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Azi se deschide
în Capitală ULTRAACUSTICA

Consfătuirea iși cere drepturile

Negrești, „Inima Oașului", | 
cum i se spune, este cel mai ti- ș 
năr oraș al Maramureșului. A- = 
ceastă localitate este vestită | 
mai cu seamă pentru frumuse- ș 
țea inestimabilă a obiceiurilor = 
și tradițiilor. Cine nu rămîne | 
plin de uimire în fdța horelor, | 
a tropotitelor vijelioase cu ți- g 
purituri 1 Cui nu i se deschide | 
sufletul cînd aude tulburătoa- g 
rele cîntece oșeneștt ?

Oșenii sînt meșteri pricepuți 
și inimoși nu numai în momen
te de petrecere. l-am văzut eta- 
lîndu-și virtuțiile pe primul 
mare șantier industrial din 
„țara lor“, la Negrești. De la 
Vama la Tîrșolț, din Cămîrzana 
și Tur, din Batard și Racșa au 
venit oamenii pe șantierul de 
aici, unde, de mai bine de două 

construirea
nu-
Ce 

Ne- 
pun

pe țară

a lutritorilor

din industria

în Capitală încep azi lucrările Consfătuirii pe 
țară a lucrătorilor din industria chimică, orga
nizată din inițiativa Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și Consiliului de Mi
niștri. Consfătuirea, la care participă delegați ai 
colectivelor din toate unitățile industriei 
chimice — muncitori, ingineri, tehnicieni, 
proiectanți, cercetători, activiști de partid 
și de sindicat — are drept scop să ana
lizeze multilateral activitatea de pînă acum și să 
stabilească soluții și măsuri eficiente care să a- 
sigure realizarea de către oamenii muncii din 
această ramură a sarcinilor mari și complexe 
trasate de Congresul al IX-lea al partidului și 
prevăzute de planul cincinal.

Copșfătuirea, care are loc după un an și jumă
tate de intensă activitate a întregului popor pen
tru realizarea sarcinilor cincinalului, a fost pre
gătită minuțios-printr-o largă dezbatere în adu
nările de producție ale colectivelor din combi
nate, uzine și fabrici, institute de proiectări și 
cercetări din industria chimică. Ea va prilejui 
un rodnic schimb de experiență, o examinare a- 
profundată, în spirit critic, a problemelor ce nu 
și-au găsit încă o rezolvare corespunzătoare, 
precum și un larg schimb de păreri și propuneri, 
a căror aplicare va contribui la perfecționarea 
continuă a activității de ansamblu a acestei im
portante ramuri industriale.

Este meritul partidului nostru de a fi atribuit, 
în cadrul politicii de industrializare socialistă a 
țării, o importanță deosebită construcției unei in
dustrii chimice moderne, capabile să valorifice 
din ce în ce mai eficient resursele naturale de 
care dispunem. Actualul plan cincinal situează 
în continuare industria chimică pe primul loc 
în ce privește ritmul de creștere a producției, 
alocîndu-se în acest scop de către stat mari fon
duri de investiții. Această ramură este chemată să 
sporească și să diversifice baza tehnico-materială 
a aprovizionării tuturor sectoarelor economice, 
și contribuie substanțial la ridicarea producției 
agricole, la dezvoltarea exportului de produse 
industriale ale țării noastre.

în lumina acestor obiective majore stabilite 
de Congresul al IX-lea al partidului pentru dez
voltarea industriei chimice, în fața consfătuirii 
se deschide un cîmp larg de importante pro
bleme. în cadrul dezbaterilor, un loc principal 
îl vor ocupa problemele realizării sarcinilor pla
nului de producție. Cu toate că. în anul 1966 
și în primul semestru al acestui an industria 
chimică și-a îndeplinit, în ansamblu, planul pro
ducției globale, există însă rămîneri în urmă la 
anumite produse principale, care influențează 
activitatea într-o serie de unități economice. E- 
vident, delegații la consfătuire vor aborda și 
preciza soluțiile pentru lichidarea deficiențelor, 
spre a se asigura recuperarea cantităților de pro
duse nerealizate. Dezbaterile vor fi, de aseme
nea, polarizate de examinarea căilor și posi
bilităților de diversificare a producției, de spori
rea numărului de produse, de ridicarea continuă 
a nivelului calitativ al acestora, pentru a satis
face cît mai bine exigențele beneficiarilor. Parti- 
cipanții vor analiza și vor propune măsuri me
nite să ducă la folosirea cu randament sporit a 
Utilajelor și instalațiilor de. înaltă tehnicitate cu 
care sînt dotate unitățile industriei chimice, la 
reducerea cheltuielilor de producție și ridicarea 
eficienței activității economice, la creșterea con
tribuției acestei ramuri la dezvoltarea schimbu
rilor comerciale externe ale țării.

