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Piatra Neamț

PLANUL SA FIE DOAR PATINA VREMII ?

Oltenia
Epilog la
stagiunea 1965
a Litoralului
• Oaspeți : 300 000 • Du

rata convorbirilor telefonice : 
700 de zile... • Ilustrate și 

scrisori : 3 milioane

Aceleași condiții
rezultate diferite

ÎNDEPLINIT
• Bunii gospodari prețuiesc zestrea tehnică ® „Generozitatea" 
unor direcții generale H Nu sînt suficiente procesele-verbale Un 
imperativ: redistribuirea rapidă a utilajelor disponibile

După cum am fost informați 
de la Ministerul Minelor, la 21 
septembrie a fost îndeplinit 
planul de producție prevăzut 
pe primele trei trimestre ale 
anului în întreaga industrie de 
minereuri.

Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, în cele 
nouă luni s-a realizat o pro
ducție mărită la o serie de sor
timente, sporul variind între 5 
și 30 la sută. Totodată, s-au 
obținut rezultate bune pe linia 
îmbunătățirii calității produ
selor, îndeosebi a concentra
telor miniere ce se prelucrea
ză în metalurgia neferoasă 
pentru extracția metalelor. 
Prin valorificarea largă a re
surselor interne, minerii din a- 
cest sector de activitate au 
realizat la întreaga producție 
marfă, pînă la data îndeplini
rii planului pe cele trei tri
mestre, economii suplimentare 
în valoare de 16 milioane lei.

La producția globală indus
trială a țării, regiunea Bacău 
participă în prezent cu o pon
dere de peste 6,2 Ia sută, față 
de 5,9 la sută în 1959. E firesc. 
Numai in șesenal s-au alocat 
regiunii Bacău, din fondurile 
statului, investiții de 11,5 mili
arde lei. Din totalul investițiilor, 
75 la sută au fost folosite pen
tru construirea de noi întreprin
deri, pentru utilări și moderni
zări în vederea dezvoltării ca
pacităților de producție, ceea 
ce a determinat creșterea po
tențialului economic al regiunii, 
în ultimii trei ani, au fost puse 
în funcțiune Combinatul de ca
uciuc sintetic și produse petro
chimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, secțiile de poli- 
clorură de vinii emulsie, sus
pensie și instalația de electroli
ză cu catod de mercur de la 
Combinatul chimic Borzești, 
salba de hidrocentrale de pe 
Bistrița — de la Pîngărați și 
pînă la Roznov — combinatele 
de industrializare a lemnului de 
la Comănești și Bacău. Produc
ția globală industrială a regiu
nii este în acest an de 2,5 ori 
mai mare decii in 1959.

Furnaliștii de la Uzinele 
„Victoria“-Călan au îndeplinit 
cu 8 zile mai devreme preve
derile planului de producție 
pe primele trei trimestre, 
în perioada care a trecut din 
acest an ei au produs și livrat 
turnătoriilor din țară, peste 
prevederi, o cantitate de fontă 
din care se pot turna piesele 
nèéesare pentru fabricarea a 
peste 1140 tractoare. îmbună
tățirile tehnologice aduse a- 
gregatelor au permis ridicarea 
indicilor de utilizare a aces
tora și îmbunătățirea calității 
producției. Furnaliștii au obți
nut d6 la începutul anului eco
nomii suplimentare în valoare 
de aproape 3 milioane lei.

Sporirea continuă a producției 
industriale a regiunii are un fun
dament solid : noile întreprinderi 
sînt înzestrate cu instalații și uti
laje moderne, de înaltă tehnici
tate, se folosesc tehnologii avan
sate, a crescut gradul de calificare 
a muncitorilor. în întrecerea so
cialistă, colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, îndrumate 
de organizațiile de partid, se pre
ocupă îndeaproape de ridicarea 
indicilor de utilizare a agregate
lor, contribuind astfel la recu
perarea mai devreme a fondurilor 
investite, la mărirea eficienței ac
tivității economice a întreprinde
rilor. La Termocentrala Bor
zești, prin aplicarea unui program 
complex de măsuri referitoare la

buna întreținere și exploatarea 
rațională a agregatelor, indicii de 
utilizare au sporit an de an, ob- 
ținîndu-se în primul semestru al 
acestui an o depășire cu 24,6 MW 
a puterii medii instalate. Conco
mitent cu creșterea economicității 
producției, la Combinatul de în
grășăminte cu azot din Piatra 
Neamț s-a ridicat nivelul indicilor 
de folosire a instalațiilor. Pe baza 
modernizării unor utilaje, a per
fecționării procesului tehnologic 
etc., colectivul combinatului a rea
lizat în opt luni din acest an o 
producție suplimentară de 6 000 
tone de îngrășăminte.

Asemenea exemple se mai pot 
da. Ele arată că majoritatea colec
tivelor de întreprinderi din regiune 
prețuiesc „zestrea" tehnică In care 
statul a investit fonduri însemnate, se 
străduiesc să folosească cit mai rațio
nal mașinile și utilajele și — ceea ce 
este important — să depășească ca
pacitățile proiectate, obținind în plus 
cantități însemnate de produse, in 
condiții economice.

Totuși, în unele întreprinderi 
din regiune mai există capacități 
de producție, diferite instalații 
care nu sînt utilizate judicios sau 
care nu funcționează. La Fabrica 
de ciment din Bicaz a intrat în 
exploatare la începutul acestui an 
o stație de amendamente calcaroa- 
se. Ea a fost proiectată pentru o 
producție anuală de 250 000 tone. 
Normal era ca ea să funcționeze 
continuu, potrivit prescripțiilor 
tehnologice. în realitate, stația a 
funcționat numai cîteva luni. Nu 
este vorba de vreo defecțiune teh
nică. Iată, de altfel, care este pă
rerea inginerului VASILE OLARU, 
directorul fabricii :

— Nu avem spații suficiente de 
depozitare a amendamentelor. De 
fapt, nici nu urmărim să depozi
tăm multă vreme aceste produse. 
Ar fi neeconomic. După cite știu, 
amendamentele calcaroase sînt 
foarte solicitate de unele unități 
agricole. Ar trebui ca aceste pro
duse să nu stea nici o săptămînă

este necesar ca 
și Consiliul Superior 
faciliteze încheierea 
beneficiarii

producție 
pe care

acum s-au
pentru livrarea

pentru 
de amenda- 
o fabricăm. 

încheiat con- 
a circa

în depozit, să fie livrate imediat. 
Iată de ce
ministerul nostru 
al Agriculturii să 
contractelor cu 
întreaga 
mente
Pînă 
tracte
125 000 de tone de amendamente.

/în asemenea condiții stația mai 
mult stă.

Evident, gradul de folosire a sta
ției de amendamente ar crește, 
dacă cele două 
s-ar îngriji de 
telor. Este un 
de realizat ?

CONSTANȚA (co
resp. „Scînteii“). 
— Pe litoral se 
consumă ultimele 
clipe ale sezonu
lui. Soarele se 
simte parcă mai 
stingherit, nu ca 
in zilele lui de 
glorie estivală. în 
registrele de evi
dentă din stațiuni 
se înșiruie kilo
metri de nume. 
Nume de oameni, 
de localități, de 
țări. Numărul tu
riștilor din țară și 
de peste hotare 
care au fost în se
zonul acestui an 
oaspeții litoralului 
este de
Lor li se adaugă 
alții, zeci 
de vizitatori oca
zionali, de ex
cursioniști. O bo
gată și instructivă 
statistică ne oferă

300 000.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL CAMBODGIEI

Consiliului de Stat 
Socialiste România, 
a primit la 23 sep-

organe 
încheierea 
lucru atît

centrale 
contrac- 
de greu

Gheorghe 
coresp. „Scînteii

BALTA

de mii

(Continuare în pag. a III-a)

Președintele
al Republicii 
Chivu Stoica, 
tembrie pe ambasadorul Cambod-

giei în Republica Socialistă Româ
nia, Measketh Caimerom, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare. 
(In pag. a IlI-a, cuvîntările rostite)

A treia unitate industrială 
din regiunea Arge® care și-a 
îndeplinit planul pe cele trei 
trimestre ale anului înainte de 
termen este întreprinderea de 
poduri metalice și prefabricate 
de beton din Pitești. în perioa
da care a trecut din acest an 
colectivul acestei unități a 
produs peste prevederile pla
nului 660 tone construcții me
talice și 17 tone schele tubu
läre. Productivitatea muncii a 
crescut cu 4,4 la sută față de 
plan. întreprinderea a reali- 

1 zat și numeroase produse 
noi : stîlpi pentru liniile de 
curent de înaltă tensiune, 
stîlpi pentru automatizarea 
descărcării minereurilor de pe 
vapoare, unele construcții me
talice pentru șantierul de la 
Porțile de Fier.

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

INSTANTANEE

PENTRU
Din nou Țăndărică a bătut de

peșă către toate meridianele pă
mântului, din nou Bucureștiul a 
devenit centrul lumii păpușărești.

O lume a păpușilor ? Da, există 
un tulburător univers guvernat de 
atotputernica fantezie umană, o 
lume populată de personaje neo
bișnuite, inspirate de plăsmuirile 
basmului ori de plăsmuirile viito
rului dar, mai ales, de bogăția ini
maginabilă a realității.

Spectacolele celui de-al III-lea 
Festival internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete arată că 
lumea aceasta se află în ofensivă. 
Dacă ar exista o hartă a sensibi
lității umane, s-ar putea constata 
că păpușile o cuceresc pas cu pas, 
ignorînd granița oricărei prejude
căți. Nu, păpușilor nu le stau bine 
numai umorul și parodia, sau cu-

și oficiile poștale 
și telefonice, ale 
căror fire deve
neau telegarii sa
lutărilor de la 
mare. în stațiuni
le de pe litoral 
s-au efectuat în 
acest sezon aproa
pe 200 000 de con
vorbiri telefonice, 
cu o durată totală 
de peste un mi
lion de minute. 
Transformați 
ceste minute
veți constata că 
litoralul a vorbit 
cu restul țării 
timp de... 700 de 
zile. Și pe calea 
scrisului, salutări
le și urările trans
mise de pe litoral 
cîntăresc greu : 
zeci de mii de ki
lograme, adunate 
din cele peste trei 
milioane de ilu
strate și scrisori.

a-
Și

Acum, în aceste zile calde 
de toamnă, ogoarele au de
venit pentru mecanizatorii 
și țăranii cooperatori din re
giunea Oltenia locul unde se 
trece un greu examen, acela 
de bun gospodar. Ei au de a- 
rat și însămînțat aproape 
380 000 ha cu păioase. Timpul, 
buna organizare a muncii, ca
litatea lucrărilor sînt cei mai 
exigenți examinatori. în fața 
lor lucrătorii 
multe raioane 
prezintă bine 
din raioanele 
Iești, Vînju Mare și Strehaia, 
folosind din plin timpul priel
nic de lucru, tractoarele și a- 
telajele, au reușit ca pînă în 
prezent să se situeze în frun
tea regiunii. Merită în mod 
deosebit amintit faptul că ra
ionul Craiova, deși rămas în 
urmă în campania de primă
vară, constituie acum un e- 
xemplu pentru raioanele ve
cine. La cooperativele agrico
le din comunele Leu, Coșo- 
veni, Ghercești, Glodu și al
tele, pînă la 21 septembrie au 
fost însămînțate cu grîu și se
cară între 120 și 210 ha. 
Cu toate greutățile Intîmpinate 
de mecanizatori șl cooperatori 
din cauza lipsei de precipitații, 
In raionul Craiova, viteza zil
nică la Insămînțare a ajuns la a- 
proape 1 900 ha, mal mare de- 
cit In celelalte raioane. Realiză
rile obținute in ultimele zile In 
raioanele Craiova, Băileștl, Vinju 
Mare și Strehaia au permis ca 
pe regiune să se obțină un ritm 
satisfăcător de lucru la pregăti
rea terenului și la insămințări. 
Astfel, au fost arate pînă a- 
cum aproape 200 000 ha, peste 
124 000 ha au fost pregătite 
pentru însămînțat, îar pe cir
ca 55 000 ha s-au semănat 
păioase.

Față de posibilitățile exis
tente, aceste realizări sînt însă 
departe de a fi satisfăcătoare. 
Raioanele Calafat, Filiași și 
Corabia au de însămînțat în 
această toamnă peste 81 000 ha 
cu grîu și secară. Cum se pre
zintă situația la ora actuală ?

ogoarelor din 
ale regiunii se 
pregătiți. Cei 
Craiova, Băi-

ce

Calafatul și Corabia, frun
tașe la celelalte lucrări a- 
gricole din acest an, deși au 
condiții asemănătoare cu ra
ionul Băilești, unde s-au însă- 
mînțat peste 8 500 ha, sînt 
mult rămase în urmă. 
Viteza zilnică realizată la a- 
rături in raionul Calafat este cu 
300 ha mai mică declt cea pla
nificată. La Corabia viteza zilni
că la arături nici n-a atins S0 la 
sută din prevederi. In raioanele 
amintite s-au însămtnțat doar 2 
și respectiv 3 la sută din supra
fețele prevăzute.

