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cu privire la rezultatele preliminare 
ale recensămintului populației

Cu combinele, la recoltarea florii-soarelui Foto : M. Andreescu

v

și locuințelor din
Populația Republicii Socialiste România a fost la 

15 martie 1966, după rezultatele preliminare ale 
recensămintului, de 19 105 056 locuitori, din care : 
9 356 715 bărbați (49 la sută) și 9 748 341 femei (51 
la sută).

Din totalul populației țării 7 305 303 persoane 
sau 38,2 la sută locuiau în mediul urban, iar 
11 799 753 persoane sau 61,8 la sută în mediul rural.

în cursul celor 10 ani care au trecut de la ulti-

15 martie 1966
mul recensămînt al populației, efectuat în anul 
1956, numărul populației totale a țării a crescut cu 
1 615 606 locuitori (cu 9,2 la sută), adică cu un ritm 
mediu anual de 0,88 la sută.

Comparativ cu recensămintele din anul 1930, 
1948 și 1956, repartizarea populației Republicii So
cialiste România, pe regiuni și medii, la 15 martie 
1966 se prezintă după cum urmează : /

„ZILELE GEORGE COȘBUC"

v

Nicolae GIOSAN
Președintele Consiliului Superior ai Agriculturii

Sîntem la începutul unei impor
tante campanii agricole — lu
crările de toamnă. Ea se caracte
rizează prin aceea că într-un timp 
scurt va trebui să se execute un 
volum mare de muncă. Ce sarcini 
stau în fața celor ce lucrează în 
agricultură în această perioadă ? 
E vorba, în primul rînd, de în- 
sămînțarea culturilor de toamnă pe 
o suprafață de peste 3,5 milioane 
hectare, executarea arăturilor de 
toamnă pentru însămînțările de 
primăvară pe circa 4,5 mi
lioane hectare, aplicarea a 8 
milioane tone îngrășăminte natu
rale și 84 000 tone îngrășăminte 
chimice, plantarea unei suprafețe 
de 18 000 ha cu pomi fructiferi. 
Un mare efort trebuie făcut pen
tru recoltarea celor 5,5 milioane 
hectare cultivate cu porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr și 

i cartofi precum și la culesul, prelu
crarea și depozitarea strugurilor, 
fructelor și legumelor. In același 
timp, se impune un volum sporit 
de transporturi.

Executarea în termenul prevăzut 
a tuturor lucrărilor pretinde o 
bună organizare a muncii în fie
care unitate agricolă, un sprijin 
temeinic și calificat din partea 
consiliilor agricole și a uniunilor 
cooperatiste pentru rezolvarea 
multiplelor probleme pe care Ie 
ridică această campanie.

Există condiții ca atît recoltări
le, cît și semănatul să se facă la 
timp. In această campanie vor lu
cra peste 85 400 de tractoare, 30 000 
grape cu discuri, tot atîtea semănă
tori pentru cereale păioase, peste 
3 700 de combine de porumb. Este 
necesar ca munca să se organi
zeze astfel îneît toate lucrările să 
fie executate conform graficelor 

> întocmite, fără a se amîna una 
* pentru a da prioritate alteia, deoa

rece toate prezintă importanță pen
tru economia națională și pentru 
fiecare unitate agricolă în parte. 
Să ne îngrijim atît de strîngerea 
actualei producții agricole, rod al 
eforturilor depuse un an întreg de 
către oamenii muncii din agricul
tură, cît și de asigurarea recoltei 
viitoare, executînd semănatul în 
cele mai bune condiții!

Este îmbucurător pentru toți oa
menii muncii din țara noastră că 
recolta este bună. Dar bucuria va 
fi deplină numai atunci cînd ulti
mele produse vor fi strînse din 
cîmp și depozitate cu grijă pentru 
a se înlătura orice pierderi. Tre
buie spus însă că, deși sîntem în 
a doua jumătate a lunii septem
brie, suprafețele de pe care s-au 
strîns porumbul, floarea-soarelui 
etc. sînt 
sibilităti.
cesar ca _____  ___
intensificată. întrucît este 
de cantități mari de porumb, floa
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, car
tofi, legume, fructe, struguri, ca si 
de unele subproduse agricole, în 
această perioadă este nevoie nu 
numai de un însemnat număr 
de brațe de muncă, 
numeroase mijloace de 
port. La îndemîna 
ilor de stat și cooperativelor agri
cole de producție au fost puse 
autocamioane și remorci, pe lîngă 
mijloacele proprii de care dispun.

Esențial este să existe o bună or
ganizare a muncii pentru ca toate 
acestea să lucreze permanent, cu 
întreaga capacitate. Folosirea ra
țională a mijloacelor de transport 
este elementul cel mai important 
care determină grăbirea recolta
tului. De aceea este bine ca la re
morci și autocamioane să se lu
creze în program prelungit sau în 
două schimburi. Totodată, se im
pune organizarea unor echipe care 
să încarce mijloacele de transport 
în cîmp și altele care să le des
carce în magazii ori la bazele de 
recepție. A transporta oamenii din 
cîmp la magazii este o risipă inuti
lă de forță de muncă.

A doua problemă care se ridică 
în legătură cu recoltatul este evi
tarea pierderilor. Din constatările 
făcute pe teren a rezultat că, mai 
ales acolo unde porumbul se re
coltează manual, rămîn pe coceni 
un mare număr de știuleți. Adunați 
la un loc aceștia reprezintă sute 
de kilograme la hectar. Conduceri
le gospodăriilor de stat și ale coo
perativelor agricole, avînd spriji
nul organizațiilor de partid, trebuie 
să exercite un control riguros pe 
teren pentru a preîntîmpina orice 
risipă. Aceeași atenție trebuie a- 
cordată și cartofilor. Experiența 
multor unități agricole a dovedit că 
după recoltare rămîn în pămînt 
cantități însemnate de tuberculi. 
De aceea este bine ca imediat după 
recoltarea unei suprafețe să se are 
și grăpeze, ceea ce permite ca să 
se recupereze chiar 1 000—2 000 kg 
cartofi la hectar. E o cantitate 
care nu poate fi neglijată. In ce 
privește recoltarea sfeclei de za
hăr, este necesar să fie respectate 
graficele întocmite între unitățile 
agricole și fabricile de zahăr, ast
fel ca livrările să se poată face 
ritmic.

O atenție deosebită trebuie acor
dată depozitării și păstrării produ
selor. întrucît unitățile agricole 
socialiste rețin cantități însemnate

i
Cu prilejul sărbătoririi centenaru

lui Coșbuc, sîmbătă după amiază în 
sala Teatrului Național din Cluj a 
avut loc o adunare festivă la care au 
luat parte academicieni, cadre didac
tice, oameni de cultură și artă, 
scriitori, studenfi, invitați din țară și 
de peste hotare, un mare număr de 
cetățeni. Adunarea a fpst deschisă de 
acad. ’ Constantin Daicoviciu, 'rectorul 
Universității „Baheș-Boli/ai". Despre 
viața și opera lui George Coșbuc au

vorbit scriitorii Eugen Jebeleanu, 
Aurel Rău și Kiss Jeno, care au scos 
în evidență rolul și locul poetului în 
literatura română și universală, dra
gostea lui pentru patria ți poporul 
său, pe care l-a’cintat în vasta și ne
pieritoarea sa operă. în numele oas
peților de peste hotare au adus un 
omagiu poetului scriitorii Riszard 
JJobfoutolski---^ tpoldfiia-rifi ■ diobont 
Goffin — Belgia. A fost apoi prezen
tat un spectacol folcloric.

(Continuare în pag. a III-a)

Â ceasta regiune a 
Galațiului, 
toriu străbun 

unea prin Istros 
burile geto-dacice 
sub coastele Carpaților 
și din preajma Pontului, 
această regiune care a 
oferit în istorie pămîn- 
turile ei ospitaliere ro
mânilor din patru pro
vincii : Muntenia, Mol
dova, Transilvania și Do- 
brogea, regiune în care 
s-a autentificat la Mil- 
cov marele act al Unirii 
Principatelor, și care ca 
un manifest viu a dove
dit în toate secolele mo
derne unitatea, stator
nicia și virtuțile româ
nești, a trăit zile de ne
asemuită sărbătoare. Vi
zita conducătorilor de 
partid și de stat pe a- 
cesfe meleaguri a fost 
sursa acestei sărbători 
autentice, încărcată de 
adînci și multiple semni
ficații.

Emoția și bucuria săr
bătorii ne-au copleșit, 
mîinile noastre au uitaf 
de multe ori creionul și 
hîrfia pentru a se dărui 
aplauzelor frenetice care 
au însoțit toate momen
tele vizitei, și nu o dată 
gîndurile noastre dorni
ce să descopere cuvin
tele cele mai adevărate 
se dăruiau și ele acelor 
exclamații care uneau 
simțămintele maselor. 
Dar au existat și clipe, și 
ele deveneau, cu timpul, 
fot mai dese, cînd întîl- 
nirea distila în noi ade
văruri profunde, adevă
ruri care constituie însăși 
sensul și esența existen
ței noastre.

Și cel mai de seamă

feri- 
care
tri-
de

adevăr, cunoscut, știut, 
apărat de întregul nos
tru popor, adevăr care 
s-a impus și a crescut 
în fiecare moment al 
sărbătorii, a fost acela 
al patriei. Acestui adevăr 
fundamental i-au dăruit 
conducătorii partidului 
grija și înțelepciunea șî 
dragostea și energia lor; 
acestui adevăr i-au dăruit 
locuitorii emofiile, pasi-

OtSI'R
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încă mici, sub po
iată de ce este ne- 
această lucrare să fie 

vorba

dar și de 
trans- 

gospodări-

a căii ferate Craiova
Ir. Severin - Caransebeș

In zona de circulație a Direcției regionale 
C.F.R. Craiova au început lucrările în vederea 
electrificării căii ferate Craiova — Turnu Severin 
— Caransebeș. Noua magistrală electrică va în
suma o distanță de 265 km, urmînd să fie dată 
în exploatare în cursul anului 1970.

Electrificarea căii ferate este precedată de 
centralizarea electrodinamică a stațiilor de pe 
traseu. Astfel, în toate stațiile de pe distanța 
Filiași-Balota se execută lucrări de centrali
zare electrodinamică. Pe distanța Craiova-Fi- 
liași această operație a fost terminată. Echipa 
de topometri face măsurătorile și pichetele în 
vederea amplasării stîlpilor de susținere a liniei 
de contact. (Agerpres)

unile, dorințele șl pute
rile lor, în jurul acestei 
noțiuni grave și tulbură
toare s-au întîlnit în cea 
mai deplină armonie 
conducătorii și cetățenii, 

lată ce a tăcut ca 
bucuria noastră, a tutu
ror, să tie dublată de 
sentimentul răspunderii, 
în toate cuvîntările se
cretarului general al C.C. 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
scăpărat ideea răspun
derii, înarmîndu-ne cu 
adevărul că bucuriile și 
emoțiile reale sînt cele 
care izvorăsc din fapte, 
că patriotismul adevărat 
este patriotismul activ, 
al faptelor și al creații
lor.

Pretutindeni, în în- 
fîlnirile trecătoare, în 
opririle de la mar
ginea satelor, în vi
zitarea acelor izvoare de 
sănătate și de putere pe 
care le numim fabrici, 
uzine, șantiere, ogoare, 
în schimburile de salu
turi cu locuitorii sau în 
discuțiile și convorbirile 
cu comuniștii, toate cli
pele au fost pline și fe
cunde în idei, în sfaturi, 
în hotărîri și răspun
deri. Locuitorilor li s-au 
dezvăluit esența și sur-

sa puterii ; au fost apre- 
ciați și iubiți și respectați 
în faptele lor; și din toa
te a friumfat ideea mun
cii libere, pasionale, ge
neroase ca sursă de aur 
a patriotismului și dem
nității noastre.

Și evocarea înălțătoa
relor momente istorice, 
la Jilișfea, pe cîmpul vi
teazului și cumplitului 
Ion Vodă, în Focșanii 
care au lăsat în toate 
privirile și gesturile oa
menilor emoția și amin
tirea Unirii, în Mărășeș- 
tii care au îmbogățit 
limba noastră cu acea 
frază-sinteză a eroismu
lui legendar al înainta
șilor noștri : „Pe aici nu 
se frece I’ ; și aceste e- 
vocări au fost înțelese și 
trăite în spiritul acelui 
patriotism generos care 
definește de la începu
tul începutului caracte
rul poporului nostru, și 
ele ne investesc sufletul 
cu acea tradiție vie atît 
de necesară prezentului 
nostru demn și străluci
tor care clădește un 
front invincibil al tuturor 
inimilor și puterilor 
noastre în jurul partidu
lui.

Vizita conducătorilor 
de partid și de stat 
în regiunea Galați a 
fost o pagină de edu
cație patriotică, ea a de
finit și mai bine sensul 
și semnificația și desti
nația noțiunii de patrio
tism : tot ceea ce facem 
se scurge în marele flu
viu care se numește pa
trie; și puterea și trăi
nicia și siguranța acestui 
fluviu frec prin brațele 
fiecăruia dintre noi.

Partidul și poporul 
și-au dezvăluit și își 
dezvăluie toate însușiri
le, toate virtuțile în 
munca pentru înălțarea 
patriei socialiste; pentru 
a o sluji și mai bine, 
pentru a o face și mai 
frumoasă își caută și-și 
dăruiesc reciproc puteri 
și energii. Și avem si
guranța, mai ales atunci 
cînd participăm la aces
te minunate întîlniri ale 
partidului cu (ara, că 
viitorul României va fi 
scris cu litere de aur. 
Simțim aceasta în gîndu- 
rile care devin fot mai 
limpezi și mai animate 
de nervul creației. Bucu
ria întîlnirilor din aces
te zile, sinceră și ade
vărată, conține în ea și 
bucuria zilei de mîine. 
Noțiunea de patrie cu
prinde ca nici o 
dată în istoria 
popor român : 
eroic, prezentul 
și viitorul de aur.

altă 
acestui 
trecutul 

demn

29 decembrie 
1930

25 ianuarie 
1948

21 februarie 
1956

15 martie 
1966

REPUBLICĂ
SOCIALISTĂ ROMÂNIA 14 280 729 15 872 624 17 489 450 19 105 056

Urban 3 051 253 3 713 139 5 474 264 7 305 303
Rural 11 229 476 12 159 485 12 015 186 11 799 753
Regiunea : 

ARGEȘ 917 680 1 053 555 1 120 871 1 188 855
Urban 90 439 114 842 155 530 242 539
Rural 827 241 938 713 965 341 946 316

BACĂU 715 825 803 670 965 018 1 110 324
Urban 133 870 123 460 247 141 346 652
Rural 581 955 680 210 717 877 763 672

BANAT . 1 178 976 1 189 646 1 195 871 1 285 313
Urban 244 670 289 412 485 656 587 859
Rural 934 306 900 234 710 215 697 454

BRAȘOV 776 092 851 397 981 913 1 106 862
Urban 169 566 235 116 463 632 646 858
Rural 606 526 616 281 518 281 460 004

BUCUREȘTI 1 268 277 1 505 841 1 611 759 1 649 714
Urban 134 297 146 827 188 381 255 094
Rural 1 133 980 1 359 014 1 423 378 1 394 620

CLUJ 990 423 1 060 699 1 153 076 1 207 488
Urban 185 912 213 658 323 732 434 980
Rural 804 511 847 041 829 344 772 508

CRIȘANA 801 487 807 247 848 272 852 025
Urban 109 725 110 467 236 937 310 861
Rural 691 762 696 780 611 335 541 164

DOBROGEA 376 803 410 363 474 581 510 500
Urban 61 620 59 700 78 528 112 279
Rural 315 183 350 663 396 053 398 221

GALAȚI 781 773 856 300 963 946 1 105 351
Urban 238 065 238 122 269 374 379 840

"Rural 543 708 . 618 178- 694 572 725 511

HUNEDOARA 503 111 495 003 572 963 670 298
Urban 62 653 76 852 273 146 391 706
Rural 440 458 418 151 299 817 278 592

IAȘI 755 037 790 678 934 292 1 067 968
Urban 189 490 173 271 192 930 259 293
Rural 565 547 617 407 741 362 808 675

MARAMUREȘ 625 273 641 127 712 567 796 329
Urban 112 838 105 200 200 426 297 447
Rural 512 435 535 927 512 141 498 882

MUREȘ-AUTONOMĂ
MAGHIARĂ 659 251 703 401 767 650 818 968

Urban 78 054 90 767 181 524 244 191
Rural 581 197 612 634 586 126 574 777

OLTENIA 1 288 657 1 457 281 1 504 577 1 564 641
Urban 164 564 207 924 236 223 381 915
Rural 1 124 093 1 249 357 1 268 354 1 182 726

PLOIEȘTI 1 052 578 1 223 022 1 349 018 1 456 738
Urban 203 302 252 577 452 759 593 092
Rural 849 276 970 445 896 259 863 646

SUCEAVA 808 680 807 986 915 912 1 002 938
Urban 168 392 146 365 151 369 198 617
Rural 640 288 661 621 764 543 804 321

ORAȘUL BUCUREȘTI 706 713 1 117 371 1 291 414 1 511 388
Urban 639 040 1 041 807 1 222 874 1 434 337
Rural 67 673 75 564 68 540 77 051

ORAȘUL CONSTANȚA 74 093 98 037 125 750 199 356
Urban 64 756 86 772 114 102 187 743
Rural 9 337 11 265 11 648 11 613

Greutatea specifică a populației urbane la re
censămîntul din 15 martie 1966 a fost de 38,2 la 
sută, față de 31,3 la sută în 1956.

La data recensămintului existau 183 orașe, cu 12 
mai mult decît în 1956. Numărul orașelor avînd o 
populație de peste 30 000 locuitori a crescut de la 
28 în 1956 la 37 în 1966, iar al orașelor cu peste 
100 000 locuitori a crescut de la 8 la 13.

Conform declarațiilor individuale ale celor re
cenzați la recensămîntul din 15 martie 1966, au 
fost înregistrați 16 780 778 români, adică 87,8 la

sută din populația țării, 1 602 604 maghiari, adică 
8,4 la sută din populația țării, 376 752 germani, 2,0 
la sută din populația țării. Locuitorii de alte na
ționalități au reprezentat împreună 1,8 la sută din 
populația totală.

La recensămîntul populației și locuințelor din 
15 martie 1966 s-au înregistrat 5 402 070 locuințe 
propriu-zise, situate în 4 517 993 clădiri.

Suprafața camerelor de locuit din locuințele pro
priu-zise a fost de 147 672 661 m2, revenind în me
die 7,9 m2 pe un membru de gospodărie.

Lucrările. recensămintului s-au realizat cu participarea unui mare număr de recenzori 
— cadre didactice, economiști, statisticieni, planificatori — și cu sprijinul întregii populații a 
țarii, care a pus la dispoziție datele cerute.

In prezent la Direcția Centrală de Statistică sc desfășoară lucrările de prelucrare integrală 
a materialelor. Publicarea rezultatelor definitive ale recensămintului va pune Ia dispoziția fac
torilor interesați un tablou amplu și detaliat al numărului șl structurii populației, precum și al 
fondului de locuințe din țara noastră.

COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÎNTUL
POPULAȚIEI Șl LOCUINȚELOR

B Evocînd istoria 
poporului român

B MUZEE
ÎN AER LIBER

B Să ne prezentăm 
ia proces ?

B RHODESIA: 
„ULTIMATUM Șl 
OFERTĂ11
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CADRUL Crucii Roșii

URBAN militant comunist
Săptămîna

Rezultînd treptat și logic din sis
tematizarea complexă la nivelul 
teritoriului național, sistematiza
rea teritorială restrînsă pe supra
fețe mai mici (regiune, raion, mi- 
croregiune), sistematizarea loca
lităților și — în interiorul acestora 
— sistematizarea de detaliu au de
venit în țara noastră o necesitate 
practică, o bază științifică pentru 
realizarea oricărei construcții atît 
în sectorul economic, cît și în cel 
social-cultural.

Trecînd de la completarea unor 
fronturi de străzi la încadrarea ar
hitecturală a unor magistrale și 
piețe, atenția noastră se îndreaptă 
astăzi spre edificarea marilor an
sambluri urbanistice. Depășind 
cvartalul închis — lipsit de o deter
minare funcțională și limitat ca re
zolvare plastică, indiferent față de 
mediul înconjurător — unitățile 
urbanistice complexe (microraioa- 
ne, cartiere) reflectă o evoluție a 
însuși modului de abordare a fe
nomenului construcției urbane. Ele 
asigură posibilități mai largi de 
realizare arhitecturală a cadrului 
construit, precum și o rezolvare op- 

atimă a circulațiilor și 
țărilor comerciale, 
de învățămînt și 
social - culturale. 
Realizate 
serie de 
bluri de 
(Drumul 
Berceni, 
Albă — în Bucu
rești, Gheorghieni 
— în Cluj, cartie
rul Nord — în Plo
iești) se înscriu printre 
de prestigiu ale reconstrucției ur
bane din țara noastră, situîndu-se 
la nivelul practicii mondiale.

