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Tendințele
cheltuielilor
de producție
(Urmare din pag. I)

Pe Șantierul naval Galafi Foto : Agerpres

neral, aceleași care nu și-au îndepli
nit sarcina de reducere a prețului de 
cost.OTARÎTOARE

întreprinderea noastră nu 
este atît de mare ca altele ale 
industriei alimentare. Ea este 
o unitate de contractare și 
industrializare a laptelui, a 
cărei activitate constă în sa
tisfacerea cerințelor sporite 
ale populației de produse 
lactate. Dar rezultatele obți
nute pînă acum ne îndreptă
țesc să afirmăm că eficiența 
activității întreprinderii se 
poate compara cu cea reali
zată de marile unități din 
acest sector al bunurilor de 
consum. Bunăoară, în cinci 
luni, s-au îndeplinit și depă
șit toți indicatorii de plan, 
sporul de producție fiind de 
2,7 milioane lei. Pe produ
se, acest spor se materiali
zează, printre altele, în 4 010 

tone 
hl

hl de lapte, circa 34 
de unt, aproape 3 400 
produse proaspete.

Potrivit specificului între
prinderii, de la începutul a- 
nului s-a acționat continuu 
pentru a crea condițiile ne
cesare bunului mers al ac
tivității de producție, în 
concordanță cu cerințele 
populației. Tocmai pe baza 
asigurării acestor condiții 
s-au obținut și rezultatele a- 
mintite. Mai întîi. ne-am 
îngrijit de aprovizionarea 
certă și fermă cu materie 
primă, prin încheierea de 
contracte cu furnizorii agri
coli, ținînd seama că gos
podăriile agricole de stat și 
cooperativele agricole de 
producție au, în acest 
domeniu, o pondere de 95 
la sută. Acțiunea de con
tractare s-a terminat la sfîr- 
șitul lunii februarie și Ia 
nivelul întregului an avem 
de pe acum asigurată baza 
de materii prime necesare 
desfășurării ritmice a pro
ducției. în continuare, de
pendent de -aprovizionarea 
materiei prime, s-a acordat 
o atenție deosebită îmbu
nătățirii transporturilor, atît 
în scopul direct al produc
ției, determinat de mersul 
optim al secțiilor, cît și 
pentru distribuirea ope
rativă a produselor fabrica
te în rețeaua comercială, 

jrespunzător solicitărilor 
2ilnice ale consumatorilor. 
Parcul propriu al întreprin
derii noastre cuprinde 147 
de autovehicule, astfel că 
buna desfășurare a transpor
turilor, în condițiile crește
rii producției, impunea o 
circulație judicioasă a mași
nilor. Aceasta s-a asigurat 
prin devansarea reparațiilor 
capitale la 60 la sută din to
talul mijloacelor de trans
port, întocmirea unei rațio
nale programări a folosirii 
autovehiculelor, în raport cu 
cerințele producției și des
facerii mărfurilor alimen
tare.

Avînd create aceste eon-1 
diții — de aprovizionare și 
transport — ne-am putut 
concentra eforturile spre 
desfășurarea activității de 
producție propriu-zise. S-au 
studiat, în acest sens, dife
rite variante, pentru a putea 
alege pe aceea care oferea 
cele mai bune rezultate e- 
conomice. Pînă la urmă- s-a 
adoptat soluția concentrării 
producției pe linii indus
trializate. O asemenea or
ganizare, în care se obțin 
sporuri de productivitate și 
rentabilitate, a permis ca 
85 la sută din materia pri
mă să so prelucreze în sec
ții industriale, Ia un nivel 
tehnic ridicat, pe baza uti
lizării integrale a noilor ca
pacități de producție intrate 
în exploatare nu de mult 
timp și la care s-au realizat 
și depășit toți parametrii 
tehnici și economici proiec
tați. Efectele sînt deosebit 
de favorabile și de ordin 
calitativ, întrucît activitatea 
productivă a întreprinderii 
noastre a putut răspunde 
mai bine, la momentul o- 
portun, imperativelor puse 
de necesitățile zilnice de 
consum ale oamenilor mun
cii. Totodată s-au asigurat 
efecte de ordin cantita
tiv, asigurîndu-se desfa
cerea integrală a producției 
fabricate, depășirea indica
torului producției-marfă

vîndută și încasată, în cinci 
luni, cu circa 2 milioane de 
lei. Depășirea acestui indi
cator a fost posibilă prin in
tensificarea desfacerii zilni
ce, directe, a laptelui de 
consum, produselor proaspe
te și untului atît în rețeaua 
orașelor și centrelor munci
torești. cît și în mediul ru
ral. Aceste efecte favorabile 
și-au făcut simțită prezența 
și Ia producția de export, 
planul de livrări fiind depă
șit cu 10 la sută. întreaga 
cantitate de produse livrată 
a fost bine apreciată de 
clienții externi. Anul acesta 
s-a asimilat un nou sorti
ment „Crema de brînză", a 
cărei tehnologie de fabrica
ție a fost studiată și elabo
rată de specialiștii întreprin
derii.

Dar. eforturile depuse de 
colectivul nostru au fost o- 
rientate nu numai spre la
turile cantitative și calitati
ve ale producției. Conco
mitent, ele au îmbrățișat șî 
problemele activității fi
nanciare. Introducerea unui 
regim sever de economii la 
utilități, mai buna valorifi
care a materiei prime, mic
șorarea perisabilităților și 
alte măsuri întreprinse, în 
urma studiilor de rentabili
zare sau de ridicare a gra
dului de rentabilitate a tu
turor sortimentelor, au îm- 
bunățățit simțitor situația fi
nanciară a întreprinderii. 
Față de prevederile planu
lui, în primele 4 luni s-au 
obținut 119 000 de lei eco
nomii și un volum de be
neficii suplimentare de 
281 000 de lei. Pe alt plan, 
perfecționarea activității de 
întreținere a utilajelor și 
creșterea parametrilor de 
exploatare la unele instala
ții au contribuit la sporirea 
productivității orare, a pro
ducției fizice pe un munci
tor. Asemenea progrese s-au 
consemnat la linia de îmbu- 
teliere lapte și iaurt, cea de 
fabricare continuă a untu
lui, la instalațiile de pream- 
balări produse și altele. în 
vederea utilizării mai bune 
a fondului de timp — care 
în condițiile întreprinderii 
noastre are o valoare deose
bită —• s-au realizat unele 
dispozitive ingenioase, care 
exclud fazele manuale din 
fluxul tehnologic de fabri
care și preambalare a brin- 
zei proaspete de vacă, cum 
ar fi: scoaterea coagululul 
din vanele suspendate, ștan- 
țarea datei de fabricație pe 
hîrtia de preambalare a pro
duselor proaspete. Tocmai 
prin organizarea mai bună 
a producției pe locuri de 
muncă, mecanizarea unor o- 
perații, folosirea completă a 
timpului de lucru, s-a ob
ținut o creștere a producti
vității muncii de 2 600 
lei pe salariat.

Comuniștii, întregul 
lectiv al întreprinderii 
făcut în ultimul timp pre
țioase propuneri de perfec
ționare a organizării produc
ției și a muncii, de creștere 
a rentabilității la toate sor
timentele fabricate. Ele au 
fost studiate și aprofunda
te, rezultînd serioase po
sibilități de amplificare â 
angajamentelor luate în în
trecerea socialistă pe acest 
an. Printre altele, ne-am 
propus obținerea unui spor 
de producție de 3 000 000 
de Iei, reducerea suplimen
tară a prețului de cost cu 
350 000 Iei, sporirea volumu
lui de beneficii cu 300 000 
lei, a productivității muncii 
pe salariat cu 10 000 lei. în
deplinirea riguroasă a a- 
cestor angajamente, care 
vor permite ridicarea gra
dului de eficiență în activi
tatea întreprinderii, are la 
bază un ansamblu de mă
suri tehnice și organizatori
ce. Vom insista, în continua
re, asupra raționalizării op
time a aprovizionării teh- 
nice-materiale a secțiilor de 
producție, exploatării judi
cioase a mijloacelor de 
transport, valorificării mate
riei prime în produse cît 
mai rentabile, în condițiile

diversificării sortimentelor șl 
creșterii nivelului loi calita
tiv. Sîntem siguri că reali
zarea acestor măsuri spre 
care acum ne canalizăm e- 
forturile va da la iveală 
noi resurse de economii și 
beneficii, de sporire a pro

ducției și productivității 
muncii, potrivit sarcinilor 
majore care stau în fața in
dustriei alimentare.

— Căror cauze se datorează o 
atare stare de lucruri P Mai ales 
că unele dintre întreprinderile e- 
numerate sînt recidiviste în neîn- 
deplinirea planului la prețul de 
cost ți beneficii...

Mircea GEORGESCU 
directorul l.C.I.L- 
Timișoara

r în Lunca Dunării se execută im
portante lucrări de hidroameliora
ții avînd ca scop scoaterea de sub 
pericolul inundațiilor și desecarea 
unor suprafețe de teren, pe care 
băltește apa. în acest scop au fost 
ridicate diguri' care se întind pe 
sute de kilometri, punîndu-se sta
vilă revărsării apelor, au fost să
pate canale și construite puterni
ce stații de pompare pentru eva
cuarea apelor din incintele îndi- 
guite. Un mare volum de muncă 
și însemnate sume de bani au fost 
necesare pentru curățirea terenu
lui de sălcii, cioate și stufăriș și 
pentru alte lucrări de pregătire a so
lului pentru cultivarea cu diferite 
plante. Toate acestea au permis să 
fie cîștigate pentru agricultură în-

duse pînă la capăt. Continuă o ve
che practică: unitățile de îmbună
tățiri funciare execută lucrările cu 
volum și valoare.mare și neglijează 
pe cele mici, de finisare. Și toc
mai acestea din urmă sînt cele 
care determină ca suprafața res
pectivă să poată fi folosită ori nu 
pentru agricultură.

Unele lucrări sînt necorespunză
toare și provoacă greutăți în folo
sirea terenurilor. Tov. Gheorghe 
Bucureșteanu, directorul întreprin
derii agricole Roseți-Luncă, din ra
ionul Călărași, ne-a spus că dacă 
ar exista o mai bună colaborare 
între unitățile agricole și șantierele 
de hidroameliorații și mai ales în
tre organele lor tutelare: Depar
tamentul Gostat și Departamentul

CE URMEAZA
DUPĂ ÎNDIGUIRE?
semnate suprafețe de teren fertil, 
care s-au însămînțat îndeosebi cu 
porumb și floarea-soarelui. Pe te
ritoriul regiunii București au fost 
făcute lucrări care apără de inun
dații circa 191 000 ha de teren, 
suprafața arabilă a regiunii cres- 
cînd cu 54 000 ha. De pe aceste su
prafețe, unitățile agricole de stat 
obțin cîte»4 000—5 000 kg de po
rumb sau cîte 2 000—2 500 kg de 
floarea-soarelui la hectar. Rezulta
tele dobîndite dovedesa că investi
țiile făcute pentru punerea în va
loare a suprafețelor altădată aco
perite cu bălți și stufărișuri se re
cuperează din plin, :în- timp SGurt, 
realizîndu-se pentru economia ță
rii cantități mari de produse.

Cu toate acestea, în incintele în- 
diguite din Lunca Dunării mai sînt 
încă suprafețe mari de teren ne
valorificate. Numai în acest an nu 
au putut fi însămînțate, fiind aco
perite cu apă sau avînd exces de 
umiditate, Girca 15 000 ha, iar pe 
mai mult de 3 500 ha există ma
terial lemnos rezultat din defrișa
rea pilcurilor de săloii. Alte su
prafețe sînt acoperite cu mormane 
de pămînt sau pline de gropi, re
zultate de la săparea canalelor și 
construirea digurilor.

Era firesc ca după ridicarea di
gurilor, care, pe malul Dunării, 
sînt gata în proporție de 95 la 
sută, să se fi concentrat forțele în 
cîte una din incinte și să se fi exe
cutat lucrările necesare punerii în 
valoare a suprafeței respective. Dar 
s-a întîmplat tocmai invers. Lucră
rile au fost atacate în toate incin
tele însă în niGi unele nu au fost

îmbunătățirilor funciare, ambele 
din cadrul Consiliului Superior al 
Agriculturii, multe din greutăți ar 
fi înlăturate, evitate, s-ar putea 
lucra mai operativ, cu mai multă 
eficiență. De-a lungul digului pe o 
lățime de 20 pînă la 100 m au ră
mas cioate, gropi, grămezi de pă- 
mînt. Acestea scot din circuitul a- 
gricol, numai în zona raionului Că
lărași, sute de ha teren. Dacă ar 
exista o mai bună colaborare în
tre executant și beneficiar, aceste 
lucrări, care se tărăgănează de ani 
de zile, ar putea fi terminate. Tov. 
ing. Gheorghe Țiru, directorul gos
podăriei agricole de stat Ciocănești, 
a precizat că șantierul de hidro
ameliorații a început să trimită uti
lajele în alt loc de muncă, în timp 
ce la unitatea respectivă au mai 
rămas circa 150 ha de teren ocu
pat cu grămezi de pămînt, create 
în timpul construirii canalelor. Cînd 
și cine va executa lucrări de nive
lare necesare?

Sînt și alte defecțiuni care tre
buie înlăturate. Stația de pompare 
Cochira, prin care se evacuează 
excesul de apă de pe terenurile 
gospodăriei de stat Mînăstirea, a 
fost construită cu' mult timp îna
inte de a se executa lucrările de 
îndiguire și desecare a incintei Bo- 
ianu — Stideanu. Apa a fost diri
jată în balta Boianu — Sticleanu. 
Ulterior, însă, această baltă, tot prin 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
a fost secată, iar aGum, pe fundul 
ei transformat în teren arabil, se 
aultivă porumb. Dar tot aici se 
scurge apa de pe terenurile gos
podăriei de stat Mînăstirea, provo-

cînd pagube celor de la G.A.S. Cio
cănești. Era necesar ca, imediat 
după îndiguirea incintei Boianu — 
Sticleanu, să se fi studiat și găsit 
o altă soluție de dirijare a apei 
pentru a nu fi vînturată dintr-o in
cintă în alta.

în incinta Călărași — Răul, lu
crările de. hidroameliorații din de
presiunea Dervent — Vidra nu asi
gură evacuarea apei în condiții 
bune. Unele canale de evacuare sînt 
lungi, trec prin terenuri nisipoase, 
ceea ce îngreunează scurgerea apei, 
provocînd inundații și compromite
rea culturilor. Aici. sînt posibilități 
de scoatere a apei pe căi mai scurte 
și cu cheltuieli mai mici. Dar gre
șelile care au fost făcute la pro
iectare, datorită neconsultării be
neficiarului, continuă să rămînă 

' neremediate, deși acest lucru s-ar 
putea face fără prea multe greu
tăți. Oare „mîndria" proiectantului 
să fie motivul pentru care acesta 
nu se consultă cu beneficiarul? Dacă 
este așa, ar.fi bine să suporte și con
secințele pentru pagubele provo
cate.

