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evocare a tradi- 

* >atriotice, ale știin- 
omânești, cinsti- 
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Panorama orașului se deschide 
pe măsură ce te apropii din
spre sud, prin podișul Sucevei. 
In jur, cîteva comune cu rezo
nanțe istoricePutna, Volovăț, 
Su'cevița... Iar în curbura largă a 
Sucevei repezi, care adună pe 
maluri amatori de păstrăvi, în ve
cinătatea obcinelor bucovinene, 
descoperi Rădăuțiul.

La periferii, orașul păstrează 
specificul unei așezări intramon- 
tane. Casele au cerdacuri, pe a- 
locuri fațadele sînt ornamentate 
cu motive florale și geometrice. 
Spre zona de centru, aspectul se 
schimbă lin. Străzile se transfor
mă în adevărate bulevarde, ca
sele devin mai masive și capătă 
un stil modern, avînd ca un ade
vărat. cap de perspectivă blocu
rile de locuințe construite în ul
timii ani. Această îmbinare armo
nioasă de tradiție și de nou, de 
pitoresc și industrie, constituie 
nota dominantă a orașului, speci
ficul și farmecul său.

Ziua, pe străzi 
localnici îmbrăcați 
sul port bucovinean. Seara scli
pește neonul vitrinelor și recla
melor. Acest oraș de nord se inte
grează organic în ritmul și-n 
orele țăpj-i, începutul a fost făcut 
în urmă cl cîțiva ani, cînd s-a 
~eonstrv.it 1 fabrică de mobilă cu 
o capacWte ăe producție de 
10 000 garlituri Pe an. A apărut, 
astfel, y'imul detașament mai 
mare de nuncitori industriali.

S-au rJnstruit locuințe într-un 
spațiu c'-ncentrat, un microraion 
care a tevenit de fapt noul cen
tru al orașului. Trei ani au 
lucrat constructorii la acest mi- 
crorai'n. Arhitecții au ținut sea
ma, li decorarea fațadelor, de 
sped icul local. Construcțiile con
tinuă Alte schele vor fi demon
tate n curind, dezvelind un com
plex comercial și meșteșugăresc 
pentri care s-au investit trei mi
lioane de lei. Totodată se fac stu
dii pittru un nou ansamblu de 
blocui cu cîteva sute de aparta
mente

Și (ici, ca pretutindeni, indus
trializarea constituie baza dezvol
tării orașului. De la un timp în
coace In fabrica de mobilă, prin
cipali unitate industrială din 
oraș au apărut schele de șantier. 
Din. autocamioane se descarcă 
zilnc utilaje și materiale de con
stricție. Se lucrează Ia dublarea 
capacității de producție a fabri
cii : practic se construiește încă o 
hală asemănătoare și paralelă cu 
ceu. existentă. Pe baza experienței 
/-..cumulate, în decursul anilor, la 
construcția altor fabrici cu un 
profil asemănător, proiectantul a 
redus suprafața construită și, 
îmbunătățind tehnologia de mon
taj, a ridicat simțitor coeficientul 
de folosire a capacităților de pro
ducție.

vezi mulți 
în frumo-

Ștefan ZAMFIR

(Continuare în pag. a III a)

COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R
Vineri 30 septembrie 1966

DO

6 PAGINI - 30 BANI

Scupștinei Federale 
a R. S. F. Iugoslavia

Joi la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, seoretar general al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
Scupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia, condusă de tovarășul 
Jovan Veselinov, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., secretarul politic al C.C. al 
U.C. din Serbia, deputat federal, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, face o vizită în țara 
noastră.

energiei

La întrevedere au participat to
varășii Gheorghe Apostol, Ștefan 
Voitec, Mihai Gere, Virgil Trofin.

Au fost 
și Andrei 
la C.C. al

A fost 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească. 

(Ăgerpres)

de față Nicolae Guină 
Păcuraru, șefi de secție 
P.C.R.
prezent Iakșa Petrici,

Primirea de către tovarășul
J

Vicolae Ceausescu a tuvarăsilor
J ->

traversează

Dunărea

Opera istorica a lui N. Bălcescu, 
închinată vieții lui Mihai Viteazul, 
a avut ca țel să-i însuflețească pe 
contemporani prin exemplul stră
lucitelor fapte de arme ale mare
lui domn, în lupta împotriva jugu
lui otoman. Este numai un capitol 
din laborioasa activitate de istoric 
a lui N. Bălcescu, ale cărui lucrări,
— îndeosebi cele de la finele vieții, 
cuprinzînd date ce au fost apoi fo
losite și de Marx în „Capitalul11 — 
au constituit lucrări de căpătâi pen
tru formarea ideologică a revolu
ționarilor de la 1848. Iar Kogălni- 
ceanu, în celebrul său „Cuvînt in
troductiv" la cursul de istorie a ro
mânilor de la Academia Mihăilea- 
nă, arăta că el concepe istoria ca 
o armă pentru întărirea conștiinței 
naționale și pentru realizarea nă
zuințelor poporului de emancipare 
socială și de independență națio
nală.

Caracteristic unor mari persona
lități ale științei și culturii noastre 
este faptul că au fost nu numai 
gînditori și purtători ai ideii de 
eliberare și unire, ci și militanți 
pasionați, care au desfășurat o vie 
și tumultuoasă activitate practică 
pe tărîm politic și social. înfrun
tând adeseori represiuni și exiluri, 
muntenii Nicolae Bălcescu, Cezar 
Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, C.A. 
Rosetti ; moldovenii Mihail Kogăl- 
niceanu, Vasile Alecsandri, Alecu 
Russo, Costache Negri; transilvă
nenii George Barițiu, Simion Băr- 

__ _____   nuțiu, Avram Iancu, Eftimie Murgu 
tradiții formează un puternic izvor s-au numărat printre organizatorii 

- -■ - nemijlociți ai maselor în ;revolu-
țiilc de la 1848, în realizarea Unirii,
— iar, după unire, pentru înfăp
tuirea de reforme democratice, 
pentru cucerirea independenței na
ționale.

Se cuvine totodată evocat ma
rele rol social jucat de creația li- 
terar-artistică ; operele nemuri
toare ale corifeilor literaturii 
noastre clasice, interpreți de mare 
sensibilitate ai sufletului româ
nesc, ai bucuriilor și durerilor po
porului, cîntăreți neîntrecuți ai 
frumuseților patriei, au cultivat 
dragostea de țară, au îmbărbătat 
masele în lupta pentru eliberarea 
socială și națională.

Acad.
P. CONSTANT1NESCU-IASI

mtrețmerea 
monumentelor 
de cultură

H Drumul fructelor 
din livadă la piață

cercetătorului și de adîncă 
dragoste de patrie — care, în acest 
veac de existență a Academiei, au 
dezvoltat tezaurul de valori spiri
tuale al României, și-au adus con
tribuția la progresul societății. Noi 
aducem azi un fierbinte omagiu 
tuturor celor care, de-a lungul vre
mii, închinîndu-și energia, talentul 
și puterea creatoare patriei, viito
rului națiunii noastre, au ridicat, 
prin munca lor asiduă și entuzias
tă, edificiul trainic al culturii po
porului român".

Cuvîntul secretarului general al 
Comitetului Central al partidului, 
oglindind adîncul respect cultivat 
de partid față de tradițiile cultu
rale înaintate, a constituit totodată 
un mobilizator îndemn pentru con
tinuarea și depășirea acestora, po
trivit marilor chemări pe care le 
are de împlinit știința în dezvol
tarea societății socialiste. Iar aceste

de „apă vie", care împrospătează 
forțele, sporește energia creatoare, 
insuflă vigoare și avînt în lupta 
pentru înflorirea patriei.

Formarea și dezvoltarea conștiin
ței naționale a poporului român, 
care a stimulat lupta sa pentru 
eliberare și unirea într-un stat na
țional unic se leagă indisolubil de 
scrierile înaintașilor științei istori
ce românești — cronicarii, care au 
afirmat cu atîta vigoare încă în 
perioada evului mediu, originea 
comună, continuitatea și unitatea 
— de limbă, teritoriu, factură psi
hică — a poporului român, cît și de 
opera inițiatorilor istoriografiei 
moderne românești, care, pornind 
de la aceleași adevăruri istorice, 
au militat pentru eliberarea na
țională și socială a românilor.

„Terminat cu succes poza
rea cablurilor de 110 kV. Stop. 
Continuă lucrările de racor
dare. Stop". Telegrafic, la a- 
ceste două rînduri s-ar putea 
reduce relatarea despre noua 
realizare a energeticienilor noș
tri care, prin noul circuit al li
niei de înaltă tensiune de 110 
kV Galați-Brăila-Gura Ialomiței 
și traversarea subfluvială a Du
nării în apropiere de Hîrșova, 
au creat încă o legătură a Do- 
brogei la sistemul energetic 
national.

Pentru reușita acestei ope
rații, timp de o lună s-au făcut 
pregătiri speciale : amenajarea 
malurilor, pregătirea tehnică 
pentru racordarea cablurilor la 
pilonul „63" de pe malul mun
tean la Gura Ialomiței și pilo
nul „64" de pe malul dobro
gean, dotarea unui șlep pentru 
transportul, derularea si 
jarea cablurilor etc. Ieri, 
cialiștii întreprinderii

prilej a avut loc o dis- 
s-a desfășurat într-o 
cordială, tovărășească.

cliri-
spe-

„Elec-

7

se

De pe tamburele instalate pe 
șlep se desfășoară cele trei 
cabluri ale noii I linii electrice 

de 110 kV
Foto : M. Andreescu

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a primit pe 
tovarășii Giorgio Veronesi și Vin
cenzo Balzamo, membri ai Direc
țiunii Partidului Socialist Italian, 
care fac o vizită în țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Manea Mănescu, membru su-

★

Joi, 29 septembrie a.c., tovarășii 
Manea Mănescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
au avut convorbiri cu tovarășii 
Giorgio Veronesi și Vincenzo Bal-

pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Bujor Sion, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest
cuție, care 
atmosferă

★

zamo, membri al Direcțiunii Par
tidului Socialist Italian.

Au participat tovarășii Ghizela 
Vass și Bujor Sion, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească.

lucrărilor

£

(Continuare în pag. a IV-a)

Complexul studențesc Grozâvești: reîntîlnire după vacanta de vară

Restaurantul „Cina". Intri 
să petreci o seară plăcută, să 
te relaxezi, să asculți puțină 
muzică. La început, orele trec 
așa cum ți-ai dorit, dar res
taurantul își are surprizele, 
tainele lui...

— Trage-i pe ritmul ăsta, 
că ține 1

Nu acoperise microfonul și 
îndemnul a fost auzit nu nu
mai de către 
Rodica Luca, 
două degete 
fluierat lung,
pauză de efect, și trage-i 
„ritmul ăla". Cu microfonul în 
mină s-a năpustit asupra rin-

șeful orchestrei... 
solista, își vîră 
în gură și... Un 
ca-n codru, o 

pa

gului; contorsionări ale 
pului, vociferări, alte fluieră
turi, un tremurat epileptic și 
cam atît. Ba nu, căci cere și 
sprijinul unei anumite catego
rii a consumatorilor :

— Dumneavoastră cu pal
mele și eu (altă pauză, de mo
destie) cu ce pot 1

Și vacarmul se declanșează. 
Ai venit să te relaxezi și iată, 
nervii îți sînt biciuiti, urechile 
încep să-ți țiuie. „Eroii" ? 
Cîteva duzini de indivizi, flu
turi de noapte, de regulă băr
boși, pierde-vară „blazați", 
care încearcă să-și iasă în 
acest fel din apatia unei zile

Potrivit recomandărilor Consiliului Superior al 
Agriculturii, o dată cu sosirea lunii octombrie în
cepe perioada optimă pentru executarea semănatu
lui în toate regiunile țării. In nord sau în sud, Ia 
deal sau Ia șes, trebuie să se treacă cu toate for
jele la lucru pentru ca în gospodăriile de sfat $i 
cooperativele agricole semănatul griului să poată fi 
încheiat în termenele stabilite. Din datele centrali
zate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, 
pînă la 28 septembrie, a fost pregătită în vederea 
însămtnjărilor de toamnă o suprafață de 1 761 000 
hectare, din care 566 500 ha au și fost semănate cu 
grîu, orz de toamnă și secară — cele mai mari su
prafețe reaiizîndu-se în regiunile Hunedoara, lași. 
Bacău, Maramureș și altele. Intrucit în unele 
regiuni din nord această lucrare a început mai 
devreme, față de suprafețele pregătite s-a se
mănat încă puțin. In unele regiuni din sudul țării, 
deși s-au eliberat de culturile tîrzii suprafețe mari, 
numai o mică parte din ele au fost pregătite în ve
derea semănatului.

infrucît în zilele care urmează semănatul se va 
desfășura din plin este necesar ca, în toate regiunile

și raioanele, consiliile agricole șl uniunile coopera
tiste să se preocupe de executarea acestei lucrări 
în cele mai bune condifil. In centrul atenfiel trebuie 
să stea : folosirea la întreaga capacitate a tractoa
relor și mașinilor care lucrează la pregătirea tere
nului și semănat; eliberarea neîntîrziată de culturi 
tîrzii a tuturor suprafețelor destinate griului; apro
vizionarea cu semințe condiționale și tratate împo
triva bolilor și dăunătorilor. Ritmul intens de lucru 
trebuie însofii de o calitate corespunzătoare a lu
crărilor. Această problemă trebuie să fie urmărită zi 
de zi, la fafa locului de căfre specialiștii din uni- 
făfi și de la consiliile agricole, de cadrele de con
ducere din gospodăriile de sfat și cooperativele 
agricole.

Organele și organizațiile de partid sînf chemate 
să sprijine îndeaproape eforturile oamenilor muncii 
din agricultură pentru terminarea la timp a însămîn- 
țărilor de toamnă.

Relatăm în continuare unele aspecte legate de 
desfășurarea semănatului în regiunile Suceava șl 
Brașov.
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LA LUCRU CU
Ce frinează

Pînă la data de 28 sep
tembrie a.c. în coopera
tivele agricole de produc
ție de pe cuprinsul regiu
nii Suceava au fost însă- 
mînțate cu păioase de 
toamnă 44 180 ha, ceea ce 
reprezintă 32,7 la sută din

trecute fara sa știe cum. Se 
cred moderni — modern însem- 
nînd pentru această categorie 
de consumatori de coniacuri, 
tot ce-i mai deșănțat, mai bru
tal. Iar seara plăcută pentru 
care ai venit se transformă 
într-un amestec de zgomote și 
trivialități, în acompaniamen
tul pletoșilor amatori de scene 
tari : vacarmul, fluierături, ge
nunchii goi ai solistei, mișcă
rile lascive...

Valentin HOSSU

(Continuare în pag. a II-a)

grăbirea

TOATE FORȚELE

suprafața planificată. Cele 
mai bune rezultate au fost 
obținute în raioanele Ră
dăuți și Fălticeni. Ținînd 
seama de faptul că în re
giune, și îndeosebi în ra
ioanele din zona submon- 
tană, însămînțările tre
buie terminate mai de
vreme decît în restul ță
rii, rezultatele obținute 
pînă acum nu sînt mulțu
mitoare. Care sînt cauze
le și ce trebuie făcut pen
tru ca semănatul să fie 
grăbit ?

Pentru a se însămînța 
grîul în perioada optimă, 
s-a stabilit ca suprafețele 
ocupate cu cereale tîrzii și 
destinate însămînțării pă- 
ioaselor să fie recoltate 
în prima urgență. Cu 
toate acestea, în multe 
cooperative agricole din 
raioanele Rădăuți, Gura 
Humorului, Dorohoi, Să- 
veni, în loc să se con
centreze toate forțele 
pentru strîngerea culturi
lor de pe aceste terenuri, 
lucrarea a început în mai 
multe locuri, pe întreaga 
suprafață. Ca urmare, nu 
există teren eliberat pen
tru a fi pregătit pentru 
însămînțare. Cooperativa 
agricolă Milișăuți, raionul 
Rădăuți, are de însămîn- ■ 
țat 700 de ha cu grîu, din 
care 195 ha, după cartofi. 
Deși pînă la 26 septem
brie au fost recoltați 
cartofii de pe mai bine 
de jumătate din cele 350

ha cultivate, mecanizato
rii nu au posibilitatea să 
treacă la arat și pregăti
rea terenului. Motivul: 
se lucrează izolat, pe 
parcele mici. Aceeași si
tuație este și în coopera
tivele agricole Satu Mare, 
Grănicești, Măriței și al
tele.

O altă cauză este în
târzierea recoltării porum
bului. în cooperativele 
Mîndrești, Coțușca, Ne- 
greni, din raionul Săveni, 
deși porumbul a ajuns la 
maturitate, nu s-a trecut 
încă la strînsul lui. Este 
greu de înțeles cum vor 
reuși aceste cooperative, 
și multe altele, care se 
găsesc într-o situație a- 
semănătoare să facă ara-

tul în așa fel ca să ră- 
mînă timp pentru tasa- 
rea terenului și, apoi, 
pentru executarea semă
natului. Au și început să 
se vadă urmările întâr
zierii eliberării terenului, 
în ultimele trei zile, în 
raionul Botoșani, nu s-au 
arat pentru însămînțările 
de toamnă decît 141 ha. 
între 26 și 28 septembrie 
pe întreaga regiune s-au 
făcut arături doar pe 
2 853 ha, adică mult prea 
puțin față de viteza zil
nică de lucru stabilită.

tromontaj' au efectuat opera
țiunea cea mai importantă din 
cadrul acestei lucrări: pozarea 
celui de-al doilea circuit de 
cablu subfluvial prin care
dublează capacitatea de trans
port a energiei electrice în a- 
ceastă zonă.

...Ora 10,30. Pentru cîteva 
ore circulația pe Dunăre este 
întreruptă. începe operațiunea 
de pozare. De pe tamburele in
stalate pe șlep se desfășoară 
cele trei cabluri ale noului cir
cuit, fiecare avînd un diametru 
de 120 mm și o greutate de. a- 
proape 18 tone. Lungimea ufriui 
cablu este de 864 metri șl tra
versează Dunărea pe sub apă 
pe o porțiune de circa
metri. Vasul este legat prin 
două cabluri de malul mun
tean, de unde este tras, în
cet, de două tractoare puter
nice. Alte cabluri de dirijare, 
ancorate în susul fluviului, a- 
sigură deplasarea șlepului de-a 
curmezișul Dunării. Întrucît 
cele trei cabluri sînt lăsate pe 
fundul fluviului, care la mijloc 
atinge adîncimea de 45—50 m, 
un grup de scafandri contro
lează corecta lor așezare.