Nici In raionul Filiași situația 
nu e mai bună. Față de 
această stare de lucruri te în
trebi cu nedumerire pe
bază au fost planificate vi
tezele de lucru în aceste ra
ioane, unde sînt tractoarele, 
semănătorile și celelalte ma
șini agricole, ce fac specia
liștii și factorii care răspund 
din partea consiliilor agricole 
și S.M.T.-uri, cît și a coope
rativelor agricole de produc
ție de bunul mers al campa
niei de însămînțat?

Vizitînd cooperativa agrico
lă din Fălcoiu, raionul Ca
racal, am găsit la 20 septem
brie totul pregătit pentru în- 
sămînțări. Cele 10 tractoare 
care deservesc cooperativa 
funcționau din plin. Dar cu 
însămînțările de toamnă cum 
stați ? „începem de mîine — 
mi-a răspuns inginerul agro
nom Florea Dan“. Mă refer 
la acest exemplu pentru că 
acest cuvînt „mîine“ îl poți 
auzi în multe cooperative și 
gospodării de stat din regiu
nea Oltenia. La trustul Gos
tat Tr. Severin specialiștii au 
întocmit un plan de lucrări 
în care au prevăzut : „cu po
sibilitățile de Care dispunem 
vom efectua zilnic 325 ha 
arături, 956 ha teren pregă
tit și 1 090 ha însămînțate“.

Victor DELEANU
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

IERI S-A DESCHIS ÎN CAPITALĂ

Expoziția construcției
economice a R. P. Chineze

La București, în pavilionul din 
parcul Herăstrău, s-a deschis joi 
la amiază Expoziția construcției 
economice a Republicii Populare 
Chineze.

La festivitatea inaugurală au 
participat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; precum și Bujor Almă- 
șan, Gheorghe Cioară, Roman Mol
dovan, Ion Marinescu, Mihai Ma
rinescu, Cornel Onescu, Bucur 
Șchiopu — miniștri, George Ma
covescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alți membri 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale economice, condu
cători ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și străini.

Erau de față șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației guvernamenta-

TOATE VÎRSTELE
pletele improvizate odinioară la 
bîlci. Păpușile s-au emancipat, au 
început să-l „citească" pe Shakes
peare, pe Eminescu, pe Pușkin, pe 
Garda Lorca ; ba chiar au început 
să asculte muzică, au descoperit 
opera și baletul. In spectacolele 
păpușilor sosite la festival am pu-

tut asculta muzică de Mussorgski, 
Bartok, Stravinski. Personajele de 
lemn și mucava au învățat grația 
balerinilor și arta mimilor.

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a II-a)

SOVIETICE LA BUCUREȘTI
9

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a

primit joi pe I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. (Agerpres)

le a R. P. Chineze, în frunte cu 
Cean Lin-ci, care ne vizitează țara 
cu acest prilej.

Festivitatea a fost deschisă de 
Cian Hua-dun, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului chinez pentru pro
movarea comerțului internațional.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii 
și Republicii

A luat apoi 
rul delegației 
R. P. Chineze, 
trul industriei cărbunelui, 
după ce
Ion Gheorghe Maurer și 
Bodnaraș, a mulțumit guvernului 
și poporului român pentru spriji
nul acordat în cursul pregătirii 
expoziției. Relevînd faptul că 
pentru a doua oară este organizată 
la București o astfel de expoziție, 
oaspetele a subliniat că ea oglin
dește în mod sintetic noile victorii 
și realizări obținute în ultimii ani 
de poporul chinez în revoluția so
cialistă și în construcția socialistă, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez și a tovarășului 
Mao Țze-dun. Producția industria
lă globală din anul 1964 — a sub
liniat vorbitorul — a crescut cu 
peste 15 la sută față de 1963. Mul
te utilaje și instalații de calitate 
superioară de mari proporții și 
precizie, precum și echipamente 
complexe, pe care China nu 
le putea produce în trecut, sînt 
acum proiectate și executate în 
R. P. Chineză. La actuala expoziție 
sînt prezentate o parte din aceste 
produse.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la dezvoltarea agriculturii 
R. P. Chineze, arătînd că recoltele 
sînt din an în an mai bune. Știin
ța, tehnica, cultura și învățămîntul 
au cunoscut și ele o nouă dezvol
tare. Nivelul de trai al poporului 
crește treptat. în momentul de 
față — a spus vorbitorul — se 
conturează un nou avînt al pro
ducției industriale și agricole.

După ce a subliniat că poporul 
chinez se bucură de realizările 
poporului frate român, obținute 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, el a spus : între Chi
na și România s-au statornicit re
lații strînse de prietenie și colabo
rare. Conducătorii țărilor noastre 
au făcut de mai multe ori vizite

Socialiste România 
Populare Chineze, 
cuvîntul conducăto- 

guvernamentale a 
Cean Lin-ci, minis

care, 
a salutat pe tovarășii 

Emil

(Continuare în pag. a III-a)

La inaugurarea expoziției

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER
A DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE CHINEZE

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a primit joi după-amiază delegația 
guvernamentală chineză, condusă 
de Cean Lin-ci, ministrul industriei 
cărbunelui, care ne vizitează țara 
cu prilejul inaugurării Expoziției 
construcției economice a R. P. Chi
neze.

La întrevedere, în timpul căreia 
a avut loc o discuție cordială, prie
tenească, au luat parte Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț.

(Agerpres)
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MMI

așteaptă acolo ?

cetățenilor în acest impor-

O

Fină atunci facem 
putem.
găsiți, totuși, că 

spălarea unei că- 
de o lună

e în fiecare zi la 
ne spune ing.

GEORGESCU,

Concurența

între „surori"

AL V-LEA SALON INTERNATIONAL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ

ZilnicLIANA GRILL (România) Enigmă LEOPOLD FISCHER (Austria)

(Fotografii distinse cu premiul I)

Nu din toata cite

Liceul economic cu profil larg

(Urmare din pag. I-a)

se acor- 
în pro-

Cezar BASNO 
lector universitar

■ ■

Plajă la mare... înălțime pe masivul Iezer Păpușa

il

CU HAINELE
LA CURĂȚAT

O clipă de neatenție și costumul s-a pătat. E 
o pată banală, de grăsime ori vopsea, dar, evi
dent, ea te împiedică să porți hainele așa. Nu 
știi să le cureți ? Pornești cu ele la subsuoară 
spre una din unitățile specializate în această 
activitate. Ce te

Termene

interminabile
Trecem pragul centrului 

de curățătorie chimică 
„Nufărul“ din calea Călă
rași nr. 134. Surprinde, 
încă de Ia început, aspec
tul interiorului ; totul e 
vechi, murdar, prost între
ținut. Dar să trecem peste 
asemenea impresii și să 
apelăm la serviciile uni
tății :

— Doresc 
costumul. Cît

— O lună, 
puțin...

— Nu s-ar 
gur ?

— Cel mai 
Atîta durează !

Desigur, te împaci greu 
cu gîndul că pentru o pată 
trebuie să te lipsești de 
haine o lună. Neavînd însă 
altă soluție, lași hainele. 
Prevăzător, te interesezi :

— Ce număr de telefon 
aveți ? Poate, totuși...

— Nu avem telefon. Tre
ceți personal.

După o lună, reapari plin 
de încredere în pragul ace
luiași centru.

— Nu este gata — spune 
responsabila, după ce răs
colește printr-un vraf de 
hîrtii. Mai treceți ! Poate 
peste o zi, două...

Treci și peste o zi, și pes
te mai multe, hainele însă 
tot n-au sosit. Care este 
cauza ?

Am stat de vorbă cu nu
meroși cetățeni. Majorita
tea sesizau faptul că centrele 
de deservire ale „Nufărului" 
nu se țin de cuvînt, poartă 
oamenii pe drumuri. Nu exis
tă nici o dată garanția că 
ziua înscrisă pe bon va co
incide cu data la care ilnt 
gata obiectele date la curățat. 
La „Luceafărul“, nici nu 
se înscrie pe bon vreun 
termen. Ca să fie mai „si
gur“ ! Și cum un mare nu
măr de centre nu au tele
foane, pierzi ceasuri pre
țioase cu deplasarea la fața 
locului, spre a afla că ăl 
venit degeaba. ”

în condica centrului din 
str. Buzești nr. 8, un ce
tățean a scris cu amără
ciune : „Este sezonul de cu
rățat al pardesielor și ba- 
loanelor. Am fost la unita
tea întreprinderii „Lucea
fărul“ din calea Griviței și 
mi s*a spus că nu primeș
te baloane. M-au îndreptat 
la „Nufărul“, pe Buzești. 
Dar și aici ara fost refuzat. 
Unde să mă mai duc ?“.

O întrebare îndreptățită. 
Cert e că, în limita posibi
lităților, unitățile întreprin
derii „Nufărul“ primesc la 
curățat obiecte de acest fel. 
„Luceafărul“ însă, care are 
posibilități mai mari de 
deservire, a „rezolvat“ pro
blema, afișînd la toate cen
trele că „nu mai primește 
baloane“.

Tocmai acum, în plin se
zon.

să-mi curăț 
durează ?
Poate mai

putea ști sl-

sigur o lună.

Degeaba cauți

vopsitorie...
încurajat de firma cu li

tere mari : „Vopsitoria și 
curățătoria chimică Lu
ceafărul“, cetățeanul intră 
în unitatea din str. Gra- 
mont nr. 2

— Aș vrea să vopsesc...
Este întrerupt prompt și 

cu nedumerire :
— De peste doi ani nu 

mai executăm vopsitorie. 
Cum de n-ați știut ?

— N-am avut de unde. 
Și apoi firma...

— Nu luați seama la fir
mă !

O asèmenea autodenigra- 
re mai rar. Solicitantul in
sistă totuși :

*- Unde m-aș putea a- 
dresa ?

— Nicăieri. Mai vin și al
ții și întreabă. N-avem ce 
le spune. După cîte știm, 
In Capitală nu există nici 
o unitate care să execute 
vopsirea obiectelor pentru 
populație.

Tov. ION BAZAVAN, in
giner șef al întreprinderii 
„Luceafărul“, ne confirmă 
cele aflate :

— Intr-adevăr, nu mai 
vopsim pentru populație de 
doi ani. Întreprinderea noa
stră a căpătat 
fii. Activitatea 
re este la noi 
lichidare. Ea
curînd, împreună cu secția

un 
de 
pe 
va

alt pro* 
deservi- 
cale de 
trece în

pe care o avem, la între
prinderea „Nufărul“ a Sfa
tului popular al Capitalei. 
La fel și centrele de de
servire.

Am făcut o vizită și la 
sfat. Ne-am adresat tov. 
DUMITRU VACU, șef ad
junct al secției de industrie 
locală.

— în problema vopsito- 
riei, greșeala este a „Lu
ceafărului“ Exista o înțe
legere cu întreprinderea să 
nu sisteze această activita
te pînă cînd întreprinderi
le sfatului nu-și creează 
posibilități s-o preia „Lu
ceafărul“ n-a respectat însă 
înțelegerea și am fost puși 
în fața faptului împlinit. 
Adevărul este acesta — ce
tățenii n-au în momentul 
de față nici o unitate care 
să vopsească articole de 
îmbrăcăminte

— Bine, dar în doi ani nu 
s-a putut face nimic ?

— Există proiecte și stu
dii care se tot refac și se 
tot împotmolesc pe. filieră, 
la avizare. In momentul de 
față, se pare însă că lucru
rile sînt foarte aproape de 
rezolvare. La fel și în pri
vința curățătoriilor chimi
ce Căci principala cauză a 
nerespectării termenelor de 
execuție a comenzilor con
stă în capacitatea mică de 
care dispunem. Avem pro
iecte frumoase, a căror 
realizare ar crea condiții 
corespunzătoare acestei ac
tivități, 
însă ce

— Nu 
pentru 
măși termenu' 
este colosal de lung ?

— Firește. Părerea mea 
este că forurile de care de
pinde crearea unei baze teh
nice moderne a întreprin
derii „Nufărul“ nu ne-au 
dat tot sprijinul în această 
direcție. O „mostră" a. ceea 
ce ar trebui să fie o cură
țătorie chimică modernă o 
constituie unitatea din ca
lea Moșilor. Ar trebui să 
avem complexe de acest 
tip, cu mai multe activități 
rapide — curățătorie, spă
lat lenjerie, vopsitorie.

