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Combinatul siderurgic Reșița. In fața tabloului termic, topitorul șef Ion 
Duică se consultă cu cițiva membri din echipa sa asupra folosirii rațio

nale a combustibilului la elaborarea unei șarje de oțel
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Ne aflăm la Comitetul orășenesc 
de partid Brăila. Răsfoim hotărîri- 
le adoptate de-a lungul acestui an 
în plenarele comitetului orășenesc 
de partid sau în ședințele de birou. 
Cum au fost ele aplicate ?

...Sîntem în luna ianuarie. Pe șan
tierele de construcții industriale și 
de locuințe s-au constatat deficien
țe serioase în domeniul muncii po
litice de masă. Un colectiv — for
mat din membri ai biroului și ai 
comitetului orășenesc de partid, 
cadre de specialiști și din activul 
de partid — a întreprins o analiză 
minuțioasă în toate organizațiile de 
partid. S-a întocmit un referat, s-a 
întrunit o ședință de birou ; după 
o examinare atentă a materialului 
prezentat, a fost elaborat un amplu 
plan de măsuri ; s-au stabilit obiec
tive concrete, cu termene și res
ponsabilități precise.

Iată însă, că, în luna mai, de data 
aceasta în cadrul unei plenare a 
comitetului orășenesc de partid, se 
elaborează un nou plan de măsuri 
în vederea îmbunătățirii activității 
pe șantierele de construcții, fără 
a se aminti măcar un cuvînt des
pre cel adoptat anterior, despre 
felul cum a fost aplicat. Așadar, 
după patru luni se iau lucrurile de 
Ia început. Altă analiză, alt plan de 
măsuri. Cu ce eficacitate?

Iar de la început ...
Să lăsăm faptele să vorbească. 

In septembrie are loc o plenară a 
comitetului orășenesc de partid în 
care, analizîndu-se stadiul îndepli
nirii sarcinilor de plan în întreprin
derile din localitate, se constată ră
mâneri în urmă la unele dintre 
principalele șantiere de construcții 
industriale și deficiențe de calitate 
în domeniul construcțiilor de lo
cuințe. Ar fi fost de așteptat ca cel 
puțin acum să se treacă la exami
narea felului cum au fost aplicate 
pe fiecare șantier hotărîrile prece
dente, 
gîndit

Ce 
aceste

mai multe șantiere, am stat 
vorbă cu numeroși
Fără îndoială, unele prevederi au 
fost îndeplinite. Totuși, țelul prin
cipal urmărit prin hotărîrile amin
tite — crearea unei opinii de masă 
exigente, mobilizarea tuturor for
țelor spre realizarea sarcinilor de 
plan, dezvoltarea spiritului de răs
pundere pentru calitatea lucrări
lor și gospodărirea materialelor — 
rămîne, în continuare, un țel de
parte de a fi atins. Deși hotărîrile 
prevedeau un ansamblu de măsuri 
politico-organizatorice privind îm
bunătățirea calității lucrărilor, fo
losirea eficientă a utilajelor și a 
materialelor, la unele obiective și 
îndeosebi la construcțiile de locuin
țe, continuă să se facă numeroase 
remedieri costisitoare ; multe punc
te de lucru nici nu sînt vizitate de 
controlul tehnic de calitate, în 
schimb sînt evidente „roadele“ ri
sipei și proastei gospodăriri. Pe 
multe șantiere nu se ține o eviden
ță precisă a întrecerii și nu se face 
nici un fel de publicitate în jurul 
rezultatelor obținute. Concluzia ?

— Deși cu stagiu de vechime, 
hotărîrile își păstrează actualitatea 
— spunea tov. ION PAVEL, secreta
rul biroului organizației de bază 
de la Grupul nr. 2 șantiere al 
T.R.C. Trebuie să luăm de la în
ceput munca pentru înfăptuirea 
lor. Bineînțeles, după ce vom ana
liza cauzele deficiențelor.

Desigur, așa trebuie făcut. Totuși, 
de ce a trecut atîta timp ca să se 
ajungă la această concluzie?

constructori.

E neglijat 
doar... esențialul

Din păcate, nimeni nu s-a 
la așa ceva.
s-a întîmplat, totuși, cu 

hotărîri ? Am vizitat

Am mai putea cita aici și 
hotărîri elaborate de comitetul o- 
rășenesc de partid, doar în parte 
îndeplinite. Așa este cazul uneia 
din luna martie, privitoare la o- 
rientarea activității organizațiilor 
de partid din întreprinderi și (încă 
odată !) de pe șantierele de cons
trucții în vederea ridicării calității

TELEGRAMĂ
Tovarășului ENVER HODJA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

produselor și a lucrărilor, realizării 
planului de export, al alteia în le
gătură cu îmbunătățirea protecției 
muncii, adoptată în luna iulie.

Se pune însă întrebarea : de ce 
hotărîrile amintite n-au fost duse 
pînă la capăt? Este edifica
toare în această privință relatarea 
tov. ALEXE POPESCU, locțiitor 
al secretarului comitetului de par
tid din secția turnătoria de oțel 
de la uzinele „Progresul“. La între
barea de ce n-a 'întreprins nimic 
pentru traducerea în viață a hotă- 
rîrii comitetului orășenesc în le
gătură cu îmbunătățirea protecției 
muncii, el a răspuns :

— Acum aud pentru prima oară 
de existența unei asemenea hotă
rîri. N-am știut nimic de ea.

Și totuși, în dreptul alinia
tului nr. 4 al acestei hotărîri, scrie 
negru pe alb : „Răspund : secreta
rii comitetelor de partid și ai or
ganizațiilor de bază“. E greu de în
țeles cum poți fi răspunzător de 
înfăptuirea unei sarcini de care 
nici nu ai aflat !

Dumitru TÎRCOB

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). 
Țiglina — orășelul siderurgiș- 
tilor gălățeni — împlinește în 
aceste zile 5 ani de existență. 
Primele două cartiere ale Ți- 
glinei, situate de-a lungul ma
gistralei Galați-Brăila, alcă
tuiesc un ansamblu arhitecto
nic modern care vor totaliza, 
la acest sfîrșit de an, 9 000 de 
apartamente. In continuarea 
Țiglinei II, în partea de nord- 
vest a orașului, a început con
strucția unui nou cartier — 
Țiglina III. Primul microraion 
al acestui cartier, totalizînd 
1 740 de apartamente, va fi 
dat în folosință în anul viitor. 
Țiglina III va cuprinde în 
total 4 microraioane cu 7 060 
apartamente. Proiectul de an
samblu mai prevede să se 
amplaseze aci trei școli gene
rale și un liceu, un cinemato
graf cu 500 de locuri, un club, 
complexe comerciale și unități 
de deservire a populației.

Pentru agricultor anul 
nu se încheie decît teo
retic. Prima 
lendarul lui 
ruptă încă 
din chiar 
tractoriștii au întors mi
riștea de aur, pregătind 
din nou pămîntul pentru 
semănat. Amintirea a- 
cestui început de an, 
care nu s-a desfășurat 
nici sub viscol, nici sub 
zăpezi, ci sub arșiță 
aprigă, mai stăruie încă; 
am regăsit-o proaspătă 
în Dobrogea, unde lup
ta pentru pregătirea vii
toarei recolte n-a fost de
loc ușoară. Vara do
brogeană a fost bogată, 
ea a 
truda 
du-le 
poate 
bine 
un cer sticlos și fierbin
te. Dar același pămînt 
s-a dovedit în toamnă 
încăpățînat, zgîrcit în 
umezeală, recalcitrant 
la plug. Tractoriștii și-au 
scuipat sufletul, încer- 
cînd să convingă țărîna 
să primească bobul, iar 
lupta lor încununată de 
succes se înscrie ca o 
bună promisiune pentru 
anul viitor. Un mecani
zator de la Cobadin 
ml-a spus că bătălia a 
pus la grea încercare și 
omul, și mașinile, „dar 
și pămîntul'. Plugul în
torcea nu bolovani, ci 
parcă lespezi de piatră. 
Dar grîul a răsărit uni
form, egal, viguros. O- 
goarele nu arată cît de 
dificilă a fost înfrunta
rea, doar ici-colo, la 
marginea drumurilor, 
cîte un bolovan scos din 
semănătură marchează 
amintirea luptei cu o 
bizară piatră kilometri
că. „Pămîntul ne cunoaș
te, mi-a spus același 
mecanizator. Știe bine 
că nu-i pe voia lui. L-am 
învățat an de an să ne 
dea cît îi cerem".

N-aș fi reținut această 
sentință sau aș fi soco- 
tit-o luată din carte 
dacă vorbele n-ar fi avut 
acoperirea experienței, 
a faptelor.

O confirmare în plus 
am avut-o recent, po
posind între cooperato
rii de la Satu Nou, de 
pe Valea Cara Su.

filă din ca- 
1966 a fost 
din vară, 

clipa cînd

răsplătit din plin 
oamenilor, arătîn- 
cît de generos 

să fie pămîntul 
muncit, chiar sub

Deprinderea 
sporurilor 
anuale...
. Intr-adevăr, cifrele re
coltei din această vară 
n-au putut să nu ne re
țină atenția prin semni
ficația lor. Cooperatorii 
de la Satu Nou au obți
nut în 1965 cîte 3 512 kg 
grîu la ha șl 4 500 kg 
porumb la ha, pe întrea
ga suprafață afectată a- 
cestor culturi. Un an 
deosebit ? Desigur, un 
an bun. Dar ne-am în-(Continuare fn pag. a II-a)
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• Cui încredințăm volanul? e „Colaboratori" nedoriți la elaborarea
legilor circulației • Cu tractorul la plimbare, 
fără faruri?

*1

••• • De ce se vînd biciclete

TIRANA

n numele poporului român, al Comitetului Central al Partidului 
G'v. '.nist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
R-a5 .alicii Socialiste România, precum și în numele nostru personal, vă 
adresăm dv. și poporului frate albanez călduroase felicitări și urări cor
diale cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist.

Poporul român se bucură din inimă de succesele obținute de poporul 
albanez, sub conducerea Partidului Muncii din Albania și a guvernului 
său, în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, în ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

De ziua marii sărbători urăm oamenilor muncii albanezi noi succese 
în construcția socialistă și ne exprimăm convingerea că relațiile de prie
tenie șj colaborare frățească dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Albania se vor dezvolta continuu, în interesul popoare
lor noastre, în folosul luptei» împotriva imperialismului, pentru cauza 
socialismului și a păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

8 Controlul final do calitate al 
g rulmenților cilindrici la Fabrica 

de rulmenți Birlad
8 ‘jfa. ...... Foto • Agerprci

Paul ANGHEL

tors în urmă, dînd calen
darul anotimpurilor îna
poi, peste veri secetoa
se și ierni aspre și am 
văzut că — indiferent de 
crugul vremii — recolte
le au sporit aici regulat, 
cu creșteri simțitoare de 
la an la an. Sporul din 
anul 1965, față de anul 
1964, este de 1 200 kg la 
hectarul de grîu și de a- 
proape 1 000 kg la hec
tarul de porumb, pe a- 
proximativ aceleași su
prafețe cultivate. Spo
ruri anuale însemnate 
s-au obținut și la sfeclă 
de zahăr, floarea-soare- 
lui, legume, precum și 
la furaje. Ca o conse
cință, s-a întărit simțitor 
sectorul zootehnic, s-au 
ameliorat producțiile 
fermelor.

— Cum se explică a- 
ceste creșteri ?

— Ne-am deprins cu 
sporurile anuale, îmi 
răspunde cu umor O- 
prea Neagu, președinte
le cooperativei agricole 
de la Satu Nou. Ne-am 
propus ca în fiecare an 
să depășim, cu cîteva 
procente măcar, produc
ția anului precedent.

Principalul învățămînt 
extras din documentele 
recentei plenare a C.C. 
al P.C.R. consacrate pro
blemelor agriculturii este 
tocmai acesta — lupta 
pentru consolidarea coo
perativei prin obținerea 
unor producții sporite șl 
rentabile în toate sec
toarele.

— Ne-am dat seama 
de la început, a subli
niat președintele, că în
crederea oamenilor în 
cooperativă este strîns 
legată de succesele pe 
care le obținem, de re
zultatele practice pe 
care le are cooperativa 
în fiecare an.

Oamenii de la Satu 
Nou și-au îndreptat de 
la început spre pămînt 
toate nădejdile. Ei s-au 
preocupat de la în
ceput de problema fer
tilității pămîntului, pe 
care au tratat-o cu serio
zitate și răspundere. 
După ce ne-a vor
bit de rolul mecani
zării, de colaborarea 
temeinică pe care co
operativa a stabilit-o 
cu S.M.T.-ul și cu tracto
riștii, inginerul agronom 
Gh. Balamaci a insistat 
asupra felului cum s-a 
făcut aici îngrășarea șl 
chimizarea pămîntului, 
operație de însemnătate 
hotărîtoare în lupta pen
tru recoltă.

— Am administrat a- 
nual cantități mereu 
sporite de îngrășăminte 
naturale șl chimice. 
Pentru recolta din anul 
acesta am folosit, numai 
la grîu, cîte 300 kg în
grășăminte chimice la 
ha, iar la floarea-soare- 
lui cîte 400 kg.

