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COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA

Fabricile 
de butanol

Duminică 4 septembrie 1966 6 PAGINI-30 BANI

Sosirea unei delegații a Partidului Comunist

?■ acid acetic
în probe

tehnologiceSîmbătă, la Combinatul chimic Craiova au intrat în probe tehnologice fabricile de butanol și acid acetic. Cele două unități, cele mai mari din țară, au o capacitate a- nuală de 20 000 tone fiecare. Procesul lor tehnologic este în întregime automatizat, urmărirea și coordonarea lui fă- cîndu-se din camere speciale de comandă.La fabrica de butanol se va produce, pentru prima oară în industria noastră chimică, bu- IV tanol de sinteză.
I (Agerpres)

Tractoarele

romanești
în 40 de țăriBRAȘOV. — Primul lot de 450 tractoare, din cele 15 000 care se livrează Iranului în cadrul unui acord încheiat recent, au fost expediate zilele acestea. Tractoarele sînt de tip U-650, care a fost premiat la Leipzig cu medalia de aur.Azi, tractoarele românești pot fi întîlnite în aproape 40 
de țări. (Agerpres)

COMUN I CAT

La sosire, pe aeroportul Bănoasa

Sîmbătă după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist din Austria, condusă de tovarășul Franz Muhri, președintele P. C. din Austria, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte tovarășii: Alfred Ruschitzka, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din

Austria, și Josef Wodrazka, membru al C.C. al P. C. din Austria, secretar al organizației din landul Salzburg a P.C. din Austria.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- Mizil, membru al Prezidiului Permanent și al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai

Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim- adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
Un obiectiv important Secreted general ol C.C. al P.C.R.,
al proiectării

O delegație guvernamentală română, condusă de președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Excelența Sa domnul Ion Gheorghe Maurer, a făcut, la invitația guvernului Regatului Greciei, o oficială în Grecia între 31 și 3 septembrie 1966.Din delegație au făcut parte Excelențele lor domnii Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Mircea Bălănescu, ambasadorul României în Grecia, și Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.în timpul șederii în Grecia, emi- nenții oaspeți români au fost primiți la Corfu de Majestatea Sa regele elenilor care a avut plăcerea de a-i reține la dejun.La încheierea vizitei oficiale, delegația guvernamentală română a plecat din Atena spre Delphi, Nafplion, Hydra și regiunile învecinate, pentru a vizita monumente istorice, mărturii ale străvechii culturi și civilizații elene.Delegația guvernamentală română a fost primită în Grecia cu ospitalitate și căldură în spiritul sentimentelor de stimă și prietenie care există între popoarele român și grec. Oaspeții români și-au exprimat mulțumirea lor Maiestății Sale regelui, guvernului și poporului grec, pentru ospitalitatea caldă de care s-au bucurat.La convorbirile oficiale, care au avut loc cu această ocazie, au participat din partea română Excelențele lor domnii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Mircea Bălănescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Alexandru Bălăci, vicepreședintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, domnii Vasile Șan- dru, director în Ministerul Afacerilor Externe, Constantin Flitan, director în Ministerul Afacerilor Externe, Nicolae Cristescu, director în Ministerul Finanțelor, Gri-

vizită august
gore Logofătu, șeful Agenției economice române la Atena.Din partea greacă au participat: Excelențele lor domnii Stephanos Stephanopoulos, președintele Consiliului de Miniștri, Ioannis Toumbas, ministrul afacerilor externe, T. Rentis, subsecretar de stat la afacerile externe, P. Economou Gouras, ambasador, fost ministru al afacerilor externe, A. Argyropoulo, ambasadorul Greciei la București, G. Bensis, director general în Ministerul Afacerilor Externe, domnii A. Vlahos, S. Tetenes și J. Cambio- tis, miniștri plenipotențiari, directori în Ministerul Afacerilor Externe, și E. Kerkinos, prim-secre- tar de ambasadă.în cursul convorbirilor oficiale, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, sinceritate și înțelegere reciprocă au fost examinate relațiile între cele două state și s-a procedat la un schimb de vederi asupra problemelor actuale ale situației internaționale.Cele două părți au constatat satisfacție evoluția favorabilă relațiilor româno-elene, bazate respectul independenței, suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și al neamestecului în afacerile interne ale altora.Cele două părți au subliniat utilitatea contactelor directe dintre oamenii de stat români și greci pentru mai buna cunoaștere reciprocă și pentru dezvoltarea încrederii mutuale, precum și pentru strîngerea prieteniei dintre cele două națiuni vecine în interesul păcii și colaborării internaționale.Cu ocazia vizitei în Grecia a delegației guvernamentale române, cele două guverne au căzut de acord asupra reglementării problemelor în suspensie între cele două țări și, în acest scop, precum și în scopul dezvoltării continue a relațiilor în toate domeniile între Republica Socialistă România și Regatul Greciei au semnat următoarele acorduri :1. Acord pe termen lung privind

cu a pe

schimburile comerciale ; 2. Acord de plăți; 3. Acord de colaborare economică, industrială și tehnică ; 4. Acord privind reglementarea problemelor financiare în suspensie ; 5. Acord de navigație ; 6. Program de schimburi culturale și științifice ; 7. Acord relativ ia înlocuirea anexei acordului din mai 1960 privind transporturile aeriene comerciale regulate ;' 8. Convenție pentru protecția plantelor (fitosani- tară) ; 9. Acord de telecomunicații.Cele două guverne sînt convinse că semnarea acestor acorduri va inaugura o eră nouă în relațiile tradiționale dintre cele două țări. Ele au căzut de acord să stimuleze intensificarea colaborării lor în toate domeniile. în acest scop, cele două părți vor sprijini schimburile de vizite și contactele între reprezentanții lor competenți pentru investigarea posibilităților existente. Cele două guverne sînt de acord să încurajeze colaborarea în' domeniul turismului, mijloc important de apropiere și de cunoaștere reciprocă între popoare.Făcînd un schimb de vederi asupra situației internaționale, cele două părți și-au afirmat dorința lor de a acționa pentru realizarea unui climat de destindere și de înțelegere internațională, pentru asigurarea păcii și a securității în lume.Cele două guverne consideră că pentru a se obține progrese în a- ceastă direcție trebuie ca fiecare țară să-și aducă propria sa contribuție la stabilirea și dezvoltarea unor relații de colaborare între state.Atașate în mod ferm la principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, cele două părți se felicită pentru rezoluția adoptată în unanimitate la cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. privind acțiunile pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme sociale diferite.
(Continuare în pag. a V-a)

INDICATORI a primit pe Abdel Mohsen Abul hr,
vicepremier al RĂII.

Semnarea unor acorduri româno-grecești

Efectele economice ale oricărei investiții • industriale sînt puse în evidentă de indicatorii tehnico-economici stabiliți în studiul de fundamentare a investiției. După a- probarea lor. atinge- , rea în scurt timp a a- cestor indicatori devine o sarcină obligatorie pentru beneficiar. Determinarea parametrilor tehnico-economici se face o dată cu încheierea studiului de fundamentare a investiției, ca rezultat al definitivării soluțiilor tehnologice și constructive, al 'stabilirii mărimii optime a capacității de producție, al alegerii amplasamentului și rezolvării utilităților. Se pune însă următoarea întrebare: este normal ca indicatorii tehnico-economici ai ■’ noilor investiții. cel puțin cei principali, ■■-să constituie un re- . zultat al activității de proiectare, sau trebuie ca ei să devină un o-■ biectiv al acesteia, cu scopul de a răspunde optim prevederilor planurilor de stat în ■ce privește producției triale ?Considerarăt, mai întîi. că numărul mare de obiective asemănătoare
creșterea indus-necesar să

realizate în ramurile de producție industrială au permis acumularea unor cunoștințe prețioase în domeniul proiectării și execuției, dar mai a- les în ceea ce privește stabilirea indicatorilor economici : capacități optime, productivitate. preț de cost, investiții specifice, curs de revenire. Merită relevat și faptul că introducerea tehnicii moderne. a organizării superioare a producției constituie premise favorabile în vederea obținerii unui efect economic din ce în ce mai bun. De asemenea. cunoștințele asupra realizărilor din alte țări se înscriu ca un element important pentru stabilirea e- fectului economic si a competitivității în relațiile de schimb international. Toatecestea justifică, după părerea mea. cerința 
ca indicatorii tehnico- 
economici ai noilor o- 
biective industriale, 
sau cel puțin princi
palii indicatori să fie 
cît mai bine dimensio
nați. potrivit necesi
tății de a se obține o 
înaltă eficiență în 
cheltuirea fondurilor 
de investiții.Practic, ce înseamnă aceasta ? Beneficiarii sau titularii de

a-

investiții, , corespunzător obligațiilor lor, fixează tema de proiectare. ( Nu intru în detaliile1 care o compun. Fapt este că, cu foarte puține excepții, temele, de proiectare nu conțin și indicatorii tehnico-economici cei mai exacți, care să orienteze pe proiec- tanți în întocmirea documentațiilor. Or, cine, dacă nu beneficiarii trebuie să prevadă nivelul strict al acestor parametri și, mai ales, ăl celor e- conomici ? După părerea mea, indicatorii tehnico-economici trebuie stabiliți cît mai precis de către titularii de investiții, întrucît ei sînt aceia care cunosc necesitățile în perspectivă ale economiei, în diferite produse, care au îndatorirea de a asigura intr-un anumit, an un volum bine determinat de produse. în a- cest fel, indicatorii a- mintiți ar deveni un obiectiv al proiectării și nicidecum un rezultat al acesteia,
Ing. E. V. TOPALA 
specialist 
din Comitetul de Stat 
al Planificării

(Continuare 
în pag. a V-a)

. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu,. a primit sîmbătă dimineața pe Abdel Mohsen Abul Nur, vicepremier al R.A.U. pentru agricultură și irigații, care face o vizită oficială în țara noastră, la invitația guver- ■ nului Republicii Socialiste România.La întrevedere au luat parte Paul Niculescu-Mizil, Petre Bla- jovici, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, George Maco- vescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Oaspetele a fost însoțit de Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. la București.Vicepremierul R.A.U. a împărtășit impresiile din timpul vizitei în țara noastră, a exprimat o înaltă a- preciere pentru rezultatele obținute de poporul român în făurirea vieții sale noi și a evidențiat dorința de lărgire a relațiilor dintre Republica Arabă Unită și Republica Socialistă România.Secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a subliniat prețuirea pe care o acordă

poporul român rezultatelor obținute de poporul R.A.U. în propășirea țării șale și a relevat posibilitățile de continuă dezvoltare a relațiilor multilaterale dintre România și R.A.U. în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii în lume.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă prietenească.

ATENA 3 — Trimișii Agerpres, Gh. Secuiu și C. droaie, transmit:. Sîmbătă dimineață, în Palatul Ministerului Afacerilor Externe al Greciei, au fost semnate mai multe acorduri între Republica Socialistă Regatul Greciei.Au fost încheiate acorduri : Acord peprivind schimburile comerciale; Acord de plăți; Acord de colabo-

speciali Alexan-
România șiurmătoarele termen lung

rare economică, industrială și tehnică ; Acord privind reglementarea problemelor financiare în suspensie ; Acord de navigație : Program de schimburi culturale și științifice : Acord relativ la înlocuirea anexei acordului din mai 1960 privind transporturile aeriene comerciale regulate ; Convenție pentru protecția plantelor (fi- tosanitară) ; Acord de telecomunicații.Din partea română, acordurile

au fost semnate de ministrul afacerilor externe. Corneliu Mănescu.Din partea greacă, acordurile au fost semnate de ministrul afacerilor externe. I. Toumbas.Au fost de față consilieri și ex- perti ai ambelor delegații;După semnarea acordurilor, cei doi miniștri de externe, C. Mănescu și I. Toumbas, au făcut, la rugămintea ziariștilor, scurte declarații în care și-au exprimat satisfacția pentru încheierea acordurilor.

@ Cu 30 la sută mai mult decît anul
trecut @ Unele contracte cu in
dustria, sub semnul întrebării @ Unde 
sînt papetăriile ?

r

în pagina a 9-a

aniversări,
marilor anului, ce interna-

în acest an se împlinesc o sută de ani de la nașterea poetului George Coșbuc. unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai literaturii și culturii române — eveniment înscris în seria aniversări culturale ale se sărbătoresc pe plan țional.Cu prilejul acestei Comitetul de Stat pentru Cultură

și Artă.. Academia Republicii Socialiste România și Uniunea Scriitorilor. în colaborare cu alte instituții culturale, organizează între 15 și 20 septembrie a.c. în Capitală și în tară ..Zilele George Coșbuc".în acest scon s-a constituit Comitetul Național pentru organizarea festivităților prilejuite de centenarul lui George Coșbuc.
Componența Comitetului 
național pentru 
sărbătorirea centenarului 
George Coșbuc

i

Elevi, ca și părinți, trăiesc în aceste zile febra pregătirilor pentru școală. Iar pe primul plan stau rechizitele. Se dislocă din librării cantități impresionante de caiete, creioane, ghiozdane, hîr- tie albastră și multe altele Pentru a se răspunde cerințelor, cotele de rechizite au fost majorate cu 30 lâ sută față de anul trecut. După cum ne-a informat tov. H. Zoltan, director adjunct al Centrului de librării și difuzare a cărții București, cu concursul industriei și al comerțului, cerințele au fost acoperite, numărul sortimentelor de rechizite școlare a sporit, iar calitatea unora din ele s-a îmbunătățit.Vizitînd librăriile, am constatat că afirmațiile conducerii C.L.D.C. se confirmă numai în parte. în prima zi a lunii septembrie, de exemplu, toate cele 22 de librării din Capitală, prin care am trecut — în centru, ca și în cartiere — dispuneau de întregul sortiment prevăzut în listele orientative puse la dispoziția cumpărătorilor.Asta, lă 1 septembrie... în zilele următoare însă, pe alocuri aprovizionarea a început să dea semne de oboșeală. La librăriile de pe str. Mihail Eminescu nu se. mai găseau caiete de 100 și 200 de file, iar la altele lipseau di-

ferite sortimente si tării de creioane ; 20 de unități erau lipsite de alfabetare. iar la librăria ..Steaua" din Piața Chibrit, ca și la „Librăria noastră" nr. 57 din str. Berzei, copertile din vinilin pentru caiete se... epuizaseră.Veștile sosite dentul nostru informează că aorovizionarea șchioapătă de pe acuma. Lipsesc stilourile „Flaro" și „Pionier" — fabricate la Sibiu, pixuri si rezerve cu pastă, ghiozdane din piele și P.V.C. — lucrate la „Flacăra Roșie" București. în schimb, se găsesc destule serviete și ghiozdane cu aspect urît si greu de utilizat din cauza fermoarelor care se defectează si a închizătoarelor care se încăpățînează să nu se deschidă.Absenta unora dintre rechizite se explică prin două cauze : pe de o parte, ele nu au fost comandate I.C.R.M.-urilor în cantități suficiente de către responsabilii de unități și își fac greu drum din depozite spre cumpărători; pe de altă parte, unele întreprinderi producătoare nu își onorea-

de la corespon- din Ploiești ne si în acest oraș unor librării

Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA

Pe agenda de lucru a organelor și organizațiilor de partid din regiunea Hunedoara sînt înscrise la ora actuală probleme de mare importanță, de a căror rezolvare depinde îndeplinirea cu succes a sarcinilor actualului cincinal. Din sfera multilaterală de acțiuni și activități întreprinse în ultima vreme am consemnat cîteva:
Obiectivele din ’66

și cele din anii cincinalului

ÎN REGIUNEA HUNEDOARA

Drum cît mai scurt 

între examinarea 

și aplicarea propunerilor

...au fost supuse unei largi dezbateri de către biroul comitetului regional de partid cu scopul de a căuta mijloacele de realizare a lor în cele mai bune condiții. Volumul de investiții pînă în 1970 în economia regiunii Hunedoara — în valoare de aproape 14 miliarde, lei — justifică pe deplin această.'preocupare.Valorificînd' experiența ultimilor ani de muncă pe șantiere, biroul comitetului regional de partid a semnalat, cu prevedere, necesitatea asigurării la timp a documentației tehnice, a cerut întreprinderilor beneficiare și constructoare precum și ministerelor de resort să asigure din vreme utilajele necesare, astfel ca toate obiectivele să intre în funcțiune la termenele stabilite. Se urmărește cu operativitate, îrr mod deosebit, in
Stilul d® muncă al organizațiilor 

de bază pe schimburi
...esfe obiectul unul 

amplu studiu între
prins de către Comi
tetul orășenesc de 
partid Petroșeni. Or
ganizațiile de bază pe 
schimburi din exploa
tările miniere ale Văii 
Jiului au luat ființă în 
urmă cu un an. Rolul 
lor principal este de 
a întări munca de 
partid în fiecare schimb, 
în fiecare brigadă și 
abataj. Pe parcurs au 
fost semnalate însă o 
seamă de deficiențe în 
activitatea acestor or
ganizații de bază, în
deosebi pe linia întă
ririi controlului da 
partid asupra activită
ții conducerii tehnico-

admlnisfrafive, a stabi
lizării membrilor de 
partid pe schimburi și 
sectoare.

Comitetul orășenesc 
de partid Petroșeni a 
dat cu cîtva timp în 
urmă indicația ca la 
minele Lupeni, Ani- 
noasa, Uricani și Pe- 
frila să se organizeze 
adunări generale și 
ședințe de birou co
mune pentru a exa
mina problemele de 
perspectivă ale sectoa
relor miniere, modul 
în care conducerile 
lehnice se ocupă de 
îndeplinirea măsurilor 
privind aprovizionarea 
locurilor de muncă din 
subteran cu vagonefe

0 pagină a specialistului

din economie
— Care este cea mai recentă ac

țiune întreprinsă de ziarul regional 
„Drumul socialismului’ — l-am în
trebat ieri, telefonic, pe tovarășul 
ing, Nicolae Andronache, redacto- 
rul-șef al ziarului.