(Continuare în pag. a III-a)
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La recoltat pe ogoarele cooperativei agricole „Radu 
Vodâ“ din raionul Lehliu
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Progresul rapid, spectaculos pe care-l 
înregistrează în zilele noastre unele 
științe este determinat în cea mai mare 
măsură de aportul pe care acestea îl au 
la dezvoltarea economiei unei țări și la 
perfecționărea tehnicii. Printre științele 
moderne care în ultimele decenii au cu
noscut un asemenea progres se numără 
țl ulfraacustica. Este consecința firească 
a rolului pe care-l joacă metodele ultra— 
sonice în numeroase procese de pro
ducție ți în studierea stării materiei vii 
ți inerte. Ele s-au impus datorită posi
bilităților vaste pe care le oferă și ușu
rinței adaptării lor la producția de serie, 
datorită productivității mărite Ia care 
conduc și preciziei ridicate ce o asigură 
diferitelor operații.

Prelucrarea pieselor din materiale 
dure și casante se efectuează cu ajutorul 
ultrasunetelor de 3—4 ori mai repede 
decît prin folosirea oricărei alte metode, 
înlăfurînd aproape în întregime rebutu- 

, rile. Curățirea cu ultrasunete a suprafe
țelor metalice sau a fibrelor textile, ca 
și a țesăturilor, permite mărirea produc
tivității muncri de aproximativ două ori, 
cu cheltuieli reduse la jumătate. Meto
dele ulfrasonice destinate descoperirii 
defectelor din interiorul pieselor meta-

Ing. Mircea GRUMĂZESCU 
secretar științific al Comisiei de 

acusticâ a Academiei

lice țl măsurării rezistenței mecanice a 
elementelor de construcfii permit exe
cutarea acestor operații fără distrugerea 
materialului supus controlului. Defec- 
toscopia ultrasonică cunoaște o largă a- 
plicare, datorită sensibilității și eficientei 
mari a determinărilor, costului redus al 
operației și utilizării unui aparataj puțin 
complicat, care se pretează a fi auto
matizat, lucru important la verificarea 
produselor de serie. Vastele posibilități 
pe care le oferă ultrasunetul, ca instru
ment de Investigafie a structurii mate
riei, a făcut să se dezvolte impetuos în 
anii din urmă două ramuri noi ale 
acusticii : acustica moleculară și bio- 
acustica. Toate aceste considerente au 
determinat în multe Jări extinderea trep
tată a cercetărilor fundamentale, teoreti
ce și experimentale de ultraacustică, din 
care pot deriva apoi importante aplicații 
practice.

în țara noastră, construcția bazei teh-

Lung e încă drumul
ELECTRIFICAREA

LINIEI FERATE
CRAIOVA- CARANSEBEȘ
ClLNIC-REȘIȚA

în cadrul programului 
general de modernizare a 
căilor ferate au început 
lucrările de bază pentru 
electrificarea liniei ferate 
Craiova-Caransebeș-Cîlnic- 
Reșița, pe o distanță de 
269 km. Intre Craiova și 
Filiași (rută pe care în
cep lucrările primei etape 
a acestei noi magistrale) 
linia electrică va fi dublă. 
Noua magistrală, deservită 
de: locomotive electrice de 
6 580 CP, construite la 
Craiova, prezintă mari 
avantaje economice. Des
pre ele ne-a vorbit ing. 
Constantin Rachieru, de 
la serviciul tehnic al 
Direcției regionale C.F.R. 
Craiova: „Este prevă
zut ca pe linia Cra- 
iova-Caransebeș-Cîlnic-Re- 
șița să se adopte același 
sistem de electrificare fo
losit pe magistrala Brașov- 
București și anume în 
curent monofazat industrial 
de 25 kV—50Hz, care are 
o mare eficiență economi
că și totodată, permite fo
losirea locomotivelor elec
trice cu redresoare cu si
liciu, ce prezintă cele 
mai ridicate performanțe 
tehnice. Viteza ce o vor 
putea dezvolta locomoti-

vele electrice pe distanța 
Craiova-Prunișor, de pildă, 
va ajunge pînă la 160 km 
pe' oră, iar pe restul tra
seului pînă la 100 km pe 
oră. Ca urmare, pe secția 
dublă Cralova-Filiași nu
mărul de trenuri remorca
te va- crește de la 53 la 
90 perechi pe zi și între 
Filiași și Caransebeș (li
nie simplă electrificată) 
de la 30 la 44 perechi 
trenuri pe zi.