Cîți lei în plus 
aduce 
prevederea

Din acest punct de ve
dere, mi-au spus gospo
darii de Ia Satu Nou, 
unii dintre vecini dove
desc o miopie de neîn
țeles. Desigur, îngrășă- 
mintele chimice trebuie 
cumpărate. Procentual, 
suma care trebuie să le 
fie acordată nu repre
zintă mult, dar mult, pu
țin cît e, unii preferă să 
stea cu banii în casă, 
considerîndu-i mai si
guri decît o cheltuială în 
plus. Li se poate dovedi 
cu creionul în mină 
cîți lei aduce în casa 
cooperativei un sin

gur leu cheltuit pentru 
îngrășăminte, li se poate 
dovedi prin experiența 
vie și totuși rutina îi 
face să-și fure singuri 
căciula. Mai grav, ne-au 
explicat gazdele, este 
cînd unii dintre vecini 
își planifică îngrășămin
te, le comandă, dar nu 
se mai ostenesc să le ri
dice. Noroc de spiritul 
gospodăresc al celor 
harnici, care nu lasă să 
se risipească această a- 
vere, ci vin s-o cumpere, 
folosind-o bine și prompt 
Așa au procedat în re
petate rînduri coopera
torii de la Satu Nou și 
bine au făcut. Camioa
nele lor au trecut din 
gară în gară, culegînd 
și ultimul fir de azotat 
de amoniu sau superfos- 
fat găsit în depozite, iar 
pentru o asemenea ac
țiune de curățenie nu-1 
putem decît felicita. Dar 
ceilalți ? Ne promitem să 
discutăm această pro
blemă, chiar acasă la 
cei cu pricina, întărin- 
du-ne cu argumente vii.

In atenția gospodari
lor de la Satu Nou au 
stat în egală măsură și 
Irigațiile. Cooperativa 
este cuprinsă în siste
mul de irigații de pe Va
lea Cara Su și va be
neficia în viitorul apro
piat de o suprafață iri
gată de circa 860 ha pa 
care se fac pregătiri în 
prezent. Anul trecut au 
fost irigate numai lucer
na (76 ha), grădina de 
legume și unele supra
fețe cu porumb. Ingine
rul agronom și alți 
membri din conducerea 
cooperativei au ridicat 
însă, pe bună dreptate, 
problema dotării tehni
ce, necesitatea procu
rării unui mai mare nu
măr de agregate, care 
să satisfacă necesități
le prezente.

(Continuare 
în pag. a III-a)

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

La intervale mai lungi sau mai 
scurte, în presă apar articole despre 
accidente pe străzile orașelor, pe 
șoselele de mare circulație. Excesul 
de viteză, o depășire nereglemenfară, 
nesemnalizarea, consumul de alcool 
— iată cauzele cele mai frecvente 
care provoacă accidente. De data a- 
ceasfa să lăsăm la o parte orașele cu 
problemele lor de circulație și să 
vedem cum stau lucrurile pe drumu
rile mai îndepărtate, la safe, unde se 
află un mare număr de autovehicule 
și tractoare care deservesc nevoile 
agriculturii, ale diferitelor șantiere. 
Ce se înfîmplă în acele locuri unde 
nu-i aglomerație, unde nu sînt pie
toni care să împiedice circulația. De 
ce au loc și acolo accidente ?

Firește, există dispoziții legale care 
reglementează această chestiune. Se 
cere ca omul de la volan să fie ma
jor, să fie sănătos și să aibă califi
carea necesară, care i se atestă pe 
baza unui examen, conferindu-i-se 
drepturile respective : unii vor con
duce numai tractoare agricole, alții 
tractoare rutiere, turisme, autocamioa
ne, autobuze. Dispozițiile în această 
privință sînt clare și categorice. Dar 
nu toți le respectă.

în toamna acestui an, pe vremea 
cînd se recolta porumbul, la gospo
dăria de sfat Pufeșfi (regiunea Bacău) 
veneau să lucreze oameni din comu
nele învecinate. La brigada din Ad- 
jud, de pildă, munceau la culesul po
rumbului oameni din satele comunei 
Ruginești. Erau transportați cu auto
camioanele la locul de muncă. în- 
fr-una din zile, brigadierul Ion Do- 
niga l-a trimis pe tractoristul Nico
lae Mocanu să transporte pe oame
nii din satul Copăcești în remorca 
tractorului. Trebui» adăugat că, In

noaptea precedentă, tractoristul tră
sese un chef zdravăn. Cu capul greu 
de băutură s-a așezat la volan, a- 
vînd remorca plină de oameni și a 
pornit spre sediul brigăzii. La un vi
raj remorca s-a răsturnat, două per
soane și-au pierdut viața, altele au 
fost accidentate. Justiția își va spune 
cuvîntul. Tractoristul va frage conse
cințele. Dar oare în acest caz numai 
tractoristul este de vină ? Se știe că 
nu e permis transportul oamenilor tn 
remorca tractorului. Conducerea gos
podăriei se scuză, invocînd o „dez
legare” primită din partea Trustului 
Gostat : că în timpul campaniilor poa
te transporta oamenii și cu remorcile. 
Dar e admisibil ca Trustul Gostat să 
elaboreze legi proprii în materie de 
circulație 1 în plus, Mocanu era cu
noscut ca un tractorist slab pregătit, 
pe care conducerea gospodăriei îl 
repartizase să lucreze numai la tăvă- 
lugiful griului. Și totuși a fost pus 
să transporte oameni, lată cîți fac
tori au acționat în acest singur caz.

Varietatea încălcărilor este destul 
de largă. La S.M.T. Sebiș, regiunea 
Crișana, la volanul tractorului a ajuns 
un minor, care a provocat un acci
dent mortal tot transported oameni 
în remorcă. Șoferul Radu Stoica de 
la cooperativa agricolă Nămo
loasa Tîrg (raionul Galați) condu
cea recent cu viteză excesivă un 
camion încărcat cu diferite ma
teriale și cu 13 persoane. O pană 
de cauciuc, o frînă bruscă și 
autocamionul s-a răsturnat. Șapte per
soane au fost accidentate. Și aici s-a 
încălcat litera regulamentului, care nu 
permite transportul oamenilor deasu
pra încărcăturii camionului. Dispozijia

(Continuare In pag. a HI-a)

TELEGRAME
Tovarășului IOS1P BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
Secretar General al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, vă transmitem dv. și poporului frate iugoslav, în numele po
porului român și al nostru, felicitări călduroase și urări sincere de noi 
succese în construcția socialistă, pentru prosperitatea Iugoslaviei vecine 
și prietene, pentru sănătatea și fericirea dv. personală.

Sîntem bucuroși să constatăm că relațiile dintre popoarele noastre 
se dezvoltă cu succes și ne exprimăm convingerea că prietenia și colabora
rea multilaterală româno-iugoslavă se vor întări și dezvolta necontenit 
în interesul socialismului și al păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar General Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste România
al Partidului Comunist Român

Tovarășului PETAR STAMBOLICI 
Președintele Vecei Executive Federale 

a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
și al meu, adresez, cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, poporului iugoslav și dv. personal sincere felici
tări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările noas
tre se vor dezvolta cu succes și în viitor spre folosul popoarelor noastre, 
al păcii și socialismului.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Prof. Maria SAVULESCU 
directoarea liceului „I. Creangâ“- 
București

folositor să avem mal puține hotă
rîri, dar să ne îngrijim mai mult 
de aplicarea lor ?

gospodărească întîl- 
însă la I.F. Vișeu, 

nu și-a îndeplinit la 
obligația de a a-
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țării. Cerul va fi 
mult acoperit. Vor 
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sub formă de 
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sub formă de ninsoare în toate
regiunile țării. Vîntul va sufla
slab pînă la potrivit din sectorul 
nord-vestic. Temperatura în scă
dere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 8 șl plus 2 
grade, mal coborîte în depresiuni, 
iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade. Local ceață șl polei«

spectivă © Două secții la fel de puternice ® Lar

ghețe și zgîrcenie în eșalonarea orelor de mate

și mi-
8 ma-
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țațele ar fi putut fi mult mai bune g 
dacă n-ar fi fost neglijată o la- | 
tură esențială a muncii de partid: 
controlul îndeplinirii hotărîrilor. I

PENTRU „REAL“ SAU „UMAN

La gura de ex- 
Chirilu (comuna 
raionul Vatra 

unde lucrăm, a- 
magazin alimen-

„MARFA NE VINE MIINE

19,30. 
Nottara' (sala 

20.
Muncitoresc C.F.R. : 

(în sala 
Național „I.
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de fizică și chimie
Generație după generație, tinerii 

absolvenți ai învățămîntului me
diu din țara noastră pășesc pra
gul unei alte trepte a școlii sau 
se încadrează în muncă cu un 
bagaj de cunoștințe, cu un orizont 
cultural tot mai complet în accep
ția modernă. Această realitate a 
zilelor noastre își are izvorul în 
temelia realist-științifică a proce
sului de învățămînt, în organizarea 
sa judicioasă.

An de an ne putem da seama 
cît este de valoroasă experiența 
școlii românești care, ținînd seama 
de dezvoltarea actuală a științei și 
tehnicii, asigură încă din liceu un 
început de specializare prin bifur
carea claselor în secțiile „reală“ și 
„umanistă“. Fără ca între cele 
două secții să fie un prag de ne
trecut — căci la marea majori
tate a obiectelor materia studiată 
și numărul de ore sînt aceleași — 
ele permit elevilor să aprofundeze 
unele cunoștințe în raport cu ap
titudinile și orientarea lor viitoa
re : matematica, fizica și chimia 
pentru cei de la secția reală, lim
ba și literatura română, limbile 
străine pentru cei de la secția uma
nistă.

O dată cu prelungirea duratei li
ceului cu încă un an, cînd elevii vor 
studia în secția pentru care au optat 
nu doi ani ci trei, crește și respon
sabilitatea hotărîrii pe care o au de 
luat tinerii cu asentimentul părinților.

Cu deplin temei, în rîndurile e- 
levilor se manifestă o evidentă o- 
rientare spre secția reală și ca ur
mare numărul celor care se în
dreaptă spre această secție este 
mai mare decît al celor care aleg 
cea umanistă. Este semnificativ și 
faptul că această alegere se face, 
în marea majoritate a cazurilor, 
cu conștiința orientării spre pro
fesiuni legate de procesul in
dustrializării socialiste a țării. Nu 
este însă mai puțin adevărat că, 
în ultimii ani, în unele școli s-a 
creat o falsă atmosferă în jurul 
secției umaniste, alimentată chiar 
de unele cadre didactice. Se spune, 
de pildă, că secția umanistică este 
un refugiu pentru elevi care „nu 
se împacă cu matematica“, sau că 
elevii „buni“ merg la secția reală 
pentru că este o secție „puterni
că“. Cred că trebuie să combatem 
hotărît prejudecățile care s-au 
creat. Se știe doar prea bine că 
în realitate ambele secții sînl pu
ternice, fiecare în raport cu specifi
cul el, că orientarea fînărului trebuie 
să fină seama nu de dorința niai mult 
sau mal puțin subiectivă de a se pre
găti pentru o profesie la „modă", cl 
de aptitudinile reale pe care le are.

Sînt însă și cazuri cînd părinții, 
în ciuda posibilităților și înclina
țiilor firești ale copilului, încear
că să le impună alegeri pe care 
le regretă mai țîrziu. Pe lîngă e- 
fectul psihologic nedorit produs a- 
supra acestor tineri, asemenea pro
cedee au și consecințe care uneori 
cu greu pot fi remediate. După pă
rerea mea, toate formele muncii e- 
ducative trebuie folosite din timp 
în această privință și nu numai în 
preajma înscrierii în clasa a X-a. 
Ele trebuie să concure la convinge
rea părinfilor șl a elevilor că nu în 
primul rînd notele, cl aptitudinile 
privite în perspectivă pot să constituie 
criteriul fundamental al alegerii.

Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R. au trasat ca obiectiv e- 
sențial perfecționarea mai de
parte a conținutului procesului de 
învățămînt, în pas cu cerințele ac
tuale. Cred că în această ordine de 
idei se înscrie și necesitatea îmbu
nătățirii modului distinct de predare 
a unor discipline la cele două secții 
ale liceelor, problemă la care mă 
voi referi în cele ce urmează,

După cum se știe, la secția reală 
s-a asigurat și pînă acum o pon
dere însemnată predării matema
ticii. Dar, colegii noștri de specia
litate au ajuns pe bună dreptate 
la concluzia că, așa cum este con
cepută programa în prezent, nu pot 
să asigure tinerilor concomitent cu 
transmiterea de cunoștințe necesa-

re și cultivarea, în mai mare mă
sură, a gîndirii matematice, a spi
ritului de sinteză și de abstracti
zare. Se discută adesea că studiul 
geometriei analitice, de exemplu, 
într-un singur an și numai cît.e 
două ore săptămînal, este cu to
tul insuficient. în schimb, actuala 
programă la matematică pentru 
clasa a X-a este prea încărcată, cu- 
prinzînd o tematică excesiv de 
bogată din domeniile algebrei, geo
metriei și t'rigonometriei. Numai la 
algebră, într-un singur an se pre
dau analiza combinatorie, induc
ția matematică, divizibilitatea nu
merelor, polinoamele, teoria ecua
țiilor etc. Ceea ce, să recunoaștem, 
e prea mult.

După cîte se pare, șl unele 
manuale trebuie serios îmbunătățite. 
Planurile de învățămînt au inclus 
în ultima vreme unele din cele 
mai noi descoperiri științifice și 
tehnice — teoria mulțimilor, no
țiunea de interval, definiția mo
dernă de funcție. Dar cărțile șco
lare existente nu reflectă conclu
dent aceste înnoiri, nu conțin pro
bleme variate și gradate pentru 
verificarea cunoștințelor elevilor.

