțăminte — cozi. 
La atelierele de pinge
lit — la fel. M-am a- 
șezat și eu la rînd și 
intrat în 
dinaintea

— De 
rînd ?
— Să-mi 
la pingelit.

la
Ca 

: astenie. 
Intr-o ma- 
ajuns la

magazinele

vorbă cu 
mea.
ce stai

am
cel

la

dau pantofii

1665
— Asta știu, dar de 

ce venirăți toți o dată ? 
De ce atîta iureș ?

— Din cauza adresei 
nr. 1665.

— Și ce-i cu adresa 
asta ? Obligă pe cetă
țeni să cumpere pan
tofi și să-i pinge
lească ?

— Nu. Adresa asta 
ne-a făcut să ne rupem 
Încălțămintea și cite 
trei perechi de pingele.

— Vrei să fii mai ex
plicit ? Cine a adresat 
adresa și cui ?

— A trimis-o Sfatul 
popular al orașului în
treprinderilor unde lu
crăm... $i mai lasă-mă 
în pace că sînt și așa 
destul de nervos.

(Continuare 
în pag. a II-a)

producție, după cum dvs. 
înșivă ați spus — au fost 
depășite ?

— Nu am atins consu
murile specifice planifi
cate deoarece direcția ge
nerală tutelară le-a sta
bilit la nivelul celor mai 
bune realizări de anul 
trecut.

Așadar, după păre
rea conducerii uzinei, 
rezultatele nesatisfăcătoa
re . obținute în domeniul 
reducerii prețului de cost 
s-ar datora... forului tu
telar. De ce ? întrucît, la 
planificarea prețului 
cost al uzinei, 
generală 
refractare
Industriei Metalurgice nu 
a avut în vedere consu
muri specifice medii, a- 
proximative — cum ar fi 
dorit conducerea între
prinderii — ci cele mai 
bune rezultate pe care 
chiar acest colectiv le ob-

pe 
con- 

în 
fost

de 
Direcția 

a materialelor 
din Ministerul

ținuse cu numai un an în 
urmă. A greșit direc
ția generală ? Dimpo
trivă ! S-a contat 
faptul că diminuarea 
sumurilor specifice 
secțiile uzinei nu a
accidentală, că în acest 
an conducerea întreprin
derii va aplica noi măsuri 
de utilizare complexă a 
materiilor prime și a ma
terialelor. Se pare că în
dărătul argumentului ih- 
vocat stă însă automul- 
țumirea. Dovada : chiar 
în bilanțul întocmit la 
sfîrșitul trimestrului II 
se consemnează — redăm 
textual — că depășirea cu 
11,8 kg pe tona de veral 
a consumurilor specifice 
de alumină calcinată este 
neesențială.

Care este situația reală? 
Din discuțiile cu mai 
mulți muncitori, ingineri 
și tehnicieni din uzină a

reieșit că nu consumurile 
specifice sînt la nivel mi
nim, cj mai degrabă preo
cupările conducerii teh- 
nico-administrative pen
tru buna organizare a 
producției și a locurilor 
de muncă, pentru ridica
rea calificării celor ce de
servesc mașinile și insta
lațiile. Totodată, prea pu
țin s-au analizat, în acest 
an, calitatea rețetelor de 
fabricație, tehnologiile 
specifice fiecărui produs, 
modul cum sînt respec
tate. In acest timp, nive
lul calitativ al unor pro
duse nu s-a ridicat. Dim
potrivă, la electrozi side
rurgici și pietre de poli
zor, proporția rebuturilor 
a depășit procentul admis.

Gheorghe VILCEANU

(Continuare 
în pag. a III-a)

(pag. a IV-a)

Intre 20 septembrie

la B ucurești

DE ARTÂ
FOTOGRAFICĂ

INTERNAȚIONALE

(pag. a Il-a)

20 octombrie

EXPOZIȚII

Inceplnd de azi și pînă
20 octombrie, Sala Dalles din 
București găzduiește al V-lea 
Salon de artă fotografică al 
Republicii Socialiste România 
și a IV-a Bienală color a Fe
derației internaționale de artă 
fotografică, manifestări orga
nizate de Asociația artiștilor 
fotografi din țara noastră. La 
actualul Salon participă artiști 
fotografi profesioniști și ama
tori din 49 de țări. Din cele 
peste 5 000 de lucrări prezen
tate, juriul a selecționat pen
tru expunere circa 600, dintre 
care multe au concurat cu suc
ces la numeroase saloane inter
naționale. O parte din cele 107 
fotogralii ale expozanților din 
țara noastră au figurat tn ca
drul unor expoziții raionale și 
regionale organizate de Consi
liul Central al Sindicatelor și 
de Asociația artiștilor fotografi.

A IV-a Bienală color va cu- 
prinde 204 fotografii din 27 de 
țări. Vor fi prezentate, printre 
altele. numeroase fotografii 
realizate prin folosirea unor 
noi procedee tehnice de foto
grafiere și de laborator. Se vot 
organiza și proiecții de diapo
zitive (Intre orele 16,30 șl 18,30, 
iar simbăta și duminica Intre 
orele 17 și 19).

Cu prilejul acestei manifes
tări vot fi prezenți la Bucu
rești membri ai Biroului direc
tor al Federației internaționale 
de artă fotografică. Federațio 
organizează două ședințe de 
lucru și un simpozion în care 
vor li dezbătute probleme ac
tuale ale artei fotografice.

Arhitectură modernă.

bun gust. în noul cat

tier de locuințe „Sttun-

gul” din Brașov

Foto : Agerpres

»

MOȚE
DE DRUM
DIN ETIOPIA

La umbra

După ce ai străbătut pustiurile nesfîrșite din Egipt și- din 
nordul Sudanului, ajungi în Etiopia, unde descinzi într-un 
cu totul alt peisaj. Munții înalți, ale căror vîrfuri ating 
uneori 4 500 m înălțime, platourile înveștmintate de arbuști 
veșnic verzi, de bambușî și eucalipți, savanele acoperite cu 
ierburi și păduri de salcîmi pitici, deasupra cărora se înalță 
boababi uriași, înlănțuiți de liane, te fac să uiți căldura 
toridă și nisipul deșerturilor. Nicăieri în Africa nu găsești 
ca aici răcoarea și aerul tare al înălțimilor, alături de ve
getația luxuriantă a regiunilor ecuatoriale și tropicale.

De la Herodot la „țara 
contrastelor"

In Istoria străveche a Etiopiei, 
țară despre care amintesc în scrie
rile lor Homer și Herodot, multe 
fapte relatate în cronici îmbină 
realitatea cu legenda. Cert e că 
statul etiopian există de aproape 
trei milenii și acest lucru e relevat 
cu mîndrie de localnicii cu care 
stai de vorbă. Fiecare ține să a- 
dauge că în tot acest timp. în ciu
da încercărilor diferiților cotropi
tori de a supune Etiopia, țara a 
fost independentă Cu o singură 
excepție: în 1935 iasciștii mussoli- 
nieni au atacat-o prin surprindere 
și, în urma unor lupte grele, au 
ocupat-o Vorbindu-mi despre a- 
cest episod, dl Solomon Bayen.e, 
secretarul general al Oficiului de 
Planificare al guvernului etiopian, 
a amintit cu căldură de poziția Ro
mâniei și a reprezentantului său la 
Liga Națiunilor, Nicolae Titulescu, 
în sprijinul cauzei drepte a poporu
lui etiopian. Și, a adăugat el, 
dacă Etiopia a tost una din prime
le victime ale agresiunii fasciste, 
tot ea a tost prima tară care s-a 
eliberat, în 1941.

Deși de dată relativ recentă, în- 
temeierea orașului Addis Abeba 
își are istoria sa. Se spune că în 
1886 împăratul Menehk al Il-lea a 
vizitat regiunea cuprinsă între 
munții Zukwala, Entoto, Yerrer și 
Wuchacha. Plăcîndu-i așezarea, ei 
a hotărît să-și construiască acolo 
capitala, care a căpătat numele 
poetic de Addis Abeba, ceea ce în 
limba amhară — limba națională 
etiopiana — înseamnă „floare 
nouă".

Oraș în plină dezvoltare, Addis 
Abeba te frapează mai ales prin 
varietatea priveliștii sale. Pe stră
zile principale, unde se construieș
te în stil european, nu cred că e- 
xistă două clădiri care să se ase
mene din punct de vedere arhitec
tonic ; este, desigur, o urmare a 
faptului că acolo lucrează un șir de 
arhitecțl din diferite țări — italieni, 
vest-germani, francezi, iugoslavi 
etc Astfel fiecare cartier cuprinde 
cite ceya din. ceea ce e specific 
fiecărui arhitect.

La hotelul Ras, unde am locuit, 
mi s-a tnmînat un pliant multicolor 
intitulat „Etiopia — tară a contras
telor”. Ceea ce e valabil la sca
ra întregii țări este și . mai preg
nant pentru capitală. Nu departe 
de impunătoarele clădiri din cen
tru. pe întinderi de sute de metri 
po(i vedea locuințe pitice, din lut 
sau chirpici. în care-șl duc viata 
majoritatea locuitorilor capitalei. 
Sînt numeroase străduțe și ulicioa
re, în care imaginea limuzinelor, 
a luminiioi și curățeniei din cen
tru se șterge în fața puzderiei de 
oameni istoviți și desculți, a copii
lor subnutriți, care circulă în praiul 
drumului Aici, cei veniți din alte 
localități, în special de la safe, 
pentru a căuta de lucru, pol gr-și 
o cameră la prețul de 5 sau 10 do
lari etiopieni pe lună. E o sumă 
mare penlru acești oameni nevo
iași. Și nu poate fi pentru ei o 
consolate faptul că în cartierele 
noi, pentru o simplă cameră la 
hotel plata revine la 30 de dolari 
etiopieni pe zi, sumă echivalentă 
cu salariul lunar al unui muncitor.

Nicolae PLOPEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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In ce direcții 
să fie pregătiți 

elevii liceelor agricole
Directivele Congresu

lui al IX-lea al partidu
lui, fixînd sarcini care 
dau un nou și puternic 
impuls dezvoltării eco
nomiei nationale, au 
prevăzut ca între 1966 
—1970 producția agri
colă globală să creas
că cu aproape o cinci
me față de media ani
lor 1961—1965, iar 
producția de cereale 
să ajungă în viitorii 5 
ani la o medie anuală 
de circa 4,8 milioane 
tone de grîu și de 7,6 
milioane tone de po
rumb. Realizarea acestor 
sarcini presupune, între 
altele, alături de apor
tul constant al specialiș
tilor cu înaltă calificare, 
și contribuția unui fot 
mai numeros corp teh
nic cu pregătire medie. 
Tocmai de aceea hotă- 
rîrea Congresului al IX- 
lea al partidului de a se 
înfiinfa licee agricole în 
cadrul învăfămîntului 
mediu de specialitate 
este cîf se poate de 
binevenită. în rîndurile 
care urmează, aș dori să 
exprim cîteva păreri cu 
privire la viitoarele licee 
agricole. Menfionez, în 
primul rînd, că însăși 
denumirea conferită a- 
cestor școli este judici
oasă : cunoștințele ne
cesare pentru o muncă 
calificată în agricultură 
se însușesc în liceu.

Ghidîndu-mă după 
nevoile concrete ale 
producției, cred că în li
ceele agricole elevii ar 
trebui să fie pregătiți în 
trei direcții : agricultură 
generală șl horticultură, 
zootehnie, mecanizare șl 
îmbunătățiri funciare. Ca 
atare, ar fi bine ca li
ceele agricole să nu fie 
toate de un singur fel, 
ci ar trebui profilate pe 
cele trei direcții aminti
te. Ca și la alte licee 
de specialitate, dura
ta școlarizării ar pu
tea fi de 5 ani, 
timp necesar, după pă
rerea mea, pentru a 
se asimila un volum co
respunzător de cunoștin
țe, care să permită ab
solvenților fie să lu
creze direct în pro
ducție, fie să urmeze 
cursurile învăfămîntului 
superior.

Firește, planurile de 
învăfămînt ale liceelor 
agricole trebuie astfel 
întocmite îneît să cu
prindă, într-'in raport 
corespunzător, atît dis
cipline de cultură gene
rală, cît și de speciali
tate. Asupra celor dinfîi 
nu mă voi opri. Aș re
marca doar necesitatea 
de a se acorda o 
atenfie deosebită stu
diului limbii române, 
matematicii, economiei 
politice, fizicii, chimiei, 
botanicii, unei limbi 
Străine.

Deși consider necesar 
ea cele trei tipuri ale li
ceului agricol să pose
de planuri proprii de 
învăfămînf, acestea tre
buie să aibă și unele 
elemente comune, de
terminate de confinu- 
ful și de sarcinile adia
cente ale viitorilor teh
nicieni. Bunăoară, stu
diul unei discipline ca 
organizarea întreprin
derilor agricole socialis
te poale să fie prevă
zut în planul de învă
fămînt al oricărui liceu ; 
tot astfel, în aceste pla
nuri este necesar să fie 
prezente unele cursuri 
care au ca obiect cu
ceririle mai noi ale 
științei și tehnicii, cum 
sînt, de pildă, elec

trotehnica șl aplica
țiile ei în agricultură, 
mecanizarea folosirii în
grășămintelor chimice, 
tehnica irigațiilor, inte
grate nemijlocit în 
practica agriculturii mo
derne.