Este de necontestat, astăzi, fap
tul că procesul construcției cadru
lui vieții omului are un caracter 
profund social. Pe toată întinderea 
sa, organismul urban se constituie 
din unități de viață socială. Este 
o sarcină a activității de sistema
tizare ca, printr-o zonificare func
țională rațională, să organizeze a- 
ceste unităti într-un ansamblu 
unitar. Pe de altă parte, reflectînd 
legile dezvoltării societății noastre 
socialiste, o serie de studii de so
ciologie s-au concretizat deja, prin 
mijlocirea practicii urbanistice, 
atît la nivelul regional, orășenesc, 
cît și la nivelul ansamblului de 
locuințe. în condițiile actuale se 
impune însă, după părerea mea, 
determinarea cantitativă și cali
tativă a unității urbanistice com
plexe în raport cu funcțiile sale, 
rezultate din cerințele vieții ma
teriale, sociale și spirituale ale lo
cuitorilor. în același timp, struc
tura clădirilor de locuit pe tipuri 
de apartamente ar trebui corelată 
cu analiza sociologică a compoziției 
familiale. în raport cu bugetul de 
timp al diferitelor categorii de 
vîrste, cred că este necesar a se 
preciza cerințele de dotare, în spe
cial în direcția creării condițiilor 
optime pentru activitatea cultu
ral-recreativă și acordînd o atenție 
sporită tineretului. în acest sens,- 
trebuie avut în vedere că dotă
rile de folosință colectivă permit 
ridicarea nivelului de trai, intensi- 
ficînd și diversificînd relațiile 
umane.

Preocuparea pentru semnifica
ția și specificitatea cadrului ur
ban, pentru varietatea și dinamis
mul acestuia, pune astăzi în dis
cuție o serie de probleme privind 
mijloacele prin intermediul cărora 
astfel de cerințe pot fi realizate. 
Astăzi construim ansambluri ca
racterizate prin dimensiuni deose
bit de mari, cu artere de circulație 
largi, corespunzătoare traficului în 
continuă creștere. Cadrul construit 
în largul unei magistrale nu poate 
fi însă același ca în interiorul unei 
grupări de locuințe. Pe de altă par
te. diferența foarte mare de scară 
între om și spațiul înconjurător 
obosește uneori, împiedicînd se
sizarea corespunzătoare a arhitec
turii ansamblului. Subliniată și de 
indiferenta cadrului construit în 
raport cu mediul natural înconju
rător, o asemenea situație 
după părerea mea, în noua 
din Baia Mare.

Proporțiile raportate la 
umană și exprimate prin rapoar
te între lărgimea spațiului și înăl
țimea construcțiilor, între elemen
tul construit și spațiul liber, ră- 
mîn mijlocul fundamental în rea
lizarea plastică a unui ansamblu. 
Totodată, nu trebuie neglijate ca
racterul dinamic, contribuția 
binărilor de 
perspectivei 
samblului. 
înalte într-o 
rimetrală, păstrarea aceleiași dife
rente de niveluri între construcți
ile ansamblurilor de locuințe, nu 
pot duce decît la realizarea unui 
număr restrîns de imagini ale ca
drului urban. Piața Mărășești, pe 
magistrala Nord-Sud, se aseamă
nă astfel destul de mult cu noua 
piață de pe calea Griviței.

Cerința de varietate nu este o 
simplă înclinație estetică subiecti
vă, ci o reflectare a realității o- 
biective: necesitățile materiale și 
spirituale ale oamenilor dezvoltîn- 
du-se, se diferențiază continuu. 
Tratarea funcțiunilor urbanistice 
prin aceleași metode, pornind de 
la aceleași criterii, indiferent de 
condițiile obiective de temă și me
diu nu poate duce decît la unifor
mitate și monotonie. Ar fi necesa
ră, după mine, o mai mare mobi
litate în interpretarea și modela
rea volumelor — ca formă, înăl
țime, așezare — în realizarea de 
perspective variate ca adîncime și 
Imagine.

Nu trebuie neglijată, în același

rețelei do-

astfel, o 
ansam- 
locuințe 
Taberei, 

Balta-

realizările

apare, 
piață

scara

îm- 
volume, a ritmării și 
în profunzimea an- 
Așezarea blocurilor 
ritmare simplistă, pe-

sens, amenajarea spațiilor planta
te, privindu-le nu ca simple auxi
liare în ansamblul urban, ci ca u- 
nul dintre elementele importante 
ale acestuia Nu este bine că une-r 
ori, în realizarea ansamblului, se 
începe prin defrișarea și nivelarea 
terenului^ distrugîndu-se acele ele-‘ 
mente ale cadrului natural care, în 
multe din aceste cazuri, fuseseră 
avute în vedere la proiectare. Așa 
s-a procedat recent' la un ansam
blu de locuințe din Tîrgu Mureș, 
în dependență față de condițiile 
naturale — mediu geografic, clima
tic — elementul vegetal poate să 
constituie un mijloc în realizarea 
specificității. Astfel, cuprinderea 
zonei lacurilor din nordul Capita
lei în structura orașului va aduce 
o contribuție însemnată la contu
rarea personalității sale urbane.

Raportul între dezvoltarea ac
tuală și de viitor a organismului 
orășenesc, pe de o parte, și ele
mentele existente valoroase, pe de 
altă parte, reprezintă azi o impor
tantă sursă de interpretare crea
toare a fenomenului urban. Ele
mente valoroase din vechea struc
tură a orașului pot avea un carac

ter activ în noul 
cadru în condiții
le în care — în 
raport cu volumul, 
amplasamentul și 
caracterul 
ele sînt 
ficate la 
ansamblului, 
neficiind de o a- 
semenea amenaja
re, edificiul brîn- 

piața Palatului, ceta- 
al noii esplanade din 

rnînăstiresc

Sînt militanți comuniști în a, că
ror viată și activitate își găsesc 
o largă întruchipare calități din 
cele mai alese ale clasei munci
toare — curajul și dîrzenia, ab
negația și spiritul tovărășesc. 
Unul din acești militanți a 
fost și Dumitru Grofu, de la 
a cărui naștere se împlinesc 90 
de ani. Acest muncitor, la prima 
impresie atît de liniștit- și retras, 
a fost un militant neșovăitor în 
întreaga sa activitate revoluțib- 
nară și a participat, de la începu
tul veacului nostru și pînă la 
moartea sa, la cele mai importante 
acțiuni care au marcat dezvoltarea . 
și maturizarea mișcării muncito
rești revoluționare din România.

Născut în anul 1876 în comuna 
Ciuperceni, din fostul județ Gorj, 
D. Grofu a intrat încă de tînăr în 
mișcarea muncitorească. în anul 
1906 se înscrie în sindicatul mun
citorilor metalurgiști. La începutul 
anului 1906 îl întîlnim în fruntea 
unor acțiuni greviste în București, 
care se desfășurau sub îndrumarea 
revoluționară 
Gh. Cristescu 
nescu.

Organizarea 
în 1906 și

a lui I. 
și Alecu

C. Frimu, 
Constanti-

Sindicșile

lor — 
vajori- 

scara 
Be-

covenesc din 
tea — ca ax 
Deva, sau complexul 
Cetățuia, văzut de pe terasele su
perioare ale pieței Unirii din Iași, 
adaugă prin participarea lor, un 
caracter propriu ansamblului res
pectiv.

Conturarea unor asemenea pre
ocupări în gîndirea și practica ur
banistică. reflectînd exigentele 
noastre, reclamă o adîncire a cer
cetării științifice privind acest do
meniu de activitate. Studiile refe
ritoare la modul de organizare a 
mediului construit sau la utiliza
rea judicioasă a timpului liber al 
individului și al colectivității, la 
procesul de industrializare a con
strucțiilor ca aspect al artei urba
ne sau la amenajarea peisagistică 
a teritoriului vor constitui un pre
țios sprijin spre împlinirea func
țională, economică și estetică a ca
drului vieții contemporane.

Comisiei 
înființarea primului 

„Cerc al tineretului muncitor" în 
1908, diferitele acțiuni de solidari
tate ale mișcării muncitorești cu 
răscoalele țărănești din 1907 și re
nașterea partidului social-demo
crat în 1910. acțiunile din anii 
1914—1916 împotriva primului 
război mondial imperialist și ma
rile demonstrații din anii 1918—• 
1920, care au culminat cu greva 
generală din octombrie 1920 îl gă
sesc pe D. Grofu participant activ,, 
mereu în mijlocul maselor 
adunările Cercului 
Muncitoare" sau la : 
niri ale partidului 
crat, fie la grevele 
puternicul sindicat al muncitorilor 
metalurgiști, unde din anul 1906 
pînă în 1929 — cu upele întreru
peri provocate de teroarea guver
nelor capitaliste — îndeplinea 
funcțiuni de conducere.

în mai 1921 este delegat la isto
ricul congres care a consfințit 
transformarea partidului socialist 
în partidul de tip nou, marxist- 
leninist al clasei muncitoare 
Partidul Comunist Român.

fie la 
„România 

marile întru- 
social-demo- 
conduse de

După procesul din Dealul Spirii, 
în care a fost implicat împreună 
cu ceilalți militanți comuniști par- 
ticipanți la Congresul I, D. Grofu 
își continuă activitatea îndeplinind 
diferite sarcini de partid pentru 
organizarea politică a clasei mun
citoare. El participă și ia cuvîntul 
la manifestațiile Blocului Munci- 
toresc-Țărănesc și ale sindicatelor 
unitare, la marile demonstrații 
pentru amnistia generală și res
pectarea drepturilor și libertăților 
cetățenești, la adunările Comite
tului Central de ajutorare a celor 
închiși, ca și la însuflețitoarele în
truniri ale tineretului muncitor. 
La congresul sindicatelor unitare 
din aprilie 1929 de la Timișoara 
expune raportul Comitetului Cen
tral de ajutorare a celor închiși. 
Congresul îl alege în unanimitate 
președintele Consiliului General 
Sindical Unitar.

După congres, la atacul între
prins de poliție și jandarmerie îm
potriva căminului muncitoresc, D. 
Grofu este grav rănit — în mo
mentul cînd, urcat pe baricade, în
demna pe muncitorii asediați să 
reziste terorii dezlănțuite, care 
avea drept scop desființarea orga
nizațiilor sindicale revoluționare 
din România.

Delegat în anul 1931 la Congre
sul al V-lea al P.C.R., D. Grofu 
se ridică cu fermitate pentru li
chidarea tuturor manifestărilor de 
fracționism și propune numeroase 
și sănătoase măsuri centru îmbu
nătățirea activității organizațiilor 
de partid și a organizațiilor de 
masă conduse de partid, pentru în
tărirea legăturilor partidului cu 
masele.

Pentru activitatea sa revoluțio
nară, D. Grofu a fost de numeroa
se ori arestat și întemnițat, schin
giuit cu sălbăticie de autoritățile 
represive burghezo-moșierești. D. 
Grofu moare în 1937. păstrîndu-și 
neclintită încrederea în victoria 
cauzei clasei muncitoare, a po
porului muncitor.

Astăzi avem fericirea să trăim 
vremurile în care năzuințele ce au 
însuflețit lupta eroică a celor mai 
buni fii ai poporului s-au împli
nit, întruchipîndu-se în mărețele 
realități, ale României socialiste.

Al. MIHAILEANU

Tntr-unul din raioanele magazinului „Electrotehnica" din Capitală
Foto : R. Costln

Intre 18 și 24 septembrie, în în
treaga țară se va desfășura „Săp- 
tămîna Crucii Roșii11. Intrată în 
țradiție, această manifestare va 
constitui un prilej de intensificare 
a sțctivității de propagare în rîn- 
durile populației a cunoștințelor 
igienico-sanitare, de atragere a 
noi donatori de sînge.

în această săptămînă, pe cu
prinsul țării vor avea loc con
ferințe educativ-sanitare în în
treprinderi, instituții, cartiere, 
comune și sate, vor fi organizate 
concursuri „Sanitarii pricepuți". 
Totodată, se vor programa simpo
zioane, conferințe avînd ca temă 
importanța donării onorifice de 
sînge, vor avea loc întîlniri între 
donatori și primitori de sînge. 
Activul voluntar sanitar, sub în
drumarea tehnică a cadrelor me- 
dico-sanitare, va participa la di
feritele acțiuni sanitare, va mo
biliza populația la desfășura
rea acțiunilor de curățenie și sa
lubrizare la orașe și sate.

Migrații
în ce categorie afectivă trebuie 

clasată columbofilia, această dra
goste pentru ginta porumbeilor că
lători, care cuprinde în fervoarea 
ei sute și mii de oameni ?

în categoria pasiunilor pure, de
zinteresate pecuniar, extraprofesio- 
nale ? Cu ce altă predilecție capti
vantă poate fi asemuită columbo
filia ? Greu de răspuns. Ea nu este 
mercantilă — ca să ne menținem 
la regnul păsărilor — ca îndeletni
cirea crescătorilor de canari cîntă- 
reți, nici pseudosportivă ca aceea 
a dresorilor de cocoși gladiatori, 
nu se întîlnește în scopuri practice 
cu aceea a zburătoarelor învățate 
să vîneze pentru om : șoimii pentru 
prada văzduhului, cormoranii pen
tru prada apelor marine...

...Am ridicat capul spre cer ca 
să privesc stolul porumbeilor — 
cîteva sute — abia sloboziți din 
cuștile și coliviile în care fuseseră 
aduși din toate regiunile țării, și 
chiar cu avionul, ca să participe 
la un concurs închinat unui festi
val, internațional al tineretului, găz
duit într-o țară socialistă. La Ora
dea a avut loc concursul, mai de 
mult. De pe banca grădinii publice 
pe care ședeam, am urmăr*t o scur
tă : vreme demonstrația aeriană 
efectuată pG azurul unei dimineți 
de sfîrșit de iulie. După cîteva ro
tiri operate în formație strînsă, sus, 
peste turlele și acoperișurile ora
șului, stolul s-a descompus. O 
misterioasă fracționare s-a produsArh. Alexandru SANDU
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Nicuță TÂNASE
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După ce am citit scrisoa
rea cu glas tare colegilor mei 
de redac|ie, mi-am aprins o 
țigară și am așteptat să se 
spargă o dată liniștea aceea 
apăsătoare. Ne uitam, mufi, 
unii la aljii. într-un fîrziu 
m-am ridicat, și am spus :

— Plec eu,
Și am plecaf cu primul tren 

spre locul de unde se auzeau 
semnalele S.O.S, Am urcat cu 
respirajia întretăiată scările 
Tribunalului din Turda,

— Avefi pe rol pentru 
data de 1 noiembrie un pro
ces de divorț al...?

Mi s-a dat dosarul. M-am 
retras într-un colț și cu cît 
înaintam în lectura pieselor a- 
flate la dosar, cu atît mi se 
încrețea pielea. Avocatul ce
lui care intentase acjiunea de 
divorț scormonise prin foate 
cotloanele celor 20 de ani de 
căsătorie ai familiei H, și pu
nea acum sub lupă toate de
fectele „pîrîtei”. Avocatul pî- 
rîtei nu se lăsă nici el mai 
prejos. Acești doi oameni, 
priviți acum prin lupta avo- 
cajilor, apar desfigurați. Alu
nița de pe obrazul stîng este 
o pecingine, iar zîmbeful a- 
dresat unui coleg se transfor
mă în adulter.

Am închis coperfile dosaru
lui, scîrbif. Luînd dosarul din 
mîinile mele, președintele tri
bunalului îl deschise din nou 
și mă înfrebă :

— Ce părere avefi ? îmi a- 
rătă cu degetul finalul pledoa
riei scrise pentru acfiunea de 
divorf. Avocatul punea pulbe
re la temelia acestei căsnicii 
și termina cu cuvintele : „Lup
tăm pentru pace I”.

Am vrut să spun ceva, dar 
m-am oprit, pentru că vorbe
le pe care eram gata, gata, să 
le dau drumul, erau prea asr 
pre. Mergeam pe stradă în- 
dîrjit, drămuindu-i pe amîn
doi. Acum și trimifătoarea 
scrisorii la redacfia noastră, 
care mă impresionase atît de 
mult, mi se părea, mi-o ima
ginam „urîtă", „mică” cu un 
suflet negru. El la fel. Eram 
nerăbdător. Voiam 
la fafa. Să stau de 
ei. Și mă întrebam 
gur. Dacă au fost așa cum îi 
înfățișează avocafii, cum s-au 
răbdat ? Cum au trăit sub ace
lași acoperiș 20 de ani? Nu-mi 
puteam răspunde.

Nu știu cum am ajuns la 
Depoul C.F.R. din Turda. Am 
adunat cîfiva muncitori cu ca
re lucrează Gh. H. și i-am în-

să-i văd 
vorbă cu 
așa, sin-

în 365 de zile
F. Brunea FOX

masa compactă a escadrilei.în
Daspărțițl brusc în pilcuri, porum
beii și-au vîslit aripile către cele 
patru zări, ca peste puțin, pangli
cile policrome atașate, de gleznele 
lor să salute cu o ultimă fluturare 
multicoloră trecătorii opriți un mo
ment pe străzile orașului, cu ochii 
spre azurul văzduhului.

— Nu-i ușor să crești asemenea 
cursieri, explică un „cunoscător" 
altuia, pe semne „neinițiat". Lu
crul acesta cere răbdare multă și 
tragere de inimă ; așa se explică 
pasiunea columbofililor, cum iși

zic

frebaf ce părere au despre a- 
cest om. M-am uitat cu coada 
ochiului la fiecare. Și le aș
teptam părerile, l-am ascultat 
tăcut și atent. Spre nedume
rirea mea, fofi tovarășii lui de 
muncă, dar absolut fofi, mi 
l-au zugrăvit în niște culori cit 
se poate de frumoase. Mi s-a 
părut la un moment dat că șe
ful lui a vrut șă mai adauge 
ceva. L-am luat de braf și am 
pornit cu el pe linie în sus. 
Numai noi amîndoi. El cunoș
tea și unele amănunte. Și mi 
le-a spus.

— In căsnicia lor se mai a- 
mestecă și părinfii femeii, du
pă - ’cîfe știu eu. Cînd s-a că-

ușa ala... s-a separat de noi. 
Stă în camera lăcătuită.

Am cerut voie să aprind o 
țigară și mi-am aprins-o. Și 
m-am uitat pe furiș la lacătul 
de la ușă. M-am uitat prin tot 
apartamentul : la mobila nouă, 
la toate lucrurile. Un inferior, 
mi-am zis eu în gînd, în care 
sînt foate condițiile ca o fa
milie să trăiască în bună pace 
și înțelegere.

A venit și el după o bucată 
de vreme acasă. Un om cu tn-

PE MARGINEA UNEI SCRISORI 
SOSITE LA REDACȚIE

săforit, ea nu avea nici 15 
ani. Au trăit bine multă vre
me. Prăpastia dintre ei a în
ceput să se mărească de cînd 
ea a fost angajată ca gestio
nară la Debitul de tutun din 
Turda-Oprișani. El a tăcut pu
țin ți apoi a continuat. Gelo
zia I La debit vin fel de fel 
de clienți. A mai avut, după 
cîfe știu, ți niște bani lipsă în 
gestiune ți a trebuit să-i a- 
copere din salariu. El ține ne
apărat ca nevastă-sa să nu 
mai lucreze ca gestionară. Pă
rerea mea este că o iubețfe. 
Și încă foarte mult...

Nu țfiam ce să mai zic. Am 
mers pe jos pînă la poarta 
pieței ți am urcat sus în biroul 
O.C.L.-ului. Am stat de vorbă 
ți aici cu cei care o cunoș
teau pe ea. Pe E. H.

Pe urmă, după ce am cobo
rî), mai zăpăcit ca oricînd, 
am regretat că am fost la tri
bunal. Eram amărît că mă pu
sese naiba să citesc dosarul 
ăla care-i sluțea pe amîndoi. 
Acum, după referințele cule
se, mi se păreau amîndoi oa
meni frumoși.

La ora 15 am urcat scările 
blocului 7 din sir. Rapsodiei 
(ce nume frumos are strada 
asta I). Femeia mi-a arătat o 
ladă cu încuietoarele rupte.