Probleme oarecum asemănătoare 
se ridică și în predarea altor dis
cipline. De pildă, la fizică și chimie 
— domenii științifice în neîntreruptă 
evoluție — programa acordă prea pu
țin spațiu problematicii noi șl lucră
rilor practice de laborator. Profeso-

rii de specialitate consideră nece
sar ca, pe lîngă noțiunile funda
mentale din domeniile fizicii și chi
miei, tinerii să facă cunoștință 
încă din liceu cu aspectele cele 
mai noi ale acestor discipline, cum 
sînt, de pildă, laserul și mașinile 
electronice de calcul.

O Importanță deosebită pentru lăr
girea orizontului cultural al elevilor 
are desigur studiul limbii și literaturii. 
Bineînțeles că la secția umanistă 
se acordă o mai mare atenție a- 
cestor discipline, care transmit cu
noștințe cuprinzătoare, educă pe 
tineri, le formează gustul estetic, 
în legătură cu actuala programă 
aș vrea să ridic însă o problemă : 
ea nu prevede continuitatea pre
dării gramaticii, lacună resimțită 
la examenele de maturitate, la 
concursurile de admitere în unele 
facultăți. în prezent sînt rezervate 
doar 6 ore de gramatică într-un 
singur an — în clasa a X-a — pen
tru repetarea cunoștințelor de gra
matică. Propun ca în viilor să se 
mărească acest număr de ore șl să se 
prevadă, pentru secția umanistă, pre
darea gramaticii în toate clasele.

Și, în sfîrșit, o altă problemă. 
Cred că ar trebui stabilite programe 
aparte pentru real și uman și la pre
darea desenului. Nu este firesc ca 
desenul să se predea uniform la 
cele două secții. Propun la real 
să se predea desenul tehnic, iar 
la uman desenul artistic.

Iată doar cîteva opinii pe care 
am dori să le supunem atenției 
forurilor noastre de învățămînt. Și 
alte sugestii și propuneri ale ca
drelor cu experiență vor concura, 
desigur, la stabilirea mai judi
cioasă a planurilor și programelor 
celor două secții ale liceelor.
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Atlasul Geografic 
al Republicii Socialiste România

Literafura științifică din fara noastră 
s-a îmbogă(it recent prin aparijia, 
în Editura didactică și pedagogică, a 
Atlasului Geografic al Republicii So
cialiste România. Prin amploarea ei, 
această lucrare răspunde unor cerinfe 
actuale ale învă(ămînfului nostru geo
grafic, constituind fofodafă un pre
țios instrument în activitatea științi
fică și educativă.

Tmbrăfișînd fenomenele cele mal 
caracteristice din geografia fizică și 
economică a tării noastre, Atlasul se 
impune atît prin noutatea și diversi
tatea materialului cartografic, cît șl 
prin încercarea de a surprinde, cu 
ajutorul imaginilor fotografice, noul 
peisaj al patriei.

La alcătuirea Atlasului vădii
preocuparea colectivului de autori de 
a prezenta, în afara hărților generale 
clasice, și — pentru prima oară în 
literatura noastră cartografică —• mai 
multe hărți originale de detaliu, la 
scară mare. Această străduință — în 
bună măsură reușită — este merito
rie, înfățișînd rezultatul eforturilor 
geografilor noștri în sintetizarea fe
nomenelor geografice — fizice și 
economice — specifice teritoriului 
țării. Astfel, sînt bine realizate suita 
hărților paleogeografice ale teritoriu
lui românesc, harta unor unități fizico- 
geografice.

Atlasul se remarcă în mod deose
bit prin hărțile care reflectă fenomene

Se poate „uita“ 
că hotăririle sînt
adoptate spre 
a fi îndeplinite?

Dar cauza principală este totuși 
alta : de cele mai multe ori s-a ne
glijat organizarea unui control Ime
diat, sistematic șl perseverent asu
pra felului cum se înfăptuiesc ho
tărîrile. Numeroși secretari ai or
ganizațiilor de bază ne-au arătat 
că membrii biroului comitetului 
orășenesc și alți activiști le dau în
drumări și indicații. îi a.iută în so
luționarea diferitelor probleme. Cu 
toate acestea, în puține cazuri, ac
tiviștii comitetului orășenesc au ur
mărit cu perseverența în organiza
țiile de bază soarta hotărîrilor 
adoptate, au controlat pas cu pas 
munca pentru înfăptuirea lor.

A aproviziona gospodărește o localitate, un 
cartier sau chiar numai un magazin înseamnă, 
în esență, a prevedea chibzuit, pînă la amănunt, 
necesitățile consumatorilor și a le satisiace ope
rativ. Cu atît mai mult trebuie să fie meticulos 
în socoteli cel care lucrează în aprovizionarea 
unor unități comerciale situate în locuri mai de
părtate, mai greu accesibile — ca, de pildă, 
magazinele care deservesc pe muncitorii fores
tieri. Din poșta redacției aflăm că în unele 
locuri aprovizionarea muncitorilor forestieri cu 
produse alimentare și industriale nu ține pasul 

cu cerințele anotimpului rece.

In 
organizația comercială Vi
șeu a luat din vreme o 
serie de măsuri pentru a- 
provizionarea cît mai bu
nă a unităților comerciale 
.care deservesc pe munci
torii forestieri. Depozite
le sînt pline de mărfuri: 
paste făinoase, zahăr, o- 
rez, ulei, untură și slăni
nă, conserve din carne de 
porc și vită, dulciuri, le
gume și fructe etc.

O.C.L.-mixt Vișeu are 
și sarcina de a aprovizio
na cu legume și zarzava
turi unitățile din sec
toarele forestiere 
nier. Pentru cele

gazine din unitățile de 
exploatare a lemnului de 
pe valea Vaser, de pildă, 
s-au și asigurat însemna
te cantități de cartofi, 
ceapă, mere, varză mura
tă, castraveți. Nu aceeași 
grijă 
nești 
care 
timp
sigura localuri de des
facere și depozite pen
tru însilozarea legumelor 
în parchetele valea Boului, 
Lostun și Poiana.

Sezonul rece 
cu perioada de 
muncii forestierilor. Ca 
atare I.F. Tg. Jiu, îm
preună cu U.I.C.C. Gorj, 
au asigurat buna apro
vizionare pe timpul ier
nii a unităților comer-

ciale. Majoritatea maga
zinelor au fost reparate. 
La exploatarea Valea 
Porcului însă, unde loca
lul unității comerciale 
s-a dovedit necorespunză
tor, a început foarte târ
ziu construcția altui ma-

gazln. Nu se putea con
strui în timpul verii ? 
Din lipsa unor adăpos
turi corespunzătoare, la 
exploatările Bîlta și Lai
nici nu s-au însilozat 
cantitățile planificate de 
cartofi, ceapă etc. Munci
tori forestieri veniți de la 
exploatări din alte regiuni 
ne-au relatat că acolo a- 
provizionarea cu legume 
pentru iarnă se face în 
bune condiții. De ce nu 
se poate și la noi ?

Nimic de zis, magazine
le de la gurile de exploa
tare Sohodolul, Sușița 
Verde, Suseni, Scărișoara 
oferă, în general, mărfu
rile solicitate. Cu totul 
alta este însă situația la 
gurile de exploatare de
servite de cooperativa de 
consum Bumbești-Jiu, a- 
dică : Sădușorul, Sadul, 
Cerbănașul și altele. Aici 
produsele se aduc în can
tități insuficiente, maga
zinele sînt deschise la 
ore nepotrivite, cînd oa
menii lucrează în parche- 
te, sau sînt închise două- 
trei zile pe săptămînă. In 
ce privește aproviziona
rea cu piine s-a in
trodus o practică, după 
părerea mea, dăunătoare: 
ca și celelalte produse, 
pîinea sosește o dată 
la cîteva zile.

Caracteristic magazine
lor din pădure este as
pectul lor de... magazii, 
cu mobilier rudimentar, 
neatrăgător. Din pricina 
disputei continue între 
cooperativa de consum și 
I.F. Tg. Jiu, nici pînă azi 
nu se știe cui îi revine 
obligația de a asigura

mobilierul acestor unități 
comerciale.

După părerea noastră, 
a forestierilor, problema 
se pune astfel : într-ade- 
văr, decorul orașului este 
cu totul diferit de acela 
al pădurii, dar necesități-

Sîntem în prag de iar
nă și fiecare dintre noi ar 
vrea să se aprovizioneze 
cu produsele specifice se
zonului, 
ploatare 
Crucea, 
Dornei), 
vem un 
tar pentru forestieri și lo
calnici. Cum sîntem ser
viți în această 
Cum răspund 
la solicitările 
Fiecare după 
lui : unul ia 
altul servește pe sprin
ceană, al treilea își face 
programul de lucru cum 
îi convine. Adesea se 
ceartă între ei și nu mai 
servesc de loc.

In magazin, de cele mai

le oamenilor sînt aceleași. 
Aprovizionarea unităților 
comerciale de la exploa
tările forestiere n-ar tre
bui să difere cu nimic de 
aceea a magazinelor din 
orașe și sate.

Ing. C. CÄLUGARU

multe ori, nu găsești 
trebuincioase. Și ți 
răspunde invariabil: „mar
fa ne vine mîine!"

Se înțelege că aceasta 
ne pricinuiește multe ne
plăceri. Noi cerem con
ducerii U.R.C.C. să ia mă
suri ca această unitate 
comercială să fie aprovi
zionată tot timpul cu 
produsele alimentare de 
care avem nevoie. Tre
buie să se facă ordine șt 
în ce privește programul 
de lucru al magazinului, 
să se expună prețurile la 
fiecare produs, să se asi
gure un înalt nivel de 
deservire a consumatori
lor.

Un grup de muncitori 
forestieri

Munca la exploatările forestiere se desfășoară 
în condiții aparte, în locuri depărtate. Cu atît 
mai mult se impune ca uniunile regionale și ra
ionale ale cooperației de consum să aprovizioneze 
din timp unitățile comerciale ce deservesc pe 
forestieri. împrejurările în care funcționează ma
gazinele din pădure nu pot sluji drept pretext 
pentru a justifica slăbiciunile în aprovizionarea 
acestor unități. Dimpotrivă, tocmai din această 
pricină se impun strădanii mai mari, o exigen
ță sporită, în așa fel încît nivelul aprovizionării 
să fie și aici la înălțimea cerințelor. De aseme
nea, trebuie intensificată munca de educație în 
rîndurile personalului din unitățile comerciale 
amplasate în pădure, combătîndu-se manifestă
rile de indisciplină și comoditate ale unor ges
tionari de magazine.
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Am cercetat, împreună cu tov. 
TUDOR BOȚEA, secretarul unei 
organizații de bază de pe șantierul 
Combinatului de celuloză și hîrtie, 
planurile de muncă din ultimele 
luni. Deși trecuse mai bine de o 
lună de oînd comitetul orășenesc 
de partid a adoptat o hotărîre im
portantă privind îmbunătățirea 
muncii politice și organizatorice 
în vederea îndeplinirii planului de 
producție pe trimestrul IV șl a 
pregătirii producției anului viitor, 
biroul nu făcuse, practic, decît să 
pună hotărîrea la dosar.

— Am primit-o de curînd — ne-a 
relatat tov. Tudor Boțea — și 
încă n-am examinat-o. 
nimeni nu ne-a întrebat 
legătură cu aceasta.

Trimestrul IV... Cînd 
pe oare controlul 
hotărîrii ? E limpede că, pentru a 
da rezultate bune, controlul tre
buie să înceapă Imediat după a- 
doptarea hotărîrii, altfel ce efi
ciență are?

— Cu timpul — așa cum remarca 
tov. GHEORGHE CIOCEA, secreta
rul organizației de bază din secția 
furci de la uzina „Laminorul“ — 
se adună tot mai multe hotărîri 
Unele rămîn neîndeplinite sau în
deplinite numai pe jumătate. Se 
îngreunează și înfăptuirea lor, se 
îngreunează și controlul. N-ar fi mai

Ocazii pierdute 
întîmplător ?

Multe dintre observațiile de mal 
sus au fost confirmate și de către 
tov. C. SÎMBOTIN, secretar al co
mitetului orășenesc de partid :

— La capitolul controlului înde
plinirii hotărîrilor sîntem încă de
ficitari. E adevărat, membrii bi
roului, activiștii stau mult timp in 
organizațiile de bază ; trimitem de
seori pe teren colective formate 
din tovarăși cu experiență în mun
ca de partid ; folosim și activiștii 
nesalariați. Totuși, n-am reușit să 
găsim încă metodele cele mai bune 
de organizare a controlului în 
munca de partid Ce-i drept, în 
ultima vreme am avut de rezolvat 
foarte multe sarcini curente și de 
perspectivă — unele cu un caracter 
mult mai complex decît în alți ani 
— spre care a trebuit să ne con
centrăm aproape toate forțele. Nu 
știu cum fac alte comitete de par
tid, dar parcă nouă nu ne ajunge 
timpul pentru a ne ocupa de toate 
laturile muncii de partid.

Firește, sarcinile care se pun în 
fața organelor de partid sînt 
numeroase, devin tot mai com
plexe. Totuși, practica muncii 
de partid dovedește că esențialul 
nu constă în „a cuprinde“ cît mai 
mult, în a face cîte ceva din toate ; 
cheia succesului constă în a orien
ta eforturile spre direcțiile hotărî- 
toare, spre sarcinile principale și a 
duce lucrurile pînă la capăt. Pro
grese reale pot li realizate numai 
dacă fiecare hotărîre, fiecare plan 
de măsuri este întocmit pe baza 
unui studiu aprofundat, multilate
ral și cînd se acționează cu perse
verență pentru a le aplica în viață, 
antrenînd pe cei mai buni activiști 
la înfăptuirea sarcinilor stabilite. 
Doar pentru aceasta sînt adoptate 
hotărîrile, nu pentru a fi înregis
trate și apoi uitate în dosare.