în plus, cred că viito
rii agronomi vor trebui 
să studieze temeinic mai 
ales pedologia, agro
tehnica, profeefia plan
telor, genetica. în ceea 
ce privește zootehnicie- 
nii, mi se pare că ar fi 
foarte important ca ti
nerii să fie pregătifi 
deopotrivă în domeniul 
zootehniei propriu-zise 
și în cel al medicinii ve
terinare, în studiul ba

zei furajere. Vorbind de 
mecanizare și îmbunătă
țiri funciare — obiectul 
celei de a treia speciali
zări a viitoarelor licee a- 
gricole — sînt înclinat 
să sugerez introducerea 
unor obiecte de învăfă- 
mînt cum sînt : mașinile 
și instalațiile agricole, 
mecanica tehnică, între
ținerea și repararea 
parcului de mașini, fo
losirea rațională a utila
jelor și altele.

După cum s-a men
ționai și cu alte ocazii, 
o problemă fundamen
tală, de rezolvarea că
reia depinde reușita 
procesului de învăfă- 
mînf în liceele de spe
cialitate, este sistemul 
de organizare a instrui
rii practice. Ce coordo
nate trebuie să aibă a- 
cesta cînd e vorba de 
un domeniu atît de 
complex și de amplu ca 
agricultura ? încercînd 
să dau un răspuns la a- 
ceastă întrebare, aș vrea 
să subliniez necesitatea 
ca procesul de învăță- 
mînt mediu agricol, în 
ansamblul său, să fie 
astfel conceput îneît 
teoria și practica să se 
îngemăneze, împrumu- 
fîndu-și una alteia — 
ca și în viata de toate 
zilele — instrumente
le de cercetare. La 
chimie, fizică, botanică, 
dar mai ales la discipli
nele legate strîns de 
specialitatea liceelor, 
lecfiile să fie însofite 
de aplicații practice în 
laboratoare, ateliere sau 
în ferme didactice, a 
căror amenajare o con
sider utilă pe lîngă fie
care liceu agricol. A- 
ceasta ar putea fi con
siderată prima formă de 
practică avînd drept o- 
biective însușirea de 
către elevi a elemente
lor știinfifice de bază 
legate de profesiunea 
lor, înțelegerea raportu
rilor de cauzalitate care 
există între o acțiune 
tehnică și gîndirea ști
ințifică ce o precede. 
Cea de-a doua formă a 
instruirii practice cred 
că e necesar să se des
fășoare pe durate mai 
lungi, începtnd cu anul 
III de școlarizare, In u- 
nități agricole socialiste 
dintre cele mai bine 
dezvoltate. După pă
rerea mea, practica sec
ției de agricultură ge
nerală ar putea să aibă 
în anul III durata de

4 săptămîni șl să fie 
plasată primăvara, cea 
din anul IV să fie de 
6 săptămîni pe timpul 
verii, urmînd ca în 
ultimul an să dureze 
8 săptămîni, în două ci
cluri : o lună toamna, la 
începutul anului de în- 
văfămînt, și o lună la 
sfîrșitul perioadei de 
școlarizare, precedînd 
examenul de absolvire. 
La zootehnie, practica, 
avînd o durată asemă
nătoare, ar trebui pla
sată în ordinea acelo
rași ani școlari — iarna, 
vara și toamna. La me
canizare, perioada prac
ticii ar fi bine să ur
mărească sezoanele de 
„vîrf" specifice repara
țiilor și exploatării par
cului de mașini.

După părerea mea. 
în actualele școli profe
sionale și tehnice agri
cole, instruirea practică 
a elevilor nu se reali
zează întotdeauna în 
condifii optime, în pri
mul rînd din pricina co
laborării insuficiente din
tre conducerile unități
lor școlare și ale celor 
economice. Gîndindu- 
mă și la alte cauze, care 
duc la obținerea unor re
zultate mai pufin bune, 
vreau să fac unele pro
puneri.

în primul rînd, cred 
că e de dorit ca tine
rii să fie repartizați pen
tru stagiile de practică 
în unitățile agricole so
cialiste — stațiuni ex
perimentale, gospodării 
de stat, stațiuni de ma
șini și tractoare, coope
rative de producție — 
cele mai bine dezvol
tate din punct de ve
dere tehnic și economic. 
Locul de practică ar 
trebui să fie fixat pen
tru fiecare liceu de spe
cialitate, potrivit profi
lului său, pe o perioa
dă mai lungă, în așa fel 
îneît să existe continui
tatea necesară organi
zării stagiului de la un 
an la altul, iar relațiile 
de colaborare dintre 
școli și unitățile agricole 
să poată fi statornicite.

Cel mai indicat ar fi, 
probabil, ca în timpul 
practicii elevii să fie 
folosifi în activitatea de 
producție în mod dife
rențiat, finîndu-se sea
ma de anul de studii și 
de specialitatea pentru 
care se pregătesc. în a- 
cest sens, consider ne
cesar ca ei să treacă, 
prin rotafie, prin toate 
sectoarele unităților a- 
gricole : în anul III ca 
o inițiere generală, în 
anul IV, participînd di
rect la procesul de pro
ducție, iar în anul V, 
repartizați ca șefi de e- 
chipă sau ca ajutori de 
brigadieri, spre a se 
familiariza cu viitoarele 
lor locuri de muncă.

Fără îndoială că or
ganizarea și functiona
rea acestor școli com
portă numeroase pro
bleme ce se cer studia
te temeinic. Tocmai de 
aceea cred că ar fi in
dicată consultarea cît 
mai largă a specialiști
lor din agricultură, a 
cadrelor didactice, cer
cetătorilor științifici — 
pentru ca și din su
gestiile și propunerile 
acestora să se poată 
contura cu cît mai mare 
exactitate științifică pro
filul viitoarelor licee a- 
gricole.

Ing. Marin OPRESCU 
director adjunct 
al Centrului școlar 
agricol din Roșiorii 
de Vede

T EA T R E
Teatrul aatlrlo muzical „C. Ti

nsse" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : CU muzica... e de glumit — 
ora 20. Festivalul internațional al 
teatrelor de păpuși șl marionete. 
Sala Savoy — Compania Giles et 
ses marottes (Franța), Compania 
Maria Perego (Italia) — ora 16 șl 
ora 20. Sala Țăndărică — Teatrul 
de păpuși șl umbre Bhartlya Lok 
Kala Mandai .(India) — ora 16 și 
ora 20.

TELE VIHUNE
10,00 — Jurnalul televiziunii (I). 

19,20 — Emisiune de știință și 
tehnică pentru pionieri șl școlari. 
20,00 — Selecțluni din programul 
celui de-al III-lea Festiva) inter
național al teatrelor de păpuși și 
marionete. 20,45 — Film: „Hanka". 
23,00 — Jurnalul televiziunii (II) șl 
Buletin meteorologic.

ŒËW0GRAFE
M

Adresa 1665
(Urmare din pag. I-a)

M-am lămurit buștean. La Sfat- 
oraș, zarvă și mai mare. Vreo 60, 
dacă nu chiar 61 de dactilografe bâ
teau adrese și reveniri. Aproximativ 
127 de curieri luau hirtiile bătute 
ia mașină și zburau cu ele în țoale 
direcțiile.

Oameni buni, ce se petrece la 
Turnu Măgurele ?

Cu bunăvoința arhivarului de la 
Sfat, am putut intra in posesia adre
sei 1665, care a rupt pingelele tutu
ror cetățenilor din această urbe, lată 
ce confine : „Sfatul popular orășe
nesc Turnu Măgurele către toate în
treprinderile și instituțiile din loca
litate... Vă rugăm a ne înainta în 
termen de trei zile de la primirea 
acestei adrese un tabel cuprinzînd 
pe tofi salariații Întreprinderii dv. 
cu următoarele date : 1. numărul cu
rent I 2. numele șt prenumele -, 3. 
adresa exactă -, 4. salariul brut -, 5. 
observații". Era semnată, pentru pre
ședinte. de Florea Gîdea, iar ca se- 
tiatar semna St. Constantinescu.

Din nou buștean. Cer lămuriri ci
nul funcționar de la Sfat, tmi spune :

— De aici a pornit totul, de la a- 
dresa asta...

— Ce-a pornit 7
— Birocratismul. Ruperea pingele

lor... In primăvară. Sfatul orășenesc 
a convocat o adunare a cetățenilor. 
Au votat bugetul contribuției vo
luntare pe 1965 pentru înfrumuse
țarea orașului.

— Foarte frumos, dar cum s-a a- 
funs la ruperea pingelelor ?

— Răbdare. Fiecare locuitor s-a 
angajat să contribuie cu o sumă oa
recare. pe care urma s-o achite la 
Sfat. Dar să vedeți ce-au făcut niș
te tovarăși de la Sfat. Au trimis a- 
dresa 1665 întreprinderilor, iar după 
asta au mai trimis o altă adresă prin 
care invitau întreprinderile și insti
tuțiile să retină prin ștat, de la fie
care salariat, suma votată.

— Dar eu știam că procedeul ăsta 
e Ilegal. A fost cumva legalizat la 
Turnu Măgurele ?...

— N-a tost, dar tovarășii de la

Am primit la redacție o 
scrisoare : T. F., de 58 de 
ani, din Galati, ni se 
plînge că a fost bătută 
de fiicele sale (una de 
33 de ani, alfa de 23 de 
ani), iar apoi a fost go
nită din casă.

iată răspunsul Sfatului popular oră
șenesc Galați la sesizarea redacției :

„Cetățeanca T.F. a locuit, împre
ună cu soțul ei, pînă în anul 1963, 
într-una din camerele apartamen
tului nr 12 din blocul B 1, scara 2, 
Țiglina I, ocupat de fiica și ginere
le ei. După moartea soțului, a con
tinuat să locuiască în același spațiu 
locativ. Exigențele fiicei sale cu 
privire la prestarea muncilor cas
nice s-au mărit, astfel îneît mama, 
care suferă de o maladie hepatică 
cronică, nu le-a mai putut face 
față într-un mod care să o satis
facă pe fiica sa. De aici manifestări 
la început injurioase, apoi mai 
violente, mai brutale, culminînd 
cu lovirea bătrînei și alungarea 
din casă. La toate acestea, T.C., 
fiica mai mare, și-a asociat-o și ne 
sora ei.

cum de s-a putut întîmpla una ca 
asta ?

— Dintotdeauna se purtau rău cu 
dumneavoastră ?

— înainte mă respectau. Numai 
după ce a murit soțul meu au în
ceput...

— Fetele dumneavoastră au 
școală ?

— Amîndouă. Cea mare este pro
iectantă, are școala de mine și pe
trol. Cea mică a terminat școala me
die. Poate că de asta m-au bătut : 
ce sînt eu pe lîngă ele ? O proastă I 
Eu abia în anii ăștia am învățat să-mi 
scriu numele... Eu, de la nouă ani, 
am umblat să păzesc vacile pe cîmp. 
Pînă la 13 ani... Nu ca ele... Am vrut 
ca fetele mele să nu pățească la fel. 
Mi-am zis că la bătrînețe, ca mulțu
mire, o să am parte de altfel de 
viață.

Femeia din fața mea privește pe 
fereastră și întoarce brusc capul.

— Și cînd vă gîndiți că ei sînt a- 
colo, la nici 40 de pași, dar de atunci, 
din mai, n-au mai venit să mă vadă, 
să-ntrebe : trăiesc, am murit... Pînă 
și nepoțica mea, Tatiana, cînd mă ză
rește acum pe stradă, fuge. Ce să știe

am ce căuta acolo, fata mică i-a ținut 
isonul, pe urmă au tăbărîf amîndouă 
pe mine...

T. F. plînge iarăși. Continuă totuși :
— De atunci nu m-au mai primit 

în casă. Ne-am văzut numai la co
misia de împăciuire. Dar ce să îm
paci aici ? îmi dă 150 de lei pe lună. 
Șterge asta ceva ?

după ala, să se calmeze* ; M. S. :
„Tot ea ?" ; T. C. : „Oricum, atunci, 
pe moment, trebuia să plece, n-o mai 
puteam răbda’.)