Mai întîi o vizită la 
„mostra“ din calea Moși
lor. Unitatea impresionează 
încă de afară. Modernă, cu 
fațadă frumoasă, dar și cu 
o înghesuială febrilă în fața 
ușii.

— Așa 
noi — 
ILEANA

șefa unității. Prima cerință 
a unei curățătorii este să 
execute rapid și bine co
menzile Noi ne-am cîștigat 
această faimă, dar, în raport 
cu solicitările, capacitatea 
secției este mică. Executăm 
comenzile în trei zile.

Intr-adevăr, avem în față 
o unitate cum am dori să exis
te și altele în Capitală. Exe
cuția este ireproșabilă. Pentru 
cazurile urgente ți nepre
văzute ;— se curăță cos
tumele pe loc, în două ore. 
Cetățeanului i se pun la 
dispoziție cabine de aștep
tare, halate elegante, posi
bilități de a-și petrece a- 
cest timp agreabil.

— în privința execuției, 
ne străduim să fim la înăl
țime nu numai la unitatea 
din Moșilor, ci la toate cen
trele noastre — ne spune 
tov. MARIA GRIGORE, di
rector al întreprinderii 
„Nufărul“. Pentru aceasta 
am întărit .controlul de ca
litate pe faze tehnologice și 
la fiecare schimb Sintern, 
de asemenea, dotati cu ma
șini moderne. Principala 
cauză a nemulțumirilor și 
a termenelor lungi o consti
tuie însă capacitatea limi
tată.

— Dar nerespectarea 
termenelor, și așa ltingi ?

— în general se respec
tă. Sînt însă obiecte care 
au pete „ascunse“, ce ies la 
iveală abia după prima 
spălare. Și atunci ele sînt 
introduse din nou in pro
cesul de curățire.

Este limpede că neres
pectarea termenelor nu 
poate fi pusă doar pe sea
ma .„defectelor ascunse“ 
ale țesăturilor, ci pe slaba 
preocupare a întreprinde
rii de a-și ține cuvîntul 
dat cetățeanului. Termene
le stabilite sînt maxime și 
în cadrul lor ar putea fi 
rezolvate cele mai compli
cate și neprevăzute greutăți 
ivite pe parcurs.

— Cum sînt repartizate 
centrele teritorial ?

— S-a ținut seama de 
cerința că fiecare cartier 
să aibă una sau mai multe 
unități de spălătorie și cu
rățătorie. In momentul de 
față, noi preluăm o serie 
de centre ale „Luceafăru
lui". Din păcate însă, nu 
toate localurile ne sînt pre
date nouă, ci și Direcției 
comerciale a S.P.C., pentru 
alte déstihatli.

— Dar atît industria lo
cală, cît.și Direcția comer
cială aparțin tot sfatului.

— Ce folos !
Deci, două secții „surori 

ale sfatului sînt înfr-o asî 
duă activitate pentru 
pune mîna pe spațiile „Lu
ceafărului". Oare cele două 
secțiuni nu sînt conduse de 
acelățl comitet executiv 1 
Este oare mai importantă 
deschiderea unei tutungerii 
într-un loc în care este ab
solut necesară o curățăto
rie ? (exemplu unitățile din 
Piața Kogălniceanu nr. 5, 
strada Coșbuc nr. 60 etc.).

★
Sectorul deservirii

tant domeniu se află cu mult în urma necesită
ților Studiile și proiectele privind lărgirea și mo
dernizarea capacității de producție sînt tergiver
sate. In același timp, însă, sînt posibilități pen
tru o mai bună organizare a muncii în unitățile 
existente, în așa fel ca termenele să fie termene, 
iar cuvîntul dat cetățeanului să fie respectat. 
Sfatul popular al Capitalei, în seama căruia 
cade sarcina dezvoltării rețelei de deservire, 
trebuie să ia cele mai eficiente măsuri pentru 
ca și acest sector să funcționeze în mod cores
punzător.

Vasile TINCU

LICEELE DE SPECIALITATE
La redacție continuă să 

sosească scrisori în care se 
expun diferite opinii in le
gătură cu problemele pri

vind profilul, programele și planurile de învățământ ale li
ceelor de specialitate care vor fi înființate corespunzător 
Directivelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Publicăm în 
numărul de azi două dintre ele.

Momentul ales de către partid pen
tru înființarea liceelor de specialitate 
mi se pare cît se poate de potrivit. 
Crearea acestor verigi ale învățămîn- 
tului mediu răspunde în totul nevoilor 
actuale și viitoare ale pregătirii ca
drelor de tehnicieni necesare econo
miei naționale.

Am citit cu mult interes articolul in
titulat „Anticipări asupra profilului li
ceelor industriale", apărut în „Scîn- 
leia”. Autorii lui au formulat o seamă 
de propuneri judicioase cu care în 
bună parte sînt de acord. Cred însă 
că merită o discuție mai amplă pro
blema raportului dintre obiectele de 
cultură generală și cele de cultură 
tehnică. Spre deosebire de semnatarii 
articolului înainte amintit, mie mi se 
pare că cel mai indicat ar fi ca în pri
mii trei ani de școală, pentru cele 
două grupe de discipline să se re
partizeze un număr aproximativ egal 
de ore. în anul IV cred că ar trebui 
afectat un număr mai mare de ore pre
gătirii teoretice și practice de specia
litate, iar în ultimul an, planul de în- 
vățămînf să cuprindă numai materiile 
de cultură generală cerule la exame
nul de maturitate, îneîf cel puțin 70 
la sută din ore să poată fi consacrate 
pregătirii tehnice și practice. Astfel nu 
s-ar studia „din toate cțfe puțin”, Ci 
s-ar crea posibilități pentru fundamen
tarea cunoștințelor de cultură gene
rală și de specialitate' ale absolven
ților.

Unii colegi se întreabă dacă toți 
absolvenții liceelor industriale vor pu
tea să fie folosiți, imediat după ab
solvirea școlii, ca tehnicieni. Și eu în
clin să cred că nu toți. Propunerile 
expuse mai sus cu privire la structura 
programelor țin seama și de această 
probabilitate.

Mie mi se pare că după primele 
trei clase elevii ar trebui să susțină un 
examen de muncitor calificat într-0 
anumită meserie. Aceasta ar avea un 
dublu avantaj. Viitorii tehnicieni ar 
dobîndi o specialitate de bază, iar 
elevii care se va constata că își însu
șesc materia mai greu ar putea în
trerupe, cel puțin pentru moment 
școala, pentru a intra în producție. 
In consecință, ar frecventa ultimele 
clase numai cei care dau dovadă de 
sîrguință și aptitudini pentru a deveni 
buni tehnicieni. Totodată, propun ca 
absolvenții cu diplomă de maturitate, 
în cazul cind se încadrează în pro-

ducțle, să lucreze primul an ca sta
giari, pentru a trece prin toate fazele 
meseriei alese ți a-ji desăvtrțl 
cunoștințele de specialitate tnsuțite. 
Acest stagiu ar constitui pentru con
ducerile întreprinderilor un criteriu de 
selecție mult mai concludent decît no
tele obținute în școală — care spun 
mult, dar cîteodată nu oglindesc des
tul de fidel șl calitățile de organiza
tor al producției, caracteristice unui 
bun tehnician.

După cum se știe, în țara noastră 
oamenii muncii au largi posibilităji 
pentru a-și îmbogăți cunoștințele, fă>-ă 
a părăsi locurile lor de muncă, prin 
învăfămîntul seral și fără frecvență. 
Aceste forme de studiu ar putea îi 
extinse și la liceele de specialitate. 
In cazul celor industriale propun să 
so înființeze numai secții serale cu o 
durată de școlarizare de șase ani. de
oarece în acest timp materia poate fl 
eșa’onafă mai corespunzător pentru 
„serelișfi". La secțiile amintite și-ar 
putea continua studiile după o anu
mită perioadă și tinerii care, din dife
rite considerente, se încadrează în 
producție după anul III.

Am formulat, în rîndurile de față, 
doar cîteva propuneri pe carè le su
pun atenției colegilor și a forurilor 
de specialitate.

Gheorghe DIACONU, 
directorul școlii profesionale 
„Grivița Roși#“

Ce grad de specializare să adop
tăm ? E o întrebare la care cred că 
trebuie Să se dea răspuns înainte de 
elaborarea programelor liceelor de 
specialitate. în cele ce urmează 
am să încerc să schițez cîteva su
gestii privind profilul viitoarelor licee 
economice.

După părerea mea, nu ar fl Indi
cată o specializare îngustă. Varieta
tea ramurilor de activitate economică, 
numărul mare de compartimente din 
aparatul economic și administrativ 
duce la o asemenea diversitate a pro
filului locurilor de muncă, îneît posi
bilitatea pregătirii „desăvîrșite" 
fru o anumită specialitate pe I 
școlii îmi pare din capul 
discutabilă. De altfel, chiar 
periența școlilor medii 
subliniază cu pregnanță 
acestei afirmații. Specializarea 
mitată pe ramuri economice (indus
trie, comerț, cooperație), pe profesii 
(contabil, planificator, statistician, 
merceolog etc.) a condus în practică 
la necesitatea includerii în programe 
a unor discipline cu o tematică în
gustă ; în cadrul lor se predau mai 
ales amănunte despre felurite norme 
și instrucțiuni, care se cereau a ti 
memorate de elevi. O asemenea șco
larizare a impietat asupra nivelului 
pregătirii absolvenților și a dus la 
adaptarea lor greoaie în profesie.

După părerea mea, crearea unui 
tip unic de liceu economic, cu un 
profil larg ar asigura mari avantaj«. 
In acest cadru cred că tinerii ar tre
bui pregătiți pe baza următoarelor 
grupe de discipline : economia poli
tică, economia întreprinderii indus
triale (organizarea, planificarea și fi
nanțele întreprinderii), evidența eco-

pen- 
băncile 
locului 
și ex- 
tehnice 
justețea 

li-

nomică (contabilitate, statistică, analiză 
economică). Sistemului de evidență 
economică, coloana vertebrală a cali
ficării cadrului mediu economic, se 
pare că ar fi necesar să i 
de o pondere importantă 
cesul de învățămînf (circa 1/2 din 
timpul afectat disciplinelor de specia
litate) și să constituie obiect princi
pal în perioada de practică. De ase
menea, propun să se acorde o aten
ție deosebită cunoașterii problemelor 
economice ale conducerii întreprinde
rilor ; acestei discipline de speciali
tate poate că ar trebui să i se acorde 
circa 1/3 din orele afectate pregătirii 
de specialitate.

Consider că economia politică 
poate fi predată încă din anii primi 
de studiu, punîndu-se un accent deo
sebit pe cunoașterea legităților șl ca
tegoriilor economice proprii socialis
mului. Elevii și-ar însuși astfel din 
timp problemele teoretice, fără de 
cunoașterea cărora nu pot fi studiate 
temeinic teme care se referă la or
ganizarea, planificarea, finanțele eco
nomiei naționale în ansamblul său.

Stabilirea judicioasă a profilului li
ceelor economice este o sarcină de 
mare răspundere care solicită, în con
tinuare, confruntări de opinii și schim
buri de păreri între profesori și ca
drele din economie. Figurat vorbind, 
programele și planurile de învăță
mînf vor trebui să fie astfel alcătuite, 
îneît absolvenților să li se permită să 
vadă strălucirea scîntèiètôàre a dia
mantului oricît de îngustă și limi
tată ar urma să fie fațeta pe care vor 
fi chemați să o cizeleze.

Pentru toate
virstele

Ofensiva păpușilor tinde să-i cu
cerească și pe oamenii mari. Și re
ușește. Virstele se întrepătrund, o- 
mul matur simte nevoia să se a- 
plece asupra copilăriei. Dar și 
virstele omenirii se întrepătrund.

Teatrul din Udaipur (India) își 
prezintă spectacolele în stil clasic 
urnind tradiții vechi de două mi
le iii. Pe scenă apar vestigiile ace- 
l< r vremi, mărturii despre arta, 
îmbrăcămintea, obiceiurile epocii. 
Evident, păpușile își au arheologii 
lor ! Dar și vizionarii lor. Surprin
zător, teatrul din Bacău descope
ră, la 2 000 de ani distanță, încă 
o modalitate în care păpușile îm
bracă o modernă haină de fante
zie. Citeva lanterne mișcate rapid 
creează in întuneric două cercuri 
și patru linii : capul, trupul, bra-

fêlé și picioarele unui personaj re
dus la schema esențială, ca in schi
țele naive ale copiilor, ca în ima
ginile stilizate ale lui Popescu- 
Gopo. Totul într-o mișcare frene
tică și continuă fără de care iluzia 
s-ar destrăma.