Introducerea tracțiunii 
electrice pe această linie, 
pe lîngă faptul că se va 
realiza cu un volum mic 
de investiții, încă din pri
mul an va aduce eco
nomii la cheltuielile de 
exploatare de circa 17 
milioane lei. Un calcul 
arată, ■ de asemenea, că în 
1970 se vor economisi 
82 000 tone de motorină, 
iar după 10 ani de la 
darea în folosință 156 000 
tone anual. Termenul de 
amortizare a întregii lu
crări este de 10 ani. Ex
ploatarea ei- cît mai rațio
nală va putea reduce și 
din acest timp".

Victor DELEANU 
corespondentul 
„Scînteii"

Constantin, căpitanul echipei Steaua, la primirea „Cupei României"
Foto : M. Cioc

ma

nîco-maferiale a socialismului a Impus 
abordarea și rezolvarea unor probleme 
de ulfraacustică, cercetarea efectuîn- 
du-se în laboratoarele de acustică de 
pe lîngă unele catedre din învățămîn- 
tul superior sau existente la unele insti
tute de cercetări ale Academiei și de
partamentale. La Institutul pedagogic 
Cluj s-a constituit un colectiv care se 
ocupă cu studierea acțiunii ultrasune
telor de stimulare a germinației și 
dezvoltării plantelor, cu examinarea ac
țiunii pe care o au ultrasunetele în pu
rificarea unor substanțe, precum și cu 
aplicarea ultrasunetelor la prepararea 
de emulsii.

De asemenea, abordarea multor pro
bleme aflate în curs de rezolvare a 
fost determinată de cerințele industriei. 
La Institutul politehnic din Timișoara 
cercetările din domeniul ultraacusticii 
urmăresc punerea în evidență a feno
menelor fizice și chimice care au loc la 
întărirea betoanelor. Studiile cu privire 
la propagarea ultrasunetelor prin betoa
ne, studii care se efectuează în cadrul 
Institutului de cercetări în construcții din 
București, au permis stabilirea unor me
tode practice și precise de defectosco- 
pie a betoanelor și de determinarea 
rezistenței mecanice a elementelor de 
construcții. Alte studii au dat posibili
tatea să se urmărească corodarea în 
timp a betoanelor.

Cercetări privind defectoscopia ulfra- 
sonică aplicată la metale se efectuează 
cu precădere în două unități, la Cen
trul de cercetări tehnice al Academiei 
Republicii Socialiste România de la Ti
mișoara și la Institutul de cercetări căi 
ferate din București și în mod sporadic 
la unele laboratoare uzinale. In plus, 
ultrasunetele sînt folosite 'și la studierea 
fenomenului de oboseală a materialului, 
preocupări în această direcție existînd la 
Centrul de cercetări tehnice de la Timi
șoara.

= luni, a început 
g unei fabrici pe care ei o 
| mese simplu: „Integrata". 
= va produce fabrica din 
S grești ? Oșenii nu-și mai . 
ș întrebarea. Răspunsul îl cunosc | 
= pînă și „coconii", care, în gru- = 
| puri vin și cer voie șefului de = 
= șantier să privească macheta §
| fabricii de țesături din fire g
= groase din in și cînepă. Halele g 
| acestei fabrici prevăzute cu in- s 
gj stalații de condiționare a aeru- 
g lui (suprafața corpului prind- 
ș pal este de circa 2 ha), vor cu-i, 
= prinde o filatură, și o țesătorie, 
p înzestrate cu utilaje modernei 
8 care vor produce anual peste 10 
j milioane mp de țesături și o 
g secție de confecții care va rea- 
§ liza anual peste 3,5 milioame de 
= saci. Fabrica urmează să intre, 
| în funcțiune anul viitor.
g Prin caracteristicile prevăzute 
1 în proiect, această nouă unita- , 
= te se situează la nivelul tehni- 
| di moderne. Ea va prelucra 
= materie primă în cea mai 'mare 
| parte din regiune, iar cei 800— 
§ 1 200 de oameni, cîți vor lucra 
i aici, vor fi muncitori și munci- 
| toare din Tura Oașului. Mulțl 
s dintre ei se află în prezent pe 
| șantier, își materializează do- 
= rința de a lucra în această fa- 
g brică în activitatea de con- 
s strudori.