Mm și putea suporta...
mama

Sunăm la ușa apartamentului 12, 
scara 2, blocul B 1. Deschide o 
femeie voinică, vioaie, care ne în- 
fîmpină fără uimire și se arată gafa 
să țină piept oricăror întrebări. Apar
tamentul este elegant, spațios, bogat 
și mobilat cu gust.

lată, pe scurt, discuția cu vinovata 
principală :

— Mama nu e un om constant în 
păreri (M. S. : „Dacă-i așa, de ce i-ați 
adus pe 'băfrîni aici, în Galați, și 
v-a|i mai și mutat împreună, obfinînd, 
firește, un apartament mai mare?’; 
T. C. : „Voiam să-și ducă viața nor
mal. La Moinești a mers mai bine, 
fiindcă eram puțin timp împreună

In prezent, cetățeanca T.F.-locu
iește în condițiuni absolut neco
respunzătoare pe strada Arad nr 
2, la un loc cu o altă bătrînă, care 
i-a oferit temporar un adăpost. 
Fiica și ginerele, împreună cu co
pilul lor, în vîrstă de 11 ani, lo
cuiesc și astăzi în apartamentul nr 
12 din blocul B 1. compus din 4 
camere și dependințe, reprezentînd 
o suprafață locativă ce depășește 
normele locative legale la care ar 
avea dreptul această familie în ra
port cu numărul membrilor săi.

Intrucît o împăcare între mamă 
și fiicele sale nu mai este posibilă, 
adversitatea dintre ele fiind, cel 
puțin în prezent, de nelichidat, 
urmează a se găsi pentru cetă
țeanca T.F un spațiu de locuit co
respunzător".

Transcriu și certificatul nr. 448/6 mat 
1965, eliberat de serviciul medico- 
judiciar Galați :

„Subsemnatul dr. Marin Gheor
ghe. expert medico-judiciar, exa- 
minînd-o pe T F . am constatat că 
are pe brațul sting multiple echi
moze. Numita T F prezintă leziuni 
produse prin lovire cu corpuri 
dure din care unele pot data de 
circa 5—6 zile, iar altele de 2—3 
zile. Ele nu necesită îngrijiri medi
cale pentru vindecare".

Desigur, medicul judiciar are drep
tate : leziunile respective n-au ne
voie de „îngrijiri medicale pentru 
vindecare”. Dar gravele leziuni mo
rale ?

Cum de s-a putut 
întîmpla ?...

Ne aflăm într-o cameră scundă, în
tunecoasă. Sîntem la hotarul dintre 
noul cartier modern Țiglina și vechile 
străzi gălățene. T.F. plînge.

— Toată lumea mă întreabă la fel :

reporiaj-anchefă
de Mihai STO1AN

ea, biata fetiță ? Eu am crescut-o de 
la naștere pînă la 4 ani... Poate 
c-afunci am fost bună, că era nepoata 
mică. Acum e mare, are nevoie de 
ajutor la lecții, eu nu-s în stare să-i 
dau, dar ce vină am că peste mine 
au trecut alte timpuri ? Știți dumnea
voastră ce înseamnă pentru o mamă 
să simtă că fetei îi este rușine cu ea ?

— Spuneați mai înainte că totul a 
începui din senin, că pînă la un mo
ment dat fetele s-au purtat bine...

— S-a întîmplat ca fata asta mai 
mare să-și rupă piciorul. Eu am în
grijit-o. Am văzut atunci de toată 
casa, de nepoțică. Un an de zile a 
ținut. Anul trecut au fost în concediu 
la mare, m-au luat și pe mine, dar 
mai mult ca pe o servitoare. Eu tîr- 
guiam, eu vedeam de fetiță și tot eu 
le aduceam de mîncare de la can
tină. Lui îi era rușine, că el e ingi
ner, n-a umblat niciodată cu suferta- 
șul. Mie nu mi-a fost rușine. Eu am 
muncit toată viața. La urmă de tot 
i-am spus : „Uite ce e, mamă, eu am 
pensie după tatăl tău și te rog fru
mos, nu mai pot să muncesc afîta”. 
Asta a enervat-o. Și-a luat obiceiul 
să-mi pună mîna în piept și să mă 
bușească de ușă. Mă drăcuia, mă 
blestema.

— Și-n ziua în care v-au bătut 
fetele ?

— De două ori. Prima dată, pe 29 
aprilie, fata cea mare. Am plecat 
și-atunci de-acasă, am sfat prin ve
cini și mergeam acolo numai să gă
tesc. Odată, pe 4 mai, am venit 
seara pe la zece și așa s-a născut 
cearta. Fata mare mi-a zis că nu mai

«țașă’j. N-am inteJ.es-o niciodată, 
n-am știut pentru ce trăiește. Pen
tru că dînsa, în afară de muncă... 
(M. S. : „De „defectul” acesta al ei 
ai profitat și dumneata, căci ai putut 
merge la școală" ; T. C. : „Da, mun
cea mult. Ea a ținut foarte mult să 
terminăm o școală"). E o ființă greu 
de suportat și chiar am ajuns să n-o 
mal suport- (M. S.: „Presupunîhd că 
lucrurile stau chiar așa, ea rămîiie to- 
tușȚ mama dumifate. De aceea te șl 
întreb : Mai ții la eâ ? O mai iu
bești ?" ; T. C. : „Nu, nu mai pot spune 
că o iubesc" ; M. S. : „Bine, dragoste 
nu ! Dar stimă ? Omul care te-a adus 
pe lume, un om care, după propriile 
dumitale mărturisiri, a muncit o viată 
întreagă pentru ca amîndouă fetele 
ei să poată învăța... Nimic pe lume
— și încă într-o lume ca a noastră
— nu poate determina o fiică să-și 
bată mama și s-o gonească din casă" ; 
T. C. : „Mă cicălea" ; M. S. : „Cauzele 
concrete ale certei ?" ; T. C. : „Ne-am 
certat mai grav, prima oară, la bucă
tărie. M-a făcut să-i spun : „Uite ce 
este, eu deocamdată mai sînt încă în 
bucătăria mea’ ; M. S. : „Discutînd 
din punct de vedere legal, nu filial, 
și e foarte trist că noi trebuie s-o 
apărăm în fața propriei sale fiice, 
repet, deci, legal, ea are repartiție 
pentru o cameră în acest aparta
ment ; dacă ea ar fi fost un străin, 
un colocatar, dumneata nu i-ai fi 
putut spune așa, deoarece, conform 
legii, colocatarul are acces la toate 
dependințele. Mai mult chiar : a doua 
oară, la incidentul următor, ai dat-o 
pur și simplu afară din casă..." ; T. C. : 
„Am luat-o doar de umeri și i-am 
spus : Te poftesc afară I Și am scos-o 
pe ușă afară" ; M. S. : „Dar după ce 
ți-a trecut furia, după ce ai bruscaf-o 
doar, să zicem, fe-ai interesat unde 
s-a dus ?" ; T. C. „Nu știu unde s-a 
dus" ; M. S. : „Atunci ce-ai așteptat 
să se întîmple?'; T. C. : „Să vină

Sfat au vrut să simplifice lucrurile. 
Unii cetățeni achitaseră suma la ca
sieria Sfatului șl nu-țt mai spun că 
la salariu li s-a reținui din nou a- 
ceeași sumă.

— Chiar să nu-mi mal spui că 
n-am voie să mă enervez.

— Atunci s-o iau mai pe ocolite. 
S-a inlimplat că aceeași sumă a 
apărut și la soț și la sotie șl la frați 
și la copiii fraților. Or. după cite se 
știe chiar și la noi. la Turnu Măgu
rele. numai capul de familie contri
buie. Si dacă ești discret, Iți mai 
spun o chestie. Unii habar n-aveau 
pentru ce li se retine suma, pentru 
că nu participaseră la adunare și 
nici vreo înștiințare nu li s-a trimis.

— M-am lămurit. Hai să schim
băm subiectul. Ce-i cu toate dacti
lografele astea ? Ce tot bat aici 7

— Reveniri: „Nu mai rețineți su
ma de lei... tovarășului., că a plătit 
la casieria Sfatului".

— Iar Începi ? Mal bine spune-mi 
unde-i o farmacie, să iau un antine
vralgic, că povestea asta mi-a dat 
dureri de cap.

— Iți spun, dar să știi că șl la 
antinevralgice e coadă.

— Păi cu adresa asta 1665 crezi 
că numai pe dumneata te doare 
capul ? Pe valea Bistriței

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

★

Stăm de vorbă și cu fiica cea mică, 
V. B. Discută la fel de degajat ca și 
sora mai mare faptele întîmplate. 
Faptul că au încercat să-și atenueze 
vina, negînd, în pofida evidenței, că 
și-ar fi lovit mama (au luat-o numai 
de umeri și au dat-o afară din casă...) 
e mai puțin important. Mai gravă e 
întrebarea care se ridică : ce vicii 
adînci de educație (în școală, în fa
milie, în organizația de tineret) sedi
mentate de-a lungul anilor, au făcut 
din cele două surori oameni insen
sibili, cinici, egoiști, în stare de o 
asemenea faptă îngrozitoare și, în 
plus, capabili să suporte cu destulă 
seninătate blamul opiniei publice ?

„Un om neutru1'
Interlocutorul nostru : ginerele — 

T. T. — inginer pe marele șantier si
derurgic gălățean. îmi explică prin
cipiile sale de conduită, vădita sa 
„neutralitate" în înfîmplările grave 
din casa lor. El și-a spus : mama-i 
mamă, fiica-i fiică. Relațiile dintre 
mamă și fiică sînt astăzi proaste, mîine 
sînt bune. De ce să se bage ? Le-a 
lăsat în pace, n-a intervenit. Recu
noaște că nu s-a priceput să rezolve 
anumite chestiuni care țin de suflet.

— Probabil c-am dovedit amîndoi 
— eu și soția mea — că sîntem foarte 
proști psihologi. Și iată că n-am 
reușit să ducem la bun sfîrșit o si
tuație care a devenit extrem de în
cordată.

— Aveți o fiică. îmi permit să vă 
întreb: caașți^făCe, peste- douăzeci 
de ani, dac-ați surprinde-o tocmai în 
clipa în care i-ar „aplica o corecție* 
soției dv., propriei sale mame ? Pe 
semne că atunci ați interveni...

— E-adevărat I N-am știut să-mi 
impun autoritatea în casă.

— Lucrați la investiții ?
— Exact. Asigurăm lucrările de 

execuție a combinatului.
— ...Folosind cele mal moderne 

mijloace, achiziționînd cea mat avan
sată tehnică... Dar cînd este vorba 
de viața de familie, vă mulțumiți și 
cu puncte de vedere mai învechite...

Tăcere.
★

Vrem să cunoaștem șl părerea u- 
nuia dintre martori. Sunăm la apar
tamentul vecin, în care locuiește 
A.G., contabilă la Uzina mecanică 
din Galați t

— Am auzit țipete. Am găsit-o re
zemată de perete, cu părul smuls, cu 
buzele umflate, învinețite. Am luat-o 
sus, la noi, i-am dat puțină valeria- 
nă... Pe urmă s-a dus. Vecinii de jos, 
tinerii, de cînd au aflat că noi am a- 
jutat-o pe bătrînă, nu ne mai dau 
bună ziua. Dar ce mă supără mal rău 
este că nici fetița lor, de 11 ani, nu 
mai dă bună ziua. Cum o cresc... De 
ce-o amestecă oare și pe fetiță în 
toată mizeria asta ?

Se pot opri lucrurile 
aici ?

Am cercetat în urmă cu o lună ca
zul relatat mai sus. Intre timp, așa 
cum a promis în. răspunsul la sesiza
rea redacției, sfatul popular orășe
nesc a mutat-o pe T.F. în fosta ei ca
meră din aparfamentu1 12, iar fiica a- 
cesfeia, T.C., împreună cu soțul și fe
tița sa, au primit o locuință mai mică 
în altă parte, conform normelor le
gale. Cu alte cuvinte, T.F. capătă ast
fel reparația — minimă — materială 
ce i se cuvine. Să nu uităm însă că 
această reparație i-o oferă organele 
noastre de stat, în numele opiniei 
publice, al principiilor de echitate și 
de omenie care trebuie să prezideze 
soluționarea unui asemenea caz. Dar 
lucrurile se pot opri aici ? Ce se va 
întîmpla mai departe între mamă și 
„fiice" ?

Faptele petrecute la Galați revoltă 
orice conștiință omenească. Două fete 
își bat mama și-o dau afară din casă. 
Trebuie să fi pierdut foarte mult din 
ceea ce ai omenesc în fine ca să 
ajungi la astfel de acte josnice. Este 
greu de presupus că ofensa pe care 
cele două fete au adus-o mamei lor, 
rana morală pe care i-au provocat-o, 
va mai putea fi vindecată vreodată I 
Ele s-au acoperit de rușine și te în
trebi cum de mai sînt în stare să iasă 
în lume, să privească în ochii oame
nilor. Cu atît mai mult cu cît, pînă 
acum, ele n-au schițat nici un gest 
care să demonstreze că și-au dat sea
ma de gravitatea faptei lor. Sînt oare 
hofărîfe cele două tinere să nu-și re
cunoască vina nici față de ele în
sele ? Nu simt nici înfr-al doispreze
celea ceas nevoia de a nu-și pierde 
definitiv mama, de a nu purta o viață 
întreagă apăsarea situației tragice pe 
care au creat-o ?

Poate că resortul care ține în loc 
conștiința lor se va declanșa și ele se 
vor duce să-și caute mama, să-i ceară 
iertare. Este ceea ce așteaptă de la 
ele opinia publică.

UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Patria (completare Lecție în infi
nit), Capitol (completare Lecție tn 
Infinit) rulează șl la grădină. Fe
roviar (completare Lecție tn infi
nit), Bucegl (completare Lecție 
în infinit) rulează șl la grădină, 
Floreasca (completare Comorile 
orașului scufundat) RUNDA 6 : 
Republica (completare Suită bă- 
nățeană), Expoziția — Piața Sctn-s^*7 
teii (completare Sultă bănățeană), 
București (completare Suită bănă
țeană), Excelsior (completare 
Suită bănățeană), Modern (com
pletare Suită bănățeană). CINE
VA ACOLO SUS MA IUBEȘTE : 
Luceafărul (completare Știați 
că...). Festival (completare știați 
că...) rulează șl la grădină, Tomls 
(completare Știați că...) rulează șl 
la grădină. 
Știați că...), 
știați că...), 
(completare 
Libertății (completare știați că...). 
ROȘU ȘI NEGRU - ambele se
rii : Carpațl. CAPORALUL ȘI 
CEILALȚI t 
Sport nr.
AMINTIRI I 
Unde nu-i 
PIERSICI I 
Fata de pe 
ASUPRA ROMEI : Union (com
pletare Prietenul meu Max). 
PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina (dimineața). CRONICA 
UNUI BUFON : Doina (comple
tare Cine sînt el 7) — după amia
za. CERUL ȘI MOCIRLA : Tim
puri noi (completare Diligenta). 
DANSUL ETERN î Giulești (com
pletare Dușmanul Inimii). STRI
GATUL : Cultural (completare 
Surîsul), CARAMBOL: înfrățirea 
între popoare (completare Basto- 
nașul).j BANDA I Dacia (Comple
tare : Simetrie) Ferentari (com
pletare Apa vie), Cotrocenl 

..(completare Gust bun... șl bun 
‘7“WsTj;' PROCES!#. PROFESORU

LUI Weir : Buzești (completare 
Mîine începe azi), rulează șl la 
grădină Arta (completare Mîine 
începe azi), rulează șl la grădină. 
EVADATUL — cinemascop — 
Crîngașl (completare Muzeul 
Zambacclan), volga (completare 
Nu bem niciodată). SAMBA ! 
Grtvlța (completare A cul e 
vina 7), Miorița (completare A cui 
e vina.?)./ CULORH.B LUPTEI —

Melodia (completare 
Flamura (completare 

Stadionul Dinamo 
Știați că...), Arenele

Victoria 
4/1965).

Central 
cap). 
Lumina 
Someș).

(completare
TOLBA CV 
(completare 

HOȚUL DB 
(completare 

MARȘUL

cinemascop: Unirea (pompletare 
Lucrările Mărit Adunări Națio
nale) rulează Și la grâathă. viata 
DIFICILA : Flacăra (completare 
Musca purtătoare de microbi), 
grădina Vitab (completare Amin
tiri contemporane). FEMEIA 
NECUNOSCUTA : Vltan. LA
LEAUA NEAGRA — cinemascop : 
Munca Cosmos. CĂPITANUL 
DIN TENKES — ambele serii : 
Popular (completare Pionierla nr. 
4/1965). DOMNUL — cinemascop : 
Moșilor (completare Construim), 
rulează și la grădină. FIUL CĂ
PITANULUI BI.OOD : Viitorul
(completare Muzeul Zambacclan). 
APORT, MUHTAR ! - cinema
scop : Colentlna (completare A- 
colo unde Carpațll tntîlnesc Du
nărea — cinemascop) Pacea 
(completare Acolo unde Carpațll 
tntîlnesc Dunărea - cinemascop). 
ROMULUS ȘI REMUS — éine- 
mascop : P.ahova (completare
Melodiile străzii — cinemascop), 
rulează șl la grădină Drumul 
Sării (completare Melodiile stră
zii — cinemascop). UN ȘOARECE 
PRINTRE BARBATI : Progresul 
(completare Logodnicul). UNORA 
LE PLACE JAZUL : Lira, rulează 
șl la grădină. UMBRELELE DIN 
CHERBOURG : grădina Progresul 
(completare Surîsul). CÎNTIND 
IN PLOAIE : grădina Doina (com
pletare Sport nr. 4/1965) CLUBUL 
CAVALERILOR : grădina Pro
gresul Parc (completare Și a- 
tunci). ClNTAREATA SCLAVA : 
grădina Colentina.

CUM VREMEA
Ieri tn tară : Vremea s-a menți

nui frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. în Banat, parțial cerul a 
devenit variabil, Vîntul a suflat în 
general slab, prezenttnd Intensifi
cări trecătoare șt focale din sec- . 
torul sud-estlc. Temperatura aera 
lui la orele 14 oscila tntfe 19 gra
de la Cîmptilunq Muscel șl 77 de 
grade la Berzeasca și Secueni. Tn' 
București : Vremea a fost frumoa
să. cu cerul senin. Vîntul a suflat 
slab, cu Intensificări trecătoare din 
sectorul estic. Temperatura maxi
mă a atins 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 și 23 septembrie. în țară: 
în sudul tării vremea se menține 
In general frumoasă, cu cerul mal 
mult senin. Tn nord, după o Insta
bilitate trecătoare, însoțită de în- 
norări și ploi locale, vremea se 
ameliorează. Vînt potrivit din vest 
și nord-vest. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor; fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele 
între 18 și 28 de grade Local cea
tă slabă dimineața, în București: 
Vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil, mai mult senin. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatur» 
ușor variabilă.
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C r on ic a
zilei

IN MECIUL CU CEHOSLOVACIA
CICLISM

n campionatele
miîpene

'CHIPA ȚÂRII NOASTRE

MEDALIA DE AUR

LA PISTOL VITEZĂ

Duminică, pe o vreme excelentă, 
a poligonul Tunari au început în- 
recerile celei de-a 10-a ediții a 
campionatelor europene de tir, la 
care participă peste 300 de țintași 
eprezentînd 23 de țări. Un frumos 
ucces a repurtat reprezentativa ță 
ii noasir în proba de pistol viteză, 
care s-a clasat pe primul loc cu 
! 346 puncte, devenind campioană 
iuropeană. Selecționatele R. S. Ceho- 
ilovace — 2 335 puncte și U.R.S.S. 
— 2 329 puncte au ocupat în această 
>rdine locurile următoare. Proba in- 
iividuală a revenit țintașului 
naghiar Kun Szilard după un pasio- 
îant meci de baraj cu reprezentan- 
ul nostru Virgil Atanasiu. La sfîrși- 
ul probei, cei doi sportivi totalizau 
iecare cite 593 puncte, însă titlul 
ie campion european i-a fost atri- 
>uit lui Kun, învingător la „baraj", 
locul trei a fost o; .ipat de vice- 
tamplonul olimpic de la Tokio, Ion 
Fripșa (Re mânia), cu 590 puncte.

In proba de armă liberă calibru 
•edus 60 de focuri poziția culcat 
seniori), victoria a revenit iugo
slavului Branislav Loncar cu 596 
puncte. Au urmat în clasament : 2. 
lohrv Pallin (Anglia) 596 puncte (o 
„muw, 4' mai puțin) ; 3. Uwe Mitsche 
R. D. Germană) — 594 puncte ; 4. 
V. Veliciov (R. P. Bulgaria) — 594 
puncte; 5. De Chirico Giuseppe 
Italia) — 593 puncte. De remarcat 
că deținătorul medaliei de aur de la 
Jocurile Olimpice de la Tokio, 
maghiarul Hammerl, s-a clasat pe 
locul 18 cu 589 puncte. Pe echipe 
titlul a fost cîștigat de Iugoslavia — 
2 366 puncte, urmată de U.R.S.S. — 
2 365 puncte, R. D. Germană — .2 360 
puncte etc.

Proba de skeet pentru juniori (ta
lere aruncate din turn) a fost cîști
gată de țintașul sovietic Al. Eselie- 
vici cu 99 puncte din 100 posibile. 
Bogdan Marinescu (România) s-a 
clasat pe locul doi cu 97 puncte.

Pe echipe, medalia de aur a reve
nit selecționatei. U.R.S.S., cea de ar
gint echipei noastre, iar cea de 
bronz formației Suediei.

Campionatele continuă luni cu 
desfășurarea probelor de pistol pre
cizie Șl armă T’'eră calibru redus 60 
de focuri culcat (senioare).

(Agerpres)

ECHIPA NOASTRĂ A CEDAT CU 1-3 (1-1) Absenfe

PLECAREA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE 
FINLANDEZE

PRAGA (prin telefon 
de la trimisul nostru). 
— Situația s-a clarifi
cat : după înfrîngerea 
suferită ieri în fața 
reprezentativei Ceho
slovaciei, echipa Ro
mâniei a pierdut, prac
tic, șansa de a se 
califica în turneul fi
nal al campionatului 
mondial de la Londra. 
Este lesne deci de în
țeles cîtă importanță 
prezenta partida dis
putată la Praga.

Cititorii care, de
sigur, au urmărit di
rect meciul prin inter
mediul televizoarelor 
și aparatelor de ra
dio, și-au putut da 
seama că reprezen
tanții fotbalului româ
nesc nu s-au comportat 
la nivelul posibilități
lor lor. Este adevărat 
că, așa cum au arătat 
și ultimele meciuri de 
verificare, echipa nu 
se afla într-o formă 
bună și, totodată, par
tenerii dispuneau de 
avantajul deloc negli
jabil al terenului pro
priu. Dar e tot atît de 
adevărat că, în gene
ral, un meci nu este 
niciodată .pierdut sau 
cîștlgat dinainte. De 
altfel, desfășurarea 
jocului a arătat că o 
victorie românească 
nu era exclusă.

După ce jucaseră o 
primă repriză fără să 
strălucească (au mar
cat două goluri prin 
Hălmăgeanu și Dan, 
dar primul în proprie 
poartă, greșeală care

exclude orice comen
tariu), jucătorii noștri 
au primit după pauză 
două goluri din prici
na unor deficiențe ale 
apărării, de care au 
știut să profite Knebort 
(în minutul 65) și Jokl 
în ultimele secunde de 
joc. Hotărît lucru însă, 
insuccesul echipei 
noastre nu se datoreș- 
te în primul rînd apă
rării, care a avut și 
unele intervenții bune. 
Atacul, format din 
Pîrcălab, Sasu, Iones
cu și Sorin, a dezilu
zionat. Fotbalul nu în
seamnă neapărat dan
telărie și consum de 
energie la nesfîrșit ; 
dacă atacurile, pă
trunderile spre poartă 
sînt făcute ca un scop 
în sine, fără să fie 
finalizate cît mal re
pede și precis, totul 
devine inutil. Antreno
rul secund al lotului, 
Ștefan Covaci, ne spu
nea după meci că e- 
chipa noastră națio
nală a arătat, de fapt, 
o meteahnă mai veche 
(din păcate încă pre
zentă la majoritatea 
formațiilor de club — 
n.a.) : ineficacitatea. In 
legătură cu aceasta 
reține atenția că nici 
la antrenamentele co
mune ale lotului nu 
s-au îmbunătățit deloc 
frecvența și precizia 
șuturilor la poartă.

în corespondența de 
față nu ne propunem 
să facem aprecieri a- 
mănunțite asupra com
portării de ieri a jucă-

torilor selecționați. Ës- 
te însă evident că, 
în afara lui Dan, Sasu, 
Pîrcălab, Ghergheli — 
al căror aport a fost 
mai mare dar nu în 
tot timpul meciului — 
ceilalți, și în special 
Ion Ionescu, n-au reu
șit să se ridice la va
loarea lor obișnuită.

Echipa Cehoslova
ciei a jucat mai bine 
în repriza a doua, dar 
în general' nu a stră
lucit. Este o formație 
nouă, cu multe ele
mente tinere, pe care 
antrenorul Marko le 
pregătește pentru vii
torul campionat mon
dial de fotbal. Deci, 
cu atît mai tristă este 
înfrîngerea noastră de 
ieri. Fotbaliștii ceho
slovaci au fost mai 
preocupați decît fotba-

liștil noștri de a ajunge 
la poartă cît mai re
pede.

în meciul de ieri 
s-au aliniat următoa
rele formații : Româ
nia : Ionescu — Popa, 
Hălmăgeanu, Dan, 
Greavu — Ghergheli, 
Lereter — Pîrcălab, 
Sasu, Ion Ionescu, So
rin Avram ; Ceho
slovacia : Venczel — 
Lala, Weiss, Popluhar, 
Bomba — Hrdlicka, 
Kvasnak — Vesely, 
Knebort, Jokl, Masny. 
A arbitrat cu compe
tență Storoniak (R. P. 
Polonă).