De altfel, greșeli se fac și la ac
tualele amenajări. Aceasta se da- 
torește mai ales faptului că în 
unele locuri se lucrează anapoda, 
fără proiecte. Tov. Teodor Brînduș, 
ing. șef pe șantierul Gostianu — 
Greaca — Argeș, care lucrează de 
mai mulți ani pe acest șantier, ne-a 
spus că, pînă acum, s-a lucrat mai 
mult la voia întîmplării, de pe o 
zi pe alta, majoritatea documenta
ției sosind după executarea lucră
rilor. Această practică duce la 
scumpirea lucrărilor, la greșeli. 
Șantierul are de efectuat în acest 
an lucrări în valoare de 54 mili
oane de lei. în primele cinci luni 
s-a muncit cu spor și au fost chel- 
tuiți toți banii prevăzuți. Este o 
treabă bună că s-a îndeplinit și s-a 
depășit planul valoric. Dar se îna
intează foarte greu cu lucrările de 
asanare a lacului Greaca care cu
prinde circa 8 000 ha teren. Ele au 
început de cîțiva ani. în vara a- 
nului trecut nu mai exista în lao 
nici o picătură de apă. Lupta cu apa 
părea cîștigată. Dar victoria a fost 
de scurtă durată. Au început ploi
le, apoi înghețul, pompele s-au 
defectat. Stația de pompare a fost 
scoasă și trimisă „la iernat". Con
secințele: din cauză că pompele nu 
au funcționat continuu, cele 8 000 
ha au fost din nou acoperite cu 
apă, canalele s-au distrus și aproa
pe totul trebuie luat de la început. 
Pentru refacerea canalelor este ne
cesar a se excava eirca 300 000 m a 
de pămînt. în prezent, în laaul Grea
ca nu crește nici pește și nici po
rumb. A sosit timpul ca Departa
mentul de îmbunătățiri funciare și 
Departamentul Gostat să stabileas
că ce lucrări sînt mai necesare în 
fiecare incintă îndiguită și să trea
că la înfăptuirea lor.

apei în condiții

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteiî"

Stimularea cooperatorilor 
care lucrează in pomiculturăV

în vederea sporirii producției de fructe, Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție a elaborat recent recomandări privind 
creșterea cointeresării pomicultorilor care lu
crează în livezile tinere. Potrivit recomandări
lor, adunările generale pot acorda cooperatori
lor pînă la 60 la sută din producția obținută în 
livezile tinere, — fîn în livezile situate pe tere
nuri în pantă, dovleci, pepeni, cartofi, legume, 
căpșuni în livezile în care se practică sistemul 
agro-pomicol — fără a li se mai calcula zilele- 
muncă pentru lucrările de îngrijire a livezilor. 
Dacă în aceste livezi s-au prins 95—97 la sută 
din pomii plantați și au început să rodească 
din anul patru de la plantare, adunarea generală 
poate acorda cooperatorilor întreaga cantitate de 
fructe obținută în acest prim an de rod — și pînă 
la 60 la sută din cantitatea realizată în anul ur
mător.

Sînt prevăzute, de asemenea, și alte măsuri 
care au menirea de a stimula munca pomicul
torilor, . ridicarea calificării, precum și măsuri 
de creștere a cointeresării brigadierilor.

Conducerile acestor întreprin
deri neglijează de multe ori faptul că 
eficiența activității economice este 
legată în mare măsură de organiza
rea producției și a muncii. De 
pildă, la „Grivița roșie" programarea 
și urmărirea necorespunzătoare a pro
ducției au provocat lipsa decalajului 
necesar între secțiile de prelucrări me
canice, sectoarele calde și cel de mon
taj — cazangerie. Adeseori, uzina nu 
s-a putut achita de sarcinile contrac
tuale, lipsindu-i tocmai accesoriile pe 
care trebuia să le livreze secția me
canică. Tot aici, consumurile speci
fice normate de metal au fost depă
șite, numai în trimestrul I, cu 136 tone 
și a existat un însemnat volum de 
cheltuieli neeconomicoase. Iar Uzina 
metalurgică București și întreprinde
rea de prefabricate „Progresul", prin 
depășirea normelor de consum la ma
terii prime și materiale au cheltuit în 
primul trimestru suplimentar aproape 
11 milioane lei.

Cheltuielile neeconomicoase sînt 
generate în unele întreprinderi de 
importante imobilizări în stocuri 
supranormative și fără mișcare, de 
produse refuzate ca necorespunză
toare calitativ.
ca urmare a 
irosit aproape 
în primul trimestru, 
sele acestei uzine erau corespunzătoa
re de la bun început, „Electronica", 
economia națională aveau un cîștig în 
plus. Cum cazul „Electronicii" nu e 
singular — mai înainte am amintit de 
„Grivița roșie", și în această situație 
se mai află „Timpuri noi", Uzina de 
mașini electrice, Țesătoria de relon 
„Panduri” — cred că ar fi util ca 
cel puțin o parte din cheltuielile ne
economicoase să fie imputate celor 
care le-au provocat.

La „Electronica", 
remanierilor, s-au 

1,5 milioane lei, 
Dacă produ-

— Se cunoațte marea impor
tanță a reducerii consumului spe
cific de materii prime ți materiale 
ți, îndeosebi, de metal. Am dori 
să vă opriți mai mult asupra aces
tei probleme, ținînd seama de 
faptul că materiile prime ți ma
terialele au ponderea cea mai 
mare în cheltuielile de producție.

— Unele cadre din întreprinderi 
susțin că au ajuns la o limită sub 
care nu se mai poate coborî. Faptele 
arată că aceasta e o părere ero
nată. Practica mondială arată că redu
cerea consumurilor specifice devine pe 
deplin posibilă atunci cînd concepția 
și tehnologia de fabricație nu stau pe 
loc, nu stagnează, cînd se merge per
severent pe linia îmbunătățirii conti
nue și chiar a modificării structurale a 
acestora, valorificînd cele mai recente 
cuceriri ale științei și tehnicii. Acțio- 
nînd în acest mod, numeroase între
prinderi, cum sînt Uzina de pompe, 
Uzina de mecanică fină, „Semănătoa
rea", Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate, au acumulat o experiență 
bună. Unele produse fabricate de a- 
cestea au caracteristici superioare ce
lor similare executate în țări avansa
te, greutatea lor specifică fiind în pre
zent, în medie, cu pînă la 40 la sută 
mai mică.

Dar, în același timp, există și ca
zuri inverse. Datorită deficiențelor din 
activitatea de cercetare proprie și 
proiectare, practicării unor tehnologii 
depășite, lipsei de perseverență și 
curaj în adoptarea unor soiuții teh
nice moderne — la care s-a adăugat 
tendința de a compara produsele rea
lizate numai cu tipurile indigene mai 
vechi — în fabricația curentă a unor 
întreprinderi se mențin produse cu 
consumuri specifice mari și cu per

După recoltarea furajelor la gospodăria agricolă de stat „Mihail Kogălniceanu", regiunea Dobrogea, terenul 
este pregătit în yedeteq Insărnînjării noilor culturi Foto s M, Cioc

■'Si

formanțe tehnlco-funcționale inferioa
re celor fabricate pe plan mondial. 
De pildă, la „Electroaparataj" se fa
brică unele contactoare, cum ar fi cel 
de 25 A, la care greutatea netă este 
mai mare cu 30 la sută față de pro
dusul similar realizat în alte țări. Cu 
un consum mare de metal se reali
zează și mașinile de stropit și pră
fuit executate la Fabrica de venti
latoare, unitățile de pompare de la 
uzina „Vulcan" și altele. Unele în
treprinderi continuă să fabrice pro
duse asimilate cu mulți ani în urmă. 
Așa este cazul motoarelor Diesel de 
120 CP de la „23 August", al celor 
de 6 și 15 CP de la „Timpuri noi". 
Atît organizațiile de partid, cît și con
ducerile întreprinderilor respective 
cunosc aceste rămîneri în urmă, dar 
nu au luat măsuri hotărîte în ve
derea înlăturării lor și trecerii la rea
lizarea unor produse cu un grad mai 
înalt de tehnicitate, moderne, compe
titive.

— Sînt piese a căror greutate brută 
este de 2—3 ori mai mare decît greu
tatea piesei finite. Intervin, apoi, 
normele exagerat de largi, neștiințifi
ce, de consum pe unitatea de produs, 
tărăgănarea, pe alocuri, în perfecționa
rea lor. Or, normele de consum tre
buie să fie îmbunătățite în perma
nență, ținînd seama de modificările 
survenite în procesul de producție, de 
folosirea înlocuitorilor, a tuturor cau
zelor care generează risipă.

Pe ansamblul industriei bucureștene 
se preconizează o reducere a consu
murilor specifice cu peste 4 000 tone 
metal, în anul curent. Dar 7 unități, 
printre care Fabrica de cabluri și ma
teriale electroizolante, „Electroapara
taj", întreprinderea de fabricație și 
montaj ascensoare, n-au realizat în în
tregime sarcina ce le-a revenit.

— Și rebuturile îți aduc par
tea lor de contribuție la irosirea 
materiilor prime ți materialelor, a 
metalului. Care este situația în 
acest sens P

— Chiar dacă față de anul trecut 
nivelul rebuturilor a scăzut pe ansam
blul industriei Capitalei, totuși 
lumul lor este încă destul

vo- 
de 

mare. La turnătoria de fontă de la 
uzina „23 August", rebuturile repre
zentau 23,4 la sută în trimestrul I, la 
„Grivița roșie" 13,5 la sută, la „Tim
puri noi" 13,3 la sută, iar la „Vulcan" 
8,6 la sută. Rebuturi mari continuă să 
existe și la Combinatul de cauciuc Ji
lava. în plus, pentru a camufla re
buturile, unele conduceri de între
prinderi recurg la diverse practici. La 
Uzina de radiatoare, echipament me
talic, obiecte și armături sanitare 
nu s-au mai stabilit în planul 
pe 1967 rebuturi. în schimb, a- 
cestea (și la valori destul de mari) au 
fost incluse în normele de consum și 
aprobate de forurile tutelare. Aseme
nea practici sînt dăunătoare. E ne
voie, în acest domeniu, de o inter
venție energică din partea organiza
țiilor de partid, a forurilor de resort

— Ne apropiem de sfîrțitul tri
mestrului II. Cum vedeți redresa
rea situației în domeniul reducerii 
cheltuielilor de producție, prin 
prisma îndatoririlor ce revin or
ganelor ți organizațiilor de par
tid P

— Rezultatele obținute în primele 
5 luni din acest an, larga acțiune de 
organizare științifică a producției și a 
muncii ce se desfășoară în toate în
treprinderile industriale și, în cadrul 
ei, aplicarea cu rigurozitate a recentei 
Hotărîri a partidului și guvernului 
privind folosirea timpului de muncă, 
sînt o garanție sigură că rezultatele 
activității economice, reducerea chel
tuielilor materiale, vor cunoaște o e- 
voluție pozitivă. Organelor și organi
zațiilor de partid le revine îndatorirea 
de a urmări sistematic îndeplinirea 
riguroasă a planului de măsuri sta
bilit de Comitetul orășenesc București 
al P.C.R. privind reducerea cheltuie
lilor materiale de producție. Un 
accent deosebit se va pune, în 
continuare, pe creșterea competenței 
organelor și organizațiilor de partid în 
problemele activității economice. Mai 
ales că unele organizații de partid, ca 
cele de la I.P.R.S. Băneasa, Combi
natul de cauciuc Jilava, „Progresul" 
— prefabricate, „Vulcan", uzinele 
chimice „9 Mai" nu folosesc posibi
litățile ce le stau la îndemînă pentru 
a cunoaște cît mai temeinic toate la
turile activității întreprinderilor, abor
dează unele aspecte economice numai 
la suprafață, fără a analiza în mod 
aprofundat cauzele care au provocat 
încărcarea nejustificată a costurilor 
de producție, rebuturi, cheltuirea ne
rațională a unor însemnate fonduri 
materiale și bănești. Se va întări, de 
asemenea, controlul de partid în toate 
verigile, în spiritul indicațiilor cuprin
se în articolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicat în „Scînteia" cu 
privire la creșterea rolului conducător 
al partidului. Noi, activiștii secției eco
nomice, ne vom ocupa în continuare și 
mai temeinic de această acțiune com
plexă, în scopul valorificării rezervelor 
mari existente în întreprinderi pentru 
sporirea economiilor și beneficiilor.

Convorbire realizată de
Dumitru MÂNDRO1U
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a contribui la e-
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cinemascop :
16,15 ; 18,30 ;

deveni „ceva" sau 
de folos societății 
de sîrguință și se- 
la învățătură. în

FĂRĂ TAINE — GIMNAS-

o patrar

Absolventele din
promoția ’67 își aleg
vsîtoana profesiune

La Muzeul etnografic din Reghin

a Teatrul de Operă și Balet : LOHEN
GRIN — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : SÎNGE 
VIENEZ — 19,30.
© Teatrul National „I. L. Caragiale“ (sala 
Comedia) : MARIA STUART — 20, (sada 
Studio) : PATIMA ROȘIE — 20.
© Teatrul de Comedie : UN HAMLET 
DE PROVINCIE — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : DRAGĂ 
MINCINOSULE — 20, (sala din str. Al. 
Sahiia nr. 76 A) : SFINTUL MITICĂ 
BLAJINU — 20.
G Teatnul satiric-muzicall „C. Tănase" 
sala Savoy) : HORIA ȘI RADU ÎȘI 
ASUMĂ RISCUL — 19,30 (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

18,00 — In direct... Transmisiune de la 
Aeroportul Bănoasa. 18,30 — Pentru copii : 
A fost odată... „Sfatul lui 
de Al. N. Popescu. Scenetă 
și filmull „Sportivii". 19,00 
neretul școlar : „1 001 de 
„Lumea fără soare" (din viața peșterilor). 
19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletinul meteorologic. 20,00 — Aventuri
le lui Robin Hood. 20,30 — Seară de tea
tru : „: 
Transmisie de la
Caragiale". în pauze : — Recital poetic : 
Charles Baudelaire. Șah. 23,00 — Tele
jurnalul de noapte.

Pas-Compas“ 
pentru păpuși 
— Pentru ti- 
întrebări" —

.Patima roșie” de Mihail Sorbul. 
Teatrul National „I. L.

„Ce voi deveni în viață ?“ 
întrebarea aceasta și-o pun 
deopotrivă tinerii și tinerele 
la sfîrșitul unor cicluri de 
școlarizare. Zeci de mii de 
elevi și eleve, absolvenți ai 
școlii generale sau ai liceu
lui, cuprinși de emoțiile unor 
apropiate confruntări cu co
misiile concursurilor de ad
mitere în învățămîntul me
diu și respectiv ale admiterii 
în facultăți chibzuiesc asu
pra alegerii drumului în via
ță, a viitoarei lor profesiuni.