Am cercetat două informări pre
zentate de biroul orășenesc în ple
narele Comitetului orășenesc de 
partid Brăila în trimestrele I și 
II a.c. Deși în fiecare dintre ele 
sînt enumerate problemele anali
zate în ședințele de birou sau în 
plenarele comitetului, totuși nu 
este amintit un singur caz în 
care să fi fost analizat stadiul 
îndeplinirii vreuneia din propriile 
sale hotărîri. Asemenea ocazii nu 
par a fi întîmplător pierdute. în 
luna august, în urma unei ana-

lize efectuate de 9 colective, care 
au cuprins peste 100 de organizații 
de bază, într-o plenară a fost pre
zentat un referat despre stilul de 
muncă al birourilor organizațiilor 
de bază în legătură cu elaborarea 
hotărîrilor și controlul îndeplinirii 
lor. Dar, din nou, asupra îndepli
nirii propriilor hotărîri ale comi
tetului orășenesc de partid s-a aș
ternut vălul unei discreții totale. 
Desigur, prea multe coincidențe 
ca să fie doar întîmplări izolate...

In cadrul preocupărilor privind 
perfecționarea stilului de muncă al 
organizațiilor de partid, Congresul 
al IX-lea al P.C.R. a acordat o 
deosebită atenție măsurilor privind 
organizarea temeinică a realizării 
hotărîrilor, a subliniat necesita
tea combaterii manifestărilor de 
formalism în ce privește controlul 
îndeplinirii hotărîrilor.

Comitetul orășenesc de partid 
Brăila a înregistrat progrese în îm
bunătățirea stilului său de muncă, g 
O dovadă grăitoare o constituie | 
creșterea continuă a rolului și for- B

8
1
8
8
I
I
8
8

social-economice, ca : aspectele noi 
ale demografiei, populația urbană și 
rurală etc. Din studiul lor rezultă cu 
claritate influenta hotărîfoare pe care 
a avut-o industrializarea socialistă a 
tării asupra structurii populației, asu
pra repartizării ei pe întreg teritoriul 
țării. Caracteristică în acest sens este 
harta privind populația urbană și ru
rală pe regiuni, care înregistrează 
fenomenele noi pe baza datelor de
mografice de la 1 iulie 1964. Intere
santă este, de asemenea, harfa con
sacrată orașelor noi și localităților de 
tip urban, care scoate în relief și 
ariile de frecventă ale acestor așe
zări. Considerăm, însă, că acest ca
pitol important se prezintă încă destul 
de sărac în Atlas, mai ales dacă avem 
în vedere că, pe plan mondial, în 
cartografierea populației se folosesc 
metode multiple, care evidențiază cu 
exactitate atît densitatea dintr-o re
giune sau alta, cît și raportul dintre 
răspîndirea populației și dezvoltarea 
economică a unei fări sau regiuni.

Demn de remarcat este faptul că 
din volumul total de 110 paglni- 
hărfi ale Atlasului. 30 sînt consacrate 
industriei și agriculturii țării noastre. 
Hărfi economice și de detaliu reflectă 
dezvoltarea și repartizarea geografică 
a diferitelor ramuri ale industriei. 
Ele reprezintă de fapt o remarcabilă 
sinteză a realizărilor obținute în a- 
ceste domenii în anii construcției so
cialiste. Hărțile de ramură ar fi fost, 
desigur, mai utile, dacă ar fi repre
zentat și structura proporțională a ra
murii respective în fiecare centru.

Cele trei hărfi consacrate locali
zării principalelor zăcăminte și centre 
de extracfie a resurselor subsolului 
sînt, prin metodele cartografice folo
site, deosebit de suqesfive, fiind 
completate cu ultimele realizări în 
domeniul valorificării multilaterale a 
resurselor subsolului. Credem că ele 
ar fi fost și mai utile dacă, în 
afara reprezentării globale, zăcămin
tele puse în valoare în anii puterii 
populare ar fi fost scoase în evidenfă 
prin semne distinctive.

Harta generală a industriei se ca
racterizează prin actualitate și prin 
reprezentarea proporțională a diferi
telor ramuri industriale în diferite 
centre din fără. După părerea noastră, 
harta consacrată principalelor obiec
tive industriale construite sau aflate 
în construcfie în anii puterii popu
lare are o valoare relativă din punct 
de vedere al exactității. Este cunos
cut că, în afară de noile obiective in
dustriale — pe care harta le mențio
nează — în anii construcției socia
liste au fost utilate, lărgite și moder
nizate multe întreprinderi vechi care 
dau astăzi producfii incomparabil mai 
mari fafă de trecut — pe care harfa 
nu le menfionează. Totuși, în ansam
blu, această hartă reprezintă un ta
blou impresionant al unora dintre re
zultatele obfinute de poporul nostru 
pe drumul construirii socialismului, al 
înfăptuirii politicii consecvente a par
tidului de industrializare socialistă, de 
ridicare economică a tuturor regiuni
lor patriei.

Alături de hărțile ce înfăfișează in
dustria, cele consacrate agriculturii, 
transporturilor, împreună cu meda
lioanele care le însofesc, reflectă ca
racterul complex și unitar al economiei 
noastre nationale. Ele dau, de pildă, 
indicafii prefioase cu privire la mo
dul de folosință al terenurilor de pe 
cuprinsul țării noastre și zonele de 
producfie agricolă conturate în ulti
mii ani. Prin intermediul diagramelor 
și altor semne cartografice se poate 
urmări dinamica producției de cereale 
și a altor culturi, în profil regional, 
precum și răspîndirea și dezvoltarea 
fondului funciar.

Pe lîngă evidențierea eforturilor 
depuse de autorii Atlasului, în vede
rea asigurării unui nivel șfiinfific co
respunzător, este de remarcat apor
tul meritoriu al specialiștilor carto
grafi care au executat cu multă migală 
și au transpus cu fidelitate fenome
nele fizice și economico-geografice 
în cadrul cartografic al teritoriului.

Aparifia Atlasului Geografic al Re
publicii Socialiste România constituie 
un pas Important în dezvoltarea car
tografiei românești, în îmbogățirea 
materialului didactic și a celui știin- 
tific-documentar despre 
Toate härfile la un loc, 
parte, relevă specificul 
(ării noastre, sugerează 
pări în domeniul cercetărilor fizico- 
geografice și constituie un prefios 
instrument în predarea geografiei 
patriei în școala de cultură generală, 
în licee sau chiar în institutele de 
învăfămînt superior.

Credem că 
dagogică va 
unor lucrări 
amploare, cu 
gat șl mai diversificat. Avem în 
dere atît lucrări referitoare la 
noastră, cît și la diferite regiuni 
lumii, la întregul glob.

0 Sala Palatului : Spectacol ju
biliar al actriței SILLY POPESCU 
— 19,30.
o Teatrul de Comedie : TroilUs 
ȘI CRESIDA — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : ULISE ȘI COi 
INCIDENȚELE (spectacol prezen
tat de Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.) — 19,30, (sala Studio, str. 
Al. Sahla) : CANIOTA 
e Teatrul 
Studio) : 
0 Teatrul 
BILLY MINCINOSUL 
Studio a Teatrului 
L. Caraglale") — 19,30.
© Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" : ONDINE — 20.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20.

® 19.00 — Jurnalul televlzlurtM 
(I) © 19,15 — Pentru tineretul 
școlar : Pagini din Istoria Bucu- 
reștiului (Transmisiune de la Mu
zeul de istorie a orașului Bucu
rești). filmul „Năică" © 20,00 — 
întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răspuns 
încă © 21,00 — Trei tablouri pe 
săptămînă, comentate de Ion 
Frunzetti © 21,15 — Filmul
„Dați-mi condica de reclamații" 
0 22,40 — Emisiune de actualități 
cinematografice : ,,Secvențe" ®
23,25 — Jurnalul televiziunii (II), 
Sport, Buletinul meteorologic.

Patria. 
Repu-

• OLD SATTERHAND 
pentru ecran panoramic
• ULTIMA VACANȚĂ : 
blica, Grivlța.
O PAT ȘI PATACHON î 
mateca — 10; .12; 14.
o ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN 
— cinemascop: Luceafărul, Festi
val, Feroviar, Excelsior, Tomis, 
Melodia, Flamura.
O DE-AȘ 
București, 
0 SAȘA : 
Universuri
» A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABA : victoria,
• CAMERA IN FORMA DE „L“ S 
Central.
0 PRIMII ANI : Lumina.
G RUNDA 6 : Union (completare 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat in regiunea Cluj), 
Crîngași (completare Suită bănă
țeană).
© PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina - 10.
0 VESELIE LA
Doina,
@ O CĂLĂTORIE 
TALA IN MAREA 
nemascop — CÎNTECUL YMEI 
SUMAR — VREAU SA ȘTIU TOT 
nr. 40 — UN 
NUIT : Timpuri 
o CARTIERUL 
Iești, Dacia 
0 FEMEIA 
Cultural.
0 FURTUNA DEASUPRA ASIEI: 
înfrățirea între popoare.
0 ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Buzești.
o LALEAUA NEAGRA — cine
mascop: Bucegi.
0 MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop : Unirea.
8 BOCCELUȚA : Flacăra (com
pletare Poveste despre ceasuri), 
o LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZA i 
Vltan
© MARILYN — cinemascop : 
Miorița (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat in 
regiunea Maramureș), Volga 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj)
0 PINA LA ORAȘ NU E' DE
PARTE — cinemascop: Munca. 
S 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Populat .'completare Anul 
nașterii- 1805), Ferentari.
0 WINNETOU: Arta
O UNCHIUL MEU: Moșilor.
® CARTOUCHE: Cosmos.
« PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop • viitorul (completare 
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Cluj).
e CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
Colentina
© JUDEX: Rahova.
0 JOE LIMONADA — cinema
scop: Progresul.
0 CĂPITANUL ZERO - cinema
scop : Lira (completare Sport nr. 
5/1985)
® DUMINICA LA NEW YORK : 
Drumul Sării.
O ONORABILUL STANIS AS, 
AGENT SECRET . Cotr șni 
(completare Prima zi).
9 CEI MAI FRUMOȘI Ak . — 
cinemascop : Pacea (completare 
Soclul).

Edifura didactică șl pe- 
persevera în editarea 
similare de mai mare 
un conținut tot mai

I" ' >
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Meci echilibrat
IERI LA LYON

■Iii»

In penultima etapă
• 25 de goluri • Rapid și Petrolul in forma 
® Meciuri frumoase la București, Craiova și Ploiești
• Arbitraj slab și durități la Constanța

REZULTATE TEHNICE
mar

ii, 28
RAPID-U.T.A. 4—2 (3—t). Au 
cat : I. Ionescu (minutele 2, 
— din 11 m — și 84) pentru Rapid ; 
Jac (min. 8) și 
pentru U.T.A.
STEAGUL ROȘU-CRIȘUL 2—1 
(0—1). Au marcat : Ilașoti (min. 69) și 
Goran (min. 89) pentru învingători ;

Pantea (min. 62)

nescu (min. 52), Eltimle (mln. 64), 
Bîtlan (min. 78) pentru învingători ; 
Neagu (mln. 45) pentru învinși. 
FARUL-DINAMO BUCUREȘTI 
(0—0). Au marcat : Ene (min. 
pentru Dinamo ; Costin (min. 
pentru Farul.

CLASAMENTUL

TELEGRAME

1—1
56)
73)

Mureșan II (min. 32) pentru învinși. Rapid 12 10 1 1 28:11 21
C.S.M.S.-ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3—0 Petrolul 12 7 3 2 26: 9 17
(2—0). Au marcat : Cuperman (min. C.S.M.S. 12 6 3 3 17:13 15
17), Pop (min. 35) șl Lupulescu U.T.A. 12 5 4 3 18:17 14
(min. 48). Știința Craiova 12 4 4 4 12:13 12
DINAMO PITEȘTI-STEAUA 1—0 Știința Cluj 12 3 6 3 12:15 12
(1—0). A marcat : Dobrln (min. 22). Știința Timișoara 12 5 2 5 13:17 12
PETROLUL-ȘTIINȚA CLUJ 5—1 Dinamo Pitești 12 5 1 6 22:20 11
(2—0). Au marcat : Badea (minutele Steaua 12 2 6 4 17:12 10
25, 57 și 61), Moldoveanu (min. 32), Steagul roșu 12 4 2 6 15:19 10
Dridea I (mln. 49) pentru Petrolul ; Dinamo București 12 3 3 6 16:22 9
Pîrvuleț (min. 81) pentru Știința. Farul 12 3 3 6 10:18 9
ȘTIINȚA CRAIOVA-SIDERURGISTUL Crișul 12 3 3 6 15:24 9
3—1 (0—1). Au marcat : Io- Siderurgistul 12 2 3 7 17:28 7

Afac rapidîst (fază din meciul Ra
pid — U.T.A.)

Fotbaliștii de la Rapid și Petrolul 
își păstrează și după penultima etapă 
locurile în fruntea clasamentului ; di
ferența de puncte care îi separă a 
rămas aceeași, înfrucîf ambele echipe 
au cîștigaf partidele de ieri — cu 
U.T.A. și, respectiv, Știința Cluj.

Meciul Rapid — U.T.A., în general 
frumos, viu disputat, a arătat că rapi- 
diștii și-au regăsit cadența. Ion lo- 
nescu este autorul tuturor celor patru 
goluri înscrise portarului arădan Co- 
man. U.T.A. a jucat în stilul ei carac
teristic î curajos, în viteză, cu toate 
că scorul a fost favorabil adversari
lor încă din minutul doi. La Ploiești, 
Petrolul și-a surclasat partenera de 
întrecere : la un moment dat a con
dus cu 5—0. O vervă deosebită au 
manifestat Badea și Dridea I — a- 
ceiași care, cu o săpfămînă în urmă, 
s-au comportat remarcabil în meciul 
România — Portugalia. Ce se înfîm- 
plă totuși cu Știința Cluj ? De cîfăva 
vreme, pe lîngS ineficacitatea înain
tării, se remarcă slăbiciunile liniei de 
apărare.