Lumina colaborează cu întune
ricul ! Cine și-ar fi putut imagină 
că hidrocentrala dé la Bicaz va a- 
limenta. și niște... păpuși electrice ? 
In universul păpușilor totul e po
sibil.

Tocmai de aceea, dacă cineva e 
pîndit de anchiloza spiritului, dacă 
altcineva a uitat să rîdă, dacă cine
va a pierdut generozitatea visului, 
invitați-l la un spectacol al păpuși
lor. Ele inspiră zîmbetul și sensi
bilitatea, poezia și umorul, imagi
nația și inteligența ; ele celebrea
ză victoria binelui asupra răului, 
izbînda dragostei asupra urii. Așa 
au cucerit meridianele, așa au în
soțit virstele omului și ale istoriei, 
iar acum au început o adevărată 
ofensivă lirică întru cucerirea o- 
mului modern.

Dacă invazia marțienilor imagi
nată cindva de un Scriitor de ro
mane fantastice pusese pe gînduri 
omenirea, ofensiva păpușilor nu 
poate decît să ne bucure.

Teatrul de stat de Operetă : Prin* 
țesa circului — ora 19,30. Teatrul Na
tional ,,I. L Caragiale" (sala Come
dia) : Vedere de pe pod — ora 19,30, 
(sala Studio) : Patima de sub ulmi — 
ora 19,30. Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din B-dul Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : opera de trei parale 
— ora 19.30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Dragă mincinosule — or» 
19,30. Circul de stat : Circus Bucu
rești _ ora 20. Festivalul internațio
nal al teatrelor de păpuși șl mario
nete — Sala Savoy : Teatrul de pă
puși din Galați — ora 10 și ora 16. 
Sala Țăndărică — Teatrul de păpuși 
din Ulan Bator (R. P. Mongolă) — 
ora 10 șl ora 16.

TELEVIZIUNE
19 00 _ jurnalul televLr unii I*

19,20 — Pentru tineretul școlir : „Vă 
place muzica 20,00 — Săptâmîna. 
21,00 — Avanpremieră. 21,10 — Prin 
expozițiile Capitalei : Creația artis
tică populară a R. S. Cehoslovace. 
21,30 — Selecțiuni din programul ce
lui de al III-lea Festival internațio
nal al teatrelor de păpuși și mario
nete. 22,30 — Din pățaniile unei ca
meriste". 23,00 — Jurnalul televiziu
nii II și Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
• A TRECUT O FEMEIE : Patria — 
9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• UN CARTOF, DOI CARTOFI : Ca
pitol — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; ÎC ’V) ; 18,45 ; 
21. la grădină — 19,30, K /'Vlar 9; 
11,15 : 13 30 ; 15,45 : 18,15 ; 2»;ß ; Bu- 
cegi — 10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la 
grădină — 19, (Ia toate completare 
Lecție în infinit) Floreasca 10 ; 12 ; 
14 . 16 ; 18,15 ; 20,30 (completare
Comorile orașului scufundat).
• RUNDA 6 : Republica — 9,30 :
11.45 ; 14 ; 16,30 : 18,45 ; 21, Expoziția
— Piața Scinteii — 19,16 București —
9.30 : 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Ex
celsior - 9.45 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, Modern — 10.30 ; 12,45 ; 15 ; 17.30 ;
20 (la toate completare Suită bănă
țeană).
• CINEVA, ACOLO SUS, MÄ IU

BEȘTE . Luceafărul — 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 18 ; 18,30 ; 21. Festival — 8.45 ț
11.15 ; 13.45 ; 16,15 : 18,45 ; 21, la gră
dină - 20. Tomfs — 9,30 ; 12 : 14.30 î 
17. 20, la grădină — 19.30. Melodia —
8.30 : 11 : 13,30 ; 16 : 18.30 ; 21, Flamu
ra - 10 : 12,30 ; 15.30 ; 18 : 20.30. Sta
dionul Dinamo — 19,30, Arenele Li
bertății — 19,30, (la toate completa
re Știați că...).
• ROȘU ȘI NEGRU - ambele serii : 
Carpațl — 10 : 16 : 19,30.
• CAPORALUL ȘI CEILALȚI : Vic
toria (completare Sport nr. 4/1965) —
9.45 ; 12 : 14 45 ; 16,30 : 18,45 ; 21.
A TOLBA CU AMINTIRI : — Cen
tral (completare Unde nu-i cap) — 
10 : 12 . 14 : 16 : 18.15 ; 20,30.
A HOȚUL DE PIERSICI : Lumina
(completare Fata de pe Someș) — 10 ;
12.30 ' 15.30 : 18 : 20.30. ,
• MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
nion (completare Prietenul meu Max)
— 15.30 ; 18 ; 20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — ora 10.
• CRONICA UNUI BUFON : Doina 
(completare Cine sînt ei 7) — 11.30 ;
13.45 : 16 : 18.15 : 2Ö 30.
A CERUL ȘI MOCIRLA : Timpuri
noi (completare Diligenta) — 10 la
21 în continuare.
A DANSUL ETERN : Giulești (com
pletare Dușmanul Inimii) — 16 : 18.15 ;
20.30.
A STRIGATUL : Cultural (Completa
re SUrlsut) - 15,30 . 18 ; 20.30.
A CARAMBOL : înfrățirea între po
poare (completare Bastonașull —
10.30 15.45 ' 18 : 20,15.
A BANDA : Dacia (completare Sime
trie) — 9 la 14.45 în continuare. 16.45 :
18.45 : 20,45 Ferentari (completare
Apa vie) — 16 : 18.15 : 20,30. Cotro- 
ceni (completare Gust bun... și bun 
guști - 16 : 18.15 : 20.30
A PROCESUL PROFESORULUI
WEIR : Buzești — 10 ; 14 : 17 : 20 ; la 
grădină - 19. Arta — 11 : 14 : 17 : 
20. la grădină - 19, (Ia ambele com
pletare „Mîine începe azi“)
A EVADATUL — cinemascop — 
Cosmos (completare Muzeul Cornel 
Medrea) — 16 : 18 : 20. Volga (com
pletare Nu bem niciodată) — 10 ;
12.15 : 16 : 18,15 : 20,30.
A SAMBA : Grivița - 10 : 12.30 ;
15.30 ; 18 : 20 30, Miorița — 8.45 ; 11,15 ;
13.30 i 16 ; 18,30 : 21 (la ambele com
pletare A cul e vina ?).
A CULORILE LUPTEI — cinema
scop : Unirea (completare Lucrările 
Marii Adunări Naționale) - 16 ; 18.15 : 
20.30. la grădină — 19.30.
A VIAȚA DIFICILA : Flacăra (com
pletare Musca purtătoare de micro’ *■)
— 15,30 : 18 : 20.30, grădina V;' m 
(completare Amintiri contempora ie)
— 19.15.
A FEMEIA NECUNOSCUTA : Vitan
— 15,45 : 18 20.15.
A LALEAUA NEAGRA — cinema
scop : Munca — (completare Sime
trie) — 10,30: 14: 16,15; 18,?".-21.
Crîngași — 16: 18 15. 20,30.
A CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii : Popular (completare 
Pionierla nr. 4/1965) — 16 : 19.30.
A DOMNUL — cinemascop : Moșilor 
(completare Construim) — 15.30 ; 18 :
20.30 la grădină — 19,30.
A fiul CĂPITANULUI BLOOD : Vi
itor (completare Muzeul Zambacrian)
— 15 : 17 : 19 : 21
A APORT MUHTAR ! — cinemascop : 
Colentlna — 16 • 18,15 : 20.30., Pacea
— 16 ; 18 : 20, (la ambele cor. pletare 
Acolo unde Carpățil intîlnesc Dună
rea — cinemascop).
A ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop : Rahova — 15,30 : 13 ; 20.30 ; Ia 
grădină — 19.30. Drumul Sării — 11 : 
15 . 17.30 : 20 (la ambele completare 
Melodiile străzii — cinemascop).
A UN ȘOARECE PRINTRE BĂR
BAȚI : Progresul (completare Logod
nicul) - 15,30 : 18 : 20.15.
A UNORA LE PLACE JAZUL : Lira
— 15,30 : 18 : 20.30, la grădină — 19,30. 
A UMBRELELE DIN CHERBOUF.G : 
grădina Progresul (completare Surî- 
sul) — 20
A CINTÏND IN PLOAIE : grădina 
Doina (completare Sport nr. 4/1965)
— 19.30.
A CLUBUL CAVALERILOR : grădi
na Progresul Parc (completare și a- 
tunci) — 19,30.
A CINTÀREATA SCLAVĂ : grădina 
Colentlna — 19.30.

Ieri In țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă, cu cerul mal 
mult senin. Local în Ardeal dimi
neața a fost ceată. Vlntul a suflat in - 
general slab. prezentînd intensi
ficări trecătoare și locale în Ba
nat. Temperatura la orele 14 în
registra valori cuprinse între 18 
grade la Ocna Șugatag și 27 
grade la București și Berzeasca In 
București : Vremëa a fost frumoasă 
șl călduroasă, cu cerul mai mult se
nin. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 27 
grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 șl zl septembrie In tară : 
Vreme în general frumoasă la În
ceput, apoi devine instabilă. Vor că
dea ploi locale la sfirșltul intervalu
lui. Vîntul va sufla slab pină la po
trivit. predomlnînd din vest. Tempe
ratura în creștere la început, apoi in 
scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 5—15 grade, mai coborite 
în depresiuni, iar maximele Intre 
17—27 grade, .ocal mai ridicate. 
In București. Vreme frumoasă la 
început, apoi devine ușor instabilă. 
Cerul variabil. Vînt slab. Tempera-: 
tura în creștere la început, apoi în 
scădere ușoară.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Cambodgiei

Recepție oferită de conducătorul

delegației guvernamentale chineze

Cuvîntările rostite
în cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Cambodgiei, 
Measketh Caimerom, a transmis 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România căl
duroase felicitări și sincere urări 
din partea șefului statului Cam
bodgia.

ce și-a exprimat convinge- 
legăturile de prietenie sin

ceră care unesc Cambodgia și Re
publica Socialistă România vor 
duce la o colaborare rodnică în nu
meroase domenii, ambasadorul 
Cambodgiei a relevat idealul de 
independență și progres, comun 
celor două țări, precum și dorin
ța de a întreține relații de priete
nie cu. toate țările pe baza depli
nei egalități.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
după ce a adresat ambasadorului 
Caml ■“’dgiei un călduros bun-venit 
în ță.aHioastră, a arătat că poporul 
rorhân urmărește cu interes și 
simpatie eforturile poporului cam
bodgian consacrate propășirii pa- 
riei sale, apărării independenței 

naționale, suveranității, neutrali
tății și integrității teritoriale a 
Cambodgiei.

Primire la C. C. al P. C. R.
în ziua de 23 septembrie a.c., to

varășul Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
și tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., au pri
mit pe tovarășii Friedl Fürnberg,

zilei
Congresul Confederației

internaționale de pescuit sportiv
CU PRILEJUL ANIVERSARII 

CREĂRII ARMATEI POPULARE 
BULGARE

seara 
de-a 
Ar- 

parti-

Atașatul militar, naval și al aeru
lui al R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România, colonel To
dor Todorov, a oferit joi 
un cocteil cu prilejul celei 
21-a aniversări a creării 
matei populare bulgare. Au
cipat general de armată Iacob Te
clu, membru al Consiliului de Stat, 
general locotenent Ion Gheorghe și 
general colonel Mihai Burcă, ad- 
juncți ai ministrului forțelor ar
mate, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori. Au luat 
parte șefii unor misiuni diploma
tice acreditați în Republica Socia
listă România, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic.

COCTEIL LA AMBASADA 
UNIUNII SOVIETICE

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a colectivului Teatrului cen
tal de păpuși din Moscova, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. K. Jegalln, a oferit joi 
seara un cocteil. Au luat parte Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, repre- 
zer tanți ai A.R.L.U.S., O.S.T.A.,
participant și invitați la Festivalul 
internațional al teatrelor de păpuși 
și marionete. De asemenea, au fost 
prezenți șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București și 
alți nbri ai corpului diplomatic. 
Artistul poporului al U.R.S.S. Ser- 
ghei Obrazțov, conducătorul Tea
trului central de păpuși din Mosco
va, a prezentat cu 
recital de scenete 
său.

acest prilej un 
din repertoriu]

(Agerpres!