— Vedeți, încă de cînd 
m-am căsătorit, acum 20 de 
ani, el a venit cu această ladă 
în casă. Avea lacăt pe ea și 
niciodată nu mi-a dai voie să 
văd ce are înăuntru. De unde 
să știu eu că nu are sub lacăt 
scrisori, or fotografia unei a- 
mante ? Acum lacătul este la

făfișare blîndă, fare bună. în
fățișare de om cumsecade. 
Dar m-am mirat cînd a intrat 
cu bicicleta pe umeri în casă. 
A lăsat-o jos, a descuiat la
cătul, și a dus bicicleta înă
untru. Femeia s-a uitat puțin 
după el, apoi privindu-mă 
drept în ochi, mi-a spus :

— Vedeți ? Mi-a zgîriat și 
mobila cu. bicicleta lui.

Am strivit țigara în scrumie
ră și uitîndu-mă undeva aiu
rea, am auzit vocea bărbatu
lui :

— S-o las în hol ? De patru 
ori mi-ai spart cauciucurile ca 
să n-ajung la timp la serviciu.

l-am rugat să stea liniștiți 
și să asculte. Le-am citit scri
soarea trimisă de E.H. redac
ției. Le-am citit-o rar. Și în 
timp ce citeam, mă uitam cînd 
la unul, cînd la celălalt. După 
ce am terminat de citit, m-am 
ridicat și am dat să plec. Ea 
a venit după mine în hol și 
dintr-o „ladă’ — lada ei de 
astă dată — a scos niște scri
sori.

— Vedeți ? Astea sînt scri
sorile lui pe care le-a trimis 
părinților mei. Citiți-le și dv. 
să vedeți cum mă ponegreș
te... Le-am luat cînd am fost 
acasă la părinți.

N-am întins mîna să iau 
scrisorile. Nu voiam să mă 
uit în lăzile lor. Am apăsat pe 
clanță și am ieșit.

La ora 16 m-am întîlnit cu 
cele trei fete ale lor. Pentru 
că în cei 20 de ani de căsni
cie E. și Gh. H. au dat viață 
și la trei copii.

.Valorica. Pe ziua de 3 oc-

fombrie va împlini 18 ani. 
Este elevă la o școală de con
tabili agricoli. E tare drăguță, 
dar în privirile ei citești tris
tețe. Corespondează cu un 
băiat din Alba lulia și... n-am 
mai insistat.

Mariana. In ziua de 31 de
cembrie va împlini 15 ani. 
Este în clasa a IX-a, învață 
foarte bine, și e îndrăgostită, 
în taină, de Simon Templar. 
(„Sfînful”). Ar vrea să se facă 
arhitectă.

Rodlca. Are 13 ani. E în 
clasa a Vl-a, învață la fel de 
bine ca sora ei, îi place mu
zica, se gîndeșfe de pe acum 
la Conservator și îi admiră pe 
Herlea și Drăghicl.

în tot țimpul cît am stat 
de vorbă cu ele, simțeam cum 
se uită la mine cu teamă. Bă
nuiau, mi s-a părut mie, că o 
dată și o dată o să aduc vor
ba despre părinții lor. Des
pre cearta părinților. își închi
puiau, probabil, că sînt avo
cat, și am venit să le întreb 
cu cine vor să rămînă, cu 
mama ori cu tata. N-am pome
nit nimic despre tot ce afla
sem și mă 
mai liniștit, 
bun de la 
încet, spre

trebuie să 
proces ?

creștef, 
răspund,

crescătorii do porumbei voia
jori. E și la Oradea unul. Zidar, 
îl cunosc și de la el am prins nis
cai amănunte despre, „optul" ăsta 
nobil. Dacă l-ai vedea cum se ocu
pă de ei, cum îi dresează, ai înțe
lege de ce în clipa asta el, și mulți 
alții de aiurea, uniți printr-o pati
mă asemănătoare, așteaptă cu su
fletul la gură întoarcerea zbură
toarelor acasă, în orașele din celă
lalt capăt al țării.

— Știi că mă uimești ? Carevasă- 
zică nu sînt toți de aici, din orașul 
nostru ?

— Dacă-ți spun. Au fost aduși 
în Oradea din alte părți ; din Ti
mișoara, de la Cluj... însă grosul 
provine, mi se pare, tocmai de la 
București, unde există mulți cres
cători.

— Extraordinar —• rosti proaspă
tul inițiat, ridicînd reflex privirea 
spre văzduhul săgetat de drumeții 
văzduhului. Cine știe cînd vor a- 
junge la București...

— Acum e ora nouă dimineața. 
La cinci după-amiază sînt la des
tinație.

să nu-i 
și altceva, 
care mă 

o iubire cu care

iu- 
e 

re

forfam să par cît 
Mi-am luat rămas 
ele și am pornit, 
stafia autobuzului.

Pe la jumăfaiea drumului m-a 
prins din urmă Rodica. S-a 
apropiat de mine și cu ochii 
umezifi, privind 
m-a întrebat :

— Noi, fetele, 
ne prezentăm la

Am mîngîiat-o pe 
și neștiind ce să-i 
am tăcut. Am stat așa mufi a- n 
mîndoi cîteva secunde. Pe ur- | 
mă eu am luat-o la fugă să | 
prind cursa de Turda. M-am “ 
urcat în autobuz și nu m-am 5 
mai uitat înapoi.

Eram hofărît să nu scriu ni
mic din toată povestea asta, 3 
să o păstrez în mine. S-o uit. H 
Dar întrebarea fetiței, căreia H 
nu i-am dat răspuns, m-a ob- 9 
sedat tot drumul pînă la ra 
București. M-a obsedat și mă 
obsedează și acum cele două B 
lăzi ale părinților.

Dacă s-ar sparge lăzile as
tea care sapă prăpastia din- | 
tre părinți, ar mai avea ne- H 
voie cele trei fete de răspun- 
sul meu ? Eu tare n-aș vrea ca | 
fetele să se ducă la proces. | 
De ce ? Copiii întotdeauna își 
văd părinfii puternici și fru- S 
moși. g

Dar lăzile îl... Dar avoca- _ 
ții?! I

★
în afară de oîțiva membri ai 

Uniunii columbofililor, cu sediul la 
București, pe care-i cunosc, mai 
șiiu pe unul de la filiala din Pe
troșani. Ii zice ILIE STANCIU și e 
miner. Am fost la el acasă, tocmai 
cînd se întorsese din abataj. Ml-a 
întins mîna smolită de cărbune, 
mîna cu care duce la gură, în sub
teran, felia de pîine cu slănină, mî
na paternă care a lăsat urme pe o- 
brăjorii roz ai copiilor ieșiți să-l 
întîmpine la portiță, dar pe care 
s-a dus să și-o spele cu apă și 
săpun, cînd, nerăbdător, s-a apro
piat de hulubărie să-și cheme fa- 
voriții. I-a mîngîiat cu o mînă cu
rată, duminicală. De la el am înțe
les că în dragostea pentru colum
bele cărora le consacră mai tot 
„optul' de repaos, se exprimă o 
afecțiune nu separată de substanța 
vitală ce-1 ține „treaz" în orele gre
le și productive ale muncii 
din mină. Asemenea gheizerilor 
care se întorc la sursa lor termală 
din adîncuri, irizate de sclipirile 
caleidoscopice de afară, pasiunea 
minerului pentru adorabilele co-

lumbe era parcă o reverberație, 
un vis, o exaltare tonică, o fosfo
rescență — ca a flăcărilor de pe 
comori — a comorilor din străfun
duri pe care munca lui le desțele
nește și le revelează. L-am ascultat 
vorbindu-mi cu iubire și cu com
petență (a citit o groază de cărți 
de specialitate) despre virtuțile de 
poveste ale acestor păsări, despre 
„miracolul" lor :

— E ca și cum mi s-ar da să 
dezleg o enigmă a naturii — zicea.. 
Multe teorii s-au emis în legătură 
cu facultățile de orientare și mne
monice ale păsărilor migratoa
re, în genere, și ale porumbelului 
călător, în special. însă, oricît de 
valabile ar fi explicațiile științei, 
rămîne învăluită în taină acea 
însușire a porumbelului care, trans
portat într-o cușcă la imense dis
tanțe, revine acasă infailibil. E 
marea lor aventură, și științifică, 
dar și fantastică... în vastele spa
ții peste care plutesc, peste prive
liști terestre reperate de ochiul lor 
ager, peste o nedescrisă învălmă
șeală și desfășurare de munți, cîm- 
pii, ape, văi, păduri, porumbeii a- 
ceștia găsesc un fir al Ariadnei, 
călăuzitor... Cum 
besc ? Dar e 
o preocupare 
confortează, e
mă mîndresc. In plus, călătoresc, 
antrenamentul lor mă obligă să 
circul și eu, să-mi petrec dumini
cile în crînguri, mai întîi de pe lin
gă noi, apoi din ce în ce mai de
parte, de unde le dau drumul. Și 
ei ajung acasă înaintea mea. Și-n 
timpul acesta mă odihnesc, vă«z 
orașe noi, cunosc oameni. Eu cu 
porumbeii mei „migrez" în tot 
cursul anului.

Și mă întorc la unul din porum
beii plecați din Oradea. Iată-1 a- 
juns în București, după opt ore de 
vîslire aeriană, în necunoscut, 
iată-1 deasupra unui ocean de zinc, 
alcătuit din miile de acoperișuri 
sclipind în soare, ale unei urbe pe 
care perspectiva n-o diferențiază 
de celelalte urbe întîlnite pe par
curs. București 1

Mii și mii de acoperișuri are Bu- 
cureștiul. Mii și mii de case aproa
pe identice acoperă imensa arie a 
Capitalei, uniformizînd cartiere, 
străzi, ogrăzi. Care ochi uman e în 
stare să distingă, chiar cu luneta, 
în peisajul acesta revărsat ca o 
apă, acoperișul familial ? Ochiul 
porumbelului descoperă acoperișul 
domestic. După opt ore de vînzo- 
leală aeriană, porumbelul a ateri
zat pe pavilionul din strada Pan- 
telimon nr. 86, unde-1 așteaptă, cu 
ceasul în mînă, prietenul și protec
torul lui, columbofilul P. NICU- 
LESCU.

— Bravo î Ai fost... punctual — 
îl întîmpină vesel.

Porumbelul, istovit, a intrat în 
hulubăria lui spațioasă, sistemati
că, să se odihnească. Soarbe apa 
proaspătă din teicuță, ciugulește 
înfometat grăunțele de păpușoi, 
sau de grîu, de orz... Insă n-a uitat 
că mai întîi trebuie să dea o raită 
prin iatacul minuscul unde gungu
rește, hrănindu-și puii, soața.

— Ai fost cuminte ? o întreabă. 
Ai avut grijă de pui ? Dă ciocul să 
ți-1 pup 1

RECMMATH
De curînd — ne-a scris elena M. Mol- 

doveanu din comuna Găgești, raionul 
Bîrlad — ml s-a îmbolnăvit copilul. M-am 
dus cu el la dispensar. De serviciu era 
felcera Elisabeta Mavrodim. N-a vrut nici 
măcar să-i ia temperatura. în timp ce îi 
explicam de ce suferă copilul, ea își cu
răța unghiile, după care s-a pudrat, s-a 
rujat și apoi a început să-mi vorbească 
pe un ton cu totul necuviincios. Spre no
rocul meu, m-am întîlnit cu președintele 
sfatului popular comunal care m-a aju
tat să-mi duc copilul la Murgeni, unde a 
primit îngrijirile necesare. Felcera din 
Găgești „tratează" în acest fel pe acei 
pacienți care nu-i oferă găini, ouă sau 
alte cadouri. Ce părere are secția sani
tară raională despre asemenea abateri ?

Paulina Ciupernic din Roman ne-a scris 
că fostul ei soț, Vasile Oancea, nu-i mal 
plătește de trei ani pensia alimentară 
pentru copil. Pentru a se sustrage de la 
această obligație, el a dispărut de la do
miciliul său stabil din Buhuși, strada Al. 
I. Cuza 32, și a schimbat numeroase 
locuri de muncă. Adresîndu-ne Direcției 
Generale a Miliției, ni s-a răspuns că 
D.M.R. Bacău a trimis întreg materialul 
de cercetare Procuraturii regionale, cu

K- răspunsuri
propunerea ca V. Oancea să fie trimis 
in Judecată.

Rodacțla a expediat prin poștă Comi
tetului raional de partid Gilort o sesizare 
a unui corespondent din regiunea Olte
nia. După un timp însă, am aflat cu sur
prindere că scrisoarea trimisă nu a ajuns 
la destinație.

Ne-am adresat Oficiului P.T.T.R. Bucu
rești 33, care după cîteva zile ne-a lămu
rit : „Considerăm că recomandata a fost 
pierdută în timpul transportului — se 
spune în adresa primită din partea Ofi
ciului. Pentru întocmirea dosarului de 
despăgubire legală, trebuie să ne trimi
teți o copie după borderoul cu care s-a 
expediat".

E simplu, deci. în schimbul unei scri
sori pierdute de lucrătorii poștei, se oferă 
„despăgubiri legale". Dar ce despăgubiri 
se pot acorda, în fapt, pentru daunele 
provocate expeditorului și adresantului 
prin pierderea unei scrisori ? Despre a- 
ceasta nu se spune nimic. Oficiul amintit 
nici măcar nu s-a sim(it obligat să facă 
cercetări, să stabilească vinovatul sau vi
novății și să aplice sancțiunile meritate.

Ce părere au forurile de resort ale Mi
nisterului Poștelor și Telecomunicațiilor

despre acest joc „(le-a poșta" 
suri intenționează să ia pentru 
o dată pentru totdeauna ?

H
Locuiesc pe strada Valerian

nr. 5, raionul N. Bălcescu, împreună cu 
mama și fiul meu, în două camere pro
prietatea mea prin moștenire. în 1961 am 
fost încunoștințal că această „clădire", 
ridicată din paiantă prin 1918, urmează 
să fie demolată. Ne-am bucurat că ni se 
vor oferi șl nouă condiții bune de locuit. 
Pînă una-alta, am devenit chiriaș, trecut 
în controalele I.A.L, Am continuat însă 
să locuiesc tot acolo, cu diferența că de 
5 ani plătesc chirie în fiecare lună. Ceea 
ce — straniu I — nu mă scutește de... 
impozitul pe clădire, care — șl mal ciu
dat 1 — a sporit.

M-am adresat I.A.L.-uIul, Sfatului popu
lar raional N. Bălcescu, Sfatului popular 
al Capitalei. Răspunsul a fost identic : să 
aștept și să-mi achit „obligațiile". Eu sînt 
gata să plătesc în continuare ceea ce se 
cuvine.. Ii rog doar pe tovarășii care 
mi-au dat acest răspuns în doi peri să 
hotărască o dată pentru totdeauna : sînt 
proprietar sau sînt chiriaș ?

Dumitru MUCENIC 
București

? Ce mă- 
a-1 curma

Prescurea
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In conducerea întreprinderilor Electroputere"-Craiova
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EVIDENȚEI CONTABILE

un sis-

(Agerpres)

că 
au 
de

simplis- 
și prin 
acesteia

dimensiuni 
din dimen- 
Diesel elec-

Decebal URDEA 
director în Ministerul Finanțelor

sincron
de 16 M.V.A

SgS
H

în ultimul timp, în presa eco
nomică tot mai mulți specialiști 
și cadre de conducere din între
prinderi au dezbătut diverse as
pecte teoretice și practice ale per
fecționării sistemului informațio
nal economic, formulînd valoroase 
propuneri. Țin să precizez 
cele mai multe dintre ele 
fost preluate de organele 
resort din Ministerul Finanțe
lor și urmează să fie studiate. 
Printre altele, ministerul nostru 
preconizează perfecționarea forme
lor de înregistrare contabilă, în 
special a „jurnalului-order", 
simplificarea evidenței materiilor 
și materialelor, precum și a evi
denței cheltuielilor de producție, 
îmbunătățirea evidenței mijloace
lor fixe și a obiectelor de inventar 
de mică valoare sau scurtă du
rată. Raționalizările amintite vor 
fi puse în aplicare numai 
după o studiere atentă, amănun
țită și o largă consultare a econo
miștilor, specialiștilor în finanțe, a 
contabililor din diferite întreprin
deri, astfel îneît, în final, mă
surile elaborate să fie contribuția 
tuturor factorilor interesați. Unele 
dintre ele se găsesc de pe acum 
într-un stadiu avansat de analiză, 
urmînd a fi aplicate începînd chiar 
cu anul 1967.

Concomitent cu activitatea de 
perfecționare a evidenței contabi
le, considerăm că trebuie sporite 
eforturile pentru valorificarea la 
maximum a datelor furnizate de 
aceasta și dezvoltarea analizei e- 
conomice în toate întreprinderile. 
Insistăm cu precădere asupra a- 
cestui aspect, deoarece mai sînt 
situații cînd întocmirea dărilor de 
seamă și a bilanțurilor contabile 
— prețioase mijloace de analiză 
economică — este privită ca o o- 
bligație în sine, conducerile res
pectivelor întreprinderi socotind 
că aceste documente contabile sînt 
utile doar forului tutelar și orga
nelor bancare. O asemenea concep
ție este profund greșită și este a- 
limentată tocmai de subaprecie
rea posibilităților de analiză pe 
care le oferă evidența contabilă. 
Nu-i mai puțin adevărat că această 
reținere este generată și de faptul 
că bilanțurile ajung în mîna con
ducerii întreprinderii cu mari în- 
tîrzieri față de data cînd s-au 
produs fenomenele economice.

în prezent, există condiții pentru 
valorificarea mai deplină a date
lor furnizate de evidența contabi
lă, nu numai cu ocazia întocmirii 
dărilor de seamă (lunar, trimes
trial sau anual), ci și la intervale 
mult mai scurte — zilnic sau de
cadal. Merită relevată, în acest 
sens, experiența pozitivă a Uzinei 
mecanice Sinaia. Conducerea a- 
cestei întreprinderi consideră ca o 
datorie a sa să se informeze zil
nic asupra unor indicatori, cum 
sînt: producția marfă — fabri
cată, facturată, vîndută și înca
sată — beneficiul, valoarea produ
selor finite aflate în stoc, a fac
turilor existente în circuitul ban
car sau refuzate la plată, disponi
bilitățile bănești în contul de de
contare, creditele curente planifi
cate și temporare. Totodată, pe 
baza analizelor sînt stabilite, prin
tre altele, încasările și plățile

LA HUNEDOARA

Indici sporiți 
în folosirea
agregatelor

încărcătorii și topitorii de 
la furnalele secției I a Com
binatului siderurgic Hune
doara și-au îndeplinit pre
vederile de plan pe 9 luni. 
Succesul se datorește îndeo
sebi creșterii indicilor de utili
zare a agregatelor. Bilanțul a- 
rată că de la începutul anului 
s-a produs aici cu peste 50 ki
lograme fontă mai mult decît 
era planificat pe metru cub 
volum util și zi calendaristică. 
Ca urmare a reducerii consu
murilor specifice, furnaliștii 
au realizat economii peste plan 
în valoare de 7 300 000 lei.

RĂDĂUȚI:

Se dezvoltă 
fabrica de mobilă

La Fabrica ds mobilă din 
orașul Rădăuți au început lu
crările prevăzute pentru cea 
de-a doua etapă de dezvol
tare. Printre noile obiective 
care se vor construi se numără 
o nouă hală de producție, un 
pavilion administrativ, o cen
trală termică, diferite 
zite. Lucrările ce se 
vor duce la sporirea 
tății de producție a 
unități la 30 000 de garnituri 
de mobilă anual.

(Agerpres) 
vm

depo- 
execută 
capaci- 
acestei

preliminate pe următoarele trei 
zile, disponibilitățile în contul de 
decontare. Toate aceste informații 
prețioase și indispensabile condu
cerii producției sînt obținute prin 
preluarea datelor și interpretarea 
lor din evidența contabilă.

Cineva ar putea să se întrebe 
cum pot fi cunoscute zilnic date 
ca cele care privesc beneficiul, în
trucît este îndeobște cunoscut că 
acesta nu poate fi stabilit cu exac
titate decît după încheierea lucră
rilor de postcalcul, deci după ex
pirarea unei luni. în vederea in

de ce considerăm
cunoașterea ordinii 
și a tendințelor
a beneficiului, metoda

că 
de 
de

de secție sau întreprindere, 
această necesitate întrucît 
constată că munca conta- 

este privită ca o activitate

formării operative, la Uzina me
canică Sinaia, beneficiul se deter
mină zilnic pe baza defalcării sale 
din fiecare factură în parte. Prac
tica a confirmat că între benefi
ciul astfel stabilit și cel rezultat 
la sfîrșitul unei luni, din bilanț, 
există doar mici diferențe.