Corespondentul nostru din Craiova 
ne-a transmis că partida Știința — Si
derurgistul a plăcut publicului. Deși

ferenul a fost moale, iar temperatura 
scăzută, ambele echipe au jucat spec
taculos. O notă aparte merită cei doi 
portari — Florea (Siderurgistul) și 
Papuc (Știința Craiova), care au sal
vat goluri aproape gata făcute.

Victorii la limită au obținut Steagul 
roșu Brașov și Dinamo Pitești. Brașo
venii au fost conduși cu 1—0, au 
egalat cu greu și de-abia în ultimul 
minut de joc au înscris golul victo
rios. Să fi fost oare „de vină" doar 
apărătorii orădeni Solomon și Pojoni 
care s-au comportat înfr-adevăr re
marcabil ? Piteștenli n-au putut fi în- 
trecuți pe feren propriu nici de 
Steaua, deși aceasta a dominat și a 
avut numeroase ocazii de a înscrie.

Un succes net, care a adus-o pe 
locul trei în clasament, a obținut ieri 
echipa ieșeană C.S.M.S. : 3—0 cu 
Știința Timișoara. Corespondentul 
nostru pentru regiunea lași ne-a co
municat că, totuși, timișorenii au ata
cat în repetate rînduri, în repriza se
cundă mai ales, fără însă să fructi
fice vreodată.

Singurul scor egal în această etapă 
s-a înregistrat sîmbătă la Constanța : 
Farul — Dinamo București 1—1. Pe lin
gă faptul că rezultatul meciului a fost 
influențat de arbitrajul prestat de N. 
Cursaru (la centru) și Denghel (la 
tușă), care i-au frustrat pe dinamovișfi 
de un gol perfect valabil, sînt de 
semnalat o serie de abateri ale ju
cătorilor, în special ale celor de la 
Farul. în apărare, ca și în atac, con- 
stănfenii Costin, Ologu, Koczka, Gref 
au intervenit extrem de dur. Uneori, 
nici dinamoviștii n-au rămas datori.,. 
Un gest cu totul reprobabil, care tre
buie să ducă la o sancțiune severă, 
s-a petrecut după terminarea parti
dei, în drum spre cabine : Costin l-a 
lovit în mod huliganic pe Ene II, 
față de care avusese ieșiri nesporti
ve și în timpul jocului.

Jucîndu-se înfr-o astfel de atmos
feră, nici nu-i de mirare că nivelul 
tehnic al partidei a fost scăzut. Ori
cum, în ce-i privește pe dinamoviști, 
ei n-au putut folosi acest prilej pen
tru a-și verifica suficient potențialul 
în vederea meciului de miercuri cu 
Internazionale Milano în cadrul „Cu
pei campionilor europeni".

dar victoria 
a revenit rugbiștilor 
francezi

LYON (prin telefon). — Tra
diționala întîlnire amicală din
tre selecționatele Franței și Ro
mâniei, disputată duminică la 
Lyon, s-a încheiat cu scorul de 
8—3 (5—0) în favoarea france
zilor.

In prima repriză, după cîteva 
acțiuni 
echipa 
minutul 
deapsă 
lă, dar 
Penciu 
minutul 
liniei noastre de trei 
Guy Boniface, interceptînd ba
lonul șutat imprecis de Wu- 
sek, înscrie o încercare la colț. 
Fratele său, André, transformă 
și scorul este de 5—0.

După pauză, în minutul 51, 
Dragomirescu, aflat cam pe cen
tru, la circa 25 m de buturi, reu
șește un drop-gol șl scorul de
vine 5—3. Urmează o perioadă 
de dominare insistentă a echipei 
noastre. Gazdele preiau ini
țiativa și cu cinci minute înain
te de fluierul final, urcă scorul 
la 8—3 printr-o nouă încercare 
înscrisă de Guy Boniface. De 
menționat că rugbiștii români au 
ratat apoi fructificarea a două 
lovituri de pedeapsă prin Țibu- 
leac și Penciu.

Comentariile specialiștilor 
scot în evidență echilibrul me
ciului, care putea fi oglindit 
foarte bine și pe tabela de 
marcaj dacă greșeala lui Wu- 
sek nu-i oferea lui G. Boniface 
ocazia de a aduce echipei sale 
exact diferența de cinci puncte 
din final.

de tatonare reciprocă, 
noastră beneficiază în 

12 de o lovitură de pe- 
dintr-o poziție favorabi- 
balonul expediat de 

ricoșează din bară. In 
33 însă, la un atac al 

sferturi,

Ion STÄNESCU

PE SCURT

Ion DUMITRIU
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Cu ocazia celei de-a XXI-a ani
versări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste . România, Corneliu Mănescu, 
a adresat o telegramă de felici
tare ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populare Alba
nia, Behar Shtylla.

★

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă de felicitare lui 
Marko Nikezici, secretarul de 
stat al R.S.F. Iugoslavia pentru 
afacerile externe.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, ambasadorul acestei 
țări în Republica Socialistă Româ
nia, Iakșa Petrici, a rostit dumi
nică o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și .televiziune.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
NAȘTERII
LUI FRIEDRICH ENGELS

în sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc duminică dimineața o adunare 
consacrată împlinirii a 145 de ani 
de la nașterea lui Friedrich En
gels. Adunarea a fost organizată 
de Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice. 
Adunarea a fost prezidată de 
acad. Remus Răduleț, directorul 
Universității Populare București. 
A luat ouviîntul Grigore Comartin, 
rectorul Școlii superioare de par
tid „Ștefan Gheorghiu“ de pe lin
gă C.C. al P.C.R., care a vorbit 
despre opera și personalitatea ma
relui teoretician și conducător al 
mișcării muncitorești internațio
nale.

CATEGORIA B
SERIA I : Dinamo Bacău — 

Știința București 0—0 ; Poiana 
Cîmpina — C.F.R. Pașcani 4—1 ; 
C.F.R. Roșiori — Metalul Tîrgo- 
vișțe 1—2 ; Oțelul Galați — Oltul 
Rm. Vîlcea 1—1 ; Progresul Bucu
rești — Ceahlăul Piatra Neamț 
2—0 ; Metalurgistul București — 
Constructorul Brăila 5—0 ; Flacă
ra Moreni — Dinamo Victoria 2—0. 
în clasament conduce Progresul.

Baia

A. S. Cugir-
Gaz Metan

3—1; C.S.M.
Mare 0—1 ;

SERIA a Il-a : 
Arieșul Turda 2—0 ; 
Mediaș-C.S.M. Reșița 
Sibiu-Minerul
Vagonul Arad-Clujeana 5—0 ; Re
colta Carei-C.F.R. Arad 0—0 ; Mi
nerul Lupeni-A. S. A. Tg. Mureș 
3—0 ; Industria sîrmei-Jiul Pețri- 
la 1—2. în clasament conduce Jiul.

SARBATOAREA NAȚIONALA A R. S. F. IUGOSLAVIA

Imagini din Belgrad
Vorbindu-mi de întreprinderea 

„Komgrap", un tînăr belgrădean 
îmi spunea deunăzi că ea nu de
pășește vîrsta' lui : douăzeci de 
ani. Intr-adevăr, în aceste zile „cel 
mai mare constructor de locuințe" 
— cum i se spune aici întreprin
derii — își serbează două decenii 
de existență, iar cei aproape 5 000 
de muncitori, arhitecți, ingineri și 
tehnicieni de pe șantierele con
strucțiilor de locuințe își fac un 
bîlanț al muncii ; mărturie a efor
turilor lor sînt cele 21 000 de apar
tamente realizate de „Komgrap" 
în Belgrad și de alte cîteva mii 
ridicate în diferite orașe ale țării.

întreprinderea a luat ființă în 
zilele cînd capitala iugoslavă în
fățișa priveliștea dezolantă a rui
nelor lăsate de cotropitorii hitle- 
riști în retragere. începutul a 
fost deosebit de greu. Trep
tat, întreprinderea a crescut și, 
an de an, și-a înscris nu
mele pe frontispiciul multor edi
ficii care dau astăzi prospețime și 
farmec Belgradului — Casa tinere
tului, Institutul de chimie, Casa 
presei, hotelurile „Metropol" și 
„Slavia"; ea a realizat, de aseme
nea, o mare parte din construc
țiile cartierelor Novi-Beograd, Ka- 
raburma șl altele.

La Belgrad mai sînt și alte în
treprinderi specializate în lucrări 
de construcții, ca „Iadran", „Todox 
Dukin", „Elektron", „Vodotehna' 
etc. Pentru anii viitori, „Komgrap' 
are sarcina de a ridica un șir de 
mari edificii, printre care hotelul 
„Iugoslavia", preconizat a fi cea 
mai mare construcție de acest gen 
din capitala iugoslavă.

,,Mecanica de precizie"

do, ne-a vorbit despre trecutul în
treprinderii care a luat ființă în 
1947, prin unirea a două fabrici 
vechi. El a amintit de lupta dîrză 
dusă în anii ocupației fasciste de 
muncitorii de aci, în rîndul cărora 
se numără doi eroi naționali — Da
vid Paici și Iaroslav Kovacici. După 
eliberarea Belgradului și pînă la 
eliberarea întregii țări, aici s-a fa
bricat armament. Apoi s-a trecut 
treptat la producția de instrumente 
de precizie, iar în 1956 colectivul 
a primit sarcina de a fabrica pom
pe de injecție.

Noul port

9 Aseară în sala sporturilor Floreas- 
ca s-a disputat meciul internațional 
masculin de baschet dintre reprezenta
tivele României și Greciei. Baschetba- 
liștii români au terminat Învingători cu 
scorul de 95—77 (44—35).

® In runda a cincea a campionatului 
republican masculin de șah s-au în
registrat următoarele rezultate : Geor- 
gescu-Pavlov 0—1 ; Botez-Gheorghiu 
0—1 ; Nacht-Drosd 1—0 ; Ungureanu-
Bondoc 1—0 ; Szabo-Partoș 0—1 ;
Cioclltea-Nacu, Mititelu-Șuta, Neamțu- 
Reicher, Vaisman-Ghițescu, Rădulescu- 
Soos remiză. în clasament conduce 
Gheorghiu cu 4I/r puncte, urmat de 
Ciocîltea, Naou și Partoș cu cite 31/î 
puncte fiecare, 
șasea, tot în sala Institutului de 
gaze și geologie.

• Aseară pe 
„23 August“ din 
partidele primei 
republican de hochei pe gheață. Iată 
rezultatele acestora : Tîrnava Odorhei- 
Știința Cluj 5—4 ; Dinamo 1 
Știința București 3—1 ; Steaua- 
Miercurea Ciuc 2—1.

• La Copenhaga, în 
lor de finală ale „ 
europeni" la tenis de masă (feminin), 
echipa Meteor Budapesta a eliminat cu 
5—0 formația locală Virum Songerfri.

Azi are loc runda a 
petrol,

I
I
I
I
I
I
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Inaugurarea 
Casei memoriale 
„Nicolae Iorga

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Duminică, la Vălenii de Munte, 
s-a inaugurat Casa memorială „Ni
colae Iorga“ și a fost dezvelit un 
bust al marelui cărturar român. 
Au participat numeroși cetățeni 
ai orașului, academicieni, oameni 
de știință, scriitori, membri ai fa
miliei lui Nicolae Iorga. Au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Stan, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional Ploiești, 
dr. Mihai Băcescu, președintele 
Consiliului muzeelor, acad. Andrei 
Oțetea, prof. univ. dr. Gheorghe 
Ștefan, membru corespondent al 
Academiei, și acad. D. Panaitescu- 
Perpessicius. Cei prezenți au vi
zitat apoi casa în care, timp de a- 
proape 32 de ani, Nicolae Iorga a 
locuit și creat o parte din vasta sa 
operă științifică.

4t

La ieșirea din Belgrad, pe auto
strada care duce spre Niș, privi
rile sînt atrase de clădirile unei 
fabrici moderne. Fără să aibă un 
nume special, întreprinderea își 
definește profilul, intitulîndu-se 
„Mecanica de precizie". De jur 
împrejurul ei — un cartier nou 
unde locuiește majoritatea celor 
aproape 2 000 de salariați ai uzinei.

Despre preocupările colectivului 
întreprinderii ne vorbesc Tudosie 
Radoslav, președintele Consiliului 
de conducere, și Janketici Milutin, 
directorul adjunct. „Principalele 
produse ale fabricii noastre, spun 
ei, sînt pompele de injecție pen
tru motoare Diesel. Fiind vorba de 
piese delicate, ne-am străduit să 
asigurăm o compoziție corespun
zătoare a personalului angajat. Pa
tentul produselor noastre a fost 
cumpărat de la o firmă engleză. 
In prezent însă noi exportăm o 
parte din produsele fabricii într-o 
serie de țări, printre care figurea
ză și Anglia".

Secretarul organizației de bază 
a Uniunii comuniștilor, Ievtici Vla

Așezat la confluența Dunării cu 
Sav-a, Belgradul dispune, începînd 
din 1957, de două porturi. Pînă 
atunci nu exista decît unul singur, 
cel de pe Sava. Construirea celui 
de pe Dunăre a avut loc în ulti
mii ani.