Cîteva ore mai târziu sîntem 
pe malul muntean. Operațiunea 
ia sfîrșit. Azi vor continua lu
crările de racordare la linia 
aeriană.

Al. PLAIEȘU

La G.A.S. Rosefi, raionul Călă
rași, se recoltează floarea-soa-

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii

(Continuare 
în pag. a1 IlI-a)

(Foto Ăgerpres)
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Gheorghe GRAURE

AMENAJARI PISCICOLE
Modernul hotel ÎN DOBROGEA

port dunărean

Foto : M. Andreescu

CONSTANȚA. — In Complexul de lacuri Razelm, 
Golovița, Zmeica și Babadag au început noi amena
jări piscicole. Se prevede construirea unei rețele largi 
de diguri și canale, a mai multor stăvilare, cherhanale, 
ghețării și a altor construcții menite să asigure o ex
ploatare rațională și'dirijată a bunurilor piscicole. 
Pentru separarea lacului Razelm de insula Dranov, 
spre exemplu, se construiește un dig lung de 25 km, 
care va crea posibilitatea popularii lacului cu pești fito- 
fagi (vegetarieni din familia crapului, cu un ritm de creș
tere superior crapului autohton). Astfel, producția me
die de pește pe ha de apă va spori de la 48 la 250 kg. 
De asemenea, pe canalele Dranov, Dunavăț, Sarichioi și 
Gura Portiței vor fi efectuate lucrări de dragaje pînă 
la cota 1,50 metri în scopul asigurării unor condiții 
corespunzătoare pentru navigația vaselor pescărești. La 
Sarichioi, Dunavăț, Dranov și Jurilovca se prevede, 
de asemenea, construirea unor ghețării de mare capa
citate și locuințe pentru pescari.

Se ambalează cartofi pentru aprovizionarea de iarnă a populație;

mustului roșu
remarca într-o 
denful volur'

Răspunsul 
executiv al 
nesc Ploiești 
întemeiată.

Pentru a \ 
lor acestui ș, 
prinderii a p 
(iei -spațiul r 
rea unui ma 
montare.

Farfurii și căni de pămînt, șervete colorate, deco 
Numai must, nu!

Iată cum un local în plin 
centrul Bucureștlului, res
taurant de lux cu tradiție, 
este degradat la nivelul 
unei spelunci rău famate 
de port — de port din 
alte timpuri sau de pe 
alte meridiane.

Desigur, nu este nimeni 
împotriva dansului, muzi
cii, ambianței plăcute 
dintr-un local unde se 
creează antren, veselie și 
voie bună. Dar antrenul

Stau înfr- 
strada Solida 
Albă. Pe stri 
intens aufovț 
fau materiale 
este impracfir 
nu avem. In 
nici aleile di

Oare Stall 
Tudor Vladin 
să păstreze r. 
rului ?

BACĂU (coresp. „Scinteii"). 
— La Săvinești s-a dat în fo
losință o policlinică de între
prindere care, prin serviciile 
de medicină a muncii, de ra
diologie, stomatologie, chirur
gie și alte cabinete de specia
litate, asigură asistența medi- 
calq. pentru muncitorii chi- 
miști de aici.

In alte localități din regiu
nea Bacău (la Podul Turcului 
și Livezile) s-au înființat ma
ternități rurale, în comunele 
Români și Roșiori s-au înfiin
țat dispensare medicale, iar la 
Roznov și Podoleni, cabinete 
stomatologice. în prezent la 
Piatra Neamț se construiește o 
nouă policlinică.

Multe unități din rețeaua 
medico-sanitară a regiunii au 
fost modernizate și dotate cu 
aparatură nouă. Pentru îmbu
nătățirea asistenței medicale 
în regiune au fost alocate în 
acest an fonduri în valoare de 
peste 225 milioane lei. în anii 
cincinalului se vor construi și 
alte obiective ca de pildă o 
policlinică la Roman, care va 
asigura 800—1 000 de consul
tații pe zi, o stație regională 
de salvare, 4 complexe stoma
tologice, un spital la Adjud și 
altele. Locuim î 

vest. Deși de 
despart cîfiva 
seu circulă pi 
nepotrivite. N 
pline. Aceste 
înlăturate, fie 
autobuzului r 
nostru, fie pri ■ 
tobuze care : 
două ore pe dist 
vest. Am făc 
nere Introprin 
Ploiești, dar pi: 
luat nici un f i

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii"). — In numeroase comu
ne din regiunea Ploiești se 
execută în prezent lucrări de 
electrificare. Cu prilejul unei 
analize a felului în care se 
desfășoară aceste lucrări s-a 
arătat că, de la începutul anu
lui și pînă acum, au fost elec
trificate 32 de localități rurale, 
cele mai multe fiind situate în 
raioanele Mizil, Ploiești, Rm. 
Sărat. Alături de echipele de 
electricieni, la executarea lu
crărilor au participat mii de 
cetățeni. Pînă la sfîrșitul anu
lui, în alte 18 comune și sate 
se va termina electrificarea, 
raionul Cîmpina fiind complet 
electrificat.

Pentru 1967 se prevede 
electrificarea unui număr du
blu de localități față de a- 
cest an.

bunul simț nu li se pot 
închide ușile ori nu pot fi 
poftiți — mai mult sau 
chiar mai puțin elegant 
— afară ?

Tineretul nostru și, în 
general, publicul larg, 
nu au nevoie de localuri 
cu asemenea ambianțe 
care cultivă prostul gust 
și destrăbălarea. Ziarul 
nostru își propune să ur
mărească în continuare 
șt să informeze despre 
modul și despre măsurile 
pri» care organele co
merciale vor înțelege să 
bareze calea unor ase
menea manifestări ne
dorite în unitățile alimen
tației publice.

In apropierea șantierului nr. 4 Brazi 
nu s-au deschis unități comerciale, 

scrisoare corespon-

se văd încurajați de în
săși solista și orchestra 
restaurantului ?

Responsabilul, Gheorghe 
Georgia nu-și dă seama 
că, pe zi ce trece, localul 
pe care-1 conduce se de
gradează. Pare mulțu
mit — sau, în orice caz, 
resemnat. Ne-a spus cu 
seninătate că solista e 
„cam zurlie", dar că „nu 
contează", unii clienți 
„sînt mulțumiți".

Desigur că o asemenea 
optică nu poate decît să 
înlesnească manifestările 
degradante. Știm că în 
restaurante nu sînt primiți 
cei în stare de ebrietate ; 
dar celor care frizează

La Turnu Severin au început 
lucrările de construcție ale u- 
nui mare hotel. Amplasată în 
centrul orașului, clădirea aces
tuia va întregi ansamblul ar
hitectural al vechiului port 
dunărean. Cu o largă perspec
tivă spre peisajul fluviului, 
hotelul se va înălța pe nouă 
nivele, avînd o capacitate de 
240 de camere. La parter vor 
funcționa complexe de deser
vire, un restaurant, o braserie 
și un bar de zi. La construc-

nu-i același lucru cu dez
mățul, la fel cum nu se 
poate pune semnul ega
lității între un șlagăr la 
modă și fluierăturile, din- 
tr-o tavernă. Aceste lu
cruri nu le-au știut cei 
care au aprobat sau care 
urmăresc programul res
taurantului „Cina" ? Nu 
s-a sesizat nimeni că în 
acest fel localul se trans
formă într-un refugiu pen
tru pleava bulevardieri
lor certați cu = etica și 
munca și care se simt și

...E toamnă. Din teascuri țîș- 
nește o licoare dulce și parfumată. 
Și sfîrîie pe grătar pastrama de 
berbec, iar în ceaune cît roata ca
rului se coace mămăliga la foc do
molit...

Idilic tablou, nu ? Mustăriile își 
invită oaspeții. Dar și-i invită oare 
cu adevărat — respectiv cele din 
Capitală ?

Mustăria organizată la bufetul 
„București" nu-i prea arătoasă. 
Unicul element decorativ — cîteva 
smocuri pricăjite de trestie. Iar în 
rest — o lipsă totală de gust și de 
simț gospodăresc : dezordine, fețe 
de mese murdare, rupte. Oamenii 
vin totuși la un pahar de must, la 
pastramă și mămăliguță. După ce 
primește tradiționala comandă, 
ospătarul „atacă" frontal: „Must 
roș.u nu avem, pastrama s-a ter
minat, iar mămăliga... De ce să

facem mămăligă dacă nu avem 
restul ?“

Opinia responsabilului: „De 17 
ani organizez mustării, dar anul a- 
cesta n-am prea brodit-o. Rămî- 
nem uneori în pană : ba n-avem 
pastramă, ba n-avem must".

Vizităm și „Vulcanul". Aici ți se 
spune din capul locului : „Must 
avem, pastramă ba". Omul își a- 
rată nedumerirea : „Dacă nu la 
alte mustării, dar la „Alimentara" 
e cîtă vrei". în atari situații, ospă
tarii și, cum am fost informați de 
cîțiva consumatori, chiar respon
sabilul, schimbă „foaia"': devin 
arțăgoși. Pun și ei clientului o în
trebare : „De ce nu te duci acolo 
unde se găsește (adică la Alimen
tara !) și vii aici?".

„Niște must roșu" — ceri la 
mustăria „Șiretul". „Must roșu ?“. 
Ospătarul ridică șprîncenele a mi
rare. „De unde must roșu ? Păi 
dumneavoastră nu știți — zice el
— că s-a hotărît să nu se mai 
consume must roșu la mustării?"

Iată-ne și la „Grădinița", situată 
în plin centrul orașului, pe o ar
teră de mare circulație. Local cu 
„vad". Se găsește și pastramă, și 
must, și mămăligă. Le ceri bucu
ros pe toate. Dar ospătarul nu se 
grăbește. Face figura omului tre
cut prin multe și... simți că ar vrea 
să-ți spună ceva. Pleacă totuși și 
nu-1 mai vezi. în locul lui apare 
însă responsabilul. Te ia cu bini- 
șorul: „Dumneavoastră ați vrea 
să luați niște must, ceva pastra
mă ? Nu prea v-aș sfătui. Nu știu 
cum s-a întîmplat, dar ' n-avem 
marfă bună. Pastrama e tare — 
cojoc, mustul pare motorină..."

într-adevăr, așa stau lucrurile. 
Dar cine J-a obligat pe responsa
bilul „Grădiniței" să închidă ochii 
cînd a primit asemenea „marfă" ?

Organizarea mustăriilor, obicei 
tradițional după cum bine se știe, 
presupune înainte de toate crea
rea unui cadru plăcut, în care 
produsele specifice să fie oferite 
în condiții care să merite apre
cierea. Cînd colo, Trustul alimen
tației publice a orașului București 
oferă consumatorilor... mustării 
fără must! Dar nu numai atît. 
înainte de a fi deschise mustăriile, 
reprezentanții T.A.P.L. și I.A.P.L. 
s-au adunat să hotărască „soarta 
mustăriilor". Și. pentru ca totul să 
meargă bine și frumos, au hotărît 
între altele : „în Capitală să nu se 
mai servească, în limita posibilită
ților, must roșu". Pe ce motiv ? A- 
proape de necrezut: să nu se mur
dărească cumva fețele de masă ! 
Adică, pentru a recapitula : se în- 
tîlnesc cîțiva funcționari — și de
cretează : populației Bucureștiului 
i se interzice să con. urne must 
roșu ! Așa hotărîm noi, reprezen
tanți ai Taplului și Iaplului, 
responsabili de deservirea (sau 
de antideservirea ?) cetățenilor I 
Așa a fost sancționată populația 
Capitalei, așa a fost „desființat" 
mustul roșu. E un „început bun" — 
te întrebi cînd se vor „desființa" și 
vinul roșu și mîncărurile cu sos, 
în definitiv numai apa chioară nu 
pătează. Dar te mai și întrebi
— cum de este posibil un asemenea 
abuz ?

N-am răspuns însă la întreba
rea principală: de ce sînt prost 
aprovizionate mustăriile ? Aflăm 
că aprovizionarea depinde de cî
teva unități: T.A.P.L., „Vinalcool", 
fabricile de mezeluri „Mistrețul" și 
„Avîntul", I.A.P.L., I.C.R.A. Res
ponsabili, deci, sînt mulți. Unde 
e însă marfa ? în privința pastra- 
mei lucrurile par mai clare: se

& Ping-pong-ul responsabilităților ® „Pastramă ? Gă
siți la Alimentara!" ® Cum s-a hotărît „desființarea"

găsește în cantități îndestulătoa
re, dar în... depozite. De ce lipsește 
atunci din mustării ?

Au cuvîntul responsabilii cu a- 
provizionarea :

Julieta Dumitru, șefa depozitu
lui de must a întreprinderii „Vin
alcool" din Capitală : „Avem must 
din belșug, și alb și roșu; gus
tos, aromat. Păcat de el. Sîntem 
nevoiți să-l trecem la vinificație. 
Nu vine I.C.R.A. să-1 ridice la 
timp. Mustul e must doar 48 de 
ore de la stoarcerea strugurilor".

Deci, I.C.R.A....
Victor Ranga, director comer

cial la I.C.R.A. : „Noi facem pri
ma comercializare a mustului. II 
luăm de la „Vinalcool" și-l dăm 
restaurantelor. Lipsește din mus
tării pentru că T.A.P.L. nu ne dă 
comenzile de aprovizionare în mod 
ordonat și la nivelul graficelor 
stabilite".

Deci, T.A.P.L....
Tudor Buzatu, șeful serviciului 

comercial al T.A.P.L. : „Da, lip
sește uneori mustul... Partenerii 
noștri (întru aprovizionare — n.r.) 
nu-și respectă angajamentele : 
„Vinalcoolul" rămîne, uneori, cu 
butoaiele goale, I.C.R.A. nu trimi
te mașinile să încarce marfa de
cît dimineața, alteori nu le trimi
te deloc".

Deci, e clar: nimeni nu e de 
vină ! Pe client nu-1 interesează 
însă, în fond, cine răspunde. El 
dorește un singur lucru: să gă
sească mustării bine aproviziona
te și un serviciu organizat cores
punzător. Iar pentru aceasta este 
nevoie ca toți „partenerii" la crea
rea scandaloasei ’situații existen
te — T.A.P.L. (director C. Ber- 
becea), I.C.R.A. (director comercial 
V. Ranga), „Vinalcool" (director 
Gheorghe Popescu) — să ia măsu
rile ce se impun. Numai să nu se 
închidă,., pînă atunci, mustăriile I

reclamați/

ția noului hotel vor fi folosite 
soluții moderne. In finisările 
fațadei, de pildă, va fi utilizat 
praful de marmură și terasi- 
tul, iar în amenajările interi
oare principalele elemente de
corative vor fi făcute din mar
mură, materiale plastice și 
lemn de esențe superioare.

(Agerpres)

DRUMUL FRUCTELOR
Un șuierat ca-n codru, și în

cepe „arta"... scălîmbăitului 
Foto : A. Cartojan din li vadă la €
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Expoziție
u industriei locale
TG. MUREȘ (coresp. „Scinteii"). — Zilele trecute s-a deschis 

la Tg. Mureș expoziția regională de produse ale întreprin
derilor de industrie locală și cooperativelor meșteșugărești. Sînt 
expuse peste 2 000 de piese cuprinzînd o bogată gamă de mărfuri 
ca : mobilă, articole de uz casnic, sport-turistice, confecții, încăl
țăminte, produse alimentare, materiale de construcții, utilaje pentru 
mecanizarea zootehniei și altele. în cadrul expoziției predomi
nă mobila, reprezentată prin 28 de tipuri, între care dormitoare, 
camere combinate, sufragerii, camere pentru copii, diferite modele 
de fotolii și scaune tapisate, mobilier metalic combinat cu mase 
plastice, în majoritatea lor prototipuri, care la solicitarea cum
părătorilor urmează să fie realizate în serie mare sau la comenzi 
individuale. Unele piese din această categorie de produse au fost 
prezentate și la expoziția internațională de mobilă de la Bruxelles, 
în urma studiului cererii de consum a populației, întreprins de 
către organizațiile comerciale în vederea aprovizionării cu 
mărfuri de sezon pentru toamnă-iarnă, în cadrul expoziției este 
prezentat un bogat sortiment de confecții din stofă, blană și piele, 
încălțăminte din piele și înlocuitori, tricotaje, lenjerie pentru femei, 
copii, confecții țărănești și altele.

Expoziția constituie totodată un bun prilej pentru cunoașterea 
gustului și cerințelor populației locale.

Anul acesta, în regiu
nea Brașov a fost o recol
tă bogată de fructe. Și, cu 
toate acestea, în Drincipa- 
lele centre ale regiunii, 
piața nu este îndeajuns de 
bine aprovizionată. în 4 
din cele 7 zile ale ultimei 
săptămîni, din unitățile O- 
ficiului orășenesc pentru 
valorificarea legumelor și 
fructelor au lipsit prunele. 
Goluri se întîlnesc și în a- 
provizionarea cu mere și 
alte fructe. Care este cau
za ? Ce se întîmplă cu pro
ducția din livezi ?

Am început raidul 
față chiar de la locul 
desfacere. în ziua de 
septembrie, la unitatea 
cartierul Steagul roșu, uni
tate de la care se aprovi
zionează foarte multi cetă
țeni, au liDsit nu numai 
prunele, dar și merele. 
Prune nu se mai primiseră 
din ziua de 20 septembrie. 
De la tov. Ludovic Kos- 
tandi, responsabilul unltă- 

ții, aflăm că sîmbătă a so
sit un camion de prune. 
Cel însărcinat cu predarea 
a condiționat însă livra
rea : „îți dăm prune dacă 
iei și pere". Or, perele nu 
se cumpără deoarece sînt 
necoapte, așa că unitatea 
respectivă a rămas fără 
prune, ba unitatea de pe 
strada București, lipsa pru
nelor se datorește faptu
lui că responsabila nu 
comenzi.

Ce spun tovarășii 
conducerea Oficiului 
șenesc de valorificare 
legumelor și fructelor ?

— Noi încercăm să achi
ziționăm toate fructele ce 
există în raza noastră de 
activitate, dar nu putem 
acoperi necesarul cu ceea 
ce avem aici — spune di
rectorul Mircea Terceanu. 
Prune nu am desfăcut în 
cantități suficiente pentru 

brașovenilor nu le 

existat prune în . unități, 
acestea s-au vîndut ex
trem de repede ?

— De fapt așa este. 
Principala cauză constă în 
aceea că unii gestionari 
refuză să primească marfă.