Am făcut un sondaj cu 
privire la opțiunile pen
tru diferite profesiuni ale ab
solvenților din acest an ai 
liceului și școlii generale. 
Cu concursul profesorilor de 
la cîteva licee din orașele 
Roman și Buzău și al unor 
școli generale din Brașov și 
București am cules opiniile a 
peste 600 de absolvente ale 
liceului și circa 150 eleve 
din clasa a VIII-a.

Care sînt deci domeniile 
de activitate spre care se în
dreaptă preferințele noilor 
absolvente de liceu :

— Precumpănitoare este 
cariera didactică, pentru care 
au optat 265 din cele 616 
fete anchetate. Iar în cadrul 
acesteia preferințele sînt îm
părțite în ordine între limbă 
și literatură (română sau 
străină), geografie, științe na
turale etc.

Teatrului
PROFESiHKît

Nu de mult, am semna
lat tntr-un amplu articol 
regresul formațiilor corale 
de amatori. Din nefericire, 
aceeași concluzie negati
vă se poate desprinde 
din analiza activității ar
tistice a formațiilor corale 
profesioniste, deși trebuie 
să recunoaștem că ele au 
cunoscut o frumoasă în
florire, mai cu seamă în 
primul deceniu al Româ
niei socialiste.

Intr-un cenaclu al Uni
unii Compozitorilor, un 
maestru al muzicii noas
tre corale demonstra — 
după părerea noastră, cu 
multă judiciozitate, — că 
atîta timp cît un cor al 
filarmonicii înfățișează 
într-o stagiune un număr 
prea mare de cantate, 
oratorii, recvieme și alte 
piese vocal-simionice, 
Concertele de cor „a cap
pella" vor suferi atît sub 
raportul cantității, cît și 
al calității lor. Este regre
tabil că nu se-acordă o 
prea mare atenție acestor 
manifestări, ceea ce duce 
în mod inevitabil la o in
voluție în viața noastră 
muzicală. Situația este si
milară cu aceea a mu
zicii de cameră. Să nu 
uităm că în timp ce un 
concert al unei orchestre 
simfonice poate fi pregătit 
într-o săptămînă, un con
cert dat fie de o formație 
corală „a cappella", fie 
de una de cameră recla
mă cel puțin o lună de re
petiții, o muncă intensă, 
deoarece omogenizarea 
sonorităților se obține 
foarte greu.

Dintre concertele de 
cor „a cappella”, la un 
înalt nivel artistic se ridi
că mai ales acelea oferi
te de formația „Madrigal", 
sub conducerea măiastră 
a dirijorului Marin Cons
tantin, iar în provincie ci
tăm în același sens rea
lizările pozitive ale coru
rilor filarmonicilor din 
Iași și Timișoara, ale an
samblului popular din 
Tg. Mureș, precum și cele 
ale corului de fete și de 
copii al școlii medii de 
muzică din Cluj — despre 
care am aflat cu mîhnire 
că ar fi fost recent des
ființat 1 Departe de noi 
gîndul de a minimaliza 
concertele date de corul 
Filarmonicii „George E- 
nescu' șl al Radiotelevi- 
ziunii, nu o dată deosebit 
de valoroase — dar nu
mărul lor este foarte mic 
— uneori ajungîndu-se la 
o singură apariție pe an 1

O altă problemă este a 
alcătuirii repertoriului. Se

știe că perioadele „de 
aur' ale muzicii corale „a 
cappella" au fost sfîrși- 
tul Evului Mediu, Renaște
rea, barocul,, ca după ani 
de regres, o nouă strălu
cire să fie cunoscută abia 
în epoca noastră. Cu toa
te acestea, se preferă în 
mod nejustificat creațiile 
din perioada roccocoului 
muzical și mai cu seamă 
din epoca romantismului 
veacului trecut. Nu ne pu
tem explica cum marii ma
eștri ai școlii neerlan- 
deze, în frunte cu Oke- 
ghem, Dufay, Obrecht, 
Josquin des Pres, Orlando 
di Lasso sînt neglijați. 
Nici ilustra școală a Re
nașterii italiene nu este 
reprezentată în . culorile 
cele mai favorabile, în 
sensul că messele, mofete
le și imensul număr de 
madrigale, aparținînd 
unor creatori de geniu ca 
Luca Marenzio, Palestri
na, Gesualdo da Venosa 
și Monteverdi nu sînt va
lorificate în adevăratul 
sens al cuvîntului. Destul 
de rar sînt tălmăcite și 
creațiile minunate scrise 
de Haendel, Bach și alți 
exponenți iluștri ai barocu
lui muzical. Creația con
temporană — și în aceas
tă privință ne referim la 
Debussy, Ravel, Messiaen, 
Hindemith, Bartok, Kodaly, 
Schonberg, Webern, Lui
gi Dallapiccola, Luigi 
Nono etc. — nu se bucură 
de o deosebită difuzare.

Cu ani în urmă, asistam 
la un mare număr de con
certe, ce cuprindeau în 
exclusivitate piese ale 
compozitorilor autohtoni 
— aproape toate în primă 
audiție. Este adevărat că 
pe atunci existau și co
rurile de cameră și cvar
tetele de coarde ale Uni
unii Compozitorilor și ale 
filialelor respective din 
provincie, formații valo
roase, în plină dezvoltare 
artistică. Trebuie eviden
țiat faptul că prin des
ființarea 
nu au fost

Desigur 
acest an,

lor rezultatele 
cele dorite 1 
că reluarea în 
în bune condi

ții, a muzicii corale a 
înaintașilor, de către di
rijorii D. D. Botez, Vasile 
Pîntea, Carol Litvin și 
Ștefan Mureșanu, poate fi 
considerat ca un aprecia
bil fapt de cultură, dar 
inițiativa aceasta trebuie 
continuată cu o intensi
tate sporită. Sînt atîtea 
creații valoroase care tre-

buie prezentate cu 
sensuri interpretative 1

Cronicarii noștri muzi
cali nu arată o afinitate 
deosebită față de aceste 
concerte. Ba mai mult, un 
excelent concert al co
rului Radioteleviziunii, — 
condus de Carol Litvin — 
cuprinzînd piese repre
zentative de Mihail Jora, 
Ioan D. Chirescu, Dimitrie 
Cuclin și Sabin Drăgoi a 
fost etichetat de către mu
zicologul Viorel Cosma
— în „Informația Bucu- 
reștiului" — ca păcătuind 
prin includerea unor „pie
se tocite"...

Nici Editura Muzicală a 
Uniunii Compozitorilor nu 
poate fi .scutită de repro
șuri, confundîndu-se no
țiunea de „bun . de difu
zat" cu „bun de tipar". 
De pildă, lucrări merito
rii, dar nu de o valoare 
ridicată, a unor compo
zitori ca Emil Lerescu, 
Mircea Neagu, Gheorghe 
Bazavan, au fost cu prea 
mare ușurință înscrise în 
planul editorial, în timp 
ce o capodoperă a artei 
noastre corale contempo
rane — ciclul de madri
gale pentru cor de fe
mei de Sigismund Toduță
— a stat aproape un de
ceniu în rafturile acestei 
instituții pînă să fie în 
sfîrșit în acest an editată. 
De asemenea, ne lipsesc 
tipărituri de coruri băr
bătești, deși putem cita 
un mare număr de ase
menea creații, inspirate, 
realizate cu măiestrie de 
către compozitorii noștri 
clasici și contemporani. 
Ce bine venite ar fi unele 
cărți dedicate maeștrilor 
școlii neerlandeze, Re
nașterii, barocului și fe
nomenului „a 
tratat în sens 
atît melomanii, 
rele public ar 
de o temeinică 
și interesul lor 
ceastă ramură 
mult mai viu.

Tot în acest context se 
cuvine ca dirijorii forma
țiilor profesioniste să în
curajeze numai operele 
realizate cu o autentică 
măiestrie, operele ce con
țin realmente elementele 
noului, inseparabil lega
te, ca un monolit de gra
nit, de un pronunțat spirit 
contemporan.

Am arătat doar cîteva 
aspecte 
tivității corurilor profe
sioniste, 
ceră de 
limir.area lor din circuitul 
vieții noastre muzicale. Și 
în acest sens trebuie lua
te de urgență măsurile 
cele mai eficiente.

Național 
după

de acad.
Victor EFTIMIU

cappella' 
general ; 

cît și ma- 
beneficia 
informare 
pentru a- 
ar deveni

Pe zi ce trece, capitala Republicii 
îmbogățește cu muzee de artă, ex

poziții ale pictorilor, sculptorilor și 
caricaturiștilor noștri în viață, cu re
trospective ale celor trecuți în isto
ria plasticii românești, cu evocări 
etnografice, cu colecții de opere ale 
clasicilor străini, cu covoare și gobe- 
linuri aduse de peste țări și mări. 
Bucureșteanul dornic a se instrui își 
găsește și în acest domeniu locașu
rile de desfătare a ochiului, unde su
fletul său se poate îndestula de pro
dusele creierului și mîinii omenești.

Unul din cele mai interesante 
muzee ale Bucureștilor este cel con
sacrat primei scene românești. El se 
găsește în pasajul Majestic, lîngă 
Teatrul Național I. L. Caragiale 
(sala Comedia) și cuprinde vestigii 
ale trecutului teatral, de la începu
turile artei noastre dramatice pe a- 
ceste plaiuri, pînă-n zilele noastre.

Busturi și fotografii ale actorilor și 
actrițelor care au ilustrat scena ro
mânească, vitrine cu costume și alte 
amintiri ale lor, portrete în ulei, căr
bune și bronz ale ctitorilor, directori, 
scriitori, afișe cu litere cirilice, anun- 
țînd spectacole, măști din vremi ime
morabile, vicleemuri, jocuri populare 
de odinioară, într-un cuvînt tot ce e 
legat de începuturile dramaturgiei 
românești.

Muzeul Teatrului Național a fost 
înființat acum 25 de ani și conținea 
prea puține documente. Pînă azi, 
mulțumită strădaniilor custodelui său 
George Franga, zestrea lui a crescut. 
Muzeul va crește fără îndoială în bo
găție și în importanță cu anii. Viito
rul îi va face mai multe daruri de
cît i-au făcut secolele de apăsare, 
cînd acest popor a fost ținut în întu
neric .și n-a putut să-și dea măsura 
posibilităților lui creatoare, în artă și 
alte domenii.

Noi, care am trăit apogeul vechiu
lui Teatru Național, urmărim cu in
teres drumul actital al primei noastre 
scene, pe care o dorim mereu vred
nică de numeroasele talente scriitori
cești și actoricești pe care le avem, 
vrednică de trăirea noastră culturală, 
de entuziasmul primilor ctitori ai a- 
cestui important așezămînt artistic și 
de dragostea pe care o arată scenei 
publicul din ce în ce mai numeros 
și mai bine pregătit, cu care se fă
lește primul oraș al țării.

— Vor să devină inginer, în 
specialitățile chimie indus
trială, electrotehnică, agrono
mie, chimie ș.a. — 125 de 
tinere.

— Medic, farmacist, bio
log — 69 de absolvente.

— Vor să urmeze diferite 
școli tehnice pentru a deveni 
cadre cu calificare medie în 
diferite domenii. — 94 de 
tinere.

Alegerea profesiunii este 
condiționată în foarte mare 
măsură de aptitudinile reale 
ale candidatului respectiv, de 
cunoștințele și pregătirea sa 
științifică, de consecvența și 
perseverența de care este ca
pabil pentru atingerea țelului 
dorit. După cum au apreciat 
profesorii diriginți ai acestor 
absolvente, în marea majo
ritate a cazurilor, alegerea 
făcută coincide cu posibilită
țile obiective de realizare a 
fiecăreia în domeniul ales. 
Sînt evidente însă și anumite 
excepții, anumite unilaterali
tăți în opțiunea pentru vii
toarea profesiune. Absolven
tele clasei’ a Xl-a B (reală), 
de la Liceul nr. 1 din Roman 
(cu 2 excepții) au declarat 
„într-un glas" că vor să ur
meze chimia pentru a deveni 
inginere. Oare toate au apti
tudini pentru această mese
rie, au cunoștințele necesare? 
Explicațiile „fenomenului" 
sînt diferite : lecțiile foarte 
interesante de chimie preda
te de profesori, prezența re
lativ apropiată a unei Facul
tăți de chimie industrială (la 
Iași), existența în regiune a 
unor importante întreprinderi 
cu acest profil etc.

Cu privire la „proiectele" 
de viitor, răspunsul dat de 
absolventele clasei a VIII-a 
apare, cum era și firesc, mai 
puțin „definitiv". Potrivit re
zultatelor anchetei, din 150 
de eleve, vor urma :

— liceul de cultură gene
rală — 120.

— licee de specialitate 
— 7.

•— școli profesionale — 18.
O notă bună răspunsuri

lor date : în unanimitate a- 
ceste eleve au convingerea că 
pentru a-și alege o profesiu
ne, pentru a-și realiza dorin
ța de a 
„cineva" 
e nevoie 
riozitate 
unele cazuri viitoarea mese
rie începe să se contureze : 
„îmi place matematica și 
desenul — voi fi arhitectă 
la fel ca tatăl meu" sau „îmi 
plac copiii — voi fi profe
soară asemenea tovarășei di
riginte", „...voi fi medic ca 
mama" ș.a. (Desigur și ne
lipsitele visuri și veleități cu 
candoare copilărească).

— La întrebarea „ce vreți 
să deveniți", pusă cu mulți 
ani în urmă de diriginta cla
sei în care învățam, ne-a spus 
lectorul universitar Vera Fri
mu Popovici, majoritatea co
legelor și-au exprimat inten
ția de a se mărita și dedica 
gospodăriei și copiilor. 
Dorință legitimă și cu 
totul în firea lucrurilor. Evi
dent însă — unilaterală. Ex
plicația trebuie căutată, pe 
de o parte, în orizontul în
gust al preocupărilor perso-

nale, iar pe de altă parte, 
în faptul că se trăia și res
pira în atmosfera unei orîn- 
duiri în care munca socială, 
munca productivă era pentru 
cei mulți lipsită de bucurii, 
grea, înrobitoare ; cu atît mai 
grea pentru femei.

— înseamnă oare că răs
punsul tinerelor din vremea 

, noastră, al absolventelor de 
față, ar putea fi interpretat 
drept abdicare de la nobila 
misiune a femeii, de viitoare 
soție și mamă ?

— Nicidecum ! Opțiunea 
aproape nedeliberată, spon
tană pentru o meserie sau 
continuare a studiilor pro
bează o lărgire izbitoare în 
conștiința elevelor, crescute 
într-un climat socialist, a 
ariei de cuprindere a înda
toririlor sociale.