Forțele principale ale con
's structorului — întreprinderea 
g de construcții-montaj nr. 9 Cluj 
| — sînt mobilizate la lucrările 
§ de execuție a halei de fabrica- ■ 
| fie. Aici se fac săpături și um- 
| pluturi, se execută „paharele" 
s în care vor fi plantați aproape 
g 400 de stîlpi de susținere din 
ș beton prefabricat. Peste tot, la , 
g atelierul mecanic, la pavilionul 
|j administrativ, depozitul de tu
și brifianți, centrala termică, ali- 
g mentarea cu apă etc., construc- 
§ torii sînt prezenți la datorie. 
| ...La Baia Mare, într-o sală a
| muzeului regional, există o ex- 
| poziție de fotografii din Oaș. 
e Imaginile aparțin pasionatului 
j Ioniță Andron, care în ultimii 
I 30 de ani a imortalizat pe peli- 
3 culă circa 30 000 de instantanee 
... — oameni și locuri din Oaș. Din 
ș expoziție lipsește o imagine, 
§ cea mai nouă și mai proaspătă 
| — a șantierului fabricii „Ihte- 
| grata". O imagine pe care am 
B încercat s-o suplinim prin a- 
5 ceste rînduri.
i
| Vasile GAFTONE

imagine,

înzestrîndu-l pe zeul comerțului 
cu aripi la picioare, înșiși anticii re
cunoșteau rapiditatea drept unul din 
atributele esențiale ale acestei acti
vități. devenită astăzi un vast sec
tor al deservirii sociale. Cu atît mai 
insistent se impune el în condițiile 
vieții și civilizației moderne, prin 
rapiditate și operativitate întelegîn- 
du-se acel complex de calități ce per
mit comerțului să detecteze cu sen
sibilitate de seismograf cerințele 
populației și să se mlădieze potrivit 
lor cu promptitudine și exigentă. 
Deci : cum reacționează comerțul ? 
Este el destul de suplu, mobil și ope
rativ ? Teren de investigație — re
giunea Cluj.

Comerțul, 

cooperația 

si întreprinderea 

integrata...
Printre măsurile luate în ultimul 

timp pentru mai buna organizare a 
comerțului se numără si înființarea 
așa-numitelor întreprinderi integra
te, în cadrul cărora au fost unifi
cate întreprinderile specializate ale 
comerțului cu ridicata și cele ale 
comerțului cu amănuntul. în regiunea 
Cluj s-au constituit două asemenea 
întreprinderi r I.C.S. Alimentara și 
I.C.S. Metalo-chimice. A rezultat o 
mai ritmică și mai promptă aprovi
zionare a magazinelor atît prin per
fectionarea sistemului de comenzi, cît 
mai ales prin valorificarea activității 
voiajorilor comerciali, care-și pot 
exercita cu adevărat rolul de îndru
mători tehnici ai magazinelor; după 
cum s-a obținut o mai judicioasă 
gospodărire a bazei materiale și fo
losirea mai rațională a rosturilor 
existente.

Dar întreprinderile integrate n-au 
asigurat decît partial scurtarea dru
mului mărfii de Ia fabrică la maga
zin, reasortarea promptă a unităților 
comerciale. Pare ciudat, dar în sis
tema cooperației de consum — care 
vehiculează un volum uriaș de 
mărfuri — sînt menținute o serie de 
verigi intermediare. Cum se prezintă 
lucrurile ?