Reținem ultima afirma
ție a tovarășului director. 

■ Faptul că unii gestionari 
refuză să primească anu
mite mărfuri este, de fapt, 
unul din motivele esenția
le că numeroase unități 
sînt prost aprovizionate cu 
fructe. Totul se face după 
bunul plac; în repetate 
rînduri, autocamioane în
cărcate cu prune, destina
te unităților din piața cen
trală, au făcut cale întoar
să. Gestionarii n-au 
să primească marfa 
pentru că nu se cerea, 
ca să nu aibă 
cap. Uneori 
prunele nu 
mercial.

Tot atît 
este că, i 

și-au pierdut aspectul co
mercial din cauză că, o 
dată sosite din diferite ra
ioane, au trebuit să-și facă 
„stagiul" în depozitul cen
tral. Nimeni nu-i împinge 
pe vînzători să preia o 
marfă necorespunzătoare. 
Dar cînd primesc produse 
bune, ei' sînt obligați să le 
pună în vînzare. De fapt, 
e mai ușor să stai la tej
ghea cu mîinile în buzu
nar și să spui „nu avem", 
decît să te străduiești 
faci o 
luarea 
în nici 
mai la
zătorilor, 
preocupe îndeaproape con
ducerea Oficiului 
nesc de valorificare
fructelor :i legumelor.

Să vedem acum ce se în- 
tîmplă, în acest timp, cu 
recolta bogată de prune 
care există în unitățile a- 
gricole din regiune. O vi
zită la G.A.S. Dumbrăveni. 
Din livada aflată la cîțiva 

să 
vînzare bună. Pre- 
mărfii nu poate fi 
lin caz lăsată 

latitudinea 
ci trebuie

kilometri de oraș, un auto
camion cu remorcă, încăr
cat vîrf, se îndreaptă spre 
fabrica de conserve de la 
Mureșeni; prunele, deși 
frumoase, fără cusur, vor 
fi transformate în marme
ladă.

— N-avem încotro, tre
buie să le dăm pentru 
marmeladă. O.O.V.b.F. Me
diaș nu vine să le ridice 

1 — ne declară șeful de bri
gadă. Mai avem cîteva mii 
de kilograme în maqazie. 
Nu ne-ar părea rău, dar 
le-am cules cu mina, cu 
multă grijă.

De la conducerea gospo
dăriei am primit următoa
rele date : qospodăria a a- 
vut contractate cu unități
le LR.V.b.F, 236 tone pru
ne. Din această cantitate 
nu au fost ridicate decît 
13 tone. Cea mai mare 
parte a fost expediată pen
tru marmeladă sau ra
chiu. într-o situat’e ase
mănătoare este și qospo
dăria de stat din Ăpold.
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altă parte, nu 
cazurile cînd

sînt răspîndite 
monumente de 

Opere de consi- 
valoare, ele pre

din secolul 
general na- 

dar prost 
De asemenea, 
alte edificii,

Totuși, după 
semnalat și în 
„Monumentele

de-
nu i s-a găsit 

loc pentru a o

O remiză lăsată în paragină ? Nu. Este corpul din sec. 
XVI al castelului din comuna Criș, folosit ca depozit 

de îngrășăminte chimice

ARTICOLELOR PUBLICATE

ne

Anthony Quinn (Zorba)

i

TEATRUL NAȚIONAL
DIN IAȘI

Național „Vasile A- 
a oferit publicului, 

ca spectacol inaugural

Din nou despre întreținerea 
monumentelor de cultură

Pe meleagurile patriei 
noastre 
mii de 
cultură, 
derabilă 
zintă o însemnătate deo
sebită pentru cunoașterea 
istoriei poporului nostru, 
a creației sale materiale 
și spirituale. Este firesc 
deci Să existe o grijă deo
sebită pentru păstrarea în 
cele mai bune condiții a 
acestor vestigii care stîr- 
nesc un viu interes știin
țific și turistic nu numai 
în țară, ci și peste grani
țele ei. în acest sens se și 
desfășoară o largă acti
vitate.

La numeroase monu
mente mari au fost exe
cutate, în ultimii ani, lu
crări de restaurare și con
servare, iar la altele sînt 
în curs.
cum s-a 
ancheta 

patriei noastre", din „Scîn- 
teia" — publicată la 30 
septembrie 1965 — mai 
există încă monumente 
prost întreținute și chiar 
unele care se degradea
ză, în timp ce importante 
fonduri bănești acordate 
pentru conservarea lor 
•rămîn necheltuite. De la 
publicarea acestei anche
te a trecut un an de zile, 
dar în unele locuri măsu
rile eficiente menite să 
perfecționeze activitatea 
în acest domeniu, să ducă 
la înlăturarea deficiențe
lor semnalate, nu se fac 
încă simțite.

Păstrarea majorității

Renaștere din țara noas
tră, pe care l-au vizitat 
la 5 august a.c. în spațiul 
dintre contraforți s-a a- 
menajat un bazin de mu
rat nutreț, iar scurgerea 
apei se face spre ziduri. 
Rădăcinile unei vegetații 
abundente pătrund adine 
în ziduri ușurînd infiltra
rea apei. încăperile de la 
parterul corpului din sec. 
XVI servesc pentru depo-

suri severe împotriva ce
lor care, folosind aceste 
monumente, nu numai că 
nu fac nimic pentru în
treținerea lor, dar le și 
degradează ?

Obligații mari revin 
sfaturilor populare și în 
privința activității de re
staurare și conservare. A- 
tenția care se acordă în a- 

ceastă privință diferă mult 
de la o regiune la alta.

zitarea îngrășămintelor 
chimice, al căror efect co- 
roziv afectează întreaga 
clădire. In celebra loggie 
— a cărei fotografie este 
expusă și în fața Univer
sității din București în
tr-o expoziție de stradă 
care redă imagini ale uno
ra din cele mai frumoase 
monumente din țară — 
se depozitează cereale. 
Paragina, murdăria sînt 
vizibile și în interiorul și 
în parcul castelului. Arhi
tectul Victor Ivănescu de 
la Direcția monumentelor 
istorice ne sesizează că se 
degradează casele din o- 
rașul feudal Bistrița — 
monumente 
XVI — în 
ționalizate, 
întreținute, 
arată că și 
cum ar fi castelul de la 

______  __Bonțida, sînt neglijate, 
monumentelor istorice starea lor de ruină fiind 
cade în sarcina sfaturilor agravată și prin faptul că 

sînt utilizate în scopuri 
nepotrivite cu caracterul 
lor. Sfaturile populare, 
mai ales cele din regiuni
le Cluj, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Brașov, Hune
doara, Maramureș, Crișa- 
na, ar trebui să reconsi
dere de urgență destina
ția dată unor importante 
monumente istorice — 
castele, conace vechi. Pe 
de altă parte nu ar fi 
oare timpul să se ia mă-

populare. Dar mai sînt 
cazuri cînd lipsa de in
teres a unora dintre aces
tea pentru întreținerea 
monumentelor continuă 
în mod cronic. Iată ce ne 
semnalează, 
grafii și 
ingineri 
în care 
Iul din 
raionul 
din cele 
se monumente

prin foto- 
prin scris, doi 
despre starea 
se află caste- 
comuna Criș, 

Sighișoara, unul 
mai frumoa- 

în stil

în Oltenia, după cum 
spune Valeriu Grama, in
spector la comitetul re
gional de cultură și artă, 
s-a întreprins un studiu 
amănunțit privind starea 
monumentelor, s-a întoc
mit un plan de perspec
tivă pentru executarea 
lucrărilor de întreținere
— anul acesta fiind pla
nificate, și în mare par
te terminate, 21 de obiec
tive pentru care s-a acor
dat un fond de 1 350 000 
lei. în schimb, în regiu
nile Bacău, Galați, Su
ceava, Dobrogea, preocu
parea în această direcție 
este insuficientă. Sfatul 
popular al regiunii Bacău 
s-a angajat de vreo 3 ani 
să acorde fonduri pentru 
restaurarea hanului de la 
Roznov, umil din puținele 
edificii de acest fel care 
se mai păstrează. Direc
ția monumentelor istorice
— ne spune arhitectul 
Laurențiu Vasilescu, de 
la această instituție — a 
terminat proiectul de re
staurare în 1965, dar sfa
tul popular nu și-a mai 
respectat promisiunea. In
tr-o situație asemănătoa
re se află biserica din 
lemn de la Poarta Săla
jului ; documentația pen
tru executarea lucrărilor 
de reparații a fost aviza
tă și reavizată de mai 
multe ori în decurs de 6 
ani, dar monumentul încă 
nu a intrat în reparație, 
și este în pericol să se 
prăbușească pentru că 
Sfatul popular regional 
Cluj nu acordă fonduri. 
Deși ș-a făcut de, mult 
proiectul, și la un moment 
dat se acordaseră și fon
durile pentru restaurarea 
bisericii din Brusturi, va
loros monument de arhi
tectură românească în 
lemn, nu s-a trecut la e- 
xecutarea lucrărilor 
oarece
încă... un 
amplasa.

Pe de 
sînt rare
an de an importante fon
duri bănești acordate de 
către sfaturile populare 
au rămas necheltuite, ca 
la Baia Mare (140 000 din 
200 000 lei numai în anul 
trecut) și în alte regiuni, 
sau au fost consumate în 
alte scopuri, ca în regiu
nea Hunedoara, în timp 
ce valoroase monumente
— cum sînt cele de arhi
tectură în lemn — se de
gradează. Cum se ajunge 
la asemenea situație, ne 
explică în parte tov. Va
sile Zăvoianu, contabil Ia 
Comitetul de cultură și

artă al regiunii Argeș ! 
„Noi facem bugetul pen
tru întreținerea monu
mentelor cu aproximații 
și nu pe baza unei docu
mentații prealabile, deoa
rece nu are cine să ne 
execute această docu
mentație. în timpul anu
lui, deși avem bani, nu 
putem procura materiale 
pentru că nu au fost soli
citate din timp. Toate a- 
cestea ar trebui făcute 
înainte de începutul anu
lui". Cu alte cuvinte este 
vorba de o lipsă de orga
nizare. în același timp, 
prof. Virgil Giurcă, di
rectorul Muzeului regio
nal Oradea, arată că exis
tă mari greutăți și în 
privința efectuării lucră
rilor. Trusturilor de con
strucții nu le surîde deloc 
să se angajeze la opera
țiuni de restaurare a 
monumentelor, deoarece 
acestea pun probleme di
ficile. Uneori e nevoie să 
se folosească metode și 
tehnici de lucru speciale. 
De aceea, în unele regiuni 
se apelează la întreprin
derile de gospodărie oră
șenească. Acestea nu au 
însă totdeauna capacita
tea de a face lucrări co
respunzătoare. O soluție, 
după părerea arhitectului

Laurențlu Vasllescu, șe
ful grupului de studii și 
avizare de la D.M.I., ar fi 
ca sfaturile populare, mai 
ales din acele regiuni care 
au un mare număr de 
monuinente, să-și orga
nizeze colective speciali
zate pentru lucrările de 
întreținere a monumente
lor. Asemenea colective 
ar putea să deservească, 
în anumite cazuri, 2—3 
regiuni la un loc.

Cum se vede, soluții e- 
xistă pentru a perfecționa 
activitatea în domeniul 
întreținerii monumentelor 
Istorice. Este însă ne
voie ca forurile răs
punzătoare de aceste pro
bleme și în primul rînd 
sfaturile populare să 
de urgență măsuri. Pe 
altă parte, o condiție 
sențială este, credem, 
ceea de a se institui 
for suprem unic, care 
poarte răspunderea mo
numentelor istorice și de 
cultură și să controleze 
felul cum sînt întreținute 
în întreaga țară — pro
punere a cărei importan
ță a fost demonstrată și 
în ancheta noastră prece
dentă, și care nu și-a gă
sit încă rezolvarea.

ZORBA GRECULr'
Filmul lui Cacoyannis 

n-a biruit prea ușor pe 
ecranele lumii, în ciuda 
evidentelor sale merite. 
De la observații critice 
și reproșuri sentimenta
le pînă la atribuirea 
unor premii de valoarea 
Oscarului, paginile zia
relor și revistelor cu
prind o întreagă gamă 
de aprecieri. Să fie oare 
„Zorba grecul" un film 
care predispune la co-

geril, a unui optimism 
cuceritor și a unei fan
tezii pe care el o pune 
pe seama acelui „bob de 
sminteală ce-i trebuie 
unui om ca să facă ceva 
în viață". In film nu se 
petrec lucruri senzațio
nale, faptele nu depășesc 
puterile unui om, iar e- 
șecul nu este prilej de 
lamentare prelungă. In- 
tîmplările sînt dramati
ce, dar posibile, bucu-

FILMULUI
mentani dintre cele mai 
contradictorii ? Și de ce?

De ce ? Pentru că ori 
de cite ori un film are 
ca punct de pornire 
o operă literară valoroa
să, impusă în conștiința 
opiniei publice, creîn- 
du-și aproape un mit, 
cum este cazul romanu
lui lui Kazantsakis, ci
neastul se expune, cu 
bună știință și, poate, 
chiar cu spirit de sacrifi
ciu, să i se raporteze re
alizarea de pe peliculă 
la cea dintre scoarțele 
cărții. (Deși filmul este 
o povestire în imagini, 
într-o modalitate pro
prie, a fabulei tratată de 
scriitor în legile altui 
gen artistic).

„Zorba" lui Cacoyan- 
nis este un film în de
plinătatea accepției sale, 
și ca atare trebuie privit 
și discutat. Un film 
profund emoționant. El 
ne povestește mișcătoa- 
rea existență a unui om 
de rînd, plin de calități și 
de scăderi, aspru și blind, 
sublim și cinic, nobil 
și vulgar, după îm
prejurare, dar tot timpul 
făcînd dovada unei ne- 
sfîrșite omenii, a înțele-

Meritul filmului stă, 
după părerea noastră, în 
discreția narațiunii și în 
profunzimea nezgomo- 
toasă și „nespectaculoa- 
să“ a dramatismului ca 
și a optimismului său 
evident și sincer, pe care 
interpreți de o mare dă
ruire ca Anthony Quinn, 
Lila Kedrova, Irene Pa
pas l-au exprimat cu 
virtuozitate în personaje 
purtătoare de adînci 
semnificații umane. 
Cacoyannis și interpreții 
săi ne-au făcut să-l cu
noaștem pe Zorba ca pe 
un erou de film dar și 
de azi. Și el va rămîne.

Mircea ALEXANDRESCU

al unei 
suferinde, 
dar ne-

ria este amară și reținu
tă, pentru ca în răstim
puri să irumpă în violen
ța unui dans triumfător, 
emoționant nu pentru că 
ar fi spectaculos, ci pen
tru că vădește o forță și 
o sete de viață ire
zistibile și conturează 
un caracter ce exprimă 
o întreagă omenire. Zor
ba al lui Anthony Quinn 
este un sol 
umanități 
îndurătoare,
sfîrșit de . puternică, a- 
propiindu-se prin carac
terul său de dimensiuni 
mitologice și fiind în a- 
celași timp modern prin 
teluricul său, prin în
cleștarea în pămîntul 
care l-a născut și în do
rința de a se măsura cu 
elementele potrivnice. 
(Pămîntul acesta nu este 
oarecare fără să fie nici 
unul anume. Cacoyannis 
a ales un peisaj grec 
caracteristic, arid și as
pru, care este și el un 
personaj asemenea lui 
Zorba. El este dramatic 
și nu ilustrativ, „joacă" 
alături de eroi și de oa
meni, fiind universul lor 
vital).

(Urmare din pag. I)

• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : 
Patria. - 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
• ZORBA GRECUL : Republica — 9,30; 12,30; 15,45;
18,45; 21,30, Festival — 8,15; 11,30; 14,45;
21,15 ; la grădină — 19, Feroviar — 9 ; 12 ; 15 ; 
21, Excelsior — 9 > 12 i 15 j 18 ; 21.
• BOCCACCIO '70 : Luceafărul (completare 
piii... iar copiii) — 8.30, 11; 
Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16;
— 19,30; Grădina „Doina" —
• DILIGENTA : București — 
18,30; 21, Arenele Libertății 
„Dinamo" — 18,30, Grădina „Progresul 
lodia — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
Modern — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21.
• ROMEO, JULIETA ȘI ÎNTUNERICUL : Cinema
teca — 10; 12) 14.
• MORANBON : Lumina (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat tn regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară) — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 
20,45.
• IN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Vic
toria (completare Cazul ,,D“) — 8,30; 11,30; 14,45; 
18; 21,15, Cosmos — 15,30; 18) 20,30, Munca — 10; 
15-, 17,45; 20,30, Popular — 10,30; 15) 17,45; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Cen
tral - 9; 12,45; 16; 19,30.
• CREDEȚI-MĂ OAMENI I : Union —
20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
BĂNCI : Doina (completare 23 August 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Volga 
tare Orizont științific nr. 5) — 8,45) Ui 
18,30; 21.
• ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE SUDULUI — 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 18 : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
8 LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Giulești (comple
tare Ce povestesc apele) — 15,30; 18; 20,30.
B ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop : în-

18;
18 ;

Co-
21,13,30; 16; 18,30;

18,30; 21, la grădină 
19,30.

8,30; 11; 13,30; 16;
— 19,30, Stadionul

— 20, Me-

15,30) 18)

9.
SALTIM- 

1966) —
(comple- 

13,30; 16;

frățirea Intro popoare (completare Știință șl teh
nică nr. 17) — 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Dacia (comple
tare Cheia succesului) — 8,45—14,45 în continuarei 
16,45; 19; 21,15.
© CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Buzești 
(completare Vizita tovarășului Clu En-lai în Repu
blica Socialistă România) — 15,30; 18; la grădină 
- 20,30.
® COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Gri- 
vița — 9,30; 13; 16,30; 20, Drumul Sării — 14;
17,15; 20,30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Bu-
cegi (completare Basm) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 19, Flacăra (completare Imagini 
din Muzeul pompierilor) — 10; 12,15; 15,30; 18;
20,30.
O NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Gloria 
(completare Pașii poetului) — 9; 12; 15; 18; 21, 
Aurcra — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15; la gră
dină — 19,30, Floreasca — 9; 12; 15; 18; 21, Fla
mura — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (ia 
ultimele două completarea Copiii... iar copiii).
© JURNALUL UNEI FEMEI TN ALB : Unirea (com
pletare Tinerețe) — 15,30; 18; la grădină — 20.
• YOYO : Tomis (completare Cazul „D") — 9; 
11,45; 15,15; 18; 20,45; la grădină - 19.
• URME IN OCEAN : Vitan (completare Vreau să 
știu tot nr. 45) - 15,30; 17,30; 19,30.
• THErESE DESQUEYROUX : Arta (completare 
Pașii poetului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; 
la grădină — 19,30.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Miorița (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• 5 000 000 DE MARTORI 1: Moșilor (completare O 
lacrimă pe obraz) — 15,30; 18; 20,30.
« MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Crîngași — 15,30; 
18,15; 20,45.
• REPULSIE : Viitorul - 15,30; 18; 20,30.
© CELE DOUĂ ORFELINE : Colentina (completare 
Punct de gravitație) — 15,30; 17,45; la grădină — 
20, Grădina „Progresul-Parc" — 19,30.
• ȚARA FERICIRII : Rahova (completare Orizont 
științific nr. 5) - 15,30; 18; la grădină - 20,15.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Progresul 
(completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 
15,30; 18; 20,45.

• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Lira 
(completare Ghldrinul) — 15,30; 18; 20,30.
© TUDOR — cinemascop (ambele serii) : Feren
tari - 16; 19,30.
• COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Cotrocenl (com
pletare Un secol șl multe milenii) — 15,15| 18)
20,45, Buzești — 10; 12.
• IDIOTUL : Pacea - 15,45; 18; 20,15.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Grădina „Moșilor" — 19.
• FANTOMAS cinemascop s Grădina „Vi-

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu* (la Ateneu — 
ora 20) : Recital de vioară LOLA BOBESCU.
• Sala Palatului : ULISE ȘI COINCIDENȚELE 
(spectacol prezentat de Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.) — 19,30.
• Teatrul de Operă și Balet : CARMEN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCU
LUI - 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala Come
dia) : REGELE MOARE — 19,30, - - ■
NUNTA INSINGERATĂ - 19,30.
O Teatrul de Comedie : FIZICIENII
• Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" ,
Schitu Măguteanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICĂ BLAJINU - 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HEN- 
RIC AL IV-LEA
• Teatrul
19.30.
• Teatrul 
KATIA ȘI 
Academiei) 
— 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C.
REVISTA DRAGOSTEI - 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI - 19,30.
• Patinoarul 23 August : FEERIE PE GHEAȚĂ 
(spectacol artistic-sportiv prezentat de Ansamblul 
de patinaj artistic din Kiev) ■— 19,30.

(sala Studio) :

— 20.
(sala din Bd.

20.
Mic : DOI PE UN BALANSOAR

„Țăndărică" (sala 
CROCODILUL — 
: GULIVER ÎN

din Calea Victoriei) : 
16,30, (sala din str. 
TARA PĂPUȘILOR

Tănase" (sala Savoy):

Teatrul 
lecsandri" 
joi seara, 
al noii stagiuni, „Căruța cu pa
iațe" (Matei Millo) de Mircea 
Ștefănescu. Spectacolul (regia — 
N. Al. Toscani; scenografia — 
Elena Forțu) a avut în distribuție 
pe Ștefan Dăncinescu, George 
Popovici, Anny Braeschi, loan 
Lascar, artiști emeriți, Constantin 
Dinulescu, Țeofil Vîlcu, Carmen 
Barbu, Adina Popa, Elena Bar- 
tock și alții.

ORCHESTRA SIMFONICA
Șl CORUL
RADI0TELEVIZIUN11

Joi seara a avut loc des
chiderea stagiunii orchestrei sim
fonice și a corului Radiote- 
leviziunii. Conducerea dirijo
rală a aparținut artistului e- 
merit Emanuel Elenescu. Concer
tul a avut în program „Oratoriul 
pentru soliști, cor și orchestră 
„Din lumea cu dor" de Gheorghe 
Dumitrescu, prezentat în primă 
audiție. Soliști : Zenaida Pally și 
Arta Florescu, artiste ale poporu
lui, Cornel Stavru și Octav Eni- 
gărescu, artiști emeriți. Corul a 
fost dirijat de Aurel Grigoraș.

(Agerpres) t

Aceste tradiții patriotice, demo
cratice și progresiste au fost ridi
cate pe o nouă treaptă prin legă
turile stabilite de oameni de 
știință, savanți și gînditori dintre 
cei mai remarcabili, cu mișcarea 
muncitorească. Identificarea 
astăzi deplină — a intelectualității 
cu lupta oamenilor muncii are un 
vechi trecut, își are începuturile 
spre mijlocul veacului anterior, 
cînd, o dată cu dezvoltarea clasei 
muncitoare, au început să apară 
și să se răspîndească în țara noas
tră ideile socialismului științific, 
filozofia materialist-dialectică. 
Mulți dintre intelectualii de vază 
au îmbrățișat aceste idei, au spri
jinit sau chiar s-au alăturat miș
cării muncitorești; filozoful Vasile 
Conta, strălucit reprezentant al 
curentului materialist, a fost 
în tinerețea sa membru al In
ternaționalei I-a. Dobrogeanu- 
Gherea, întemeietorul criticii lite
rare științifice în țara noastră, 
este și unul din fondatorii prime
lor cercuri marxiste și al primu
lui partid social-democrat în 
România. Savantul de renume 
mondial Emil Racoviță, întemeie
torul pe plan mondial al speolo
giei, a avut st.rînse legături cu 
mișcarea socialistă. Dr. Ștefan 
Stîncă, autorul remarcabilei lu
crări „Mediul social ca factor pa
tologic", a fost un neobosit mili
tant al vechii mișcări socialiste.

Puternica accentuare a contra
dicțiilor de clasă, amplificarea 
luptelor sociale la începutul seco
lului al XX-lea au făcut ca muiți 
oameni de știință, artă și cultură, 
chiar dintre cei care nu erau legați 
de mișcarea socialistă, să ia pozi
ție hotărîtă împotriva nedreptăți
lor sociale, manifestîndu-și sim
patia față de cauza poporului 
muncitor. Sîngeroasa reprimare a 
răscoalei din 1907 a fost înfierată 
cu tărie de intelectualitate ; Nico- 
lae Iorga a publicat în presa vre
mii vehemente articole de con
damnare a represiunii. I. L. Cara
giale a scris broșura acuzatoare 
„1907 din primăvară pînă în toam
nă", Octav Băncilă, militant al miș
cării socialiste, și-a înscris pro
testul vehement în pînze nemuri
toare — tot așa după cum Tonitza 
a redat icoane zguduitoare din 
crunta viață și luptă a muncitori
mii, între altele, măcelul de la 
13 decembrie 1918. Victor Babeș, 
fondator al microbiologici mo
derne, a scos cu curaj la iveală 
rădăcinile sociale ale bolilor cu 
extindere de masă : „Leacul pela
grei — spunea el în 1907 — al a- 
cestei boli a mizeriei, al acestei 
rușini naționale vi-1 dau eu : îm
proprietărirea țăranilor !“.

Intelectualitatea înaintată a sa
lutat cu entuziasm victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
s-a alăturat marilor lupte munci
torești din perioada de avînt revo
luționar a anilor 1918—1920, în 
focul cărora a luat naștere parti
dul de tip nou, marxist-leninist, 
al clasei noastre muncitoare: ea 
și-a unit glasul de protest cu acela 
al maselor largi muncitoare cînd 
partidul comunist a fost aruncat 
în ilegalitate.

Sub nenumărate forme — luări 
de poziție publice, participarea la 
adunări de protest, strîngerea de 
fonduri, mărturii la procese — s-a 
manifestat solidaritatea intelectu
alității legate de popor cu luptele 
ceferiștilor și petroliștilor din 1933, 
cu mișcarea de masă împotriva 
fascismului și a pericolului nazist, 
pentru apărarea democrației, a 
integrității țării și independenței 
naționale — nu puțini intelectuali 
îndurînd pentru aceasta rigorile 
închisorilor și lagărelor. Mărturii 
grăitoare de atitudini patrio
tice, antifasciste ale intelectua
lității împotriva războiului hit- 
lerist și a ocupației germane 
a fost romanul „Frații Jderi", 
epopee a tradițiilor de luptă și 
jertfă pentru libertatea poporului 
român, al marelui Mihail Sadovea- 
nu, căruia agenții nazismului i-au 
ars cărțile în piețele publice; 
pamfletul publicat de Tudor Ar- 
ghezi care dădea glas urii poporu
lui român împotriva cotropitori
lor ; memoriul celor 66 de oameni 
de știință, academicieni, profesori 
universitari care cereau ieșirea 
imediată a României din război. 
Intelectualitatea a participat cu 
avînt alături de masele largi ale 
poporului la insurecția din august 
1944 și apoi la lupta pentru răs
turnarea claselor exploatatoare și 
instaurarea regimului democrat- 
popular. pentru construirea orîn- 
duirii noi. socialiste.

Există, totodată, și un alt as
pect fundamental ce evidențiază, 
ca o trăsătură caracteristică, tra
dițiile înaintate ale vieții științi
fice și culturale din țara noastră : 
situarea fermă a cercetării științi
fice și a creației artistice în mie
zul procesului general al dezvol

tării economico-sociale a Români
ei, legătura strînsă cu cerințele 
progresului material și spiritual al 
poporului român. încă în secolul 
trecut, savanți ca Spiru Haret, Da
vid Emmanuel, Traian Lalescusau 
Dimitrie Pompeiu în domeniul ma
tematicii ; Petru Poni sau Constan
tin Istrate în chimie; Victor 
Babeș, I. Cantacuzino, Gh. Mari
nescu în biologie și medicină și-au 
înscris numele în cartea de aur a 
științei românești nu numai prin 
valoarea, pe plan teoretic, a lu
crărilor lor, dar și prin străduin
ța, preocuparea și contribuția la 
dezvoltarea țării, la crearea unor 
școli științifice și a unui învăță- 
mînt superior modern, în măsură 
să formeze cadre de specialiști și 
cercetători de înaltă valoare.

Preocupați de ridicarea econo
mică a țării, de prospectarea, des
coperirea și punerea în valoare a \ 
bogățiilor ei, Gregoriu Ștefănescu, 
Grigore Cobălcescu au întreprins 
ample studii asupra structurii geo
logice a teritoriului românesc, a- 
supra regiunilor petroliere și ma 
sivelor de sare. Petru Poni și Ni 
colae Teclu au consacrat im 
portante studii însușirilor chi
mice ale petrolului și gazeloi 
aflate în subsolul țării. în- 
tr-un discurs rostit la Academie 
în 1880, Nicolae Teclu spunea : 
„Chimia este însă și mai mult, ea 
e mama industriei într-o țară ca 
aceasta, cu resurse atît de boga
te, trebuie să fie un focar pentru 
ridicarea bunăstării materiale, 
printr-o activitate cît mai strips 
industrială".

Importante progrese a înregis
trat cunoașterea florei și faunei 
țării, datorită cercetărilor unor sa
vanți ca Dimitrie Brîndză, Ema- 
noil Teodorescu, Dimitrie Voinov, 
D. Borcea. întemeietori ai șco
lilor biologice românești. Gri
gore Antipa, întemeietor al hidro- 
biologiei, Emil Racoviță, fondato
rul biospeologiei. întemeietorul 
științelor agricole din România și 
autorul primelor monografii rura
le din țara noastră, Ion lonescu 
de la Brad, a fost, în același 'timp, 
un luptător neobosit pentru ridi
carea agriculturii, pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață ale ță
rănimii.

în ciuda vicisitudinilor istorice 
care au frînat dezvoltarea indus
trială a țării, în eiuda unor con
diții vitrege materiale și morale, 
a lipsei de mijloace și a desconsi
derării care lua adeseori expresia 
disprețului față de creația știin
țifică românească, creșterea mai 
puternică a forțelor de producție 
spre sfîrșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului XX, progre
sul tehnic în industria vremii sînt 
indisolubil legate de realizările re
marcabile ale școlii de constructori 
români, reprezentată de Gheorghe 
Duca, Anghel Saligny, Elie Radu 
sau Ion lonescu. de realizările lui' 
Traian Vuia și Aurel Vlaicu; se 
afirmă prin creații originale de 
valoare mondială savanți ca Geor
ge Constantinescu. întemeietorul 
sonicității, H. Coandă, pionier al 
aviației reactive, fizicianul Al. 
Proca, microbiologul C. Levaditi. 
Proiecte ca al inginerilor Alexan
dru Davidescu și Ion lonescu. de 
irigare a întregului Bărăgan, sau 
al inginerului Dimitrie Leonida de 
construire a unei hidrocentrale la 
Bicaz de 150 000 C.P., deși au ră
mas pe hîrtie pînă în anii socialis
mului, ilustrează cutezanța, spiri
tul înnoitor, patriotismul fierbinte 
de care erau animați oamenii 
noștri de știință.

Profundă este deosebirea față 
de trecut atît în ce privește 
condițiile materiale de astăzi, mij
loacele tot mai largi puse la în- 
demîna cercetătorilor, cadrul or
ganizatoric care asigură unirea și 
convergența eforturilor, cît și. în 
ce privește condițiile morale, pre
țuirea de care se bucură munca 
științifică în România socialistă. 
Știința românească dispune azi de 
tot ceea ce este necesar •mn» a a- 
duce o contribuție me ",!
mare la opera vastă de e- 
socialismului, pentru a s> 
în întreg frontul ei, la ni 
lor mai înaintate cuceriri 
dirii umane — iar sări 
Centenarului Academiei a 
tuit tocmai un prilej de 
zare a forțelor științei rom 
de chemare la muncă tenace 
ză, perseverentă. însuflețită d 
triotism. spre binele poporulu.

în perspectiva sarcinilor 
înaltă răspundere ale oamer 
de știință legate de îndeplin 
planului cincinal, a obiectiv 
Congresului al IX-lea al parti 
lui. de progresul rapid al soc 
tății noastre, tradițiile înaint: 
ale trecutului capătă o și mai p' 
fundă semnificație : în ele afl 
nu numai un solid fundament 
realizărilor de azi, dar și un 
demn de a duce mai departe 
făptuirile iluștrilor înaintași, 
înălțimea misiunii ce-i re- 
științei în patria noastră sociaL.

18,00 — Emisiune pentru copil șt tineretul școlar : — Din „culisele" grădinii 
zoologice. — Sport la., microscop : lupte libere. 19.00 — Telejurnalul de seară 
19,20 - Atlas folcloric. Țara Hațegului șl Ținutul Pădurenilor. Prezintă : Geor
ge Deriețeanu. 19,45 - Galeria Instrumentelor : Magnetofonul — Instrument mu
zical ? 20,00 - Săptămîna. 21,00 - Avanpremiera. 21,15 — Teleglob — emisi
une de călătorii geografice :■ Itinerar iugoslav. 21.45 — Divertisment pentru două 
voci, trei instrumente și., o păpușă Ișt dau concuisul : Anda Călugăreanu, Ele
na Caraglu, Paul Ghenter, Brindușa Zalța-Silvestru. 22,20 — Interpret! celebri ! 
Alexel Krlvcenla, prtni-sollst al Teatrului Mare din Moscova. 22,45 — Telejur
nalul de noapte. 22,55 Buletinul meteoiologic. 23,00 —- închiderea emisiunii.
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In regiunea Maramureș

UTILIZATE NERAȚIONAL
EB

UNELE
SPAJII UZINALE?

Rezultatele bune 
nu sînt o limită

Ne aflăm la UZINA 
MECANICA DIN SINA
IA. în decursul anilor, 
aici s-au depus eforturi 
stăruitoare pentru folosi- 
ea cît mai judicioasă a 
pațiilor uzinale existen- 
e. Totuși, față de volu- 
nul producției mereu 
rescind, spațiile produc- 
.ive s-au dovedit la un 
moment dat insuficiente, 
în 1965 a intrat în func
țiune o hală modernă, cu 
o suprafață de circa 9 000 
metri pătrați. S-au creat 
astfel condiții pentru or
ganizarea modernă a pro
ducției, pe bază de flu
xuri tehnologice, în toate 
sectoarele.

„Dar grupa de organi
zare științifică a produc
ției — ne relatează ing. 
ILARIE GIURGESCU — 
a socotit că mai sînt re
zerve în această direcție. 
Ea a întocmit un studiu 
privitor la folosirea mai 
eficientă a spațiului de 
producție în secția au
tomate. Prin rcamplasa- 
rea mașinilor, organizarea 
lucrului în trei schimburi 
și prin alte măsuri, ca
pacitatea de producție a 
crescut aici cu încă 18 
la sută. Esențial este că 
pe această cale s-a cîști- 
gat o suprafață de 80 
de metri pătrați și la ha
la nouă, creîndu-se ast
fel condiții pentru desfă
șurarea ritmică a între
gii fabricații de pompe de 
injecție. Tot pe baza u- 
nui studiu recent, s-a i- 
dentificat un spațiu co
respunzător și pentru li
nia de conservare a pie
selor de precizie. Rezul
tatele acestei preocupări 
perseverente manifestate 
de întregul colectiv pen
tru folosirea cît mai ju- 

■diciQasă a spațiilor uzi
nale sînt deosebit de con
cludente : dacă în 1965 
s-a realizat o producție 
de 9 253 lei pe fiecare 
metru pătrat de supra
față productivă, în 1966 
se obține, după calculele 
economiștilor 
o producție 
lei".

în prezent, 
specialitate 
împreună cu 
organizare științifică 
producției, 
posibilitățile de a se va
lorifica noi rezerve de 
spații productive, ținînd 
seama de sarcinile spo
rite ce revin colectivului 
în următorii ani ai cin
cinalului. Un prim studiu 
vizează secția a Il-a pre
lucrare, unde, după a- 
precierea conducerii uzi
nei, mai mult de un sfert 
din spațiul productiv e- 
xistent poate fi fructifi
cat mai bine, iată, deci, 
o îri” ‘ndere unde pro- 

âlizării cît mai 
t suprafețelor de 

> este privită cu 
te, unde rezulta- 
ie obținute pînă 

:u sînt considerate 
ă care nu mai poa- 

iepășită.

din uzină, 
de 10 955

cadrele de 
din uzină, 

grupa de 
a 

examinează

,4...

jisiuni 
itisitoare
ă vedem cum stau lu- 
rile în această privin- 
și în alte întreprin- 

ri. Iată-ne la UZINA 
MAI“-PLOIEȘTI. Pî-

'• nu de mult, anumite 
dre tehnice de aici sus- 
leau că la sectorul con- 
•ucții metalice spațiile 

producție ar fi insu- 
iente. La indicația co- 
etului de partid, ser- 
mi organizării produc- 

îei a elaborat un studiu, 
?are a dovedit că însem
nate rezerve de spațiu de 
producție pot fi valori- 
’cate. „Abia zilele a- 
estea — precizează tov. 