Am petrecut aproape o zi în 
portul de pe Dunăre, într-o atmos
feră de freamăt continuu. Sosesc 
și pleacă de aci nave din nume
roase țări. Unele încarcă sau des
carcă mărfuri, altele în tranzit, 
doar se aprovizionează pentru a-și 
continua drumul.

— Proiectul construcției, ne spu
ne Todorovici Bogdan, directorul 
comercial al portului, prevede 
două etape. Prima, care a început 
în 1957, s-a terminat anul trecut ; 
în cadrul ei au fost construite 
două mari docuri, au fost înălțate 
silozuri, hale și magazii pentru 
depozitarea mărfurilor.

— Noi trebuie să privim lucruri
le șl în perspectivă, intervine în 
discuție directorul financiar, Milo- 
savlevici Aleksandar. Pînă acum în 
portul Belgrad puteau intra doar 
nave cu un deplasament de 1 500 
de tone ; în același timp, 3—4 luni 
pe an activitatea portului era ex
trem de redusă datorită scăderii 
nivelului Dunării. Proiectul are în 
vedere extinderea viitoare a por
tului, care va fi înlesnită de con-

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Festivitățile prilejuite de sărbătoa
rea națională a popoarelor Iugo
slaviei au început de cîteva zile, 
în întreprinderi au avut loc adu
nări festive, au fost depuse coroa
ne de flori la monumentele înălța
te în cinstea eroilor. Presa anunță 
că unele întreprinderi au îndepli
nit planurile de producție pe luna 
noiembrie cu cîteva zile înainte 
de termen. Au fost puse în func
țiune noi obiective industriale, au 
fost date în folosință noi cămine 
culturale și cinematografe.

struirea de către țările noastre 
prietene a sistemului hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier. Pînă în 1970, aici vor func
ționa alte două docuri și vor fi rl-> 
dicate cîteva noi hale și magazii, 
astfel încît circulația mărfurilor va 
ajunge la 4,5 milioane tone anuaL

★

Eforturi, realizări, perspective. Pe 
străzile Belgradului, în uzinele 
sale, în porturile de pe Sava șl 
Dunăre, ca și pe tot cuprinsul 
R.S.F. Iugoslavia, domnește în a- 
ceste zile o atmosferă plină de în
suflețire. Oamenii muncii iugoslavi 
aniversează sărbătoarea lor națio
nală manifestîndu-și hotărîrea de 
a realiza noi succese în construc
ția socialistă.

Nicolae PLOPEANU

iversării
Sîmbătă, din ordinul comandan

tului suprem al Forțelor armate 
ale R.S.F. Iugoslavia, la Belgrad 
și în capitalele celorlalte republici 
iugoslave au fost trase salve de 
artilerie în cinstea aniversării. în 
aceeași zi, Iosip Broz Tito, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, a oferit 
o recepție la care au participat 
conducătorii de partid și de stat ai 
R.S.F. Iugoslavia, membri ai gu
vernului, eroi naționali și alți ve
terani ai războiului de eliberare, 
conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști.

Duminică dimineață a 
avut loc ultimul concurs 
de ciclism din acest an : 
competiția de ciclocros 
dotată cu „Gupa 13 De
cembrie".

La încheierea anului 
competițional, ciclismul 
nu are motive de satisfac
ție. Rezultatele, dar mai 
aies comportarea din în
trecerile internaționale, 
au dezamăgit. La „Cursa 
Păcii", in „Tour de 
l’Avenir", la „Cursa 
„Scinteii" — mă refer 
doar la cele mai impor
tante concursuri interna
tionale la care au luat 
parte — cicliștii români 
n-au fost la Înălțime. Unii 
au abandonat cu totul 
nejustificat. La timpul 
ei, situația a fost dez
bătută in presă. Din pă
cate, se pare că cei inte
resați, inclusiv federația, 
n-au înțeles că e nevoie 
ca în sfîrșit să se facă 
o cotitură radicală in o- 
rientarea generală a ac
tivității cicliste, 
de dăunătoare 
numerice 
cicliștilor 
exemplu, 
secțiilor de ciclism de pe 
lingă cluburi și asociații. 
Practic, in Capitală sînt 
doar două' secții : la Di- ■ 
namo și Steaua. In țară, 
cite ceva se mai face la 
Brașov, Ploiești, Brăila.

Cadrele de specialitate 
ale ciclismului românesc 
sint puține și slab pre
gătite. Pentru formarea 
antrenorilor, pentru im-

Extrem 
creșterii 

și valorice a 
este, spre 
restrîngerea

u
■ ■■

(Urmare din pag. I)

tori. Valoarea zilei-muncă în acest 
an a atins 45 lei, dintre care 30 lei 
în numerar.

— Cum au primit cooperatorii 
propunerea de a se acorda lunar 
avansuri bănești ?

— La noi s-au primit și pînă a- 
cum lunar avansuri bănești. Dăm 
avansuri la dată iixă, chiar în pri
ma săptămînă a lunii următoare, 
pentru zilele-muncă efectuate în 
luna care a trecut. Pînă acum am 
achitat 20 lei la zi-muncă.

— In afară de aceasta, adaugă 
inginerul agronom, aplicăm remu
nerația suplimentară pentru depă
șirea producțiilor. Am planificat, 
spre exemplu, 1 500 kg floarea- 
soarelui la ha, dar am scos 1 940 
kg la ha, ceea ce totalizează un 
spor de 92 tone. Ca rezultat, oa
menii care au lucrat pe loturile cu 
floarea-soarelui vor primi anul a- 
cesta o remunerație suplimentară 
de circa 60 000 lei.

Veniturile bune pe care le obțin 
cooperatorii se vădesc în înfățișa
rea caselor, a oamenilor, a satului 
care se ridică într-adevăr la bunul 
renume de sat nou.

...Satu Nou este un șantier al 
muncii, unul dintre miile de șantie
re ale recoltelor noastre. Hotărîrea 
partidului nostru a deschis coope
ratorilor aici, ca și în celelalte 
sate, noi orizonturi, stimulîndu-le 
munca și energia, mobilizîndu-i 
pentru noi realizări.

Sînt ferestre spre o nouă recoltă.

pot produce accidente, dar ce să fac ? 
M-a trimis președintele la Galați după 
materiale" — iată răspunsul celuilalt 
șofer.

Firește, o asemenea explicație nu 
stă în picioare, șoferul este primul 
care trebuie să cunoască și să res
pecte regulile circulației, să nu ac
cepte încălcarea lor, indiferent cine 
i-o pretinde. Nu e însă mai puțin 
adevărat că — după cum arată ca
zurile de mai sus — unii președinți 
de cooperative agricole dau dispo
ziții ușuratice, care contravin reguli
lor de circulație, fără să-și dea sea
ma de urmările grave ale unei ase
menea practici. Consecințele, de la 
caz la caz, după gravitatea încălcă
rilor, începînd cu simpla observație, 
amendă, rejinerea de taloane sau 

a carnetului de conducere și pînă la 
deferirea către organele de justiție 
— le suportă doar oamenii de la vo
lan. Se pare însă că aceasta uneori 
nu e destul. Poale că și alții ar tre
bui să tragă consecințele atunci cînd 
abuzează de autoritatea lor.

Uneori lipsa de control sau indis
ciplina favorizează diferite încălcări 
care și ele duc sau pot duce la gra
ve accidente. Confundînd tractorul 
G.A.S. Ograda cu un autoturism per
sonal, tractoristul Nicolae Zosim a 
luat pe tractor pe soția sa și pe un 
var, plecînd înfr-o altă comună, în 
vizită la socri. La întoarcere a în
credințat volanul vărului său, care a 
intrat cu tractorul în șanț, strivind un 
copil. Un eventual accident a fost 
preîntîmpinat zilele acestea de orga
nele miliției în comuna Bragadiru (ra
ionul Zimnicea). A tost oprit tracto
ristul Ștefan Vulpe de la G.A.S. Zim- 
nicele care, beat turtă, își plimba 
soția cu tractorul la Contești.

Cum se poate înfîmpla ca tractoare
le să fie folosite pentru plimbări per
sonale și în condițiile încălcării ce
lor mai elementare reguli de sigu
ranță a circulației ? în astfel de ca
zuri nu e vorba doar de lipsa de 
disciplină a unor tractoriști, care pro
voacă prejudicii avutului obștesc și 
care poate duce la accidente grave, 
soldate cu victime omenești. E lim
pede că în asemenea unități parcul 
de mașini și tractoare nu a fost dat 
pe mtini bune.

Cîteva exemple sînt edificatoare 
în ce privește folosirea cu răspun
dere sau fără a tractoarelor. La 
S.M.T. Gîrbovi, Jegălia și Hagieni 
(regiunea București), unde există 
grija cuvenită pentru felul în care 
este folosit parcul de mașini, de 
cinci ani nu s-a mai înregistrat nici 
un accident. La S.M.T. Budești-Olfe- 
nița, Băneasa-Giurgiu, accidentele 
sînt frecvente, iar S.M.T. Sebiș (re
giunea Crișana) deține un fel de re
cord tragic și sinistru : numai în a- 
cest an, aici și-au pierdut viața pa
tru mecanizatori, iar alții s-au acci
dentat, pierzîndu-și capacitatea de 
muncă pentru vreme îndelungată. 
Proasta organizare a muncii în parcul 
de mașini, indisciplina și slaba pre
gătire profesională a oamenilor de la 
volan constituie aici cauza principală.

Un alt aspect. Traversînd comuna 
Bragadiru, mașina miliției a avut oca
zia să întîlnească la rînd șase mofo- 
ciclișfi, din care cinci au fost găsiți 
în neregulă. Doi circulau fără cască, 
unul consumase alcool, alți doi nu-și 
înregistraseră motocicletele cumpăra
te cu luni s în urmă și nici n-aveau 
carnet de conducere. în aceste ca
zuri s-a pus și problema „muncii de 
prevenire" — cum i se spune în ter
menii organelor de miliție. Toți a- 
cești motociclișfi găsiți în neregulă 
nu au ieșit pentru prima oară pe șo
sea și nu sînt niște necunoscufi în 
comună.

O adevărată plagă a circulației pe 
drumurile publice o constituie bi- 
cidiștii care circulă noaptea fără far, 
unii chiar și fără „ochiul de pisică" 
la spare. Ei sînt și o cauză frecventă 
a accidentelor.

— De ce nu ții la viața dumitale, 
a fost întrebat Stan Sfancu de >a 
S.M.T. Gorneni, întîlnit recent pe cînd 
mergea cu bicicleta pe șoseaua Bucu
rești—Alexandria. Oare nu merită ea 
cei 90 de lei, cît costă un far și un 
dinam ?

N-a știut ce să răspundă. Așa cum 
n-au știut nici alții. Cu această oca
zie s-a semnalat și un alt aspect. 
Nici un magazin nu vinde autotu
risme sau motorete fără faruri, așa 
cum nu se vînd nici costume sau 
pantaloni fără nasturi. Dar cînd este 
vorba de biciclete, se vînd și fără. 
De ce ! Ca să se creeze posibilități 
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PRONOSPORT
Concursul din 28 noiembrie

Petrolul — Știința Cluj
Știința Craiova — Siderurgistul 
Rapid — U.T. Arad
C.S.M.S. — Știința Timișoara 
Steagul roșu — Crișul
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 
Minerul Lupeni — A.S.A. Tg. Mureș 
Industria sîrmel — Jiul
Oțelul Galați — Oltul Rm. Vtlcea 
Atalanta — Bologna
Iazio — Juventus
Torino — Brescia
Dinamo Pitești — Steaua
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UN SEZON
CARE N-A ADUS
SATISFACȚII

CICLISM

prospătarea cunoștințelor 
lor, nu se face mai ni
mic. Antrenorii N. Voi- 
cu și E. Golgoți i-au inso
lit pe cicliștii noștri intr-o 
serie de mari competiții 
internaționale. Experien
ța dobîndită cu astfel de 
prilejuri a rămas însă 
doar... un bun personal. 
Nu-i vorbă că, in majo
ritatea cazurilor, antreno
rii noștri nici nu mani
festă interes față de nou
tățile metodice. Vreau să 
precizez totuși că, spre 
deosebire de antrenorii 
din alte sporturi, cei ce 
activează în ciclism sînt 
incărcați cu tot felul de 
Îndatoriri ce nu au mai 
nimic comun cu obliga
ția lor de bază : pregăti
rea multilaterală a spor
tivilor. Toate acestea duc 
la greșeli de pregătire, 
la plafonarea unor tineri 
Înzestrați.

Nici anul acesta ciclis
mul pe velodrom n-a . În
registrat vreun progres. 
„Velodromiștii" sint de 
altfel un tel de copii vi
tregi ai federației, ai clu
burilor cu sec(ii de ci
clism.
incinta parcului sportiv 
„Dinamo" constituie sin-

V elodromul din

gura bază de antrena
mente și de competiții 
pentru alergări pe pista 
de beton. Gu toate aces
tea, el nu este pus inte
gral la dispoziția cicliști
lor specializați sau care 
vor să se specializeze In 
astfel de probe; pista nu e 
bine Întreținută (are Încă 
destule „riduri“), cabinele 
și celelalte Încăperi afe
rente sînt Întrebuințate 
in cu totul alte scopuri, 
terenul din interiorul ve
lodromului e folosit une
ori ca... manej pentru 
călărie.