Iată 
pentru 
mărime 
evoluție 
defalcării după facturi trebuie să 
fie folosită și în alte întreprinderi. 
Dar, creșterea aportului evidenței 
contabile la conducerea științifică 
a activității întreprinderilor nu se 
poate obține de la sine. Ea este 
condiționată și de fructificarea în- 
tr-o mai mare măsură a cunoștin
țelor economiștilor care lucrează în 
domeniul contabilității, a posibili
tăților lor de analiză a proceselor și 
fenomenelor economice — aș zice 
— de transformare a acestora în 
colaboratori apropiați ai conducă
torului 
Susțin 
se mai 
bilului 
secundară, de pură consemnare în 
scripte a unor cifre. Chiar la Uzi
na mecanică Sinaia, unde persona
lul financiar-contabil se bucură de 
prestigiu, se mai întîlnesc aseme
nea situații. Contabilitatea fiecă
rei secții efectuează periodic di
verse analize, în special cu privire 
la prețul de cost, care sînt folo
site în cadrul ședințelor operative 
cu maiștri. Deși analizele întocmite 
sînt apreciate pozitiv, totuși con- 
tabilul-șef al secției nu este 
chemat la aceste ședințe, uitîndu- 
se că tocmai contabilitatea este 
aceea care furnizează o parte în
semnată din izvoarele concluziilor 
și a măsurilor care se stabilesc cu 
acest prilej. Deci, chiar și în mo
mentul de față, independent de 
perfecționările și simplificările ce 
se vor aduce evidenței contabile, 
există posibilități largi de utilizare 
eficientă a concluziilor formulate 
pe baza datelor furnizate de a- 
ceastă

Am 
Uzinei 
ea nu 
pentru 
contabile pot și trebuie să fie fo
losite cu mai multă eficiență pen
tru conducerea activității econo
mice. Noi vizăm perfecționarea evi
denței contabile pentru a-i crea, în 
cincinal, posibilități mai largi de u- 
tilizare. Și tocmai de aceea credem 
că atenția trebuie îndreptată con
comitent și spre îmbunătățirea e- 
videnței tehnico-operative. Acesta 
este domeniul în care sînt nece
sare cele mai radicale măsuri de 
modernizare. Eforturile ministeru
lui sînt îndreptate, în primul rînd, 
spre reducerea volumului de mun
că în întreprinderi și organele tu
telare, creșterea operativității în 
furnizarea și valbrificarea datelor 
înscrise în evidența contabilă. In 
acest spirit sînt bine venite pro
punerile și sugestiile de raționa
lizare și simplificare a evidenței 
contabile. Dar, în nici un caz nu 
putem fi de acord cu părerile „ex
pertului contabil" Constantin D. 
Dănilă — care. în treacăt fie spus, 
nu se jenează să semneze în „Scîn- 
teia“ cu un titlu pe care nu-1 mai 
posedă. Pe lingă unele afirmații în 
contradicție cu realitatea, Constan
tin D. Dănilă nu se sfiește să sus
țină ca „părere proprie" că va tre
bui să se treacă neîntîrziat Ia pla
nul zecimal de conturi, valabil 
pentru întreaga economie națio
nală, uzînd de o schemă care în 
esență a fost elaborată cu mult 
timp în urmă de alți economiști. 
Nu împărtășim ideea potrivit că
reia condiția indispensabilă pen
tru realizarea oricărui progres 
în domeniul evidenței contabi
le, inclusiv al mecanizării aces

formă de evidență.
insistat asupra experienței 
mecanice din Sinaia — și 
este singurul exemplu — 
a arăta că datele evidenței

I
I
I

I

teia, o constituie trecerea la 
planul de conturi zecimal, adi
că la o numărătoare zecimală 
a conturilor. Simbolizarea contu
rilor în cadrul planurilor de con
turi ale ramurilor economiei na
ționale este o problemă de tehni
că ce poate fi realizată după sis
temul serial, zecimal sau 
tem combinat.

Numai printr-o tratare 
tă a evidenței contabile 
necunoașterea sarcinilor 
se poate ajunge la concluzia că a- 
doptînd planul de conturi zecimal 
„contabilitatea se simplifică la 10 
mari conturi de sinteză". Trece
rea la planul de conturi zecimal 
implică modificări în sistemul de 
evidență și raportare al tuturor 
întreprinderilor și organizațiilor e- 
conomice, fără ca în mod practic 
să se realizeze ceva pe linia sim
plificării evidenței contabile. Spe
cialiști reputați în domeniul evi
denței contabile au răspuns pe 
larg la memoriile „expertului con
tabil" Constantin D. Dănilă, în le
gătură cu planul de conturi zeci
mal, arătîndu-i că adoptarea sim
bolizării zecimale nu constituie 
prin ea însăși o premisă indispen
sabilă perfecționării sau mecani
zării evidenței contabile.

Considerăm că problema princi
pală căreia trebuie să-i găsim re
zolvare este aceea de a spori evi
denței operativitatea în culegerea 
datelor primare necesare pentru 
luarea hotărîrilor de către fiecare 
conducător de întreprindere. Toa
te măsurile preconizate în cadrul 
Ministerului Finanțelor pentru îm
bunătățirea evidenței contabile 
sînt subordonate tocmai acestui 
scop : creșterea eficienței eviden
ței contabile în conducerea activi
tății întreprinderilor, în urmărirea 
îndeplinirii planului economic și fi
nanciar, în reflectarea modului în 
care se păstrează avutul obștesc, 
în intensificarea controlului finan
ciar în toate compartimentele ac
tivității economice.

IPROCHIM-București: se lucrează la macheta Fabricii de antibiotice din 
lași, întreprindere care se va extinde în anii cincinalului

Foto : A. Cartojan
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A LUCRĂRILOR AGRICOLE DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. I) 

de porumb pentru furaje, iar coo
perativele agricole și pentru plata 
zilelor-muncă este necesar ca păs
trarea lui să se facă cu cea mai 
mare grijă pentru a se înlătura 
orice pierderi sau deprecieri cali
tative.

în vederea asigurării unor canti
tăți sporite de furaje, unitățile a- 
gricole trebuie să folosească din 
plin condițiile deosebit de priel
nice din acest an, și să însilozeze 
cocenii de porumb, toate coletele și 
frunzele de sfeclă de zahăr, resturi 
de la grădinile de legume. Aceeași 
atenție trebuie acordată recoltării 
culturilor duble, a otavei, a ultimei 
coase la lucernă și alte plante de 
nutreț. Este în interesul fiecărei 
unități agricole, a tuturor oameni
lor muncii din agricultură să 
strîngă bogăția de furaje care exis
tă în această toamnă, asigurînd 
astfel dezvoltarea, în continuare, a 
creșterii animalelor.

Paralel cu strîngerea și depozi
tarea recoltei, o deosebită aten
ție trebuie acordată executării la 
timp a însămînțărilor de toamnă. 
Avem condiții minunate pentru ca 
această lucrare să fie făcută Ia un 
înalt nivel agrotehnic și 
punem o temelie solidă 
recolte.

Cercetările întreprinse 
țiunile experimentale și rezultatele 
obținute în producție de gospodă
riile de stat și cooperativele agri
cole au demonstrat că însămînțarea

astfel să 
viitoarei

în sta-

Pe standul de probe al fa
bricii de transformatoare elec
trice de la uzinele „Electro- 
putere"-Craiova a fost montat 
un generator sincron de 16 
M.V.A. Este cea mai mare ma
șină electrică rotativă realizată 
în uzina craioveană de la înce
putul fabricației și prima de 
acest tip din țara noastră. Ni
velul pierderilor suplimentare în 
bobinajul statorului a fost re
dus datorită folosirii în con
strucție a unor transpoziții spe
ciale. Pentru transportul ma
șinii — a cărei greutate însu
mează 45 de tone — la locul de 
montaj a fost utilizată o sanie 
specială, ale cărei 
ajung la jumătate 
siunile locomotivei 
trice.

PE URMELE ARTICOLELOR „SCINTEII

„Controlul preventiv
al calității proiectelor”

„Cum se generalizează
metodele moderne de

In legătură cu articolul cu titlul de 
mai sus, Ministerul Industriei Chimi
ce ne comunică:

Articolul publicat a constituit obiec
tul unor analize amănunțite în vederea 
stabilirii măsurilor necesare de con
tinuă îmbunătățire a activității de avi
zare atît la beneficiari și direcțiile 
generale titulare de investiții, cît și în 
cadrul consiliului tehnico-științific.

Trebuie să remarcăm că în minis
terul nostru problemelor de construc
ții și arhitectură li se acordă o atenție 

că 
este sigu- 

trebuie luate

pe larg în 
Superior al 
și în con- 

și raionale.

influențează într-o măsură hotărî- 
toare viitoarea recoltă. Cînd semă
natul se face în cadrul epocii opti
me, cu semințe din soiuri in
tensive, condiționate și tratate, 
cînd se asigură densitatea norma
lă de plante prin folosirea unor 
cantități corespunzătoare de semin
țe la hectar și se pregătește un bun 
pat germinativ, care să asigure ca 
plantele să încolțească și să înfră
țească normal se poate spune 
viitoarea producție 
ră. Măsurile care 
pentru executarea însămînțărilor 
au fost analizate 
ședința Consiliului 
Agriculturii, precum 
sfătuirile regionale 
Cu acest prilej au fost elaborate și 
aprobate recomandările cu privire 
la cultura griului în 1966—1967. 
Este necesar însă să fie subliniate 
din nou cîteva lucruri mai impor
tante care trebuie să stea în aten
ția consiliilor agricole, a specia
liștilor din unitățile agricole so
cialiste, a tuturor celor ce mun
cesc pe ogoare.

După cum se știe, sporirea pro
ducției de grîu este hotărîtă, în 
marc măsură, de extinderea și ge
neralizarea soiurilor intensive. în 
gospodăriile de stat unde se folo
sesc cantități mai mari de îngră
șăminte și deci se poate asigura 
un agrofond superior. întreaga su
prafață va fi semănată cu soiuri 
intensive. Și în cooperativele agri
cole se asigură asemenea' semințe

suprafețelor con- 
celor mai simple 
constructive, mai 
de îmbunătățiri 
cărora în cadrul

deosebită. Institutele noastre de pro
iectare colaborează, pe parcursul ela
borării proiectelor, cu specialiștii Di
recției generale de construcții și mon
taj uzine chimice și rafinării, în toate 
problemele privind soluțiile optime de 
construcții-montaj, arhitectură și or
ganizarea de șantier. în ședințele con
siliului tehnic-științific se analizează 
numai problemele ce nu au putut fi 
rezolvate pe parcursul proiectării, a- 
doptîndu-se variantele optime din 
punct de vedere tehnico-economic și 
care asigură realizarea într-un termen 
cît mai scurt a investiției. Totodată, 
în ședințele C.T.S. se fac unele reco
mandări privind analizarea și adîn- 
cirea unor soluții constructive sau ar
hitectonice, care se rezolvă ulterior.

Este de menționat, totuși, că în 
domeniul reducerii 
struite, al adoptării 
și economice soluții 
există posibilități 
pentru fructificarea 
Ministerului Industriei Chimice s-au 
luat o serie de măsuri, astfel îneît în 
C.T.S. aceste probleme să fie anali
zate la nivelul tehnico-economic ne
cesar.

în articol se arată rolul important 
al colaborării proiectanților construc
tori, arhitecți și tehnologi Ia adoptarea 
celor mai bune soluții. Incontestabil, 
constructorii și arhitecții trebuie să 
aibă o poziție critică față de tema 
tehnologică, cu condiția să nu subor
doneze necesitățile tehnologice unor 
aspecte de estetică arhitectonică.

Considerăm că articolul publicat 
este de un real folos pentru ministerul 
nostru și, chiar dacă în unele proble
me nu am fost citați, vom ști să tra
gem învățămintele ce decurg, pentru 
îmbunătățirea în continuare a acti
vității de control a proiectelor.

Ing. loan VEI.EA 
prim-adjunct al ministrului 
industriei chimice

acestui 
pentru 
126 000 

pune 
aces-

pentru 80 la sută din suprafețele 
cultivate. Pentru toamna 
an s-a creat un fond 
schimb în cantitate de 
tone. Problema care se 
acuma este urgentarea 
tui schimb pentru ca în momentul 
începerii semănatului cooperative
le agricole să nu se vadă în situa
ția de a nu avea semințele cores
punzătoare. Sînt regiuni în care 
această acțiune se desfășoară în
tr-un ritm nesatisfăcător. Consiliile 
agricole au datoria să sprijine coo
perativele agricole pentru grăbirea 
ei. Să nu se uite că mai tîr- 
ziu lucrările agricole vor fi 
din ce în ce mai aglomerate. De 
aceea în cîteva zile va trebui să se 
termine, peste tot, schimbul se
mințelor. La fel de importantă 
este și condiționarea semințelor. 
După datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii, re
zultă că în gospodăriile de stat 
s-au condiționat 96 la sută din can
titățile 
această 
rativele agricole 
sută. Trebuie, de asemenea, ve
rificate îndeaproape și cu cea 
mai mare răspundere calitatea a- 
cestei lucrări, dacă sămînța este 
lipsită de corpuri străine și are 
germinația bună, dacă s-a efectuat 
tratarea contra bolilor și dăunăto
rilor. In timpul care a mai rămas 
pînă la începerea semănatului, să
mînța poate fi condiționată și re
condiționată pentru a ajunge în 
pămînt numai boabe curate, sănă-

care vor 
toamnă.

fi folosite în 
iar în coope- 
numai 80 la

exploatare a țițeiului”
Spicuim din răspun

sul primit de la Minis
terul Petrolului:

Problemele ridicate 
în articol sînt de o im
portanță deosebită pen
tru creșterea continuă 
a producției de țiței din 
țara noastră. Pe baza 
hotărîrii colegiului mi
nisterului, s-a inițiat o 
acțiune în curs de des
fășurare pentru anali
zarea completă a tutu
ror zăcămintelor din 
țară în vederea stabi
lirii celei mai eficiente 
metode de exploatare, 
care să permită obține
rea unor factori de re
cuperare măriți și in
tensificarea ritmului de 
producție. în ultimii 
ani, s-a acordat o aten
ție permanentă extin
derii unor metode mo
derne ca : injecția de 
apă sărată și combate
rea viiturilor de nisip. 
Metoda tratamentului 
cu substanțe tensioac
tive neionice a țițeiu
lui și a sondelor, amin
tită în articol, a fost în 
ultimii ani experimen
tată cu succes și apli
cată cu rezultate satis
făcătoare la un număr 
important de sonde. 
Numai în semestrul I 

al anului în curs s-au 
executat 81 <le opera
ții la sonde, care au 
dat un însemnat plus 
de producție.

După cum se arată 
și în articol, un obsta
col în calea utilizării 
substanțelor tensioacti- 
ve neionice în tratarea 
țițeiului și a sondelor 
îl constituie lipsa de 
chimicale, care în pre
zent, în mare parte, se 
aduce din import. 
Datorită eficienței deo
sebite a acestor sub
stanțe, atît în domeniul 
tratării țițeiului și a 
sondelor cît și în com
baterea coroziunii, Mi
nisterul Petrolului, prin 
planul de cercetare al 
Institutului de cerce
tări foraj-extracție 
Cîmpina, a studiat sin
tetizarea unor substan
țe tensioactive neioni
ce românești, similare 
cu cele din import. 
După mai mulți ani do 
cercetări și experimen
tări, s-a reușit sinteti
zarea unui număr de 
7 tipuri de substanțe, 
destinate diferitelor tra
tamente și operațiuni, 
caic, experimentate în 
șantier sau în labora
tor, s-au arătat a fi

Condițiile naturale 
an — ploi suficien- 

regiunile țării — au

toase. Inginerul agronom răspunde 
tie folosirea unor semințe care în
deplinesc normele de calitate.

Pregătirea terenului pentru se
mănat este, de asemenea, o lucrare 
importantă, 
din acest 
te în toate 
dat posibilitate să se execute ară
turi de vară pentru însămînțările 
de toamnă pe o suprafață de pes
te 1 600 000 hectare. Paralel cu 
aceste lucrări, au fost aplicate 
190 000 tone de îngrășăminte chi
mice pe o suprafață de 832 000 
hectare, precum și importante can
tități de îngrășăminte naturale.

Ce s-a făcut pînă acuma este o 
realizare de necontestat. Ea se da- 
torește muncii harnice a mecani
zatorilor din G.A.S. și S.M.T., care 
au efectuat, în lunile de vară, un 
mare volum de lucrări. Nu trebuie 
uitat însă că o suprafață apreciabilă 
cu grîu, orz și secară — circa 2 mi
lioane de hectare — se seamănă 
după plante care părăsesc mai tir- 
ziu terenul și a căror recoltare a 
început tocmai în aceste zile. Așa 
cum s-a subliniat și în recomandă
rile Consiliului Superior al Agri
culturii, 
porumb și alte prășitoare 
munca 
îneît terenul să poată fi eliberat 
și pregătit din vreme, pentru a se 
asigura un interval de timp în care 
solul arat să se așeze. Prin urma
re, aceasta presupune grăbirea 
strîngerii recoltei. în primul rînd 
de pe acele terenuri care urmează 
să fie însămînțate cu cereale de 
toamnă. Dacă în partea de sud și 
sud-est a tării problema este mai 
ușor de rezolvat, situația e mai di
ficilă în regiunile din 
coacerea porumbului 
ziată.

In toate situațiile 
mănatului este sarcina cea 
importantă. Acest lucru nu tre-

cînd griul urmează după 
tîrzii, 

trebuie astfel organizată

nord unde 
este întîr-

grăbirea se- 
mai

perioada 
cerut

foarte aproape sau la 
fel de eficiente ca și 
cele din import. Pen
tru anul 1966, s-a soli
citat Ministerului In
dustriei Chimice să ne 
asigure asemenea sub
stanțe în cantitate to
tală de 300 tone. Ni 
s-a aprobat cantitatea 
de 130 tone, din care 
s-au livrat pînă la 15 
august 40 tone, urmînd 
ca restul să primim în 
cursul trimestrului III.

Pentru
1967—1970, s-â 
Ministerului Industriei 
Chimice să ne asigure 
fabricarea unei canti
tăți de 600—1 000 tone 
anual de substanțe ten- 
sioactive. Pînă la acea
stă dată nu am primit 
o asigurare fermă pri
vind posibilitatea livră
rii acestei cantități.

în ce privește cele
lalte sugestii și reco
mandări, noi le consi
derăm juste și bineve
nite, în prezent ele fi
ind în studiu în vede
rea luării celor mai e- 
ficiente măsuri de a- 
plicare în practică.

Ing. I. NICULESCU 
director al Direcției 
tehnice din Ministerul 
Petrolului

buie privit unilateral. Specialiștii 
din unități trebuie să se orienteze 
în această privință și, pe baza con
dițiilor locale, să indice pe răspun
dere proprie momentul cînd să în
ceapă semănatul și timpul cît să 
dureze executarea lucrării pentru 
a se încadra în epoca optimă. Toate 
acestea trebuie însoțite de execu
tarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate atît la pregătirea patului 
germinativ cît și la semănat.

Aceeași grijă trebuie acordată 
creării unor condiții optime plan
telor agricole care se însămînțează 
în primăvară : porumb, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, cartofi, le
gume, plante furajere. Cultivarea 
acestora în arături de toamnă, bine 
fertilizate asigură obținerea unor 
mari sporuri de recoltă. De aceea, 
pe măsură ce tractoarele se elibe
rează de la semănat și de la alte 
munci, ele să fie folosite la execu
tarea arăturilor de toamnă, lucrare 
care nu trebuie amînată nici o zi.

Desfășurarea în cele mai bune 
condiții a campaniei agricole de 
toamnă presupune o colaborare 
strînsă între consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste în toate ac
țiunile care se întreprind în di
recția sprijinirii cooperativelor a- 
gricole. Consiliile agricole ca orga
ne ale statului care răspund de 
bunul mers al agriculturii pe teri
toriul respectiv să controleze 
nivelul calitativ la care se execu
tă lucrările, să ia măsuri urgente 
de îndreptare atunci cînd se con
stată deficiențe privind executarea 
însămînțărilor și a celorlalte lu
crări agricole din această perioadă.

Oamenii muncii din agricultură, 
specialiștii din unitățile agricole, 
din consiliile agricole și trusturile 
locale Gostat, sînt chemați să acor
de cea mai mare atenție bunei 
desfășurări a lucrărilor agricole de 
toamnă pentru a asigura atît strîn
gerea fără pierderi a produselor 
de toamnă, cît și punerea unor 
baze temeinice recoltei viitoare.
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ZILELE GEORGE COȘBUC

Evocînd istoria
poporului roman

Teodor VIRGOLICI

TEATRUL NAȚIONAL
DIN BUCUREȘTI

Încheierea sesiunii

Concepîndu-și opera ca o 
sinteză a vieții și a sufletu
lui poporului român, George 
Coșbuc s-a simțit chemat să 
o întregească cu cele mai 
vii și mai pilduitoare ima
gini transmise de străbuni, 
perpetuate de-a lungul 
veacurilor. Poeziile în care 
George Coșbuc evocă tre
cutul nu sînt însă simple 
transpuneri în versuri a unor 
momente și episoade istori
ce. Datorate unui poet înzes
trat cu o superioară conști
ință artistică și civică, însu
flețit de un fierbinte patrio
tism, aceste versuri transmit 
un mesaj înălțător, corelîn- 
du-se deplin și formînd un 
tot unitar, indestructibil, cu 
întreaga sa operă.