★

A apărut „Presa noastră“ (nr.
7-ÀK

pentru Sistemul hidroenergetic de la PorțileȘantierul naval Galați. Platforme autoridicătoare construite 
de Fier

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și-a exprimat încre
derea că relațiile de prietenie din
tre România și Cambodgia se vor 
dezvolta pe baza respectării inde
pendenței, suveranității și avanta
jului reciproc, în interesul ambe
lor popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a urat ambasadoru
lui Cambodgiei succes deplin în 
activitatea sa, asigurîndu-I tot
odată că în îndeplinirea misiunii 
sale se va bucura de întregul spri
jin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut cu ambasadorul Cambod
giei, Measketh Caimerom, o 
vorbire cordială.

La solemnitatea prezentării 
sorilor și la convorbire au 
parte Grigore Geamănu. secretarul 
Consiliului de Stat, și George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului a- 
facerilof externe.

con-

scri- 
luat

(Agerpres)

ai Biroului Politic și se- 
C.C. al P.C. din Austria,

membru 
cretar al 
și Rudolf Richter, membru al C.C. 
al P.C. din Austria, care și-au pe
trecut concediul în țara noastră.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

Cea de-a treia zi a lucrărilor 
Congresului Confederației inter
naționale de pescuit sportiv de la 
Mamaia a fost consacrată discu
tării unor probleme privind grija 
pentru asigurarea purității apelor. 
Joi dimineața, comisia de speciali
tate din cadrul confederației 
întîlnit în ședință de lucru, 
propunerea conducerii C.I.P.S.
fost prezentat, după-amiază, refe
ratul „Protecția calității apelor în 
Republica Socialistă România“, ți
nut de inginerul Vasile Chiriac, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Apelor. Expunerea a fost 
urmărită cu interes, realizările ob-

s-a 
La 

a

Pentru îmbunătățirea calității mobilei
In Capitală au început joi lucră

rile unei consfătuiri pe țară avînd 
ca temă crearea unor tipuri cit 
mai variate de mobilă, în vederea 
satisfacerii cerințelor actuale ale 
populației, discutarea măsurilor 
care să ducă la evitarea paralelis
mului în producția întreprinderi
lor republicane și a celor de in
dustrie locală, la ridicarea în con
tinuare a calității mobilei..

Referatele 
în evidență 
orientarea 
de mobilă, 
prezent, condițiile create asigură

prezentate au scos 
realizările obținute și 
în viitor a producției 
S-a subliniat că, în

Modificări în mersul unor trenuri I 
I 
I 
I 
I
8 
1
I

Direcția generală a căilor fera
te anunță că începînd de la 26 sep
tembrie orarele unor trenuri de 
persoane pe direcția București 
Nord — Constanța se modifică ast
fel : trenul accelerat 801 pleacă din 
București la 6,01 și sosește la Con
stanța la 9,51 ; personalul 8 003 
pleacă din București-Nord la 8,50 
și sosește în Constanța la 14,31 ; 
acceleratul 803 pleacă din Bucu
rești-Nord la 16,03 și sosește în 
Constanța la 19,51; personalul 8 005 
pleacă din BuCUrești-Nord la 23,18 
și sosește în Constanța la 3,04 ; 
personalul 8 001 pleacă din Bucu
rești la 0,25 și sosește în Constan
ța la 6,04. Din Constanța : acce
leratul 802 pleacă la 6,50 și soseș-

Cu prilejul deschiderii la Bucu
rești a Expoziției construcției eco
nomice a Republicii Populare Chi
neze, joi seara, șeful delegației gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Chineze, Cean Lin-ci, minis
trul industriei cărbunelui, a 
o recepție.

Au luat parte tovarășii 
Bodnaraș, Petre Blajovici, 

oferit

Emil
mem-

Expoziția construcției

economice a R. P. Chineze
(Urmare din pag. l-a)

reciproce, avînd adesea schimburi 
de păreri asupra problemelor de 
interes comun. Schimburile econo
mice și culturale dintre țările 
noastre sporesc zi de zi ; comerțul 
dintre cele două țări a cunoscut o 
dezvoltare după nevoile și posibi
litățile ambelor țări. Relațiile din
tre țările noastre, a spus vorbito
rul, sînt bazate pe principiile de
plinei egalități, respectării inte
grității teritoriale, a suveranității 
și independenței naționale și 
neamestecului reciproc în trebu
rile interne, sînt bazate pe princi
piile marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar.

„Sîntem convinși — a spus în în
cheiere Cean Lin-ci — că actuala 
Expoziție a construcției economice 
a R. P. Chineze ca și Expoziția e- 

ținute de țara noastră în acest do
meniu fiind apreciate de partici
pant!. în continuare, delegații la 
congres au urmărit eu atenție co
municarea „Pescuitul și piscicul
tura în Republica Socialistă Româ
nia“, prezentată de inginerul Con
stantin Nieolau, secretar 
în Ministerul Industriei 
tare. Totodată, 

genera]
Alîmen- 

au fost vizitate 
cele două expoziții organizate pe 
aceste teme la Mamaia, de Comi
tetul de Stat al Apelor și Ministe
rul Industriei Alimentare, cu pri
lejul celui de-al XII-lea Congres al 
C.I.P.S.

diversificarea producției, realiza
rea unor tipuri moderne de mo
bilă. în prima zi, la consfătuire au 
participat Iosif Banc și Petre Bla
jovici, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Suder, mi
nistru] economiei forestiere, repre
zentanți ai conducerii altor minis
tere, ai sfaturilor populare regio
nale, conducători de întreprinderi 
producătoare de mobilă, specialiști 
din diverse sectoare industriale 
care colaborează la realizarea a- 
cestor produse. Lucrările consfă
tuirii continuă.

I
§(Agerpres)

te în București-Nord la 10,44 ; per
sonalul 8 002 pleacă din Constanța 
la 10,05 și sosește în București- 
Nord la 15,48 ; acceleratul 804 
pleacă din Constanța la 16,33 și so
sește în București-Nord la 20,27 ; 
personalul 8 004 pleacă din Con
stanța la 18,45 și sosește în Bucu
rești-Nord la 23,59 ; personalul 
8 006 pleacă din Constanța la 23,56 
și sosește în București-Nord la 
5,48. S-a pus în circulație trenul 
de persoane 8 017 pe direcția Bucu
rești-Nord — Fetești cu plecarea 
la ora 13,00 și sosirea la 16,14; la 
înapoiere, trenul 8 018 pleacă din 
Fetești la 18,26 și sosește în Bucu- 
rești-Băneasa la 21,46. 

I

bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, conducători ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști Au participat șefi ai 
misiunilor diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

conomică a României, care a avut 
loc nu de mult la Pekin, va con
tribui la promovarea cunoașterii 
reciproce și a prieteniei frățești 
dintre popoarele chinez și român. 
Urăm ca relațiile de colaborare 
și întrajutorare dintre poporul 
chinez și poporul român să se dez
volte continuu, pentru marea cau
ză a construirii socialismului, 
pentru lupta comună împotriva 
imperialismului, în frunte cu im
perialismul american“

A răspuns președintele Camerei 
de comerț a Republicii Socialiste 

a 
se 

colaborare
Republi- 
Republi-

vorbito-

România, Victor Ionescu, care 
subliniat că această expoziție 
înscrie în relațiile de 
frățească existente între 
ca Socialistă România și 
ca Populară Chineză.

Poporul român, a spus 
rul, urmărește cu viu interes suc
cesele remarcabile obținute de 
marele și harnicul popor chinez în 
construirea socialismului în Repu
blica Populară Chineză.

Relevînd faptul că expoziția re
flectă succesele poporului chinez 
în opera de construire a unei țări 
socialiste puternice, vorbitorul a 
arătat că oamenii muncii din țara 
noastră vor avea și cu acest prilej 
posibilitatea să cunoască nemijlo
cit realizările economice multila
terale ale poporului chinez pe dru
mul socialismului. Organizarea a- 
cestei expoziții răspunde mani
festării similare românești care a 
avut loc în luna august la Pekin.

Dezvoltarea cu succes a relațiilor 
frățești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză, colaborarea reciprocă 
multilaterală dintre țările noastre 
socialiste au la bază principiile 
marxism-leninismului, internațio
nalismului socialist, ale colaborării 
și întrajutorării tovărășești în con
dițiile respectării egalității în drep
turi, a independenței și suverani
tății, a neamestecului în trebu
rile interne. Ne bucură faptul 
că această colaborare se dezvoltă 
pe zi ce trece, că ea are perspec
tive din cele mai bune și contri
buie la întărirea forțelor socialis
mului și păcii în întreaga lume.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat că această dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări este 
ilustrată, printre altele, și de creș
terea în continuare și în acest an a (Agerpres)

Să fie doar patina
spă- 

uzina

vremii ?
(Urmare din pag. I-a)

Tot aici există o instalație de 
captare a prafului de la cuptoarele 
de clincher, dar nu funcționează 
permanent. Motivele : nu s-a găsit 
încă o modalitate de utilizare com
pletă a prafului și... lipsesc mijloa
cele de transport. într-o singură 
lună stația nu a lucrat 200 de ore. 
Iată deci două instalații pentru care 
s-au cheltuit bani, se plătesc a- 
mortizări, dar care produc prea pu
țin sau chiar deloc.

Din păcate, cele relatate nu sînt 
situații singulare în regiune. Insu
ficient sînt folosite și utilajele din 
unele întreprinderi forestiere. In 
primul semestru al anului în curs, 
întreprinderea forestieră Dărmă- 
nești a realizat un indice de utili
zare a parcului de automacarale de 
50 la sută, iar la funiculare de 60 
la sută. Cam la fel și unitățile fo
restiere din Borca, Comănești, Roz- 
nov și Mîneciu. Aceasta se dato- 
rește în primul rînd slabei preocu
pări a conducerilor tehnico-admi- 
nistrative și organizațiilor de 
partid din întreprinderile respec
tive pentru ridicarea calificării 
unor manipulanți de utilaje, depă
șirii nejustificate a timpului nece
sar pentru efectuarea reparațiilor,

Cum se explică faptul că, în anu
mite întreprinderi industriale din 
regiune, un număr de mașini, in
stalații și agregate — a căror va
loare se ridică, după aprecierea 
sucursalei regionale a Băncii de in
vestiții, la mai multe milioane de 
lei — stau nemontate, lăsate la 
voia întîmplării pe cîmp sau în ma
gazii necorespunzătoare, fiind su
puse deteriorării ? Am trecut prin 
cîteva dintre aceste unități.

La fabrica de zahăr din Sascut, 
sub un șopron improvizat se află

Consfătuire la Ministerul
învățământului

între 22 și 23 septembrie au avut 
loc lucrările consfătuirii organizate 
de Ministerul învățămîntului pen
tru analizarea modalităților de 
perfecționare a învățămîntului de 
chimie în universități și institute
le politehnice. Au participat acad. 
Ilie Murgulescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, prof. univ. Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîn
tului, membri ai 
de specialitate, 

corpului didactic 
cercetători etc.

(Agerpres)

ca-
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un
de

volumului schimburilor comerciale 
româno-chineze. Acordurile comer
ciale, precum și contractele de du
rată încheiate între cele două țări 
deschid perspective din cele mai 
favorabile creșterii în continuare a 
schimburilor și colaborării econo
mice reciproce.

în încheiere, tov. Victor Ionescu 
și-a exprimat convingerea că ex
poziția se va bucura de o binemeri
tată apreciere din partea publicu
lui și a urat organizatorilor expo
ziției succes.

La invitația organizatorilor ex
poziției, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a tăiat în aplauzele celor 
prezenți panglica inaugurală a Ex
poziției construcției economice a 
R. P. Chineze.

In continuare a fost vizitata ex
poziția.

Directorul expoziției, Cian Hua- 
dun, prim-vicepreședinte al Consi
liului chinez pentru promovarea 
comerțului internațional, și alte 
dre din conducerea expoziției 
dat explicații. Sînt prezentate 
mare număr de mașini-unelte 
mare precizie. Alături de standul 
industriei constructoare de mașini 
se profilează silueta unui ciclotron 
electrostatic. Printre aparatele de 
mare precizie se distinge mașina 
de calculat electronică analogă, cu 
ajutorul căreia pot fi rezolvate e- 
cuații diferențiale de gradul 6. A- 
lături se află microscopul electro
nic care mărește de 200 000 de ori. 
Numeroase machete înfățișează 
noul tip de motor Diesel pentru 
nave de mare tonaj, locomotiva 
Diesel electrică de 2 000 CP, pre
cum și alte utilaje de mare capa
citate.

Sînt prezentate produse ale in
dustriei ușoare și alimentare, pro
duse ale străvechii arte meșteșugă
rești. Sînt prezentate fotografii în- 
fățișînd realizări obținute în dez
voltarea agriculturii. Dintre expo
natele prezentate pe platoul din 
jurul pavilionului se remarcă ma
șinile agricole și îndeosebi tracto
rul de 8 CP de o construcție origi
nală, ușor manevrabil, cu destinații 
multiple.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Ion Gjieorghe Maurer a felicitat pe 
organizatori, avînd cuvinte de înal
tă apreciere la adresa expoziției.

lător de sfecla produs
„Progresul“-Brăila. Acest utilaj, în 
greutate de vreo 10 tone, poartă 
patina vremii și a neglijenței. Cum 
a ajuns aici ?