Produsele metalo-chimice șl ali
mentare din import destinate satelor 
fac un prim popas în depozitele în
treprinderii integrate a comerțului 
de stat, iar textilele și încălțămintea 
(atît din producție internă, cît și din 
import) — în depozitele I.C.R.T.I. De 
aici sînt trimise depozitelor raionale 
ale cooperației de consum (I.C.R.), de 
unde pleacă spre magazinele de cen
tru ale comunelor și. într-o ultimă 
etapă, spre prăvăliile sătești. De pe 
această filieră destul de întortochea
tă — stabilită cu multi ani în urmă 
— s-ar putea elimina, pentru abso
lut toate produsele, verigile dintre fa
brică si depozitul raional pe de o 
parte, iar pe de altă parte ar trebui 
extinse la maximum livrările de Ia 
I.C.R. spre prăvăliile sătești, fiind 
ocolit magazinul comunal. La Direc
ția comercială regională a fost întoc
mit chiar un studiu, care duce mai 
departe propunerile privind coopera
ția de consum, avînd în vedere toc
mai aplicarea, si în acest sector, a 
principiilor de raționalizare a circui
tului mărfurilor si coordonarea sis
temului de organizare cu cel al co
merțului de stat. Se preconizează, 
bunăoară, înființarea unei întreprin
deri comerciale regionale cu profil 
mixt — care să devină contractant 
unic al fondului de mărfuri cu in
dustria, fără intermediul comerțului 
de stat — și a 8 rețele (una în fie
care raion) teritoriale, cu activitate 
unică de comerț cu ridicata și cu 
amănuntul. Nu este cazul să intrăm 
în amănuntele acestei organizări. 
Dar analiza ei aprofundată, pe baza 
unor calcule privind eficacitatea 
practică, poate duce, fără doar și 
poate, la concluzii interesante.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Dupâ vizita delegației de activiști 
ai P. C. R. în Uniunea Sovietica

IMPRESII BOGATE
SCHIMB RODNIC
DE EXPERIENȚĂ

Ion CÎRCEI
membru al C.C. al P.C.R. 

prim-secretar al Comitetului regional de partid Banat
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RUGBI—La Gdansk, în meci amical:' 
România - Polonia 28 - 3 9 Luptă- | 
torii români au dominat concursul I 
de la București 9 CICLISM—Echipa a 
Dinamo campioană la „contracro- ’ 
nometru“ Bl Recorduri mondiale | 
egalate, la atletism și înot ■ Lanțul | 
surprizelor de la Wimbledon 9 Alte i 
știri din țară și de peste hotare ■

Între mărfuri si hîrfîii 
9

A intrat în Dractica curentă folo
sirea contractului ca urincipal instru
ment, de lucru în relațiile dintre in
dustrie și comerț. După cît apreciază 
specialiștii, sistemul de contractare 
s-a îmbunătățit, fiind stimulate re
lațiile directe, potrivit necesităților 
locale etc. Cu toate acestea, eficienta 
contractelor este încă în bună mă
sură restrînsă. din cauza numeroa
selor modificări ce intervin pe par
curs. In pregătirea contractării, în 
toate regiunile se stabilesc necesare 
de mărfuri, necesare îmbunătățite, 
se discută apoi săptămîni întregi 
pentru perfectarea contractelor, pen
tru obținerea repartițiilor. Se depune 
un volum uriaș de muncă, se scriu 
și se manevrează cantități enorme 
de hîrtie. Pentru ca, la scurt timp, 
să intervină modificările. Numai în 
trimestrul II al anului în curs, 10 fur
nizori de confecții au solicitat regiu
nii Cluj acceptarea a 47 de modifi
cări ale contractelor încheiate. Este 
lesne de înțeles ce rezultă, dacă ra
portăm cererile similare la toate ce
lelalte compartimente ale comertu-

Maria BABOIAN

(Continuare in pag. a ii-a)

Moscova, Krivoirog, Zaporojie, 
Donețk, Jdanov — iată principa
lele etape ale vizitei pe care dele
gația noastră de activiști ai P.C.R. 
a făcut-o de curînd în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al 
P.C.U.S.

însoriindu-se printre manifes
tările de colaborare, în continuă 
dezvoltare, între cele două partide, 
această vizită ne-a oferit ocazia 
de a întreprinde un bogat schimb 
de experiență cu numeroase orga
nizații ale P.C.U.S. Asemenea 
schimburi de experiență, contacte 
și întîlniri, sînt necesare și utile 
deoarece contribuie la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la întărirea 
legăturilor internaționaliste dintre 
partidele noastre, la întărirea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești. „Partidul nostru — spu
nea tovarășul N. Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R. — 
va continua să lărgească și să in
tensifice și în viitor contactele to-, 
vărășești cu partidele comuniste și' 
muncitorești, cu organizațiile de
mocratice și progresiste, în intere
sul întăririi relațiilor de solidari
tate internaționalistă cu toate de
tașamentele clasei muncitoare, cu 
forțele înaintate ale lumii con-' 
temporane, în interesul cauzei so
cialismului, păcii și progresului“.