în deschidere, for
mațiile de juniori ale 
celor două țări au 
terminat la egalitate : 
(0-0).

nemotivate

de atracfie al etapei a 
campionatul republican de 

I constituit meciul Dinamo- 
Roșie, desfășurat sîmbătă

Punctul 
XV-a din 
rugbl l-a 
Grivifa I , 
după-amiază pe stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare. Fără să ofere un 
spectacol de nivel tehnic deosebit, 
partida a plăcut totuși datorită dîrze- 
niei cu care a fost disputată și rea
lizării unor faze dinamice (cam pu
ține la număr, față de posibilitățile 
acestor.două echipe fruntașe). Din.a- 
movișfii și-au asigurat victoria în 
prima repriză prin încercarea în
scrisă de Dragomirescu și transfor
mată de Nica. După reluare, rugbiștii 
de la Grivița Roșie au reușit să re-

Fază din meciul de handbal Rapld- 
Șc. Meaie 4 Timișoara, disputat in 
cadrul „Cupei de toamnă“. Scor : 

6—5 pentru timișorence
ÎN CÎTEVA

MOTOCICLISM

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE LA BRAȘOV

• A luat sfîrșit întîl- 
nirea internațională 
natație dintre 
R.S.F.S.R. și 
Socialiste România, 
fășurată timp de 
zile la Volgograd, 
feminin, victoria a 
nit înotătoarelor românce 
cu scorul de 50—48 punc
te. iar gazdele au termi
nat Învingătoare 
culin cu 74—45

de 
echipele 

Republicii 
des- 

două
La 

reve-

Pe valea Răcădăului din împre
jurimile Brașovului s-au disputat 

iminică întrecerile concursului 
mternațiOj 31 de motocros al Ar
matelor ' etene. In proba rezer
vată motocicletelor de 250 cmc pe 
primul loc s-a clasat I. Grigoriev 
(T.S.K.A. Moscova), urmat de Dă- 
nescu (Steaua). La 500 cmc a ter
minat învingător I. Hrebecek 
(Dukla Praga). Clasamentul pe e- 
chipe : 1. R.S. Cehoslovacă ; 2. Ro
mânia ; 3. U.R.S.S. ; 4. R.D. Ger
mană ; 5. R.P. Polonă.

(Agerpres)

Ia mas- 
puncte.

de box

PRONOSPORT
Concursul din 19 septembrie 1965 

1 
x 
X 
1 
1
X
X
2
2 
1
2
x 
X

Cehoslovacia-România (C.M.) 
Cehoslovacia-România (}uniori) 
Dlnamo Bacău-Dinamo Victoria 
Știința Gaiațl-C.F.R. Roșiori 
Jiul Petrila-Minerul lupeni 
Clujeana-A.S.A. Tg. Mureș 
Arieșul-Inrlustria sirmei C.T. 
Brescia-Milan 
Cagliari-Fiorentina 
Foggia-Bologna 
Sampdoria-Roma 
Spal-Torino 
Juventus-Napoli

• Selecționata 
a clubului sportiv Voin
ța București și-a început 
turneul în R. D. Germa
nă întîlnind la Magde
burg selecționata 
Magdeburg. Meciul 
term'nat cu un rezultat 
de egalitate : 10—10.

S.K.
s-a

• A luat sfîrșit campio
natul mondial de yahting 
la clasa „Olandezul Zbu
rător“. Pe primul loc s-a 
clasat echipajul ‘ 
cu 5 803 puncte, urmat de 
cele ale Italiei 
puncte și R. D. Germane 
— 5 071 puncte. Ultima 
manșă a 6-a — a fost 
cîștigată de Italia.

e în turneul final al 
competiției internaționa
le masculine de volei de 
la Lodz pentru „Cupa 
Mondială“. Japonia a în
vins cu 3—2 echipa R. D. 
Germane, iar U.R.S.S. a 
întrecut cu 3—0 echipa 
României.

Angliei

5 229

• In semifinalele turne
ului internațional de te
nis de la Belgrad, iugo
slavul Bora Jovanovici 
l-a învins cu 6—4i 6—4;

Ion DUMITRIU

Minutul 23. C. Dan s-a înălțat daasupia adversari
lor și a înscris cu capul

Telefoto : C.T.K.-AGERPRES

Rezultate

Velodromul Dinamo din Ca
pitală a găzduit ieri ultima fi
nală de campionat republican 
al sezonului ciclist din acest 
an : semifondul cu antrena
ment mecanic. Proba a fost 
cîștigată de cuplul Vasile Bur- 
lacu-Iulian Gociman (Steaua). 
Cei doi sportivi au contribuit 
la dinamizarea cursei și, prin 
omogenitatea lor, prin talentul 
tînărului ciclist Vasile Burla- 
cu, au reușit să parcurgă în 
cele 4 manșe a 15 minute cea 
mal mare distanță : 62,280 km, 
urmați la o diferență de 1 530 
m de cuplul Dragoș Panaites- 
cu-Dan Marin.

Pe velodrom au venit ieri 
numeroși spectatori, atrași de 
frumusețea probei, incontes
tabil cea mai spectaculoasă în
trecere din cîte numără ciclis
mul de velodrom. Au venit, 
bineînțeles, și concurenți : 7
cupluri (toate de la clubul 
sportiv Steaua !), bine pregă
tite, dornice să se dovedească 
la înălțimea unei finale de 
campionat republican, să sa
tisfacă exigențele publicului. 
Au venit și arbitrii, frumos 
echipați, cu cronometre veri
ficate, cu foile de concurs gata 
de completare. Cine a absen
tat ? Tocmai gazdele, adică 
sportivii de la Dinamo, deși 
conducerea clubului a anun
țat participarea sportivilor săi 
și le-a cerut să se pregăteas
că. In 
ne de 
clism 
roasă
rea lor este necesară la semi- 
fond cu antrenament mecanic), 
clubul sportiv Dinamo nu a- 
duce o contribuție corespun
zătoare la dezvoltarea acestei 
probe, folositoare deopotrivă 
pistarzilor și fondiștilor. Tre
buie să arătăm că în situații 
aproximativ egale 
vește posibilitățile 
pare la semifond 
cluburile sportive
Olimpia. Dar șl ele a'u absen
tat. De ce ?

La această întrebare se cu
vine să răspundă conducerile 
cluburilor sportive menționate 
mai sus și birourile secțiilor 
de ciclism.

N. HRISTACHE

Delegația Parlamentului din Fin
landa, în frunte cu Karl August 
Fagerholm, președintele Parlamen
tului, care ne-a vizitat țara Ia in
vitația Marii Adunări Naționale, a 
părăsit duminică dimineața Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie. 
Din delegație au făcut parte depu
tății Albin Wikman, Vöinö Erkki 
Nieminen, Einori Jakkola, Artturi 
Koskinon, Emil Partaanen, Aimo 
Laiho, Olavi Kămărainen și Raino 
Akseli Lehtokoski, secretarul Par
lamentului. La plecare, pe aero

portul Băneasa, membrii delega
ției au fost conduși de Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Ion Pas, președintele 
grupului rQmân al Uniunii inter
parlamentare, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, deputațl ai M.A.N. și de 
alte persoane oficiale. Au fost de 
față Martti Johannes Salomies, 
ambasadorul Finlandei la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

CU PRILEJUL VIZITEI DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE DANEZE

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Danemarcei la București, 
Viggo Christensen, a oferit dumi
nică seara o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
Parlamentului din Danemarca, în 
frunte cu Julius Bornholt, preșe
dintele Parlamentului. Au partici
pat Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de

Stat, membri ai Consiliului de 
Stat, ai Biroului Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai altor instituții centrale, 
deputați, oameni de artă și cul
tură, ziariști. Au luat parte șefi al 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

LA AMBASADA R. P. CHINEZE

Ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București, Liu Fan, 
a oferit duminică o recepție cu pri
lejul vizitei în țara noastră a dele
gației de lucrători ai ziarului 
„Jenminjibao“ condusă de tovară
șul Wuan I, redactor șef adjunct, 
care a făcut o vizită de prietenie

în țara noastră. Âu fost de față to
varășii Dumitru Popescu, redactor 
șef al ziarului- „Scînteia“, Ștefan 
Voi cu, redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă", și alți ziariști 
români.

Recepția a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

0 delegație de activiști ai P.C.R.
a plecat in R.S.F. Iugoslavia

apei în categoria B

ciuda faptului că dispu- 
o puternică secție de ci- 
și una la fel de valo- 
la motociclism (îmbind-

1er!

ducă scorul la 5—3 printr-o lovitură 
de pedeapsă executată de< Irimeșcu., 
De-a lungul partidei, grivifenii au 
organizat mai multe acțiuni ofensive, 
însă fără suficientă continuitate. Tn 
plus, ei au comis O série de greșeli 
în apărare, dintre care una a dus Ia 
înscrierea celor cinci puncte ale în
vingătorilor. Prin această victorie, for
mația Dinamo dispune acum în cla
sament de un avans substanțial față 
de principalele și adversare — Steaua 
și Grivifa Roșie și, în mod practic, 
nu-i mai poate scăpa titlul de cam
pioană. O impresie neplăcută a pro
dus gestul reprobabil al jucătorului 
Zlătoianu (Dinamo), care și-a lovit un 
adversar cu piciorul.

Celelalte meciuri ale etapei s-au 
soldat cu următoarele rezultate : Pro
gresul—Constructorul 3—3 î Știința 
Cluj—Gloria 8—11.

SERIA I : Dinamo Bacău-Dina- 
mo: Victoria București 1—1 ; Con
structorul Brăila-Șțiințs București 
1—0 ; Metalul București-Metalul 
Tîrgoviște 5—1 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț-Oltul Rm. Vîlcea 2—1 ; Pro
gresul București-Poiana Cîmpina 
1—1 ; Știința Galați-C.F.R. Ro
șiori 2—0 ; C.F.R. Pașcani-Flacăra 
Moreni 3—1.

SERIA â II-a : Minerul Baia 
Mare-C.S.M. Reșița 4—1 ; A-S. Cu- 
gir-Gaz metan Mediaș 3—1 ; Jiul 
Petrila-Minerul Lupeni 3—0 ; Clu- 
jeana-A.S.A. Tg. Mureș 1—1 ; 
C.F.R, Arad-Vagonul Arad 0—2 ; 
Arieșul
Cîmpia Turzii 1

• Recolta Carei 1—0.

La invitația Ç.C. al U.C.I,. 
seară a plecat în R.S.F. Iugoslavia, 
în schimb de experiență, o delega
ție de activiști ai P.C.R., în frunte 
cu tovarășul Virgil Cazacu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prlm-secre- 
tar al Comitetului regional Iași al 
P.C.R.

în Gara de Nord delegația a fost

condusă de tovarășii -Ghizel a Vasș, 
fnembru al C.C. al P.C.R., Andrei 
Cervencovici ■ și Ilie Rădulescu, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Turda-Industria sîrmel
•1 ; C.S.M. Sibiu-

Farul Constanța — J
Béziers 6-5

Confinuîndu-și turneul în tara noas
tră, echipa franceză Béziers a jucat 
duminică 
formafiei 
mâni au 
torie cu 
punctele

la Constanța în compania 
locale Farul. Rugbiștii ro- 
repurfat o neașteptată vic- 
scorul de 6—5 (6—0) prin 

t______  marcate de Celea. Pentru
oaspeți au înscris Roca (încercare) și 
Cabrol (transformare). Miercuri, echipa 
Béziers va juca la București cu Gri
vița Roșie.

RÎNDURI
6— 1 pe Bob Hewitt (A- 
ustralia). El se va întîlnl 
în finală cu compatriotul 
său Jovanovici, care 
eliminat cu 6—2; l
7— 5 
mân

suferit acum citeva zile 
la Boston.

' ■

I l-a 
6—1 ; 

pe campionul ro- 
Ion Țiriac.

La Madrid s-au des- 
lucrările

•
fășurat lucrările celui 
de-al 23-lea congres al 
Federației internaționale 
de rughi amator. Dl. Jean 
Delbert (Franța) a 
reales președinte al a- 
cestuf for, iar ca Vice
președinți au fost recon
firmați Carlo Montano 
(Italia) și Mihail Nicu- 
lescu (România). Cu a- 
cest prilej au fost sta
bilite grupele prelimina
rii ale „Cupei Națiuni
lor“ : grupa A ; Spania, 
Portugalia; Grupa B : O- 
landa, Belgia; grupa C ; 
Polonia, Suedia ; grupa 
D: Iugoslavia, R.F. Ger
mană. In turneul final 
vor juca direct echipele 
Franței, Italiei, Româ
niei și Cehoslovaciei.