— A fost adus în 1959, ne spu
ne tov. DUMITRU UNGUREANU, 
inginerul șef al fabricii. Nu l-am 
cerut și nici nu avem nevoie de 
el. Ni l-a repartizat așa, peste 
noapte, direcția generală din mi
nister. In fiecare an îl dăm dispo
nibil, dar mai departe... nimic nu 
se mai întîmplă. Indiscutabil, acest 
utilaj ar putea fi folositor altei 
întreprinderi. De aceea, cerem Mi
nisterului Industriei Alimentare să nu 
mai tărăgăneze redistribuirea utilaje
lor disponibile.

De mult timp, în fabrică se află 
și Cîteva electropalane. Ele sînt 
conservate necorespunzător, supu
se intemperiilor.

La uzina de țevi din Roman 
două reductoare mari pentru pa
turile de bituminare a țevilor, șase 
role de transport cu reductor, o 
instalație de polizat țevi în interior 
și alte utilaje stau nefolosite.

— Cu utilajele pe care le avem 
disponibile se pot încărca cîteva 
vagoane — ne spune tov. MIHAI 
ROMAN, inginerul șef al uzinei. 
Fiind inutilizabile, imobilizează 
fondurile întreprinderii și, în plus, 
sîntem nevoiți să plătim penalizări. 
Vă întrebați, desigur, de ce stau 
nefolosite. Unele — din cauza 
modificării soluțiilor constructive ; 
altele au nimerit la noi din „gre
șeală". Ce propuneri pot face ? In-

Despre răspunderea
derilor s-a mai scris în ziarul nostru. Din cele arătate mai sus 
reiese însă că nu toți conducătorii de întreprinderi și ministe
rele tutelare au desprins concluziile care se impun pentru da
rea în funcțiune la termen și folosirea cu maximum de ran
dament a mașinilor și utilajelor în care statul a investit fon
duri importante Fără îndoială că în aceste probleme un ou- 
vînt important au de spus organizațiile de partid din între
prinderii» respective, cit șl comitetele orășenești și regional 
de partid, preocupate de descoperirea rezervelor interne ale 
producției, de buna gospodărire a fondurilor fixe. Este nece
sar ca ministerele să analizeze temeinic situația mașinilor 
disponibile și, de la caz la caz, să ta măsuri de redistribuire 
a acestora, asigurînd astfel o eficiență economică mai mare 
a fondurilor cheltuite pentru înzestrarea tehnică a între
prinderilor.

//

//CURSA SCÎNTEII

EDIȚIA A XVIII-A

• Pregătiri intense pe traseu • Clasamente, premii

I ' O

„Cursa Scînfeii’, al cărei start se va 
da în prima zi a săpfămînii viitoare, 
este așteptată cu un deosebit inte
res, deopotrivă de cicliști și de pu
blicul spectator. Reîntorși ieri de pe 
traseu, unde au stabilit ultimele amă
nunte pentru buna desfășurare a 
întrecerii, membrii comisiei de orga
nizare ne-au comunicat că, în toate 
cele șapte regiuni pe unde va trece 
caravana ciclisfă, pregătirile se află 
în faza finală. In regiunea Maramu
reș, pe teritoriul căreia pîhă acum nu 
s-a mai desfășurat vreo altă compe
tiție de acest gen, au și sosit primii 
concurenji ; ei se antrenează pe șo
seaua din împrejurimile orașului Baia 
Mare. Alți cicliști au pedalat zilele 
acestea pe traseul etapei a ll-a, între 
Cluj și Oradea. La Reșija, unde ci
cliștii vor sosi în ziua de 30 septem
brie, comisia locală de organizare 
face intense pregătiri. în regiunea 
Oltenia s-au luat măsuri de populari
zare a întrecerii ; afișe speciale, re- 
dînd itinerarul cursei, sînt în curs de 
tipărire.

Sosirea din ultima etapă va avea 
loc pe stadionul „23 August’ din 
Capitală, în pauza meciului de fotbal 
Steaua — Dinamo București. înainte 
de a fi intrat pe aleile parcului spor
tiv „23 August", cicliștii vor străbate 
circa 15 km pe unele din arterele 
principale ale Capitalei. Ei vor intra 
în București pe șos. Chitilei, conti-

S-au încheiat 
de tir
REZULTATE DIN ULTIMA ZI

întrecerile campionatelor euro
pene de tir s-au încheiat ieri la po
ligonul Tunari cu disputarea ulti
melor două probe înscrise în pro
gramul acestei tradiționale între
ceri sportive.

La armă standard 3x20 focuri, 
cel mai bun rezultat — 574 punc
te — a fost realizat de țintașul so
vietic Aleksandr Gherasimenok, 
care a cucerit astfel cel de-al trei
lea titlu individual la actualele 
campionate. în urma lui s-au cla
sat Vladimir Koniakin (U.R.S.S.) — 
573 puncte, și Peter Kuhnke 
(R.F.G.) — 569 puncte. Clasament 
pe echipe : l. U.R.S.S. — 2 277 punc
te ; 2. R. D. Germană — 2 254

rrDINAMOVIADA" LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII
Aseară, pe terenul din parcul 

sportiv „Dinamo“, s-au încheiat 
întîlnirile din cadrul grupelor pre
liminare ale turneului internațio
nal de baschet „Dinamoviada“. 
După trei zile de întreceri, în frun
tea clasamentelor se află Gwardia 
(Polonia) — 6 puncte și Dinamo 
(U.R.S.S.) — 4 p. în grupa A, Di
namo (România) — 6 p. și Avan
gard (R. P. Chineză) — 4 p. în gru
pa B. întrecerile se reiau sîmbătă, 
începînd de la ora 15, cu meciurile 
semifinale : Gwardia (Polonia)—A- 

stalația de încălzire cu păcură poa
te fi montată în oricare întreprin
dere industrială. De asemenea, pot 
fi utilizate diferite aparate electrice, 
ferăstraie circulare pentru tăiat 
țagle, piese, macarale — rămase la 
noi de pe vremea cînd se construia 
uzina. Ministerul nostru cunoaște 
situația. Cite tabele, procese-verba- 
le și situații nu ne-a cerut !... Nu 
sînt de fel sceptic, dar cred că 
numai prin simple schimburi reci
proce de adrese nu se poate face 
prea mult. Folosesc acest prilej pen
tru a solicita Ministerul Industriei Me
talurgice să trimită în uzină un spe
cialist de la Institutul de proiectări 
laminoare care să examineze la fața 
locului posibilitățile de folosire a 
acestor utilaje.

în 1963, Direcția tehnică din 
Ministerul Industriei Construcții
lor a trimis pentru experimentare 
la întreprinderea de prefabricate 
din Roman un elevator pneumatic 
de ciment.

— Elevatorul nu este prevăzut 
în proiectul de dezvoltare a fabri
cii și nici nu poate fi utilizat 
în producție — ne-a spus tov. 
GHEORGHE BUTNARU, director
adjunct al întreprinderii.

După aceea, ne-a arătat un do
sar voluminos cu copii după inter
vențiile și adresele făcute timp de 
doi ani la diferite 
nister. De fiecare 
derea a primit un 
tip : „Se va căuta 
Credem că merită să fie reținut 
de către conducerea ministerului 
un fapt : timp de 2 ani, elevatorul 
nici n-a fost scos din ambalaj. 

direcții din mi- 
dată. întreprin- 
răspuns stereo- 
un beneficiar“...

pentru „zestrea’ tehnică a întreprin-

nuînd drumul pe sub podul Constan
ta, pe Calea Grivijei, bd. 1 Mai, str. 
Al. Constantinescu, Arcul de Triumf, 
șos. Kiselef, Plaja Victoriei, Calea Vic
toriei, Casa Centrală a Armatei, bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, bd. Repu
blicii, șos. Mihai Bravu, str. Maior 
Coravu și apoi pe stadion.

Ca de obicei, în „Cursa Scînteii* 
se vor alcătui numai clasamente in
dividuale : clasamentul general, al 
cărui lider va purta „tricoul galben’; 
clasamentul pe puncte, pe baza 
punctajului acordat la sprinturile fi
nale (liderul acestuia va purta „tri
coul violet"), și clasamentul celor mai 
activi, întocmit pe baza punctajului 
atribuit la sprinturile intermediare din 
orașe și la escaladarea urcușurilor.

Conçurent» ce se vor remarca în 
etape, precum și fruntașii clasamen
telor finale vor primi diferite premii 
din parfea ziarului „Scînfeia", precum 
și a unor instituții, întreprinderi și or
gane de presă centrale și locale. 
Câștigătorului cursei, I. S. Loto-Prono- 
sport îi va oferi o motocicletă de 
250 cmc ; liderul clasamentului pe 
puncte va primi un premiu special din 
partea ziarului „România liberă’ ; 
fruntașului clasamentului celor mai 
activi i se va atribui premiul ziarului 
„Steagul roșu'-București etc. Cîștigă- 
torilor de etapă li se va oferi cîte 
un libret de economii C.E.C.

„europenele"
rlj-

puncte ; 3. — Iugoslavia — 2 249 
puncte în proba de pistol calibru 
mare s-a dat o luptă strînsă între 
polonezul Josef Zapedzki și ceho
slovacul Vladimir Kudrna. Amîn- 
doi au înregistrat 586 puncte, dar, 
în urma barajului, Zapedzki — (293 
puncte) l-a întrecut Categoric pe 
Kudrna (286 puncte), adjudecîn- 
du-și titlul. Pe locul trei s-a situat 
suedezul Larsson cu 585 puncte. 
Concurentul român Lucian Giușca 
a ocupat locul 6 cu 581 puncte. Cla
sament pe echipe : 1. Cehoslovacia 
— 2 326 puncte ; 2. U.R.S.S. — 
2 320 puncte; 3. Suedia — 2 316 
puncte.

vangard (R. B Chineză) și Dinamo 
(România)—Dinamo (U.R.S.S.), ur- 
mind ca învingătoarele din aceste 
partide să-și dispute duminică 
locurile 1—2, iar învinsele locurile 
3—4. Iată rezultatele înregistrate 
ieri : Dinamo (U.R.S.S.)—Rude 
Hvezda (Cehoslovacia) 98—72 ; A- 
vangard (R. P. Chineză)—Dozsa 
(Ungaria) 89—49 ; Dynamo (R. D. 
Germană)—Dinamo (România) 83— 
89 ; Gwardia (Polonia)—Spartak 
(Bulgaria) 63—62.

rezultate diferite
(Urmare din pag. I-a)

Dar toate aceste prevederi au ri
mas doar pe hîrtie. în dimineața 
zilei de 21 septembrie s-au realizat 
următoarele viteze zilnice : la a- 
rături 150 ha, la pregătirea tere
nurilor 95 ha, iar la semănat 600 
ha. O situație asemănătoare poate 
fi întîlnită și în raioanele Oltețu, 
Gilort, Balș, Caracal, unde viteza 
zilnică la semănat nu s-a realizat 
nici la jumătate.

Am căutat să mergem pe firul 
cauzelor. La S.M.T. Cîrcea, meca
nizatorii ne-au relatat : „deservim 
29 cooperative agricole. La 20 sep
tembrie semănatul a început din 
plin. Dar nu putem folosi toată 
capacitatea tractoarelor și mașini
lor. Sîntem prost aprovizionați cu 
piese de schimb și cu multă întîr- 
ziere“. Iată și fapte concrete. 
La baza nr. 2 Craiova stau de zile în 
șir cauciucuri pentru tractoare șl nu 
sînt distribuite.
pentru 
pentru 
cîteva 
nu au 
natul. Ar fi timpul ca organele de 
resort să analizeze șl să stabilească 
măsuri concrete tn această privință, 

în regiunea Oltenia sînt posi
bilități suficiente ca tn următoa
rele zile să dispară complet deca
lajul între raioane, gospodării de 
stat și cooperative agricole de pro
ducție în ce privește arăturile și 
semănatul Sînt necesare însă mă
suri și îndrumări operative din 
partea organelor de partid și con
siliilor agricole, astfel ca peste tot ' 
să se lucreze din plin cu toate mij
loacele existente.