— Răspunsul îl am chiar în față i 
ziarul de azi. Biroul regional da 
partid ne-a cerut de curînd să tra
tăm mai profund, într-un cadru mai 
organizat și calificat, pe lîngă alte 
probleme din domeniul economiei 
și pe cele legate de activitatea 
economico-financiară a întreprin
derilor. în fiecare sîmbătă noi 

trarea în funcțiune la termen a furnalului rir. 8 de 1 000 mc și a fabricii de dolomită, precum și începerea lucrărilor de construcție la marele bluming „1 300“ de la Hunedoara, intensificarea lucrărilor de deschidere la noile mine Dîlja, Paroșeni etc. De o a- tenție deosebită se bucură din partea organelor de partid organizațiile de partid de pe aceste șantiere, în marea lor majoritate tinere.Se menține un contact permanent cu Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Minelor, Comitetul de Stat al Planificării și celelalte organe economice centrale, astfel ca lucrările să decurgă conform graficelor, o- biectivele amintite să fie gata la termen și să producă în timpul cel mai scurt cu întreaga lor capacitate proiectată.

goale șl materiale, fo
losirea integrală a fon
dului de timp produc
tiv și a capacităților 
de producție, îmbună
tățirea asistenței teh
nice ș.a. Analizele fă
cute au avut eficiență. 
La exploatările minie
re amintite principalii 
indicatori de plan sînt 
îndepliniți și depășiți 
în condiții normale de 
lucru și cu respectarea 
strictă a normelor de 
tehnica securității mun
cii. Pentru viitor se 
are în vedere extin
derea acestor metode 
bune ale organizații
lor de partid respec
tive și la celelalte ex
ploatări miniere.

ne-am programat să oferim specia
liștilor din economie o pagină de 
ziar. Astăzi, de pildă, a apărut pa
gina intitulată „Productivitatea 
muncii — indicatorul dinamic al 
producției*. Ea esfe realizată a- 
proape în totalitate de către spe
cialiști cu autoritate. Avem în pre
gătire alte pagini șl materialo 
care-și propun să abordeze pro
bleme legate de organizarea știin
țifică a producției, planificarea cu
rentă din întreprinderi, folosirea 
fondului de timp ș.a.

Am adresat tova
rășului Ion Dărămuș, 
locțiitorul secretaru
lui comitetului de 
partid din combina
tul siderurgic, între
barea :

— Care este la ora 
actuală cea mai im
portantă acțiune în
treprinsă de organi
zațiile de partid ?

— Avem în față, 
ne-a spus tovarășul 
Dărămuș, o scurtă

dar cuprinzătoare 
sinteză a propuneri
lor formulate cu pri
lejul dezbaterii cifre
lor de plan ale cinci
nalului în secțiile de 
bază. Pentru noi ele 
constituie experiența 
gîndirii mature a 
celor peste 5 000 de 
comuniști din com
binat. Noi conside
răm că aceste pro
puneri de măsuri 
tehnice, economice

PRIN LIBRĂRII, DUPĂ RECHIZITE
(Urmare din pag. I) ză cu conștiinciozitate contractele. La Ministerul Comerțului Interior am aflat, bunăoară, că unii furnizori din cadrul Ministerului Industriei Chimice au avut restanțe la caietele de 100 și 200 file. Restanțierii cei mai numeroși sînt însă întreprinderile de. industrie locală : I.I.R. Vlădeasa- Huedin — m,ai are să livreze cretă școlară ; I.O. „Chimica“-C’uj — tocuri din material plastic ; I.I.L. „Metalurgica“-București —• raportoare de metal, compase- gheară, compase „Pionier" și „Junior". Ar mai fi de adăugat că lipsa alfabetarelor — indicate de 

La librăria „Dacia" din Capitală se pregătesc rechi
zitele școlare Foto : R. Costin

și organizatorice tre
buie analizate încă 
de pe acum cu toată 
răspunderea. Scurtăm 
cît mai mult timpul 
dintre stadiul de e- 
xaminare și cel de a- 
plicare a propuneri
lor. Se vor crea ast
fel condiții optime 
de realizare a pla
nului atît pe acest an 
cît și pentru îndepli
nirea ritmică a pla
nului din 1967.

programă pentru clasa I — se datorește întîrzierilor în execuție și livrare din partea întreprinderii poligrafice „Banat" din Timișoara.Cine îngăduie asemenea neglijențe ? Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale vizate, ca și cel al Sfatului popular al orașului București au datoria să analizeze situația îndeaproape și să ia neîntîrziat măsurile de cuviință pentru recuperarea rămînerilor în urmă și a- ducerea „la zi" a livrărilor la absolut toate produsele.Televiziunea, radioul, ca șl numeroase afișe te îndeamnă la tot pasul: „Procurați-vă din timp rechizite școlare". Un mare număr de cumpărători răspunde acestei invitații făcute de C.L.D.C., în primul rînd cu gîndul de a e- vita aglomerația de mai tîr- ziu. Ajuns însă în librărie, chiar în aceste zile omul trebuie să se așeze la rînduri destul de lungi. Deși puncte de desfacere a rechizitelor sînt în majoritatea librăriilor, ele se dovedesc a fi insuficiente. Multi dintre cetățenii cu care am stat de vorbă și-au exprimat nedumerirea fată de măsura luată de a se desființa napetări- ile și de a se afecta doar un spațiu redus —

Ieri dimineață au sosit la București concurenții la cea de-a X-a ediție a competiției automo
bilistice „Turul Europei". După o zi de odihnă, ei continuă azi dimineafâ drumul spre litoral 

Foto : M. Andreescu

în librării — acestor produse atît de solicitate. Observația e îndreptățită. In ultimii ani, fondul de marfă la papetărie a crescut cu peste 50 la sută, desfacerea la fondul pieței reprezentînd circa 2/3 din. totalul vînzărilor. Totuși, proporția spațiului destinat rechizitelor a descrescut simțitor în ultimii trei ani. Așa s-a ajuns la situația prezentă, cînd spațiul afectat produselor de papetărie, la librăriile din perimetrul central al Capitalei, reprezintă cel mult o cincime din spațiul destinat celorlalte produse de librărie. Chiar și atunci cînd acestor „anexe" li s-a rezervat un spațiu separat de librăria propriu- zisă (cazul librăriei „Mihail Emi- nescu" sau al celei de pe Str. Buzești din Capitală) nu li s-a păstrat însă profilul ; le-au mai fost repartizate spre vînzare : cărți turistice, ilustrate, care îngreunează vînzarea rechizitelor școlare.Așadar, la capitolul „bună deservire" lucrurile nu au progresat prea mult. O demonstrează și alte aspecte: în majoritatea librăriilor marfa ți se pune în brațe, neambalată ; deservirea cu rechizite la domiciliu rămîne, și de astă dată, la nivel de experiență, deși experiență s-a făcut și anul trecut.Reanalizarea operativă a cererilor de rechizite de către C.L.D.C., ca și o mai strînsă colaborare cu I.C.R.M.-urile trebuie să se facă fără nici o întârziere. în același timp, C.L.D.C.-urile au obligația să procedeze „din mers" la o mai bună organizare a desfacerii în librării, afectând chiar unele spații în plus raioanelor de rechizite. Și, poate că ar merita analizată, de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerul Comerțului Interior, problema repunerii în drepturi, măcar în anumite centre, a pa- petăriilor.
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Pentru garderoba 
sezonului rece

Mai devreme decît ne aștep
tam toamna și-a trimis emisarii. 
Deși în vitrinele unor magazine 
mai stăruie costumele de plajă 
și pălăriile de paie, atenția cum
părătorilor a început să se în
drepte spre lucrurile călduroase 
— pardesie, raglane, impermea
bile, costume și rochii din stofă, 
tricotaje de lînă. Ce oferă co
merțul pentru sezonul rece ? Am 
vizitat recent depozitele pen
tru a-i informa pe cititori des
pre noutățile vestimentare ale 
toamnei.

Pentru femei, creatorii din in
dustria de confecții au pregătit 
unele articole interesante : prin
tre materialele din care sînt con
fecționate paltoanele și unele 
garnituri semnalăm blana artifi
cială produsă de „Țesătoriile 
reunite", imitînd blănurile de 
bursuc, focă, vidră. Capitolul 
„pardesie" este cam sărac în 
modele și corltexturi. Se pare că 
această serioasă lacună se dato
rește producătorilor de stofe, 
care nu au oferit materia primă 
necesară acestui nelipsit sorti
ment autumnal. Raglanele im
permeabile se prezintă, în 
schimb, mai bine: 25 de mo
dele din tercot, novosin (o țesă
tură impermeabilă) în culori fru
moase și alte cîteva modele de 
raglane cașerate. De asemenea, 
pentru femei s-au confecționat 
peste 40 de noi modele de rochii 
din cele mai pastelate nuanțe ale 
țesăturilor de lînă și tergal.

împreună cu UCECOM, comer
țul a luat măsuri de completare 
a sortimentului produs de in
dustrie cu confecții de serie mică 
din materiale de calitate su
perioară și în modele deosebite. 
S-au contractat, pînă în prezent, 
14 modele de rochii din stofă de 
lînă fină, 8 modele de rochii și două piese din jerse, raglane din 

moltopren, confecții din piele 
artificială etc.

Și raioanele cu confecții pentru 
bărbați prezintă noutăți: 15 mo
dele de pardesie din stofă de 
lînă cu față dublă, căptușite pînă 
la jumătate, produse ale Fabricii 
de confecții din Oradea, altele 
din covercot și p.n.a., raglane 
impermeabile din tercot căptu
șite cu țesături fantezi etc. Pen
tru zilele geroase de iarnă a.u 
fost pregătite 16 modele de pal
toane și un model nou de scurte 
din relon căptușite cu imitație 
de blană. Cele aproximativ 50-60 
de modele de costume au o linie 
modernă și sînt făcute din stofe 
în desene și contexturi noi. în 
săptămînile ce urmează, în ma
gazine se vor putea găsi pardesie 
și sacouri de jerse pe moltopren. 
Sortimentul va fi completat cu 
articole de serie mică produse 
de cooperația meșteșugărească.

Magazinele pentru copii și a- 
dolescenți vor avea posibilitatea 
să ofere confecții în modele mai 
variate și mai izbutite din ma
teriale adecvate : circa 20 de 
modele de paltoane și pardesie 
pentru băieți, 30 modele de pal
toane pentru fete. Ultimele st, t 
făcute dintr-o țesătură... nețesută 
numită maliron în culori vii: 
portocaliu, roz, bleu. Dintr-o 
stofă asemănătoare — arahne — 
s-au confecționat pardesie pen
tru fete și costumașe pentru bă
ieți. Cele 23 de modele de ro
chițe sînt croite după ultima 
modă: în formă de clopot.

Din garderoba sezonului rece 
nu pot lipsi tricotajele. Fabricile 
de specialitate au creat și livrat 
comerțului modele noi de bluze, 
jachete, rochii, veste din lînă 
precum și circa 80 m-odele pen
tru adulți și 70 pentru copii din 
fire p.n.a.

Rădică ȘERBAN

e alocuri au
zim explicații de 
ielul acesta: 
„Cutare a gre
șit. Ce, dumnea

ta nu greșești ? Trebuie 
să-l înțelegem, să fim În
găduitori I"

Așadar, îngăduința. în 
ce măsură este ea un 
produs al „omeniei" ? 
Cînd apare ? Cine solicită 
îngăduința colectivului și 
în ce împrejurări ?

Povestea 
cu ulciorul...

Da, uneori sînfem dispuși 
să trecem peste anumite 
greșeli, fie semnalîndu-le 
numai, fie apleeîndu-ne 
mai atenji asupra lor și în- 
cercînd să descoperim cau
zele reale care le-au gene
rat. Sînt așa-numifele gre
șeli întîmpiătoare, neinten
ționate, pentru care nu se 
taie capul nimănui. A greși 
— se spune — e ome
nesc ; deci o astfel de 
faptă necugetată trebuie 
judecată, ca atare, ome
nește. Pînă aici lucrurile 
sînt limpezi și nu simțim 
nevoia să insistam mai 
mult. Rîndurile de față 
ne-au fost însă inspirate de 
acei oameni care, greșind 
premeditat, trec cu ușu
rință dintr-o greșeală în 
alta și apelează sistematic 
la „autocritică*, fără ezita
re, ca la cel mai comod 
mijloc de a ieși din în
curcătură. Dacă în cele din 
urmă se cere sancționarea, 
în recidivistul nostru întru 
greșeli se produce o meta

morfoză ciudată. înfățișarea 
de om blajin, spășit, dis
pare, e înlocuită cu alfa, 
plină de indignare șl de 
reproș : „Asta vă e ome
nia ? Așa se poartă cu un 
tovarăș de muncă ?* pro
testează el vehement. Și 
începe să bată din ușă în 
ușă ca să i se facă „drep
tate*. Un astfel de caz am 
întîlnit la o întreprin
dere metalurgică din Ca
pitală. N. B. lucra aici ca 
tehnician. între el și șeful 
secției apăruseră • anumite 
neînțelegeri. Motivele erau 
cunoscute de toată lumea, 
cu excepția lui N. B., deși 
i se atrăsese atenția de ne
numărate ori că e indisci- 
plinat și bețiv și că a între
cut orice măsură. Fapt este 
că N. B. a cerut să fie mu
tat în altă secție, întrucît 
„tensiunea morală ce se 
exercita asupra lui îl îm
piedica să-și vadă de 
treabă*. Dar cererea i-a fost 
respinsă, cel care s-a opus 
transferului fiind chiar șe
ful secției. O încercare a 
acestuia de a-l tolera, în 
continuare, de a-i trece cu 
vederea lipsurile ? 4

— Dimpotrivă I spune 
șeful secției. Procedăm așa 
tocmai fiindcă vrem să fim 
foarte exigenți. Dacă N. B. 
nu e bun pentru noi, nu va 
fi bun nici pentru alții, 
l-am atras atenția pentru 
ultima oară.

Am consemnat aici o 
mostră din ceea ce s-ar 
putea numi „eșecul îngă
duinței". Oameni de felul 
lui N. B. sînt păsări călă
toare, care nu prind rădă
cini nicăieri. Azi aici, mîine 
dincolo, pînă să-i tragi la 
răspundere, să-i întrebi ce 
au de gînd, și-au luat zbo

rul. Exigența colectivului îl 
derutează, e o înălțime 
morală pe care nu vor s-o 
atingă. Și atunci simulează 
neputința, apelează la 
„umanitatea* celorlalți. Dar, 
cum se spune în popor, 
„ulciorul nu merge de 
multe ori la apă"...

Izgonirea 
din rai...

Dar chiulangiii agresivi? 
Ei cum reușesc oare să se 
bucure de îngăduință ? în 
mijlocul unui colectiv apare 
cîteodată tipul „dezghe
țat", cu care nici nu ai 
făcut bine cunoștință și a și 
început să te tutuiască, să 
te bată ocrotitor pe umăr, 
afișînd o superioritate ce 
se numește la el „priete
nie”. Acesta se amestecă 
peste tot, și unde se pri
cepe și unde nu se pricepe, 
dă din mîini, se agită, vor
bește în numele tuturor.

La Tr. Severin începuse 
construirea Complexului de 
industrializarea lemnului. 
Pe șantier a venit o bri
gadă de dulgheri, condusă

de I. G. Oamenii stăpîneau 
bine meseria, erau harnici, 
nu li se putea reproșa ni
mic. Cu excepția unuia sin
gur, a lui I. G. Acesta era 
un tip abuziv, brutal. Ve
nea la lucru cînd avea 
chef, duhnind a țuică, îi 
bătea pe tineri, le lua a- 
proape jumătate din drep
turile bănești ce li se cu
veneau. Conducerea șantie
rului i-a pus în vedere : ori 
se face om de treabă, ori 
își ia tălpășița I

— Ce spui ? I a rîs I. G. 
Voi nu știți cine sînt eu I 
Dacă plec eu, pleacă toată 
brigada. Vă convine ?

Brigada aștepta să vadă 
cum îi face I. G. „praf" pe 
cei din conducerea șantie
rului. Și cum acest lucru 
nu s-a întîmplat, „invinci
bilitatea” lui a scăzut verti
ginos. La cîteva zile, în 
baraca brigăzii s-a iscat o 
ceartă cumplită. Tinerii n-au 
mai vrut să-și împartă sala
riile cu I. G. Ba, dimineața 
următoare, ruptura s-a pro
dus definitiv. I. G. a plecat 
de pe șantier. Oamenii 
și-au ales alt conducător, 
cinstit și corect, iar munca

a continuat ca șl cum fostul 
brigadier nici n-ar fi existat.

Bine, bine — se va în
treba cititorul — dar cum 
a reușit un ins ca I. G. să 
cîștige încrederea unor oa
meni de treabă și să-și 
creeze avantaje ilicite ? în- 
tr-adevăr, noi l-am „simpli
ficat* oarecum pe I. G., 
însă el avea grijă să nu se 
lase descoperit, dădea a- 
parența unui om care se 
„zbate" în interesul bri
găzii. Cînd nu venea pa 
șantier și punea pe alții să 
lucreze în locul lui, motiva 
că a umblat să „smulgă" 
nu știu ce avantaje de la 
conducerea întreprinderii. 
Cînd muncitorii ridicau sa
larii mai mari, rodul con
știinciozității și priceperii 
lor profesionale, I. G. 
zîmbea complice : „Vedeți 
cum s-au aranjat lucru
rile ?" Tupeul și minciuna 
erau armele lui. Ajungînd 
treptat să trăiască pe spi
narea celorlalți, I. G. nu 
ezita să se laude : „La noi 
se trăiește ca în rai I* Și 
nu mică i-a fost mirarea 
cînd s-a văzut izgonit toc
mai de oamenii despre

care el zicea că îl ascultă 
„orbește*. îngăduința are 
întotdeauna o limită I

Și era om bun!
însă nea Lică n-are nimic 

comun cu tipul chiulangiu
lui agresiv. Zece ani, cît a 
lucrat la contabilitatea unei 
întreprinderi de industrie 
locală din Galați, deviza 
lui era să treacă mereu 
neobservat. Cu ce s-a ocu
pat în acești ani ? A ve
rificat dacă notele contabile 
sînt dactilografiate corect. 
Atît. I s-a luat, treptat, cîfe 
o însărcinare, deoarece „nu 
se pricepea deloc la con
tabilitate*. Și n-a rămas de
cît cu asta, „fictivă*. Nea 
Lică, om bun, nu s-a sim
țit jignit, nu s-a supărat. 
Avea loc în schemă, îi mer
gea salariul.