• Duminică, la Luxem
burg, în preliminariile 
campionatului mondial 
de fotbal, echipa Iugosla
viei a învins cu scorul 
5—2 (4—1) echipa Lu
xemburgului.

fost

• Campionul european 
de box la cat. muscă, 
francezul René Libéer, 
și-a păstrat titlul învin
gi ndu-1 prin ko în 
dul 5 pe șalangerul 
oficial, belgianul 
Horny. Meciul s-a 
putat în localitatea 
mentieres.

run- 
său
Jo 

dis- 
Ar-

• Boxul profesionist a 
făcut o nouă victimă. 
Pugilistul american Willie 
Stevenson, în vîrstă de 
29 de ani, a sucombat la 
spital în urma ko-ului

I Viața scriptică

• Pe stadionul central I 
din Kassel (R.F. Germa
nă) s-a disputat dumini- I 
că finala competiției fe- . 
minine de atletism pen- I 
tru „Cupa Europei“. Pri
mul loc a revenit în cla
samentul general echipei j 
U.R.S.S. în cadrul con- | 
cursului, Tamara Press I
(U.R.S.S.) și-a corectat . 
recordul mondial la a- I
runcarea greutății. Ea a | 
realizat 18,59 m, cu 4
cm mai mult decît ve
chiul record. Noul record 1 
mondial a fost obținut 1 
din prima încercare. Iri- • 
na Press (U.R.S.S.) 
parcurs 80 m garduri ... . 
10”4/r0, stabilind uh ‘nou , 
record european (v, r. ' : 
era de 10”5/10 și aparți- ' 
nea la egalitate .atletelor • • 
Ciepla și Balzer). Recor- | 
dul mondial oficial al. j 
probei este de î’0'.’4/10 și • 
aparține australiencei i 
Pamela Kilborn.

• A început Turul ci- 
cîist al R. P. Bulgaria 
Prima etapă, disputată pe 
circuit de-a lungul a 76 
km, a revenit italianului 
Bonetto, cronometrat în 
lh 59’35.*’. El a învins la 
sprint pe Takacs (Unga
ria) 2h 00’45” și Madcetti 
(Italia) — 2h 01'15”,

I
lL
1”■ Nu este de mirare că planul de

I beneficii a fost îndeplinit pe mu
chie de cuțit.

I
I
I
I
I
I
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i
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a economiilor
(Urmare din pag. I-a)

Calitate — beneficii
— Majoritatea măsurilor tehnice 

și organizatorice luate în acest an — 
ne-a relatat tov. ing. ALEXANDRU 
ȘERBAN, directorul fabricii „Por
țelanul" — au urmărit ridicarea 
nivelului calitativ al producției în 
condiții de înaltă eficiență econo
mică. Din proprie experiență 
ne-arn convins că aplicarea nea
bătută a indicațiilor partidului pri
vitoare la soluționarea justă a 
problemelor calității și economiilor 
constituie singura cale de îmbina
re a intereselor întreprinderii cu 
cele ale economiei naționale și ale 
cumpărătorilor. Esențial este ca 
îmbunătățirea calității să se reflec
te în beneficii suplimentare și fie
care leu economisit să aibă un su
port economic, să nu știrbească 
prin nimic calitatea produselor.

— Cum vedeți fundamentarea 
criteriilor calității și corelarea lor 
cu beneficiul ?

— In- fabrica noastră, ■ cu cît - 
crește ponderea produselor- de ca
litatea I (anul acesta ea, reprezin
tă 87 la sută) . cu atît — în . condi
țiile aplicării unor prețuri cons
tante de vînzare, diferențiate 
pe calități — este mai mare 
volumul beneficiilor. Am făcut 
un calcul. Creșterea cu nu* 
mai un singur procent a ponderii 
produselor de calitatea I înseamnă 
pentru noi beneficii peste plan de 
peste 100 000 de lei, Mărind deci 
proporția producției de calitate su
perioară, sporim volumul acumu
lărilor statului și, corespunzător, 
fondul întreprinderii ; cumpărătorii 
sînt ' mai mulțumiți deoarece 
aceste produse au o valoare de 
întrebuințare ridicată, se disting 
prin linia lor modernă, prin fi
nisajul ireproșabil. Așa vedem

în ce pri
de partici- 

se află și 
VQința și

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL'
AL TEATRELOR DE PĂPUȘI

în sala Savoy, în fața unui nu
meros public și a juriului, cunos
cutul colectiv al Teatrului central 
de păpuși din Moscova, condus de 
Serghei Obrazțov, a prezentat 
spectacolul pentru adulți ^Come
dia divină“. în sala „Țăndărică“, 
colectivul Teatrului. de păpuși 
„Marcinek“ din Poznan (R. P. Po
lonă) a prezentat piesa pentru copii 
„Cel mai curajos“.

Simpozion
„Confruntarea cu publicul fran

cez“ a fost titlul simpozionului or
ganizat duminică dimineața la sala 
mare a-Palatului Republicii de că
tre Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, după vizita Teatrului 
satiric-muzical „C. Tănase“ în 
Franța. în continuare a fost pre
zentat spectacolul jucat de colec
tivul bucureștean la Paris.

(Agerpres)

cali- 
de 

pare 
con-

noi fundamentarea criteriilor 
tații și legarea acesteia
beneficii. Iată de ce mi se
foarte important să se aplice 
secvent indicația din documentele
Congresului al IX-lea al partidului 
de a se folosi din plin practicarea 
prețurilor pe calități, stimularea 
materială individuală și colectivă 
pentru calitate.. După.părerea mea, 
este necesar ca direcțiile generale 
din Ministerul Industriei Ușoare să 
depășească stadiul experimentă
rilor in stabilirea prețurilor pe ca
lități. Desigur, este nevoie de stan
darde și 
științifice, 
clare.

norme departamentale 
realiste, neechivoce,

*

Congresului partidu- 
în noul cincinal, va 
acțiunea de limitare

Directivele 
lui arată că, 
fi continuată 
a cheltuielilor neproductive. Orga
nele tutelare și cele din aparatul 
financiar-bancar vor trebui să in
tensifice munca de îndrumare și 
de control, sprijinind întreprinde
rile în realizarea sarcinilor de pro
ducție și financiare.

— Ca urmare a preocupărilor și 
eforturilor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din întreprin
deri, a intensificării controlului 
bancar, s-au obținut succese impor
tante pe linia diminuării cheltuie
lilor neeconomicoase: în primul se
mestru ele au fost micșorate, față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, cu 50 la sută. Uzinele 
„Tehnofrig“, „Unirea“, „Metalul. ■ 
roșu", fabrica de tricotaje „Some
șul“ au- realizat însă un volum 
mare de cheltuieli neeconomicoase, 
ne-a spus tov. AUREL STÄNESCU, 
inspector șef adjunct al Direcției 
orășenești Cluj a Băncii Naționale.

L-am întrebat : ce măsuri a luat 
Banca, cum a îndrumat conducerile 
de întreprinderi, cum a controlat 
îndeplinirea măsurilor în vederea 
reducerii și eliminării acestor chel
tuieli? N-am primit un răspuns sa
tisfăcător. Se citea pe fața inspec
torului nedumerirea : nu este su
ficient că organele financiar-ban- 
care au constatat ?

automate de țesut mătase, să apli
ce măsurile tehnice și organizato
rice prevăzute la începutul anului.

—■ Nu am avut decît vreo 
180 000 de lei cheltuieli neproduc
tive pe semestrul I. Amenzile sînt 
ca și cum n-ar fi. Numai 2 000 de 
lei — ne-a relatât tov. IGNAȚIU 
STROLI, inginerul șef al uzinei.

Ne-au intrigat cei 2 000 de lei. 
Aceasta nu era suma reală a amen
zilor, ci numai... soldul lor contabil, 
în primul semestru, întreprinderea 
a plătit 56 000 de lei drept amenzi 
și penalizări și a încasat 54 000 de 
lei. Iată un mod ciudat de a ju
deca, o tendință de a ascunde de
ficiențele îndărătul unor calcule. 
Oare să nu se știe în uzină că cei 
56 000 de lei încarcă prețul de 
cost ? Ce rost mâi are încercarea 
de a face o „compensare“ ? Ea nu 
poate decît să arunce praf în 
ochi...

Ce strîngi cu o mînă...
în primul semestru, la fabrica 

de tricotaje „Someșul“ âu fost obți
nute 215 000 de lei economii pe 
calea reducerii consumurilor spe
cifice. Concomitent, volumul pla
nificat al costurilor pentru între
ținerea și funcționarea utilajelor și 
al cheltuielilor generale a fost de
pășit cu aproape 200 000 de lei, așa 
că cea mai mare parte a econo
miilor s-a pierdut pe drum, 
încercînd să explice această situa
ție. tov. GHEORGHE POPOVICI, 
contabilul șef al fabricii, ne-a spus 
că s-a primit cu întîrziere o parte

din materia primă ; fabrica a plă
tit aproape 47 000 de lei dobînzi, a 
avut peste 40 000 de lei pierderi 
provocate de întreruperi,.. iar 
149 000 de lei au fost preluați la 
buget. La cele spuse de contabilul 
șef trebuie să precizăm că suma 
amintită a fost preluată lâ buget 
datorită faptului că întreprinderea 
și-a „creat“ rezerve scriptice pen
tru îndeplinirea sarcinilor privind 
nivelul prețului de cost.

Comitetul orășenesc 
de partid intervine

L-am rugat pe tov. ing. GHEOR
GHE CIORBA, secretar al comite
tului orășenesc P.C.R. Cluj,, să tra
gă concluziile.

— Este adevărat că o mare 
parte din economii nu se re
găsesc integral în beneficiu, de
oarece unele au mai mult o via
ță scriptică. Efectele pozitive ale 
micșorării, consumurilor specifice 
sînt uneori anihilate de sporirea 
cheltuielilor neeconomicoase. Aces
te probleme au fost deseori discu
tate în ședințe de birou și plenare 
ale comitetului orășenesc de partid,' 
în adunări generale ale organiza
țiilor de bază. S-au constituit bri
găzi formate din activiști de partid, 
economiști, ingineri, tehnicieni) care 
au analizat periodic activitatea 
întreprinderiloi clujene, în vederea 
identificării și mohilizării de noi. 
rezerve pentru reducerea prejului 
de cost. •

„Compensare" sau 
praf în ochi?

Uzina „Unirea“ putea să evite, 
în acest an, cheltuielile neproduc
tive ? Da ! Dar pentru aceasta în
treprinderea ar fi trebuit să livre
ze în termen cele 40 de războaie

Activitatea brigăzilor inițiate de Comitetul orășenesc de 
partid Cluj a avut, într-adevăr, efecte favorabile.. Față de. 
anul trecut, în semestrul I al anului în curs volumul chel
tuielilor neproductive a scăzut de peste două ori. în unele 
întreprinderi. însă, analizele întreprinse n-au fost însoțite 
de măsuri concrete. De aceea, comitetul orășenesc de 
pșrtid .trebuie să continue .mai activ acțiunea ' începută 
în acest an, șă analizeze amănunțit felul cum sè folosesc 
ipjjloagele materiale, și bănești ale statului, să ceară condu
cerilor de . întreprinderi. îndeplinirea riguroasă a măsurilor 
preconizate. Totodată este necesar ca organizațiile de partid 
din întreprinderi șă.fie sprijinite să-și îndrepte atenția nu 
numai asupra producției, ci și asupra activității și rezultate
lor economico-finaneiare.

Se impune ca organele financiar-bancare să ■ depășească — 
cu çît mai repede, eu atît mai bine — stadiul simplelor con
statări. Ele au posibilitatea să răspîndească experiența pozi
tivă în toate întreprinderile. Important este ca aceste organe 
să pătrundă mai adine în viața întreprinderilor, în esența 
fenomenelor economice, să descopere nu numai efectele, dar 
și cauzele lor. în acest fel, vor putea propdne măsuri- cu o > 
mare eficiență, a căror aplicare să permită ridicarea activi
tății economice a întreprinderilor clujene pe o treaptă su» 
perioară.



Corespondența
din Berlin

Primele
rezultate
ale alegerilor 
pentru
Bundestag
• U.C.D. îți menține poziția de 
conducere răpind un anumit pro
cent de voturi Partidului liber de
mocrat • P.S.D. înregistrează un 

ciștig de 3,7 la sută.

La ora la care transmit, rezul
tatele complete ale alegerilor din 
R.F.G. pentru Bundestag nu sînt 
cunoscute încă. Cu toate creierele 
electronice puse în funcțiune, cu 
tot aparatul vast folosit pentru a 
obține cu cîteva ore mai devreme 
o imagine cit mai exactă asupra 
rezultatului total, la 5 ore de la 
închiderea urnelor nu se pot face 
decît aprecieri bazate pe rezul
tate parțiale, care nu exclud însă 
anumite surprize.

Din cei 38,5 milioane alegători 
s-au prezentat la vot 88 la sută, 
înregistrîndu-se aproximativ a- 
ceeași proporție ca la alegerile 
din 1961. De remarcat că în mai 
mare măsură au participat la vot 
funcționarii, decît muncitorii și 
țăfanii. Bărbații s-au prezentat 
la urne într-un procent mai mare 
decît femeile care, după cum s-a 
anunțat, au constituit majoritatea 
alegătorilor. Fiindcă este vorba 
de date statistice, vom mai nota 
că procentajul participării la vot 
a tinerilor a fost mai redus decît 
cel al vîrstnicilor.

.Rezultatele cunoscute pînă a- 
cum, după despuierea aproape a 
jumătate din numărul total al vo
turilor, arată că Uniunea creștin 
democrată — partidul lui Erhard 
și al lui Adenauer — își men
ține poziția de conducere. U.C.D. 
a obținut 46,8 la sută din voturi, 
cîștigînd 0,5 Ia sută, Partidul so
cial democrat — 39,2 la sută, cîș
tigînd 3,7 la sută. Partidul liber 
democrat — 9,7 la sută, înregis- 
țrînd o pierdere de 2,9 la sută.