Fuga după orice fel de 
rezultate îi preocupă 
destul de des și pe spe
cialiștii care activează în 
ciclism. De mai mulți 
ani s-a contat pe apor
tul acelorași cicliști. 
Doar clțiva dintre ei

au obținut rezultate 
de o anumită valoa
re. Dar selecționarea lor 
la nesfirșit pentru toate 
competițiile internaționa
le mari sau mici a avut 
un dublu efect, la fel de 
negativ : „senatorii de 
drept“ au neglijat pre
gătirea, socotindu-se de 
neînlocuit, iar tinerii care 
bateau la poarta consa
crării au fost neglijați. 
Așa se face că noile pro
moții de alergători n-au 
o valoare prea ridicată. 
Cluburile și chiar fede
rația au manifestat tot
odată multă indulgență 
față de abaterile repetate 
ale unor 
arați.

Folosesc
a
să fie mai rece.p- 
propunerile ce i 
in vederea dez- 

unui sport atit

cicliști consa-

acest prilej 
propune capentru 

U.C.F.S. 
tivă la 
se fac 
voltării 
de popular. Acestui sport 
ii sint necesare, deopo
trivă, sprijin material și 
îndrumare tehnico-orga- 
nizatorică.

Octavian AMZA 
membru al biroului F.R.C.

— Cu 7 aspersoare nu te poți 
descurca. Unde să duci ploaia 
rțiai întîi ? La furajele pentru ani
male sau la porumb, la sfeclă sau 
la grădină ? Folosindu-le sporadic, 
ici și colo, ameliorezi recolta, dar 
nu obții sporuri substanțiale.

Vor trebui, desigur, prevăzute 
investiții pentru dotare chiar de la 
sfîrșitul acestui an. îmi îngădui să 
cred că gospodarii de la Satu 
Nou, care au criticat miopia veci
nilor în materie de îngrășăminte, 
nu se vor dovedi neprevăzători în 
chestiunea dotării tehnice cu agre
gate de irigat, practica arătîndu-le 
mai bine decît vorbele care este 
drumul. Și aici, în acest sector, 
fiecare leu cheltuit cu chibzuință 
aduce în casa cooperativei sute de 
lei. Un efort în plus înseamnă aici 
un plus de dobîndă.

Constatarea s-a impus și în sec
torul zootehnic, pe care l-am vizi
tat, avînd-o drept ghid pe inginera 
Ileana Badea, care are răspunde
rea fermelor. Cooperativa a obți
nut rezultate bune și în acest do
meniu ; în grajduri se află 350 vaci 
și juninci, iar pînă în prezent pro
ducția a atins aproape 2 700 litri 
pe cap de vacă furajată. Nu e 
rău, deși e loc pentru mult mai 
mult. Acest mult mai mult se poate 
asigura numai în anumite condi
ții, unele ținînd de îngrijire și răs
pundere, altele de dotare. Tînăra 
ingineră depune multă abnegație 
în conducerea acestui sector, dar 
se cuvine să fie ajutată și de cei
lalți membri ai consiliului de con
ducere, care ar putea organiza o 
discuție despre bunul mers al tre
burilor aici. La ferme funcționează 
o singură tocătoare de furaje, de 
capacitate mică, iar ca rezultat a- 
nimalele primesc puține furaje pre
lucrate, deși acestea există din 
belșug. Buna prelucrare și admi
nistrare a furajelor înseamnă un 
spor zilnic de lapte și în greutate. 
Toți lucrătorii din sectorul zooteh
nic sînt convinși de aceasta și to
tuși dotarea suferă. De ce ?

Nu tot ce-i pe roți 
merge ca pe roate

(Urmare din pag. I)

N. Red. — La întrebarea dacă astfel de proble
me au fost dezbătute în biroul federal, colabora
torul nostru ne-a răspuns că ele au figurat uneori 
pe ordinea de zi, dar niciodată n-au fost analizate 
cu seriozitate și deci nu s-au luat măsuri corespun
zătoare. Ar fi cazul ca acum, după încheierea unui 
sezon deloc strălucit, membrii noii conduceri a fe
derației să-și găsească timp pentru dezbaterea (și 
rezolvarea, bineînțeles) a celor mai acute dintre 
problemele ciclismului.

„După muncă și răsplată"
Ne-am permis să iacem aceste 

observații tocmai fiindcă coopera
tiva de la Satu Nou se află pe un 
drum bun, confirmat de rezultate 
care se răsfrîng în chip direct și 
fertil în viața oamenilor. An de an 
au sporit aici în mod corespunză
tor și veniturile țăranilor coopera-

I

de a transporta persoanele împreună 
cu materialele o dăduse conducerea 
cooperativei agricole.

Nu foafe cazurile ajung la un ast
fel de deznodămînf tragic. Zilele tre
cute, nu departe de Galați, pe șo
seaua Bujorului, a fost oprit de mi
liție autocamionul condus de șoferul 
Marin lancu, de la cooperativa agri
colă de producție Tuluceșii. Trans
porta cereale la baza de recepție. 
Deasupra sacilor, cinci persoane. 
„Știți că nu aveți voie să transportați 
persoane deasupra încărcăturii în ca
roserie ? Păreți șofer cu experiență. 
Puteți provoca un accident grav" — 
i s-a adresat șoferului lucrătorul de 
miliție.

„Da, sînt șofer din 1951. Aveți 
dreptate, dar ce pot face. Așa mi-a 
dat dispoziție președintele coopera
tivei".

Cîteva clipe mai tîrziu frînează 
greu un alt camion, condus de șofe
rul Traian Bandrabur de la cooperati
va agricolă Frumușița. Mașina era în
tr-o stare tehnică jalnică. „Sigur, se

Avem în satele noastre multe vehicule mecanizate dar, după cum s-a 
văzut mai sus, nu fot ce are roți merge ca pe roate. Prin specificul ei, 
munca omului de la volan implică deseori răspunderi chiar mai mari 
decît multe alfe meserii. I se încredințează tractorul sau mașina, trans
portul diferitelor bunuri, al oamenilor. Spre deosebire de majoritatea 
muncitorilor din fabrici și uzine, omul de Ia volan este deobicei singur 
și trebuie să se descurce în cele mai diferite situații. Cu atit mai impor
tant este în unitățile din agricultură, șantiere, exploatări forestiere rolul 
deosebit al conducătorilor acestor unități, al șefilor de autobaze și ga
raje, de coloană sau de brigăzi. Lor le incumbă obligația de a veghea 
ca toți oamenii volanului să cunoască și să respecte regulile de circulație, 
dispozițiile de bună exploatare a mașinilor încredințate, de a-și ridica 
permanent calificarea. Fiecare eventuală încălcare sau sancțiune trebuie 
discutată temeinic In colectiv, folosită drept prilej pentru a preveni alta 
eventuale abateri șl accidente. înfr-un cuvînf, se impune din partea lor 
o foarte atentă și complexă muncă cu oamenii.

Reporfaj-anchetă realizat de :
AL. PLĂIEȘU, GH. BALTĂ, R. APOSTOL, H. GROSU



Să înceteze agresiunea
«potriva poporului vietnamez!
A

Puternice demonstrații

în Statele Unite și ItaliaA

CORESPONDENȚĂ DIN WASHINGTON

LIBERTATE Șl DREPTATE
IN VIETNAM!“

Marșul spre Washing
ton, organizat sîmbătă 
în semn de protest îm
potriva politicii guver
nului S.U.A. în Vietnam, 
a stîrnit un larg ecou în 
întreaga țară. El a o- 
glindit încă o dată in
tensitatea opoziției unor 
largi sectoare ale opi
niei publice americane 
față de continuarea in
tervenției S.U.A. în Asia 
de sud-est. „Peste 20 000 
de persoane, scrie zia
rul „New York Herald 
Tribune" de duminică, 
au sosit din toate orașe
le țării pentru a lua par
te la cea mai largă de
monstrație națională de 
protest care a avut loc 
după marșul din anul 
1963 al negrilor în apă
rarea drepturilor civile".

Ceea ce a atras în 
mod deosebit atenția 
observatorilor a fost a- 
deziunea pe care acțiu
nea a obținut-o din 
partea celor mai diferi
te organizații și mișcări 
politice din S.U.A.

Lozincile înscrise pe 
pancartele purtate de 
participanții la marș au 
constituit și temele prin
cipale ale cuvîntărilor 
rostite la mitingul care 
a avut loc, în încheiere, 
în fața monumentului 
lui Washington : „înce
tați bombardamentele", 
„Respectați acordurile 
de la Geneva din 1954“, 
„Vietnamul aparține 
vietnamezilor". Repre
zentanții organizației 
Tinerii împotriva răz
boiului și fascismului, ai 
Comitetului pentru aju
torarea Frontului Națio
nal de Eliberare din 
Vietnamul de sud și al
tor organizații aveau de 
asemenea înscrise prin
tre lozinci cereri privind 
retragerea neîntîrziată 
a trupelor americano.

„Participantul tipic la 
marș a fost americanul 
adult din clasa mijlocie" 
— și-a intitulat cores
pondența trimisul spe
cial al ziarului „New 
York Times", subliniind 
astfel prezența la acțiu
nea de la Washington a

reprezentanților unor ca
tegorii variate ale popu
lației. In coloanele ma
sive care au străbătut 
Washingtonul se aflau, 
de asemenea, scriitori și 
oameni de știință, profe
sori universitari și stu- 
denți, tineri și bătrîni.

O delegație a partici- 
panților la marș a fost

trimisă la Casa Albă, 
unde a expus unor re
prezentanți ai Adminis
trației revendicările de
monstranților, expuse în- 
tr-un „Apel la mobiliza
rea conștiinței Americii".

La mitingul din iața 
monumentului lui Wa
shington au iost reafir- 
mate cererile de încetare

a agresiunii. „Libertatea 
și destinele Americii sînt 
legate de libertatea și 
dreptatea din Vietnam. 
„Mă aflu aici în calitate 
de mamă îngrijorată de 
soarta tuturor copiilor 
din lume" — a declarat 
soția pastorului Martin 
Luther King, membră ac
tivă a Acțiunii femeilor 
pentru pace. Congres
manul Georges Brown, 
prof. univ. Joseph Duffy, 
Carl Oglesby, președin
te al Organizației stu
denților pentru o socie
tate democratică, și alții 
au subliniat hotărîrea o- 
piniei publice america
ne de a continua acțiu
nile menite să determine 
Administrația să pună 
capăt războiului din 
Vietnam.

Nicolae IONESCU

] NORVEGIA CONTINUĂ SĂ RESPINGĂ 
I STATIONAREA DE ARME NUCLEARE 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
■ neașteptate

Componența noului guvern 
de la Leopoldville

CORESPONDENȚA DIN ROMA

„0 NOAPTE A CONȘTIINȚEI

Sîmbătă seara. Peste 
marele oraș se cer
ne o ploaie măruntă și 
rece. O noapte romană 
ca oricare alta și, to
tuși, neobișnuită. Mun
citori și studenți, scrii
tori și poeți, oameni de 
teatru șl din cinemato
grafie participă la o de
monstrație plină de vi
goare împotriva agresiu
nii americane în Viet
nam.

Piazza Del Popolo. 
înfruntând ploaia nopții 
de toamnă, s-a adunat 
aci o mulțime imensă. 
Se aprind făclii. In pri
mele rînduri pășesc con
ducătorii partidului co
munist, deputați socia
liști, membrii unor or
ganizații catolice, scrii
tori, muncitori, oameni 
de toate convingerile 
politice. Cetățeni aflați 
pe stradă se alătură cor
tegiului. Pe Via Cola di 
Rienzo, la ferestrele ca
selor luminate, locatarii 
au ieșit să-i salute pe 
manifestanți. Pe Via Ci
cerone, dintr-un colț în
tunecos, cîțiva fasciști 
aruncă trei bombe la
crimogene, încercînd o 
provocare. Unul dintre 
demonstranți, muncito
rul constructor Sesto 
Rolli, este rănit. Coloa-

nele trec în aceeași 
cere mai departe, 
monstranții aflați 
margini se țin de mînă 
pentru a împiedica noi 
provocări.

Piața Cavour e plină 
de mulțimea masată în 
fața teatrului Adriano. 
Teatrul este plin. Sînt 
în sală, printre atâția al
ții, scriitorul Carlo Levi, 
regizorul Federico Felli
ni, toți artiștii companiei 
de ~
le 
oameni 
printre 
Girotti, 
Alberto 
to Gutiusso, care nu au 
putut fi prezenți, și-au 
dat adeziunea la această 
demonstrație. Este a- 
proape de miezul nop
ții. In sala teatru
lui vorbesc mulțimii
Giorgio Veronesi, mem
bru al Direcțiunii Par
tidului Socialist, Da
rio Valori, secretar al 
P.S.I.U.P., Giancarlo 
Pajetta, membru al Se
cretariatului Partidului 
Comunist Italian. Cu
noscutul scenarist Cesa
re Zavattini declară : 
„Aceasta este o seară a 
conștiinței și sensibili
tății umane". Vorbește 
scriitorul american de

la 
din

tă- 
de- 
pe

Teatro Stabi- 
Bologna. Alți 
de cultură, 

care Massimo 
Lea Padovani, 
Moravia, Rena-

culoare Baldwin, apoi 
reprezentantul Confede
rației Generale a Mun
cii din Italia (C.G.I.L.) 
Bruno Vitale, șeful ca
tedrei de fizică teore
tică a Universității din 
Neapole, vorbește în 
numele „Comitetului 
pentru pace în Viet
nam". Intre timp, sosesc 
vești, prin intermediul 
telegramelor, despre de
monstrațiile similare 
care se desfășoară 
Neapole și Bologna, 
Venezia și Torino, 
Milano și Siena.

Grupul „Nuovo Can
toniere“ intonează cîn- 
tece ale Rezistenței, iar 
actorii Ana Maria 
Guarnieri și Gian Ma- 
ria Volonté citesc ver
suri și mesaje antirăz
boinice. La ora 3 și un 
sfert dimineața, poliția 
evacuează teatrul, deoa
rece a primit un telefon 
anonim că o bombă „va 
exploda“ în interiorul 
clădirii. Mulțimea ră
mîne în piață, intonând 
în cor cîntece de luptă ■ 
ale tuturor popoarelor. 
Aproape de zori, se re
intră în teatru.