Un incapabil, veți zice, 
un om lipsit de ambiție, 
care a vegetat ani de zile, 
ascuns în umbra altora. 
Dacă te uiți bine la el, nici 
nu merită să-ți bați capul I 
Iar nea Lică tocmai pe asta 
a mizat, pa faptul că poate

frece cu ușurință drept 
„inofensiv*. Demnitatea lui 
a renăscut abia atunci cînd 
a trebuit să fie mutat în- 
fr-un post cu gestiune. De 
ce î — s-a mirat el, naiv. 
El nu vrea să-și asume nici 
o răspundere. Ce, n-are și 
el dreptul să trăiască la fel 
ca toți oamenii ? Că, slavă 
domnului, sancțiuni nu i 
s-au dat niciodată, la pri
me a fost trecut cu regula
ritate. îngăduința a avut și 
aici o limită. Numai că pînă 
să-și pună ceilalți întreba
rea : „Ce face acest nea 
Lică ?* au trecut zece ani. 
Iar nea Lică a ajuns la con
cluzia că cei din întreprin
dere s-au purtat „netovără- 
șește* cu el.

★

De obicei, îngăduința 
nu îmbracă culori țipă
toare. E și greu s-o defi
nești cu exactitate, fiind
că adeseori, ea se ivește 
in calea noastră sub a- 
parențe inofensive, gata 
să confunde, „din neștiin
ță", modestia cu incapa
citatea, lenea cu lipsa de 
experiență, lingușirea cu 
sîrguința. Un lucru ră
mîne însă limpede. A fi 
omenos cu cineva într-o 
împrejurare sau alta, fie 
că e vorba de treburile 
producției sau de ches
tiuni personale, înseamnă 
să privești lucrurile de la 
înălțimea principialității, 
prin prisma spiritului de 
dreptate nealterat de 
considerente sau interese 
subiective.

Manole AUNEANU
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Noi unități 
sanitarePentru asigurarea asistentei sanitare la locul de muncă, pe șantierul hidrocentralei Lotru s-au organizat primele unități medicale, care cuprind două dispensare și puncte sanitare. Recent, la Iași s-au terminat ( lucrările construcției unei policlinici moderne care va acorda asistență medicală muncitorilor meta- lurgiști, chimiști și textiliști din zona industrială a orașului, precum și a dispensarului uzinei de aluminiu din Slatina. De asemenea, se află în stadiu de finisare și urmează să fie dată în curînd în folosință policlinica de pe șantierul sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier. Noua unitate medicală va dispune de un serviciu de chirurgie, stoma- tologie, radiologie, radiofotografie medicală, laboratoare, precum și de servicii de medicină generală cu staționare.In construcție se află și policlini- cile de pe șantierul complexului -.a carbonifer Motru, de la Combinatul lid chimic Tr. Măgurele și a dispensa- îsț rului de pe lîngă Combinatul chimic Tg. Mureș.Unități medicale de șantier încadrate cu medici specialiști și dotate cu utilaje și cu aparatură modernă, mai funcționează în prezent pe șantierele Combinatului siderurgic din Galați, Combinatului chimic din Craiova, portului Constanța și altele. (Agerpres)
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Sporirea producfiei de cereale este una din sarcinile importante prevăzută tn planul cincinal. în 
cadrul acesteia, creșterea continuă a producfiei de grîu ocupă un loc deosebit.

Preocuparea oamenilor muncii din agricultură, a specialiștilor este ca', în fiecare an, învăfînd 
din experienfa acumulată să muncească mai bine, să obfină recolte tot mai mari de grîu la hectar. 
Hărnicia lor, alături de extinderea mecanizării și chi mizării agriculturii fac ca recoltele să depindă din 
ce în ce mai pufin de condițiile naturale. în acest an, cu toate condifiile de secetă prelungită în care 
s-a executat însămînfatul grîului de toamnă, în principalele regiuni cerealiere, nivelul producfiei plani
ficate a fost depășit. Potrivit datelor preliminare producția de grîu depășește prevederile planului, 
ceea ce asigură aprovizionarea mai bună a popu lafiei și a industriei, creșterea rezervelor.

Pentru a folosi din plin marile rezerve de sporire a producfiei vegeiate de care dispune agri
cultura țării noastre este necesar ca însămînfările din toamna acestui an să se facă la un nivel agro
tehnic înalt și în termenele stabilite de specialiști. Problema care se pune acuma este ca, învăfînd din 
experiența acumulată, din realizările obfinufe în producția fiecărei unități, să fie stabilite asemenea 
măsuri care să asigure executarea în cele mai bune condiții a însămînțărilor de toamnă.

A devenit o obișnuință ca aceste lucruri să fie discutate în fiecare an în cadrul consfătuirilor în 
problema grîului, în adunările generale ale cooperativelor agricole. Zilele trecute a avut loc la București 
ședința lărgită a Consiliului Superior al Agriculturii în care au fost analizate rezultatele obținute la 
cultura grîului în perioada 1962—1966, precum și măsurile pentru creșterea producfiei în 1967 și 
în anii următori. Participanții la discuții și-au împărtășit din experiența dobîndită în cultura grîului, au 
făcut propuneri valoroase privind măsurile ce trebuie luate pentru sporirea, în continuare, a produc
fiei la această cultură. Totodată, au fost adoptate recomandări privind cultura grîului în 1966—1967.
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Știința și experiența 

înaintată să fie 

larg aplicate!
Făcînd o amplă analiză asupra rezultatelor obținute în ultimii ani în cultura grîului, tovarășul 

Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, a subliniat, în referatul prezentat, că în agricultura noastră există încă mari rezerve de sporire a producției la această cultură. Cîteva considerații asupra recoltelor obținute sînt deosebit de edificatoare. în primul rînd trebuie remarcat faptul că, în ultimii 5 ani, gospodăriile de stat au obținut o recoltă medie de 2171 kg grîu la hectar. Trustul Gostat Constanța a realizat, în această perioadă, de pe o suprafață anuală de peste 50 000 ha o producție de 2 680 kg la hectar. Se remarcă, de asemenea, faptul că, în ultimii 5 ani, în cooperativele agricole, producția medie de grîu la hectar a sporit cu 250 kg față de media anilor 1957—1961. în regiunile din sudul țării: Dobro- gea, București, Galați, Ploiești și Banat, media recoltelor din ultimii z5 ani este de aproape 1 800 kg la hectar. în 1966 numeroase cooperative agricole din Dobrogea, București, Ploiești și Banat au reușit să atingă nivelul producțiilor de grîu realizate în gospodăriile de stat.
Dar alături de regiuni, 

raioane, de unități agri
cole fruntașe în cultura 
grîuln» sînt altele în care 
nivelul1 producției este cu 
mult sub posibilități. în cadrul ședinței au fost analizate cauzele care au făcut să existe diferențe mari de recoltă între unități agricole cu condiții pedoclimatice asemănătoare. Se consideră cu totul nesatisfăcătoare recolta de 1 837 kg grîu la hectai' realizată de gospodăriile de stat din regiunea Banat.S-a constatat că acolo unde amplasarea culturii

s-a făcut cu răspundere s-au executat la timp și de bună calitate pregătirea terenului și semănatul, iar îngrășămintele chimice s-au aplicat diferențiat recoltele au fost bune. în timp ce G.A.S. Gearmata a recoltat, în medie la hectar, cîte 2 950 kg grîu, la G.A.S. Pișchia, vecină cu prima, producția a fost cu 1 000 kg la hectar mai mică. Si în alte regiuni se semnalează asemenea diferențe.Rezerve importante de sporire a producției de grîu există și în cooperativele agricole. Cu toate că, în acest an în sectorul cooperatist s-a obținut o recoltă de grîu care depășește cu 200 kg la hectar prevederile planului, numeroase unități au realizat producții cu mult sub posibilități. Așa stau lucrurile în regiunile Crișana, Maramureș și Oltenia.Analizîndu-se această stare de lucruri au fost scoase în evidență atît factorii care au contribuit la obținerea unor producții mari de grîu, cît și cauzele care au făcut ca, în unele unități agricole, recoltele să se mențină la un nivel necorespunzător. 
Diferențele mari de recol
tă care se înregistrează 
între unitățile agricole cu 
aceleași condiții pedocli
matice demonstrează că 
specialiștii și conducătorii 
acestora nu acordă atenția 
cuvenită aplicării întregu
lui complex de măsuri a- 
grotehnice.în planul de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966—1970 se prevede sporirea simțitoare a producției de grîu. Condițiile materiale sînt asigurate iar experiența unităților fruntașe demonstrează că sarcina trasată de partid poate fi realizată cu succes. Ce trebuie făcut pentru generalizarea cuceririlor științei și a experienței înaintate ?

tarea fiecărui soi pentru a putea trage cele mai potrivite concluzii.Pentru toamna acestui an s-au asigurat cantități mai mari de sămînță de grîu din soiurile intensi
ve. Recomandările Con
siliului Superior al Agri
culturii arată în mod de
taliat zonele în care să se 
cultive fiecare soi de grîu, 
cerințele acestuia față de 
condițiile pedoclimatice.

Cel© mai bune plante

premergătoare

Generalizarea 

soiurilor intensive
in- in-în ultimii ani s-au trodus treptat soiurile tensive de grîu, ținîndu- se seama de condițiile pedoclimatice și de posibilitățile folosirii unor cantități corespunzătoare> de îngrășăminte chimice. în regiunile Dobrogea, București, Ploiești în care s-a acordat atenția cuvenită alegerii celor mai potrivite soiuri, unde s-a stabilit o proporție justă între ele, ținîndu-se seama de particularitățile fiecăruia s-au realizat și bune producții.Sînt deosebit tructive cele relatate

cele maide ins-încadrul ședinței de tov. 
Constantin Marin, președintele Consiliului agricol regional Ploiești. în acest an, gospodăriile de stat au obținut, în medie la hectar, cîte 2 219 kg grîu, iar cooperativele a- gricole — 1 876 kg. Peste 80 cooperative agricole au atins producția realizată de gospodăriile de stat. Aceste realizări sînt atribuite, în principal, generalizării pe întreaga suprafață a soiurilor intensive. Soiul „Bezostaia" s-a cultivat pe 46 la sută din suprafețele destinate grîului și a asigurat o producție medie de 2 200 kg la hectar. De altfel, în ultimii 5 ani la acest sois-a realizat, în medie, o recoltă de 1 826 kg la hectar față de 1 656 kg cît a fost, în acești ani, media jie regiune.

Și alte exemple vin să demonstreze necesitatea generalizării soiurilor intensive. Cooperativa a- gricolă „24 Ianuarie" din comuna Țigănești, raionul Alexandria, cultivînd soiuri intensive pe 85 la sută din cele 730 ha cu grîu, a obținut cîte 2 400 kg la hectar, în timp' ce cooperativa agricolă „8 Martie" din aceeași comună, folosind aceste soiuri pe numai 47 la sută din suprafață, a realizat cu 400 kg mai puțin la hectar decît prima.Pe baza celor constatate în acest an, ca și în anii precedenți, s-a ajuns la concluzia că unele consilii agricole nu se preocupă în suficientă măsură de cunoașterea condițiilor pedoclimatice și a celor materiale, care hotărăsc extinderea și generalizarea soiurilor intensive și nu sprijină cu competență cooperativele agricole în soluționarea a- cestei probleme. în multe locuri, la alegerea unui soi de grîu sau altul nu s-a ținut seama de rezultatele în producție obținute timp de mai multi ani. Așa se explică de ce s-au produs schimbări dese, de la un an la altul, în structura soiurilor. Răspunzători de acest lucru sînt si specialiștii din unele unități agricole, care nu experimentează, în condițiile locale, compor

Planta premergătoare are o mare influență asupra sporirii recoltei de grîu la hectar. Cercetările 
ca și experiența stațiuni
lor experimentale au de
monstrat că cele mai mari 
recolte se obțin atunci 
cînd griul se seamănă pe 
terenurile ce se eliberea
ză vara devreme, în
deosebi după leguminoa
se, iar solul este întreți
nut în bune condiții pînă 
în momentul semănatului. Bune premergătoare pentru grîu sînt și plantele prașitoare cu condiția să se execute lucrări agrotehnice corespunzătoare și să se dea doze echilibrate de îngrășăminte. în anii 1962—1966 grîul cultivat după plante prăsitoare a dat cu 100—250 kg la hectar mai mult decît cel care a urmat tot după grîu. în unele raioane din regiunile București și Argeș această diferență a fost și mai mare, ajun- gînd chiar la 400—600 kg la hectar.Datorită caracterului cerealier al agriculturii noastre este nevoie, totuși, să se însămînțeze suprafețe mari de grîu după grîu. Dar această problemă a fost tratată superficial. Unora le vine mult mai ușor să semene grîu după grîu decît să elibereze terenurile cultivate cu prăsitoare în vederea folosirii acestora ca premergătoare. Mai ales în gospodăriile de stat grîul s-a amplasat ani de-a rîndul pe aceleași terenuri, fapt care explică în parte de ce în acest an au obținut producții de grîu sub posibilități.După cele relatate în cadrul ședinței de către tov. Constantin Anderca, președintele Consiliului agricol regional Banat, în gospodăriile de stat din regiune, datorită greșelilor făcute la amplasarea culturilor s-a obținut o recoltă mică. în gospodăriile de stat din trustul Lugoj pe mari suprafețe grîul a fost cultivat pe același teren timp de 4—5 ani la rînd. De asemenea, în gospodăriile de

stat din Trustul Sînnico- lau Mare, din cele 16 000 ha cultivate cu grîu numai 1050 hectare au fost amplaste pe cernoziom, restul fiind împins pe terenuri lăcoviștite, inundabile, fără a se lua măsuri de evacuare, a excesului de umiditate. Nu este singurul exemplu care dovedește procedeul greșit de a se amplasa ani la. rînd grîul pe . același teren.Dintre cele 3 grupe de plante : grîu, leguminoase și prăsitoare, leguminoasele s-au dovedit cele mai bune premergătoare asigurînd realizarea unor sporuri de 800 kg la hectar. Urmează porumbul și apoi grîul. în măsura 
în care grîul se seamănă 
timp de 2—3 ani pe ace
lași Ioc, nu există pericol 
de scădere a recoltei. Dar 
cînd se depășește acest 
interval de timp recolta 
scade simțitor. De aceea 
atenția trebuie îndreptată 
mai mult asupra ampla
sării grîului după cele mai 
bune plante premergătoa
re. Tov.N. Hulpoi, șef de secție la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice, a'arătat că specialiștii din cadrul Institutului, ținînd seama de aceste fapte, și-au reconsiderat concepția privind sorturile de hibrizi care se cultivă, acceptîndu-șe cei mai timpurii, ceea ce rezolvă problema plantei premergătoare pentru grîu. Cultivînd hibrizi mai timpurii se poate a- sigura timpul necesar pentru • pregătirea terenului în vederea însămînță- rilor.Participanții la discuții ca și recomandările care au fost adoptate au subliniat necesitatea ca, în- 
ccpînd din toamna acestui 
an să se asigure grîului 
cele mai bune plante pre
mergătoare și să se mani
feste o preocupare mai 
mare pentr.u realizarea 
unei bune rotații a cultu
rilor ținîndu-se seama 
de condițiile pedoclimatice 
locale și de sarcinile de 
producție ale. fiecărei uni
tăți agricole.