După aflarea acestor rezultate 
partiale, președintele fostului 
Bundestag, Gerstenmeyer, a de
clarat că, în situația creată, se 
va continua probabil coaliția 
guvernamentală actuală, (dintre 
U.C.D. și P.L.D.), iar P.S.D. va 
îămîne ca și pînă acum în opo
ziție. Wehner, unul din liderii 
P.S.D., a declarat că partidul său 
a cîștigat masiv voturi, subliniind 
rezultatele obținute în Ruhr, la 
Mannheim i, Karlsruhe. El a apre
ciat că U.C.D. a cîștigat voturi pe 
seama Partidului Hber-democrat.

alfabetizării"
TEHERAN 19 (Agerpres). — Du

minică s-a încheiat la Teheran 
Congresul asupra analfabetismu
lui, desfășurat sub auspiciile Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură. Din 
România a. participat o delegație 
condusă de Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului. în încheierea lu
crărilor congresului, care a ținut 
11 zile, participanții au dat publi
cității „o cartă a alfabetizării“ în 
care se spune, printre altele, că al
fabetizarea este o parte integrantă 
a educației și condiționează dez
voltarea economică ; ea trebuie 
fie deci inserată în planurile 
dezvoltare. în cadrul procesului 
alfabetizare trebuie să se dea 
noțiuni elementare de igienă, 
gricultură, formare profesională și 
de comportare în societate, pentru 
ca populația alfabetizată să se 
poată integra mai ușor în viața ță
rilor respective, se spune în comu
nicatul final. în încheiere se arată 
că trebuie să se acorde prioritate 
alfabetizării populației productive 
sau pe cale de a deveni productivă 
și să se dea o atenție deosebită al
fabetizării femeilor. S-a stabilit, de 
asemenea, ca U.N.E.S.C.O. să orga
nizeze la Teheran un centru inter
național de schimburi de informa
ții asupra analfabetismului.

Ștefan DEJU
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internaționale
Intre 11—18 septembrie au avut 

loc la Filadelfia congresul inter
national de chirurgie și congresul 
international cardio-vascular.

Din partea tării noastre a parti
cipat o delegație formată din pro
fesor dr. Voinea Marinescu, pro
fesor 
fesor 
Brinzei și dr. Chiriufă.
Voinea Marinescu, I. Făgărășanu 
și f. Țurai au prezentat comunicări 
de specialitate care au fost pri
mite cu viu interes. Delegația a 
prezentat, de asemenea, la una din 
ședințe, filme realizate de centrul 
de documentare medicală din 
București, a căror proiecție a fost 
repetată la cererea congresiștilor.

Penultima ședință a congresului 
a fost prezidată de prof. dr. 
I. Făgărășanu. 
cialiștii români 
unele institute 
clinici.

dr. 1. Făgătășanu, pro- 
dr. I. Țurai, profesor dr.

Profesorii

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Conflictul indo-pakistanez

STOCKHOLM. Demonstrație pe străzile capitalei Suediei împotriva acțiu
nilor agresive americane in Vietnam

In urma uraga
nului „Betsy“ 
numeroase fa
milii sinistrate 
din New-Orlé
ans (S.U.A.) se 
adăpostesc în 

corturi

NOTE

tn continuare, spe- 
vor vizita tn S.U.A. 
medicale, spitale și

ANGLIA

WILSON

SRINAGHAR 19 (Agerpres). — 
Ciocnirile între trupele indiene și 
pakistaneze au continuat. După 
cum relatează agenția Reuter, du
minică un purtător de cuvînt al 
Ministerului Apărării al Indiei a 
declarat că trupele indiene au îna
intat din nou în sectorul Sialkot- 
Jammu și au ocupat uri sector al 
liniei ferate Pasrur-Sialkot, pre
cum și localitatea Akhnur. Trupele 
indiene continuă să mențină ini
țiativa în sectorul Butur-Dograndi, 
la sud-vest de Chawinda.

Citind o știre transmisă de pos
tul de radio pakistanez, agențiile 
de presă relatează că, în sectorul 
Sialkot-Jammu, au loc lupte între 
trupele indiene și pakistaneze. 
Postul de radio Rawalpindi a a- 
nunțat totodată că unitățile pa
kistaneze exercită presiuni asupra 
pozițiilor indiene. Potrivit unei 
știri oficiale publicată la Rawal
pindi, aviația indiană a bombardat 
principala bază militară aeriană 
pakistaneză din regiunea Sargoda. 
Se anunță că, la rîndul ei, aviația 
pakistaneză a atacat construcțiile 
militare și bazele aeriene din loca
litatea Jamnagar și cele din sec
torul Sialkot-Jammu.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întru
nit din nou sîmbătă seara pentru 
a continua dezbaterile asupra con
flictului indo-pakistanez. în cursul 
ședinței, care s-a prelungit pînă 
noaptea tîrziu, au luat cuvîntul 
reprezentanții celor două părți în 
conflict, invitați la lucrările Con
siliului : ministrul de justiție al 
Pakistanului, Zafar, și ministrul 
învățămîntului al Indiei, M. Cha- 
gla. Au luat, de asemenea, cuvîn
tul reprezentanții Uniunii Sovieti
ce, S.U.A., Marii Britanii, Franței, 
Iordaniei, Olandei, Malaieziei, 
Coastei de Fildeș și ciankaișistul.

In cursul zilei de duminică au 
avut Ioc în continuare consultări 
între membrii Consiliului de Secu
ritate.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum a de
venit cunoscut, premierul sovietic 
Alexei Kosîghin a propus primului 
ministru al Indiei, Bahadur Shas- 
tri, și președintelui Pakistanului, 
Ayub Khan, să se întîlnească pe 
teritoriul sovietic pentru a se a- 
junge la o înțelegere cu privire la 
restabilirea păcii dintre India și 
Pakistan. Dacă Pakistanul și India 
ar dori, la această întîlnire ar pu
tea să participe și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

CRITICĂ SINDICATELE
(Agerpres).LONDRA 19

La un miting al Partidului la
burist care a avut loc la Liver
pool, primul ministru Wilson a 
criticat sindicatele și a declarat, 
printre altele, că ar trebui „puși în 
afara legii“ cei ce poartă răs
punderea pentru grevele neoficia-

le care afectează realizarea planu
rilor de export. Cuvîntarea primu
lui ministru a fost întreruptă în 
repetate ori de protestele partici- 
panților la miting. Premierul en
glez a avertizat, de asemenea, că 
guvernul va adopta „hotărîri dras
tice" pentru a-și îndeplini planul.

Există totuși 
viată 
pe Marte?

La umbra eucalipților
(Urmare din pag. I-a)

înfigi un băț și răsare 
un palmier...

Potrivit unor date ale O.N.U., Eti
opia ocupă unul dintre ultimele 
locuri pe scară internațională în 
privința venitului pe cap de locui
tor. Faptul pare paradoxal dacă se 
ține seamă că Etiopia e o tară bo
gată, care dispune de mari resur
se naturale. O zicală spune : „în
figi un băt în pămînt și răsare un 
palmier”. Pe terenurile fertile ale 
țării se cultivă porumb, orz, grîu, 
trestie de zahăr, bumbac, se întind 
plantații de curmali și arbori de 
cauciuc, livezi cu fructe tropicale, 
păduri care dau lemn prețios. Dar 
cea mai importantă bogăție a Eti
opiei este cafeaua. Am fost în Ye
men și am văzut că acolo fiecare 
arbust de cafea trebuie îngrijit 
5—7 ani ca să rodească In Etio
pia, pe suprafețe uriașe, cresc 
plantații de cafea în stare sălbati
că și dau o producție de două ori 
mai mare. In prezent, ridicarea ca
lității cafelei, care constituie prin
cipalul produs de export, este o 
preocupare permanentă pentru gu
vernul etiopian. Pe malurile lacului 
Tana, de unde izvorăște Nilul Al
bastru, la Gondor, în provincia Ti
gre, am vizitat plantații de caiea 
lucrate cu îngrijire de agronomi 
pricepuți, a căror producție nu este 
cu nimic inferioară renumitei cafele 
de Moca.

în ce privește procesul de indus
trializare, el se află abia la în
ceput întreprinderile existente. în
deosebi fabrici de zahăr, conserve, 
textile, pielărie, au fost ridicate 
prin investiții proprii sau cu ajutor 
extern

— Guvernul etiopian — mi-a 
spus dl. Tulu Zula. secretar gene
ral al Camerei de Comerț — este 
preocupat de crearea unei industrii 
proprii pe baza folosirii mai com
plete a resurselor naturale ale țării. 
Fără aceasta nu vom putea nicio
dată echilibra balanța de plăti a 
țării. Produsele exportate de Etio-

8U8

pta au un preț foarte scăzut, în 
timp ce produsele industriale im
portate sînt foarte scumpe. Cu cît 
mai repede vom putea realiza sin
guri o gamă variată de prăduse 
ale Industriei, cu atît vom avea o 
balanță excedentară și nu vom mai 
fi tributari străinătății.

Pe această linie se extind pros
pectările pentru valorificarea zăcă
mintelor de potasiu, metale nefe
roase șt prețioase etc. De aseme
nea. se fac eforturi pentru folosirea 
cît mai intensă a marelui poten
țial hidroenergetic al tării

Interlocutorul citat mai
mi-a vorbit de existența unui cu
rent denumit „etiopienism modern' 
deosebit de activ în tară, care are 
numeroși adepți în rîndurile Inte
lectualității și clasei muncitoare. 
Esența lui e rezumată în cuvintele: 
„să renunțăm la tot ce este inutil, 
să păstrăm și să modernizăm ce 
este folositor"

Numai că traducerea în viață a 
acestui principiu nu este întotdeau
na ușoară. De pildă, încă în 1960, 
în Etiopia au fost Inițiate unele pro
iecte de reformă agrară care, de 
fapt, nici nu lezau proprietățile 
marilor latifundiari, deținători a 
peste jumătate din suprafața arabi
lă a tării. Proiectele respective, 
deși au fost adoptate de Camera 
inferioară a Parlamentului, s-au 
lovit de opoziția înverșunată a Se
natului, organism alcătuit din no
bili și înalț! demnitari.

Yînâtorii din Sidamo
Călătoream de la Addis Abeba 

spre sud, către „țara triburilor Si
damo". înainte de a părăsi capi
tala, un etiopian pe care-1 cunos
cusem 
pună în temă.

— Cei din Sidamo — ml-a spus 
el — sînt din tată-ti fiu păstori și 
vînătorl neîntrecuți Ei resping pî- 
nă-n ziua de azi îmbrăcămintea 
din pînză, preferind vestmintele 
din piele de oaie folosite de seco
le. De umbrelă se folosesc însă 
atît în anotimpul secetos, pentru a

mai bine a ținut să mă

se feri de soare, cît și în ano
timpul ploios.

Pe primul om din tribul Si
damo l-am întîlnit în autobuzul 
care ne ducea spre localitatea 
Yirga Alem. S-a urcat la Adami 
Tubu, de unde începe regiunea 
lacurilor din 
îmbrăcămintea 
și cu umbrela 
pe loc atenția 
Taxatorul l-a cerut sulița, pe care 
o avea de asemenea asupra sa. 
pentru a l-o plașa la bagaje, dar 
el a refuzat s-o lase din mină. Și-a 
ocupat un loc la geam și privea în 
zare.

Omul pe care-1 aveam în față, pe 
nume Ber 
tr-un sat 
localității 
bit despre 
din Sidamo, despre lupta lor de zl 
cu zi pentru cîștigarea existenței. 
Spre a cultiva pămîntul, oamenii 
aceștia trebuie mai întîi să defri
șeze locuri acoperite de păduri 
sau arbuști ; dar el nu posedă 
uneltele necesare pentru asemenea 
operații și nici măcar pentru lu
crările agricole propriu-zise.

— înainte — ne spunea interlocu
torul — mat cîștigam cite ceva 
vinzînd piei ■ de șarpe și crocodil. 
Acum nici astea nu ne-au măi ră
mas 1

Tot de la el am aflat Istoria con
cesionării dreptului de vînare a 
șerpilor și crocodililor către firma 
franceză DOFAN, specializată în 
poșete de damă. în primăvară, fir
ma a început construirea unei uzi
ne de tăbăcit piei la Holetta, lîngă 
Addis Abeba, care va intra în pro
ducție peste cîteva luni De aseme
nea, de la 1 ianuarie 1965, într-unul 
din cartierele moderne ale capita
lei, cel al Parlamentului, s-a des
chis o marochinărie care vinde 
produsele firmei.
. .„Deși aflat! într-un colț Izolat de 
țară, cei din Sidamo nu sînt refrac
tari noului, ci dimpotrivă. Ca și toți 
etiopienii pe care i-am întîlnit, ei 
sînt dornici să muncească și să 
ducă o viață demnă Și cînd cineva 
le arată prietenie, știu să-i răs
pundă cu aceleași sentimente.

sudul Etiopiei. Cu 
sa din piele de oaie 
într-o mină a atras 
celorlalfi călători.