ION POENARU, secreta
rul comitetului de partid 
al uzinei — s-a reușit să 
se dea o utilizare depli
nă întregii hale de la con
strucții metalice".

Dar tot în această uzi
nă aflăm că spații abia 
construite, dar solicitate 
cu insistență, nu sînt 
complet folosite. Iată ce 
spune tov. ing. MIHAI

FAȚĂ DE

GRAFICE

Timpul 
semănatului I

Folosirea deplină, optimă a spațiilor produc
tive din întreprinderi, valorificarea intensă a 
rezervelor existente în acest domeniu constituie 
o problemă economică de stringentă actualitate, 
care a fost subliniată cu putere la plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. Sînt utilizate pretutindeni, 
în mod rațional, spațiile de producție ? Care 
sînt cauzele neajunsurilor care mai stăruie în 
acest domeniu î Iată constatările prilejuite de 
ancheta noastră în cîteva întreprinderi din re
giunea Ploiești.

MATEESCU, sculer-șef: 
„Cam 25 la sută din cei 
3 000 m p cît are noua 
sculărie nu sînt utilizați. 
In primul rînd, din vina 
proiectantului general — 
Institutul de proiectări 
pentru construcții de ma
șini. Desigur, nici noi nu 
putem fi scutiți de răs
pundere. Proiectul a pre
văzut să se monteze în 
hală o macara cu o des
chidere mai mare decît 
a celor obișnuite ce se 
construiesc la „Unio“- 
Satu Mare. Noi nu am 
sesizat acest lucru. S-au 
lansat comenzile și am 
așteptat apoi liniștiți să 
primim macaraua. După 
un timp, însă, am consta
tat că nici vorbă să se 
construiască acest utilaj 
neomologat. Abia atunci 
am început să ne agităm. 
Destul de tîrziu — și 
cred că în acest an, pe 
acest spațiu, nu vom re
aliza nici măcar un SDV".

Mai gravă este situa
ția care s-a creat la hala 
de tratamente, construită 
o dată cu sculăria. Stă 
complet goală, pentru că 
investițiile pentru con
strucția ei nu au fost co
relate cu investițiile pen
tru utilaje; acestea vor 
fi comandate, după date 
cu totul probabile, în 1967 
sau mai tîrziu. Cert este 
că pînă la ora actuală nu 
s-au încheiat nici măcar 
contractele pentru utila
jele care urmează să fie 
fabricate în țară. 
GHEORGHE MILITARU, 
adjunct al serviciului de 
investiții, ca și alte ca
dre de conducere din u- 
zină socotesc această si
tuație ca fatală, de ne
schimbat. Se susține că 
așa au stabilit forurile de 
resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini. întrebăm pe to
varășii din ministerul a- 
mintit: este oare just și 
economic să construiești 
și, apoi, să nu realizezi 
nici un fel de producție 
pe anumite suprafețe ? 
Nu înseamnă aceasta să 
„îngheți" fonduri de in
vestiții, să diminuezi se
rios eficiența lor economi
că?

Asemenea întrebări sînt 
valabile și în cazul unor 
spații noi de producție de 
la UZINA DE UTILAJ 
CHIMIC DIN PLOIEȘTI. 
Aici s-a construit o hală 
de sablaj și vopsitorie, 
proiectată tot de Institu
tul de proiectări pentru 
construcții de mașini. 
După ce s-a recepționat 
construcția, s-a descoperit 
că proiectantul a... „uitat" 
(!?) să prevadă instalația 
de ridicare a voluminoa
selor vase chimice și a 
sistemelor de introduce
re și scoatere a lor din 
hală. Căutările destul de 
lente pentru a remedia 
păgubitoarele greșeli de 
proiectare au făcut să se 
scurgă un an — și hala 
nouă de la această uni
tate să nu poată fi fo
losită. Este drept că, în
tre timp, în această hală 
s-a instalat un atelier de 
construcții metalice, dar 
care nu poate asigura e- 
ficiența prevăzută.

— Cînd veți da adevă
rata destinație spațiului 
construit ?

Inginerul șef, VASILE 
MIHĂILESCU, nemulțu
mit și el de faptul că vop- 
sitoriile se execută în 
halele de fabricație, în- 
gustînd mult spațiul pro
ductiv, ne spune :

— Ne-am propus să 
realizăm instalațiile res
pective cu fonduri de 
mică mecanizare^ Dar ac
ceptarea la bancă mer
ge anevoios, se cer apro
bări și răsaprobări. După 
părerea mea, institutul 
de proiectări vizat ar tre-

bui să plătească toate 
oalele sparte, și nu noi.

O apreciere îndreptăți
tă care merită să fie e- 
xaminată de conducerea 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Cînd predomină 
optica interesului 
departamental

Spații de producție u- 
tilizate nerațional există 
și la UZINA MECANICĂ 
TELEAJEN. Dintr-un 
studiu elaborat în uzină 
și înaintat Ministerului 
Petrolului reiese că cel 
puțin 1 000 m p de su
prafață productivă rămîn 
disponibili prin mai bu
na organizare a procese
lor de producție. După 
cum am aflat însă de la 
tov. LAZĂR NOICH, teh
nologul șef al uzinei, a- 
cest studiu nu reflectă de 
fapt toate posibilitățile 
existente. „Dacă se eli
berează hala 3 (am vă
zut-o, era aproape goală 
— n.n.) — precizează in
terlocutorul — se cîștigă 
un spațiu de 1 500 m p, 
unde putem să realizăm 
o producție de piese de

schimb de circa 18 mi
lioane lei anual". Tehno
logul șef a adăugat că 
uzina a propus Ministe
rului Petrolului să exe
cute comenzi de piese de 
schimb pentru industria 
chimică. Forul tutelar a 
răspuns că nu-i de acord 
cu această propunere, dar 
nici comenzi imediate de 
piese de schimb pentru 
sectorul de utilaj petro
lier nu a dat. Este de 
neînțeles, după părerea 
mai multor ingineri din 
cadrul comisiei economice 
a Comitetului regional de 
partid Ploiești — consul
tați în această problemă 
— de ce Ministerul Pe
trolului nu a luat în sea
mă propunerea uzinei, 
menținînd nefolosite anu
mite spații și capacități 
de producție tocmai acum 
cînd cerința de piese de 
schimb este atît de mare 
în toate sectoarele eco
nomiei naționale.

Rezerve importante de 
suprafețe uzinale pot fi 
valorificate și la UZINA 
MECANICĂ DIN CÎMPI- 
NA, deși aici unele cadre 
de conducere apreciază 
că „nu se 
nimic".

— Dacă 
mai bine 
sensul 
operațiile de vopsitorie în 
hala destinată în acest 
scop, s-ar elibera spații 
uzinale importante — a- 
preciază ing. CONSTAN
TIN RACHITAN, secre
tar al Comitetului regio
nal de partid Ploiești. 
S-ar înlătura astfel „gî- 
tuirile" care mai există 
în procesul de producție, 
mai ales în hala de fa
bricat tiji.

La construcția halei a tre
ia de electroliză prevăzută în 
planul de mărire a capacită
ții de producție a Uzinei de 
aluminiu Slatina, constructorii 
și montorii lucrează în avans 
față de grafice cu 45 de zile. Ei 
au terminat montajul fermelor 
metalice la acoperiș și au în
ceput din această săptămînă 
închiderea halei cu panouri 
din prefabricate. în acest fel, 
se creează condiții 
fășurării lucrărilor 
pe timpul iernii.

Cu peste 15 zile
lucrează și la montajul fer
melor metalice de la 
șui halei cuptorului 
cere. In curînd, și 
hală va fi închisă.

Un calcul comparativ cu 
graficele termenelor de exe
cuție ne relevă faptul că lu
crările sînt în avans cu 5—35 
zile la diferite obiective afla
te în construcție.

(Agerpres)

bune des- 
în interior

avans se

acoperi- 
de coa- 
această

Ing.

apreciază 
mai poate face

s-ar organiza 
producția, în 

de a se executa

Problema utilizării spațiilor productive ale întreprin
derilor a constituit una din problemele larg dezbătute 
într-o recentă plenară a Comitetului regional Ploiești 
al P.C.R. Apreciindu-se rezultatele bune obținute în 
anumite întreprinderi, în plenară s-a scos în evidență 
necesitatea ca conducerile tehnico-administrative, cu 
sprijinul inginerilor și economiștilor din uzine și fabrici, 
să elaboreze fără întîrziere studii aprofundate asupra 
posibilităților reale ce există pentru utilizarea rațio
nală a spațiilor de producție și să întreprindă măsuri 
imediate și hotărîte pentru fructificarea lor cît mai de
plină. Există condiții ca în spațiile uzinale existente să 
se realizeze sporuri însemnate de producție în actualul 
cincinal, economisindu-se pe această cale importante 
fonduri de investiții care pot fi utilizate cu altă desti
nație, în primul rînd, pentru mal buna dotare tehnică a 
întreprinderilor. Iată de ce această problemă trebuie 
privită ca o sarcină de mare răspundere de către 
conducerile unităților industriale și forurile de resort 
din ministerele amintite.

Constantin CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

Tn planul pe 1966 al 
consiliului agricol re
gional Maramureș s-a 

a 
patru broșuri, în cîte 
5 000 exemplare, a trei 
seturi de pliante, trei 
fofogazete și 15 afișe 
diferite, însumînd în

prevăzut editarea

loial 93 000 exem-
plare. Cu toate că au
trecut trei din cele
patru trimestre, pînă
acum nu s-au tipării
decît două serii de a-
fișe, în 21 500 exem-
plare. lată ce s -a în-
iîmplat cu broșurile. 
Alegerea temelor s-a 
făcut, într-adevăr, cu 
destul discernămînf, 
fapt ilustrat de titlurile 
cuprinse în plan. Au 
fosf numite colective 
de autori, care să se 
ocupe de elaborarea 
textului. Fiind din di
ferite locuri, practic, 
oamenii nu se puteau 
însă întîlni niciodată 
pentru a 
material.
în felul 
se ajunge 
rezultat, tovarășii 
la consiliul agricol

schimbat 
cît și fe- 

fiecare

gional au 
atît autorii, 
mele. Acum, 
broșură are un singur 
autor, dar subiectele 
comandate sînt mino
re, mult sub nivelul 
celor inifiale.

Multe neajunsuri 
s-au semnalat chiar șl 
în cazul celor două 
serii de afișe tipărite. 
Ele au apărut tîrziu 
(una în iunie și alta în 
iulie), conjin generali
tăți. Nici măcar difu
zarea lor n-a fost fă
cută in mod corespun
zător. La jumătatea lu
nii august, pe un du
lap, la Consiliul agricol 
raional din Cehu Sil- 
vaniei se mai găseau 
17 suluri cu asemenea 
afișe. Unele din ele 
conjineau îndemnuri 
penlru efectuarea di
feritelor lucrări din 
campania de... primă
vară. Cui să mai ajute? 
Ajunse cu mare întîr
ziere în unități, afișele 
amintite au avut a- 
ceeași soartă.

Că se înfîmplă așa 
nu trebuie să surprin-

dă pe nimeni. Chiar 
la consiliul agricol re
gional au fost identifi
cate 1 000 de broșuri 
în pachete de 100 bu
căți. Ele au fosf redac
tate în 1965 și au apă
rut la începutul aces
tui an. Pentru aseme
nea broșuri și alt ma
terial de propagandă 
s-au cheltuit fonduri 
însemnate. Este păcat 
ca ele să stea imobi
lizate în hîrtie tipărită.

Deficiențele amintite 
se daforesc și ajutoru
lui insuficient primit 
din partea Consiliului 
Superior al Agriculturii. 
Cert este că, în re
giune, propaganda 
prin tipărituri nu se 
ridică la nivelul cerin
țelor, iar banii desti
nați în acest scop nu 
sînt utilizați judicios. 
Un sprijin mai atent 
din partea Consiliului 
Superior al Agricultu
rii și a comitetului re
gional de partid va fi 
binevenit.

lucra 
Văzînd 
acesta 
la nici

loan VLAMGA 
coresp. „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
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Șantierul Naval Oltenița

(Foto Agerpres)

La baza dublării capa
cității de producție a fa
bricii stau considerente 
economice importante. Si
tuată în apropierea sur
selor de materii prime, 
fabrica de mobilă de la 
Rădăuți, împreună cu 
combinatul de industriali-

zare a lemnului de la Su
ceava, va contribui la 
valorificarea superioară a 
lemnului din nordul Mol
dovei. Prin mărirea capa
cității de producție, fabri
ca de mobilă din Rădăuți 
devine una dintre cele 
mai mari întreprinderi de 
acest fel. Totodată, se cre
ează posibilitatea atrage-

I
I SCHIMBUL DE

Apaiiția în „Scînteia' a articolului cu acest 
titlu a determinat pe mai mulți cititori să scrie 
redacției, exprimîndu-și punctul lor de vedere în 
legătură cu problema analizată. Publicăm două 
din scrisorile primite pe această temă.

Dar schimbul 
doi ?

Consider interesantă 
ancheta publicată în 
„Scînteia" în legătură cu 
eficiența muncii în schim
bul trei. Deocamdată însă, 
în uzina noastră — „Tim
puri Noi" din Capitală — 
nici schimbul doi nu reu
șește să se ridice la nive
lul schimbului I, deși a- 
cesta este un vechi dezi
derat al nostru. Care sînt 
motivele ? Deși avem oa
meni cu o bogată expe
riență — ca maiștrii 
C. Zăvoianu, C. Chingaru 
sau muncitorul specia
list Ion Petrescu — deși 
în secția prelucrări meca- 
nice-montaj lucrează re- 
glori cu înaltă calificare, 
ca Gh. Mihalache, Ion 
Neagu, Vasile Corj, Cons
tantin Stanciu și alții, 
încă nu putem afirma că 
am reușit să asigurăm o 
asistență tehnică cores
punzătoare 
punctele de vedere în 
schimbul doi. Bunăoară, 
maistrul Ion Tîmboi. El 
are o îndelungată activi
tate. In ultima vreme însă 
el este mai degrabă

folosit pentru chestiuni 
cu caracter administra- 
tiv-scriptologic. La fel 
și alți maiștri, inclu
siv cei remarcați îna
inte. In loc să acorde toa
tă atenția unor probleme 
esențiale pentru produc
ție, cum ar fi executarea 
la timp și de bună cali
tate a reperelor, urmări
rii și aplicării corecte a 
tehnologiilor de fabrica
ție, sprijinirii mai substan
țiale oamenilor

periență am avea, și 
mă gîndesc, în acest sens, 
chiar la maistrul principal 
Constantin Zăvoianu, nu 
vom reuși să ținem pasul 
cu problemele pe care 
le ridică producția mo
dernă, dacă nu vom 
fi la curent și cu ceea 
ce apare nou, valoros, 
în literatura de spe
cialitate. In această direc
ție trebuie să insiste mai 
mult și conducerea secției 
noastre. O asemenea mă
sură se va reflecta pozitiv 
și în activitatea schimbu
lui doi, unde randamentul 
este sensibil mai scăzut.

Este necesar, totodată,

din toate

schimbul doi, în special 
tinerilor, sînt folosiți în 
treburi care le-ar putea 
rezolva cu succes dispe
cerii sau completatorii.

Și încă ceva, 
sine înțeles că, 
schimbul doi 
specialiști din 
tehnice, atunci eficiența 
asistenței tehnice din sec
ție ar fi mai mare. 
Pe de altă parte, lucră
rile de specialitate, infor
mațiile și noutățile teh
nice sînt insuficient folo
site în practică de către 
unii maiștri. Oricîtă ex-

Este de la 
dacă și în 
ar lucra 
serviciile

să fie întărite ordinea și 
disciplina în producție, 
cadrele tehnice trebuind 
să dea dovadă de o exi
gență sporită. Așteptăm 
ajutor și din partea con
ducerii uzinei în sensul de 
a imprima celorlalte sec
ții și servicii obligația de 
a asigura o aprovizionare 
judicios chibzuită și con
tinuă cu semifabricate, 
scule și dispozitive. Să li
chidăm relaxarea de la 
începutul lunii, așa fel in
cit ulterior să nu fim îm
pinși spre suprasolicitarea

NOAPTE
posibilităților maxime atît 
ale secției în ansamblu, 
cît și ale fiecărui schimb 
în parte. Cred că dacă am 
reuși să realizăm o pro
ducție cu un volum egal 
celui obținut în schimbul 
I, atunci și cîștigurile lu
nare ale muncitorilor din 
secție ar putea fi mai 
mari cu circa 10 la sută, 
ceea ce nu-i deloc puțin.

Ar mai fi un lucru im
portant de adăugat. Con
ducerea tehnico-adminis- 
trativă a uzinei trebuie să 
dea mai mult ajutor în a- 
sigurarea forței de mun
că calificate, necesare 
pentru îmbunătățirea ac
tivității în schimbul doi.

ca 
și 

își 
a-

Ing. Enache CROITORU 
șeful secjiei prelucrări 
mecanice-montaj 
Uzina „Timpuri noi" 
București

Cînd
aprovizionarea 
cu materiale 
șchioapătă

Secția mecanică A de la 
Uzina mecanică din Tr. 
Severin are o mare im
portanță în buna desfă
șurare a procesului de fa
bricație a navelor și va-

goanelor. In cadrul ei se 
execută o serie de opera
ții importante: forjarea, 
turnarea și strunjirea 
unui mare număr de repe
re. Se lucrează în trei 
schimburi.

In general, realizările 
obținute în schimbul de 
noapte se apropie de cele 
din cursul zilei. Avem 
maiștri pricepuți, 
Gheorghe Sprinceană 
Marin Dragomir, care 
dau multă silință în
ceasta privință. Oricum 
însă, asistența tehnică din 
cursul nopții nu va putea 
să compenseze nepăsarea 
celor desemnați să asigure 
un ritm constant în apro
vizionarea secției cu ma
terii prime și materiale. 
Sînt frecvente cazurile 
cînd lipsesc materialele 
feroase sau neferoase. 
Procurarea lor de la ma
gazie se poate face numai 
ziua. In atari situații, cei 
din schimbul de noapte 
cum să se descurce ? So
cotim că, în cel mai scurt 
timp, conducerea uzinei 
trebuie să ia măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea 
aprovizionării cu mate
riale și materii prime.

Nicolae CIORBĂ
șeful secției mecanice A 
Uzina mecanică —
Tr. Severin

ni, in industrie, a forțelor 
de muncă disponibile în 
oraș și raion.