Dincolo de aspectul lor 
pur statistic, cele cîteva răs
punsuri inserate mai sus cu
prind în ele și semnificații 
mai adînci, subiecte de preo
cupări mai accentuate pentru 
profesori, pentru părinți. „E- 
vident, societatea noastră so
cialistă oferă fetelor posibi
lități practic nelimitate 
pentru a-și desăvîrși pregă
tirea științifică, pentru a se 
consacra unui domeniu al 
economiei, științei, artei —- 
consideră și prof. Angela 
Popa, șefa secției de în
vățămînt a Sfatului popular 
regional Brașov. Există însă 
o serie de profesiuni în care 
cunoștințele și calitățile per
sonale ale tinerelor sînt cu 
atît mai binevenite. în ac
tivitatea de orientare profe
sională a elevelor, a absol
ventelor ar fi de dorit să 
se țină seamă de aceste sec
toare".

Cu ani în urmă au existat, 
se știe, unele practici meca
nice cu privire la îndruma
rea deopotrivă a absolven
ților — băieți și fete — spre 
aceleași ramuri de activita
te, orientări nepotrivite ale 
fetelor spre profesiuni și 
munci grele care nu cores
pundeau posibilităților lor fi
zice, înclinațiilor și aptitu
dinilor lor specifice. în 
schimb uneori erau neglijate 
din munca de îndrumare 
profesională tocmai dome
niile cu adevărat potrivite și 
prielnice fructificării cunoș
tințelor și aptitudinilor tine
relor. Au dispărut complet 
asemenea tendințe ?

Așa cum o arată și da
tele de mai sus, din paleta 
bogată a profesiunilor ac
tuale deosebit de potrivite 
pentru fete n-au fost alese 
decît foarte puține. Din 616 
absolvente ale liceului doar 9 
doresc să devină învățătoare, 
iar din 150 de eleve de clasa 
a VIII-a doar 4 intenționează 
să urmeze liceul pedagogic. 
„Dintre ocupațiile adecvate 
pentru fete nu se bucură de 
atenție profesiunea de edu
catoare, de asistentă ‘ medi
cală — ca să ne referim la 
domeniul creșterii și edu
cării copiilor în care cerințele 
de cadre calificate cresc o- 
dată cu creșterea natalității 
— ne-a spus tov. Niculina 
Cîmpeanu, directoarea Școlii 
generale nr. 154 din Bucu
rești. Tot astfel unele sec
toare ale deservirii popu
lației, ale comerțului, etc. so-

licită prezența absolventelor 
școlii generale și liceelor, bi
neînțeles după urmarea unor 
școli profesionale și de spe
cializare". De unde putem 
deduce că activitatea de o- 
rientare profesională a eleve
lor, chiar atunci cînd con
stituie o preocupare, se des
fășoară destul de unilateral.

Mai mulți directori de 
școli și diriginți cu care am 
stat de vorbă au semnalat 
faptul că instituțiile de în- 
vățămînt mediu și superior 
care țin concursuri de admi
tere nu se interesează de 
popularizarea unităților res
pective în rîndul viitorilor 
candidați, sau vin în mijlocul 
lor abia în perioada de sfîr- 
șit de ciclu de școlarizare, 
cînd fiecare într-un fel sau 
altul s-au hotărît unde să 
meargă mai departe. în cel 
mai bun caz se trimit unele 
prospecte sumare, din care 
nu se înțelege care sînt con
dițiile de studiu ce se oferă 
tinerelor (și tinerilor), ce 
perspective de lucru și de 
specializare vor avea după 
terminarea cursurilor, care 
sînt coordonatele meseriilor 
din nomenclatorul instituții
lor de învățămînt respective. 
„Forme interesante și deose
bit de actuale de studiu — 
liceele de specialitate, diferi
tele secții și facultăți ale in
stituțiilor de învățămînt su
perior — care au menirea să 
pregătească specialiști și ca
dre competente pentru eco
nomia și cultura socialistă, 
tocmai în sectoare în care se 
simte o mai mare cerință de 
asemenea cadre, s-ar cere 
mai concret și mai intens 
popularizate în rîndul eleve
lor" — este de părere prof. 
Luiza Răican, de la Liceul 
„N. Bălcescu" din București, 
în acest fel s-ar evita oare
cum situația ca într-o serie 
de asemenea școli să candi
deze, an de an, mai ales 
nerele care n-au reușit 
alte părți.

Orientarea profesională 
tineretului reprezintă o pro
blemă de mare importanță 
socială. în cazul fetelor, ale
gerea profesiunii trebuie să 
răspundă unor cerințe so
ciale, anume să vizeze do
menii în care ele pot da 
aportul cel mai substanțial. 
Această activitate se cere 
începută de timpuriu — nu 
numai în etapa finală a în
cheierii unui ciclu de șco
larizare — și desfășurată nu 
mecanic și superficial, după 
același tipic de la un an 
la altul, ci într-o manieră 
diferită, în funcție de par
ticularitățile specifice ale 
elevelor, de nevoile societății. 
Diriginții, toți profesorii, ală
turi de părinți, sînt che
mați să deschidă larg ori
zontul acestei activități de 
orientare profesională spre 
o formație cît mai potrivită 
a fetelor. Forurile de învă
țămînt, instituțiile școlare 
să ofere absolventelor mij
loacele necesare unei alegeri 
cît mai adecvate, care să co
respundă aspirațiilor aces
tora.

Pe lîngă locuri de o rară fru
musețe, regiunea Bacău este bo
gată în monumente istorice și 
de artă, case memoriale. Tre- 
cînd prin părțile Neamțului nu 
poți să nu te abați și pe la ves
tita cetate de pe culmea Pleșu 
sau pe la cea de la Bîtca Doam
nei de pe Valea Bistriței,..pe la 
vechile mînăstiri de la Văratec, 
Agapia și Neamț, casele memo
riale de la Humulești și Vînă- 
tori ale marilor scriitori Crean
gă și Sadoveanu.

In ultimii ani s-au executat 
lucrări de restaurare menite să 
conserve și să pună în valoare 
aceste i 
Cetatea 
dă, este 
tier. Trei 
terioare 
pînă la 
metri. Peste camerele din par
tea de sud a interiorului cetă
ții s-a creat o platformă de pe 
care vizitatorii pot admira în 
voie întreaga Vale a Ozanei. De 
curînd, au început și lucrările 
de reconstrucție a podului-via- 
duct care permite. accesul în 
cetate. Anițl acesta, se vor ter
mina lucrările la cele patru 
bastioane și se va începe ame
najarea curților interioare și 
exterioare. In interiorul cetății 
se va amenaja un muzeu.

In aceeași zonă turistică, la 
numai 20 kilometri de Cetatea 
Neamțului se află Mînăs- 
ti-rea Secu. Acest important mo
nument arhitectonic, înălțat la 
începutul secolului al XVII-lea 
de către Nestor Ureche, tatăl 
cronicarului Grigore Ureche, se 
află, de asemenea, în restaurare. 
Lucrările constau în consolida
rea și conservarea zidurilor, chi
liilor și acoperișului. Specia
liștii Direcției monumentelor 
istorice intenționează să redea 
mînăstirii aspectul pe care l-a 
avut inițial. In curînd, vizitatorii 
vor putea admira aici pictura, 
frumoasele covoare orientale, 
diferite vestminte, obiecte bise
ricești sculptate în lemn între 
anii 1590—1620, vase de argint.

Un alt obiectiv turistic în curs 
de restaurare este casa memo
rials Calistrat Hogaș, din cen
trul orașului Piatra Neamț. Ma
nuscrisele, cărțile, masa de lu
cru, pălăria cu boruri mari, 
ceasul de buzunar și altă obiec
te care au aparținut neobositului 
călător prin munții Neamțului, 
vor fi expuse, nu peste multă 
vreme în această casă-muzeu.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii

interesante obiective. 
Neamțului, de pil- 

un adevărat șan- 
părți din zidurile ex- 
au fost reconstruite 
o înălțime de 14-18

L. Ca- 
stagiu- 

„Come-

estimă
Teatrul Național „I. 

ragiale" își deschide 
nea de vară în sala 
dia", miercuri 14 iunie, cu pie
sa „Castiliana" de Lope 
Vega. Această piesă se 
juca în continuare în zilele 
16, 19 și 21 iunie, ora 20. 
cadrul stagiunii vor fi prezen
tate, de asemenea, în aceeași 
sală „Regina de Navara" de 
Eugene Scribe și „Dinu Pătu
rică" de Adrian Maniu și Ion 
Pillat. în timpul stagiunii es
tivale reprezentațiile vor avea 
loc cu plafonul sălii desco
perit.

FJ 1 1 1 ÎO i
® SPARTACUS — film pentru ecran panora
mic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
a VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele com
pletarea Dacă treci rîul Selenei), GRIVIȚA 
(completare Mama lui Adrian) — 9 ; 11,15
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cine
mascop : SALA PALATULUI (seria de bilete 
1 992 — orele 17,30 ; seria 1 975 — orele 20,15), 
LUCEAFĂRUL (completare Aluminiul) — 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
(completare Uneltele gîndirii) — 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, STADIONUL REPUBLICII 
(completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Ploiești) — 20,15, GRĂ
DINA DOINA — 20,15.
© NEVĂZUT, NECUNOSCUT — 10 ; 12 ; 14 ; 
SUFLETE ÎN CEAȚĂ — 17,15 ; 19,15 ; 21,15
— CINEMATECA.
® DOCTOR PRĂTOR.IUS — 
CAPITOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
20.45 ; la grădină — 20,15, AURORA (cople-
tare Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; la grădină — 20,30. 
e PRINTRE VULTURI — cinemascop : FES
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 20,15, EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FEROVIAR — 8 ; 
10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 (la toate comple
tarea Dacă treci rîul Selenei), MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 20,15 (la ultimele două com
pletarea Aluminiul). STADIONUL DINAMO
— 20,15.
O MONTPARNASSE 19 : UNION (completare 
Tensiune înaltă la Bechet) — 15 ; 17,45 ; 20,30. 
® PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9 î 10.
© ROBII : DOINA (completare Orizont știin
țific nr. 2/1967) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
• BANDA DE LAȘI : LUMINA (completare 
Orizont științific nr. 3/1967) — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
© VIAȚA PARTICULARĂ : LIRA (comple
tare În tainițele muzeului) — 15,15 ; 17,30 ; 
19,45; la grădină — 20,30.

0 CRISTALE
TUL — CHEMAREA VULCANILOR — TRE
ZIREA — VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA PLO
IEȘTI : TIMPURI NOI — 9 — 21 în conti- 
huare.
® CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : 
DACIA (completare Pasiuni) — 8,30 — 19,45 
în continuare.
® FRENCH-CANCAN : TOMIS (completare 
Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21 ; la grădină — 20,15.

cinema-
: MUN- 
nepieri-

9 STRĂINUL — ambele serii — 9,30 ; DUL
CEA PASĂRE A TINEREȚII — 15 ; 18 ; 21 : 
CENTRAL.
© DACII — cinemascop : FLOREASCA (com
pletare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
O JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : GIULEȘTI (completare Aluminiul) —
15.30 ; 18 ; 20,30, BUZEȘTI — 14,30 ; la grădină 
— 20,45.
© WARLOCK — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,45 ; 18 ; 20,15.
© SPIONUL — cinemascop : UNIREA (com
pletare De ziua mamei) — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,15.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : PRO
GRESUL — 14,30 ; 17 ; 19,30 ; GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,30.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16, MIORIȚA 
(completare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, VOLGA (completare Alu
miniul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂ
DINA VITAN — 20,15.
9 CRONICA UNUI BUFON : VICTORIA —
18.30 ; 20,45.
9 DENUNȚĂTORUL î BUCEGI (completare

Autobiografie) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, la grădină — 20,15, GLORIA (completare 
Problema) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 13,15 ; 20,30, 
ARTA (completare Poveste sentimentală) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,45, Ia grădină — 
20,15.
e CAVALERUL FĂRĂ ZALE : VITAN (com
pletare Povestea Icului) — 15,30 ; 18.
® APE LIMPEZI — cinemascop : MOȘILOR 
(completare Atențiune, atențiune, se apropie !)
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30, BUZEȘTI 
(completare Mai sus, mai repede, mai tare) —
16.45 ; 18,45.
O MOMENTUL ADEVĂRULUI — 
scop : MUNCA — 15 : 17.
© A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
CA (completare Mărturii de glorie 
toare din istoria patriei) — 19 ; 21.
© SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop :
POPULAR (completare Oaspeți de iarnă) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT — cine
mascop : COTROCENI (completare Fabrica 
de împachetat fum) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 CELE DOUĂ ORFELINE : RAHOVA 
(completare Mama lui Adrian) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
O NU SÎNT DEMN DE TINE : COLENTINA
— 15 ; 17,30 ; Ia grădină — 20.
• FANTOMA DIN MORRISVILLE : GRĂ
DINA EXPOZIȚIA (completare Redați-ne 
viața) — 20,30.
® STRIGĂTUL : DRUMUL SĂRII (comple
tare Orizont științific nr. 3/1967) — 15,30 ;
17.45 ; 20.
© NOAPTEA IGUANEI : FLACĂRA — 15,30 : 
18 ; 20,30.
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O ALO, JAPONIA ! : CRÎNGAȘI (completare 
Păsările dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : 
PACEA (completare Istoria unui manuscris)
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
© COPIII LUI DON QUIJOTE : VIITORUL 
(completare Duska) — 15,30 ; 18 ; 20,30
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" 
și MINUNATA ANGELICA : COSMOS — 
15,30 — 19,30.
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Sosirea unei delegații

P. C. U. S.

și securitateal C.C. al P.C.R., prim-secretar
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

ai
Comitetului Central 
Comunist Român, 

a sosit în Capitală,

de activiști
Luni la amiază a sosit în Capi

tală .tovarășul Oțakar Șimunek, 
vicepreședinte al guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, pre
ședintele părții cehoslovace în Co
misia mixtă guvernamentală româ- 
no-cehoslovacă de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, care 
va participa la întîlnirea președin
ților celor două părți ale comisiei.

La sosire, oaspetele a fost întâm
pinat de tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehoslovacă de co-

laborare economică tehnico-
științifică, și de alte persoane ofi
ciale. Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, și 
membri ai ambasadei.

★
In cursul după-amiezii aceleiași 

zile a avut loc prima întîlnire a 
președinților celor două părți ale 
comisiei în vederea examinării po
sibilităților de dezvoltare a coope
rării economice și tehnico-științifi- 
ce dintre 'Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă Ceho
slovacă.

(Agerpres)

La invitația 
al Partidului 
luni, 12 iunie, 
în schimb de experiență, o delega
ție de activiști ai P.C.U.S., condusă 
de V. I. Konotop, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al Comi
tetului regional Moscova al P.C.U.S.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Ștefan Matei, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Necula, mem-

bru
al Comitetului regional București al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Luni 12 iunie, ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Danemarcei în Republica 
România, Svend Aage 
Jeppesen, în legătură cu 
prezentare a 
acreditare.

scrisorilor

Socialistă 
Sandager 
apropiata.

sale de
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Pentru pace

în Orientul Apropiatvremea ★
în după-amiaza zilei 

sosit în țara noastră Petko Todorov, 
președintele Comitetului de stat 
pentru turism de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria.