Șuruburi speciale 
grape cu disc nu sini tn bazS 
că au lost repartizate acum 

săptămînl unor unlfâfl care 
nici o contingent« cu semâ-



SESIUNEA 0. N. U. încetarea focului

Au început dezbaterile generale
NEW YORK 23. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Problemele asupra că
rora Adunarea Generală își va con
centra atenția în cursul actualei 
sesiuni au fost definitivate miercuri 
după-amiază în cadrul unei ședin
țe de lucru a Comitetului general 
alcătuit din președintele sesiunii, 
cei 17 vicepreședinți și președinții 
comitetelor. Discutînd despre cele 
108 propuneri, membrii comitetu
lui au trebuit să hotărască unde 
vor fi ele examinate : în Aduna
rea Generală sau în comitete.

Neridicîndu-se nici o obiecție, 
multe din propuneri au fost adop
tate în bloc. Altele au prilejuit 
lungi dezbateri, reflectînd pozițiile 
diferitelor țări față de unele pro
bleme importante ce vor fi abor
date la această sesiune. Punctul 
104 de pe ordinea de zi intitulat 
„autorizarea și finanțarea viitoa
relor operațiuni de menținere a 
păcii“ a fost analizat îndelung, mai 
multe delegații pronunțîndu-se îm
potriva includerii lui pe agendă. 
Printre argumentele aduse în fa
voarea abandonării acestui punct 
se număra faptul că problema în 
speță a fost discutată de Comite
tul celor 33 și raportul acestuia 
este inclus în agendă cu numărul 
106 (Kâroly Csatorday — Ungaria), 
precum și faptul că propunerea i>» 
felul în care este făcută duce la 
subminarea Cartei O.N.U. și a îm
puternicirilor Consiliului de Secu
ritate privind menținerea păcii (N. 
Fedorenko — U.R.S.S.). în cele 
din urmă a fost adoptată propu
nerea Mexicului privind contopi
rea punctelor 104 și 106 într-o sin
gură problemă cu două subpuncte.

Problema „Restabilirii drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.“, propusă pe ordinea de zi 
de un grup de țări printre 
România, a suscitat un 
deosebit. Delegați din 
Uniunea Sovietică, Franța,
Ungaria, R.A.U. și din alte țări 
s-au pronunțat pentru includerea 
ei pe ordinea de zi. Un singur dele
gat s-a opus înscrierii acestei pro
bleme pe agenda sesiunii, și anu
me ciankaișistul. Reprezentantul 
S.U.A., Yost, a declarat că nu se 
opune includerii acestui punct pe 
agenda sesiunii, dar a ținut să-și 
precizeze speranța că în urma dez
baterilor cererea va fi respinsă.

în total pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni au fost trecute 105 
puncte. Printre numeroase alte 
probleme importante care vor sta 
în atenția celei de-a 20-a sesiuni 
figurează și „Proiectul de decla
rație cu privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțele
gere între popoare“, precum 
„Acțiuni pe plan regional în 
derea îmbunătățirii relațiilor 
bună vecinătate între statele
ropene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite“ — ambele 
inițiate de delegația română.

în continuare. Comitetul general 
a trecut la repartizarea pe comisii 
a problemelor.

Sporirea numărului membrilor 
O.N.U. a fost marcată miercuri 
înaintea ședinței de după-amiază 
prin festivitatea înălțării drapele
lor statelor Gambia și Singapore 
alături de steagurile celorlalte țări 
membre ale organizației, arborate

în fața Palatului Națiunilor Unite. 
Steagul celui de-al 117-lea stat 
membru al O.N.U., insulele Mal- 
dive, va fi înălțat atunci cînd de
legația tînărului stat va sosi la 
New York.

★
Joi dimineață au început dezba

terile generale. Miniștrii de exter
ne și ceilalți șefi de delegații vor 
expune poziția țărilor lor față de 
principalele probleme ale situației 
internaționale, față 
care O.N.U. trebuie 
vederea scopurilor 
fost creată.

în prima zi au
Leitao da Cunha, ministrul de ex
terne al Braziliei, Arthur Gold
berg, conducătorul delegației 
S.U.A., și Doudou Thiam, ministrul 
de externe al Senegalului.

de modul în 
să acționeze în 
pentru care a

luat cuvîntul

care și 
interes 
Ghana, 
Maroc,

Si 
ve
de 

eu-

dintre India 
și Pakistan 
a devenit efectivă

SHRINAGAR 23 (Agerpres). — 
în urma hotărîrii guvernelor In
diei și Pakistanului de a pune în 
aplicare rezoluția Consiliului de 
Securitate cu privire la încetarea 
ostilităților dintre cele două țări, 
miercuri la ora 22 GMT, încetarea 
focului a devenit efectivă pe toate 
fronturile.

New York. Ședința Conilliulul de 
Securitate în care s-a anunțat a- 
cordul guvernelor Indiei și Pakis
tanului privind încetarea locului

Dezbateri tumultuoase

pe marginea programului noului guvern
ATENA 23 (Agerpres). — Dezba

terile din parlamentul grec pe 
marginea programului noului gu
vern condus de Stephanopoulos și 
a cererii de învestitură a acestuia, 
care au început miercuri seara, se 
desfășoară într-o atmosferă de pu
ternică încordare și tensiune. Im
portante forțe polițienești supra
veghează tot timpul împrejurimile 
parlamentului pentru a preveni 
manifestațiile ostile guvernului — 
transmite agenția France Presse, 
în timpul citirii declarației gu
vernamentale, noul prim-ministru 
a fost întrerupt de nenumărate ori 
de protestele deputaților care-1 
sprijină pe Papandreu. Cînd tu
multul a încetat, reprezentantul 
grupului Uniunii de centru. Nico
las Bakopoulos, a anunțat că de
putății acestui partid vor vota îm
potriva guvernului. Ä urmat apoi 
18 cuvînt liderul E.R.E., Panavotis 
Canellopoulos, și liderul Partidului 
progresist, Spyros Markezinis, care 
au făcut, cunoscut parlamentului 
că partidele lor vor vota în fa-

voarea guvernului. în ceea 
privește pe reprezentantul grupu
lui deputaților E.D.A., acesta a 
cerut să se întrerupă dezbaterile 
pentru a permite acestui partid să 
studieze declarația program a lui 
Stephanopoulos.

După cum apreciază observato
rii din Atena, guvernul Stepha
nopoulos va putea obține, dacă nu 
va interveni nimic deosebit, majo
ritatea parlamentară necesară în
vestiturii sale. în favoarea guver
nului vor vota cei 99 de deputați ai 
E.R.E., cei 8 deputați ai Partidu
lui progresist, precum și cei 45 
de disidenți ai Uniunii de centru, 
în total 152 de deputați din cei 
300 cît numără parlamentul.

★
Miercuri seara, la teatrul „Glo

ria“ din Atena a avut loc o nouă 
manifestație în favoarea apărării 
constituției și democrației în 
cia. Reuniunea, la care au 
parte aproximativ 2 500 de 
soane, a luat sfîrșit în Piața 
cordiei fără incidente.

BOLIVIA Situația politică
s-a agravat
Guvernul a hotă rit

închiderea unor mine

LA PAZ 23 (Agerpres). — Gu
vernul bolivian a ordonat în
chiderea, pentru termen nelimitat, 
a minelor de aramă din Catavi și 
Siglo Viente, lipsind astfel de 
muncă și resurse de trai 5 000 de 
mineri și familiile lor. După 
incidentele petrecute luni în re
giunea minieră Catavi-Llallagua- 
Siglo Viente, în Bolivia situația po
litică s-a agravat. în timp ce mi
nerii dețin ca ostatici patru a- 
genți ai poliției, mai mult de 1 000 
de soldați puternic înarmați, pre
cum și unități ale poliției, patru
lează prin orașele acestei regiuni. 
După cum anunță agențiile de 
presă, în cursul ciocnirilor care au 
avut loc în ultimele patru zile în
tre muncitori și poliție, și-au pier
dut viața 32 de persoane, iar 105 
au fost rănite. De-a lungul șose
lelor care leagă orașele miniere 
sînt masați militari și polițiști 
înarmați. Se anunță, de asemenea, 
că după incendierea postului de 
poliție din Llallagua, în această 
localitate au sosit noi întăriri.

„în ultimele luni, scrie zia
ristul bolivian Jose Luis Cuedo 
Arteaga, s-au folosit toate mij
loacele pentru a distruge centrul 
minier Siglo ca fortăreață prole
tară a Boliviei. Strategii Wa
shingtonului au elaborat chiar un 
plan special de „reconstrucție" a 
industriei miniere boliviene. Ce 
fel de „reconstrucție“ este se 
poate vedea și din aceea că pla
nul prevede reducerea numărului 
de muncitori, lichidarea sindica
telor, desființarea miliției mun
citorești, micșorarea salariilor, 
denaționalizarea minei. Din cei 
8 000 de mineri din Siglo au fost 
concediați jumătate. Mina este 
vîndută companiilor americane 
pe 20 de ani. Dar evenimentele 
din ultimele zile arată că nici o 
măsură nu va infringe voința de 
luptă a minerilor".

In timpul 
acestei săptămînl. Minerii din 
se pregătesc să 

fieneștl

incidentelor de la începutul 
Catavl 

întimpine forțele poll- 
de represiune

VIETNAM

Convorbiri
iugoslavo-bulgare

SOFIA 23 (Agerpres). — La So
fia au început convorbirile oficiale 
dintre delegațiile iugoslavă și bul
gară, conduse de Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate relațiile bilaterale dintre 
cele două țări, s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la situația in
ternațională actuală și la mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională. Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cordiali
tate și sinceritate deplină.
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SCURTE ȘTIRI>__________

„Ziua internationald 
a allabetizärii“

TEHERAN. In ședința de în
chidere a Congresului de la 
Teheran al miniștrilor învăță- 
mîntului s-a hotărît în unani
mitate ca ziua de 8 septembrie 
să fie sărbătorită anual că
tre toate statele ca „Ziua inter
națională a alfabetizării“. Con
gresul a adresat un apel tutu
ror guvernelor, organizațiilor 
internaționale și naționa'pț oa
menilor de știință^și cultură 
pentru intensificarea luptei îm
potriva analfabetismului, mă
rind în acest scop pe cît posi
bil resursele naționale și inter
naționale destinate luptei con
tra analfabetismului. u

TOKIO. Lucrările celei de-a '9-4 
sesiuni ordinare a Conferinței gel 
nerale a Agenției internaționale 
pentru energie atomică (A.I.E.A.), 
continuă la Tokio. Conducătorul 
delegației Republicii Socialiste Ro
mânia, acad. Horia HulubeU’a fost 
ales vicepreședinte al sesiunii.

Noi atacuri ale forțelor patriotice
în provinciile din

SAIGON 23 (Agerpres).— în 
cursul nopții de miercuri spre joi, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au atacat alte două posturi ale 
trupelor guvernamentale, situate 
în regiunile sudice ale țării. Unul 
din acestea, la Binh Thanh, situat 
la 75 km vest de Saigon, în delta 
fluviului Mekong, a fost atacat cu 
un puternic tir de mortiere și de 
tunuri. Celălalt post atacat este o 
garnizoană a trupelor saigoneze 
situată în provincia Kien Giang, la 
aproximativ 60 de km sud-vest de 
capitala sud-vietnameză. în ambe
le cazuri, după efectuarea ata
cului, unitățile patrioților s-au 
repliat. Corespondentul agenției 
Reuter relatează din Saigon că la 
aproximativ 80 km de capitală un 
camion ce transporta soldați ai 
trupelor guvernamentale a sărit în

sud
aer din cauza unei mine puse 
partizani.

După ce agențiile de presă 
relatat că autoritățile militare 
mericane din Saigon au cerut,
mod oficial, Departamentului apă
rării din Washington autorizația 
de a folosi gaze lacrimogene în 
cursul operațiunilor militare din 
Vietnamul de sud, miercuri seara, 
un purtător de cuvînt al Pentago
nului a declarat că această permi
siune există mai de mult. „Gene
ralul Westmoreland, comandantul 
trupelor Statelor Unite din Vietna
mul de sud, a avut întotdeauna 
autoritatea de a permite folosirea 
gazelor lacrimogene și a altor gaze 
„netoxice“ în anumite circumstan
țe“ — a declarat purtătorul de cu
vînt.
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Flăcările incendiului declanșat la o 
fabrică din orașul finlandez Ilsalmi au 
mistuit un Întreg cartier de locuințe

MOSCOVA. La 23 septembrie în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
un nou satelit artificial al Pămln- 
tului „Cosmos-91".

IN JURUL IMPASULUI VALUTAR OCCIDENTAL
Casa Albă a organizat, la începu

tul acestei săpfămîni, o reuniune în 
problema deficitului balanței de plăți 
a S.U.A., la care au participat mi
nistrul finanțelor, H. Fowler, ministrul 
apărării, McNamara, și președintele 
Biroului federal de rezerve, W. Martin. 
Surse oficiale relevă că discuțiile 
s-au axat în jurul programului admi
nistrației privind restrîngerea investi
țiilor în străinătate și 
legate de cheltuielile 
S.U.A. peste graniță.