Directorul filialei Băn
cii de investiții din Ră
dăuți, tovarășul Gheorghe 
Mihailiuc, ne-a vorbit 
despre perspectivele ora
șului și raionului aflat 
dincolo de obcinele buco- 
vinene.

— Se lucrează intens la 
dezvoltarea morii de la 
Dornești (secția de de- 
germinare a porumbului) 
pentru care s-au investit 
mai mult de 4 milioane: 
în anii cincinalului se 
vor construi noi obiective 
industriale sau destinate 
creșterii producției zoo
tehnice.

Continuăm discuția cu 
președintele sfatului popu
lar orășenesc, tovarășul 
Gavrilă Galan:

— Rădăuți nu mai este 
azi un oraș de provincie 
în înțelesul vechi al cu- 
vîntului. Sistematizarea, 
construcția de locuințe, 
lucrările edilitare sînt Ia 
ordinea zilei. Valoarea 
investițiilor în dezvoltarea 
industrială și edilitară a 
Rădăuților, în cincinal, se 
ridică la aproape 130 mi
lioane lei.

— Cîți salariați noi vor 
lucra în industria orașului 
în cincinal ?

Președintele stă și soco
tește. Dă un telefon și ve
rifică la statistică:

— Aproximativ trei mii 
cinci sute de noi salariați
— precizează el.

...De la autogara, înain
te de plecarea autobuzu
lui, mai aruncăm o privire 
spre centrul orașului. Oa
meni în port bucovinean
— și alții, mulți alții, în 
haine de șantier.

Renașterea s-a produs.

Ce frinează 
grăbirea 
lucrărilor
(Urmare din pag. I)

Recoltatul culturilor tîrzii, și în
deosebi al cartofilor, se desfășoară 
anevoios și din cauză că nu se fo
losesc în mod judicios mijloacele 
mecanizate. în timp ce țăranii co
operatori din Milișăuți și Grăni- 
cești se plîngeau că nu au sufi
ciente mașini de recoltat cartofi, 
în alte unități,, ,câ Negoșțina, Mă- 
rieței, Stroești, astfel, de. utilaje 
stăteau degeaba..

Grăbirea semănatului trebuie să 
fie însoțită de preocuparea pentru 
realizarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate. în unele cooperative 
agricole această problemă nu este 
urmărită cu suficientă răspundere. 
La cooperativa din Scheia, în ziua 
de 27 septembrie, mecanizatorii din 
brigada a 8-a de la S.M.T. Salcea, 
condusă de Laurențiu Standolariu, 
executau arături pe un teren plin 
de resturi vegetale, fără să fi făcut 
în prealabil discuirea lui, așa cum 
se recomandă în asemenea cazuri. 
Aceasta se petrecea sub ochii pre
ședintelui cooperativei, Dorimidon 
Roșu, și numai la cîțiva kilometri 
de reședința consiliului agricol o- 
rășenesc Suceava. La Hănești, ra
ionul Săveni, se însămînța grîu în 
teren pregătit necorespunzător, 
deși tehniciană agronom Adela Ni- 
chita se afla de față, iar la Viișoa- 
ra, din același raion, în ziua de 
25 septembrie nici una din cele 
două semănători nu distribuia 
cantitatea de sămînță stabilită.

Este necesar ca organele agricole 
din regiunea Suceava să ia măsuri 
operative în vederea lichidării 
unor asemenea deficiențe, iar se
mănatul să se poată face la timp 
și de calitate.

Demarajul nu este 

satisfăcător
După ultimele date centralizate 

reiese că, pînă la 28 septembrie, 
în regiunea Brașov au fost semă
nate cu grîu 5 250 ha, iar cu orz 
și secară 5 070 ha. Sînt suprafețe 
prea mici față de posibilitățile de 
lucru din unitățile agricole. întîr- 
zierea este și mai evidentă dacă 
se are în vedere că pentru a- 
ceastă zonă se recomandă ca se
mănatul să înceapă în a treia de
cadă a lunii septembrie. Se putea 
face mai mult ? Rezultatele '■ multor 
cooperative agricole arată că da. 
La Șeica Mică și Dîrlos, raionul 
Mediaș, Albești, raionul Sighișoa
ra, Ticușu-Vechi și Comana, ra
ionul Rupea, și în alte locuri au 
fost semănate suprafețe însem
nate. în destule unități însă, cu 
tot planul de măsuri comun al 
consiliului agricol regional și al 
uniunii regionale a cooperativelor 
agricole privind desfășurarea în- 
sămînțărilor de toamnă, demara
jul la semănat nu este corespun
zător.

La cooperativa agricolă Racoșu 
de Jos, raionul Rupea, nu există 
nici măcar teren pregătit pentru 
semănatul griului. Aici au fost 
arate doar 30 din cele 285 ha des
tinate acestei culturi.. Cauza tre
buie căutată în slaba organizare a 
muncii. Deși există suprafețe de 
pe care s-a strîns recolta, trac
toarele nu sînt folosite din plin la 
arat. într-una din zilele trecute, 
la ora 9,30, din cele 7 tractoare, 5 
nu ieșiseră la lucru. Și la coope
rativa agricolă din Beia pregătirea 
terenului este mult rămasă în 
urmă. La volumul de lucrări 
existent, cooperativa ar mai a- 
vea nevoie de încă 4 tractoa
re. Se face simțită lipsa unei 
mașini de scos cartofi. Conducerea 
S.M.T.-ului a răspuns însă că nu-i 
poate ajuta pe cooperatori cu ase
menea mașini, deoarece sînt ocu
pate în alte unități. Or, nu acesta 
este adevărul. Cooperativa agri
colă Cața este vecină cu cea din 
Beia. Aici, două mașini de scos car
tofi stau nefolosite, întrucît coo
perativa nu are nevoie de ele.

Anevoios se desfășoară lucrările 
de toamnă și în gospodăriile de 
stat. La începutul acestei săptă- 
mîni, în unitățile din raionul Ru
pea, bunăoară, din cele 2 837 ha 
prevăzute să se însămînțeze s-au 
realizat abia 20 ha. într-un ritm 
necorespunzător se muncește la 
G.A.S. Hoghiz, Criț, Lovnic. Aici 
mașinile și tractoarele sînt prost 
folosite, o parte din semințele ne
cesare nu sînt asigurate etc.

Multe din lipsurile semnalate în 
raionul Rupea sînt valabile și 
pentru celelalte raioane din regiu
nea Brașov. Este de datoria con
siliilor agricole raionale, uniunilor 
raionale ale cooperativelor agri
cole să ia măsuri eficiente, care să 
asigure executarea într-un ritm 
mai susținut a lucrărilor de care 
depinde buna desfășurare a însă- 
mînțărilor.

M. NICOLAE
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Primirea de către tovarășul 
Virgil Trofin a delegației 

de activiști ai P. C- I.
Joi 29 septembrie, tovarășul Vir

gil Trofin, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația de activiști 
ai U.C.I., condusă de Lațcovici 
Mirco, membru al C.C. al U.C.I., 
membru al Comitetului Executiv 

- r Croația, care
3.C.R. se află 
:himb de ex-

: ■■ ticipat Vasile

Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Moldovan, prim
adjunct de șef de sectie la C.C. al 
P.C.R.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

(Agerpres)

ițele delegației

Scupștinei

$ a R.S.F.Iugoslavia
■ ’.,’t ■ A S Federale a

V. . , x c? “ dusă de Jo-
■ cu al Comi-

ilu Kxecui*. C. al U.C.I.,
y . r ' pol ' L al U.C. din

1, a vizitat

★

•L licii Socia- 
goslavia la 
rici, a oferit 
prilejul vi- 

a delegației 
R.S.F. Iu- 

.. Tovan Vese- 
C. tetului Exe- 

■C. secretarul 
' XLC. din Serbia,

' ■ cășii Ștefan 
Comitetului 
P.C.R., pre-

>■ .■ ite .. ri Naționa-

joi dimineața Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia. Oaspeții au fost întîmpinați 
de Nicolae Cioroiu, directorul mu
zeului.

•k

le, acad. Ștefan S. Nicolau, Gheor
ghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Alexandru Boabă și Ale
xandru Sencovici, miniștri, pre
ședinți ai unor comisii perma
nente ale M.A.N., conducători de 
instituții centrale, oameni de știin
ță și cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Deschiderea lucrărilor 
’ Congresului național 

de neurologie

în timpul lucrărilor Congresului

Joi dimineața, în sala mică a 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, au început lucrările Con
gresului național de neurologie 
organizat de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale.

Participă academicieni, profe
sori, cadre medicale de speciali
tate din țară, precum și oameni de 
știință sosiți din străinătate.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de acad. Arthur Kreindler, 
președintele Comitetului de orga
nizare, Congresul a fost salutat de 
acad. Aurel Moga, ministrul sănă-

Foto : Gh. Vințilă

tății și prevederilor sociale, prof. 
Ilie Diculescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, acad. Ștefan Milcu, 
președintele Uniunii Societăților 
de Științe Medicale, de reprezen
tanți ai delegațiilor străine.

Tematica Congresului cuprinde 
cercetări de valoare efectuate de 
către oamenii de știință români, 
privind insuficiența circulatorie 
cerebrală, lobul temporal și neu- 
ropatiile toxice.

Lucrările Congresului continuă. 
(Agerpres)

‘TELEGRAME EXTERNE
I Conferința Uniunii
I interparlamentare
I
I
I
I
i
i
i
l
i
i
i
i
I
i
I
i
i

In uzinele
Intervențîa 
reprezentantului român

TEHERAN 29 (Agerpres). — Joi 
au luat sfîrșit dezbaterile genera
le ale celei de-a 55-a Conferințe 
a Uniunii interparlamentare pe 
marginea raportului secretarului 
general.

Deputatul Ion Iliescu, membru 
al delegației grupului român al 
Uniunii interparlamentare, a ară
tat în intervenția sa că Uniunea 
interparlamentară are o mare im
portanță și își poate aduce contri
buția la stabilirea unui climat de 
pace și cooperare între popoare. El 
a arătat că, așa după cum se subli
niază în raportul secretarului ge
neral, întărirea securității regio
nale constituie o contribuție la asi
gurarea securității mondiale, a 
păcii și liniștei pentru toate po
poarele lumii. Delegația română 
sprijină măsurile pe care le între
prinde Uniunea interparlamentară 
în direcția întăririi securității re
gionale și este gata să-și aducă în
treaga contribuție la realizarea 
acestui obiectiv.

Delegația română — a continuat 
vorbitorul — apreciază că Uniunea 
interparlamentară poate să-și adu
că din plin contribuția la sprijini
rea țelurilor nobile ale eliberării 
popoarelor de sub dominația colo
nială și la ajutorarea lor de a-și 
clădi viața în mod liber, conform 
voinței lor proprii, fără nici un 
amestec în treburile lor interne. 
Parlamentarii români sînt gata 
să-și aducă contribuția în spiritul 
poziției consecvente a României la 
sprijinirea oricăror eforturi cons
tructive pe care Uniunea inter
parlamentară le va lua în discuție.

si pe ogoarele Chinei
9

China populară se află 
în ajunul marii sale săr
bători naționale de la 1 
octombrie, cînd se împli
nesc 17 ani de la procla
marea Republicii popu
lare. în vederea acestei 
aniversări, Pekinul, ca și 
celelalte orașe ale țării, 
au fost împodobite fes
tiv. în zilele premergă
toare sărbătorii, ziarele 
și posturile de radio au 
transmis știri despre re
zultatele dobîndite de 
colectivele diferitelor-în
treprinderi, în înfăptui
rea sarcinilor planului 
cincinal. în industrie, 
sporirea producției și 
productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic 
pentru valorificarea po
sibilităților existente au 
constituit o preocupare 
de seamă.

în prezent, întreprin
deri și chiar orașe în
tregi raportează îndepli
nirea sarcinilor de pro
ducție. Așa, de pildă, în
treprinderile din Șenian, 
cel mai mare centru in
dustrial din nord-estul 
R. P. Chineze, și-au de
pășit sarcinile de plan 
pe primele nouă luni ale 
anului în curs. în această 
perioadă ele au livrat o 
gamă de produse im
portante, între care mo
toare electrice, pom
pe de apă pentru uz in-

dustrial, mașini-unelte, 
transformatoare etc. în 
ce privește instalațiile 
destinate lucrărilor de 
irigații și drenaje, sarci
nile pe anul 1966 au fost 
îndeplinite cu cinci luni 
înainte de termen. Din 
Șanhai a sosit știrea că 
întreprinderile industria
le au sporit producția 
de laminate, oțeluri, ma
șini-unelte pentru aș- 
chierea metalelor, va
goane, tractoare, îngră
șăminte chimice, insec
ticide, mase plastice, 
fire de bumbac, hîrtie. 
Calitatea majorității pro
duselor s-a îmbunătățit 
iar numărul sortimente
lor a crescut. Oamenii 
muncii au obținut econo
mii la cărbune, energie 
electrică, metale și chi
micale.

Asemenea știri vin și 
din alte colțuri ale țării. 
Se anunță că uzinele din 
Cianciun au produs în 
primele opt luni ale a- 
cestui an cu 34 la sută 
mai multe camioane și 
automobile decît în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut. Presa anunță că 
în provinciile Heilun- 
tzian, Ghirin și Liaonin 
au fost extrase în aceeași 
perioadă un milion de 
tone de cărbune peste 
prevederile planului.

O contribuție însem-

din 
au 

noii

V7-- '-v 'i "it. ; 1ATIEI
1

•ih LAVE
Joi, "-’leg.- ; te m ă iugoslavă

coMur.ă o -- gf ■ de armată
■’•o:;.' .k j1 coman-

•iar.4u.'.ui .-upr țelor arma-
•*î și soci'-?' ■_ de : ;ntru apă-

arto ; ,'U. < îi. F. Iugosla-
via, a viătnt atul side-

rghe orghiu-Dej“
și f-tMli-'' '.i :laval Galați. In
cur- d .3- speții mi-

i, în < .Hi i de gene-
’ • .i-k;colkn ■ lor f’OJ > an, adjunct
fit -TI :<i lî’J armate, de

.*>. viiitvri ■iori, au so-
5' ..-•svr imț.

'•S . degații

așului

Joi din

'A/ii *;■

in Capitală
o delegație a Seu l orașului
belgrad. anco Pe-
•"ri rreșe-.*-. tinei, care,

on . l Executiv
•L- U* z) t orașului

"ită în țara

de nord, 
ost întîm-

pinați de Ion Cosma, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București, de 
vicepreședinți ai sfatului popular 
și de alți membri ai comitetului 
executiv, funcționari superiori ai 
M.A.E.

A fost de față Iakșa Petricl, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

In aceeași zi,' delegația a făcut o 
vizită la Sfatul popular al orașu
lui București, unde a fost primită 
de președintele Comitetului exe
cutiv. Oaspeții au fost informați 
despre o serie de aspecte din acti
vitatea economică, social-culturală 
și de deservire a populației, des
fășurată de organele locale și ad
ministrative de stat, precum și 
despre perspectivele dezvoltării 
Capitalei noastre.

Membrii delegației au vizitat a- 
poi cartiere bucureștene de locu
ințe și obiective social-culturale.

La amiază, în cinstea oaspeților, 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului București a o- 
ferit o masă prietenească.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 17-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a or
ganizat joi seara, la cinematograful 
„Republica" din Capitală, un spec
tacol de gală cu filmul „Răsăritul 
roșu", producție a studiourilor chi
neze. înaintea spectacolului a luat 
cuvîntul regizorul Dumitru Done.

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Iancu Horațiu, 
adjunct al. ministrului petrolului, 
Alecu Costică, vicepreședinte ăl 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni 
de artă și cultură.

Au fost prezenți Țzen Iun-Ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei forțelor armate 

ale Republicii Populare Ungare, 
, atașatul militar și al aerului al 
R. P. Ungare la București, colonel

Lajos Vegh, a oferit joi un cocteil 
în saloanele ambasadei.

Au participat general-colonel 
Mihai Burcă, adjunct al ministru
lui forțelor armate, general-loco- 
tenent Dumitru Constantinescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
interne, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați militari 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Ambasadorul Republicii Socia

liste Cehoslovace, Cestmir Cisar, 
a organizat joi dimineață ■ o întîl- 
nire prietenească cu ocazia apro
piatului turneu al Teatrului de 
Comedie din București în Ceho
slovacia.

Au fost prezenți Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Vasile Dinu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, colectivul Tea
trului de Comedie și alți oameni 
de artă și cultură.

(Agerpres)
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C. C. E. LA FOTBAL

Ecouri la meciurile de la Liverpool 
și Milano
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a primului ministru al Republicii 
Socialiste România, Excelența sa 
Ion Gheorghe Maurer, a fost crea
tă o atmosferă bună, prietenească, 
deosebit de favorabilă dezvoltării 
colaborării dintre cele două țări 
balcanice.

Referindu-se la rezultatele po
zitive pe care le poate aduce în 
această direcție colaborarea dintre 
cele două instituții, dl. B. Osmana- 
gaoglu a remarcat: O mai bună 
colaborare dintre Camera de Co
merț din Istanbul și cea din Bucu
rești poate influența favorabil re
lațiile economice dintre cele două 
țări în diverse moduri: schimburi 
reciproce de informații asupra u- 
nor probleme comerciale, organi
zarea de contacte personale între 
oameni de afaceri și specialiști, 
colaborarea în rezolvarea unor 
probleme de relații comerciale și 
altele.

în scurta noastră vizită — a 
spus în încheiere președintele Ca
merei de Comerț a Turciei — am 
avut prilejul să cunoaștem și cî- 
teva din realitățile contemporane 
românești și trebuie să mărturisim 
că cele văzute ne-au impresionat 
pozitiv. Dorim să revenim cu plă
cere în România.

Comentînd meciul de fotbal din
tre F.C. Liverpool și Petrolul Plo
iești, contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni", corespondentul 
sportiv al agenției Reuter arată, 
printre altele : „Cu toate că a pier
dut, formația română a făcut un 
joc bun. Din minutul 24, echipa Pe
trolul a jucat practic în 10 oameni, 
deoarece mijlocașul Juhasz, lovit la 
gleznă, a trecut figurant pe ex
tremă. în ciuda acestui handicap, 
fotbaliștii români au ținut în șah 
atacul lui Liverpool, care pînă în 
minutul 70 n-a reușit să înscrie".

în ultimele 20 de minute, încu
rajați puternic de cei 45 000 de 
spectatori, jucătorii din Liverpool 
au atacat mai insistent, înscriind 
de două ori.