Ion MARGINEANU

la 
la 
la

PE TERITORIUL El
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

Ministrul afacerilor externe 
Norvegiei, John Lyng, a sosit 
Washington pentru o vizită de trei 
zile. El a declarat că poziția Nor
vegiei împotriva permiterii stațio
nării de arme nucleare pe terito
riul țării rămîne neschimbată și a 
subliniat că guvernul său nu a luat 
încă o hotărîre finală privind e- 
ventuala sa participare la „comite
tul selectiv“ al N.A.T.O. însărcinat 
cu elaborarea strategiei nucleare 
în cadrul alianței atlantice.

al 
la

Referindu-se la problemele 
urmează să fie discutate în capi
tala americană, Lyng a spus că 
printre acestea figurează cele pri
vitoare la taxele vamale, stadiul 
tratativelor din cadrul „Rundei 
Kennedy“, probleme ale O.N.U. și 
N.A.T.O.

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres).
— Generalul Mobutu a primit du
minică la Leopoldville jurământul 
membrilor noului guvern congolez 
condus de colonelul Leonard Mu- 
lamba. Din guvern fac parte 21 de 
persoane între care 12 sînt membri 
ai „Frontului democrat congolez“
— grupare condusă de Victor 
Nendaka, iar 7 sînt membri ai 
partidului lui Chombe, Conaco. 
Generalul Joseph Mobutu, devenit 
președinte după lovitura de stat, 
deține în guvern și portofoliul Mi

nisterului Apărării. Ca ministru 
de externe a fost menținut Justin 
Bomboko. Fostul ministru de in
terne în guvernul lui Chombe, Vic
tor Nendaka, a acceptat ministerul 
transporturilor. Potrivit unor in
formații, Chombe ar fi cerut să i 
se acorde postul de ministru al a- 
facerilor externe, însă cererea i-a 
fost refuzată.

Mobutu, Bomboko și Nendaka sînt 
membri ai 'așa-numitului grup „Bin- 
za“, grupare politică ce a guvernat 
între 1960—1964, înainte de venirea 
la putere a lui Chombe.

Declarații

I în „cazul Oswald
Judecătorul Brown, care a con

dus dezbaterile în procesul lui 
Jack Ruby, a declarat la tele
viziune că este convins că Har
vey Oswald, asasinul presupus 
al președintelui Kennedy, nu a 
avut intenția să-l omoare pe 
Kennedy. „Pe Connally, guver
natorul statului Texas, a vrut 
Oswald să-l ucidă, pentru că îl 
ura" — a adăugat el. France 
Presse precizează că este pen
tru prima oară că judecătorul 
Brown face în public o aseme
nea declarație.

Va fi protejată
Judith Todd?

McNamara la Saigon Un „cruzeiro nou
V

IMAGINI DIN VIAȚA

„Opriți închide
rea minelor". 6 000 
de mineri englezi, 
îngrijorați de soar
ta hărăzită regiu
nii carbonitere 
South Wales, au 
demonstrația Car- 
diif. Liderul mi
nerilor, W. Paynter, 
a declarat că prin 
închiderea celor 
150 de mine vizate 
de Consiliul căr
bunelui, producția 
Angliei va scădea 
în 2,5 ani cu 153 
milioane tone, pu- 
nind țara „intr-o 
situație economică 
periculoasă".

• Vizita a fost urgentată de pierderile 
grele suferite de trupele S.U.A. ® Ministrul 
american „surprins de intensitatea atacurilor 
forțelor patriotice"

SAIGON 28 (Agerpres). —.Mi
nistrul apără.rii al S.U.A., Robert 
McNamara, a sosit duminică la 
Saigon pentru o vizită de 24 dé 
ore în cursul căreia va examina 
împreună cu principalii săi con
silieri militari probleme în legă
tură cu „o nouă escaladare a 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam“ (agenția U.P.I.).

Potrivit surselor occidentale, 
McNamara, care urma să soseas
că la Saigon abia la 4 decembrie, 
a hotărît să urgenteze această 
vizită din cauza pierderilor gre
le suferite în ultima vreme de 
trupele americane din Vietnam. 
Intr-o declarație făcută la sosi
re, el a spus că este „surprins de 
forța și intensitatea atacurilor 
Vietcongului din ultimele săptă
mâni“.
Comentînd 

ministrului 
ziarul 
Hanoi arată că 
tarilor americani scoși din lup
tă în ultimele patru luni 
de 10 000 — de trei ori mai mulți 
ca în primele șase luni ale anului. 
Subliniind în încheiere că această 
vizită a lui McNamara are scopul 
să accelereze și să extindă războiul 
de agresiune dus de S.U.A. în 
Vietnam, „Nhan Dan“ scrie că 
„toate aceste noi planuri aventu
roase se vor solda cu înfrîngeri și 
mai mari pentru agresori“.

*

Intr-un comunicat al Fron
tului Național de Eliberare din

Vietnamul de sud se arată că, 
drept răspuns la mișcarea de 
protest a poporului american îm
potriva războiului american de 
agresiune din Vietnam și în con
formitate strictă cu politica ge
neroasă a Frontului față de solda- 
ții americani luați prizonieri, Pre
zidiul Comitetului Central al 
Frontului a hotărît să pună în li
bertate doi soldați americani, luați 
prizonieri de către armata de eli
berare în noiembrie 1963.

vizita la Saigon a 
american al apărării, 

,Nhan Dan“, care apare la 
numărul mili-

trece

KHARTUM. Musaal-Mubarak, 
deputat și membru al Partidului 
national-unionist din Sudan, a de
clarat că părăsește acest partid ca 
protest împotriva poziției conduce
rii sale care se pronunță pentru 
interzicerea Partidului Comunist 
din Sudan. în cadrul recentei se
siuni a Adunării Constituante, Mu
saal-Mubarak s-a pronunțat, îm
preună cu alți deputați, împotriva 
amendamentului la constituție care 
permite interzicerea P. C. din Su
dan.

ALGER. Intr-un comunicat al 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic se anunță că între 17 octom
brie și 11 noiembrie au avut lec 
ciocniri violente între forțele pa
triotice și trupele portugheze. în

si o continuă
?

devalorizare
RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres). 

— Banca Braziliei a anunțat pu
nerea în circulație, cu începere de 
la 1 ianuarie 1966, a unei noi mo
nede — „cruzeiro nou“ — cu un 
curs oficial de 2,20 cruzeiros noi 
pentru un dolar american, (cursul 
de schimb al unui cruzeiro actual 
(vechi) este de 620 cruzeiros la un 
dolar, curs stabilit la reforma mo
netară din 1963). Această revalori
zare „ideală“, arată agenția Prensa 
Latina, nu reprezintă decît devalo
rizarea continuă a monedei brazi
liene și adîncirea crizei financiare 
în Brazilia.

Judith Todd studiază ziaristica 
în S.U.A. dar s-a născut în Rho
desia. Este fiica fostului prim-mi- 
nistru rhodesian Garfield Todd, un 
adversar al politicii rasiste, pro
movată de actualul premier, 
lan Smith. Acum o lună, în toiul 
crizei rhodesiene, Garfield Todd 
și-a manifestat intenjia de a pleca 
în Anglia pentru a expune la U- 
niversitatea din Edinburgh argu
mentele sale împotriva declarării 
unilaterale a „independentei*. 
Smith i-a interzis ieșirea din fără 
și i-a stabilit domiciliu forfat la 
o fermă situată la 300 km de Sa
lisbury. în locul tatălui, la Edin
burgh s-a prezentat fiica. în fața 
unui auditoriu numeros, ea a ex
pus ideile acestuia.

Deși tatăl ei a avertizat-o să nu 
se întoarcă acasă, Judith Todd și-a 
făcut acum cunoscută intsnfia de 
a pleca în Rhodesia. „Sînt născută 
în Rhodesia — a declarat ea — și 
consider că este o datorie a mea 
să-mi unesc eforturile cu cele ale 
rhodesienilor care vor să se deba
raseze de regimul rasist*. în acest 
scop, ea a adresat primului mi
nistru Wilson o scrisoare în care 
arată printre altele : „Mă întorc la 
familia mea, în Rhodesia — unde 
m-am născut, (deși este pasibilă 
de o pedeapsă de 20 ani închi
soare). Rog guvernul britanic 
să-mi acorde protecție în cazul 
cînd voi fi arestată sau aruncată 
în închisoare... Rog, de asemenea, 
guvernul englez să acorde protec
ție tuturor concetățenilor mei 
care, expunîndu-se la mari riscuri, 
își manifestă opozifia fafă de re
gimul domnului Smith*.

După părerea ziarului „Frank
furter Rundschau’, care relatează 
această întîmplare, „scrisoarea lui 
Judith Todd l-a pus pe Wilson în 
mare încurcătură : cum să se a- 
corde protecție acestei tinere ? în 
Rhodesia nu există trupe bri
tanice, iar poliția și armata rho- 
desiană execută ordinele primului 
ministru”.

Desigur, guvernul Wilson ar fi 
putut să vină în ajutorul d-rei 
Todd, acfionînd cu hotărîre pen
tru a stăvili „rebeliunea rasiștilor*. 
Ar fi putut dacă ar fi vtut...

La una din ședințele actualei se
siuni de la Roma a Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimentație 

și agricultură.

G. O.

cursul unei singure ciocniri 51 de 
soldați portughezi au fost uciși. A 
fost doborît un avion militar de 
transport portughez.

TEL AVIV. Președintele Izrae- 
lului, Z. Shazar, i-a încredințat 
fostului prim-ministru, L. Eshkol, 
formarea noului guvern. Demisia 
fostului guvern a fost primită de 
președintele țării la 22 noiembrie. 
Ea a fost provocată de disensiu
nile dintre partide într-o serie de 
probleme de politică internă.

SANTO DOMINGO. Poliția a 
deschis o anchetă împotriva par- 
ticipanților la încercarea de lovi
tură de stat din orașul Santiago 
din noaptea de 21 noiembrie. Tot
odată se anunță că unitățile brazi
liene din „forțele interamericane", 
folosind gaze lacrimogene, au îm
prăștiat o demonstrație a „Frontu

SCURTE ȘTIRI
unit democratic" împotrivalui

prezenței trupelor străine.

PARIS. Judecătorul de instrucție 
care se ocupă cu cazul răpirii lide
rului progresist marocan Ben Bar
ca a emis mandat de arestare îm
potriva lui Philippe Bernier (ini
țial considerat martor), după ce a 
fost confruntat cu Lopez, primul 
arestat implicat în răpire, și cu fra
tele lui Ben Barca.

aeronauticii. Este afectat și insti
tutul unde au fost elaborate pro
iecte ale avionului „Concorde" ce 
urmează a fi construit în comun cu 
Franța.

SALISBURY. Șeful protocolului 
din guvernul lui Smith, maiorul 
David Hall, care și-a prezentat de
misia, este primul înalt funcționar 
guvernamental rhodesian care de
misionează după proclamarea așa- 
zisei „independente".

LONDRA. Ziarul „Sunday Tele
graph" a anunțat că, din motive de 
economie, guvernul britanic are 
intenția să reducă la minimum cer
cetările științifice în domeniul

In pauza dintre lupte. La Piel Me 
(Vietnamul de sud), un scurt răgaz 
este folosit pentru evacuarea de pe 
cimpul de luptă a răniților din rîn- 
durile trupelor americane și sal- 

goneze

BOGOTA. în localitatea Mani- 
zales, reședința departamentului 
Caldas din Columbia, s-a produs 
o alunècare de teren. Potrivit ci
frelor provizorii, numărul victime- 
lor s-ar cifra la 11 morți și 7 dis
păruți. Echipele de salvare își con
tinuă cercetările.

ROMA. Poliția italiană face cer
cetări cu poliția Vaticanului pen
tru descoperirea celor ce au fu
rat obiecte prețioase din bibliote
ca Vaticanului. S-au descoperit 
manuscrisul „Cantonierului“ de 
Petrarca și texte de Torquato 
Tasso găsite la marginea Romei. 
Se presupune că hoții, neputîn- 
du-le „valorifica", le-au aruncat.

TOKIO. 1 500 de profesori din 26 de instituții de învățămînt supe
rior din Tokio și-au pus semnătura pe un document cerînd guver
nului să lichideze tratatul japono—sud-coreean, dizolvarea parla
mentului și organizarea de noi alegeri.

La Bulavayo, al doilea oraș al 
Rhodeslei, domnește atmosfera de 
teroare introdusă de poliție și ar
mată. Cu toate acestea, n-au putut 
ii împiedicate grevele și manifesta
țiile populației africane din ultimele 
zile, îndreptate împotriva regimului 

rasist

de prietenie so- 
a organizat o sea- 
operelor sale. A 

scriitorul sovietic

MOSCOVA. Cu prilejul îm
plinirii a 80 de ani de la naș
terea scriitorului Liviu Rebrea- I 
nu, Asociația 
vieto-română 
ră închinată 
luat cuvîntul
I. Kojevnikov care a arătat, 
printre altele, că tirajul cărți
lor românești traduse în editu
rile sovietice atinge pînă în 
prezent treisprezece milioane 
exemplare. Acum se pregătește 
o nouă ediție a operelor lui Li
viu Rebreanu. Ziaristul M. Ro
senfeld d vorbit despre roma
nele lui Rebreanu. Poetul român 
G. Lesnea a evocat momente 
din viața marelui scriitor.
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