Programată la scurt
lăforia lui Fowler peste Atlantic, a- 
ceastă reuniune are o anumită sem
nificație. în raportul prezentat pre
ședintelui Johnson, Fowler a lăsat să 
se înțeleagă că unii dintre interlocu
torii săi vest-europeni nu sînt dis-

unele aspecte 
militare ale

timp după că-

Gre- 
luat 
per- 

Con-
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Conferinței anuale

a Partidului laburist

termen și ar 
ca rezultat în- 
conservatorilor

Conferința anuală a Par
tidului laburist englez, care 
se deschide la 27 septem
brie la Blackpool, va înre
gistra probabil atît critici 
ascuțite din partea unor 
delegați ia adresa politicii 
guvernului, cît și apeluri 
înfocate ale liderilor parti
dului la unitate, sprijinite 
de argumentul că orice 
ruptură în rîndurile labu
riștilor ar duce la alegeri 
înainte de 
putea avea 
toarcerea 
la putere

Dar oricare va ii formu
larea finală a rezoluțiilor 
prezentate conferinței un 
fapt este evident : majorita
tea sindicatelor, ale căror 
voturi sînt factorul hotărî- 
tor și la conferințele labu
riste, s-au declarat deja 
pentru o schimbare decisi
vă în politica britanică de 
sprijinire a politicii State
lor Unite în Vietnam. Lu
crul acesta este valabil și 
pentru unele secții locale ale 
Partidului laburist. Astfel, 
secția din Nottingham va 
încerca să prezinte o rezo
luție care condamnă refu-

zal guvernului de a permi
te reprezentanților Frontu
lui de Eliberare din Viet
namul de sud să vină în 
Anglia pentru a-și expune 
punctul de vedere.

O serie de rezoluții cer 
reduceri ale cheltuielilor 
pentru înarmare, mult mai 
drastice decît cele stabilite 
în planul economic al gu
vernului Această cerere a 
și fost formulată de un 
grup de deputați laburiști 
în parlament, precum și de 
sindicate. Ea va constitui 
unul din principalele moti
ve de critică la adresa po
liticii economice a guver
nului De asemenea va fi 
criticat cu putere faptul că 
„planul economic” nu inclu
de nici un progres oricît de 
slab pe calea transferării 
industriilor de bază în pro
prietate publică. Mulți ale
gători laburiști consideră 
că liderii laburiști au fost 
sensibili la presiunea fi
nanțelor internaționale, lu
cru care s-a reflectat atît în 
sprijinul acordat de ei Sta
telor Unite în Vietnam, cîf 
șî în alte probleme, precum 
și în acceptarea unor solu-

ții identice cu ale prede
cesorilor lor conservatori în 
problemele economice. A- 
ceastă chestiune a iost ridi
cată cu fermitate la con
gresul sindicatelor de către 
liderii Sindicatului muncito
rilor din transporturi, cel 
mai mare sindicat din An
glia, atunci cînd ei au refu
zat să accepte un control 
al salariilor, declarînd că 
nu o vor face decît în ca
drul unei economii planifi
cate bazate pe proprietatea 
publică a principalelor in
dustrii.

Numeroși delegați vor în
cerca să intervină în dez
batere pentru a cere o de-

clarație clară din partea 
purtătorilor de cuvînt gu
vernamentali cum că nu 
vor reveni, în nici o împre
jurare, asupra asigurării 
date de Wilson că „un gu
vern laburist nu va consimți 
niciodată ca un deget ger
man să fie pus pe trăgaciul 
nuclear". Indiferent ce ar
gumente ar putea fi aduse 
în favoarea propunerii For
ței nucleare atlantice, oa
menii simpli sînt convinși 
că aceasta implică perico
lul înarmării nucleare a 
Germaniei occidentale.

Gordon SCHAFFER

De ce
nu apar ziarele?

De o săptămînă freamă
tul uriașului oraș american 
este lipsit de unul dintre 
cele mai importante ele
mente componente : rotati
vele de presă stau încre
menite, iar milioane 
new-yorkezi nu-și mai 
citi ziarul preferat.

Conflictul a izbucnit 
tre lucrătorii de la „New 
York Times" și marele trust 
de presă american ~ 
Publishers Association” din 
care fac parte 7 ziare cu 
un tiraj global de 4 400 000 
de exemplare. Patronii re
fuză să accepte revendică
rile sindicatului „The News-

de 
pot

în-

„The

paper Guild of New York“ 
privind, în primul rînd, a- 
părarea membrilor săi față 
de urmările negative ale 
automatizării. Ca și în alte 
domenii, extinderea auto
matizării și dezvoltării teh
nologice deschide calea 
concentrării capitaliste ; în 
presa de aici au apărut 
știri despre intenția unor 
mari ziare new-yorkeze de 
a-și uni capacitățile de 
producție. în legătură cu 
această perspectivă, lucră
torii de la ziarele care-și 
văd periclitată existența cer 
să li se asigure posturile în 
cazul că vor avea loc fu-

zionările anunțat«. Alte re
vendicări ale greviștilor 
sînt,legate de acordarea 
pensiilor.

Tocmai datorită forței de 
care dispune și care-i dă 
posibilitatea să se opună 
trustului, colectivul de la 
„New York Times" a fost i- 
nițiatorul grevei, celelalte 
ziare locale asociindu-i-se. 
Singurul ziar care continuă 
să apară este „New York 
Post", dar acesta are un ti
raj de numai 300 000 de e- 
xemplare, ceea ce nu poa
te satisface cerințele mare
lui oraș.

Nu puțini sînt cei ce își 
reamintesc de marea gre
vă a ziarelor new-yorkeze 
din 1962—1963, care a durat 
114 zile. Dar pe atunci 
S.U.A. nu erau angajate în 
asemenea operațiuni ca 
actuala intervenție militară 
deschisă din Vietnam, iar 
lipsa de știri și slăbirea 
posibilităților de a influen
ța opinia publică prin in
termediul presei sînt astăzi 
mai greu de suportat de 
oficialități. Aceasta poate 
și explică alarma primaru
lui New Yorkului, Wagner, 
care a chemat prin avion 
din Danemarca pe unul din 
cei mai abili negociatori în 
materie de conflicte de 
muncă, folosit în anii an
teriori la greva docherilor. 
Știrile privitoare la desfă
șurarea tratativelor cuprind 
însă o terminologie pesi
mistă.

Nicolae CORBU
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VARȘOVIA. Josef Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, s-a 
poiat in patrie, după o vizită 
cială de trei zile în Austria.

îna- 
ofi-

puși să caute soluții în vederea de
pășirii impasului valutar înainte ca 
deficitul balanței de plăți americane 
să fi fost lichidat.

în februarie, administrația a luat o 
serie de măsuri în scopul zăgăzuirii 
exportului particular de capital care 
a crescut de la 3,9 miliarde de do
lari în I960 la 6,2 miliarde în 1964. 
S-a constatat însă că nici aceste res
tricții, nici apelut președintelui nu au

oprit pe investitorii americani să-și 
plaseze infr-un ritm susținut capitalu
rile în străinătate.

Totodată, s-a înregistrat o reduce
re subită a excedentului balanței co
merciale. In prima jumătate a anului 
importul a sporit cu 13 la Sută față 
de perioada comparabilă a anului 
trecut, în timp ce exportul a avut o 
creștere mai redusă. La aceasta 
se adaugă faptul că cheltuielile mi
litare în străinătate au sporit simțitor 
în urma intensificării intervenției ame
ricane în Vietnam.

Gheorghe CERCELESCU

M KINGSTON. — 
“ în prima ședință 

a miniștrilor de finanțe 
din stafele Common- 
wealfhului s-a trecut la 
discuțiile generale asu
pra situației economice 
din lumea capitalistă. 
Un loc important se a- 
cordă în cadrul discu
țiilor problemei modu
lui în care sînt afectate 
țările în curs de dezvol
tare de conjunctura e- 
conomieă actuală. Dele-

gatul Ghanel a prezentat 
un proiect care cere țări
lor Commonwealthului 
să elaboreze un sistem 
potrivit de stabilire a 
prețului minim la cacao, 
preț care, după cum se 
știe, joacă un rol impor
tant în schimburile ex
terne din zona lirei 
sterline. La rîndul său, 
delegatul Jamaicăi a 
prezentat un document 
conferinței, în care cere 
ca țările dezvoltate să

plătească prețuri mai 
mari pentru materiile 
prime pe care le im
portă din țările mai pu
țin dezvoltate și să se 
dea acestora din urmă 
posibilitatea să desfacă 
pe piețele lor și mărfuri 
manufacfurizate în can
tități sporite.

Din nou în cinci?
Reprezentanții permanenți ai țărilor Pieței co

mune — cu excepția celui francez, absent — au 
stabilit ca viitoarea reuniune a Consiliului mi
nisterial al C.E.E. să aibă loc Ia 25 și 2S oc
tombrie. Este a doua „invitație“ făcută Franței 
de a-și ocupa scaunul de la Bruxelles, pe care 
aceasta l-a părăsit, Ia 30 iunie, cînd comunitatea 
vest-euiopeană a intrat în una dintre cele mai 
puternice crize din istoria ei. Deși Comisia Pie
ței comune, ale cărei propuneri privind crearea 
unui „buge* european“ au constituit mărul dis
cordiei, „și-a făcut autocritica“, Parisul a refuzat 
să negocieze, la sesiunea ministerială din 26 iulie, 
propunerile reformulate ale executivului C.E.E. 
Franța a dat de înțeles că este dispusă să mai 
colaboreze Ia rezolvarea chestiunilor administra
tive și la aplicarea acordurilor existente, dar 
nu și la realizarea unei uniuni economice și 
politice a „celor șase“.

■j VARȘOVIA. A- 
™ genția P.A.P. a- 
nunță că la Ministerul 
Comerțului Exterior 
al Poloniei s-au înche
iat convorbirile oficia
le purtate de o dele
gație comercială a Aus
traliei, condusă de A. 
Westerman, ministrul 
industriei și comerțu
lui. în timpul convor
birilor a fost expri
mată dorința de a se 
lărgi schimbul de măr
furi între cele două 
țări. După cum se știe, 
Polonia beneficiază pe 
piața australiană de 
clauza națiunii celei 
mai favorizate. Cele 
două părți au dezbătut 
o serie de probleme le
gate de încheierea u- 
nui acord comercial, 
precum și probleme 
referitoare la par
ticiparea Poloniei la 
GATT.
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NEW YORK. în
tul Florida) a fost 
de persoane care transportau in

(sta- 
grup 

r_______ ___ . . mod
clandestin armament „peste graniță“. 
Printre aceștia se află cetățeanul fran
cez Henri de Montmarin și cetățeanul 
britanic John Hawke. Ei au fost a- 
restați, dar s-a propus o sumă de 
25 000 de dolari pentru eliberare pro
vizorie pe cauțiune. Potrivit declara
țiilor avocatului lor, cei doi nu. au ju
cat decît un rol secundar, în această 
afacere fiind implicite personalități 
importante.

orașul Miami 
descoperit un

TOKIO. Un număr de 
13 organizații de masă 
din orașul Kitakyushu 
(insula Kyushu), printre 
care sindicatele marina
rilor, docherilor, uniunea 
patronilor au inminat 
primarului acestui oraș 
o petiție în care cer să 
se înapoieze partea por
tului Modzi care se 
află sub administrația 
comandamentului forțe
lor americane.

PARIS. Agențiile de presă in
formează despre moartea cele 
brului alpinist francez Lionet 
Terray șt a însoțitorului său, ti- 
nărul ghid Marc Martinetti, in 
timpul unei ascensiuni în munții 
Vercors din Alpii francezi. Nu
mele lui Lionel Terray a devenit 
cunoscut in lumea întreagă după 
escaladarea în 1950 a unuia din
tre cele mai înalte vîrfuri tie 
munților Himalaia — Annapui na

Taina lacului Vanda
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în ciuda gerurilor și a ura
ganelor, oamenii de știifâă din 
U.R.S.S., S.U.A. și Noul ,j'.- 
landă au efectuat o serie de 
observații pentru a descoperi 
taina lacului Vanda din țara 
Victoria, în vestul Antarcticii, 
unde, la o adincime de 60 de 
metri, sub un strat gros de 
gheață, apa este caldă. Prin 
fundul lacului pătrunde în 
apă un flux termic de mare 
intensitate depășind mult cu- 
renții normali care vin din 
adincul pămîntului. în fun
dul lacului, temperatura aj«i 
atinge 25 de grade Celsius.' ' '

Contraste în Aden : cartierul în care trăiesc funcționarii marilor firme engleze ți cartierul ara
bilor de rînd
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