După victoria la limită (1—0) ob
ținută miercuri seara, pe teren pro
priu, de Internazionale Milano, 
(una din favoritele noii ediții a 
„Cupei campionilor europeni") în 
fața echipei Torpedo Moscova, co
mentatorul sportiv al agenției 
France Presse scrie : Pare surprin
zător acest rezultat, dar cei care 
și-au impus jocul în prima jumă
tate a meciului au fost fotbaliștii 
sovietici; în minutul 7, un șut foar
te puternic al lui Brednev a lovit 
bara transversală. In repriza a

doua, milanezii au preluat iniția
tiva, dar golul victoriei a fost în
scris... de Voronin, în proprie poar
tă. Brednev a ratat egalarea cu 5 
minute înainte de sfîrșit.

Alte rezultate înregistrate în a- 
ceastă competiție : Dukla Praga — 
Esbjerg (Danemarca) 2—0; Celtic 
Glasgow — F. C. Zurich 2—0; Atle
tico Madrid — F. C. Malmb 2—0; 
Ajax (Olanda) — Besiktas Istanbul 
2—0.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

1, 2 și 3 octombrie. în țară : vreme 
relativ rece, mai ales în jumătatea 
de nord a țării. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea ploi locale. Vînt 
slab pînă Ia potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între 1 grad și 11 grade, 
iar maximele între 13 și 23 de 
grade. Ceață locală. în București : 
vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Tendințe de ploaie 
slabă. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura ușor variabilă.

CAMPIONATE 
REPUBLICANE 
® TENIS:

Pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală au continuat ieri în
trecerile campionatelor republica
ne de tenis. In turneul final (femi
nin) Dibar a cîștigat cu 6—2, 1—6,
6— 4 meciul cu Mariana Ciogolea. 
In partida Horșia-Dumitrescu, sco
rul este egal : 6—3, 4—6, întîlnirea 
fiind întreruptă din cauza întune
ricului. în semifinalele probei de 
dublu masculin, cuplul Dron, Kere- 
keș a ob{inut o surprinzătoare vic
torie în fața lui Ilie Năstase și P. 
Mărmureanu (7—5, 4—6, 6—3, 6—3). 
Cea de-a doua semifinală I. Ți- 
riac, C. Năstase-Boaghe, Popovici 
a fost întreruptă din cauza întu
nericului la scorul de 6—4, 6—3,
7— 7, în favoarea primului cuplu.

9 TIR:
Campionatele republicane de tir 

au continuat joi pe poligonul Tu
nari. în proba de armă standard 
3X20 (masculin) victoria a reve
nit țintașului P. Șandor de la 
Steaua, care a totalizat 568 punc
te. Pe echipe a cîștigat Steaua. As
tăzi au loc trei probe : 60 focuri 
culcat, armă standard și pistol 
liber,

nată la rezultatele 
domeniul industriei 
adus-o colectivele 
ramuri industriale 
petroliștii. La loc de 
frunte se situează suc
cesele muncitorilor din 
bazinul Tacin, care 
au înregistrat o creștere 
considerabilă la extrac
ție, sporirea vitezei 
de forare și îmbunătă
țiri la întreținerea son
delor. Rafinăriile de pe
trol din Lancijou și-au 
depășit sarcinile de plan 
pe primele opt luni ale 
acestui an, producînd 
cantități însemnate dej,- 
gazolină, ulei pentru 
motoare Diesel, uleiuri 
lubrifiante de calitate 
superioară și altele. în 
amintitele rafinării au 
fost introduse inovații 
tehnice, care au dus la 
creșterea cantitativă și 
calitativă a producției.

S-au înregistrat pro
grese și în industria chi
mică. în ultimul timp 
au intrat în produc
ție un șir de în
treprinderi chimice noi. 
Printre acestea se numă
ră fabricile construite 
în Sîciuan, în nord-ves- 
tul țării, cu o capacitate 
anuală de 230 000 tone 
de îngrășăminte fosfati- 
ce, cele din localitatea 
Șandun și din pro
vincia Liaonin. într-un 
stadiu avansat se află 
lucrările de construcție 
a unor alte întreprinderi 
ce urmează să fie date 
în exploatare.

La sate strînsul recol- 
- tei este în toi. Ziarele a- 

Wuitță că membrii comu
nelor populare din Hei- 
luntzian, Liaonin și alte 
provincii se pregătesc să 
strîngă cea mai bogată 
recoltă din ultimii ani, 
deși condițiile climateri
ce au fost mai puțin 
prielnice. La obținerea 
acestor rezultate a con
tribuit în mare măsură 
faptul că în lunile de 
iarnă și primăvară s-au 
desfășurat lucrări pen
tru extinderea rețelei 
de irigații și combaterea 
dăunătorilor agricultura.

Făcînd cunoscute re
zultatele remarcabile de 
pînă acum, oamenii 
muncii din China își 
reafirmă hotărîrea de 
a-și continua activitatea 
cu rîvnă și a dobîndi 
noi succese în construc
ția socialistă.

Mîine în nocturnă

înfr-o hală a Uzinelor metalurgice nr. 3 din Șanhai

| MOSCOVA

Ion GALAȚEANU

Un med așteptat:

Etapa a VÎI-a a campio
natului categoriei A este do
minată de meciurile directe 
ale echipelor bucureștene. 
Mîine, pe stadionul „Republi
cii", începînd de la ora 18,30, 
se întîlnesc formațiile Progre
sul, actuala lideră, și Steaua, 
clasată pe locul trei. Partida 
Rapid—Dinamo va avea 
duminică după-amiază 
15,30) pe stadionul „23 
gust".

In țară, tot duminică, se 
pută meciurile : Știința Craio
va—C.S.M.S. ; U. T. Arad—Fa
rul ; Steagul roșu Brașov—Pe
trolul ; Poiitehnlca Timișoara— 
Universitatea.

Intrucît dinamoviștii piteș- 
teni pleacă duminică dimi
neață spre Sevilla, unde ur
mează să susțină returul par
tidei cu echipa locală în ca
drul „Cupei orașelor tîrguri", 
jocul lor de campionat cu Jiul 
a fost amînat.

loc 
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în cîteva rînduri
ȘAH. — După cinci runde, în tur

neul internațional de șah de la Zinno
witz conduce marele maestru sovietic 
Antoșin cu 3 puncte și o partidă între
ruptă. Șahistul român Victor Ciocîltea 
ocupă locul doi cu 3 puncte, iar marele 
maestru Uhlmann locul trei cu 2,5 (1) 
puncte. în runda a cincea, Ciocîltea a 
remizat cu 
tida dintre 
Germană), 
a fost cîștigată de șahistul nostru.

NATAȚIE. — La Havana s-a 
rat întîlnirea de natație dintre 
natele Cubei și Cehoslovaciei, 
teva rezultate : masculin : 100 
— Rojas (Cuba) 59"5/10 ; 100 m 
Vidai (Cuba) l’09"5/10; 400 m 
Fiallo (Cuba) 5’02"8/10; feminin : 100 m 
liber — Kozickova (Cehoslovacia) 1'05’’ 
2/10; 100 m bras — Markova (Cehoslo
vacia) l-26”2/10.

CICLISM. — în „Turul ciclist al Polo
niei", după trei etape conduce Vozniak 
urmat la 53" de lasinski și la 1'01" de 
Patzig (R. D. Germană). Etapa a treia 
(180 km) a fost cîștigată de Stanislaw 
Demelj, cronometrat cu timpul de 
4h30T7.'!,

Fuchs (R. D. Germană). Par- 
Ciocîltea și Mbhring (R. D. 
întreruptă în runda a patra,

desfășu- 
selecțio- 
Tată cî- 
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Manifestări consacrate 
j aniversării proclamării R. P. Chineze 
1 
I
I
I
I
I

I Delegația R.S. Cehoslovace și-a

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
Casa prieteniei din Moscova a 
avut loc joi o serată-concert con
sacrată împlinirii a 17 ani de la 
proclamarea Republicii Populare 
Chineze.

Viktor Gorșkov, prîm-vicepre- 
ședinte al Prezidiului Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie'și de 
relații culturale cu străinătatea, a 
felicitat poporul chinez cu prile
jul acestei aniversări, urîndu-i 
succes în construcția socialistă. La 
serata-concert au participat Vla
dimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,

Malik, adjunct al ministru-Iakov
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
reprezentanți ai vieții publice din 
Moscova.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Asociației do 
prietenie chino-sovietică, în frun
te cu Han Nin-fu, vicepreședintele 
asociației din provincia Hubei, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. 
Chineze la Moscova, Cijan Dețiun.

In incinta Casei prieteniei din 
Moscova s-a deschis expoziția de 
fotografii pe tema „Ocrotirea să
nătății în Republica Populară 
Chineză".

| încheiat vizita în R. D. Vietnam
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I
I
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HANOI 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., în di
mineața zilei de 29 septembrie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. S. Cehoslovace, în frunte 
cu Jozef Lenart, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului 
cehoslovac, și-a încheiat vizita de 
prietenie în R. D. Vietnam. înainte 
de a se îndrepta spre aeroport, 
Jozef~ Lenart și membrii delegației 
au făcut o vizită de rămas bun 
președintelui Ho Și Min.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliului 
de Miniștri, Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, președintele Comitetului per
manent al Adunării Naționale, și 
de alți conducători de partid și 
de stat.

Au rostit cuvîntări Fam Van 
Dong și Jozef Lenart.

NASSER IN TANZANIA;

„Viitorul este al libertății 
și unității Africii"

Președintele Republicii Arabe U- 
nite, Nasser, care a întreprins o vi
zită la Dar Es-Salaam a rostit marți 
o cuvîntare în parlamentul Tanza
niei. Ocupîndu-se de principalele 
probleme ale continentului african, 
Nasser a arătat că realizarea uni
tății africane este îngreunată de 
amestecul imperialist în treburile 
interne ale țărilor de pe continent. 
„Prezența acestuia în Africa — a 
spus el — constituie o amenințare 
directă și deschisă la adresa en-

I 
tității noastre și a aspirațiilor noas
tre". Nasser a arătat că guver
nul sud-afrlcan încearcă să-și men
țină regimul colonialist în Africa 
de sud-vest, Portugalia intensifică 
actele de violență împotriva miș
cării de eliberare din coloniile 
sale, în timp ce Anglia îngăduie 
rasiștilor din Rhodesia să-și men
țină puterea. Dar Africa — a ară
tat vorbitorul — „este cu mult mai 
puternică decît cred dușmanii săi 
și viitorul este al libertății și uni
tății ei".



i

I

Miercuri și joi toate mijloa
cele de transport în comun 
din marile orașe italiene și-au 
încetat activitatea, ca urmare 
a grevei celor 150 000 de lu
crători din acest sector. Tram
vaiele, autobuzele și troleibu
zele aparținînd întreprinderi
lor publice și private au rămas 
în depouri. Declanșată la che
marea celor trei centrale sin
dicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L. — greva a constituit 
răspunsul muncitorilor la re
fuzul de a se încheia noi con
tracte de muncă și a se îmbu
nătăți salarizarea.

Este pentru prima oară cînd 
participarea la o asemenea ac
țiune revendicativă este totală. 
Ziarele de astăzi (joi — n.r.) 
au publicat comentarii, ale că
ror titluri sînt grăitoare : „Pa-

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

ralizie totală în transporturile 
publice" („Unită"), „Trafic 
haotic în toate orașele italie
ne" („II Messagero"), „Fără 
tramvaie și autobuze, Roma 
paralizată" („Paese Sera"). 
Pentru a face față situației, 
autoritățile au recurs la cami
oane militare, la diferite fur- 
gonete particulare, iar cei ce 
aveau biciclete n-au ezitat să 
le folosească. Ca urmare, stră
zile marilor orașe au căpătat 
un aspect inedit. De pildă, la 
Roma, o porțiufie;'^Țdrum 
cuprinsă între piața Del Popolo 
și piața Veneției, pe care în 
mod obișnuit o parcurgi cu 
automobilul în cel mult opt 
minute, s-a transformat în- 
tr-un adevărat fluviu metalic, 
cerînd de data aceasta nu mai 
puțin de 45 de minute pentru 
a o străbate.

Acțiune revendicativă de 
mare amploare, greva a readus 
în actualitate probleme de în
semnătate vitală pentru o im
portantă categorie de oameni 
ai muncii. Așa cum sublinia 
un comunicat dat publicității 
de către secretariatul C.G.I.L., 
„dacă nu se va modifica pozi
ția părții contrapuse, este ine
vitabil ca lupta sindicală uni
tară aflată în curs să se ex
tindă și mai mult".

I. MĂRGINEANU

Falklarr

Suverani

Ma-

BELGRAD 29 — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv,__ _____ _________ , secretar
al C.C. al ț’.C.R., care a petrecut 
cîteva zile de odihnă în R.S.F.I., a 
avut joi o întrevedere cu Milentie

® Un avertisment dat R. S. A
■ Continuarea dezbaterilor 

generale
NEW YORK 29 — Trimisul spe

cial Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : Joi dimineața, Aduna
rea Generală a O.N.U. a adoptat 
proiectul de rezoluție prezentat de 
comitetul de tutelă și pentru teri
toriile neautonome care se referă 
la teritoriile Basutoland, Bechua- 
naland și Swaziland. Factorii care 
au determinat ridicarea problemei 
celor trei teritorii în Adunarea Ge
nerală sînt cunoscuți. Aflate în 
imediata vecinătate a Republicii 
Sud-Africane, teritoriile respecti
ve se află expuse pericolului de a 
fi victime ale politicii anexioniste 
a guvernului de la Pretoria. Atră- 
gînd atenția asupra acestui pericol, 
rezoluția prevede, printre altele, 
că orice încercare din partea Re
publicii Sud-Africane de a atenta 
la integritatea teritorială și la su
veranitatea Bechuanalandului, Ba- 
sutolandului și Swazilandului. 
după proclamarea independenței 
acestora, va fi considerată un act 
de agresiune.

Au fost reluate apoi dezbaterile 
generale. „în pofida unei regreta
bile stagnări în ce privește reduce
rea încordării internaționale, că
reia îi sîntem martori de cîtăva 
vreme — a declarat ministrul de 
externe al Danemarcei, Per Haek
kerup — sînt convins că în Europa, 
în special, există bune perspective 
pentru o cooperare mai largă". 
Subliniind necesitatea preocupării 
O.N.U. pentru probleme ca relații
le dintre state și soluționarea paș
nică a conflictelor, ministrul da
nez a subliniat că „în această di
recție au fost luate recent iniția
tive de un număr de state". „Mă

refer, a declarat el printre altele, 
la rezoluția de anul trecut inițiată 
de România, cu privire la acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate între țările europene aparți
nînd unor sisteme social-politice 
diferite". Per Haekkerup s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru înce
tarea conflictului din Vietnam pe 
baza respectării dreptului la auto
determinare al populației Vietna
mului de sud și retragerea tuturor 
trupelor străine din această țară. 
Referindu-se la problema restabi
lirii drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U., vorbitorul a arătat că „tre
buie să se pună capăt politicii de 
izolare a acestei țări și că Adună
rii Generale îi revine sarcina să 
facă primul pas în această direc
ție, recunoscînd dreptul poporului 
chinez de 700 de milioane de a fi 
reprezentat în această organizație".

Ministrul de externe al Alba
niei, Nesti Nașe, care a luat în con
tinuare cuvîntul, arătînd că situația 
internațională s-a înrăutățit ca ur
mare a acțiunilor cercurilor impe
rialiste agresive, s-a referit la si
tuația din Vietnam, condamnînd 
agresiunea Statelor Unite împotri
va acestei țări. Arătînd că țara sa 
„sprijină lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez și cererile sale pri
vind retragerea tuturor trupelor 
străine", vorbitorul a spus : „Cele 
cinci puncte ale declarației Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud trebuie să fie 
sprijinite de popoarele întregii 
lumi". El a cerut, de asemenea, să 
fie restabilite drepturile legitime 
ale Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.

Convorbire între Corneliu Mănescu și Per Haekkerup
NEW YORK 29 — Trimisul spe

cial Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a fost 
miercuri seara oaspetele ministru
lui afacerilor externe al Dane
marcei, Per Haekkerup, care a o- 
ferit în cinstea sa un dineu. Au 
luat parte, de asemenea, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al României, Hans 
Tabor, reprezentantul permanent 
al Danemarcei la O.N.U., și Gun
nar Seidenfadler, șeful Departa
mentului politic din Ministerul de 
Externe danez.

în cadrul convorbirii cordiala

care a avut loc cu acest prilej în
tre reprezentanții celor două țări 
coautoare ale rezoluției privind 
îmbunătățirea relațiilor de bună 
vecinătate între țările europene 
aparținînd unor sisteme social-po- 
litice diferite, adoptată la sesiunea 
precedentă a Adunării Generale, 
au fost abordate probleme ale co
laborării și dezvoltării relațiilor 
intereuropene, precum și diferite 
aspecte ale activității celei de-a 
21-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

BUENOSl AIRn 
Disputa dintre Argentii 
rea Britanie privind suveranita
tea asupra \ insulelor Falkland, si
tuate în sudul Oceanului Atlantic, 
a căpătat aspecte noi miercuri, 
în urma răpirii, de către mem
brii grupului naționalist argenti- 
nean „Condor", a unui avion de 
pasageri care a fost silit 
rizeze pe aeroportul Port 
din Insula Falkland, 
membri ai grupului au 
sub amenințarea armelor, 
jul avionului care plecase cu 44 
de pasageri la bord de la Buenos 
Aires îndreptîndu-se spre Rio 
Gallegos, să schimbe ruta și să se 
îndrepte spre est. La Port Stanley, 
grupul tinerilor argentineni a ri
dicat mai multe drapele naționale 
și a anunțat „cucerirea simbolică" 
a acestui teritoriu.

Știrea „debarcării" tinerilor ar
gentineni în insulele Falkland a 
provocat o reacție puternică în 
Argentina. După cum anunță a- 
gențiile de presă, în diferite orașe 
au avut loc demonstrații în spriji
nul recunoașterii suveranității ar- 
gentinene asupra acestui teritoriu. 
La Buenos Aires, persoane necu
noscute au tras focuri de armă în 
direcția clădirii ambasadei Marii 
Britanii unde, în acel moment, se 
afla soțul reginei Elisabeta a Il-a, 
ducele de Edinburg.