Versurile sale de inspira
ție istorică au drept coordo
nată fundamentală ideea că 
poporul român este depozi-

zei te crezi pe lume și pus
tiu tu te socofi. // Iată-ți 
gloria de veacuri I Umbre 
mari din lumea moartă, / 
Ah, că n-am eu glas de tu
net ca să pot să le re
chem —/ Ne avem și noi 
Olimpul, și pe-a veșniciei 
poartă / Am intrat și noi; 
și-ntr-însul zei fără de moar- 
te-avem 1“

Evocînd trecutul, George 
Coșbuc a înțeles că poporul 
român a luptat, de-a lungul 
veacurilor, atît pentru drep
tatea și libertatea sa națio
nală, cît și pentru cea soci
ală. Cel ce-a scris zgudui
toarele versuri din „Noi 
vrem pămînt 1", dînd glas 
suferințelor și năzuințelor 
țărănimii asuprite, a relevat 
în imagini la fel de impre
sionante ideea că aspirațiile 
de dreptate și libertate so
cială vin din vremuri înde-

fflWMWMIMMI
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tarul unor alese însușiri moș
tenite de la cei mai vechi 
locuitori ai gliei strămoșești, 
însușiri pe care le-a conso
lidat, Ie-a înfrumusețat și 
le-a îmbogățit în iureșul vre
murilor. Din toate aceste 
versuri se desprinde ideea 
că dorul de libertate, dem
nitatea și eroismul în fața 
dușmanilor patriei, spiritul 
de sacrificiu și nețărmurita 
dragoste de țară au ars în
totdeauna la noi ca o fla
cără. vie. Demnitatea străbu
nilor în fața cotropitorilor și 
a morții era astfel celebrată 
în „Decebal către popor" : 
„Din zei de-am fi scoborî- 
tori, / C-o moarte tot sîn
tem datori! / Totuna e 
dac-ai murit / Flăcău ori 
moș îngîrbovit; / Dar nu-i 
totuna leu să mori / Ori 
cîne-nlănțuit". Același su
blim mesaj patriotic îl trans
mite și poezia „Moartea lui 
Gelu", demonstrînd că dra
gostea de țară, dorul de li-v 
bertate sînt mai puternice 
decît moartea. Rănit pe 
cîmpul de luptă, voievodul 
Gclu își simte sfîrșitul aproa
pe, dar rămîne neclintit în 
convingerea că românii se 
vor ridica din nou și vor 
scutura jugul cotropitorilor: 
„Atunci cînd sosit va fi cea
sul [...] armat voi ieși eu afa
ră, / Și veseli vom trece noi 
iară / Prin suliți și foc înain
te, / Să fie potrivnicii min
te / Că-s vii, cînd e vorba de 
țară, / Și mor ții-n mor
minte I"

Lirica de inspirație isto
rică a lui George Coșbuc a 
avut semnificații de preg
nantă actualitate pentru vre
mea în care a trăit. Expo
nent și interpret, la începu
turile creației sale, îndeosebi 
al poporului român din 
Transilvania, oprimat de im
periul habsburgic, poetul a- 
vea drept țel suprem să in
sufle sentimentul demnității 
și mîndriei naționale, dorin
ța de libertate, încrederea 
nestrămutată în izbînda fi
nală, cultivarea marilor tra
diții de vitejie și eroism. In 
„Fragment epic", evocînd o 
seamă de momente impor
tante din istoria românilor 
și figurile luminoase ale bra
vilor voievozi care s-au iden
tificat cu țara și cu poporul, 
conducîndu-1 Ia biruință, 
George Coșbuc dădea drept 
pildă gloria străbună pentru 
a menține mereu treze, în 
conștiința contemporanilor 
săi, curajul și bărbăția, spi
ritul jertfei patriotice: „Și tu, 
neam român, tu astăzi stai 
cu inima pierdută, / Făr de

părtate. Evocînd revoluția 
din 1821, Coșbuc accentua 
în mod distinct în poezia 
„Oltenii lui Tudor", carac
terul social al acestei ridi
cări a poporului împotriva 
exploatatorilor și asupritori
lor : „Oh, ciocoi, te-ajung în 
fugă / Toți răzbunătorii 
tăi I // Cine vrea părtaș să 
fie / Dreptului pe-acest pă
mînt / După Tudorin să 
vie!“. Dorindu-și „Mîndra 
patrie română / Nu supt 
braț de oameni slabi, / Ci 
voinică și stăpînă / Cum a 
fost sub Basarahi", poetul 
exprima, indirect, dar evi
dent, voința dirză de luptă 
a maselor asuprite din vre
mea sa : „Cine nu-i cu voi 
să știe I Că izbit va fi de 
voi, / De cei strașnici în 
mînie / Și din leagăn de 
eroi".

Urmărind istoria poporu
lui român în momentele ei 
majore, din îndepărtatele 
vremuri ale înfruntării din
tre daci și romani și pînă la 
cele mai apropiate eveni
mente ale epocii în care a 
trăit, George Coșbuc a con
sacrat multe pagini războiu
lui pentru cucerirea inde
pendenței naționale, din 
1877, ale cărui ecouri dăi- 
nuiau vii în vremea sa. în 
poezii 
rului", 
dealul 
atac", 
tecul 
George Coșbuc a zugrăvit 
cu un intens dramatism, atît 
încleștarea luptei, cît și ad
mirabilele însușiri de care 
au dat dovadă ostașii ro
mâni. Poetul le dezvăluie 
cu căldură, 
participare 
rile calități morale, patrio
tismul înflăcărat, bărbăția 
și eroismul, abnegația în 
luptă, atitudinea demnă în 
cele mai tragice împrejurări, 
încrederea în biruință. Geor
ge Coșbuc, cunoscător 
profund al sufletului și ca
racterului oamenilor din po
por, a reîntrupat, cu o de
săvârșită subtilitate artistică, 
eroi anonimi din marea 
masă a ostașilor, oameni 
pentru care sacrificiul de 
sine, dăruit apărării patriei, 
libertății și independenței, 
izvorăște nemijlocit dintr-o 
necesitate organică, se cir
cumscrie în ordinea firească 
a atitudinilor umane și civi
ce. Ostașul Ion, înainte de a 
cădea pe cîmpul de bătălie, 
voia să-i trimită mamei sale 
o epistolă în care biruința 
asupra dușmanului e descri
să cu o exemplară modestie,

ca „Povestea căpra- 
„In șanțuri", „Pe 

Plevnei", „Coloana de 
„Dorobanțul", „Cîn- 
redutei" și altele,

cu o totală 
afectivă, ma-

Primele concerte

la Filarmonică
îh sala Ateneului va avea loc astăzi ORA 20, 

primul concert al orchestrei „Barbu Lăutaru' a 
Filarmonicii de stat „George Enescu', în cadrul 
stagiunii 1966—1967. Dirijor : Florian Economu. 
Soliști : Maria Lătărețu, Angela Moldovan, Ana 
Ispas, Ion Cristoreanu, Vlad Dionisie, Damian 
Luca și alții.

Deschiderea stagiunii orchestrei simfonice a 
Filarmonicii bucureștene va fi marcată prin 
concertul inaugural de SlMBATA 24, ORA 20, în 
sala Ateneului. Sub bagheta dirijorului Mircea 
Basarab, orchestra va executa, în primă audiție, 
Simfonia op. 16 de Pascal Bentoiu, Concertul 
pentru pian și orchestră nr. 3 în do minor de 
Beethoven (solist Julius Katchen — S.U.A.) și 
Simfonia a IV-a în re minor de Schumann. 
Concertul se repetă DUMINICA 25, ORA 11, în 
aceeași sală.

ca un fapt obișnuit, care 
trebuia împlinit: „Și i-am 
făcut, măicuță, vînt, / L-am 
scos de tot din țară, / Mă
car stetea pe sub pămînt / 
Și nu ieșea pe-afară. / Și-am 
prins și pe-mpăratul lor, / 
Pe-Osman nebiruitul, / Că-l 
împușcase-ntr-un picior / 
Și-așa i-a fost sfîrșitul" („O 
scrisoare de la Muselim-Se- 
lo").

Lirica lui George Coșbuc 
inspirată din istoria poporu
lui român cucerește și as
tăzi atît prin nobilul mesaj 
patriotic pe care-1 transmi
te, cît și prin frumusețea ar
tistică neperisabilă a celor 
mai multe dintre aceste ver
suri. Evocînd episoade din 
epoci atît de zbuciumate, 
versurile sînt dinamice, pli
ne de patos și intensitate 
dramatică. Poetul surprinde 
în imagini simple, dar de o 
amplă rezonanță, însușirile 
oamenilor din popor, figu
rile luminoase ale bravilor 
voievozi, semnificațiile ma
jore ale luptei lor. Un 
merit esențial al acestor 
poezii, ca de altfel al Întregii 
lirici coșbuciene, este acela 
că află audiență directă în 
sensibilitatea cititorului, tre
zesc emoții puternice, cu e- 
couri prelungi în inima sa.

Poeziile de inspirație isto
rică emoționează profund și 
vor emoționa continuu în 
posteritate, întreținînd me
reu vie sfînta flacără a pa
triotismului, deoarece Geor
ge Coșbuc, așa cum însuși 
s-a definit, a fost cu adevă
rat „suflet în sufletul nea
mului".

La Năsăud s-au încheiat sîmbătă lucrările 
sesiunii științifice festive consacrate centenaru
lui George Coșbuc. în cea de-a doua zi au fost 
ținute comunicările „Vocabularul poeziei lui 
Coșbuc' de prof. univ. Gavril Istrate (Iași), 
„George Coșbuc și folclorul Năsăudului* de 
lector universitar Ion Apostol-Popescu (Tg. Mu
reș), „Bocetul românesc în interpretarea lui 
George Coșbuc' de conferențiar universitar Ion 
Chițimia (București), „Comentatorii critici ai lui 
Coșbuc In anii uceniciei" de Onișim Filipoiu 
(Cluj), „Traducerile lui Coșbuc din literatura 
sanscrită' de Sergiu E. Demetiian (București), 
„George Coșbuc, preludii la universalitate' de 
Constantin Crișan și Victor Crăciun (București). 
Cuvîntul de închidere intitulat „Probleme socia
le în creația lui Coșbuc' a fost rostit de prof, 
univ. Ștefan Pobcu, membru corespondent al 
Academiei, președintele filialei din Cluj a So
cietății de științe istorice șl filologice.

Tot în cursul zilei de stmbătă, la Sîngeors- 
Băi și Feldru au fost dezvelite plăci comemora
tive pe clădirile unde Coșbuc își petrecea va
canțele In mijlocul rudelor șl prietenilor.

La cinematograful „Flacăra" din Năsăud a 
fost prezentat filmul In culori „Goorge Coșbuc, 
cîntăieț al pămîntului românesc". In sala liceu
lui din localitate, orchestra Filarmonicii de stat 
din Cluj a susținut un concert festiv.

Expoziție la Cluj
Sfmbătă, la Biblioteca centrală universitară 

din Cluj a avut loc festivitatea deschiderii ex
poziției omagiale „George Coșbuc". Expoziția 
împletește firul cronologic al vieții poetului cu 
momentele reprezentative ale operei sale. Ea 
prezintă publicului o mare bogăție de documen
te, rod al ultimelor cercetări întreprinse, cuprin
zătoare bibliografie ilustrată și adnotată, facsi
mile de 
viste și 
Coșbuc, 
trate In 
clujeană.
parte oameni de știință și cultură, cadre didac
tice din învățămîntul superior, scriitori, ziariști.

(Agerpres)

manuscrise, ediții rare și festive, re- 
ziare, lucrări muzicale pe texte de 
amintiri ale contemporanilor — păs- 
original sau în copie la biblioteca 

La deschiderea expoziției au luat
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ȘI-A DESCHIS STAGIUNEA
stagiunea Teatru-S-a deschis

Iul Național „Ion Luca Caragials" 
— a 115-a stagiune a primei noas
tre scene. De asemenea, își re
deschid porțile în aceste zile mul
te alte teatre din Capitală și din 
țară. Este un eveniment important 
al vieții culturale, începutul unui 
nou sezon de activitate rodnică a 
slujitorilor artei dramatice.

Pentru spectacolul inaugural al 
actualei stagiuni, Naționalul bucu- 
reștean a ales una dintre operele 
de frunte ale dramaturgiei noas
tre : „Vlaicu Vodă', de Alexandru 
Davila, piesă cu profunde semni
ficații patriotice și care a marcat 
un moment important al dezvoltării

AER
Paul STAHL

I

care saf. Ne gîndim la căminul cul
tural și la școală. Pionierii au adesea 
în grija lor grădini de flori sau de 
legume, spre pildă, adevărate școli 
pentru viitorii agricultori și gospodari. 
Dacă i-am obișnui să iubească și să 
îngrijească vechea cultură populară 
locală ? O dată construcția găsită și 
rezervată, inventarul ei se poate alcă
tui cu ajutorul celor din sat. Mi-aș

situat 
muzee 

celelalte,

Țara noastra a găzduit cîfeva z''e 
specialiști de renume ai unei disci
pline care, folosind datele unor ști
ințe cu tradiție (sociologia, etnogra
fia, folclorul), capătă din ce în ce mai 
mare însemnătate în întreaga lume. 
Esle vorba despre cei care se preo
cupă sau lucrează direct în domeniul 
muzeelor în aer liber, afîf de vii și 
de atrăgătoare pentru marele public.

Gazdă a cărei ospitalitate nu se 
dezminte nici de data aceasta, Româ
nia a organizat o consfătuire proprie 
pe tema muzeelor în aer liber, la 
care au participat ca invitați oameni 
de știință din 23 de țări. Necesitatea 
organizării unei astfel de înfîlniri de
curge din fapful că sîntem printre 
cei dintîi care au realizat astfel de 
muzee ; Muzeul Satului, înălțat în 
1936 de Dimifrie Guști, trebuie citai 
în primul rînd. Sîntem de asemenea, 
printre cei la care această formă mu
zeală capătă o tot mai mare însem
nătate. Muzeul Satului s-a dezvoltat 
în ultimii douăzeci de ani. Lui i s-au 
alăturat muzeul în aer liber al Clujului, 
al Sibiului, al Branului, pentru a nu 
cita decît cele cîteva în care există în 
momentul de față un număr însem
nat de construcții tradiționale trans
formate în piese muzeale.

In momentul de față avem muzee 
în aer liber axate pe arhitectura ță
rănească, ce pot fi clasificate în mai 
multe categorii, lată mai înfîi Muzeul 
Satului ; el oferă imaginea unui sat 
tradițional, reprezentativ pentru în
treaga țară. Alte muzee înfățișează 
aspecte privind, de asemenea, întreaga 
viață tradițională, dar limitate la o re
giune (muzeul în aer liber al Tran
silvaniei, situat în Cluj, sau cel al sa
telor așezate pe plaiurile care mărgi
nesc vechiul drum comercial dintre 
Brașov și Cîmpulung, muzeu 
în Bran). In sfîrșit, două alte 
în aer liber, mai noi ca < 
grupează construcțiile legate de atît 
de variatele meșteșuguri și ocupații 
tradiționale (Sibiu), sau ocupațiile 
legate de viticultură și pomicultură. 
(Golești). Case izolate, puține, con
stituite în muzee în aer liber, punc
tează teritoriul României.

Să privim însă spre viitor. Ce pu
tem face pentru ca să folosim prac
tic experiența noastră și realizările 
cele mai înaintate din alte țări, pre
ocupate de probleme similare ?

într-un muzeu, oricît de mare 
fi el, nu se vor aduce decît 
număr limitat de construcții, care 
pot nici pe departe să acopere nu
meroasele monumente ce trebuie 
ocrotite întrucît merită să constituie 
piese muzeale prin vechimea, frumu
sețea, sau interesul lor istoric. Con
siliul muzeelor a sugerat ceea ce este 
înțelept să se facă : să se păstreze 
chiar în satele respective un număr 
de case țărănești.

Colaborarea cu specialiștii în arhi
tectura populară va permite să se a- 
leagă în așa fel construcțiile încît a- 
tunci cînd, prmtr-o păstrare judicioa
să și egal distribuită teritorial, vom în
cerca punerea lor laolaltă, să avem 
imaginea exactă a ceea ce a fost în 
trecut arhitectura noastră populară. 
A doua problemă este direct organi
zatorică ; cine să aibă grijă de aces
te monumente? A rezerva un angajat 
special pentru fiecare din construcții 
este inutil. Se poate totuși găsi o so
luție ; o dată aleasă construcția în 
chip științific, ea să infre în grija 
unor organizații existente în fie-

permite să mai sugerez două elemen
te, care vor contribui la alegerea a- 
cestor case muzeu sătești. De cîte ori 
este posibil ca în același loc să exis
te și un monument istoric sau de artă 
să se aleagă un astfel de saf. Apoi, 
de cîte ori este posibil, să se aleagă 
sate situate chiar pe marile trasee as
faltate, sau în imediata lor apropiere, 
tabele indicatoare așezate la intrarea 
și ieșirea din sat arătînd existența în 
localitate a unei case sau gospodării- 
muzeu.

O a doua problemă, și ea însemna
tă, sa referă tot la arta și viața tradi
țională sătească. Există încă sate în 
țara noastră unde frumusețea și inte
resul construcțiilor ce le compun me
rită o atenție specială. în aceste 
locuri ar trebui rezervate, dacă nu 
satele în întregime, cel puțin ulițe, tn 
care aspectul așezării omenești, al 
gospodăriilor, al construcțiilor, este 
cel mai bine păstrat. Sate locuite dar

cu caracter de muzeu există în dife
rite locuri din lume, adesea chiar 
întemeiate pe aspecte de interes mai 
mic decît cel pe care îl putem noi sus
cita. Problema alegerii lor trebuie încă 
mai atent discufafă decît alegerea ca
selor muzeu, înfrucît nu se pot rezer
va decît cîteva asffel de ansambluri, 
în care cei ce le locuiesc ar fi obli- 
gafi să le păstreze neschimbate.

In sfîrșit, a treia problemă la care 
vreau să mă refer este alegerea unor 
monumente în interiorul orașelor. Și 
aici ca și în cazul rezervării și păstră
rii neschimbate a unor părți mai mari 
din satele țării noastre se presupune 
folosirea în continuare a construc
țiilor. Cum devine o astfel de casă 
muzeu ? Transformarea este simplă și 
amintește de uimirea eroului lui Mo- 
lifere care nu știa că toată viaja făcu
se proză. Trebuie să se spună că este 
vorba de o consfrucjie muzeu, apli- 
cîndu-se o placă pe casa respectivă ; 
pe ea se va scrie că edificiul este 
monument istoric, că este construit 
la anume dată și poate fi încadrat 
într-un anumit stil istoric. După iden
tificare și după așezarea acestor ta
bele, ele vor fi considerate monu
mente istorice, cu interzicerea de a 
le modifica în vreun fel exteriorul sau 
Interiorul. Și la oraș se poate vorbi 
uneori despre utilitatea păstrării unor 
cartiere întregi.

Indiferent la care din aspecte ne 
vom opri, măsurile ce se impun au 
un caracter urgent ; pe de o parte, 
datorită transformărilor puternice din | 
țara noastră, iar pe de altă parte, | 
întrucît trebuie să folosim aseme- _ 
nea mijloace educative, de mare in- | 
teres turistic, Q

literaturil noaBtre dramatice. Spec
tacolul, pus în scenă de regizorul 
Sică Alexandrescu (scenografia 
Al. Brătășeanu), a adus la ram
pă, în rolurile principale, pe ac
torii George Calboreanu, Irlna Ră- 
chițeanu, Marcel Anghelescu, Con
stantin Bărbulescu, Ilinca Tomo- 
roveanu ș.a.

Pe aceeași linie a valorificării 
dramaturgiei naționale, prima 
noastră scenă are în programul 
ei, după cum s-a mai anunțat, pie
sele „Răzvan șl Vidra" de B. P. 
Hașdeu, (care va fi prezentată cu 
prilejul aniversării unui secol de 
la premieră), „Bălcescu' de Camil 
Petrescu, „Dinu Păturică' (drama
tizare de Adrian Maniu și Ion Pi
laf după „Ciocoii vechi și noi’ de 
Nicolae Filimon), precum și alte 
lucrări ale unor scriitori români 
— între aare „Meșterul Manole" de 
Lucian Blaga, „Femeia Cezarului' 
de Ion Luca, piese într-un act de 
Mihai Săulescu, George Călines- 
cu și Ion Sava. Repertoriul, care 
urmează a ii completat cu două 
piese originale, înmănunchează, 
de asemenea, opere prestigioase 
din dramaturgia universală.