Folosirea 

îngrășămintelor 

și pregătirea terenului

în condițiile din țara noastră, grîul este una din culturile care valorifică cel mai bine îngrășămintele.Rezultatele obținute în ultimii ani în activitatea de cercetare ca și în cea de producție au permis să se tragă unele concluzii privind folosirea cu eficiență maximă a îngrășămintelor chimice. Super- 
fosfatul trebuie adminis
trat sub arătura de bază 
și numai în cazuri excep
ționale sub discuire, o dată 
cu pregătirea pentru ger

minativ. Din contră, în
grășămintele cu azot pot 
fi aplicate la arătura de 
bază, o dată cu discuirea, 
cît și la intrarea sau ieși
rea din iarnă a culturilor. S-a constatat că acele gospodării de stat care au dat în toamnă 30—50 la sută din dozele de îngrășăminte cu azot, iar restul în primăvară au reușit să asigure plantele cu azotul necesar în tot cursul vegetației, fără cheltuieli în plus și fără să predispu- nă plantele la cădere.Pentru producția de

grîu a anului 1967 există posibilitatea fertilizării cu îngrășăminte chimice a întregii suprafețe cultivate cu grîu fo- losindu-se, în medie, cîte 110 kg substanță activă la hectar în gospodăriile de stat și 80 kg în cooperativele agricole de producție. 
In planul de măsuri adop
tat în ședință s-a stabilit 
ca atît consiliile agricole, 
cît și trusturile gostat, cu 
sprijinul cercetătorilor din 
stațiunile experimentale, 
să îndrume unitățile agri
cole dc producție în vede
rea stabilirii și folosirii 
raționale a îngrășăminte
lor chimice, în funcție de 
zonele pedoiogice, umidi
tatea din sol, soiul cultivat etc. Uniunea Națională a Cooperativelor A- gricole de Producție va organiza, împreună cu fabricile furnizoare, livrarea îngrășămintelor repartizate pe trimestrele III și IV a.c., ținînd seamă de graficele întocmite de către uniunile cooperatiste raionale și regionale stabilite cu unitățile de producție și consiliile, agricole. Săptămînal, comandamentele regionale pentru campania de toamnă vor analiza livrarea și folosirea îngrășămintelor chimice.Insămînțarea grîului în teren bine pregătit, suficient de așezat este hotă- rîtoare pentru obținerea unor recolte mari. Experiența a numeroase unități agricole a demonstrat rolul mare pe care îl prezintă executarea arăturilor de vară imediat după recoltarea plantelor premergătoare. întîrzierea a- cestei lucrări, îndeosebi în verile secetoase duce la scăderea producției de grîu cu 200—500 kg la hectar, fără a mai pune la socoteală faptul că se fac cheltuieli de 3—4 ori mai mari pentru pregătirea patului germinativ prin discuirea arăturilor bolovănoase făcute cu întârziere.în unele unități agricole, calitatea slabă a lucrărilor de însămînțare din toamna anului trecut, care a avut urmări nefavorabile asupra producției, se datorește și modului necorespunzător în care s-a făcut pregătirea terenului. Mulți specialiști s-au orientat bine și au hotărît, pe răspundere proprie, executarea acelor lucrări care să ducă la asigurarea unui bun pat germinativ pentru plante chiar în condițiile unui sol cu umiditate insuficientă. Inginerul agronom Ion 
Ulciu de la cooperativa a- gricolă Dobrosloveni, regiunea Oltenia, a subliniat că, văzîndu-se în situația de a nu putea face arături de calitate pe terenul eliberat de porumb a hotărît să se facă numai discuirea repetată a solului. S-a asigurat astfel un strat afinat și mărunțit pe o adîncime de 12 cm în care grîul a încolțit și vegetat bine dînd o producție de 3 100 kg la hectar. Procedînd astfel multe gospodării de stat printre care cele din Piatra, Moțăței, Săhăteni și altele au obținut recolte de 2 500—3 000 kg la hectar, în alte locuri, semănatul s-a făcut în arături bolovănoase, fapt care a determinat ca multe boabe să nu răsară.Condițiile din vara și toamna acestui an sînt deosebite de cele din 1965. Ploile numeroase au făcut ca solul să aibă o cantitate suficientă de umiditate care permite ca lucrările de pregătire a terenului să se facă la un nivel superior, 
în recomandările Consi
liului Superior al Agricul-

PE MARGINEA ȘEDINȚEI LĂRGITE 
A CONSILIULUI SUPERIOR AL AGRICULTURII

turii se subliniază necesi
tatea ca arăturile de vară 
să fie întreținute fără bu- 
rueni și afinate la supra
față prin lucrări repetate 
cu grapa cu discuri, în a- 
gregat cu grapa stelată 
sau cu grapa cu colți re
glabili. Cînd grîul urmea
ză după porumb și alte 
prășitoarc care părăsesc 
terenul mai târziu și în 
special după porumb și 
floarea soarelui, pentru a 
realiza o arătură de bună 
calitate și uniformă se

recomandă să se facă în 
prealabil o lucrare cu gra
pa cu discuri în vederea 
mărunțirii resturilor vege
tale.Calitatea arăturii și a semănatului fiind factori principali pentru obținerea producțiilor mari de grîu, unitățile agricole socialiste vor trebui să folosească în modul cel mai rațional mijloacele de lucru, executînd mai întâi lucrări de pregătire a terenului.

condiții bune de umidi
tate, se va alege limita 
inferioară a densității, iar

în condiții mai puțin pri
elnice se va folosi limita 
superioară acesteia.

Rolul specialiștilor 

în cooperativele agricole

Timpul optim 

pentru semănatCercetările întreprinse de oamenii de știință ca și practica unităților a- gricole au confirmat regula potrivit căreia soiurile intensive de grîu, care ocupă suprafețe tot mai mari în țara noastră, sînt mai pretențioase față de epoca de semănat. Perioada optimă în care se poate face semănatul lor este mai scurtă în -comparație cu vechile soiuri locale. Toate acestea au permis să se tragă concluzia că, în zo
na colinelor din apropie
rea munților și în nordul 
țării, unde timpul se ră
cește mai repede, semă
natul grîului trebuie să 
înceapă mai repede, Ia în
ceputul decadei a treia a 
lunii septembrie, iar în 
celelalte zone la începu
tul lunii octombrie. Semănatul făcut prea devreme, cît și depășirea timpului optim influențează negativ asupra producției.In cadrul ședinței s-a făcut o amplă analiză a- supra felului cum a fost respectat timpul optim de semănat în ultimii ani, fapt care a permis să se explice de ce în unele unități recoltele au fost, necorespunzătoare. Prima constatare a fost aceea că, în perioada ultimilor ani, o suprafață destul de mare cu grîu a fost semănată după 20 octombrie mai ales în regiunile Brașov, Cluj, Hunedoara, Mureș-Autonomă Maghiară, Suceava, Maramureș, adică tocmai în a- cele regiuni unde însă- mînțările ar trebui să se termine mai devreme. Pe asemenea terenuri, recoltele nu au depășit 1 000 kg la hectar. A doua constatare : specialiștii din unități nu se orientează după condițiile naturale în stabilirea momentului optim, grăbind adesea semănatul în detrimentul calității. Inginerul agronom Dumitru Geamba- 
zu de la cooperativa a- gricolă Biled, regiunea Banat, a înfățișat partici- panților la ședință că recolta de 3 233 kg grîu la hectar obținută în acest an se datorește faptului că a ales în mod științific termenul în care să se facă semănatul, interval cuprins între 10 și 20 octombrie. Si alte asemenea exemple demonstrează că acolo unde specialiștii și conducerile de u- nități agricole privesc cu răspundere sarcina de a realiza semănatul în timpul optim se obțin cele mai bune rezulta

te în sporirea producției. Au fost și cazuri cînd u- nele organe raionale s-au suprapus specialiștilor din unități în ce privește stabilirea timpului optim de semănat. Or, se știe că cel mai în măsură să-și dea seama de acest lucru este inginerul agronom din gospodăria de stat sau cooperativa agricolă. S-a 
stabilit ca în fiecare uni
tate agricolă, sub îndru
marea specialiștilor res
pectivi să se stabilească 
în cadrul epocii optime 
cînd se va face semăna
tul.

Se recomandă ca, în 
primele zile ale perioa
dei optime să se însămîn- 
țeze grîul după solele de 
leguminoase, borceaguri, 
grîu, porumb-siloz și 
masă verde, deoarece pe 
aceste sole terenul a fost 
eliberat și lucrat din 
vreme și este bine apro
vizionat cu apă. Semăna
tul se va continua apoi pe 
solele unde grîul urmează 
după porumb și alte plan
te care se recoltează în 
toamnă.O problemă mult discutată a fost cea legată de norma de semănat. Consiliul Superior al A- griculturii a elaborat recomandări cu privire la cantitatea de sămînță care trebuie dată la hectar, în funcție de particularitățile biologice ale soiurilor de grîu și de măsurile agrotehnice a- plicate. Cu toate că acest lucru a fost subliniat de fiecare dată cînd s-a discutat problema grîului în ședințele Consiliului Superior al Agriculturii, specialiștii din unele u- nități au aplicat prevederile recomandărilor în mod șablon, fără să tină seama de condițiile naturale. în toamna trecută cînd lipsa de umiditate a solului a fost deosebit de acută, nerespectarea normei de semănat a avut drept urmare realizarea unei densități scăzute de plante la hectar ceea ce a influențat negativ asupra recoltei. Acest lucru a fost și mai evident în unele gospodării de stat.în recomandările aprobate se arată că stabili
rea cantității de sămînță 
necesară la hectar pentru 
asigurarea densității op
time de boabe pe metrul 
pătrat se va face numai 
pe baza datelor din bule
tinele de analiză privind 
valoarea culturală a se
mințelor. Cînd semănatul 
se execută în timpul op
tim, pe un teren bine 
pregătit, fertilizat și în

întrucît sectorul cooperatist deține 78 la sută din suprafața totală cultivată cu grîu, sporirea producției la această cultură în cooperativele a- gricole — a arătat în cu- vîntul său tovarășul Va- 
sile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție — prezintă o mare importanță pentru economia țării. Cu toate rezultatele bune care au fost obținute, nu s-a reușit să se asigure producții medii constante, sub aspectul creșterii lor de la un an la altul. Experiența multor cooperative agricole fruntașe demonstrează rezervele care există în ce privește creșterea continuă a producției medii de grîu la hectar. De aceea, una dintre problemele de bază ale culturii grîului este aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice și stabilirea unor soluții care să determine sporirea recoltelor.An de an se țin consfătuiri în problema grîului, care dau îndrumări prețioase privind această

★Luînd cuvîntul la închiderea ședinței, tovarășul Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R.. a subliniat măsurile care trebuie luate pentru înfăptuirea sarcinilor prevăzute în planul cincinal privind sporirea producției de cereale. In această direcție prezintă o mare importantă creșterea continuă a recoltei de grîu la hectar. Există deja o experiență bună, care trebuie să devină un bun al tuturor gospodăriilor de stat și cooperativelor agricole. Rezultatele obținute în regiunile Argeș, Ploiești, Iași și altele în ce privește sporirea producției de grîu sînt deosebit de edificatoare.Dezvoltarea bazei teh- nico-materiale a agriculturii va permite ca în 1970 gospodăriile de stat să realizeze în medie la hectar 3 000—3 200 kg de grîu, iar cooperativele a- gricole — 2 000—2 200 kg. Este necesar ca, pe baza experienței care există să se ia cele mai potrivite măsuri de sporire a recoltei de grîu la unitatea de suprafață. în continuare vorbitorul a subliniat necesitatea de a se acorda mai mare atenție alegerii terenurilor care urmează să fie cultivate cu grîu, respectării timpului optim de semănat și a cantității de sămîn- tă la hectar. Sub îndrumarea specialiștilor, fiecare unitate agricolă, în cadrul perioadei optime, să-și stabilească timpul în care își propune să înceapă și să termine semănatul. iar consiliile agricole și uniunile cooperatiste să ajute unitățile agricole să execute la timp aceste lucrări.

cultură. In unele locuri sarcinile, stabilite sînt lăsate numai în seama inginerilor agronomi fără să preocupe și consiliile de conducere din cooperativele agricole. De asemenea, în unele unități nu există suficientă grijă, nu se creează condițiile necesare pentru ca inginerii agronomi să afecteze cea mai mare parte din timpul lor de lucru problemelor de specialitate, să se dedice în mare măsură studierii condițiilor concrete din unitatea respectivă și să aplice, pe această bază, cele mai potrivite măsuri agrotehnice. Este necesar, în același timp, ca inginerii agronomi din cooperativele agricole să studieze mai mult, să manifeste un interes cres- cînd pentru cercetare, să fie mereu la curent cu cuceririle științei și tehnicii, pe care să le aplice în practică. In continuare, vorbitorul a subliniat sarcinile care revin conducerilor de cooperative agricole, brigadierilor, tuturor cooperatorilor, în campania de toamnă.
ședinței concluzia★Din lucrările s-a desprins foarte importantă că specialiștii din unitățile agricole să se preocupe mult de respectarea întregului complex de măsuri agrotehnice, de aplicarea recomandărilor care se fac cu prilejul diferitelor consfătuiri. Ceea ce se recomandă în ședințele Consiliului al Agriculturii, tele consfătuiri tuie sarcini pentru fiecare specialist. Pentru aceasta este nevoie ca, peste tot. consiliile agricole să exercite o îndrumare și un control competent, să manifeste mai multă exigență în felul cum se respectă măsurile agrotehnice. Este necesar ca în rîndul specialiștilor să fie creată o etică profesională și o disciplină în aplicarea tehnicii agricole, un specialist pătruns necesitatea disciplinei poate să-și toritatea și fața oamenilor din agricultură și contr bui prin capacitatea forța sa de muncă sporirea producției.In încheiere, a subliniat

mai

Superior în diferi- să consti- obligatorii

Numai de respectării profesionale sporească au- prestigiul în munci’.’1- și lavorbito-' că tre- o cola-rul buie să existe borare strînsă între consiliile agricole și uniunile cooperatiste pe care le desfășurarea agricole de ganele și organizațiile de partid să sprijine eforturile oamenilor muncii din agricultură pentru a face semănatul grîului în timpul optim și în cele mai bune condiții agrotehnice, pentru obținerea unor recolte mari în 1967.

în măsurile iau pentru campaniei toamnă. Or-
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GHIZII Șl GHIDAJELE
Marile cSIStorii nu se fac fără 

busolă. Infr-un fel vizitele la mu
zee, la monumentele de cultură 
sînt și ele o călătorie. Intr-un timp 
scurt peregrinăm pe cărările întor
tocheate ale artei, ale științei, stră
batem în cîteva ore milenii de isto
rie. în fara noastră, milioane de vi
zitatori fac anual asemenea călă
torii prin vastul itinerar cultural al 
muzeelor și monumentelor răspîn- 
dite pe întreg cuprinsul patriei. 
Busola lor este ghidul, ghidajul. O 
activitate vastă se desfășoară în a- 
cest sens pe diverse căi, mergînd 
de la ghidajele orale sau ghidajele 
scrise — broșuri, panouri, pliante, 
etichete — pînă la cele audio
vizuale.

Creșterea rapidă, în ultimii ani, 
a interesului public pentru muzee și monumente pune și probleme noi în privinja perfecționării ghidajului, 
cialiștii din întreaga lume, ca și de la noi, urmăresc să găsească cele mai eficiente procedee 
îndrumare strict șfiinfifică și în același timp comodă, atît grupurilor cît și vizitatorilor individuali 
ticul de artă MIRCEA POPESCU. în acest scop este necesar să se creeze un personal anume 

este și la Muzeul 
de îndrumare”.

LA MUZE
Ț

SIMPOZION
INTERNAȚIONAL

Intelelectronica
î i

ticul de artă MIRCEA POPESCU. în acest scop este necesar să se creeze 
face legătura publicului cu muzeele ți monumentele. în multe locuri, cum 
blicii Socialiste România, sau la alte muzee, funcfionează servicii specializate

„Spe- 
care înlesnesc o 
— ne spune cri- 
pregătit pentru a 
de arfă al Repu-

Unde sînt
călăuzeleNumeroși participant! la anchetă și-au exprimat însă părerea că față de cerințele deservirii calificate a unui număr tot mai mare de vizitatori, organizarea activității de îndrumare a publicului a rămas în urmă.Turiștii nu beneficiază, mai ales la monumentele de cultură, de ghizi care să le explice însemnătatea obiectivelor vizitate, adesea de o valoare excepțională, dar dificil de înțeles fără o călăuzire competentă. „In prezent, — arată tov. LUCIAN ROȘU, redactor-șef al Revistei Muzeelor, nu se poate 

vorbi de un ghidaj calificat decît 
la acele puține monumente care 
țin direct de muzee". Numărul limitat de îndrumători de care dispun muzeele nu le permite să asigure ghidajul la toate aceste obiective. „Specialiștii noștri — spune tov. CAIUS TEODORESCU, directorul Muzeului regional din

Brașov — pot să cuprindă doar 
monumentele importante din oraș și din împrejurimi. Așa proce
dează și muzeele raionale. Dar 
numai în raionul Făgăraș există 
cel puțin zece obiective de impor
tanță turistică deosebită. După 
părerea mea, asemenea vestigii 
cum sînt cetatea țărănească de la 
Slimnic sau cea de la Prejmer, 
care are pictură valoroasă din se
colul al XV-lea, cetățile de la Rupea, 
Făgăraș, Cisnădioara, castelul din 
comuna Criș, raionul Sighișoara, 
unul dintre cele mai frumoase mo
numente în stil Renaștere din țara 
noastră, ca să amintesc doar cî- 
teva monumente din regiunea 
Brașov, ar merita să aibă ghizi".Numărul îndrumătorilor necesari la muzee și în primul rînd la monumente depinde și de sezon. Pentru perioada de vară puteau fi însă angajați să facă ghidaje profesori, specialiști în istoria artei, studenți din ultimii ani ai institutelor de specialitate, ca și alți intelectuali care, cu o anumită pregătire, ar fi dat un mare ajutor turiștilor. De altfel. îndrumătorii

Comitetul național pentru sărbătorirea
centenarului George Coșbuc IComitetul național pentru organizarea festivităților prilejuite de centenarul lui George Coșbuc este alcătuit din : Antoniu Costache — artist al poporului; Andrițoiu 

Alexandru — scriitor ; redactor- șef al revistei „Familia“-Ora- dea; Angelescu Mircea — președintele Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica Socialistă România ; acad. Bălan Ște
fan — ministrul învățămîntului, 
Bălăci Alexandru — membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, vicepreședinte al C.S.C.A. ; Bălan Ion 
Dodu — scriitor, redactor-șef adjunct al revistei „Luceafărul" ; 
Barbu Eugen — scriitor, redactor- șef al revistei „Luceafărul" ; acad. 
Beniuc Mihai — scriitor; acad. 
Bogza Geo — scriitor, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii : Boureanu 
Radu — scriitor ; Bossert Werner — scriitor. Sibiu : Cazacu Virgil — președintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune; 
Ciopraga Constantin — profesor universitar, director al revistei „Cronica" — Iași; Ciocu- 
lescu Șerban — membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, redactor- șef al revistei „Viața Românească" ; Cîrneci Radu — scriitor, redactor-șef al revistei „Ateneu"- Bacău ; Diaconescu Mihai dactor-șef 
Duca Mihai lui popular 
Dumitrescu Uniunii Compozitorilor; 
Petru — prim-secretar al C.C. U.T.C. ; acad. Eftimiu Victor scriitor : Gliga Vasile — adjunct al ministrului afacerilor externe ; 
Grigorescu loan — vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune ; Ivașcu George — director al revistei „Contemporanul" ; acad. -Talea Ion — președintele Uniunii Artiștilor Plastici; 
.Tarda Tudor — compozitor. Cluj ; 
Jebeleanu Eugen — scriitor, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România ; acad. Joja Athanase — președintele Comisiei Naționale UNESCO ; 
Kovâcs Gyiirgy — scriitor, redactor-șef al revistei „Igaz-Szo“-Tg.

real revistei „Argeș"; — președintele Sfatu- al raionului Năsăud ; 
Ion — președintele 