Bure, era originar din- 
situat în vecinătatea 

Yabelo ; el ne-a vor- 
viafa grea a oamenilor

Standul româ
nesc Ia TIrgul 
internațional de 

la Alger

Un obiect 
de dispută

In ultimele zile vasele englez 
sosite în porturile franceze Bou 
logne și Calais au întîmpinat t 
nele dificultăți de trafic. Unor 
nu le-a fost permisă intrarea, ic 
altele nu au mai putut să plec 
din aceste porturi. Moti'Aÿl : hotă 
rîrea pescarilor francez*” doptat 
ca măsură de represal contr 
așa-numitei „Convenții?,# la Lon 
dra" care introduce restricț 
pentru vasele franceze ce pescu 
iese scrumbii în apele teritorial 
engleze, adică la mai puțin ”J 
șase mile de coasta Anptie 
Ziarul parizian „Le Figaro 
arată că incidentul putea ; 
prevăzut. La conferința de l 
Londra care a elaborat amintit 
convenție au fost luate o serie d 
măsuri, printre care și clauzi 
foarte supărătoare pentru pesca 
rii francezi, potrivit căreia cin 
nu poate dovedi că a pescuit ș 
mai înainte în apropiere de coas 
ta engleză nu va avea voie sä < 
facă nici în viitor. Or, pescari 
francezi nu puteau și a : vroiai 
să prezinte asemenea bezi. p 
schimb olandezii au venit cu do 
vezi, astfel că ei vor putea lucri 
în continuare în zona disputată

La Londra mai continuă nego
cierile dintre partea franceză ,ș 
cea engleză cu scopul de a se ob
ține o derogare de la convenție 
Dar pînă acum partea franceză 
n-a obținut decît ca vasele fran
ceze să-și poată extinde zona de 
pescuit scrumbii pînă la șase 
mile de coastă.

NUMAI MERCENARII 0 DUC BINE...
RELATĂRILE UNUI ZIAR AUSTRIAC DESPRE SITUAȚIA DIN CONGO

VIENA 19 (Agerpres). — Ziarul 
austriac „Die Presse“ a publicat 
sub semnătura lui Louis Barcati 
care a vizitat recent Congo 
(Leopoldville) o serie de articole 
despre situația din această țară, în 
care se spune printre altele : în 
Congo și în economia acestei țări 
domnește în prezent haosul total, 
comerțul exterior al țării se ci
frează Ia numai a zecea parte față 
de nivelul anului 1960. Transpor
turile în întreaga țară sînt parali
zate. In magazine se găsesc numai 
băuturi străine, whiski scoțian, 
șampanie franceză, dar niciodată 
pîine și carne.

. cumpărare 
populației 
echivalentă
cinci la sută din populația aptă de

; muncă din Leopoldville șomează. 
In restaurantele din Leopoldville, 
menționează Barcati, pot fi întâl
niți oameni bine dispuși, în con
trast cu marea majoritate a popu
lației. Aceștia sînt mercenarii lui 
Chombe, cu ajutorul cărora pre
mierul congolez se menține la 
conducerea guvernului și pe care 
acesta îi folosește împotriva parti
zanilor din Congo. In armată 
domnește o anarhie totală. „Ar
mata regulată“ din Congo nu are 
nici un rol. Chombe contează nu
mai pe mercenarii albi al căror 
număr se 
teva mii. 
cîte 1 000 
locuință 
asemenea,
trofeelor după bunul lor plac“. în 
țară, subliniază Barcati, bîntuie tot 
felul de boli. La Leopoldville tot 
mai mulți oameni mor de tuber
culoză. Din orașul Stanleyville, 
două treimi din populație ' s-a' re
fugiat. Din 1960, subliniază zia-

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Fotografiile transmise de nava cos
mică americană „Marincr-4“ nu au 
putut dovedi nici că există, nici că 
nu există viață pe planeta Marte. 
Dr. Colin Pittendrigh, profesor la 
Universitatea'■din Princeton, criti- 
cînd pe aceia care s-au grăbit să 
aprecieze după prima examinare 
a fotografiilor că pe planeta Marte 
nu ar exista viață, a declarat că 
la această problemă se va putea 
da un răspuns complet abia atunci 
cînd omul va ajunge pe planetă. 
Concluzia că pe Marte nu ar exista 
apă nu este adevărată. Fotografiile 
transmise de „Mariner-4“, a spus 
el, nu au acoperit decît o zonă 
foarte îngustă. Dacă din alt punct 
al Universului s-ar lua fotografii 
asupra unei fîșii transecuatoriale 
din Atlantic s-ar ajunge în mod 
asemănător probabil la concluzia 
că pe planeta noastră nu există 
uscat. Pittendrigh a subliniat, tot
odată, că nu este atît de important 
să se descopere dacă pe Marte 
există viață .sub forma, microbiană 
sau a ființelor ceva mai avansate, 
ci important este să se stabilească 
dacă acestea „sînt capabile să se 
reproducă ele însele“

LIMA. Unități ale armatei guver
namentale din Peru au atacat din 
nou detașamentele de partizani 
care acționează. în munții Anzi în, 
regiunea platoului „Mesa Pelada". 
De ambele părți s-au semnalat 
pierderi de materiale și vieți ome
nești, care însă nu au fost eva
luate. Potrivit declarației purtăto
rului de cuvînt al armatei, mai 
mul» partizani au fost uciși intr-o 
încăierare la cca. 47 de km est de 
Lima;

YORK. Un grup de 19 țări 
ale O.N.U. au prezentat 
Adunării Generale a Na- 
Unite o rezoluție potrivit

NEW 
membre 
sîmbătă 
Hunilor
căreia Gambia va deveni cel de-al 
115-lea stat membru al O.N.U. 
Candidatura Cambiei a fost reco
mandată de Consiliul de Securitate. 
Gambia este o tară situată pe 
coasta de vest a Africii și are o 
populație de 3J6 000 locuitori.

RIO DE JANEIRO. Student» 
universității din Rio de Janeiro au 
protestat împotriva deciziei prin 
care guvernul a declarat ilegale 
asociațiile studențești din acest 
oraș.

Capacitatea de 
a marii majorități a 
este în mod practic 

cu zero. Douăzeci și

ristul austriac, în Congo au murit 
aproximativ 1 000 000 de persoane.

★

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). 
—■ Ministrul de interne din Congo 
(Leopoldville), Victor Nendaka, a 
organizat o conferință de presă în 
cadrul căreia a declarat că deține 
în viitorul parlament aproximativ 
jumătate din numărul locurilor ce 
revin Partidului Convenția națio
nală congoleză (CONACO). După 
cum se știe, la 17 septembrie au 
început lucrările Congresului 
Partidului CONACO al cărui pre
ședinte este premierul Chombe. 
Victor Nendaka, numit 
de ministru de interne 
voinței lui Chombe, 
lucrările congresului 
amenințărilor proferate
be la adresa acelora care au sem
nat carta CONACO și lipsesc delà 
lucrările congresului. Potrivit de
clarației sale, Nendaka este spri
jinit de deputății și senatorii din 
provinciile Congo superior, Uele, 
Kibaliituri, Kiwu de nord, Kiwu 
de sud și Maniema.

în funcția 
împotriva 

boicotează 
în ciuda 
de Chom-

Și-a încheiat 
cariera...

O dira de fum negru descrie o 
linie curbă pe cerul punem* de 
exploziile proiectilelor antiaerie
ne. Bravi apărători ai cerului pa
triei lor, artileriștii nord-vietna- 
mezi și-au atins ținta. Avionul 
pirat „F-105" s-a prăbușit înainte 
de a-și fi îndeplinit ultima mi
siune criminală. In acest fel și-a 
încheiat cariera locotenent-colo- 
nelul american James Robinson 
Risner. Pentagonul a anunțat vi
neri dispariția acestui „as al a- 
vțgției Statelor Unite", care a 
slujit 22 de ani în forțele militare 
aeriene, fiind deținător a nume
roase ordine și medalii. Care sînt 
meritele acestui „as al marții“ ? 
Comunicatul Pentagonului evoca 
faptele sale de arme în războiul 
din Coreea, prezentîndu-l ca spe
cialist în distrugeri de poduri. In 
acțiunile aventuriste ale „escala
dării", întreprinse de agresorii a- 
mericani împotriva R. D. Viet
nam, locotenent-colonelul Risner 
„s-a evidențiat“ conducînd raiduri 
aviatice, bombardînd nu numai 
poduri, ci și localități populate, 
baraje, instalații de utilitate pu
blică. Pentru asemenea „merite" 
a fost decorat în luna aprilie cu 
medalia „Air Force", distincție' 
acordată pentru prima dată unui 
militar în viață.

...Intr-o localitate din Cat^.na 
de sud, cinci copii întreabă cînd 
se va întoarce tatăl lor...

ridică în prezent la cî- 
Aceștia primesc lunar 
de dolari, întreținere și 
gratuită, dispunînd, de 

de „dreptul asupra

CASABLANCA. A luat sfîrșit la 
Casablanca cea de-a 44-a sesiune 
ordinară a Ligii Arabe, la care fiu 
luat ,parte; miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale Ligii, 
în cadrul ultimei ședințe, partici
pant» la dezbateri au căzut de a- 
cord ca Kuweitul să-și prezinte 
candidatura pentru postul vacant,, 
de vicepreședinte la cea de-a 20-a 
sesiune a Adunării Generale a

Notă a M. A. E. al
PEKIN 19 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că la 17 sep
tembrie, Ministerul Afacerilor Ex
terne. al R. P. Chineze a înmînat 
Ambasadei Indiei o notă în care, 
după ce amintește avertismentele 
sale repetate adresate în trecut, 
cere guvernului indian să desfiin
țeze; în decurs de trei zile de la 
primirea notei, toate instalațiile 
militare indiene care se află în 
partea chineză a frontierei China-

R P. Chineze
Sikkim sau la frontiera însăși, să 
pună capăt tuturor acțiunilor de 
incursiune la frontiera chino-in- 
diană, să-i înapoieze pe cetățenii 
chinezi care au fost răpiți și să le 
restituie vitele.

La 19 septembrie, m5.A.E. al 
R. P. Chineze, în urma răspiînsului 
indian, a remis Ambasadei Indiei o 
nouă notă în care prelungește data 
limită fixată în nota precedentă 
pînă la 22 septembrie.

can pentru Okinawa în vederea 
examinării asistenței economice a- 
cordate de Japonia insulei Okina
wa —ț- teritoriu japonez care se 
află sub administrația S.U.A. — în 
perioada anului fiscal 1966.

RABAT. Președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a sosit du
minică la Rabat într-o vizită ofi
cială la invitația regelui Hassan al

KHARTUM. Primul ministru 
ad-interim al Sudanului, Ab
dallah Nugdalla, a ' declarat, 
potrivit agenției France Pres
se, că guvernul sudanez pre
gătește alegeri generale în cele

SCURTEȘTIRI

trei provincii meridionale din 
Sudan. El a subliniat că „Adu
narea Constituantă nu ■ Oj poate 
permite ca reprezinte . .celor 
trei provincii din sud să ^sească 
de la lucrările ei... Guvernul va 
întreprinde toate măsurile nece

O.N.U.
ca Siria 
tul vacant 
nent al Consiliului de Securitate, 
iar Libia în cadrul Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U.

De asemenea, s-a hotărît 
să, candideze pentru pos- 

de membru neperma-

MOSCOVA. La mina „Mirnîi“ din 
lakuția a fost descoperit un diamant 
de 3? de carate. Pe suprafața șl în 
fisurile diamantului se găsește aur. 
După părerea specialiștilor, o aseme
nea îmbinare nu a mai fost întîlnită 
pînă în prezent Ia alt diamant.

Iî-lea al Marocului. Cu prilejul vi
zitei sale la Rabat, președintele 
Nasser va avea convorbiri cu ofi
cialitățile marocane în probleme 
ale situației internationale actua
le. Vor fi examinate, de asemenea, 
relațiile dintre cele două țări și 
probleme ale unității arabe.

sare pentru ca locuitorii din pro
vinciile Equatoria, Nilul superior 
și Bahr-el-Ghazal să poată vota 
pentru a-și desemna . deputății 
lor în Adunarea Constituantă în
luna februarie 1966“.

TOKIO. Luni se întrunește Co
mitetul consultativ japono-ameri-

IZMIR. A fost înregistrat un cu
tremur de pămînt care, timp, de 
trei minute, a provocat o adevăra
tă panică în rîndul populației din 
regiunea Akhisar. Numeroase imo
bile au suferit avarii.

LONDRA. în luna octombrie, tn 
fata tribunalului din orașul Rugby 
vor apare 8 membri ai Ku Klux- 
Klan-ului etjglez care au organizat 
în apropierea orașului manifes
tații rasiste. îmbrăca» în, halate 
albe, ei au ars cruci și au proferat 
injurii la adresa oamenilor de cu
loare chemînd la respectarea „pu
rității rasiale" a Angliei.
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