După cum se știe, în prima par
te a actualei stagiuni, se va săr
bători împlinirea a 150 de ani de 
la primul spectacol de teatru în 
limba română — prilej de emula
ție pentru întreaga noastră miș
care teatrală, moment demn de a 
fi celebrat prin spectacole de înal
tă ținută artistică, reprezentative 
pentru dezvoltarea pe care o cu
noaște teatrul în patria noastră 
socialistă.

Scenă din „Vlaicu Vodă , tn spec
tacolul de inaugurare a stagiunii 

Teatrului Național t

© .Teatrul de stat de operetă : MAM- 
ZECLE NITOUCHE — 10,30, ȚARA SU- 
RÎSULUI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : VLAICU ' “ * 
19,30, (sala Studio) : O
BANI — 10, TEZAURUL 
NIAN —
® Teatrul
RĂȚOI—
O Teatrul
de vară din parcul Herăstrău)

VODĂ — 
FEMEIE CU 
LUI JUSTI-

19,30.
de Comedie :
10,30, RINOCERn — 20.
„C. I. Nottara" (la Teatrul 
.. parcul Herăstrău) : AU 

FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 
20, (în sala Teatrului evreiesc de stat): 
ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20. 
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema, în caz de ploaie sala 
Savoy) : CU MUZICA E DE GLUMIT 
— 20.
O Filarmonica de stat „George 
Enescu' (la Ateneu) : Concertul or
chestrei „Barbu Lăutaru" — 20.
O Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC 
— 16; 20.

CAPUL DE

j

ar 
un 
nu

• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : 
Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
• YOYO : Republica (completare Ion Țuculescu) — 
9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Flacăra 
(completare Ce povestesc apele) — 10; 15,30; 18,15; 
20,45.
• NOTRE DAME DE PARIS : Luceafărul — 9,30; 
12; 14,30; 17; 19,30; 22, Feroviar — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, Excelsior — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15 
(la toate completarea Pașii poetului), București 
(completare Ce povestesc apele) — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Stadionul Dinamo — 19,15, Grădina 
„Doina" — 20,15.
• ȚARA FERICIRII : Capitol (completare Ion Țu
culescu) — 9; 11,45; 15,15; 18; 20,45; la grădină —
19.30, Melodia (completare Ce povestesc apele) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Festival (comple
tare Orizont științific nr. 5) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 19,30, Modern (completare 
Pașii poetului) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Arenele Libertății (completare Ion Țuculescu)
— 19,30.
e HAIDUCII — cinemascop : Lumina (completare 
23 August 1966) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20,45.
• CASA NOASTRĂ : Victoria
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
• COLIBA UNCHIULUI TOM 
Central (completare Un secol și 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,45, Colentina — 15,30;
18.30,
• ELECTRA : Union — 10; 15; 18; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9—12,15 
în continuare.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Doi
na — 13,45; 16; 18,30; 20,45, Grivița (completare 
Ion Țuculescu) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« O LACRIMA PE OBRAZ — CE POVESTESC 
APELE — VREAU SĂ ȘTIU TOT nr. 45 — CHEIA 
SUCCESULUI — PUNCT DE GRAVITAȚIE — GHI-

(completare Basm) 
20,45.
— cinemascop : 
multe milenii) —

TEL

pe gheață"
ln Capitală a sosit Ansamblul de pa

tinaj artistic din Kiev, Uniunea Sovie
tică, care va da mai multe reprezenta-, 
ții cu spectacolul artistic-sportiv 
„Feerie pe gheață", sub conducerea 
artistică a lui Vahtang Vronski, artist 
al poporului al U.Il.S.S. Bucureștenii 
se vor întîlni cu artiștii sovietici la pa
tinoarul artificial 23 August, cu înce
pere de marți 20 septembrie, ora 19,30, 
cînd va fi. prezentat primul spectacol.

Ansamblul este format din 120 de 
patinatori, maeștri ai sportului și artiști 
emeriți, printre care Svetlana Smir
nova, Ivan Kriucikov, Gleb Teppo și 
alții. Spectacolul este alcătuit din două 
părți: prima cuprinde o suită 
coregrafică intitulată „Noaptea de 
ajun ‘, inspirată de povestirea lui 
Gogol; partea a doua a spectacolului 
o formează un program de varietăți, 
dansuri moderne și ale diferitelor po
poare, numere comice etc.

8,30 — Ora exactă ; Cum va fi 
vremea.

8,32 — Pentru noi, femeile !
9,15 — Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar: Motă- 
nelul prințesei mofturoa
se — scenetă de Melania 
Teodorescu Ghica. Pre
zintă cercul de teatru 
pentru copii de pe lîngă 
Casa de cultură a ora
șului Bacău. întîlnire cu 
eroi din filme românești.

10,30 — Emisiune pentru sate. 
12,00 — închiderea emisiunii de 

dimineață.
18,00 — Magazin duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,10 — „TV — 111".
19,40 — Memoria caselor : Geor

ge Bacovia.
20,00 — Un spectacol neobișnuit

— emisiune de varietăți, 
de Geta Postolea și So
rin Grigorescu.

21,00 — Program distractiv de 
duminica (Transmisiune 
de la Sofia).

21,45 — Filmul : „Porte des Lilas"
— producție a studiouri
lor franceze.

— Telesport.
— Telejurnalul de noapte. 
— închiderea emisiunii.

23,15
23,35
23,45

DRINUL — IMAGINI DIN MUZEUL POMPIERILOR
— UN SECOL ȘI MULTE MILENII : Timpuri Noi
— 9—21 în continuare.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Giu- 
lești (completare 23 August 1966) — 15; 18; 
Volga (completare Ce povestesc apele) — 9; 
15,15; 18; 20,45, Drumul Sării (completare 
blema) — 10; 14,45; 17,45; 20,30.
« COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Cringași 
pietate Orizont științific nr. 4) — 13; 15,30; 18; 
20,30, înfrățirea între popoare — 10; 12; 14; 16;
18; 20.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Dacia

20,45,
11,45;

Pro-

(com-

(completare Orizont științific nr. 5) — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45.
® REPULSIE : Buzești (completare Imagini din Mu
zeul pompierilor) — 15,30; 18; la grădină — 20.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Cos
mos (completare Picătura) — 13; 15,30; 18,15;
20,45.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) :
Bucegi (completare Un secol și multe milenii) — 
9; 12,30; 16,15; 20; la grădină — 19,15, Tomis (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 9;
12,30; 16,15; la grădină - 19.
© DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Gloria 
(completare Ion Țuculescu) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, Flamura (completare Pașii poetului) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop ; Uni
rea (completare Liniorii) — 15,45; 18; la grădină
— 20.
O PRIMA DEZILUZIE : Vltan (completare Ko- 
privșcița) — 15,30; 18.
© FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Arta

(completare Valentin Serov) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45; la grădină — 19,30.
• THErESE DESQUEYROUX : Miorița (completare 
23 August 1966) — 8,30; 11; 13,30: lă; 18,30; 21. 
« CÎINELE DIN BASKERVILLE : Munca (comple
tare Un nasture) — 16; 18,15; 20,30.
© MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Popular (comple
tare Nimeni nu se gîndește la noi) — 11; 15,30;
18,15; 20,45.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Aurora (completare Pașii poetului) — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 19,30, Flo- 
reasca (completare Ion Țuculescu) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21.
© BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Moșilor (comple
tare Vizita tovarășului Ciu En-lai în Republica So
cialistă România) — 15; 17,45; la grădină ■— 20,30. 
© SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Viitorul 
(completare Orizont științific nr. 5) — 15,30;
18; 20,30.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Rahova - 
15,30; 18; la qrădină — 20,15, Cotroceni (comple
tare Autobiografie) - 10,30; 15; 17,45; 20,30.
• CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Progresul 
(completare Printre nori) — 15,30; 18; 20.45, clubul 
Uzinelor „Republica" (completare Schițe turin- 
gione) — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
® ALFABETUL FRICII ; Lira — 15,30; 18; la gră
dină - 20,30.
o 5 000 000 DE MARTORII: Ferentari (completare 
Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 15,30; 18; 
20,45.
© URME ÎN OCEAN : Pacea (completare Orizon! 
științific nr. 5) - 15,45; 18; 20,45.
& ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine 
mașcop : Grădina „Progresul" (completare Ce po
vestesc apele) — 19,30.
® STRĂINUL — ambele serii : Grădina „Colen- 
tina" — 19,45.
® VALURILE DUNĂRII : Grădina „Progresul-Parc" 
— 19,30.
« CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina „Vitan" — 20.
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întoarcerea delegației de activiști • »
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Sîmbătă a sosit în Capitală o 

delegație guvernamentală econo
mică a R.D. Vietnam, condusă de 
Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Vietnam.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întâm
pinați de Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Trofim

Simedrea, prim-vicepreședlnte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, general loco
tenent Ionel Vasile, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, precum 
și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Sîmbătă s-a înapoiat în Capi
tală delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Roman, condusă 
de Iosif Uglar, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Maramureș al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, a fă
cut o vizită în R.P. Mongolă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Du-

R. P. Mongolă i

. ..I
.C.R., de |

Au fost de față Togoociin Ghen- fi 
den, ambasadorul R.P. Mongole la | 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

mițru Ivanovici, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.< 
activiști de partid.

București, și membri ai amba
sadei.

Agerpres)

(■

':î:Xv;

în „neutra" Tailanda

(Agerpres)

Sîmbătă la prinz a părăsit Capi
tala, plecînd la Ankara, delegația 
Republicii Socialiste România, 
care va participa la funeraliile fos
tului președinte al Republicii Tur
cia, generalul Cemal Giirsel. De
legația este condusă de Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa erau prezenți Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, adjuncți ai minis
trului petrolului.

Au fost de față Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei la 
București, si membri ai ambasadei.

Congresul interbalcanic al matematicienilor
și-a încheiat lucrările 8

Sîmbătă la amiază a plecat în 
R. P. Bulgaria delegația guverna
mentală a Republicii Socialiste 
.România, condusă de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, care va participa la deschi
derea celui de-al XXII-lea Tîrg 
international de la Plovdiv.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa au fost prezenți Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chi
mice, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, adjuncți ai 
ministrului comerțului exterior,

funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Erau prezenți Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

La sosirea la Sofia, delegația a 
fost întîmpinată de Ivan Budinov, 
ministrul comerțului exterior, Ma
rin Vacikov, ministrul transportu
rilor, și de alte persoane oficiale 
bulgare. A fost prezent, de aseme
nea, loan Beldean, ambasadorul 
român în Bulgaria.

Sîmbătă la amiază 
în Capitală cel de-al 
greș interbalcanic al 
nilor. Timp de șase zile, cît au du
rat lucrările, au fost prezentate 
peste 300 de comunicări din dome
niile : algebrei și logicii, analizei, 
geometriei și topologiei, teoriei 
probabilităților și statisticii mate
matice, mecanicii și astronomiei, 
matematicii aplicate, învățământu
lui și istoriei matematicii. Alături 
de academicieni, cercetători știin
țifici și profesori români au par
ticipat cunoscuți matematicieni din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
Turcia.

în cadrul congresului a fost a- 
doptat noul statut al Uniunii bal
canice a matematicienilor, înfiin
țată în 1934, și care își reia acti
vitatea începînd cu acest con
gres. De asemenea, au fost alese 
organele conducătoare ale uniunii. 
Din Consiliul Uniunii balcanice a 
matematicienilor fac parte : Con-

s-a încheiat 
IlI-lea Con- 
matematicie-

staptin Papaioannou (Grecia) — 
președinte; Liubomir Iliev (Bul
garia), Pavel Papici (Iugoslavia), 
Gheorghe Mihoc (România) și Na
zim Terzioglu (Turcia) — vice
președinți ; Nicolae Teodorescu 
(România) — secretar general; 
Djuro Kurepa (Iugoslavia) — re
dactor responsabil al revistei uniu
nii. Au fost aleși, de asemenea, opt 
membri ai consiliului, reprezen- 
tînd cele cinci țări.

în cuvîntul de încheiere, acad. 
Gh. Mihoc, președintele comitetu
lui de organizare a congresului, a 
relevat nivelul științific ridicat al 
comunicărilor prezentate, spiritul 
de colaborare și colegialitate de 
care au fost pătrunse lucrările și 
a mulțumit participanților străini 
și români pentru aportul lor la 
buna desfășurare a congresului.

în numele Consiliului Uniunii 
balcanice a matematicienilor a 
vorbit acad. Djuro Kurepâ.

(Agerpres)
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VIZITELE MINISTRULUI 
COMERȚULUI ȘI INDUSTRIEI 

AL STATULUI KUWEIT

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost 

relativ frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin in 
jumătatea de vest a țării. 
Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din sectorul nord- 
vestic. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 18 
grade la Sighet, Suceava, 
Cîmpulung Moldovenesc ~și 
Rădăuți și 27 de grade la Băi- 
leșți și București. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoa
să, cu cerul variabil. Vîntul a

suflat slab. Temperatura ma
ximă a fost de 27 de grade. 
Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 și 21 septembrie a.c. 
în țară : Vreme relativ căldu
roasă. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi temporare, mai 
ales la începutul intervalului. 
Vîntul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de gra
de. în București, și pe litoral : „ 
Vreme relativ răcoroasă. Ce
rul va fi schimbător. Ploi 
temporare. Vîntul va prezenta 
unele intensificări. Tempera
tura ușor variabilă.

Ministrul comerțului și indus
triei al statului Kuweit, Abdallah 
Al Jaber Al Sabah, care se află în 
tara noastră la invitația ministru
lui comerțului exterior, a vizitat 
sîmbătă dimineață uzinele de trac
toare, Poiana Brașov și noi cartie
re din localitate.

în vizita sa la Brașov, oaspetele 
a fost însoțit de Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

★

Sîmbătă seara a părăsit 
la. îndreptîndu-se spre 
delegația română condusă 
dr, docent Jean Livescu,
al ministrului învătămîntului, care

Capita- 
Franța, 

de prof- 
adjunct

TURUL ROMÂNIEI"
® Olandezul Vianen — primul la Brașov 
® Gh. Suciu continuă să poarte tricoul galben

Balcaniada

Turul ciclist al României a con
tinuat ieri cu desfășurarea etapei 
a 4-a, pe ruta : orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Brașov (130 km). 
După o serie de tentative anihilate 
de fruntașii clasamentului, la urcu
șul de la Oltuz s-au desprins din 
pluton olandezul Vianen și românii 
Ardeleanu și Zanoni. Aceștia s-au 
înțeles bine la trenă șl la treceira 
prin Tg. Secuiesc aveau un avans 
de 1’20”. Cu 40 km înainte de so
sirea la Brașov, avansul fugarilor 
crescuse la 2’30”. La intrarea în 
Brașov, Vianen a sprintat prelun
git și l-a pierdut din plasă pe Ar
deleanu. Nici Zanoni n-a putut răs-

punde hărțuielilor, ratînd ocazia de 
a se angaja la sprintul final.

Clasamentul primilor trei în eta
pa de ieri este următorul: 1. G. 
Vianen (Olanda) 3h 09’46” ; 2. I. Ar
deleanu la 22” ; 3. L. Zanoni la 
1’06”. După 4 minute a sosit grosul 
plutonului, condus de Moldoveanu.

în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă Gh. Su- 
ciu, urmat de T. Vasile (la 27”), 
Ștefan Suciu (1’15”), Cosma (1’25”), 
Gonțea, Ciumeti, Sofronie, Ciocan 
(1’40”), Ardeleanu (13’19”), Vianen 
(13’46”) etc.

Astăzi are loc etapa a 5-a pe dis
tanța Brașov — Tg. Mureș (170 
km).

de atletism
Jocurile balcanice de atletism de 

la Sarajevo au continuat sîmbătă 
în mijlocul unui interes general. 
Atleții români au obținut alte 
victorii. în proba de săritură în 
lungime, reprezentantul țării noas
tre, A. Samungi, s-a clasat pe pri
mul loc cu un rezultat de 7,54 m. 
Sulițașul Gh. Popescu a terminat 
învingător cu o performanță de 
75,04 m. Zoltan Vamoș a dominat 
proba de 3 000 m obstacole, pe 
care a cîștigat-o cu timpul de 
8’54” 8/10. Un frumos succes a re
purtat V. Mureșan, învingător la 
decatlon cu 7074 puncte. înaintea 
ultimelor întreceri de astăzi, în 
clasamentul masculin conduce Iu
goslavia cu 100 puncte urmată de 
România — 93,5 puncte. La femi" 
nin, primul loc este ocupat în pre
zent de echipa Bulgariei cu 45 
puncte. România se află pe locul 
doi cu 42 puncte.

șah Florin Gheorghiu 
campiona cincea oară

Ultima rundă a campionatului 
masculin de șah s-a desfășurat 
ieri sub semnul unei depline acal
mii. „Conturile" fiind încheiate în 
prealabil, marea majoritate a con- 
curenților s-au așezat la mese cu 
intenția vădită de a împărți ulti
mul punct aflat în joc. Ceea ce 
nu s-a arătat a fi de loc greu...

Astfel, după o oră și jumătate 
nouă partide s-au încheiat remiză : 
Nacu — Ciocîltea, Giinsberger — 
Vaisman, Buză — Ungureanu, 
Neamțu — Partoș, Mititelu — Rei- 
cher, Drimer — Gavrilă, Gheor
ghiu — Soos, Voiculescu — Botez 
și Stanciu — Suta (Stanciu a cîști- 
gat ieri dimineață întrerupta cu 
Ciocîltea).

O singură excepție, partida 
Drozd — Ghițescu, care s-a pre
lungit pe parcursul celor 5 ore de 
joc. A fost o întrecere aprigă și in
teresantă, deși rezultatul ei nu mai

putea influența cu nimic situația 
din clasament. Cu atît mai mult o 
remarcă pentru spiritul de comba
tivitate al celor doi șahiști. Ghi- 
țescu a învins la mutarea 46.

Și astfel, cea de-a 30-a ediție a 
campionatului de șah al României 
s-a încheiat. Marele maestru Fio-

Ieri și azi la bazinul Dinamo

Concursul de natație

România R. S. F, S. Rusă
din Ca- 
întîlnire 

internațională de natație dintre e- 
chipele feminine și masculine ale 
României și R.S.F.S. Ruse. După 
prima zi, scorul este favorabil 
oaspeților : 56—26 (masculin) și
40—31 (feminin). Proba de 100 m 
liber (masculin) a fost cîștigată 
de Kulikov (R.S.F7S.R.) în 55”6/10. 
Demedriad (România) s-a clasat pe

Ieri, la bazinul Dinamo 
pitală a început dubla

locul trei cu 57”2/10 (nou record 
republican). Anca Andrei a cîștigat 
proba de 100 m spate în l’ll”8/10, 
iar Cristina Balaban pe cea de 400 
m liber în 
(R.S.F.S.R.) a 
la 100 m bras 
tatul de 1’12".

Astăzi, de la orele 16,30, au loc 
ultimele probe.

5’00”5/10. Godun 
terminat învingător 
(masculin) cu rezul-

rin Gheorghiu cîștigă pentru a 5-a 
oară titlul (de trei ori consecutiv), 
performanță record în istoria în
trecerii.

Clasamentul final: Gheorghiu 14,5 
puncte ; Partoș 12,5 p.; Drimer și 
Ghițescu cîte 11,5 p; Buză 11 p; 
Voiculescu, Stanciu și Ciocîltea 
cîte 10,5 p; Gunsberger 10 p etc.

va participa la Conferința intergu- 
vernamentală privind situația per
sonalului didactic, ce se va desfă
șura — .sub auspiciile UNESCO 
— între 21 septembrie și 5 octom
brie.

Dip delegație mai fac parte 
conf. univ. Valentin Lipatti, repre
zentant permanent al țării noastre 
la UNESCO, și prof. Ilie Ali- 
man, director în Ministerul învă- 
țămîntului.

Intr-un articol recent, ziarul 
„NEW YORK TIMES” se referă la 
angajarpentele militare ale S.U.A. 
în Tailanda. In articol se arată, în
tre altele:

„Senatorul Fulbright, democrat din 
Arkansas, președintele Comitetului 
pentru relații externe al Senatului 
S.U.A., a anunțat că va analiza 
în cadrul acestui for angajamen
tul Statelor Unite în Tailanda.