în urma unei ședințe extraordi
nare a guvernului argentinean, 
președintele țării, Juan Carlos On- 
gania, a anunțat că participanții 
la această acțiune vor fi judecați 
și pedepsiți cu asprime întrucît 
și-au arogat, în mod arbitrar, 
drepturi ce nu le aparțin. El a 
reafirmat drepturile țării sale asu
pra acestui teritoriu, dar a spus că 
problema este de resortul guver
nului și forțelor armate argenti- 
nene. Ambasadorul Marii Britanii 
la Buenos Aires a fost informat 
că guvernul argentinean „se diso
ciază în întregime de acțiunea a- 
cestor persoane și dezaprobă acti
vitățile organizației „Condor". 
La Londra, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Marii Britanii a apre
ciat drept „satisfăcătoare" declara
ția guvernului argentinean.

să ate- 
Stanley 

Cei 18 
obligat, 
echipa-

Popovlcl, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I. La între
vedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Ion Roșianu, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad.

BOTSWANA-
un nou stai
independent

EVOClND ANII LUPTEI DE ELIBERARE
în cadrul festivităților consacrate 

celei de-a 25-a aniversări a răscoa
lei popoarelor iugoslave împotriva 
cotropitorilor hitleriști, în diferite 
localități din R.S.F. Iugoslavia au 
loc manifestări legate de evenimen
te petrecute în timpul războiului 
de eliberare națională. Astfel, la 
Stolițe, în Serbia, s-a ținut un mi
ting în fața clădirii unde în urmă 
cu 25 de ani, sub conducerea lui 
I. B. Tito, a avut loc prima con
sfătuire politico-militară a coman
danților detașamentelor de parti
zani.

La Tazin, în Bosnia și Herțego-

România 
la Tirgul tehnic 
din Stockholm

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
La cea de-a 5-a ediție a Tîrgului 
tehnic din Stockholm participă un 
număr de peste 1 600 de firme din 
28 de țări. România este prezentă 
pentru prima oară la acest tîrg 
cu o expoziție de mașini și utilaje : 
mașini-unelte, utilaje de construc
ții, tractoare și mașini agricole.

La inaugurare au luat parte 
prințul Bertil al Suediei, președin
tele Republicii Finlanda, Urho Kek
konen, ministrul comerțului fin
landez, Olavi Salonen, președinte
le Camerei de comerț din Stock
holm, Raznar Siderberg, și alte 
personalități oficiale.

După festivitatea deschiderii, 
înalții oaspeți au vizitat unele pa
vilioane, între care și pavilionul 
românesc, unde s-au interesat în
deaproape de exponatele prezenta
te, fiind plăcut impresionați de 
performanțele tehnice ale mașini
lor și de diversitatea utilajelor ex
puse.

vina, a avut loc o adunare la care 
au participat 10 000 de cetățeni. La 
Iaițe, localitate cunoscută din 
timpul războiului de eliberare, s-a 
dezvelit un bust al eroului Dușan 
Metlici, cu ocazia aniversării pri
mei eliberări a orașului de sub 
jugul fascist.

La T octombrie se împlinesc 25 
de ani de la apariția ziarului 
„Vesti", prima publicație legală din 
timpul războiului de eliberare na
țională. Cu acest prilej, la Titovo 
Ujițe vor avea loc manifestări 
consacrate acestui eveniment. Din 
ziarul „Vesti", care a fost orga
nul detașamentului de partizani 
din Ujițe, au apărut numai 15 
numere. în ultimul număr, în care 
se anunța încetarea apariției, se 
arăta că în locul său va apărea 
ziarul „Borba", organ al Partidu
lui Comunist din Iugoslavia.

Pe harta politică a Africii 
apare astăzi un nou stat in
dependent — Botswana.

După îndelungate tratative 
desfășurate la Londra, guver
nul britanic a stabilit, în sfîr- 
șit, data de 30 septembrie ca 
zi a proclamării independen
tei protectoratului Bechuana- 
land, care va purta denumi
rea de Botswana. Situat în 
sudul Africii, noul stat are o 
suprafață de 712 249 km.p. și 
o populație de circa 700 000 
locuitori, avînd frontiere co
mune cu Republica Sud-Afrl- 
cană, Rhodesia și Africa de 
Sud-Vest. Principala ocupație 
a populației 
telor și agrici

Intrarea Bots 
statelor indepr 
fricii constituie

N. PLOPEANU

Intîlnirea conducătorilor
P.C.U.S. cu secretarul general 
al P.C. din S.U.A.

d

IN BRAZILIA

Vasile OROS

reprezentanții 
grupări vor fi 
la ședința con- 
numai pentru a 

unui manifest

Incidentele rasiale de h San francisco
Miercuri, reprezen

tantul S.U.A. Ia O.N.U., 
Arthur Goldberg, a 
semnat, din partea ță- 
rii sale, textul conven

ției Organizafiei Națiu
nilor Unite care preve
de abolirea tuturor for
melor de discriminare 
rasială.

Apropiatul dialog
dintre P.C. Francez si S.F.1.0

7
rioadei actuale, cît și cele ale vii
torului Franței".

La rîndul său, Guy Mollet expri
mă aprobarea pentru discuția cu 
comuniștii. El declară : „Trebuie 
să avem această confruntare de 
păreri, urmărind în permanență să 
obținem, în urma unei mai bune 
înțelegeri, ca unitatea forțelor so
cialiste, care astăzi nu este, se în
țelege, încă posibilă, să devină cu 
putință mîine". El afirmă însă că 
„dialogul nu va fi o luare de po
ziție asupra unor probleme ime
diate. Acestor întrebări nu li se va 
da răspuns în dezbaterea pe care 
o vom iniția acum".

Dialogul va începe la 4 octom
brie prin publicarea simultană și 
alăturată în „Le Populaire" și 
„France Nouvelle" a unor articole 
care vor exprima punctele de ve
dere ale celor două partide cu pri
vire la democrație și la acțiunea 
mișcării muncitorești în țările in
dustrializate și în legătură cu 
structura capitalismului.

S-a anunțat că între Partidul 
Comunist Francez și Partidul So
cialist (S.F.I.O.) va începe în cu
rînd un dialog, ce se va desfășura 
simultan în presa celor două par
tide. Despre apropiatul dialog se 
vorbește în declarațiile lui Waldeck 
Rochet, secretar general al P. C. 
Francez, și Guy Mollet, secretar 
general al S.F.I.O., publicate în 
săptămînalul „France Nouvelle", 
organ al P.C.F., și „Le Populaire", 
organul oficial al Partidului Socia
list Francez (S.F.I.O.). Relevînd 
importanța dialogului care se an
gajează, Waldeck Rochet a arătat 
că „realizarea unității clasei mun
citoare constituie unul din țelurile 
fundamentale ale Partidului Co- 
munișt Francez". Referitor la o- 
biectivul dialogului, secretarul ge
neral al P.C.F. scrie : „Noi consi- 
derăm, în mod firesc, că pentru 
a fi fructuos dialogul între parti
dele noastre trebuie să trateze, în 
același timp, atît problemele pe-

Această semnătură a 
avut loc Ia numai cîte- 
va zile de la torpila
rea de către Senatul a- 
merican a proiectului

EFERVESCENȚĂ
ELECTORALĂ

Ultimele file din calen
darul acestei luni con
semnează în Brazilia o 
febrilă activitate politi
că. La 3 octombrie con
gresul brazilian va alege 
pe noul președinte al ță
rii, în persoana mareșa
lului Artur da Costa e 
Silva, candidat unic, re- 
prezentînd gruparea po
litică oficială Alianța re
novatoare națională. Sin
gura grupare din opoziție 
autorizată de guvern, 
Mișcarea democratică bra
ziliană, se abține să par
ticipe la aceste „alegeri 
prezidențiale indirecte", 
tot așa cum s-a abținut 
să prezinte candidați la 
recentele alegeri de gu
vernatori. Și într-un caz

de lege privind inter
zicerea discriminării ra
siale în domeniul lo
cuințelor. Legea ar fi 
dat cetățenilor de cu
loare dreptul de a în
chiria locuinfe și în 
cartierele locuite de 
albi. Neadoptarea ei a 
provocat profundă ne
mulțumire în rîndurile 
populafiei de culoare 
care a organizat ma
nifestații de protest. 
După cum relatează a- 
genfia France Presse, 
cartierul Hunters din 
San Francisco a deve
nit miercuri seara sce
na unor puternice lupte 
de stradă între popu
lația de culoare și po
litie.

Faptele vorbesc de 
la sine : pe de o parte 
semnătura pe conven
ția O.N.U. pentru abo
lirea discriminării rasi
ale, iar pe de altă par- 

■ te hotărîrea Senatului 
S.U.A. urmată de re
presiunile împotriva 
populației de culoare.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul cu primire la întîlnirea 
conducătorilor P.C.U.S. Leonid 
Brejnev, Mihail Suslov, Boris Po- 
nomariov cu secretarul general al 
P.C. din S.U.A., Gus Hali. Repre
zentanții P.C.U.S. și P.C. din S.U.A. 
au condamnat cu hotărîre agresiu
nea americană în Vietnam și au 
declarat ca actiunilo agraciva alo 
S.U.A. reprezintă principala pri
mejdie pentru pacea generală și 
contravin intereselor naționale ale 
poporului american și ale popoare
lor din toate țările.

cucerire a pop 
cest teritoriu ca« 
dominație colon:- 
aproape un seco 
tinerii independr. 
brită însă de 
rezervate Botswa
metropolă, care v- - ■__
în continuare o influență di
rectă în această țară.

La proclamarea indepen
denței, Botswana moștenește 
o- situație economică și socia
lă-qrea.’ Ca atare, actualul 
guvern preconizează un pro- . ’• 
gram de dezvoltare vizînd în-*;' 
tre allele construirea de școli, * 
șosele, localuri administrative, 
îmbunătățirea sistemului de 
alimentare cu apă, drenaje. 
Acest program este desigur 
modest în raport cu cerințele 
populației privind lichidarea 
rămînerii în urmă a economiei 
și consolidarea independenței 
noului stat.

C. BENGA

Alger, prin telefon

ra, Carlos Lacerda, face 
încercări asidue de a în
jgheba un „front larg" 
de opoziție. După consul
tări mai mult sau mai pu
țin secrete cu trei expre- 
ședinți, Juscelino Kubit- 
schek, Joao Goulart și 
Janio Quadros (primii doi 
exilați și toți trei cu drep
turile politice anulate) 
s-ar fi ajuns la un acord 
de principiu în această 
chestiune. Se pare că 
Goulart și Kubitschek 
n-ar fi consimțit totuși 
la redactarea manifestu- 
lui-program al proiectatu
lui front. Fără să se știe 
exact pînă unde au ajuns 
înțelegerile, majoritatea 
observatorilor au rămas 
surprinși atît de inițiati
va lui Lacerda ca atare, 
cît mai ales de aspectul 
paradoxal al alianței celor 
trei ex-președinți cu

Vasquez de Soia 
in libertate

scurt timp, nevoite 
să-l elibereze sub 
cauțiune. Ele au a- 
nunțat că pictorul va 
locui în sudul Spa
niei sub supraveghe
rea poliției, pînă la 
judecarea procesului 
său, proiectat pentru 
luna octombrie. To
tuși, procesul nu va 
avea loc. Judecătorul 
a trebuit să claseze 
afacerea ,fdin lipsă 
de probe". „Se pare, 
scrie ziarul „L’Hu- 

■manite", că autorită
țile spaniole au vrut 
să evite publicitatea 
unui proces care n-ar 
fi făcut decît să sub
linieze încă o dată ca
racterul arbitrar al 
regimului". Zilele 
trecute de Sola s-a 
întors în Franța.

Desenul de mai jos, 
dedicat democraților 
spanioli întemnițați, 
este opera cunoscutu
lui pictor Vasquez de 
Sola, care a avut el 
însuși de suferit de 
pe urma represiunilor 
franchiste. Stabilit în 
Franța din 1959, de 
Sola a întreprins 
vara aceasta o călă
torie turistică în Spa
nia împreună cu fa
milia, în timpul că
reia a fost arestat și 
întemnițat sub pre
text că desenele sale 
ar constitui „un aten
tat la pacea și secu
ritatea statului spa
niol". Ca urmare a 
protestelor opiniei 
publice mondiale, au
toritățile spaniole 
s-au văzut însă, la

prestabilită, 
regimului 

menținerea 
și după in-

și în altul, opoziția Invo
că aspectul nelegitim al 
scrutinului indirect. Unul 
dintre liderii Mișcării de
mocratice braziliene a de
clarat că 
acestei 
prezenți 
greșului 
da citire

de protest contra
candidatului oficial la 
președinție, ci contra ale
gerii sale pe cale indi
rectă".

în schimb, Mișcarea de
mocratică braziliană va 
participa la alegerile 
parlamentare din 15 no
iembrie, menite să reînno
iască atît congresul fede
ral cît și adunările le
gislative ale statelor. 
Campania electorală a 
început de mai bine de 
o săptămînă. Duelul ver
bal la televiziune se des
fășoară din plin ; tribu
nalul electoral și-a re
zervat dreptul de a dis
pune întreruperea emi
siunilor cînd patosul can- 
didaților opoziției este 
apreciat ca depășind anu
mite limite.

Alegerile parlamentare 
din noiembrie preocupă 
sferele oficiale fiindcă 
orice confruntare la urne, 
chiar și una preparată cu 
grijă, include totuși o 
doză de imprevizibil. în
suși președintele Castello 
Branco obișnuiește să 
repete că guvernul său 
„nu pretinde populari
tate, căci e angajat într-o 
operă dificilă". Evident, 
candidaților grupării ofi
ciale nu le vine prea 
ușor să-și sprijine cam
pania pe o politică care 
se autodefinește impopu
lară.

Pe de altă parte, fostul 
guvernator din Guanaba-

inamic notoriu de-al 
(Lacerda însuși și-a 
scris între merite contri
buția efectivă la înlătura
rea de la putere a oame
nilor cu care acum plă- 
nuiește să se alieze).

în timp ce efervescen
ța din mediul studențesc 
continuă, dispozitivul gu
vernamental funcționează 
în cadența 
iar eforturile 
converg spre 
aceluiași pas 
stalarea oficială a noului 
președinte.

Armament pentru Feysa
RYAD. Agenția France Presse 

anunță că Arabia Saudită și S.U.A. 
au semnat un acord cu privire la 
livrarea de armament american 
guvernului de la Ryad. Potrivit a- 
cordului, Ryadul va primi arma
ment în sumă de aproximativ 100 
milioane de dolari.

★
Tranzacția amerlcano-saudită se înscrie 

pe linia acțiunilor întreprinse în ultima 
vreme de unele puteri occidentale cu 
scopul de a întări regimul reacționar din 
Arabia Saudită și a-1 transforma în- 
tr-unul din principalele instrumente ale 
politicii lor în Orientul apropiat. De 
curînd Anglia a încheiat un acord ase
mănător, urmat de contracte cu privire 
la livrarea a 40 de avioane de vînă- 
toare supersonice „Lightning" șl a 23 
de avioane „Provost".

înarmînd Arabia Saudită, cercurila 
imperialiste speră să-și întărească pozi
țiile nu numai în această țară ci în în
treaga regiune a Golfului Persic șl a 
Peninsulei Arabice. Rezervele petroliere 
ale regiunii sînt evaluate la circa 9 mi
liarde tone șl exploatarea lor aduce 
uriașe profituri monopolurilor occiden
tale. Regele Feysal al Arabiel Saudite 
se străduiește la rîndul său să perpe
tueze situația privilegiată a capitalului 
străin. Duminică el s-a întors la Ryad 
după o călătorie de 27 de zile în Tur
cia, Guineea, Mali, Maroc șl Tunisia, în 
cursul căieia a încercat să cîștige noi 
adepți ai proiectatului „pact islamic", 
care îșl propune să stăvilească lupta 
forțelor patriotice din Orientul arab 
pentru o Independență reală, pentru li
chidarea pozițiilor monopolurilor petro
liere.

I 
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scîntell*, TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele te fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorll voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil

mp SOFIA. în cadrul măsurilor 
KW' prevăzute de hotărîrea C.C, 
al P. C. Bulgar, Consiliului de Mi
niștri și Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Bulgaria cu pri
vire la îmbunătățirea nivelului de 
trai în anii 1966—1967, începind 
cu data de 1 octombrie intră în vi
goare majorări de salarii pentru 
salarlații din sectorul industrial, 
administrația de stat șl cultură.

nm MOSCOVA. In urma vizitei 
rțffl făcute de președintele Soma
liei, Aden Abdullah Osman, întte 
20 șl 28 septembrie în U.R.S.S., fa 
Moscova a fost dat publicității ui 
comunicat comun.

™ BUDAPESTA. Cu prilejul Z- 
lei forțelor armate ale R. ?. 

Ungare, Ia Budapesta a avut Ioc o 
adunare festivă la care au Iuti 
parte perse-r.iâltă'i ale vieții po.i- 
tice și publice, în lîunAfc-o. Laios 
Feher, vicepreședinte al Consliv» 
lui de Miniștri al R. ț.(Ungare, ge
nerali și ofițeri supr/rijri ai forțe
lor armate. Andras Bertkei, minis
trul afacerilor interne, a vorbit 
despre însemnătatea iZilei forțele 
armate. f \

njjțt SOFIA. Joi, Todor Jivkov, 
■rei președinlele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a pri
mit pe Emmanoil Kothris, minis
trul comerțului exterior al Greciei, 
care se află în Bulgaria cu prile
jul Tîrgului de la Plovdiv. Ac fost 
discutate o serie de probleme eco
nomice de interes general și inele 
aspecte ale 
ciale dintre

schimburilor co.ner- 
cele două țări.

ișrae PEKIN. Agenția China N:uă 
!>5S anunță că în zilele de 27 28 
ș! 29 septembrie, nave de riboi 
americane au pătruns în apel te
ritoriale ale R. P. Chineze în ona 
provinciei Fuțzian. La 29 sefem- 
brie, un avion militar americn a 
violat spațiul aerian al R. PjChi- 
neze în provincia Guandun.

Fțaț BRUXELLES. Comitetul Cc- 
wfei trai al Partidului Comunist dl 
Belgia a adoptat hotărîrea dea 
convoca congresul partidului pa
tru zilele de 9 șj 10 decembrie tt.

rgțg MOSCOVA. Joi a sosit' 
Moscova Alain Peyrefitte, mi 

nistrul francez însărcinat cu cer>,:< 
tarea științifică, probleme atomi.v 
și spafiale. El va duce tratative în 
vederea extinderii colaborării fran- 
co-sovietice în domeniul științei și 
tehnicii șl va participa la sesiunea 
Comisiei sovieio-franceze pentru 
televiziunea în culori, rare se va 
deschide vineri Ia Moscova.