★
Scriitorii români Radu Boureanu, 

Geo Dumitrescu, Victor Felea, Gelu 
Naum și Petre Solomon au plecat 
luni dimineața la Bruxelles. Ei vor 
face o vizită de 10 zile în Flandra, 
pe baza unui premiu acordat de 
Ministerul Culturii neerlandeze pen
tru contribuția adusă la traducerea 
și editarea literaturii belgiene în 
România.

de luni a (Urmare din pag. I)

ARTICOLE UTILEAMATORILORDE CAMPING
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V

Pe primii kilometri ai etapei inaugurale

rugbi CICLISM I. COS» ÎNVINGĂTOR

Pe cît de îmbucurător și a- 
devărat, pe atît de nesperat 
și surprinzător a fost catego- 
ricul succes al echipei Di
namo București în finala „Cu
pei campionilor europeni" la 
rugbi. Recomandați de scorul 
sever cu care cîștigaseră 
Agen, înscriind pe foaia 
arbitraj o serie de nume 
primă sonoritate pe arena in
ternațională ca Lacroix, Ra- 
zat, Lasserre, Sitjar, Zani, Fort 
ș.a., rugbiștii francezi erau 
considerați cuceritori siguri ai 
trofeului chiar și în eventua
litatea unei infringed (bine
înțeles, de proporții mai mici) 
în partida retur desfășurată 
duminică la București.

...Dinamoviștii înșiși erați de 
această părere, după cum o 
mărturiseau înainte și după 
meci. Cum de au reușit, to
tuși, să răstoarne toate pro
nosticurile de o manieră ce 
le-a atras binemeritate elogii, 
inclusiv din partea valoroșilor 
lor adversari ? Explicația, de
parte de a fi de domeniul mi
raculosului, constă în obiecti
vul pe care și l-au propus, în 
această situație, antrenorul 
D. Ionescu și elevii săi : un 
joc cît mai deschis, cu acțiuni 
ofensive variate, în viteză, 
prin care echipa să-și dove
dească — indiferent de rezul
tatul final — valoarea și po
sibilitățile ei la ora actuală. 
Iar rezultatul a întrecut ori
ce așteptări, concretizîndu-se 
printr-un scor (18—0 1) ce le-a 
adus nu numai un trofeu de 
prestigiu, ci și numeroase a- 
plauze pentru jocul de bună 
calitate realizat într-o compa
nie de elită. Fără. îndoială, 
performanța rugbiștilor dina- 
moviști constituie o surpriză. 
După părerea noastră, însă, 
acest calificativ i se cuvine 
doar parțial, în realitate fiind 
vorba de confirmarea unui a- 
dovăr de care ar trebui să 
țină cont mai mult echipele 
noastre, atît în întîlnirile in
terne, cît și în cele internațio
nale : cheia rezultatelor valo
roase este jocul deschis, cît 
mai ofensiv, iar prin rezultate 
valoroase trebuie să se înțe
leagă nu numai victoriile în 
sine, ci și calitatea evoluțiilor, 
spectaculozitatea lor. Este un 
deziderat de îndeplinirea - că
ruia depinde consolidarea 
prestigiului cîștigat de rug
biștii români pe arena rug- 
biului european.

BRAȘOV (prin telefon). — Plecați 
la amiază din București, cei 65 de 
participanți la competiția ciclistă in
ternațională „Cupa Voința" au sosit 
în orașul de la poalele Tîmpei după 
aproape 4 ore și jumătate. în această 
etapă inaugurală s-a mers în grup 
compact, cu o medie orară destul de 
scăzută, datorită în bună măsură și 
faptului că pe prima parte a traseului 
șoseaua a fost alunecoasă din cauza 
ploii. Exceptînd sprinturile de la Plo
iești, Cîmpina, Sinaia și Predeal (cîș- 
tigate în ordine de Ciobanu, maghia
rul Jezerniczki, Gheorghe Suciu și 
Ardeleanu), ca și punctele de căță- 
rare de la Breaza și Posada (învingă
tori Ciumeti și Rusu) — localități în 
apropierea cărora plutonul s-a agitat 
întrucîtva — se cuvine menționată

doar evadarea produsă pe serpentine
le Timișului. Aici, dinamoviștii Moi- 
ceanu, Ciocan, Ziegler, Cosma și Su- 
ciu s-au desprins temerar și, cu toate 
eforturile urmăritorilor, nu au mai 
putut fi ajunși. Sprintul final l-a gă
sit mai bine plasat pe Moiceanu, care 
a atacat puternic cu vreo 200 m înain
te de sosire. Cosma însă a reacționat 
prompt și, cu forțele ceva mai mari 
(în evadare și le cam menajase...), a 

. reușit să-l întreacă pe colegul de club, 
cîștigînd etapa în 4h 20’7”. Cu același 
timp au fost cronometrați și Moicea
nu, Suciu, Ziegler, Ciocan. După 33" 
a sosit întregul pluton, al cărui sprint 
a revenit maghiarului Devai. Astăzi, 
cicliștii vor parcurge traseul Brașov—■ 
M. Ciuc—Odorhei (148 km).

Ieri în țară : Vremea a fost 
răcoroasă și instabilă. Cerul a 
devenit schimbător, exceptînd 
estul țării, unde s-a menținut 
mai mult acoperit. Ploi tempo
rare și averse, însoțite de 
descărcări electrice, au căzut 
în Muntenia, Dobrogea și Mol
dova. în Transilvania, ploile și 
aversele au fost cu totul locale. 
Vîntul a suflat slab și a pre
dominat din nord. Temperatura 
aerului la 
între 13 
întorsura 
grade la 
Vremea a 
stabilă, cu cerul mai mult 
acoperit. Au căzut ploi sub 
formă de averse. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 iuni.e. în țară : 
Vreme în ameliorare ușoară și 
treptată. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale însoțite 
de descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, iar maximele între 
16 și 26 grade, local mai ridicate 
spre sfîrșitul intervalului. în 
București : Vreme în ameliorare 
ușoară. Cerul va fi variabil, 
favorabil averselor de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
spre sfîrșitul intervalului.

ora 14 era cuprinsă 
grade la Joseni și 
Buzăului și 23 de 
Iași. în București : 
fost răcoroasă și in- 

cu cerul mai
Au căzut ploi

averse.

(Urmare din pag. I)

C. A.

cheta ce o întreprindem. 
Printre concetățenii săi din 
Oradea, putem spune fără 
exagerare că Vasile Berin
de și-a cîștigat un profund 
respect ca exemplu al unei 
tenacități rar întîlnite. Năs
cut la țară într-o familie 
strîmtorată — e din Țara 
Oașului, din împrejurimile 
Negreștilor, erau opt frați 
și a trebuit să muncească 
de tînăr — Berinde a deve
nit, din ucenic al școlii 
profesionale, inginer care 
și-a luat cu succes toate 
examenele de doctorat și e 
acum în faza finală a lu
crării sale :
pînă la 32 de ani, cîți are 
acum, un număr neobișnuit 
de mare de cunoștințe de 
specialitate, el a izbutit în 
același timp să-și formeze 
o cultură literară și muzi
cală multiplă și temeinică, 
să îndeplinească tot felul 
de sarcini pe linie de 
partid și obștească, să facă 
sport (precizăm : nu din 
tribună, ci activ), să-și con
ducă și îngrijească singur 
mașina.

Am început cu o între
bare pe care și-o pun desi
gur și cititorii :

— Cînd ? De unde scoa
teți timp ? Am auzit că 
secția pe care o conduceți 
(prelucrări mecanice) este 
cea mai aglomerată.

A zîmbit trist:
— Pot să vă declar că 

la ora actuală n-am în via
ta mea nici un dușman 
mai crunt decît timpul. 
Lupta cu timpul nu e 
un marș mereu vesel și 
victorios : am vrut să învăț 
germana și am fost înfrînt;

acumulînd,

★
A sosit în Capitală o delegație a 

Uniunii naționale a studenților din 
Camerun, condusă de Ngamy Em
manuel, vicepreședinte al uniunii, 
care, la invitația Uniunii Asociații
lor Studenților din România, face o 
vizită în țara noastră.

(Agerpres)

Posesorilor de autoturisme 
obiectele de camping le sînt 
foarte utile, mai ales vara. Un 
cort cu zestrea respectivă pen
tru înnoptat, precum și cele 
necesare pregătirii unei mese 
la iarbă verde fac posibilă o- 
prirea în oricare colț al natu
rii, atrăgător dar lipsit de a- 
menajările cerute de un po
pas.

întreprinderea de difuzare a 
materialelor sportive oferă a- 
matorilor de camping, prin uni
tățile de specialitate ale co
merțului, o gamă variată de ar
ticole cu această destinație: 
truse de camping, corturi pen
tru două sau patru persoane, 
paturi pliante, scaune pliante 
cu și fără spătar, fotolii pliante, 
cutii speciale pentru păstrat 
alimente, răcitoare portabile, 
diferite modele de spirtiere etc.

în aceleași unități se mai 
pot cumpăra și diverse articole 
necesare echipamentului de va- 

- canță la munte sau la mare.

ÎN RUNDA A 15-A A TURNEULUI 
DE ȘAH DE LA MOSCOVA, Florin 
Gheorghiu a remizat cu iugoslavul 
Gligorici, Smîslov cu Najdorf, Filip 
cu Spasski, Pachmann cu Gipslis și 
Uh'lmann cu Bronstein. Partida 
Portisch—Tal a fost amînată, iar ce
lelalte întrerupte. în clasament con
duce Stein (U.R.S.S.) ou 9 puncte (1), 
urmat de Bronstein (U.R.S.S.) și 
Gipslis (U.R.S.S.) cu cîte 9 puncte, Tal 
(U.R.S.S.) 8,5 (1); Smîslov (U.R.S.S.) 
și Spasski (U.R.S.S.) cu cîte 8,5 puncte 
etc. Florin Gheorghiu totalizează 7 
puncte.

TURNEUL DE ȘAH PENTRU JU
NIOARE DE LA LVOV a fost cîști
gat de Tatiana Lemăciko și Elena 
Rubțova (ambele U.R.S.S.) cu cîte 10 
puncte (din 11 posibile) fiecare. Pia 
Brînzeu (România) a ocupat locul 9 
cu 4,5 puncte.

SELECȚIONATA MASCULINĂ DE 
BASCHET a U.R.S.S. a cîștigat cam
pionatul mondial desfășurat la Mon
tevideo. în ultimul meci, baschetba- 
liștii sovietici au' învins cu scorul de 
71—59 (30—26) echipa Iugoslaviei. 
Brazilia a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu 80—71 (40—29), în fața 
echipei S.U.A., iar Polonia a cîștigat

chiar mîine urma să mă 
prezint la Cluj în fața con
ducătorului meu de lucrare 
și trebuie să-mi amîn vi
zita din cauza unor sarcini 
noi ivite în secție.

— Nu se ajută reciproc 
studiile cu practica ?

— în teorie, ar trebui să 
se ajute. în practică însă, e 
vorba'de o secție-cheie, cu 
o mare varietate de co
menzi, cu vreo cinci sute de 
oameni, iar conducerea lor 
efectivă reprezintă ponde
rea cea mai mare. Or, lu
crarea îmi cere mult timp.

— Și cum ați rezolvat a- 
ceastă dilemă ?

— Sincer vorbind, mi-am 
spus că doctoratul este de 
folos pentru mine, indiscu
tabil, și pentru societate, 
poate, un capital de studii 
care se amortizează înce
tul cu încetul. în ce pri
vește munca în secție însă, 
ea este de folos social ime
diat și, indiscutabil, merită 
prioritate. La drept vor
bind, m-am hotărît să pă
șesc pe drumul doctoratului 
anume ca să-mi creez o 
constrîngere exterioară. 
Toată viața am fost obișnuit 
să învăț. Or, la un moment 
dat, mi-am dat seama că 
munca în secție mă fură cu 
totul, din cap pînă în pi
cioare, și că am nevoie 
să-mi creez anumite obli
gații de studiu, cu un con
trol din afară.

— Mulți orădeni se în
treabă cum ați reușit ca 
într-un timp atît de scurt 
să ajungeți din urmă și să 
întreceți chiar ingineri care 
lucrează exclusiv în do
meniul cercetării științifice 
și care ar fi avut posibili
tatea să-și dea mai repede

cu 72—62 (31—26) la Uruguay. Clasa
mentul final : 1. U.R.S.S. — 11 punc
te; 2. Iugoslavia — 10 puncte; 3. Bra
zilia — 10 puncte ; 4. S.U.A. — 10
puncte ; 5. Polonia — 8 puncte; 6. Ar
gentina — 7 puncte; 7. Uruguay — 7 
puncte.

ÎN CONCURSUL DE ATLETISM 
DE LA SACRAMENTO, Ed. Burke 
(S.U.A.) a aruncat ciocanul la 69,90 
m — cea mai bună performantă mon
dială a anului. Alte rezultate : disc : 
Danek (Cehoslovacia) — 64,77 m; 
înălțime : Johnson — 2,15 m; 3 000 m 
obstacole : Gaston Roelants (Belgia) 
— 8’45”4/10.

ÎN FINALA TURNEULUI DE FOT
BAL „EXPO-67" de la Montreal, o 
selecționată a Angliei a învins cu 
3—2 (1—1) echipa Borussia Dortmund 
(R.F. a Germaniei).

DUBLA ÎNTÎLNIRE DE ATLE
TISM R. D. GERMANĂ-U.R.S.S., 
desfășurată la Karl Marx Stadt, s-a 
încheiat cu scorul de 174—166 puncte 
în favoarea echipei sovietice : 
masculin au cîștigat oaspeții 
118—105, iar la feminin gazdele 
61—56 puncte.

examenele de doctorat. 
Aveți vreun secret de pro
curare a timpului ?

— Cred că la orice om, de 
orice meserie, lucrul prin
cipal în folosirea timpului 
este categorisirea : toate 
problemele de care te 
izbești să le categorisești, 
să le împărți în lucruri de 
importanță mai mare sau 
mai mică, de urgență mai 
mare sau mai mică. Să 
simți tot timpul că ai în 
mina ta cheia deciziei. Mai

la 
cu 
cu
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măruntelor treburi

casnice
Se poate spune că tehnica 

vine tot mai mult în sprijinul 
gospodinelor. Treburi mărun
te, dar de mare importanță 
într-o casă care, în mod obiș
nuit, cer multă cheltuială de 
timp și energie din partea gos
podinei se pot face mult mai 
bine și într-un timp mult mai 
scurt cu ' ajutorul aparatelor 
electrocasnice pe care indus
tria de specialitate le pro
duce. Dintre acestea face par
te și aspiratorul de praf „Re
cord", care în ultima vreme a 
fost supus unor importante îm
bunătățiri 1 și perfecționări. El

poate servi la curățarea covoa- 
relor, a tapiseriei de pe mo
bilă, a hainelor, precum și la 
pulverizarea lichidelor datori
tă diferitelor accesorii cu care 
este înzestrat.