Enache al

Mureșj Kiss .Tend — poet, Cluj ; 
Lăncrănjan Ion — scriitor, redactor-șef adjunct al revistei „Gazeta literară" ; Letay Lajos — vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, redactor-șef al revistei „Utunk"- Cluj ; Livescu Jean — profesor universitar, vicepreședinte al Comisiei Naționale UNESCO • Lupu 
loan — redactor-sef al revistei „Astra“-Brașov ; Macovei Pompi- 
liu — președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă : Micu 
Dumitru — scriitor : Mircea Du
mitru — scriitor, redactor-șef al revistei „Tribuna“-Cluj ; Mihăescu 
George — redactor-șef al revistei „Tomis“-Constanța ; Nestor Ignat— președintele Uniunii Ziariștilor; 
Nicolescu C. G. — profesor universitar. București; Pas Ion — scriitor, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea 
Perpessicius — lui literaturii 
Traian — directorul școlii din comuna George Coșbuc (Hordou) ; acad. Petrovicî Emil — președintele Secției de științe filologice a Academiei Republicii Socialiste România : acad. Philippide Ale
xandru — scriitor. președintele Secției de literatură și arte a Academiei Republicii Socialiste România ; Popescu Dumitru Radu — scriitor, secretarul Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor; Ilie — redactor-șef al „Ramuri“-Craiova ; Rău scriitor, redactor-șef al ,,Steaua“-Cluj ; acad. Rosetti Ale
xandru — decanul Facultății de limbă și literatură română a Universității 
ment popular 
Stancu Uniunii ISocialistă România ; Stoian șeful secției literatură si artă a _ C.C. al P.C.R. : Stoffel Emeric — | redactor-sef al revistei „Neue Li- ■ teratur" : Streinu Vladimir scriitor ; Tudoran Eugen ■ nul Facultății de filologie a Uni— versității din Timișoara ; Utan Ti- - beriu — redactor-șef al „Gazeta literară" : Zaciu— decanul Facultății de 
a Universității din Cluj.

sezonieri sînt folosiți de mai mulți ani în regiunea Dobrogea. Oare nu 
este posibil ca acest sistem să fie 
aplicat și în regiunile Brașov, Hu
nedoara și în toate celelalte în cu
prinsul cărora se află monumente 
importante și unde turiștii nu pri
mesc în prezent nici un fel de în
drumare ? Necesitatea studierii și rezolvării acestor probleme a devenit de mult actuală, dar sfaturile populare, comitetele de cultură și artă continuă să le neglijeze.Există o mulțime de monumente importante unde, pe lîngă faptul că nu întîlnești nici un ghid, nu găsești nici măcar inscripții lămuritoare. „O asemenea situație am 
constatat cu prilejul unei excursii 
și în Capitală, ne spune prof. ION GHEORGHIU, din Pitești. Există 
numeroase monumente, multe de 
o mare valoare, cum sînt Curtea 
Veche din Piața Unirii, monumen
tele de arhitectură Stravopoleos, 
Kretzulescu, Colțea, Doamnei, 
Palatul Ghica-Tei, Arhivele Sta
tului, asupra cărora călătorul nu 
este avertizat prin nimic. Recent 
a apărut un ghid al monumente
lor din București, dar aceasta nu 
exclude deloc utilitatea unor in
dicații scrise care să atragă aten
ția asupra monumentului la fața 
locului" „Texte explicative concise, 
științific concepute, despre însem
nătatea istorică, valoarea artistică 
a obiectivului la care se referă, 
afișate în mai multe limbi 
plini cu succes ghidajul 
mai ales pentru vizitatorii 
duali ; ele oferă condiții 
mai multă liniște în sălile de mu
zeu și posibilitate de orientare la 
multe monumente unde nici nu 
pot fi angajați ghizi permanenți, arată tov. MIRCEA POPESCU. 
Comitetele de cultură- și artă, cu 
ajutorul serviciilor științifice din 
cadrul muzeelor, al specialiștilor, 
ar trebui să-și înscrie în preocu
pările lor realizarea urgentă a a- 
cestor ghidaje la fiecare muzeu 
îndeosebi la monumente".

tirii lor profesionale. „In ultimii 
ani, arată tov. MIHAI BĂCESCU, 
au fost organizate pe plan central 
o serie de cursuri și schimburi de 
experiență care au avut în vedere 
și perfecționarea îndrumării pu
blicului în muzee. Acestea însă 
trebuie continuate cu o serie de 
acțiuni în cadrul instituțiilor unde 
lucrează îndrumătorii. Sînt utile 
în acest sens cursurile speciale de 
călăuzire organizate pentru îndru
mători, ghidajele-model, discuțiile 
asupra unor ghidaje vorbite sau 
scrise și alte procedee care se fo
losesc la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România sau la 
Muzeul Antipa. Asemenea metode 
care constituie ceea ce aș numi 
școala de muzeu a. îndrumătorilor, 
nu numai că le îmbogățesc cuno
ștințele de specialitate, dar le dez
voltă și talentul, calitățile peda
gogice, care se cer în mod special 
celui ce lucrează cu publicul, 
ghidului". Pregătirea muzeografilor ar trebui să înceapă din școală. în prezent însă absolvenții de facultăți care ajung să fie angajați la muzee nu sînt în cel mai bun caz decît specialiști într-un anumit domeniu, dar nu muzeografi. Muzeografia este o știință care nu se învață înnoastre. „Actualul stadiu de dez
voltare a rețelei de muzee și mo
numente, perspectivele care se 
deschid muzeografiei noastre, a- rată tov. LUCIAN ROȘU, fac ne
cesară studierea posibilităților de 
a organiza unele cursuri sau de a 
crea, pe lîngă anumite facultăți 
unele secții speciale de muzeogra
fie, cum există și în alte țări".

Deficientele în activitatea de în
drumare a publicului la muzee și 
monumente au mai fost dezbătute 
în presă ; au fost discutate de 
cîfeva ori și în plenare ale Consi
liului muzeelor. Procesul de rezol
vare a lor se desfășoară însă greoi. 
Soluțiile găsite de mult nu sînt a- 
piicale consecvent și operativ în 
practică de către sfaturile populare, 
comitetele de 
conducerile muzeelor, 
muzee și monumente 
portantă problemă 
nu poate 
Forul cel 
chestiune 
Comitetul 
artă. Lui 
coordona 
călăuzire
monumente, de a lua măsuri pen
tru a o perfecționa corespunzător 
exigehfelor numărului de vizitatori 
în continuă
superioare a 
cultural.

universitățile

cultură și arfă, de
Ghidajul la 
este o im- 

culturală și ea 
fi lăsată pe mina oricui, 
mai competent în această 
este în ultimă instanță, 
de stat pentru cultură ți 
îi revine misiunea de a 
întreaga activitate de 

a publicului la muzee și

LA NAȚIONALUL IEȘEAN

A

DI BETATROANEîntre 4 și 10 septembrie se desfășoară la Praga cel de-al IV-lea Simpozion international de beta- troane, dedicat unui larg schimb internațional de experiențe asupra celor mai recente perfecționări în domeniul acceleratoa-. relor de electroni de tip betatron și asupra utilizării acestor acceleratoare.La simpozion participă și o delegație de specialiști de la Institutul de fizică atomică al Academiei Republicii Socialiste România, condusă de dr. ing. Constantin Iliescu, șeful laboratorului betatron, secretar științific al institutului. Delegația română va prezenta 6 comunicări consacrate lucrărilor de cercetare efectuate cu ajutorul beta’ronului de la Institutul de fizică atomică.
Concurs

de proiectareComitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare organizează un concurs de proiectare cu participare nelimitată, cu tema „Club sindical cu sală de spectacole de 800 locuri Oradea".Vor fi acordate următoarele premij si mențiuni : premiul I — 15 000 lei: premiul TI — 12 000 lei: premiul III — 10 000 lei: 5 mențiuni cîte 4 000 lei.Proiectele vor depuse pînă la noiembrie20. la C.S.C.A.S. Te- ma-nrogram fi ridicată C.S.C.A.S.. tele centrale iectare.

de

; acad. Panaitescu director al Muzeu- române: Pavlea

Purcarurevistei
Aurel —revistei

București Rusu Cle- — președintele Sfatului, al regiunii Cluj ; acad.
Zaharia — președintele Scriitorilor din I

o știință

de prof. univ. 
Edmond NICOLAU

pot „ține un miliardarată că în
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în prag de nouă stagiune
După perioada esti

vală, regizori, actori, 
scenografi ai Națio
nalului ieșean s-au 
întîlnit din 
mai devreme 
alți ani — în

nou — ca în 
sălile 

de repetiții, Căci a- 
propiata stagiune se 
anunță fructuoasă. 
Ea coincide cu împli
nirea a 150 de ani de 
cînd, în casele hat
manului Costache 
Ghica din Iași, a fost 
prezentat de către un 
grup de amatori pri
mul spectacol în lim
ba română „Mirthyl și Hloe", prelucrare

de Gheorghe Asachi 
după Gessner și Flo
rian.

Acum, în preajma 
deschiderii stagiunii, 
se pun la punct pro
iecte și schițe de de
coruri, se distribuie 
roluri, încep repetiții 
„la masă". Se pregă
tește concomitent 
„Matei Millo" (Căru
ța cu paiațe) de Mir
cea Ștefănescu, care, 
evocă începuturile 
teatrului românesc, 
„Despot-V odă" de
Vasile. Alecsandri și 
„Moartea unui ar
tist" de Horia Lovi-

nescu. Aceste specta
cole, împreună cu 
reluările „Chirița în 
provincie" și „Canțo
netele" lui Alecsan- 
dri, vor figura pe a- 
fișul teatrului în pri
mele luni de la des
chiderea stagiunii. 
De asemenea, ele vor 
fi incluse și în repre
zentațiile speciale 
care vor avea loc în 
luna decembrie, cînd 
se vor desfășura fes
tivitățile prilejuite de 
aniversarea unui veac 
și jumătate de tea
tru în limba română.

(Agerpres)

I

Co/npetenfa 
și pregătirea 
ghizilorîndrumarea publicului la muzee și monumente prezintă deficiențe și sub aspectul calității, desfășurîndu-se adesea la un nivel scăzut, ineficient. Există, firește, ghizi buni, cu experiență, oameni pricepuți și inimoși. Ei sînt însă prea puțini în raport cu cei care practică această profesie fără a avea pregătirea absolut necesară. „Interese locale, mărunte, arată prof. univ. MIHAI BĂCESCU, președintele Consiliului muzeelor științifice, mai fac să fie încadrați 

în funcția de ghizi oameni care 
nu au nimic comun ca pregătire 
cu ceea ce se cere unui muzeo
graf, unui îndrumător. Așa se face 
că aflăm geografi în secțiile de 
științele naturii sau în alte dome
nii străine lor 
din ' regiunile 
Maramureș șiRidicîndu-se lor de a se angaja la muzee oameni culeși la voia întîmplării pe plan local, tov. SIMION GA- VRILĂ, directorul Muzeului Delta Dunării din Tulcea, ca și alți par- ticipanți la anchetă, sînt de părere ca la toate muzeele posturile să fie ocupate pe bază de deschis pentru specialiști treaga țară.

Ghidul trebuie să aibă 
și pregătire de specialist, 
riență care să-i permită să prezin
te monumentul sau muzeul în ex
puneri libere, competente și atră
gătoare, adaptîndu-se nivelului di
feritelor categorii de vizitatori, și 
capabil să răspundă cu claritate 
eventualelor întrebări chiar de de
taliu ale acestora. De aceea, paralel cu sporirea exigenței la selecționarea îndrumătorilor la muzee și monumente, trebuie luate măsuri pentru perfecționarea pregă-

la o serie de muzee 
Suceava, Galați, 

altele".împotriva practici-

cute pînă în prezent în acest domeniu.Posibilitatea utilizării calculatoarelor electronice pentru efectuarea unor o- perații logice le-a adus denumirea de „creiere e- lectronice". Ciberneti- cienii, neurofiziologii, neuropsihologia inginerii e- lectroniști dezbat pe scară internațională problema dacă aceste mașini vor putea întrece cîndva inteligența omului, devenind realmente „creiere" aidoma celor umane. Pînă în ziua în care se va rezolva definitiv această dilemă, intelelectronica continuă să progreseze cu pași mari. Constructorii realizează în permanentă noi mașini tot mai perfecționate, în timp ce matematicienii și ciberneticie- nii le găsesc noi utilizări, de natură intelectuală. Astfel, în domeniul matematicii, calculatorul electronic s-a dovedit capabil să demonstreze teoreme dificile din teoria numerelor. Mai mult încă, anumită matematicieni au pus calculatoarele să stabilească noi teoreme de matematică, necunoscute încă, avînd ca bază sisteme de axiome date. Mașina s-a dovedit capabilă să formuleze deci teoreme matematice. La fel de bine, mașina poate pune noi probleme de matematică, ea poate stabili existența unor legi încă necunoscute pe baza datelor furnizate de om.Se pune totuși întrebarea : vom putea oare să

Sîntem martorii unei excepționale revoluții teh- njco-științifice, în care mașinile electronice de calcul joacă un rol esențial. Doar două decenii au trecut de la . apariția primelor mașini în stare pe atunci să efectueze doar cîteva mii de operații pe secundă. Astăzi, în întreaga lume numărul acestor mașini a ajuns la 100 000. Performanțele calculatoarelor se ameliorează mereu, viteza maximă, a- tinsă în anumite cazuri fiind de circa 4 milioane de operații pe secundă. Capacitatea lor de memorare a crescut de asemenea în mod uluitor : există mașini care minte" peste de numere.Statisticileprezent circa 80 la sută din calculatoare sînt utilizate la rezolvarea unor probleme economice, cum ar fi conducerea automată a unor procese industriale, organizarea optimă a producției, a transporturilor. Calculatoarele se afirmă în a- celași timp și în rezolvarea unor probleme de „inteligență", ca traducerea automată dintr-o limbă în alta, soluționarea unor probleme de logică sau de șah, compunerea unor partituri muzicale. Se concretizează astfel o nouă disciplină științifică : 
intelelectronica sau inteli
gența artificială. Scopul a- cestei noi ramuri științifice este ca, prin combinarea inteligenței umane cu posibilitățile oferite de mașinile electronice de calcul, să se obțină noi dispozitive electronice, menite să depășească „forțele intelectuale" automate cunos

actuală, să reali- care md- funcțiuni

(Agernres)

fi14ora
Anchetă realizată de
Ion CIUCHI

pot Sll- 
vorbit, 
indivi- 
pentru poate de la institu- de pro-creștere, valorificării 

acestui vast itinerar

a.c.,

Foto : Agerpres

schl(e) —

(completare Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 
10; 15,30; 18,15; 20,45.

• ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MAȘINILE 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : 
Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.

• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Central (completare 
Orizont științific nr. 4) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Drumul Sării (completare Carnet de 
11; 15,30; 18; 20,30.

în fafa focului de tabără

© THERESE DESQUEYROUX : Republica (comple
tare 23 August 1966) — 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 19,15; 21,30, Stadionul Dinamo — 19,45, 
Grivița — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21.

O JURNALUL UNEI FEMEI 1N ALB !
10,30; 15,30; 18; 20,45, Înfrățirea între 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

Union 
popoare

® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.

• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) f 
Doina — 11,30; 16; 19,30.

cultură 
expe-

concurs din în-

« ALFABETUL FRICII : Victoria (completare Auto
biografie) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Flacăra

• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
București (completare 23 August 1966) — 8,30; 12; 
16; 19,30, Grădina „Progresul" — 19,15, Aurora — 
9,30; 13,15; 17; 20,45, Melodia — 8,30; 12,15; 16; 
19,45.

e REPULSIE : Festival (completare Valentin Serov) 
— 9; 12; 15; 18; 20,45; la grădină —

O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Lu
ceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Patinoarul 
„23 August" — 20, Grădina „Doina* — 20, Gloria 
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Flamura — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

O MILIONUL : Cinemateca — 10; 12; 16; 18,30; 21.

o 5 000 000 DE MARTORI I : Lumina 
Stăvilirea torenților) — 8,45; 11; 13,15;
20,45.

• PRINTRE NORI — ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ NR. 16 
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 46 — SCRISORI DE 
DRAGOSTE — UN SOLIST ȘI UN CUARTET — 
NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ — POPORUL VIETNAMEZ 
VA ÎNVINGE — JURNALUL DE ACTUALITĂȚI 
NR. 28 : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.

• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 15; 
18; 21, Volga — 9; 12; 15; 18; 21.

19,45.

(completare
15,45; 18,15;

• ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Fe
roviar — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15, Excelsior — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20 (la ambele completarea 
Un nasture), Tomis (completare Picătura) — 9; 12; 
15; 18; 21; la grădină —• 19,15, Miorița (completare 
Far-West) — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45; Ho
rească (completare Nimeni nu se gîndeștc la noi) 
— 9; 12; 15; 18; 21.

O FANFAN LA TULIPE : Dacia (completare Koprlv- 
șcița) — 8,30—13,30 în continuare; 16; 18.30; 21,15.

© URME ÎN OCEAN : Buzeștl (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Ol
tenia) — 11,30; 15,30; 18; la grădină — 20.

• FANTOMAS 
15,30; 18; 20.

cinemascop : Crîngași — 13j

• COPIII MĂRII — cinemascop : Bucegi (comple
tare Borodino) — 9,30; 12; 16; 18,30; 21.

8,30 -2- Ora exactă ; Cum va fi vremea.
8,32 “...........................
9.15

10.30
12,00
16,00
17,00 — Campionatul european de atletism — Budapesta.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,10 — „TV-111" — emisiune alcătuită la cererea telespectatorilor.
19.30 — Fotbal : Steaua-Dinamo București. în pauză ; Telesport.
21.15 — Memoria caselor : George Coșbuc (cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la

nașterea poetului) — film realizat de Studioul de televiziune.
21,35 — Mari ansambluri : „Brîulețul" din Constanța.
22,05 — Filmul ; „Hoțul din Bagdad" — producție a studiourilor engleze.
23,25 — Telejurnalul de noapte.

— Pentru noi, femeile I
— Emisiune pentru copii și tineretul școlar.
— Emisiunea pentru sate.
— închiderea emisiunii de dimineață.
— Magazin duminical.

• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Unirea (completare Stupidități) — 15,30; 
18; la grădină — 20,30, Rahova (completare Vizita 
tovarășului Ciu En-Iai în Republica Socialistă Ro
mânia) — 10,30; 15,30; 18; la grădină — 20,30, gră
dina „Vitan" —20,15.

• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Vitan — 15,30; 
18,15.

o CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Arta (com
pletare Partidului slavă I) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45; la grădină - 20.

© ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : 
Munca (completare Navigatori care dispar) — 15,30; 
18; 20,30.

construim într-adevăr un „creier electronic" asemănător creierului omenesc ? Un prim fapt de care țin seama constructorii acestor mașini este materialitatea fenomenelor care au. loc în interiorul creierului uman. Al doilea : legitatea acestor fenomene, în fine, trebuie să admitem că aceste legi pot fi cunoscute, fiind dezvăluite treptat de către om. Dacă acceptăm aceste considerente, sîntem foarte a- proape de a recunoaște posibilitatea construirii u- nui creier electronic. Dificultatea constă însă în aceea că creierul uman este un dispozitiv extraordinar de complex, alcătuit din peste 10 miliarde celule nervoase (neuroni) și diferite formații morfologice al căror rol este încă necunoscut. Fiecare dintre minusculii neu“-'ni are o comportare extrem de complexă, fiind el însuși echivalent cu un întreg calculator electronic de tip analogic.Pînă la ora știința a reușit zeze dispozitive delează uneleale creierului, din anumite regiuni limitate ale acestuia. S-au construit astfel mașini care citesc, mașini care sînt instruibile sau autoinstructibile. în genere, mașini care efectuează numai o anumită operație intelectuală dată. De aci pînă la realizarea unui sistem echivalent cu un creier uman este încă un drum foarte lung, mai ales că fiecare creier u- man corespunde cu cîteva miliarde de calculatoare electronice interconectate între ele, iar acestea reprezintă încă instalații de mare volum care necesită un spațiu imens. Dar trebuie ținut seama de încă un fapt. Omul nu trăiește izolat, ca Robinson Crusoe , pe insula sa, ci în socie^ tate, profitînd de experiența socială actuală și de cea a generațiilor trecute, ceea ce se traduce, în limbajul ciberneticienilor, prin transmiterea unor date de la miliarde de creiere la alte miliațde. Cercetările în domeniul intelelectronicii vor încerca să simplifice această operație colosală. Deoarece creierul uman reprezintă pe planeta noastră forma cea mai înaltă de organizare a materiei, e de așteptat ca acest creier să construiască mașini cu posibilități din ce în ce mai mari, pe care astăzi ni le putem doar imagina.
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : 
Popular (completare Pădurea Bialowleska) — 15,30; 
18; 20,45.

9 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Moșilor (completa
re Liniorii) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.

• COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : — Cosmos — 13; 
15,30; 18; -----
terminată)

20,45, Ferentari (completare Poveste ne- 
— 10,30; 15,30: 18; 20,45.

© PRIMA
doară ?) — 15,30; 18, 20,30.

DEZILUZIE : Viitorul (completare N-o să

O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Colenti- 
na — 15,30; 18; la grădină — 20

» ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Modern — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15, Arenele Libertății — 20

• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop ; Progre
sul (completare Collegium maius al Universității 
Iagellone) — 15,30; 18; 20,45.

G MÎINE, MEXICUL 1 : Lira (completare Vizita con-, 
ducătorilor de partid și de stal în regiunea OJte- 
nia) — 15,30; 18, la grădină — 20,30.

® CELE DOUĂ ORFELINE : Cotroceni (completare 
Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 15; 17,45; 
20,30.

• MONEDA ANTICĂ : Pacea (completare 
— 15,45; 18; 20,15.

© SE ÎNTÎMPI.Ă NUMAI DUMINICA : 
„Expoziția" (completare Orizont științific 
19,30.

0

©

Tinerețe)

Grădina
nr. 3) —

AVENTURA : Grădina „Bucegi” — 19.30.

SOȚIE FIDELĂ : Grădina „Progresul-Parc” — 20.

PROCESUL ALB : Grădina „Aurora" — 20

® 1
Clubul Uzinelor „Republica

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ — cinemascop : 
■ ’ j" — is, 17,30, 20.

MAMZELLE

teatrul de vară
COINCIDENȚELE

© Teatrul de stat de operetă ; 
TOUCHE — 19,30.

® Teatrul 
din parcul 
— 20.

© Teatrul 
ema) : CU

Muncitoresc C.F.R. (la 
Herăstrău) : ULISE ȘI

satirii^-muzical „C. Tărvfte" (grădina Bo- 
MUZICA E DE GIUMTT — 20.

® Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC — 16; 20.

I
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(Urmare din pag. I)Aspirînd la o pace durabilă în această regiune, ca și în lumea întreagă, Republica Socialistă România și Regatul Greciei și-au reafirmat hotărîrea de a continua eforturile pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare între țările din Balcani, fiind convinse că a- ceasta constituie o contribuție pozitivă la cauza păcii și demonstrează rezultate fericite ale bunăvoinței și respectului reciproc.Cele două părți consideră că sistemele lor sociale diferite și apartenența lor la tratate politice și militare diferite nu constituie un obstacol în dezvoltarea relațiilor de colaborare prietenească și fructuoasă între cele două țări.

Cele două părți au notat cu mare satisfacție deplina coincidență a vederilor lor asupra necesității ca orice diferende între state să fie rezolvate prin mijloace pașnice, pe calea negocierilor. Ele se declară în mod solemn pentru principiile egalității în drepturi, al suveranității și al integrității teritoriale, al independenței naționale, precum și pentru stricta respectare a principiului neamestecului în a- facerile altora, bucurîndu-se de faptul că toate aceste principii constituie principii profunde, atît ale uneia, cît și ale celeilalte părți.Cele două părți și-au reafirmat fidelitatea lor față de dreptul inalienabil al popoarelor de a hotărî liber de soarta lor, fără nici un amestec străin.

Vizita în Grecia a delegației guvernamentale Române, condusă de Excelența Sa domnul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri ’ ~ România, portantă reciprocă tradiționale de prietenie dintre România și Grecia.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a invitat pe Excelența Sa primul ministru al Greciei, S. Stephanopoulos, și pe Excelența Sa ministrul afacerilor externe, domnul I. Toumbas, să viziteze România la o dată reciproc convenabilă. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

al Republicii Socialiste a adus o contribuție im- la mai buna cunoaștere și la strîngerea relațiilor

ATENA 3. — Trimișii speciali Agerpres, Gh. Secuiu și C. Alexan- droaie, transmit: Sîmbătă, înainte de amiază delegația guvernamentală română, condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer — care face o vizită oficială în Grecia — a plecat într-o călătorie prin țară.Oaspeții români sînt însoțiți de adjunctul ministrului afacerilor ^xterne, T. Rentis, și de ambasadorul Greciei la București, A. Ar- gyropoulo.Prima zi a călătoriei a fost rezervată vizitării anticei localități Delphi. Escortată de motocicliști, coloana de mașini străbate variatul peisaj al acestui frumos ținut cunoscut încă din antichitate. Dealurile aride, crîngurile înținse de măslini, serpentinele ascuțite, văile prăpăstioase și grohotișurile conferă regiunii un. pitoresc aparte. Prin satele și orașele regiunii localnicii îi salută pe oaspeți, făcînd semne prietenești.Se trece prin Teba — cunoscută în antichitate ca o puternică rivală

a Atenei — care și astăzi, prin mărturiile sale, trezește amintirea anilor ei de glorie și înflorire, a- mintirea civilizației tebane. După un popas binevenit în răcorosul orășel Levadia — ce trezește admirația vizitatorilor prin aspectul său medieval și apa abundentă, limpede ce cade în mici cascade printre stîncile colțuroase din sălbaticul peisaj muntos — coloana de mașini urcă serpentinele amețitoare ,din apropierea ciclopicului masiv Par- na, în care sînt săpate lăcașurile vestitelor temple antice, cunoscute sub numele de „mistere".Oaspeții trec apoi pe „Calea sacră" ce urcă spre templul lui Apo- lon, construit pentru a sărbători eroica luptă de la Maraton. Acest templu doric a fost reconstruit pia- tră cu piatră de iscusitele mîini ale meșterilor arheologi greci. Premierul român a avut cuvinte de laudă pentru măiestria cu care restauratorii au refăcut prețioasele vestigii ale civilizației antice. în imediata apropiere a templului Apolon, înalții oaspeți au admirat lăcașul celui mai vechi cult delphic al cărui

de numeroșiioracol era consultat pelerini veniți aici din toate colțurile Eladei.Pe treptele teatrului antic aflat aici — a cărui vechime se apropie de 2 000 de ani — oaspeții fac un ultim popas. Pe scena acestui teatru, refăcut acum un deceniu, ansambluri teatrale prezintă tragedii ale autorilor antici. Se vizitează apoi muzeul din Delphi. In fața splendidelor sculpturi din marmură albă, care odinioară împodobeau frontoanele templelor, oaspeții poposesc îndelung admirînd înalta artă a maeștrilor antici. Statui, statuete, corpul masiv de marmură al Sfinxului aflat în prima sală, obiectele din aur și argint, pietrele funerare a căror vechime se pierde în negura anilor formează un tezaur artistic de neprețuit, care permite vizitatorilor să reconstituie ceea ce a fost odinioară civilizația delphică.Din Delphi, delegația guvernamentală română a plecat spre Ițea, iar de aici și-a continuat călătoria cu vaporul spre Epidaur.
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PROTOCOL DE COLABORARE
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL

AGRICULTURII INTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ
ROMÂNIA Șl REPUBLICA ARABĂ UNITĂSîmbătă la amiază, la Consiliul de Miniștri a fost semnat un protocol de colaborare tehnico-științi- fică în domeniul agriculturii între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită.Din partea guvernului Republicii Socialiste România protocolul a fost semnat de Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar din partea guvernului Republicii Arabe Unite de Abdel Mohsen Abul Nur. vicepremier al R.A.U. pentru agricultură și irigații.La semnare au fost de față Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. Angelo Miculescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Eugen Alexe, prim-vicepreședinte al U- niunii Naționale a Cooperativelor

Agricole de Producție, Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți membrii delegației guvernamentale a Republicii Arabe Unite, precum și Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. la București, și membri ai ambasadei.Protocolul prevede schimburi de specialiști, de documentație științifică și tehnică în domeniul agriculturii, de material biologic experimental, organizarea de conferințe etc.Cu acest prilej, și Abdel Mohsen rostit cuvîntări. Petre Blajovici Abul Nur au(Agerpres)
Plecarea delegației

guvernamentale a R. A. U
Sîmbătă după-amiază a părăsit Capitala, plecînd spre Leipzig, delegația guvernamentală a Republicii Arabe Unite, condusă de Abdel Mohsen Abul Nur, vicepremier al R.A.U. pentru agricultură și irigații, care, la invitația guvernului Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Angelo Miculescu, prim-

vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Eugen Alexe, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei țiilor de mașini, și alte oficiale.Au fost de fațăFahmy Hamad, ambasadorul Republicii Arabe Unite la București, Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane, și membri ai celor două ambasade.

construc- persoaneMohamed
★ *

SOSIREA AMBASADORULUI 
EXTRAORDINAR 

ȘI PLENIPOTENȚIAR 
AL CEYLONULUI 

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIALa 3 septembrie a sosit la București Benjamin Franklin Perera, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ceylonului în Republica Socialistă România.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A CRUCII ROȘII DIN AUSTRIASîmbătă a sosit în Capitală o delegație a Crucii Roșii din Austria condusă de dr. Hans Lauda, președintele acestei organizații, vicepreședinte al Ligii Societăților de Cruce Roșie, care la invitația Crucii Roșii române va face o vizită în țara noastră.La sosire pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Anton Moisescu, președintele Crucii Roșii române, și de alți membri ai conducerii organizației.A fost de față dr. Franz Irbin- ger, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al Austriei' la București.

ÎNAPOIEREA DIN U.R.S.S.
A UNOR DELEGAȚII 

DE SPECIALIȘTI

in-Delegația de specialiști din dustria minieră, condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, care, la invitația ministrului industriei carbonifere al U.R.S.S., a făcut o

(Urmare din pag. I)evltîndu-se modul de lucru de pînă acum, cînd colectivele economice din proiectare își spun cuvîntul a- bia spre sfîrșitul elaborării studiilor și proiectelor, după ce soluțiile tehnologice, de construcții și instalații au fost definitivate.Totodată, dacă indicatorii teh- nico-economici ar deveni un obiectiv al proiectării, colectivele amintite nu s-ar mai limita decît să înregistreze rezultatele obținute, să determine acele rapoarte ce vor deveni indicatori economici și, uneori, să încerce să justifice de ce acești indicatori sînt mai puțin favorabili decît la alte investiții asemănătoare. Este oare firesc ca, în loc să se împletească organic, gîndirea economică să ră- mînă, în proiectarea obiectivelor de investiții, în urma activității de concepție tehnică ? Sau, cu alte cuvinte, cînd ar trebui să înceapă activitatea economică în proiectare, pentru ca ea — care în final definește eficiența economică a obiectivelor proiectate — să-și poată aduce întregul aport pe care îl datoreazăMă alătur punctului de vedere al unor cadre economice și tehnice care susțin că gîndirea economică 
trebuie să acționeze încă din faza 
premergătoare proiectării, să înso
țească strîns toate etapele de ela-

încheierea lucrărilor Reuniunii internaționale 
de experți în problemele educației tineretului 

universitarIn cursul ultimei ședințe a Reuniunii internaționale de experți cu tema „Educația tineretului universitar pace, între misia cialiste România pentru UNESCO, sub auspiciile UNESCO, au fost dezbătute și adoptate concluziile reuniunii. Acestea cuprind o sinteză a problemelor înscrise pe ordinea de zi, analizate în cele două rapoarte prezentate și dezvoltate în cursul discuțiilor.în cuvîntul de închidere a reuniunii, la care au participat ex- perți și observatori din 18 țări europene, prof. dr. docent Jean Li- vescu, vicepreședinte al Comisiei naționale române pentru UNESCO, adjunct al ministrului învățămîn- tului, președinte al reuniunii, a subliniat că discuțiile purtate au decurs într-un spirit de responsabilitate față de om și umanitate. Noi, a spus printre altele vorbitorul, pregătim lumea de mîine, o lume de pace și prosperitate ; lumea contemporană va putea realiza acest țel nobil numai printr-o mai bună cooperare între popoare, o mai bună cunoaștere reciprocă,

în spiritul idealurilor de respect reciproc și înțelegere popoare", organizată de Conațională a Republicii So-
aproape indiferent de locul ca și fie- via- tra- noi

prin respectul față de om — pentru că noi sîntem toți unii de alții, geografic în care ne aflăm — prin recunoașterea dreptului cărei națiuni de a-și organiza ța socială după propriile sale diții și voință. Fiecare dintretrebuie să-și educe astfel conștiința, a adăugat el, încît să fie la înălțimea acestei nobile misiuni; în calitate de educatori avem sarcina de a forma o tînără generație astfel încît ea să fie utilă atît patriei sale cît și umanității.Apoi, Henri Roussel, profesor la Universitatea din Lille, Branimir Iancovici, rectorul Universității din Niș (R.S.F. Iugoslavia), Ronald Svensson, secretar al Consiliului pentru tineret din Suedia, J. Poliakov, din partea departamentului „Informațiilor" din Secretariatul UNESCO, Umberto Gori, director adjunct al Societății italiene pentru organizarea internatională- Roma, și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele și atmosfera de cooperare în care au decurs lucrările reuniunii și au mulțumit organizatorilor români. (Agerpres)
SIMPOZION INTERNAȚIONAL

exploatareI!

a straturilor groase de cărbuni LL

vizită în Uniunea Sovietică, s-a înapoiat sîmbătă la amiază în Capitală. în întîmpinarea delegației, pe aeroportul Băneasa se aflau Ion Mineu, Gheorghe podreanu, Constantin-Uenușe^- și Traian- Bîr- san, adjuncți ai ministrului minelor, și alte persoane oficiale. Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în țară delegația de specialiști ai Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Consiliului Superior al Agriculturii, condusă de Nicolae Ștefan, prim-vice- președinte al uniunii, oare a făcut o vizită în Uniunea Sovietică, la invitația Ministerului Agriculturii al U.R.S.S. Pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîmpinați de Eugen Alexe, prim- vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, și de alte persoane oficiale. Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Sîmbătă dimineață a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Austria, o delegație de cadre didactice din învățămîntul superior medical din țara noastră, condusă de conf. dr. Vasile Vasilescu, șeful catedrei de biofizică de la Institutul de medicină și farmacie din București, președintele secției de biofizică din cadrul Uniunii societăților de științe medicale, pentru a participa la lucrările Congresului internațional de biofizică, ce se va desfășura la Viena între 
4 și 9 septembrie.

borare a proiectului, în așa fel ca 
determinarea indicatorilor econo
mici să nu constituie o anexă a 
muncii de proiectare. Consider că numai procedîndu-se astfel se pot înlătura unele deficiențe constatate în activitatea de proiectare. Mă refer, înainte de toate, la cazurile cînd se propun spre adoptare tehnologii ce nu pot fi realizate în condiții economice în etapa respectivă. Astfel, pentru etapa a Il-a de dezvoltare a Uzinei de alumină- Oradea, s-a propus o tehnologie nouă, diferită de cea realizată în prima etapă, ceea ce necesita pro- priu-zis construirea unei fabrici noi lîngă cea existentă. Soluția nu a putut fi acceptată, deoarece s-a dovedit că este mai economic ca. fabricația să fie dezvoltată cu a- ceeași tehnologie ca în prima etapă, prin extinderea secțiilor existente. Sau la situațiile cînd capacitățile de producție proiectate se stabilesc cu prea mare prudență, pentru ca ulterior, după intrarea în funcțiune, ele să fie mult depășite. Dacă la Complexul de faianță și sticlă din Sighișoara s-a reușit, față de capacitatea proiectată de 3 500 t/an, să se obțină 5 500 t/an cu aceleași utilaje și fără investiții noi, este desigur un merit al colectivului, dar este lesne de înțeles că sporirea producției cu circa 60 la sută față de prevederile proiectului și îmbunătățirea substanțială