Problema Tailandei — ce se în- 
tîmplă acolo, ce rol au trupele a- 
mericane, scopul investirii a sute 
de milioane de dolari — preocupă 
opinia publică de mai mulțe luni, 
în spatele cererii crescînde de a 
se clarifica ce se întîmplă acolo 
se află și faptul că Statele Unite 
și Tailanda au acoperit relațiile 
lor reciproce și acțiunea de trans
formare a Tailandei îrțtr-un prin
cipal teatru de operațiuni pentru 
armata S.U.A. cu un văl semise- 
cret.

Oficial, Tailanda nu este impli
cată în Vietnam, Oficial, Tailanda 
este neutră. Oficial, relațiile mili
tare americano-tailandeze au loc 
în baza pactului S.E.A.T.O. Oficial, 
Statele Unite nu au forțe arma
te în Tailanda, în afara unor mici 
misiuni de antrenament. în rea
litate, Statele Unite au acum a- 
proape 35 000 de oameni în Tai
landa. Aproape toată a 13-a forță 
aeriană este staționată acolo, Sta
tele Unite dețin — ce-i drept sub 
pavilion tailandez — un lanț dp 
baze aeriene principale, inclusiv 
baza recent inaugurată de la Sat- 
tahip, una din cele mai mari baze 
pentru șuperbombardiere B-52. 
Statele Unite construiesc o mare 
instalație navală și portuară în

golful Sattahip. Ele au construit 
o autostradă strategică «q priete
niei», care a costat multe milioane 
de dolari și care leagă provinciile 
de nord-est qle Tailandei cu Bqrig- 
kokul. Au amplasat enorme baze 
de aprovizionare, conducte de pe
trol și alte asemenea instalații.

Asupra acestor operațiuni nu 
există nici un secret. Ele pot fi ob
servate de oricine în Tailanda. 
Ele au fost consemnate și descri
se în amănunt de surse de preșă 
americane. Dar, printr-o înțelegere 
mutuală americano-tailandeză, hi
mera despre neutralitatea și Rean
gajarea Tailandei a fost menți
nută. Cînd marea bază aeriană de 
la Sattahip a fost inaugurată <?- 
ficial luna trecută, premierul Tai
landei și ambasadorul Statelor 
Unite au stat alături pe o platfor
mă și au ținut cuvîntări despre 
„noile lor responsabilități", „obli
gații mai grele" față de o «cauză 
comună». Ei nu au definit această 
cauză — și anume continuarea 
războiului din Vietnam prin bom
bardarea directă a Vietnamului de 
nord și împotriva detașamentelor 
Pathet Lao din Laos.

Marea parte a 
au fost efectuate 
ne ale Statelor 
fost angajată și
Tailandei, ce-i drept într-o măsu
ră limitată.

Avînd în vedere bazele foarte 
mari pe care Statele Unite le con
struiesc în Tailanda, unii observa
tori și-au exprimat părerea că ele 
ar putea fi destinate asigurării 
unei viitoare baze, îji momentul 
cînd Statele Unite ar fi date afară 
din Vietnam".

TELEGRAME EXTERME

Parlamentarii 

români 

la Brno

acestor operații 
de forțele aerie- 
Unite. Totuși, a 
forța aeriană a

BRNO 17. — Trimisul special 
Agerpres Mircea Moarcăș trans
mite : Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu Avram Buna- 
ciu, președintele Comisiei Consti
tuționale a M A.N., care se află în 
Cehoslovacia la invitația Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace, a 
vizitat sîmbătă orașul Brno.

în cursul dimineții, parlamenta
rii români au fost primiți la sediul 
Comitetului național al regiunii 
Moravia de sud, unde au fost sa
lutați cordial de Miloslav Jaksik, 
vicepreședinte al comitetului, Ol- 
drich Vaverka, președintele Comi
tetului național al orașului Brno, 
deputat în Adunarea Națională Ce
hoslovacă, și de alți deputați.

Gazdele au înfățișat oaspeților 
români rezultatele obținute în dez
voltarea economică și culturală a 
Moraviei de sud și a orașului Brno. 
Ing. Traiap Gîrba, președintele 
Sfatului popular al regiunii Cri- 
șana, a vorbit despre atribuțiile 
organelor locale ale puterii de stat 
din România. A urmat apoi un 
larg schimb de informații asupra 
unor probleme legate de activita
tea organelor locale ale adminis
trației de stat dip cele două țări.

După-amiază, membrii delegației 
române au vizitat tîrgul interna
țional din Brno, aflat la a VIII-a 
sa ediție anuală. Seara, deputății 
români, însoțiți de conducători ai 
organelor administrației locale, 
au asistat la teatrul „Janacek” din 
Brno la un spectacol cu opera 
„Dalibor” de Smetana.

★
La București a avut loc confe

rința directorilor întreprinderilor 
dunărene de navigație, semnatare 
ale Convențiilor de la Bratislava.

La conferință au participat re
prezentanți ai întreprinderilor de 
navigație din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor So
cialiste Sovietice. Au luat parțe, ca 
observatori, reprezentanții între
prinderilor dunărene de navigație 
din Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia, Austria și Republi
ca Federală Germană, precum și 
directorul secretariatului și apara
tului de lucru al Comisiei Dunării. n 

întreprinderile de navigație sem- | 
natare aje acestor convenții au ■ 
analizat probleme privind tfgns- g 
portul pe Dunăre.

(Agerpres)
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Relerindu-se la Iră- 
'Tjvntțirile din sinul 
blocului nord-atlantic, 
zjarul vest-german 
„DEUTSCHE VOLKS- 
ZEITUNG” a publicat 
un articol în care se 
arată, intre altele;

„Ceea ce a pulul fl 
prezis acum un an a 
devenit între timp 
neîndoielnic: alianța 
militară a N.A.T.O. se 
topește. De la ultima 
ei sesiune, care a a- 
vut loc la sfîrșitul lui 
iulie la Paris, se știe 
— chiar dacă unii 
caută să mușamahze- 
ze acest lucru — că 
dezintegrarea pactului 
continuă",

După ce amintește 
că vechiul pretext al 
unui așa-zis „pericol

din Răsărit" nu mai 
găsește crezare prin
tre membrii N.A.T.O., 
autorul articolului re
zumă rezultatele se
siunii N.A.T.O. de la 
Paris. Printre altele, 
el arată : „Anglia in
tenționează să-și re
tragă «armata de pe 
Rin», mai întîi partial 
și poate chiar total... 
încercarea Consiliului 
ministerial al N.A.T.O. 
de a cădea de acord 
cu privire la viitorul 
rol militar al fran
cezilor ieșiți din 
N.A.T.O. a eșuat".

în continuare, zia
rul arată că, spunind 
lucrurilor pe nume, 
„pactul Nord-Atlantic 
încetează de a mai ti 
o alianță militară e- 
ficace «în caz de ne-

voie». Prin cearta 
care se repetă aproa
pe anual cu privire la 
echilibrarea devize
lor, prin care anglo- 
americanii degradea
ză întregul rol al 
N.A.Ț.O., reducîpdu-1, 
în cel mai bun caz, 
la o instituție pentru 
comerțul cu arme, 
au devenit îndoielnice 
nu numai efectul mi
litar, ci chiar necesi
tatea în sine a exis
tenței acestei organi
zații. Nu numai fran
cezii, dar și englezii 
si americanii înșiși 
acționează astăzi — 
fiecare în felul său și 
fiecare pornind de la 
alte interese — într-o 
direcție ducînd la dez
integrarea N.A.T.O.".

UlAN BATOR

Aniversarea
lui J. Țedenbal

ULAN BATOR 17 (Agerpres). — 
La 17 septembrie, la Ulan Bator a 
avut loc o ședință festivă cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări a zi
lei de naștere a lui Jumjpaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole. A- 
genția Monțame relatează că, în 
cadrul ședinței, lui J. Țedenbal i-au 
fost înmînate Steaua de aur de 
Erou al R. P. Mongole și Ordinul 
Suhe Bator. J. Țedenbal a mulțu
mit pentru înaltele distincții.

Preocupări actuale
in industria energetică
Dezbaterile din Skupști- 

na Federală pe marginea 
planului de dezvoltare e- 
conomică pe termen me
diu (1966—1970) au arătat 
atenția ce se acordă in 
R.S.F. Iugoslavia dezvol
tării industriei energeti
ce, în cadrul eforturi
lor în domeniul industria
lizării și al procesului de 
edificare continuă a în
tregii economii. O mărtu
rie a acestor preocupări 
o constituie investițiile 
îp. domeniul energe
ticii. Astfel, în ultimele 
două decenii, Iugoslavia 
a cheltuit anual pentru 
construirea de centrale 
electrice 3 la sută din ve
nitul nqțional. în același 
timp, producția industriei 
energiei electrice a cres
cut de 13 ori, ajungînd la 
sfîrșitul anului trecut la 
15,5 miliarde kWh. Curen
tul electric a fost introdus 
în aproape 80 la sută din 
localitățile iugoslave. Ex
tinderea bazei tehnice e- 
nergetice și a electrifi
cării a contribuit la creș
terea de peste 7 ori, 
față de perioada dinainte 
de război, a producției 
industriale globale. Pen
tru anul acesta se pre
vede sporirea producției 
de energie electrică pînă 
la 18 miliarde kWh.

După calculele specia
liștilor, apele care împîn- 
zesc întreg 
țării dispun de
tențial energetic 
ar putea asigura 
110 miliarde 
prezent însă hidrocentra
lele în funcțiune furnizea
ză numai circa 9 miliarde 
kWh.

Dintre toate rîurlle, cel

mai mare potential îl au 
Drlna (cu un mare volum 
de apă și o cădere însem
nată), precum și Neietva, 
Drava și Vrbas. în pre
zent sînt în construcție hi
drocentralele din sistemul 
Trebișnita — în cadrul 
căruia au intrat nu de mult 
în funcțiune hidrocentrala 
de la Dubrovnik, cu o pro
ducție de un 
kWh pe an,
tralele Baina Bașta de 
pe Drlna și
Lika (Croația). Pe cursul 
Dravei s-au construit pînă 
în prezent șase hidrocen
trale care produc anual

miliard 
hidrocen-

„Seni* din

nual circa 600 milioane 
kWh energie electrică. în 
anii puterii populare s-au 
construit mari termocen
trale, ca cele de la Ko- 
kani, Kolumbara, Șoștani, 
ICostolaț, care în 1965 au 
dat circa 6 miliarde 
kWh energie electrică, 
în prezent sînt în con
strucție termocentralele 
de la Tuzla, Liubliana, 
Belgrad și Obrenovaț. 
Anul acesta producția de 
cărbune urmează 
crească la 31,6 
tone, urmînd să 
1970 la 40—42 
tone.

COREȘppNDENTĂ1
DIN BELGRAD
•■■i -d-.   . •• — ...

în 
1971 

se dea 
Sistemul
și de navi- 
de Fier, o-

ritm 
ur- 

în 
hi-

sâ 
milioane 

ajungă în 
milioane

teritoiiul 
un po

cale 
anual 

kWh. In

peste 1 600 000 000 kWh 
energie electrică, iar lu
crările la cea de-a șap
tea înaintează 
rapid. în 
mează să 
exploatare 
droenergetic 
gație Porțile
biectiv energetic de mare 
însemnătate care, după 
cum se știe, se constru
iește în comun cu țara 
noastră.

Cărbunele — ale cărui 
rezerve în R.S.F.I. sînt a- 
preciate la 22—24 miliar
de tone — constituie de 
asemenea o importantă 
sursă în domeniul energe
ticii, fiind folosit pentru pu
nerea în funcțiune a unui 
șir de centrale termoelec
trice. înainte de război au 
existat 306 termocentrale 
mici, care produceau a-

Petrolul este și el folo
sit ca resursă energetică, 
în afară de aceasta, el 
are — ca și cărbunele — 
o largă întrebuințare ca 
materie primă pentru in
dustria chimică. înainte 
de război se credea că 
Iugoslavia nu dispune de 
resurse petroliere, ceea 
ce a dus la neglijarea lu
crărilor de prospectare. 
După eliberarea țării 
s-au extins lucrările de 
exploatare de la Mosla- 
vina și din Valea Savei, 
precum și acelea din Voi- 
vodina. Dacă în 1939 pro
ducția de petrol a atins 
abia 1 000 de tone, în 
1965 ea s-a ridicat la 2 
milioane tone. Anul trecut 
s-au descoperit noi cîm- 
puri de petrol în R.S. Croa
ția, care vor da peste 
500 000 tone anual. Cu

toate acestea, producția 
de petrol este insuficientă. 
Pentru satisfacerea con
sumului intern se preve
de în 1966 importul a 1,5 
milioane tone pețrol.

Deși dispune de însem
nate resurse de energie 
primară, Iugoslavia își 
pune în mod deosebit 
problema folosirii energiei 
atomice. Cercetările efec
tuate în ultimii ani au do
vedit că subsolul conține 
mari zăcăminte de uraniu. 
După aprecierile specia
liștilor, întruniți într-un 
congres la Novi Sad, în 
Iugoslavia s-ar putea 
produce cantitățile de u- 
raniu necesare alimentă
rii unor centrale atomo- 
electrice cu o capacitate 
de 2 000 MW pe o pe
rioadă de 25 de ani.

Potrivit programului 
de realizare a unor noi 
obiective energetice, în 
următorii cinci ani se vor 
construi centrale hidro și 
termoelectrice — care în 
1970 vor asigura 5,3 mi
liarde kWh — și noi 
capacități de producție în 
industria cărbunelui care 
vor da anual 12,5 milioa
ne tone cărbune. Se pre
vede, de asemenea, creș
terea producției de pe- 
trol și gaze naturale.

Energetica are un rol 
esențial în promovarea 
tehnicii avansate, în ex
tinderea mecanizării și 
automatizării producției, 
în dezvoltarea unor im
portante ramuri industria
le — într-un cuvîpt, în 
îndeplinirea sarcinilor de 
bază ale planului pe ter
men mediu al R.S.F, Iu
goslavia.

Nicolae PLOPEANU

PLENARA C. C.
AL P.S.U.G.

BERLIN 17 (Agerpres). — între 
15 și 17 septembrie a avut loc 
plenara C.C. al P.S.U.G. Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat rapor
tul „R.D.G., securitatea europea
nă și normalizarea relațiilor din
tre cele două state germane”. 
Raportul de activitate al Bi
roului Politic a fost prezentat 
de G. Mittag, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. E. Honecker, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat raportul cu 
privire la pregătirile în vederea 
alegerilor organelor de partid în 
1966—1967.

Plenara a aprobat în unanimi
tate rapoartele și a hotărît să con
voace cel de-al VI-lea Congres al 
P.S.U.G. la 17 aprilie 1967 la 
Berlin. La acest congres, Walter 
Ulbricht va prezenta raportul „Dez
voltarea socială a R.D.G. pînă la 
desăvîrșirea construirii socialismu
lui”. Ordinea de zi a congresului 
cuprinde, de asemenea, dările de 
seamă ale Comitetului Central și 
Comisiei centrale de revizie, ra
portul lui W. Stoph cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor economiei 
naționale, raportul lui E. Ho
necker cu privire la rolul partidu
lui în perioada desăvârșirii con
strucției socialiste.

Plenara a ales pe G. Gruneberg 
și G. Mittag membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.

Situație încordată 
în universitățile 

braziliene
RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres), — 

Corespondentul din Rio de Janeiro 
al agenjiei France Presse relatează 
că situația din universitățile brazilie
ne continuă să rămînă încordată după 
trei zile de incidente care au opus 
mii de studenti poliției în orașele Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte și Porto 
Alegre. La Porto Alegre (sfatul Rio 
Grande do Sul), studenții au organizat 
o puternică manifestație de solidari
tate cu colegii lor din celelalte centre 
universitare, care a prilejuit incidente 
violente cu polijia. Autoritățile loca'e 
au interzis orice întruniri ale tineretu
lui universitar. Un miting asemănă’or, 
la care au participat peste 1 000 de 
studenfi, s-a desfășurat și la Sao 
Paulo.
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Tovarășul Emil Bodnaraș 
primit de tovarășul Todor Jivkov

SOFIA 17 (Agerpres). — Tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, l-a primit pe tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care, la invitația guver

CONVORBIRI CORNELIU MĂNESCU-
MARKO NIKEZICI

BELGRAD 17.— Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Sîmbătă dimineață, la Secretaria
tul de Stat pentru Afacerile Ex
terne al R.S.F. Iugoslavia au avut 
loc convorbiri între ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
și secretarul de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugosla
via, Marko Nikezici. Au partici
pat Aurel Mălnășan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Belgrad, Milorad Peșici, directo
rul Direcției pentru relațiile cu ță
rile Europei de răsărit din Secre
tariatul de Stat pentru Afacerile 
Externe, și Iakșa Petrici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

în ' cursul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
prietenească, s-a constatat cu sa
tisfacție evoluția favorabilă a re
lațiilor bilaterale în toate dome
niile de activitate. Cei doi miniștri 
de externe au procedat la un larg 
schimb de vederi asupra principa
lelor probleme ale vieții interna
ționale și cu privire la cea de-a 
XXI-a sesiune a O.N.U.

Seara, Aurel Mălnășan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, a oferit un di
neu în cinstea ministrului aface
rilor externe Corneliu Mănescu. 
Au participat Marko Nikezici, se-

C. C. al P. S. Italian 

a aprobat 

unificarea cu P. S. D.
ROMA 17 (Agerpres). — Comi

tetul Central al Partidului Socialist 
Italian a aprobat cu majoritate de 
voturi proiectul unificării acestui 
partid cu Partidul social-democrat. 
Fracțiunea de stînga, care dispune 
de 20 de voturi din cele 101 în Co
mitetul Central, a refuzat să vote
ze în favoarea unificării. Totuși, 
conducătorul acestei fracțiuni, Ric
cardo Lombardi, a declarat că va 
continua să activeze în viitorul 
partid unificat. Unii membri ai 
fracțiunii au exprimat, însă, păreri 
mai categorice împotriva unificării 
și observatorii nu exclud posibili
tatea unei sciziuni în partidul so
cialist.

Hotărîrea definitivă asupra uni
ficării o va adopta Congresul par
tidului socialist, ale cărui lucrări 
urmează să aibă loc între 27 și 29 
octombrie. 

nului bulgar, petrece cîteva zile de 
odihnă în R. P. Bulgaria.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au luat parte Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.P. Bulgaria.

cretar de stat pentru afacerile 
externe al R. S. F. Iugoslavia, 
Bogdan Țrnobrnia, secretar gene
ral al președintelui republicii, și 
alte persoane oficiale.

McNamara

Vor fi sporite 
trupele americane 
din Europa occidentală

HAMBURG 17 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat revistei vest- 
germane „Stern", Robert McNa
mara, ministrul apărării al S.U.A., 
a confirmat că pînă în luna de
cembrie efectivele militare ameri
cane din Europa occidentală vor 
fi sporite la 225 000 de oameni. 
Efectivele actuale, după retrage
rea unor contingente necesare 
S.U.A. pentru războiul din Vietnam, 
sînt de 212 000 oameni.

CQRESPONDENȚĂ_ DIN ROMA

B ARI—1966
La cea de-a 30-a ediție a sa, 

Tîrgul internațional de la Bari, 
deschis zilele acestea, reprezin
tă o adevărată oglindă a poten
țialului economic al Italiei, des- 
chizînd totodată o fereastră atît 
spre Europa cit și spre alte 
continente, ca o mărturie a 
faptului că Mercur străbate 
astăzi frontierele. Pe o supra
față totală de 214 000 mp, ex
pozanți din 37 de țări expun 
mașini și produse în cadrul u- 
nor sectoare specializate: indus
trie, agricultură, bunuri de 
consum. Un interes deosebit 
stîrnește, printre altele, pavilio
nul FIAT-ului, unde poți face 
cunoștință cu întregul proces 
de producție al mașinilor.

Pe unul din catargele aflate 
la intrare flutură drapelul Ro
mâniei, care se numără printre 
țările participante. In pavilio
nul românesc vizitatorul întîl- 
nește, alături de produse indus-- 
triale, obiecte de artizanal, 
purtînd cu ele mesajul măies
triei artistice a creatorilor noș
tri, binecunoscutele băuturi și 
bunuri alimentare.

COLUMBIA

Ciocniri intre 
partizani și trupe 
guvernamentale

BOGOTA 17 (Agerpres). — Zia
rul columbian „El Espacio" a pu
blicat un comunicat guvernamental 
în care se anunță că în ultimul 
timp, în regiunile Puerto Lleras și 
Puerto Rico din departamentul 
Meta au avut loc numeroase lupte 
între detașamentele de partizani și 
forțele militare guvernamentale.