De remarcat faptul că aspi
ratorul de praf „Record" se 
poate procura în toate maga
zinele universale și de specia
litate ale cooperativelor de 
consum. Se vinde și cu plata 
în rate, prețul de curînd redus 
al unui aparat fiind de 765 lei. 
Se bucură de un termen de 
garanție, perioadă în care re
parațiile sînt efectuate gra
tuit.

tul Apropiat, precum și ale păcii 
generale, cer ca între țările din 
această zonă să existe relații de co
laborare, să se excludă amestecul 
reacțiunii imperialiste în trebu
rile lor interne, să se adopte solu
ții care să creeze o perspectivă 
pentru conviețuirea pașnică a aces
tor popoare, pentru dezvoltarea a- 
cestor țări pe calea democrației, 
a progresului economic, național și 
social".

Această poziție a partidului și 
guvernului nostru se încadrează în 
coordonatele permanente ale poli
ticii externe românești, 
continuitatea și constanța 
politici 
pentru 
cercurilor imperialiste, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a trăi în libertate și a-și hotărî 
singur propriile destine, pentru 
aplicarea în relațiile internaționale 
a principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității, ne
amestecului în treburile interne, in
tegrității teritoriale, pentru afirma
rea spiritului de înțelegere și prie
tenie între popoare, pentru întări
rea păcii în lume.

Problema cea mai importantă 
care se pune în momentul de față 
este ca încetarea focului să nu fie 
considerată doar ca o întrerupere 
a ostilităților, în timpul căreia 
forțele beligerante să-și mențină 
degetul pe trăgaci, ci să deschidă 
calea spre însănătoșirea radicală a 
climatului politic din Orientul A- 
propiat, spre statornicirea unor re
lații trainice de pace, spre trans
formarea acestei regiuni devenite 
„butoi de pulbere" într-o zonă a 
bunei conviețuiri, a colaborării și 
prieteniei între popoare. Măsura 
de încetare a focului nu poate fi 
privită decît ca un prim pas. Osti
litățile nu trebuie reluate sub nici 
o formă și pe nici unul din fron
turi, excluzîndu-se cu desăvîrșire 
recurgerea, în cadrul acestui dife
rend, la forța armelor, la atacuri 
militare de orice fel. Aceasta este 
premisa fundamentală a reglemen
tării raționale, echitabile, în spirit 
de pace, a conflictului.

O măsură indispensabilă pentru 
asigurarea unui climat propice 
în vederea rezolvării litigiului din
tre aceste țări este retragerea tru
pelor izraeliene de pe teritoriile 
ocupate, retragerea în limitele 
granițelor de stat a tuturor trupe
lor dislocate cu prilejul acestui 
conflict. De mare importanță pen
tru succesul tratativelor, pentru 
trăinicia soluțiilor ce vor fi adop
tate, pentru reglementarea temei
nică, de durată, a divergențelor din 
Orientul Mijlociu este ca Izraelul 
să nu folosească succesele militare 
obținute pentru revendicări terito
riale sau alte avantaje unilaterale, 
ceea ce ar învenina și mai mult re
lațiile dintre Izrael și statele arabe, 
ar menține în permanență o stare 
de încordare între ele, ar împie
dica rezolvarea problemelor din a- 
ceastă parte a lumii în spiritul co
laborării și păcii.

Calea salvgardării păcii și secu
rității în Orientul Apropiat nu poate 
fi decît aceea a soluționării, pe 
baze reciproc acceptabile, a diver
gențelor existente între țările arabe 
și Izrael. Problemele care au dus la 
conflictul militar nu au fost rezol
vate și viața a arătat că războiul 
nu poate să le rezolve, că nu răz
boiul poate netezi drumul spre în
țelegere. Hotărîtor pentru stingerea 
focarului de încordare din această 
regiune este ca, în tot ce se între
prinde, să se pornească de la reali
tățile existente, create ca urmare a 
evoluției social-politice a lumii 
postbelice, de la nevoia conviețuirii 
și colaborării între statele arabe și

reflectă 
acestei 

care militează neobosit 
zădărnicirea uneltirilor

că a rezolvat în ziua aceea 
două probleme. „Dacă ar 
trebui să mănînci din ele, 
îi răspundeam, ai muri de 
foame". Reparația era de 
fapt sarcina maistrului, iar 
inginerul scăpa din ochi an
samblul. Studiul, înainte de 
a fi o afacere de citire a 
cărților și publicațiilor, în
seamnă gîndire proprie asu
pra problemelor.

— Se pare că v-ați an
trenat din prima tinerețe 
să străbateți cu energie

timpul liber pentru sport 
și lecturi literare și să-mi 
asimilez grosul materiei din 
ce aud și îmi notez la lec
ție. Cînd m-am apropiat de 
anul III al școlii profesio
nale, am avut impresia că 
materia devine suspect de 
ușoară pentru mine, că am 
disponibilități pentru un 
mare efort suplimentar : 
mi-am spus că la treapta 
cea mai înaltă a cunoașterii 
tehnice stă totuși inginerul 
și m-am hotărît, în secret,

falcă energică, cu aspect 
ce amintește un boxer de 
categorie semi-mijlocie, 
surîde jenat:

— Azi, firește, n-aș mai 
face una ca asta, dar știți 
cum sînt tinerii. Am răzbit 
în fața automobilului, mi- • 
nistrul de atunci m-a pri
mit în cabinet, a discutat 
cu mine îndelung, m-a 
cercetat pe toate fețele, să 
vadă cîte parale fac, și 
pînă la urmă, rîzînd, mi-a 
spus că n-am decît să în-

FĂ CEEA CE FACI

Efortul de după diplomă
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ales într-o muncă nenor
mată, de conducere, cum e 
a mea, nu e nimic mai ușor 
decît să-ți pierzi timpul 
cu probleme de importan
tă minoră. Iată, stai în bi
roul tău : nimeni nu știe 
ce gîndești și ce faci. Poți 
să dai impresia că stai și 
concepi. Nu e numai o 
problemă de conștiință : 
sînt oameni care își iro
sesc timpul nu pentru că ar 
vrea să tragă chiulul — de 
multe ori stau la lucru 
destule ore în plus — ci 
din cauză că nu s-au exer
sat să facă această catego
risire. Aveam un inginer în 
secție care lucra foarte in
tens, cîte trei și patru ore, 
pentru repararea unui dis
pozitiv și venea fericit 
să-mi spună, pe la prînz,

etapele învățăturii. Ar fi 
instructiv să le înfățișați.

— Primul contact cu teh
nica l-am luat pe la 15—16 
ani, în școala profesională. 
Mă pasiona geografia și 
visam să mă fac explorator. 
Mi-am dat seama că visele 
au un procent mare de pro
babilitate, pe cînd tehnica 
este ceva extrem de con
cret, la îndemîna mea. Am 
observat că în timpul ore
lor de predare, unii colegi, 
fie din cauză că nu-și 
exersau voința, fie pentru 
că profesorul nu știa să 
facă ora destul de capti
vantă, nu-și imprimau des
tul materia în minte și a- 
veau pe urmă mult de 
muncit, în afara orelor de 
curs, pentru a recupera. 
M-am hotărît să folosesc

să mă fac inginer. Am ce
rut ca o dată cu anul trei al 
școlii profesionale să capăt 
dreptul de a urma anul I și 
II al școlii medii, fără 
frecvență. Era ceva ilegal 
și fantastic de hazardat, așa 
că toată lumea mi-a rîs în 
nas, nimeni nu mi-a dat 
aprobare. Asta se petrecea 
în 1953 : fusesem ales ca 
delegat la Festivalul tinere
tului și studenților de la 
București. Ajuns în Ca
pitală, am lipsit de la 
festival și am stat aproape 
trei zile și trei nopți în 
fața Ministerului Metalur
giei. Tot felul de dregători 
de 
de 
eu 
să

acolo s-au oferit să stea 
vorbă cu puștiul, dar 
am spus că nu vreau 

discut decît cu ministrul. 
Berinde, un om blond, cu

cerc, îmi dă aprobare, dar 
va cere să fiu examinat 
cu toată severitatea. Ajuns 
aici, am făcut, cum vă spu
neam, o nouă categorisire ; 
mi-am spus că e extrem de 
greu să înghit trei ani în- 
tr-unul singur si atunci, 
temporar, am sacrificat 
cultura și sportul : timp de 
un an, n-am mai citit nici o 
carte în afara celor din pro
gramă. După absolvire, 
n-am cuvinte să vă descriu 
lăcomia înspăimîntătoare cu 
care m-am azvîrlit pe 
cărți : îmi făceam liste și 
am parcurs în vacantă vreo 
cinci sute de volume...

— O clipă ! Nu ne-ați 
spus totuși ce metode ați 
folosit pentru a reuși să 
asimilați atîta materie.

— E un dicton latin care 
explică totul și care glă- 
suiește : „Age quod agis" — 
fă ceea ce faci; altfel spus, 
cînd faci ceva, fă lucrul 
acela bine. Aici, la puterea 
de a te concentra și de a 
reține ceea ce studiezi, eu 
m-aș rezuma la patru prin
cipii : primul, înțelegerea, 
al doilea, categorisirea sau 
ierarhizarea, al treilea, 
asociația, și derivat din el, 
al patrulea, latura afectivă.

în munca mea actuală, 
consider specializarea un 
mare avantaj și un tot atît 
de mare pericol. Nu poți 
să fii strungar bun dacă 
nu cunoști și un pic de rec
tificare sau chirurg care nu 
cunoaște și ceva medicină 
internă. Totul e structu
rarea, găsirea centrului de 
greutate.

— Cum v-ați găsit cen
trul de greutate ?

— E o problemă foarte 
delicată, pentru că aici. în 
afara tehnicii, este vorba 
și de etică. Poți să te înșeli 
foarte ușor și să te conso
lezi cu ideea că greșeala 
pe care o faci ar fi în fo
losul societății.

— Un exemplu.
— Vine cineva si îți oferă 

cîteva sute de lei în plus 
ca să treci în cutare mun
că și te lămurește că ar fi 
o muncă mai importantă, 
lucru dovedit, între altele, 
și de faptul că e mai bine 
plătită. Trec anii, te pe
rinzi în specialități diferite 
și încetul cu încetul decazi, 
te orientezi după criterii 
materiale și nu mal ești 
tare în meseria ta. O rudă

de la țară e și azi supă
rată pe mine că i-am dat 
băiatul Ia meserie și îmi 
spune că celălalt băiat, care 
s-a făcut chelner, îi trimite 
mai multi bani acasă.

— Care e tema lucrării 
de doctorat ?

— Roțile dințate. Mai 
precis, știți că ele cer, la 
urmă, o meticuloasă mun
că de rectificare, puțind 
dura și 35 de minute. A- 
celași efect poate fi însă 
dobîndit într-un singur mi
nut, prin angrenarea roții 
cu o altă roată, model, care 
îi dă forma.

— Care e avantajul prin
cipal și care e piedica prin
cipală în ce privește stu
diul ?

— Timpul, și ca avantaj și 
ca piedică. Dacă ai un țel 
clar, timpul, prin acumu
larea ce se realizează de-a 
lungul zilelor, lunilor, ani
lor, devine colosal de mare. 
Tot el însă se dovedește 
insufioient față de comple
xitatea problemelor și de 
iuțeala cu care se înmul
țește informația. Aici, as 
mai adăuga obstacolul nu
mit documentare : oricît ai 
afla din publicațiile de spe
cialitate, a vedea la fața 
locului anumite procedee ce 
se aplică în străinătate e o 
necesitate stringentă. Pe 
urmă, se întîmplă să faci o 
sculă nouă și pînă o rezolvi 
sau pînă ți se 
tează te pomenești 
ți-au și luat-o 
Viteza de circulație
mafiei — mai ales pentru 
noi, cei care sîntem depar
te de Capitală, de institu
tul de documentare tehnică 
etc — se cere mărită.

breve- 
că alții 
înainte, 
a infor-

I
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statul Izrael. Aceasta corespunde 
intereselor tuturor popoarelor din 
această parte a lumii, intereselor 
generale ale cauzei progresului și 
păcii.

O deosebită însemnătate are 
soluționarea problemei populației 
arabe strămutate din Izrael, care, 
după cum se știe, a constituit și 
constituie o sursă continuă de con
flicte, animozități și încordare. Re
zolvarea acestei chestiuni, corespun
zător normelor dreptului internațio
nal, principiilor umanismului și e- 
galității între popoare, va y putea 
netezi terenul pentru întărirea 
spiritului de încredere reciprocă, 
va avea, în mod incontestabil, o 
înrîurire pozitivă asupra relațiilor 
dintre țările arabe și Izrael. Convin
gerea poporului român este că 
între popoarele țărilor arabe și 
Izraelului nu există opoziții ireduc
tibile de interese, că este nu numai 
necesar, ci și pe deplin posibil, ca 
între aceste popoare, între arabii și 
izraelienii trăind în state diferite 
sau care conviețuiesc în cadrul 
acelorași frontiere, să se creeze și să 
se statornicească relații de egalitate, 
stimă și respect, de prietenie și co
operare.

Este cunoscut că popoarele O- 
rientului Apropiat au suferit o se
culară dominație colonială. Impe
rialismul s-a opus cu înverșunare 
luptei popoarelor arabe pentru 
independență de stat, pentru exis
tență liberă și de sine stătătoare — 
țeluri pentru care ele au dat mari 
jertfe și sacrificii. Prin lupta forțe
lor patriotice, progresiste, într-o 
serie de țări arabe, ca R.A.U., 
Siria, Algeria, au avut loc impor
tante schimbări sociale, se desfă
șoară procese pozitive în direcția sa
tisfacerii aspirațiilor politice și ma
teriale ale maselor, a dezvoltării e- 
conomice și sociale a popoarelor 
respective. în lupta lor dreaptă îm
potriva imperialismului, popoarele 
arabe s-au bucurat de simpatia 
și sprijinul forțelor progresiste ale 
lumii. Cu consecvență neabătută, - 
poporul român, partidul și guver
nul nostru își manifestă soli
daritatea activă față de lupta po
poarelor arabe pentru cucerirea in
dependenței naționale, pentru lichi
darea moștenirii grele a trecu
tului, pentru a se bucura de 
o reală independență și suverani
tate. a dispune de resursele natu
rale și a le folosi potrivit interese
lor lor, sprijină cu toată simpatia 
realizarea de prefaceri soci al - 
economice progresiste și înaintarea 
popoarelor arabe pe calea prosperi
tății.