Seara
literară
wetoamezaCu prilejul zilei naționale a Republicii' Democrate Vie'tnam, 'Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Comitetul național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, a organizat sîmbătă în Capitală, la sala mică a Palatului, o seară literară vietnameză.Cu acest prilej a luat cuvîntul Pop Simion, vicepreședinte al U- niunii scriitorilor, secretar al Comitetului național de solidaritate cu luptă poporului vietnamez. în continuare, scriitorii Al. Andrițoiu, Dumitru Corbea, Miron Radu-Pa- raschivescu și Zaharia Stancu au citit din creațiile originale. A urmat apoi un recital de poezie vietnameză susținut de artiștii Ileana Iordache, Ariana Olteanu, Nicolae Brancomir, Mircea Paul Avram și Gabriel Dănciulescu, de la Teatrul Național „I. L. Caragiale".în încheiere a fost prezentat filmul artistic vietnamez „Agentul de legătură".Au participat prof. univ. dr. Tudor Ionescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, C. Pa- raschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al comitetului, Mihai Ghel- megeanu, vicepreședinte al Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, scriitori, alți oameni de artă și cultură, studenți și elevi, un numeros public.Au fost prezenți Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

înainte de plecare, vicepremierul Republicii Arabe Unite pentru agricultură și irigații a avut amabilitatea să răspundă unor întrebări care i-au fost adresate de redactorul Agenției române de presă „Agerpres", Emil Marinescu.Pot afirma cu certitudine — a spus oaspetele — că la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice, pe care l-am vizitat, activitatea științifică este la un nivel înalt și munca depusă de cercetători, este de o valoare deosebită. Arh fost profund impresionat de organizarea cercetărilor științifice în România și consider ca o măsură ele cuprind Am fost, de presionat de țile agricole și în special de complexul agro- alimentar „30 Decembrie", unitate remarcabilă prin nii de producție organizată.Referindu-se la Uzina de vicepremierul a spus rivalizează cu oricare de acest fel cu reputație mondială. Noi, a adăugat oaspetele, am fost martori ai tuturor fazelor de construcție a tractorului, ca și ai

înțeleaptă faptul că toate regiunile țării, asemenea, adînc im- cele văzute în unită- pe care le-am vizitat
vizita făcută la tractoare din Brașov, că unitatea altă uzină

CUMEVREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 6 și 7 septembrie. în tară : Vre
me în general frumoasă, cu cerul 
variabil. în nord-vestul tării vor 
cădea ploi locale. Vînt slab, pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, 
iar maximele între 20 și 30 de gra
de, local mai ridicate. în București 
șl pe litoral : Vreme frumoasă, cu 
cerul variabil. Vint slab, pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere.

unei demonstrații a performantelor sale. Am fost impresionați de calitatea, eficiența și ușurința de manevrare a tractorului. Am vizitat, de asemenea, Uzina ..Semănătoarea", care produce o varietate de mașini și agregate ce au atras atenția noastră. Urăm muncitorilor acestor uzine mult succes.în încheiere, vicepremierul Abdel Mohsen Abul Nur a arătat că vizita sa în România a deschis mari posibilități de colaborare în domeniul agriculturii între cele două țări. Noi am început deja a- ceastă colaborare, importînd unele mașini agricole din România și sperăm că aceasta va fi extinsă și în alte domenii.

In 1966 lucrările simpozionului internațional cu tema : „Metode de exploatare a straturilor groase de cărbuni", organizat sub egida Comitetului cărbunelui din cadrul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.La lucrările simpozionului vor participa specialiști din Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R. F. Germană, Iugoslavia, Polonia, Spania, Ungaria, Uniunea Sovietică, reprezentanți ai Secretariatului C.E.E./O.N.U., precum

zilele de 5 și 6 septembrie se vor desfășura la București

TELEGRAME DE

(Agerpres)

în legătură cu încetarea ță a tovarășului Leontin pe adresa Ministerului Armate ale Republicii f România au sosit telegrame condoleanțe din partea Ministerului Apărării al U.R.S.S. și partea mareșalului A. A. comandantul suprem al

i din via- Sălăjan, Forțelor Socialiste dedin Qreciko, Forțelor

și un grup de experți din România.Specialiștii oaspeți și români vor prezenta referate asupra unor aspecte tehnice și economice de mare actualitate pentru industria carboniferă, cum sînt : exploatarea straturilor cu înclinare mică, tavanul fals și rambleul cimentat, metode de securitate a muncii etc. Referatul de sinteză va fi prezentat de specialiștii români.După încheierea lucrărilor simpozionului, participanții vor o vizită de studii în bazinele bonifere de pe Valea Jiului și lea Motrului.
CONDOLEANȚE

va-iatele dome- agricolă, perfect
EUROPENELE" DE ATLETISM

învins de Kudinski

@ Mihaela Peneș—medalie de argint ® Nou 
record românesc la triplu salt @ Roelants, 
recordman mondial,

face car- Va-

Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.De asemenea, ministrul afacerilor externe. Corneliu Mănescu, a primit o telegramă de condoleanțe semnată de Nicanor Costa Mendez, ministrul relațiilor externe și cultelor și ministru ad-interim al apărării al Republicii Argentina. (Agerpres)

DE VOLEI
Echipa României 
în turneul final

a indicatorilor economici se dato- rește și faptului că proiectantul nu a estimat corect capacitățile de producție ale utilajelor. Se constată și cazuri cînd indicatorii economici au fost evaluați prea optimist, fiind infirmați de realitate, situație în- tîlnită la Combinatul de celuloză și hîrtie — Călărași. Aici, productivitatea realizată este mai mică față de prevederile proiectului, investiția specifică și prețul de cost sînt mai mari, din care cauză efectul economic este mai puțin favorabil decît cel aprobat inițial.In practică s-a dovedit că, în situații cum sînt cele amintite mai sus, la sfîrșitul activității de proiectare colectivele economice au a- vut o sarcină dificilă atunci cînd au stabilit indicatorii economici, fiind tentate să facă unele interpretări sau eludări pentru ca aceștia să apară comparabili cu alte investiții asemănătoare. Introdu
cerea unor indicatori economici 
ca obiectiv în proiectare ar în
lătura, în bună parte, și dificul
tățile din activitatea de planificare 
a investițiilor. Spun aceasta, întru- 
cît nu de puține ori se constată că 
anumite ministere propun investi
ții mult mai mari decît prevede
rile de plan stabilite pe baza ex
perienței și a realizărilor ante
rioare.

Se înțelege, nu este suficient să

narea îmouna- ■ economice în ■ tare. Principa- I

I
I

l

se recunoască necesitatea îmbunătățirii activității < institutele de proiectare. Principa.
Iul este să i se creeze cadrul orga
nizatoric adecvat pentru ca ea să 
acționeze pe întreg parcursul pro
iectării, de la lansarea proiectului 
și pînă la avizarea în comisia teh
nică internă. După părerea mea, cea mai importantă sarcină în a- cest sens revine șefilor de proiect, coordonatori ai activității tehnice și economice în colectivele de proiectare. Dar ca să poată face față acestei sarcini, desigur, șefii de 
proiect au nevoie de o pregătire 
economică specială, prin cursuri și 
conferințe, în legătură cu aspectele 
economice specifice ramurilor res
pective și domeniilor de activitate, 
pentru a se deprinde cu analiza 
și interpretarea indicatorilor eco
nomici.Firește, indicatorii economici stabiliți prin proiectare, pe baza nivelelor date de beneficiari, oglindesc numai efectul economic prezumat, ei urmînd să fie realizați după intrarea în funcțiune a fiecărei investiții industriale. Desigur că și a- cest obiectiv — atingerea lor — nu poate fi considerat ca definitiv, sarcina de sporire a efectului economic fiind preluată de colectivul noii întreprinderi, care va trebui să măsoare rezultatele activității sale prin îmbunătățirea în conti
nuare a acestor indicatori.

Spre regretul nostru și nu mai 
puțin al celor prezenți la aceste 
campionate, ieri am consemnat 
lipsa de la startul probei de sări
tură în înălțime a recordmanei 
mondiale Iolanda Balaș, căreia 
specialiștii îi acordau prima șansă, 
fără contracandidate, la cucerirea 
titlului european. Campioana noas
tră, sosită vineri la Budapesta, nu 
a putut apărea pe stadion datori
tă unor dureri accentuate la pi
ciorul accidentat în urmă cu cîtva 
timp. Astfel, în lupta pentru me
dalia de aur, la care vom asista 
astăzi; șansele sînt acum împărțite, 
majoritatea celor 12 finaliste nu
trind cam aceleași speranțe. Sîm
bătă dimineața, în cadrul califică
rilor, cealaltă săritoare română, 
Erica Stoenescu, a realizat 1,60 m, 
obținînd un loc în finala de astăzi. 
In celelalte două calificări — la a- 
runcarea ciocanului și tfiplusalt 
— concurența români Șerban Cio
chină și Gheorghe Costache au 
trecut, de asemenea, examenul 
calificărilor. Performanța lui Șer
ban Ciochină, 16,42 m, reprezintă 
în același timp un nou record al 
țării noastre, superior cu 14 cm 
celui precedent.

Dintre cei trei finaliști români 
de ieri, o comportare bună a avut Mihaela Peneș, clasată pe locul II 
cu 56,94 m, în urma sulițașei 
Liittge (R.D.G.) care cu 58,74 m 
a cucerit medalia de aur. Printre 
învinsele reprezentantei noastre se 
află sovieticele Popova (56,70 m.) 
și Gorceakova (55,96 m) — record
mana mondială a probei.

In cursa de 3 000 m 
sovieticul Kudinski l-a 
tr-un mod spectaculos 
nul Roelants, al cărui 
30 de metri înainte de
destul de apreciabil. Pe această 
ultimă parte, Kudinski a avut un 
sprint irezistibil și a trecut primul 
linia de sosire, urmat de compa
triotul său Kuryan și de Roe
lants. „Nu i-am putut rezista a- 
cestui tînăr, căruia îi prevăd noi 
succese de răsunet" — a declarat 
recordmanul mondial al probei, 
Roelants, în scurtul interviu acor
dat de la „Tribuna medaliaților", 
montată tn incinta Centrului de 
presă. Vamoș a alergat alături de

favoriții principali mai bine de 
2 000 metri, dar cînd Roelants a 
lansat un atac puternic, reprezen
tantul nostru a cedat pasul și pînă 
la urmă nu s-a putut clasa decît 
al șaptelea.

Sportiva poloneză Irene Kirszen- 
stein, învingătoare la 200 m plat, 
a cucerit a doua medalie de aur, 
situîndu-se prima și la săritura în 
lungime, cu performanța de 6,55 
m. Viorica Viscopoleanu a ocupat 
locul cinci cu 6,33 m, iar campioa
na olimpică și recordmana mon
dială Mary Rand (Anglia) — locul 
11 cu 6,16 m.

Proba de aruncarea greutății 
bărbați a revenit atletului maghiar 
Vilmos Varju — 19,43 m, iar cea 
de 50 kilometri marș — italianului 
A. Pamich, cu timpul de 4h 18'42” 
2/10.

Campionatele mondiale de volei 
(masculin) au continuat cu desfă
șurarea ultimelor întîlniri din ca
drul grupelor preliminare. La Ces- 
ke Budejovice, echipa României a 
întrecut cu 3—0 (4, 2, 7) selecțio
nata Turciei și s-a calificat în 
turneul final, la care vor lua parte 
— între 5 și 11 septembrie, la Pra- 
ga — încă șapte echipe. Deoarece 
pînă la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit toate rezultatele, lista 
completă a finalistelor va fi publi
cată în ziarul de luni.

Ion DUMITRII)BUDAPESTA, prin telefon

RUGBI: Meciurile Grivița Ro
șie—Progresul și Dinamo—Steaua sînt programate în cuplaj pe stadionul „Republicii", începînd de la ora 9,30.

FOTBAL : Steaua—Dinamo, pe stadionul „Republicii", ora 19,30.
TENIS DE MASĂ: Finalele cam

pionatelor republicane de juniori — în sala Dinamo, începînd de la ora 9.
NATAȚIE ; Finalele campiona

tului republican de sărituri pen
tru seniori — la ștrandul „Tineretului", dimineață și după-amiază de de la la ora 9 ora 16,30.

fotbal Progresul — Rapid 1-1

obstacole, 
învins în- 
pe belgia- 
avans cu 
sosire era

încheiată cu un rezultat de egalitate, „premiera" etapei a treia a campionatului divizionar de fotbal, desfășurată ieri în nocturnă pe stadionul „Republicii" din Capitală, aduce echipei Progresul satisfacția ocupării primului loc în clasament (cu 5 puncte)... pe timp de 24 de ore. Scurta durată a acestei poziții este inevitabilă — cel puțin în etapa actuală — întrucît oricare va fi deznodămîntul partidei Steaua-Dinamo, programată astăzi pe același stadion și la aceeași oră, locul întîi va reveni uneia dintre aceste două formații.Deși n-au părăsit terenul învinși nici unii nici alții, fotbaliștii (și bineînțeles, suporterii) Rapidului și Progresului n-au motive să fie sa- tisfăcuți de jocul prestat ieri seară. Puținele faze de fotbal adevărat au fost estompate de evoluția în general mediocră de ambele părți; momente pasionante au, existat, însă ele s-âu datorat mai mult unei 
dîrzenil exprimate adesea în faul
turi și obstrucții.

Scorul a fost deschis de Progresul, prin Mafteuță (min. 15), Rapidul obținînd egalarea datorită transformării unei lovituri de la 11 m de către I. Ionescu (min. 34). Spre sfîrșitul meciului, rapidiștii au realizat cîteva faze periculoase în atac, dar apărarea Progresului a reușit să le înlăture, datorită în primul rînd portarului Mîndru, ieri cel mai bun om de pe teren.
Selecționata Iranului

5

învingătoare la Timișoaraturneul în țaraContinuîndu-și noastră, selecționata de fotbal a Iranului a întîlnit ieri la Timișoara formația locală Politeh”ir,rr Sr->» ; 3—0 în favoarea fotbaltștilor iranieni, care au practicat un joc de bună factură tehnică. Golu: i au fost înscrise de Talebl, Sisdradige șl Pesadi.
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Restabilirea 
drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze 
la 0. N. U.
propusă ca punct pe ordinea 

de zi a viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale

Solidari cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez
Apelul secretarului general al F.S.M.

Salutul adresat poporului bulgar

de C. C. al P. C. Bulgar

ATENA 3. — Trimișii speciali Agerpres, Gh. Secuiu și C. Alexan- droaie, transmit: Ziarele ateniene de dimineață continuă să publice la loc de frunte informații și comentarii în legătură cu vizita pe care o face în Grecia delegația guvernamentală română condusă de președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. întreaga presă relatează despre manifestările care au avut loc vineri — recepția oferită de ambasadorul României, dineul oferit de primul ministru român, dejunul dat de ministrul afacerilor externe al Greciei, precum și vizita la Acropole. Relatările presei grecești cu privire la convorbirile bilaterale

poartă titluri ca „Deplin acord cu 
românii în toate problemele bila
terale" („ELEFTHERIA"), „Con
vorbirile s-au încheiat cu succes" („AVGHI"), „Deplin acord între 
Grecia și România" („ATHENS NEWS").Ziarul „ACROPOLIS" menționează că „convorbirile greco-ro- 
mâne s-au încheiat printr-un acord 
deplin asupra tuturor probleme
lor". Ziarul elogiază „spiritul ex
celent de încredere și dorința de 
colaborare" care s-au făcut simțite și care deschid perspective mai bune pentru viitorul relațiilor gre- co-române. „TO VIMA" subliniază- 
„dorința Greciei și României de a 
colabora sincer și constructiv în 
spațiul balcanic".

NEW YORK 3 (Agerpres). — Nouă țări membre ale O.N.U. (Albania, Algeria, Cambodgia, Congo- Brazzaville. Cuba, Guineea, Mali, România și Siria) au cerut înscrierea pe ordinea de zi a celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a problemei „Restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.“.în memorandum se arată că restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și în toate organismele sale și recunoașterea reprezentanților guvernului R. P. Chineze ca singurii reprezentanți legitimi ai Chinei la O.N.U. constituie o necesitate imperioasă pentru întărirea autorității acestei organizații. Acest act implică expulzarea imediată a reprezentanților ciankaișistî din locurile care le ocupă ilegal în O.N.U. în toate organismele sale.

PRAG A 3 (Agerpres). — Louis Saillant, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, a trimis guvernelor din 135 de țări o scrisoare deschisă în legătură cu agresiunea S.U.A. în Vietnam. în scrisoare se subliniază că problema vietnameză nu poate fi soluționată atîta timp cît nu vor fi respectate toate cererile întregului popor vietnamez, exprimate în declarațiile oficiale ale Vietnam și ale de Eliberare.în numele a oameni ai
guvernului R. D. Frontului Național. 140 de milioane de muncii membri ai F.S.M., Louis Saillant a adresat tuturor guvernelor un apel insistent de a se desolidariza cu hotărîre de politica războinică a S.U.A., de
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de a face noi determina gu-a lua noi măsuri și demersuri pentru a vernul Statelor Unite să pună capăt politicii sale, care poate duce la o catastrofă mondială.PARIS 3 (Agerpres). — Biroul Confederației Generale a Muncii din Franța (C.G.T) a dat publicității o declarație cu privire la vizita făcută de o delegație a C.G.T. în frunte cu Georges Seguy, secretar al Biroului Confederal al C.G.T. în R. D. Vietnam, la invitația Federației Sindicatelor din Vietnam. în cursul vizitei, se arată în declarație, delegația a putut vedea cu cît sînge rece, hotărîre și încredere în victoria luptei sale drepte respinge poporul vietnamez agresiunea americană.

SOFIA 3 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-â 22-a aniversări a revoluției socialiste din Bulgaria, care se sărbătorește la 9 septembrie, la Sofia a fost dat publicității Salutul adresat poporului bulgar de C.C. al P.C. Bulgar. în salut se subliniază că în prezent Bulgaria dispune de o industrie puternică și de o agricultură modernă, înfloresc cultura și arta socialistă, se îmbunătățesc necontenit condițiile materiale și culturale ale vieții poporului bulgar. Toate a- cestea sînt, în primul rînd, rodul muncii neobosite a poporului bulgar, unit sub steagul Frontului Patriei, a cărui forță conducătoare este P.C. Bulgar.