La rîndul lor, Forțele armate re
voluționare din Columbia (F.A.R.C.) 
au dat publicității o declarație în 
care arată că trupele guvernamen
tale arestează numeroși țărani din 
regiunile considerate „zOne de ope
rațiuni militare". în declarație se 
subliniază că numai în închisoarea 
localității Neiva se află în deten
țiune aproximativ 50 de țărani, bă- 
nuiți a fi sprijinit mișcarea de par
tizani.

NEGOCIERILE 
„RUNDEI KENNEDY11

GENEVA 17 (Agerpres). — Ne- 
. gocierile din cadrul „rundei Ken
nedy", care au fost reluate recent 
în secret, se dovedesc a fi dificile, 
relevă agenția France Presse. în 
timp ce Piața comună ar fi dorit 

«ca tratativele privind produsele 
agricole să antreneze o confrun
tare între orientarea politicii în 
domeniul agriculturii a diferitelor 
țări participante, reprezentanții 
celorlal.te state manifestă ten
dința de a limita dezbaterile pur 
și simplu la reducerile tarifare, ce 
ar urma să fie operate cu deose
bire la produsele al căror export 
îi interesează în mod deosebit. 
Spre exemplu, Statele Unite do
resc ca tratativele să se oprească 
asupra reducerilor tarifare la car
ne de pasăre, citrice, sucuri de 
fructe. Pînă în prezent, doar cîte
va țări, cum ar fi Grecia și Da
nemarca, s-au raliat punctului de 
vedere al Pieței comune. Toți ma
rii exportatori, ca de pildă S.U.A., 
Canada, Australia, precum și u- 
nele din principalele ' țări impor
tatoare — Japonia, Marea Brita- 
nie — rămîn pe o poziție diferită.

în ziua deschiderii tirgului, 
pavilionul României a fost vi
zitat de primul ministru Aldo 
Moro, care a avut cuvinte de 
apreciere la adresa progresului 
economic al țării noastre. în 
emisiunea de vineri seara a 
postului de televiziune național 
au fost prezentate numeroase 
imagini din pavilion. Președin
tele tirgului, dr. Vittorio Trig- 
giani, ne-a vorbit despre inte
resul oamenilor de afaceri pen
tru stabilirea de schimburi co
merciale cu România, care prin 
puternica sa dezvoltare econo
mică și industrială s-a impus 
pe plan internațional, oferind 
astăzi produse de un înalt ni
vel tehnic. El s-a referit apoi 
la raporturile economice româ- 
no-italiene, care — a declarat 
d-sa — aduc o contribuție de 
preț la statornicirea unui cli
mat de prietenie și bună înțe
legere între cele două țări, ser
vind interesului general al pă
cii și securității în Europa.

1. MĂRGINEANU

La sediul O.N.U., în preajma începerii lucrărilor celei de-a XXI-a sesiuni a 
Adunării Generale. Numeroși cetățeni americani au organizat un pichet care 
va sta la intrarea în sediul O.N.U. pînă la 20 septembrie. Printre cerințele 

lor este și aceea de a se restabili pacea în Vietnam

VIETNAMUL DE SUD

Acfiuni 
ale forțelor

SAIGON 17 (Agerpres).— Agen
țiile de presă informează că for
țele patriotice sud-vietnameze 
continuă să atace prin surprindere 
trupele americano-saigoneze. In 
regiunea de coastă Tuy Hoa, o 
companie aeropurtată americană, 
a fost atacată cu mortiere, arme 
automate și grenade de către un 
detașament al forțelor patriotice 
sud-vietnameze. Vineri, la sud de 
zona demilitarizată, în ’provincia 
Quang Tri, unitățile marine ame
ricane au stabilit contactul cu de
tașamentele patriotice. Trupele a- 
mericane au fost nevoite să cheme

R. 0. VIETNAM
HANOI 17 (Agerpres).— Agenția 

V.N.A. anunță că numeroase a- 
vioane militare americani au pă
truns în spațiul aerian al R.D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
capitala provinciei Ninh Binh și 
partea de sud a provinciei Lang 
Son. Unitățile armate din cele 
două localități au doborît patru 
avioane agresoare. Potrivit unor 
știri suplimentare, în timpul rai
durilor aeriene din ultimele zile 
au mai fost doborîte încă patru 
avioane în regiunea Vinh Linh și 
provinciile Nghe An și Ha Tinh. 
Agenția precizează că numărul 
avioanelor americane doborîte în 
R.D. Vietnam se ridică la 1435.

★

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei populare 
vietnameze a trimis un mesaj Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam în care 
protestează împotriva represaliilor 
întreprinse de unitățile americane 
din Vietnamul de sud împotriva 
populației civile. Printre altele se 
arată că, după bombardarea a 
două localități, trupele americane 
au descins în aceste localități a- 
runcînd cu grenade în adăpostu
rile populației civile, producînd 
victime, mai ales în rîndul co
piilor, femeilor și bătrînilor. In 
aceeași zi, alte sate au fost rase 
de pe fața pămîntului de către 
trupele americane.

ofensive 
patriotice

în ajutor artileria și aviația. S-au 
înregistrat pierderi de ambele 
părți.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse precizează că în ultimele 24 
de ore forțele patriotice au orga
nizat 13 atacuri asupra elemente
lor saigoneze. In provincia Tay 
Ninh, patrioții au aruncat în aer 
un camion ce trecea peste un pod 
construit pe pontoane, aflat la 64 
km de Saigon.

Ce aduce 
ziua de mime 
la „B.M.C"!

După cum s-a mai anunfaf în pre
să, măsurile deflafioniste luate de 
guvernul britanic au dus, în anumite 
ramuri ale economiei, la reducerea 
zilei de lucru cu scăderea corespun
zătoare a salariului.

La scurt timp după ce și-a anun- 
faf infenfia de a reduce săptămîna 
de lucru, cea mai mare producă
toare de automobile din Anglia, 
„British Motor Corporation", și-a pus 
planul în aplicare. Începînd din a 
doua decadă a lunii septembrie, 
30 600 de muncitori din uzinele ei 
vor deveni șomeri parțiali, pierzînd 
de la una la trei zile iucrăfoare pe 
săptămînă. Numeroși muncitori de la 
firma „B.M.C." au declarat grevă, în 
semn de protest împotriva concedie
rilor. Din Londra s-a anunjaf că a 
avut loc o ședinfă a cabinetului en
glez sub președinția premierului 
Wilson, consacrată examinării situa
ției economice și îndeosebi perico
lului unui șomaj masiv în industrie.
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|S| SOFIA. Biroul Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar a organizat o tn- 

tîlnire cu membrii delegației guver
namentale economice a R. D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care s-a aflat în vi
zită în R. P. Bulgaria. In urma con
vorbirilor purtate de delegația viet
nameză cu o delegație guvernamen
tală bulgară a fost semnat un 
cord prin care guvernul bulgar 
cordă guvernului R. D. Vietnam 
ajutor nerambursabil și un credit 
termen lung fără dobîndă.

a- 
a- 
un 
pe

în Comitetul O.N.U.

pentru locuințe, construcții și sistematizare

Adoptarea unui proiect de rezoluție 
inițiat de delegația română

GENEVA 17. Cores
pondentul Agerpres, 
H. Liman, transmite : 
Comitetul O.N.U. pen
tru locuințe, construcții 
și sistematizare și-a în
cheiat lucrările. în ul
tima ședință plenară, 
participanții au adop
tat în unanimitate un 
proiect de rezoluție 
inițiat de delegația ro
mână referitor la întă
rirea și extinderea co
operării internaționale 
în domeniul locuințe
lor, construcțiilor și sis
tematizării, care a fost

Sesiunea Consiliului pentru comerț și dezvoltare

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 17 (Ager

pres). — în cadrul ce
lei de-a IV-a sesiuni a 
Consiliului pentru co
rner! ?! dezvoltare s-a 
trecut la analiza pro
blemei „Măsuri nece
sare pentru realizarea 
unui acord asupra prin
cipiilor relafiilor co
merciale internafionale 
și politicilor comerciale 
care determină dezvol
tarea". în intervenția 
sa, delegatul român, 
ing. losefina Maurer, a 
arătat că în zilele

depus în numele dele
gațiilor Franței, Indiei, 
Libanului, Pakistanu
lui, R.A.U. și României. 
Ulterior, s-au alăturat 
proiectului de rezolu
ție în calitate de coau
tori și alte state mem
bre ale comitetului.

Proiectul de rezolu
ție a fost prezentat de 
delegatul român, ing. 
Anton Sîrbu, care a 
subliniat că cooperarea 
între organismele in
ternaționale în dome
niul locuințelor, con
strucțiilor și sistemati

noastre respectarea 
principiilor juste și e- 
chitabile în relațiile in
ternaționale, inclusiv în 
relafiile economice și 
comerciale, constituie 
o cerinfă esențială. 
Vorbitoarea a subliniat 
că România își înte
meiază relajiile econo
mice externe pe prin
cipiile suveranității și 
independentei națio
nale, egalității în drep
turi, avantajului reci
proc și neintervenției 
în treburile interne și

DECLARAȚIE COMUNA

BULGARO - CEHOSLOVACĂ

SOFIA 17 (Agerpres). — La So
fia a fost dată publicității decla
rația comună cu prilejul vizitei în 
Bulgaria a delegației de partid și 
de stat cehoslovacă. în frunte cu 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace.

în declarație se arată că delega
țiile celor două țări consideră că 
una. din cele mai importante pro
bleme ale asigurării unei dezvol
tări pașnice, trainice în lume este 
întărirea nării si securității în Eu
ropa. Bulgaria și Cehoslovacia 
sprijină necondiționat propunerile 
cuprinse în Declarația cu privire 
la întărirea păcii și securității în 
Europa, adoptată la Consfătuirea 
de la București a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. 
Ele sînt ferm hotărîte ca, împreu
nă cu celelalte țări participante la 
Tratatul de la Varșovia, să între
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în R. D. Vietnam, răspunzînd unei 
invitații din partea C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam și 
a guvernului R. D. Vietnam.

Socialiste

România,

R&j SALONIC. La Tîrgul internațio- 
nai de mostre din Salonic a 

avut loc Ziua Republicii 
România. Cu acest prilej, ambasado
rul Republicii Socialiste 
Mircea Bălănescu, șl directorul pa
vilionului românesc, Silvian Petres
cu, au oferit o recepție la care au 
participat T. Manolopoulos, ministrul 
Greciei de nord, Cournavos, prefec
tul Salonicului, Kardassiadis, oameni 
de afaceri. 

zării constituie unul 
dintre factorii impor
tanți ce contribuie la 
accelerarea soluționă
rii problemelor din a- 
cest sector de activi
tate și la creșterea 
eficacității acțiunilor în
treprinse. Conform pre
vederilor rezoluției, se
cretarul general va 
prezenta la fiecare se
siune a comitetului un 
raport asupra activită
ților depuse de orga
nismele O.N.U. și in
stituțiile specializate în 
acest sens.

militează consecvent 
pentru promovarea a- 
cestor principii în re
lațiile internaționale. 
Conferinfa Națiunile.’ 
Unite pentru corner} ș . 
dezvoltare — a arătat 
vorbitoarea — a adop
tat principiile relafiilor 
comerciale . internațio
nale, contribuind astfel 
la eforturile de elabo
rare a unei Declarafii a- 
supra cooperării eco
nomice internaționale, 
initiate de România în 
cadrul O.N.U.

prindă măsuri eficiente pentru în
făptuirea lor. Cele două'țări sînt 
convinse că o etapă importantă în 
evoluția în această direcție ar con- 
stitui-o convocarea unei conferin
țe în problemele securității euro
pene.

Delegațiile consideră că princi
piile expuse în Declarația de. 
București sînt o bază pentru rea 
lizarea unei reglementări a pro
blemei germane pe cale pașnică, 
în conformitate cu interesele tu
turor popoarelor europene și ale 
poporului german însuși.

Bulgaria și Cehoslovacia con
damnă agresiunea S.U.A. în Viet
nam, își exprimă solidaritatea cu 
lupta justă a poporului vietnațnez 
împotriva agresorilor S.U.A. și vor 
lua măsuri corespunzătoare, în 
spiritul Declarației de la Bucu
rești, pentru a acorda în continua
re sprijin și ajutor eficient po
porului vietnamez în lupta pentru 
victoria deplină a cauzei sale 
drepte.

Bulgaria și Cehoslovacia sprijină 
propunerea privind convocarea u- 
nei conferințe mondiale pentru 
dezarmare.

Părțile au subliniat necesitatea 
lărgirii colaborării dintre cele 
două țări. P. C. Bulgar și P. C. din 
Cehoslovacia — se arată în decla
rație — vor lupta pentru întărirea 
unității mișcării comuniste inter
naționale.

O delegație de partid și de stat 
bulgară a fost invitată să viziteze 
R. S. Cehoslovacă. Invitația a fost 
acceptată.

Problema rhodesiană cu 
multiplele ei aspecte con
tinuă să rețină atenția, do
vedind, la zece luni de la 
proclamarea statului ra
sist, că indignarea și neli
niștea provocate atunci de 
actul sfidător al autorită
ților de la Salisbury erau 
pe deplin întemeiate.

Rhodesia se transformă 
tot mai mult într-un stat 
polițist. Minoritatea albă 
domină și reprimă fără 
milă o populație de 4 mi
lioane de africani, folosind 
drept model apartheidul — 
politica celei mai crunte 
discriminări rasiale. Ast
fel, pentru a treia oară în 
mai puțin de un an în țară 
a fost prelungită starea ex
cepțională, iar la 31 au
gust nx. parlamentul a a- 
doptat un nou proiect de 
lege referitor la „întărirea 
securității" asemănător ce
lui din R.S.A. Noua lege 
dă dreptul ministrului de 
justiție să dețină .„în mod 
preventiv", fără judecată, 
orice persoană. care s-ar 
arăta nemulțumită sau și-ar 
manifesta opoziția față de 
rînduielile rasiste din Rho
desia. El poate interzice 
participarea la mitinguri,

RHODESIA

„iiimriw și offiM“
vizitarea rudelor și cunos- 
cuților arestați etc.

Ridicînd dezmățul rasist 
la rangul de politică de 
stat, declarînd cu cinism că 
este hotărît să mențină pu
terea „nu numai în viito
rul previzibil", Ian Smith 
nesocotește în continuare 
cerințele legitime ale popu
lației în favoarea unei inde
pendențe reale în cadrul 
unei republici care să ga
ranteze exercitarea drep
turilor întregii populații.

Este neîndoielnic . că 
Smith nu și-ar fi permis 
o asemenea atitudine dacă 
ar fi întîmpinat o ripostă 
hotărîtă din partea guver
nului englez. Țările afri
cane și opinia publică în 
genere consideră că Lon
dra n-a manifestat decît o 
opoziție formală, iar măsu

rile pe care s-a văzut silită 
să le ia — așa-zisele „sanc
țiuni economice" — n-au 
constituit un instrument 
eficace pentru a pune ca
păt „rebeliunii" și, de fapt, 
au încurajat-o. In aceste 
condiții, în rîndul țărilor 
africane, al altor țări, au 
crescut nemulțumirea și in
dignarea, ceea ce s-a re
flectat și la conferința pri
milor miniștri din țările 
membre ale Common- 
wealthului, desfășurată la 
Londra între 6 și 15 sep
tembrie.

Dezbaterea problemei 
rhodesiene, care a ocupat 9 
din cele 10 zile ale confe
rinței, a lăsat să se vadă 
clar existenta a două pozi
ții distincte cu privire la 
modul în care Rhodesia 
trebuie să obțină indepen

denta : pe de o parte, cea 
a majorității care insistă să 
se ia măsuri radicale, in
clusiv folosirea forței, pen
tru înlăturarea regimului 
rasist al lui Smith și asi
gurarea accesului la con
ducerea Rhodesiei al popu
lației africane ; pe de altă; 
parte, cea a unei minorități 
(Noua Zeelandă, Malta,- 
Malawi, Australia) care s-a 
raliat la punctul de vede
re al Angliei. Manevrînd 
între aceste poziții contra
dictorii, Londra a izbutit 
să impună o soluție de 
compromis. Comunicatul 
final, adoptat după discu
ții interminabile, nu a fă
cut, după cum relevă presa 
britanică, decît „să ia notă 
de dezacorduri" și să for
muleze o serie de angaja
mente vagi, cu caracter

ambiguu, amenințări for
male care se împletesc cu 
încercări de a ajunge la o 
înțelegere cu Smith. Efec
tul concret al hotărîrilor 
care, cum s-a spus, consti
tuie un „ultimatum și o o- 
fertă", este că deocamdată 
i se asigură lui Smith un 
răgaz pînă la sfîrșitul anu
lui. Presa își exprimă, de 
aceea, scepticismul în le
gătură1 cu „noul plan" en
glez pentru Rhodesia, cu 
misiunea ce și-a asumat-o 
premierul Wilson de a-1 
duce la capăt. „Cea mai 
'mare parte a țărilor africa
ne ale Commonwealthului 
— arată agenția France 
Presse — sînt de părere că 
„pariul" va eșua. Mulți 
sînt convinși-că însuși tex
tul comunicatului în. care 
sînt cuprinse hotărîrile 
luate comportă atîtea nuan
țe și absente. încît adevă
ratele intenții ale guvernu
lui Wilson rămîn la fel de 
necunoscute ca înainte". 
Din această cauză, confe
rința Commonwealthului 
nu. numai că n-a adus cla
rificări în ce privește pro
blema rhodesiană, ci a 
complicat-o și mai mult.

Nicolae N. LUPU

SKO PRAGA. Antonin Novotny, 
““ prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, s-a întîlnit sîmbătă Ia

SPraga, la sediul Comitetului Central, 
cu Gus Hali, secretar general al 
P.C. din S.U.A.
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[TM BELGRAD. La 16 septembrie, 
pavilionul Republicii Socialiste 

România de la Tîrgul internațional 
de toamnă de Ia Zagreb a fost vi
zitat de Boris Kraiger, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Kiro Gligorov, se
cretar federal pentru problemele fi
nanțelor și Marin Țetinici, mem
bru al Vecei Executive Federale.

ES3 PEKIN. Agenția China Nouă re- 
latează că sîmbătă dimineața un 

avion american a pătruns în spațiul 
aerian al Republicii Populare Chi
neze în regiunea autonomă Kwangsl 
Chuang în scopuri de spionaj și pro
vocări. Avioane ale R. P. Chineze au 
interceptat avionul american, avari- 
indu-1. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Apărării Naționale al R. P. 
Chineze a fost împuternicit să pro
testeze vehement împotriva noii pro
vocări.

Era SANAA. Președintele Yemenu- 
‘‘•■'I lui, Abdullah al Sallal, a accep
tat sîmbătă demisia guvernului și a 
membrilor Consiliului republican.

SRB PRAGA. După cum anunță a- 
genția CTK, o delegație de 

partid și guvernamentală condusă de 
Jozef Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace va face o vizită

Drum anevoios
în „procesul Ben Barka"

După douăsprezece 
zile de audieri, proce
sul în cazul Ben Barka, 
intentat la Paris răpito
rilor liderului opoziției 
marocane, continuă. 
Pînă în prezent au fost 
audia|i doar opt din 
cei aproximativ cinci
zeci de martori progra
mați, ceea ce, scrie 
„France Presse", „a 
răsturnat total previzi
unile". Zilele procesu
lui s-au desfășurat în 
general cu oarecare 
monotonie, neputîn- 
du-se ob)ine amănunte 
care să facă lumi
nă asupra numeroa
selor puncte necla
re din această afa
cere. Totuși, audierile 
au fost marcate de u-

nele declarafii care au 
sfîrnit rumoare și dez
aprobarea celor pre- 
zen)i în sală. Astfel s-a 
întîmplat în cursul ce
lei de-a 11-a zi a pro
cesului cînd a fost au
diat principalul martor 
— șeful serviciilor de 
informafii ale politiei 
franceze, comisarul 
Jean Caille. Fiind în
trebat de avocafii fa
miliei Ben Barka de ce 
nu a comunicat superi
orilor săi informațiile 
pe care le deținea în 
legătură cu răpirea li
derului marocan de în
dată ce a intrat în po
sesia lor, comisarul a 
răspuns că nu a proce
dat astfel „din motive 
de protocol". Unul din

avocafi a declarat că 
dacă informafiile res
pective ar fi fost remi
se organelor în drept 
cercetările ar fi fost 
ușurate considerabil.

în cursul zilei de ieri 
a fost audiat prefectul 
de polifie Maurice Pa
pon. O dată cu depozi
ția sa s-au încheiat pri
mele două săpfămîni 
ale procesului, adică 
jumătate din timpul a- 
fecfat inifial audierii 
martorilor, iar șansele 
de a desface acest nod 
cu ascunsele-i împleti
turi sînt — potrivit pă
rerii unor observatori— 
încă destul de înde
părtate.

G. M.
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