Aceste ^aspirații își pot găsi în
făptuirea numai în condiții de 
pace, de stabilire în Orientul A- 
propiat a 
să ducă 
sibilităților 
amestec din partea imperialismului 
internațional, și în primul rînd a 
imperialismului american. Totodată, 
interesele vitale ale Izraelului 
cer acestui stat să-și aducă con
tribuția la crearea unui asemenea 
climat, să nu se lase antrenat în a 
face jocul cercurilor imperialiste 
agresive, să dezvolte față de veci
nii săi relații de bună conviețuire, 
înțelegere și pace Numai astfel se 
pot crea condiții favorabile pentru 
dezvoltarea economică, politică și 
socială de sine stătătoare a acestei 
țări. Realitatea este că oricare din 
aceste 
dintr-o 
dintre 
numai 
gînd din aceasta numai forțele im
perialiste, reacționare. (

Se poate afirma că este în inte
resul tuturor popoarelor ce-și duc 
viața și își au căminele pe pămîn- 
tul Orientului Apropiat să găsească 
prin eforturi comune, prin trata
tive și negocieri căi de soluționare 
a problemelor litigioase dintre sta
tele situate în această parte a lu
mii. Multe din aceste proble
me își au sursa în uneltirile și 
provocările imperialismului, în 
germenii veninoși de ură și învrăj
bire fanatică, sădiți de puterile 
imperialiste. Conflictele de orice 
fel, încordarea, relațiile ostile sînt 
cultivate în mod deliberat de cercu
rile reacțiunii imperialiste, și în 
primul rînd de imperialismul ame
rican — organizatorul înveterat al 
comploturilor, provocărilor agresi
ve și intervențiilor armate, dor
nic să stăvilească procesul trans
formărilor înnoitoare din orice 
parte a lumii, să-și întărească do
minația oriunde are putința, să înă
bușe aspirațiile de libertate și pace 
ale popoarelor.

Țara noastră a depus și 
depune cu perseverență eforturi 
pentru statornicirea unor relații de 
bună vecinătate, pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor între toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, pentru crearea de zone ale 
păcii și înțelegerii. Ea nutrește con
vingerea că aceste țeluri pot să tri
umfe și în Orientul Apropiat dacă 
vor fi zădărnicite uneltirile și imix
tiunile reacțiunii imperialiste, ale 
pescuitorilor în ape tulburi și va fi 
redus la tăcere glasul extremiștilor 
și al amatorilor de aventuri război
nice, agresive, dacă se vor mani
festa calmul, înțelepciunea și chib
zuință necesare, grija pentru luarea 
în considerare a intereselor funda
mentale și legitime ale tuturor po
poarelor- acestei zone. Poporul român 
este convins că prin lupta unită a 
forțelor democratice, progresiste și 
antiimperialiste, a cercurilor celor 
mai largi ale opiniei publice, Orien
tul Apropiat poate deveni o regiune 
de pace și înflorire materială și 
spirituală.

unui climat 
la excluderea 
de intervenție

care 
po-

Și

țări ar ieși învingătoare 
ciocnire armată, nici una 

ele nu are de cîștigat, ci 
de pierdut, avantaje tră-
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litare izraelo-egiptene de săptămîna trecută. Gu
vernul R.A.U., a declarat un purtător oficial de cuvînt, a chemat popu
lația să-și sporească eforturile pentru ridicarea producției în toate sec
toarele.

După cum anunță agenția M.E.N., pe aeroportul din Cairo s-a re
deschis traficul normal pentru avioanele de pasageri care deservesc liniile 
interne. începînd de la 13 iunie, aeroportul din Cairo va fi deschis și 
pentru avioanele oare deservesc liniile internaționale.

—• Prin decret promulgat de președintele R.A.U., generalul Abdel 
Moneim Mohamed Riad Abdallah a fost numit șef de stat major al for
țelor armate egiptene, generalul Salah El Dine Mohsen comandant șef 
adjunct al forțelor armate, iar generalul Fouad Mohamed Ahmed Fikry a 
fost desemnat comandant șef al forțelor navale. Președintele Nasser a 
acceptat demisia comandanților aviației, marinei și trupelor terestre.

capitala R.A.U. luni a avut loc o șe- 
guvernului R.A.U. care a examinat măsu- 
remediere a consecințelor confruntării mi- Președintele

Boumedienne
la Moscova

Portul Alexandria a fost închis tuturor navelor americane și brita
nice, în urma hotărîrii Confederației pan-arabe a muncii de a boicota 
vasele engleze și americane.

— Președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a primit marți la Cairo 
pe Kocea Popovici, membru al Consiliului Federației al R.S.F. Iugoslavia, 
care a sosit duminică în calitate de trimis personal al președintelui Tito.

— între Tunisia și R.A.U. au fost restabilite rolațiile diplomatice, anun
ță agenția France Presse. Hotărîrea guvernelor de la Cairo și Tunis este 
interpretată ca o acțiune destinată să întărească unitatea lumii arabe.

Guvernul irakian a ordonat conducerii 
Q Â fi D A D campaniei petroliere „Iraq Petroleum Com- 

w n pany“ să reia pomparea de petrol destinat Siriei,
informează agenția U.P.I., citind postul de radio 

Bagdad. Se precizează că pomparea de petrol se va face numai pentru 
necesitățile interne ale Siriei și nu pentru exportul de petrol în țările 
occidentale.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 12 
iunie, transmite agenția TASS, a sosit 
la Moscova, într-o vizită de prietenie, 
Houari Boumedienne, președintele 
Consiliului Național al Revoluției și 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Algeriei.

Președintele Boumedienne a făcut o 
escală la Belgrad, unde a avut o dis
cuție cu președintele I. B. Tito și M. 
Spiliak, președintele Vecei Executive 
Federale, cu privire la situația din O- 
rientul Apropiat.

GENEVA 12. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman transmite: 
Participanții la cea de-a 51-a se
siune a Conferinței internaționale a 
muncii au început dezbaterile pe 
marginea raportului prezentat de 
directorul general al Organizației 
Internaționale a Muncii, David A. 
Morse. Delegații din Chile, Panama, 
Japonia, Yemen și alte state s-au 
ocupat de lipsa de drepturi sindi
cale intr-o serie de țări și de deca
lajul dintre țările în curs de dez
voltare și țările industrializate.

Delegatul român, Petre Lupu, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Problemele Organizării Mun
cii și Producției și ale Salarizării, 
vorbind în cadrul dezbaterilor des
pre revoluția tehnico-științifică a a- 
rătat că planurile de dezvoltare e- 
conomică ale României prevăd for
marea și perfecționarea de cadre la 
toate nivelurile și in toate dome
niile. Șeful delegației române a pre
cizat că o atenție deosebită este a- 
cordată formării echilibrate a ca
drelor superioare și medii, în raport 
cu exigențele progresului tehnico-

științific al economiei modeme. In 
afara eforturilor naționale, insă, a 
spus vorbitorul, un rol important 
ar putea să-l joace cooperarea in
ternațională. Vorbitorul a propus 
lărgirea activităților O.I.M. de in
formare și studii asupra metodelor 
de formare a cadrelor, declarînd că 
România este gata să-și aducă a- 
portul la o asemenea activitate.

Vorbind despre importanța coo
perării internaționale și contribu
ția fiecărei țări, delegatul român 
a arătat că nu se poate trece sub 
tăcere faptul anormal că în O.I.M., 
care trebuie să se bazeze pe princi
piul universalității, nu este repre
zentată R. P. Chineză, locul ei fiind 
ocupat de persoane care nu repre
zintă pe nimeni. Tot atît de anor
mal apare faptul că printre mem
brii O.I.M. nu se numără R.D.G., 
R.P.D. Coreeană și R. D. Vietnam. 
Este timpul să se pună capăt tu
turor vestigiilor unor practici dis
criminatorii de orice natură ar fi 
ele. Conținutul activității O.I.M. și 
structura sa trebuie să corespundă 
realităților lumii contemporane.

Vietnamul
In Consiliul de Securitate
„consensus" asupra interzicerii mișcării de trupe 

dincolo de pozițiile din momentul încetării focului

NEW YORK 12 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate al O.N.U. s-a în
trunit într-o nouă ședință de urgență 
în noaptea de duminică spre luni, la 
ora 02,55 G.M.T., la cererea Siriei. în 
scrisoarea adresată președintelui Con
siliului de Securitate, reprezentantul 
Siriei, George Tomeh, declară că for
țe izraeliene au ocupat localitatea Ra- 
fid la 3 ore și 17 minute după înce
tarea focului și nu permit deplasarea 
observatorilor O.N.U. la fața locului.

La deschiderea ședinței consiliului, 
secretarul general al O.N.U. a dat ci
tire unor rapoarte ale generalului Odd 
Bull, în care se relatează că observa
torii O.N.U. confirmă faptul că dumi
nică tancuri izraeliene din regiunea. 
Rafid și Jakhadar s-au îndreptat spre ’ 
est și spre sud. Pe de altă parte, U 
Thant a adus la cunoștință că autori
tățile izraeliene au comunicat dumini
că seara generalului Bull că „afirma
țiile conținute în plîngerea siriană sînt 
fără temei, deoarece forțele izraeliene 
nu efectuează nici o înaintare". Repre
zentantul Izraelului, Gideon Rafael, a 
confirmat că au avut loc mișcări de

tancuri izraeliene, dar acestea s-ar fi 
produs „în spatele liniilor de încetare 
a focului".

Reprezentantul S.U.A., Arthur Gold
berg, a prezentat o nouă rezoluție 
care condamnă „orice violare a înce
tării focului". Reprezentantul sovietic 
a caracterizat această rezoluție ca ur
mărind să aducă servicii agresorului 
prin încercarea de a legaliza ocuparea 
teritoriului țărilor arabe obținut prin 
violență. Consiliul de Securitate, a 
spus Fedorenko, trebuie să adopte mă
suri ferme pentru încetarea imediată 
a acțiunilor militare, să condamne a- 
gresiunea izraeliană și să ceară retra
gerea trupelor izraeliene din teritoriile 
ocupate.

După o pauză, consiliul a adoptat 
în unanimitate și fără dezbateri un 
„consensus", condamnînd orice viola
re a încetării focului și interzicînd ori
ce mișcare de trupe dincolo de pozi
țiile din momentul încetării focului. 
Consiliul de Securitate a fixat o nouă 
ședință pentru luni seara, la ora 21 
G.M.T.

Notă iugoslavă
adresată Izraelului
BELGRAD 12 (Agerpres). — Gu

vernul R.S.F. Iugoslavia a adresat o 
notă Izraelului în care condamnă a- 
gresiunea împotriva R.A.U. și a celor
lalte țări arabe și cere ca trupele 
izraeliene să se retragă urgent de pe 
teritoriile ocupate pe pozițiile dinain
tea începerii ostilităților. în caz con
trar, se spune în notă, guvernul iugo
slav va fi silit să reexamineze relațiile 
sale cu Izraelul. In încheiere se sub
liniază că întreaga răspundere pentru 
consecințele care vor decurge din a- 
ceasta va reveni în exclusivitate gu
vernului izraelian.

Polonia și Ungaria au rupt 
relațiile diplomatice cu Izraelul

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., Ma
rian Naszkowski, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. P. Po
lone, l-a convocat la 12 iunie pe am
basadorul Izraelului la Varșovia șl 
i-a declarat că guvernul Republicii 
Populare Polone a hotărît să rupă 
relațiile diplomatice cu Izraelul.

★
BUDAPESTA 12 (Agerpres). — A- 

genția M.T.I. anunță că la 12 iunie 
însărcinatul cu afaceri al Izraelului 
la Budapesta a fost invitat la Minis
terul Afacerilor Externe al R. P. Un
gare, unde l-a fost prezentată o notă 
verbală în care se arată că guvernul 
R. P. Ungare a hotărît să rupă rela
țiile diplomatice cu statul Izrael.

AGRESORII SI-AU BOMBARDAT
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SAIGON 12 (Agerpres). —îh ulti
mele 24 de ore, în Vietnamul de sud 
s-a semnalat o intensă activitate a 
patrioților care au acționat îndeo
sebi împotriva trupelor americane 
amplasate în apropierea taberei mi
litare de la Ea Nang. în noaptea de 
duminică spre luni, scrie agenția 
Associated Press, pairioții au lansat 
trei atacuri succesive asupra unui 
batalion american și asupra șoselei 
naționale nr. 1 (sud-est de localitatea 
Dong Ha), rănind aproape 100 de sol
dați și ofițeri americani.

Ciocniri sporadice au avut loc și 
luni dimineața la Gio Linh, Phu 
Bai și Quang Ngai. în timpul lupte
lor de la Quang Ngai, scrie agenția 
Reuter, americanii au deschis focul 
asupra propriilor poziții, „greșeală" 
soldată cu trei morți și 21 de răniți.

într-un bilanț al acțiunilor lansate 
de patrioți între 21 aprilie și 5 iunie, 
agenția V.N.A. menționează, citind 
cifre incomplete, că în această pe
rioadă forțele patriotice sud-vietna- 
meze :

• au scos din luptă în provincia 
Quang Ngam 7 500 de militari, dintre 
care 5 295 americani.

O în același timp, au fost distruse 
sau avariate 95 avioane de diferite 
tipuri, 108 vehicule militare, 88 de 
tancuri și care blindate de luptă.

o A fost capturată o mare canti
tate de arme și muniții.

2014 avioane americane

doborite în R. D. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că în 
cursul raidurilor aeriene între
prinse de aviația americană, 
la 11 iunie deasupra orașului 
Hanoi și a provinciilor Quang 
Ninh, Ha Bac și Lang Son au 
îosi doborite șapte avioane a- 
mericane, iar altele au fost 
avariate. Pînă la data de 11 
iunie, precizează agenția, nu
mărul total al avioanelor ame
ricane doborite în R. D. Viet
nam se ridică la 2 014.

PLENARELE C. C.
ALE UNOR PARTIDE

Cu un deceniu în 
urmă închidea ochii 
marele sculptor Brân- 
cuși. Flori proaspete 
acoperă astăzi mor- 
mîntul său simplu, 
modest, din cimitirul 
parizian Montparnasse. 
Capodoperele sale se 
află în multe mu
zee renumite și colecții 
celebre din diverse 
țări ale lumii.

Luni, Parisul a cu
noscut mai multe mani
festări prilejuite de 
primul deceniu împli
nit de la moartea lui 
Brăncuși. Un pios o- 
magiu în semn de pre
țuire al țării natale a 
fost adus de ambasa
dorul României la Pa
ris, dr. Victor Dimitriu, 
care a depus o jerbă 
de flori cu tricolorul 
românesc pe mormîn- 
t'ul celui dispărut.

Sub auspiciile Minis
terului Afacerilor 
Culturale al Franței, 
la Muzeul de artă Gui
met din Paris, specia
liști români și francezi 
au vorbit luni după- 
amiază despre Brân- 
cuși. Dan Hăulică, de 
la Institutul de artă 
plastici diri ' Bucu- 
r.ești, ,reddctor-.șef ...ăd- 
■junct--al revistei ^Se
colul XX", explicînd 
sinteza de universali-

tate și de specific na
țional pe care o reali
zează sculpturile lui 
Brăncuși, a subliniat 
că prin el artei euro
pene i s-a deschis posi
bilitatea unui nou cla
sicism, pornit nu de 
la ridicarea modelelor 
antice ale Greciei, ci 
de la izvoarele inspi
rației sever geometri
ce ale folclorului nos-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU

tru. Bernard Dorival, 
directorul Muzeului 
național de artă mo
dernă din Paris, 
a vorbit despre locul 
lui Brăncuși în sculp
tura franceză. El a re
levat că acest artist 
de expresie universală, 
„acest om al volume
lor sferice și al supra
fețelor egale", a adus, 
în afară de rădăci
nile profunde ale artei 
românești, și o notă 
personală și de nepre
țuit sculpturii în Fran
ța. El a apreciat arta 
lui Brăncuși ca o artă

calmă, de pace, care 
distilează bucuria pură. 
Asistența a vizionat a- 
poi filmul românesc 
„Pași spre Brăncuși".