Factor activ al vieții internaționale, Bulgaria luptă împotriva imperialismului și pe măsura posibilităților sale sprijină popoarele care luptă pentru eliberarea națională și socială. Poporul bulgar condamnă amestecul imperialismului american în viața altor țări și agresiunea S.U.A. în Vietnam care stîrnesc indignarea și mânia poporului bulgar. Bulgaria sprijină lupta eroică și dreaptă a poporului vietnamez.în încheiere, Salutul C.C. al P.C. Bulgar cheamă pe oamenii muncii din Bulgaria să muncească neobosit pentru construirea societății socialiste și comuniste.

Hotărîre privind 
electrificarea 
agriculturii

aulaîn
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. adoptat o hotărîre cu privire electrificarea agriculturii țăriiperioada 1966—1970. Hotărîrea prevede ca în ajunul celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie toate colhozurile și sovhozurile de pe întinsul Uniunii Sovietice să fie asigurate cu energie electrică. Pînă în 1970, ponderea aprovizionării cu energie electrică a agriculturii de la sistemele energetice de stat trebuie să ajungă în medie pe întreaga țară la 80—90 la sută. încă în cursul actualului cincinal consumul de energie electrică în agricultură trebuie să crească de aproximativ 3 ori. Unul din factorii care vor contribui la realizarea acestui biectiv îl constituie construcția 1 400 000 km de rețele electrice sate.

o- a la
Agenția France Presse:

N. A. T. 0PARIS 3 (Agerpres). — Agenția France Presse, citind surse bine informate, relatează că guvernul francez a hotărît să nu mai contribuie, începînd de la 1 ianuarie 1967, la cheltuielile de infrastructură și la bugetul militar al N.A.T.O. Această măsură, se subliniază la Paris, este consecința logică a retragerii Franței din organismele integrate ale N.A.T.O.

Presa franceză despre călătoria

președintelui de Gaulle

Vizita pe care președintele Franței, de Gaulle, o întreprinde într-un șir de țări din Africa, Asia de sud-est și Pacific constituie în aceste zile tema centrală a presei franceze. După o escală la Djibouti, capitala Somaliei franceze, președintele de Gaulle a fost oaspetele împăratului Haile Selassie al Etiopiei. „Comunicatul final publicat la Addis ziarul relevă funda tre Franța și Etiopia, solidaritatea lor în eforturile pentru colaborarea dintre cele două popoare și larga lor comunitate de iederi asupra ansamblului problemelor internaționale".Fără îndoială că principalul punct de atracție din călătoria generalului de Gaulle l-a constituit pentru observatori vizita în Cambodgia. După cum se știe, la 1 septembrie pe stadionul din Pnom Penh, la un miting în prezența a peste 200 000 de persoane, președintele Franței, alături de șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk, a ținut o cuvîntare în care s-a referit la o serie de probleme interna-

Abeba, scrie 
„Le Figaro", în esență pro- prietenie din-

țlonale, situația iEcouri în Franța și numeroase alte țări, unde o- pinia publică dezaprobă și condamnă există războiul dus de S.U.A. în Vietnam, „decepție și amărăciune la Washington', iritare la Saigon — astfel se pot rezuma reacțiile■ stîrnite în presă de acest discurs. Oficiosul „La Nation" consideră că prin tonul și propunerile sale, de Gaulle a folosit în numele Franței „limbajul rațiunii față de un război ce amenință pacea în lume". Potrivit ziarului, două elemente noi se a- daugă la teza cunoscută a președintelui Franței : angajamentul pe care ar trebui să-l ia S.U.A. de a-și retrage trupele ca o prealabilă realizarea cord, apoi exemplului în Algeria de Gaulle l-a amintit pentru prima oară a- mericanilor. „Este deci un apel presant pe care de Gaulle îl adresează americanilor pentru ca ei să lase popoarele să dispună de soarta lor. Rămîne de văzut dacă va fi ascultat" — conchide „La Nation'.

în special la din Vietnam.favorabile,

condiție pentru unui a- evocarea Franței pe care

Însemnări de călătorie SIENA
peisaje medievale și modeme

câ (în- îm- Ro-
fără cefeLegenda spune unul din fiii Iul Remus temeieforul Romei, preună cu fratele său mulus), pe nume Senus,colindînd cu oștirile sale prin cîmpiile Toscanei de astăzi a fost atras de trei coline din argilă roșie și a ctitorit pe aceste meleaguri o așezare. De la el orașul ar fi păstrat nu numai numele, Siena, ci 

și emblema care, ca și cea a Romei, înfățișează lupoaica alăptînd pe cei doi gemeni.Siena poate fi socotită o adevărată oglindă a Evului Mediu, conservîn- du-și, ca nici un alt oraș al Italiei, chipul de odinioară. Străbătîndu-i străzile trăiești puternic impresia că aici s-a oprit caruselul anilor, într-atît de evocative sînt imaginile care te înconjoară. Piazza del Campo este inima orașului. Pare o uriașă scoică, spre care se adună un evantai de străzi. împrejur clădiri specifice arhitecturii medievale, dintre care „Pa-

lazzo publico' este îndoială unul dintre mai frumoase monumente ale țării.Orașul găzduiește în fiecare vară o sărbătoare populară tradițională, așa-numita „Palio delle Contrade". Oamenii sînt învestmîntați în costume din secolul al XV-lea, poartă archebuse și halebarde și, în sunetul trompetelor, se desfășoară spectaculoase întreceri de cai. Totul pare desprins dintr-un cadru de film. Naturalețea peisajului, pitorescul cortegiilor sugerează viu locuri și întîmplări petrecute ae- vea. Nu departe de Piazza del Campo, unde parcă mai persistă susurul monumentalei fîntîni riei, construită în află clădirea toare a Domului, rile sale deînălțat pe locul unde s-a aflat în antichitate templul Minervei. Fie că străbați via Baldini, cu clădirile sale din secolul al

a bucu- 1412, se impună- cu zidu-marmoră,

Standul românesc la Tîrgul de produse alimentare de la Londra

cu energia 
a intrat în 

înainte de ter

termoelectrice care ur- 
alimenteze 

combinatul
de probă

Vrața
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o

Agenția „France 
Presse" scoate în evidență acea parte din cuvîntare în care președintele francez subliniază că nici o ca popoarele să se supună unor străini de pe celălalt țărm al Pacificului, indiferent care sînt intențiile și puterea armelor a- cestora". La rîn- dul său, „Le Monde* constată că „pe plan diplomatic de Gaulle s-a apropiat derabil tul deF.N.E. din Vietnamul de sud, condiționînd începerea negocierilor de angajamentul S.U.A. de a-și retrage trupele din Vietnam. Singura șansă ca pacea să revină, după părerea președintelui Franței, ar fi ca Statele Unite să-și schimbe politica lor în Asia de sud-est".Ziarul „L'Humanită", referindu-se la propunerea președintelui de Gaulle privind retragerea trupelor a- mericane din Vietnamul de sud, subliniază că „prin aceasta președintele a tratat chestiunea fundamentală referitoare la războiul din Vietnam'.

XlI-lea, sau via Banchi di Sopra, peisajul care te înconjoară și care te a- trage cu forța unui magnet, desfășoară kilometri de frumusețe și de evocări.Te readuce la actualitate freamătul viu al străzilor, cu magazinele moderne și cu puzderia de mașini, construcțiile noi care se înscriu armonios în specificul arhitectural. Ca o punte întinsă peste veacuri, pentru a uni trecutul cu țărmul prezentului, imaginile de astăzi se proiectează pe același ecran panoramic al Sienei.raș este nor odi- s-a înăl- urmă pe
Căci încîntătorul o- al Toscanei nu numai leagănul u- frumuseți denioară. Siena țat în anii din verticala industrializării, adunînd în zona sa întreprinderi complexe a căror producție variată reprezintă o adevărată carte de vizită a potențialului său economic. Mașini agricole și utilaje

„nu șansă Asiei legilor venifi

consi- de punc- vedere al

Al. GHEORGHIU

Comunicat comun Ambasadorul român
R. F. 6. - Suedia

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei cancelarului R.F. Germane, Ludwig Erhard, în Suedia, în urma tratativelor care au avut loc între reprezentanții celor două țări a fost dat publicității un comunicat comun în jcare se subliniază necesitatea de a se folosi „toate posibilitățile pentru îmbunătățirea relațiilor între Est și Vest". In comunicat se subliniază, de asemenea, că eforturile întreprinse la1 conferința pentru dezarmare de la Geneva „trebuie continuate și pe alte căi pentru a se ajunge la o destindere adevărată"De asemenea, se arată că premierul suedez Tage Erlander a expus principiile; neutralității Suediei. In comunicat se afirmă că atît partea vest-germană cît și cea suedeză vor intensifica schimburile lor de vederi privind problema relațiilor dintre Piața comună și Asociația Europeană Liberului Schimb (A.E.L.S.). a

primit de Enver HodjaTIRANA 3 (Agerpres). — Agenția ATA transmite : Enver Hodja, prim-secretar al C.G. al Partidului Muncii din Albania, a primit în vizită de prezentare pe Manole Bodnaraș, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar alRepublicii Socialiste bania.A fost membru Muncii din Albania.întrevederea- s-a desfășurat în- tr-o atmosferă prietenească.
România în R. P. Al-prezent Bahar Shtylla, al C.C. al Partidului

Constructorii Combinatului chi
mic din apropierea orașului Vrata 
— unul din obiectivele principale 
ale actualului plan cincinal al Bul
gariei — au dobindit in aceste 
zile o importantă victorie: prima 
turbină de 25 000 kW din cadrul 
centralei 
mează să 
necesară 
funcțiune 
men.

încă acum clteva 
torii s-au angajat 
celui de-al IX-lea 
partidului să dea In 
noul combinat Înainte de termen, 
mai exact la 30 octombrie. De a- 
tunci — ne explica Gheorghi To- 
mov, secretar al comitetului de 
partid al șantierului — întrecerea 
socialistă a căpătat un puternic 
avint în rindurile muncitorilor. Pe 
cele 80 de hectare, cit cuprinde 
suprafața combinatului, flutură 
numeroase stegulete roșii — semn 
că multe obiective au și fost ter
minate sau se află intr-un stadiu 
avansat lată de prevederile pla
nului. De altfel, privită in ansam
blu, construcția este în bună parte 
finisată: se vopsesc briiele con
ductelor care încing viitoarele 
unități de producție, se fac probe 
parțiale la o serie de instalații, se 
accelerează montajul agregatelor 
și mașinilor.

Trăsătura caracteristică a noii 
centrale electrice intrate în probă 
este că ea va folosi ca materie 
primă, pentru prima oară în Bul-

garla, gazul metan. O valorificare 
superioară va căpăta gazul metan 
și în secțiile combinatului care 
urmează să producă anual 400 000 
tone amoniac, cantitate care va li 
prelucrată aci pentru a se obține, 
printre altele, îngrășăminte desti
nate agriculturii.

C. LINTE

lunl construc- 
ca în cinstea

Congres al 
exploatare

a delegației
Sfatului popular
al orașului București

Procesul în cazul Ben Barka

mecanice, produse chimice și textile, bunuri ale industriei alimentare și obiecte de artizanat sînt cunoscute și prețuite nu numai pe piața internă ci și la export. Odată cu crearea de noi fabrici, cu dezvoltarea industriei, a crescut numărul muncitorilor a căror prezență a schimbat și structura socială a orașului. La ultimele alegeri politice partidele de stînga au obținut majoritatea voturilor și dețin de două decenii administrația municipală.De numele Sienei este legată și amintirea lui George Enescu, care, în puternica lui pasiune pentru muzică, și-a petrecut cîțiva ani aici, departe de țară.13 se află clădirea hoteluluipoarta de intrare, pe zid, a fost așezată o placă de marmoră pe care stă scris : „în această casă a trăit, între anii 1950—1954, marele muzician român George Enescu — 1881— 1955 — profesor la Academia Chigiană'.în altă parte a orașului se află palatul Chigi-Sa- racini. Aici este și sediul celebrei instituții de cultură muzicală, Academia Chigiană, vestită în întreaga lume. Un bust al lui Enescu stă mărturie faptului că artistul a funcționat aici ca profesor. Bustul a fost dezvelit în urmă cu cîțiva ani, în cadrul unei ceremonii, la

care au fost prezenți foști colegi și elevi ai maestrului. L-am întîlnit la Siena pe unul dintre elevii săi, pianistul Gianbattista. „îmi aduc aminte că, de multe ori, la sfîrșitul orelor, neuitatul maestru ne povestea despre țara sa, despre frumusețea locurilor natale pe care le iubea nespus de mult. Ne vorbea cu căldură despre poporul în mijlocul căruia s-a născut și care, după cum declara, i-a dat izvorul inspirației'.Siena, acest mesager al unor vremi îndepărtate, îți stăruie în amintire prin ospitalitatea sa caldă, familiară, prin firea deschisă a locuitorilor săi.

PARIS 3 (Agerpres). — La 5 septembrie va începe la Tribunalul din Paris procesul intentat persoanelor învinuite de răpirea și dispariția fostului lider al opoziției marocane Ben Barka. în boxa a- cuzaților se vor afla foștii agenți ai poliției secrete franceze : Louis Souchon, Roger Voitot, precum și fostul agent al poliției secrete marocane, Gahli el Mahi. France Presse relatează chiderea procesului riscă o oarecare tensiune în .dintre Franța și Maroc. După cum se știe, în declarația dată publicității după confirmarea dispariției lui Ben Barka, generalul de Gaulle l-a acuzat pe ministrul de interne

Agenția că des- să creeze relațiile

BONN. Guvernul vest-ger- 
™ man a hotărît organizarea 
unei agenții semioficiale „Her
mes" pentru a asigura pe expor
tatorii din R.F.G. împotriva unor 
prejudicii pe care aceștia le-ar 
putea avea în cazul unor hotărîri 
guvernamentale, vizînd institui
rea embargoului asupra comer
țului cu unele țări străine. Agen
ția A.P. menționează că noua ho
tărîre a guvernului R.F.G. are 
drept scop încurajarea exportu
lui în țările din răsăritul Europei.Pe via Lizza la nr.Excelsior. Lingă

al Marocului, generalul Mohammed Oufkir, de a fi principalul vinovat de răpirea liderului opoziției marocane.Cu prilejul dezbaterilor procesului vor fi audiate aproximativ 200 de persoane, printre care și o serie de personalități ale vieții politice franceze : ministrul de interne Roger Frey, prefectul poliției pariziene Maurice Papon, precum și deputatul U.N.R., Pierre Lemar- chand.Fost profesor de matematică, Ben Barka, devenit unul din principalii lideri ai opoziției marocane, a fost răpit la 29 octombrie 1965 în plină zi în apropiere de St. Germaine des Preș.

SOFIA 3 Corespondentul Agerpres transmite: Cu prilejul vizitei întreprinse în R. P. Bulgaria de delegația Sfatului popular al orașului București, condusă de Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, într-unul din saloanele hotelului „Balcan" din Sofia a avut loc sîmbătă o conferință de presă. Ion Cosma a înfățișat ziariștilor bulgari impresiile sale din vizita făcută în Bulgaria și a răspuns, totodată, la întrebările puse de aceștia în legătură cu preocupările actuale și de perspectivă ale Sfatului popular al orașului București privind crearea u- nor condiții tot mai bune de muncă și de locuit pentru populația capitalei Republicii Socialiste România.Tot sîmbătă, în saloanele ambasadei române din Sofia, ambasadorul Ioan Beldean a oferit un cocteil în cinstea membrilor delegației Sfatului popular al orașului București. La cocteil au participat Liubomir Anghelov, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghi Petkov, președintele Sfatului popular orășenesc Sofia, Ivan Das- kalov, director în Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Sfatului popular al orașului Sofia și ai Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Bulgaria. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială. In aceeași zi, delegația a plecat spre patrie.
IM PHENIAN. Kim Ir Sen, pre

ședintele C.C. al Partidului 
muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, l-a primit pe Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, care se află în 
R.P.D. Coreeană, în fruntea unei 
delegații economice vietnameze.

oare își exercită Republica Sud- 
Africană mandatul în Africa de 
sud-vest.

Ion MARGINEANU

Panorama Sienei

HI NEW YORK. în legătură cu 
hotărîrea secretarului gene

ral al O.N.U., U Thant, de a nu 
mai accepta reînnoirea mandatu
lui său, săptămîna viitoare Con
siliul de Securitate se va întruni 
pentru a examina situația creată.

ra TOKIO. La 5 septembrie va 
fi lansat la apă cel mai mare 

vas petrolier din lume, cu un de
plasament de 209 000 tone, con
struit de șantierele japoneze de 
la 'Yokohama. Vasul are o lun
gime de 342 m și va fi deservit de 
un echipaj format din numai 29 
persoane

NEW YORK. Reprezentantul 
permanent al R. P. Polone la 

Organizația Națiunilor Unite a 
difuzat în calitate de document 
oficial al O.N.U. o declarație în 
care exprimă indignarea guver
nului polonez față de hotărîrea 
Curții internaționale de justiție 
de la Haga cu privire la felul în

gg PRAGA. La invitația C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, la 

Praga a sosit Lelio Basso, pre
ședintele Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare.

PARIS. La Palatul Universi
tății din Strasbourg s-au în

cheiat lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Federației internațio
nale de limbi și literaturi mo
derne, la care au participat 400 
de profesori, critici și istorici li
terari din 41 de țări, printre care 
și din România.

VARȘOVIA. în capitala R.P. 
Polone se desfășoară lucră

rile pe secții ale Conferinței eu
ropene a Asociației economice și 
Institutului de știință pentru or
ganizare și gestiune.

La conferință participă aproxi
mativ 700 de oameni de știință și 
lucrători științifici din domeniul 
economiei și matematicilor din 27 
de țări, printre care și din Româ
nia.

Hg TOKIO. Asupra Japoniei s-a 
abătut o furtună magnetică. 

Dezlănțuirea acestei furtuni a 
provocat întreruperea tota'lă a 
legăturilor telegrafice ale Jar>o- 
niei cu străinătatea si var ți șl a 
afectat liniile interne de teleco
municații.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scînteti'. Tel, 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele sa fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din Întreprinderi si Instituții. Tiparul Combinatul Poliorafic Casa Scînteii