La Muzeul de artă 
națională modernă, a- 
flat în apropiere de 
„Guimet", Brăncuși 
este, de asemenea, pre
zent cu atelierul său 
parizian 
creat 
timp de trei decenii, 
pînă a închis ochii, și 
care a fost reconstituit 
aci după ultimele sale 
dorințe. In acest ate
lier te întîmpihă ope
rele sale păstrate pînă 
la moarte; unele fi
nisate, altele doar în 
ghips. Ca un omagiu, 
în fața atelierului au 
fost prezentate, în
tr-o mică expoziție, 
pentru prima oară, cele 
mai frumoase desene 
ale maestrului.

Un cocteil în fața a- 
telierului, oferit de 
ambasadorul României, 
a reunit numeroase 
personalități din lumea 
artei și culturii, repre
zentanți ai 
francez, foști 
și admiratori 
Brăncuși, un 
public.

unde și-a 
capodoperele

M.A.E. 
prieteni 
ai lui 

numeros

COMUNISTE
OSLO 12 (Agerpres). — In zi

lele de 10 și 11 iunie s-a întrunit 
la Oslo plenara conducerii cen
trale a Partidului Comunist din 
Norvegia. A fost discutată proble
ma pregătirilor pentru apropiatele 
alegeri comunale și a fost adoptat 
programul electoral.

★
HELSINKI 12 (Agerpres). — La 

Helsinki s-a întrunit în zilele de 10 
și 11 iunie plenara C.C. al P;C. din 
Finlanda care a examinat proiec
tul noului program al partidului. 
Raportul în această problemă a 
fost prezentat de A. Saarinen, pre
ședintele C.C. al P.C. din Finlanda.

★

TOKIO 12 (Agerpres). — La To
kio a avut loc cea de-a patra ple
nară a C.C. al P.C. din Japonia, 
care a ascultat și discutat, o serie 
de probleme privind succesele ob
ținute în recentele alegeri locale și 
campania pentru sprijinirea ziaru
lui „Akahata" în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a partidului. Tot
odată, participanții au adoptat o 
Declarație a C.C. al P.C. din Ja
ponia condamnînd acțiunile agre
sive ale S.U.A. în Vietnam.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 12 
iunie s-a deschis sesiunea Seimului 
R. P. Polone.

în ședința de dimineață, la primul 
punct al ordinii de zi a luat cuvîntul 
Ștefan Jedrichowski, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, care a 
prezentat un referat cu privire la mo
dul cum se îndeplinește planul cinci
nal de dezvoltare a economiei națio
nale poloneze pe anii 1966—1970.

El a arătat că anul trecut producția 
industrială a crescut cu aproximativ 
7,4 la sută, iar în primele cinci luni 
ale acestui an — cu aproximativ 9 la 
sută față de perioada corespunzătoare 
din 1966. în agricultură se constată 
creșterea în continuare a șeptelului de 
vite cornute și de porci.

Cresc veniturile populației. Anul 
trecut fondul de salarii a crescut cu
8 la sută, iar în primele patru luni 
ale anului în curs — cu 8,7 la sută. 
Numărul salariaților a crescut de la 
8,3 milioane, în 1965, la aproximativ
9 milioane la sfîrșitul Iui martie 1967.

în continuare, vorbitorul a declarat 
că există dificultăți în domeniul co
merțului exterior. Anul trecut, expor
tul a crescut numai cu 2 la sută față 
de anul precedent, iar importul a 
crescut cu 6,6 la sută. în legătură cu

aceasta, în planul pe 1967 este prevă
zută creșterea volumului exporturilor 
cu 8,9 la sută, iar al importurilor cu 
numai 2 la sută față de 1966.

în încheiere, vorbitorul a menționat 
că anul acesta cea de-a doua pro
blemă centrală a economiei poloneze 
este menținerea creșterii folosirii bra
țelor de muncă în limitele planului și 
accelerarea ritmului de creștere a pro
ductivității muncii.

Adunarea Populară 
a Bulgariei in sesiune

SOFIA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : Luni 
după-amiază au început la Sofia 
lucrările celei de-a patra sesiuni a 
celei de-a cincea legislaturi a Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria. 
La deschidere au luat parte Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare, și 
alți conducători bulgari.

agențiile de presă transmit INCIDENTE RASIALE
ÎN S. U.A.

ss

Guvern de administrație civilă în Nigeria. Generalul 
Yakubu Gowon, șeful guvernului militar federal din Nigeria, a inclus luni în 
guvernul său 11 personalități civile și a anunțat că Nigeria, măcinată în ultima 
vreme de contradicții interne, se întoarce spre o administrație civilă. Cu prile
jul instaurării celor 11 personalități, Yakubu Gowon a declarat, potrivit agenției 
Reuter, că a luat „o decizie irevocabilă pentru a pune capăt rebeliunii din pro
vincia orientală", unde autoritățile locale au proclamat republica „Biafra" prin 
desprinderea acestei regiuni din Federația Nigeriană. Potrivit declarației lui 
Gowon, el va deține postul de ministru al apărării și va controla pentru o pe
rioadă de timp unul sau două ministere. Din guvern vor face, de asemenea, 
parte ofițeri, reprezentând armata și poliția, pentru a ajuta autoritățile „în spe
cial pe perioada cît în țară va fi menținută starea de urgență", instituită după 
desprinderea provinciei orientale din cadrul federației.

La Sofia a sosit delega
ția română, condusă de acad. 
Aurel Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale. Delegația a fost 
întîmpinată de dr. Kiril Ignatov, mi
nistrul sănătății și prevederilor sociale 
al R. P. Bulgaria, și de alte persoane 
oficiale.

plexului, Bert Brown, a declarat că 
aproximativ 2 500 de muncitori au 
rămas fără lucru.

V.
z

Ziarul „Times" anunță 
primirea la Londra a 4 scri
sori provenite de la deținu- 
ții de pe insula penitenciar 
Yaros. Cotidianul britanic 
arată că misivele sînt scrise 
cu caractere minuscule pe 
o hîrtie specială. Ziarul re
produce un facsimil din a- 
cestea.

Deportații relatează des
pre „tot felul de cruzimi și 
brutalități" la care sînt su
puși. Dintre deținuți, numai 
1 750 au putut fi îngrămă
diți într-o clădire din cără
midă. Ceilalți sînt cazați în 
corturi, expuși continuu bă
tăii vîntului. care suflă ni
sip în zeama neagră și pe 
bucata de pîine ce le ser
vesc drept hrană. „Recent — 
șe spune într-una din scri
sori — un deținut a fost a- 
sasinat cu două focuri de 
pistol de către un căpitan, 
fără vreun motiv aparent. 
Cincizeci de prizonieri au 
fost închiși vreme de cinci 
zile într-o cameră de 4/8 
metri, fără să li se dea 
dreptul de a părăsi nici o 
clipă încăperea.

Darea în. vileag a stărilor 
de lucruri de pe insula Ya
ros a stîrnit vii proteste în 
opinia publică britanică și 
a determinat o intensificare 
a activității Ligii pentru de
mocrație în Grecia."

★
Unele relatări ale 

presei internaționale 
fac cunoscute dife
rite aspecte ale orga
nizării unei rezistențe 
față de noul regim mi-

litar de la Atena. în 
paginile săptămânalu
lui parizian „LE NOU
VEL OBSERV ATEUR", 
Serge Lefteris scrie 
următoarele :

„Sosirea în Europa oc
cidentală a lui Nikolas Ni
kolaidis, secretar general al 
Uniunii de centru, a im
pulsionat organizarea rezis
tenței grecești din afară ;

Nikiforos Mandilaros, care 
coordona apărarea acuzați
lor militari și civili din a- 
facerea „Aspida" și ale cărui 
curaj și clarviziune cuce
riseră opinia publică gre
cească ; el a fost însă des
coperit mort pe o plajă din 
împrejurimile orașului Rho
des, atunci cînd se pregătea 
să plece în Cipru".

Autorul arată în conti-

fiind protejat de prietenul 
său Patakos, a jucat un rol 
discret dar eficient în a- 
ceastă reorganizare a apa
ratului de represiune".

După cum se remarcă în 
articol, arestările operate 
în ultimul timp în Grecia 
au un caracter „selectiv", 
prin aceasta înțelegîndu-se 
o lărgire a cadrului lor. Ele 
vizează în prezent, scrie

Scrisori din insula Yaros
Arestările „selective1 din Grecia și încercărileJJ

de a infringe rezistența
el a stabilit legături cu nu
meroase personalități poli
tice de stînga. și de centru 

■ stînga, în special în Italia.
La opt zile după puci, Ni
kolas Nikolaidis, ascuns la 
Atena, s-a putut strecura în 
clădirile aeroportului Hel- 
lenikon și s-a îmbarcat 
mod clandestin într-un 
vion cu destinația Roma.

Un alt conducător 
centru stînga ar fi trebuit 
să -1 însoțească — avocatul

în 
a-
de

, nuare^ că organizatorii pu- 
—-ciuluCau procedat'la ares- 

' țări-,-,preventive",' stabilite 
în prealabil pe bază de liste 
cuprinzînd numeroși mili
tants „în timp ce -serviciile 
polițienești ale dictaturii se 
organizau". în acest cadru, 
„colonelul Godard, fost șef 
al serviciilor de informații 
din Algeria, unul dintre 
șefii O.A.S.-ului, care de 
mulți ani își petrece majo
ritatea timpului în Grecia,

Lefteris, și „cercurile de 
centru stînga, îndeosebi din 
jurul lui Papandreu — 
zece deputați de centru au 
fost închiși, precum și se
cretarul lui G. Papandreu 
— și nu numai militanții de 
stînga sau simpatizanții a- 
cestora, cum fusese cazul 
în primele zile. Această 
nouă strategie polițieneas
că nu înseamnă, evident, 
că coloneii ar avea de gînd 
sâ-i cruțe pe aceștia. Acest

lucru îl demonstrează soar
ta liderilor E.D.A., pe care 
nimeni nu i-a mai văzut de 
la scurta vizită la Pikermi. 
Dar coloneii vor să înă
bușe în fașă orice rezis
tență care s-ar organiza în 
jurul Uniunii de centru, 
pentru a lăsa stîngii mono
polul sau cel puțin condu
cerea rezistenței și pentru 
a justifica, în acest fel, în 
ochii N.A.T.O. și ai ameri
canilor rolul puciștilor de 
«pavăză a Occidentului»".

„Această evoluție a re
presiunii însoțește de altfel 
manevrele politice între
prinse de ambasadorul 
S.U.A., John Talbot, și în 
special de serviciile C.I.A. 
Este vorba de a face mai 
«prezentabil» noul guvern, 
făcînd să intre în el per
sonalități politice care dis
pun de o oarecare influență 
în rîndul marii burghezii. 
Pentru moment, coloneii 
lasă să se desfășoare aceas
tă operație de tip «Vichy», 
servind să împiedice dez
voltarea rezistenței".

Dar, pe de altă parte, toc
mai acest lucru „ușurează 
sarcina 
Nikolas 
în mod 
va unei 
durată, 
obținut 
derarea 
grecești 
cidentală) și a celor din Ita
lia și din țările scandinave. 
El propune constituirea fi
nul front patriotic demo
cratic".

acelora care, ca și 
Nikolaidis, au ales 
deliberat perspecti- 
rezistente de lungă 
Liderul centrist a 
pînă în prezent a- 
importantei colonii 
din Germania (oc-

Congresul Uniunilor agri
cole din R. P. Mongolă. La 
congres participă peste 600 de delegați 
și numeroși oaspeți. Din România par
ticipă o delegație condusă de Mihai 
Ubornyi, vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Raportul „Statutul model al uniuni
lor agricole și sarcinile dezvoltării 
în continuare a economiei lor obștești" 
a fost prezentat de Jumjaaghiin 
denbal, prim-secretar al C.C. 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Mongole.

Succes al partidelor 
stînga în Chile. Duminică, în 
provinciile chiliene O’Higgins și 
Colchagua au avut loc alegeri pen
tru ocuparea unui loc vacant în 
Senat. Victoria a revenit Măriei 
Carrera, candidat din partea parti
delor de stînga, care fac parte din 
Frontul de acțiune populară. Po
trivit primelor rezultate, Maria 
Carrera a obținut 50 la sută din 
numărul total al voturilor.

Unități ale forțelor armate 
ale R. P. Chineze au doborît 
la 12 iunie un avion militar 
american, fără Pilot> care pă
trunsese în spațiul aerian al R. P. 
Chineze. (China nouă).

Un puternic incendiu s a 
produs duminică la complexul 
textil din orașul Rossville, statul 
Georgia^— S.U.A., pricinuind pa
gube în valoare de 18 milioane do
lari. Complexul aparținea unui nu
măr de 15 companii. Secțiile de 
fabricație a patru companii au fost 
distruse complet. Președintele com-

Puternice incidente rasiale au fost 
semnalate duminică seara între 
poliție și tinerii de culoare din ora
șul Prattville (statul Alabama), ca 
urmare a arestării de către garda 
națională a lui Stokelcy Carami- 
chael, președintele Comitetului stu
dențesc de coordonare a acțiunilor 
neviolente. Au fost operate noi a- 
restări. Localitatea Tampa (statul 
Florida) a fost teatrul unor pu
ternice manifestații antisegregațio- 
niste. Poliția a intervenit cu bru
talitate folosind gaze lacrimogene și 
cîini polițiști pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți. Un tînăr negru a 
fost împușcat. Au fost operate nu
meroase arestări. După relatările 
agenției France Presse, la ghet- 
toul negrilor din acest oraș au 
avut loc schimburi de focuri între 
poliție și negri. S-au semnalat nu
meroși răniți, atît de o parte cît și 
de alta.

de

în U.R.S.S. a fost lan
sată o rachetă cosmică 
cu o stație interplane
tară automotă în direcția pla
netei Venus. Ultima treaptă a ra
chetei, în prealabil plasată pe o 
orbită intermediară de satelit arti
ficial al Pămîntului, și-a luat apoi 
startul de pe această orbită. Zbo
rul stației automate „Venus 4", în 
greutate de 1 106 kg, va dura peste 
patru luni. Conectarea aparataju- 
lui se efectuează automat, în con
formitate cu programul de zbor, 
precum și prin comenzi radio de 
pe Pămînt.

Sclavaj în Repu
blica Sud-Africană : 
Din închisori, nu
meroși băștinași 
găsiți fără acte sînt 
„achiziționați" de 
plantatori pentru a 
intra într-un alt gen 
de temnițe...
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