între P.C.R. și P.C.U.S. există 
legături strînse, frățești care se 
dezvoltă permanent pe planuri 
multilaterale — economic, politic, 
cultural-științific, precum și pe 
planul schimburilor de experiență 
în construcția socialismului și co
munismului. Chiar și în timpul cînd 
ne aflam în U.R.S.S., țara noas
tră era vizitată de o delegație de

activiști ai P.C.U.S. condusă de tov. 
V. I. Konotop, prim-secretar âl 
Comitetului de partid al regiunii 
Moscova, care la invitația P.C.R. a 
făcut un schimb de experiență în 
domeniul agriculturii.

Am vizitat în Uniunea Sovietică 
unele institute de cercetări știin
țifice, institute de proiectare și în
treprinderi metalurgice și am pur
tat convorbiri cu activiști ai unor 
comitete regionale și orășenești 
de partid, cu secretari și membri 
ai birourilor organizațiilor de partid 
de la combinatele siderurgice de 
la Krivoirog și din bazinul Done- 
țului. După încheierea vizitei, de
legația a fost primită de tov. N. 
Solomonțev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și s-a întîlnit cu activiști 
ai secției industrie- grea a C.C. âl 
P.C.U.S. Pretutindeni, delegația a 
fost întîmpinată cu căldură și 
dragoste, exprimînd sentimentele 
prieteniei frățești româno-sovie- 
tice.

Călătoria ne-a lăsat impresii bo
gate. Ne-au impresionat avîntul și 
realizările obținute de poporul 
sovietic în opera de construcție a 
comunismului, entuziasmul cu care 
oamenii muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, traduc în 
viață sarcinile celui de-al 23-lea 
Congres al P.C.U.S. Ni s-a relatat, 
și am putut constata în cursul vi
zitei noastre, că în Uniunea So
vietică se desfășoară o largă în
trecere patriotică în întîmpinarea 
celei de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. Milioane de ruble sînt vărsate

(Continuare în pag. a IV-a)
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sau tutelă măruntă ?

TULCEA. în construcție un nou hotel pentru turiști

V, 
y.
Iu

bani 
gra- 
care 
fost

Competență

luna

Dilemă organizatorică
S7a obișnuit și se mai obișnu

iește a se considera sectorul me
dical ca neproductiv și, ca atare, 
unii susțin că problema nici n-ar 
constitui subipct de reflecție. Per
sonal nu îmbrățișez această idee ; 
mai gnuR chipr, socotesc că se 
poate vorbi despre o organizare 
științifică în stațiunile noastre bal
neo-climaterice, despre posibilita
tea desfășurării unei activități e- 
conomice eficiente.

După cum ■ se știe, avem în țară 
stațiuni de odihnă, stațiuni de tra
tament și stațiuni mixte — de odih
nă și tratament. Problema organi
zării științifice a acestor stațiuni 
este indisolubil legată de profilul 
lor, de ceea ce ele urmează să 
facă pentru ca omul care vine aci 
să plece sănătos. După părerea 
mea, este esențial să se țină sea
ma de o serie de factori princi
pali : gsigurarea unui tratament 
complex și individualizat, după sta
dii și forme de boală ; crearea u- 
nui microclimat și organizarea a- 
cestuia cit mai apropiată de ce
rințele căminului modern; asigu
rarea unei alimentații diversifica
te, cît mai frumos prezentate și, 
totodată, în concordanță cu even
tualele suferințe ale bolnavului ; 
amenajarea cadrului natural exis
tent și îmbunătățirea accesibilității 
spre locurile pitorești din preajmă; 
organizarea timpului liber.

Întrucît îmi desfășor activitatea 
de aproape 1.5 a.ni la Amara, voi 
in.sis.ta mai mult asupra stațiunilor 
de .tratament.

Aș începe prin a spune că, ani 
de zile, s-a greșit și încă se gre
șește, afir:mîndu-se că întreprinde
rile economice create aci, înce-

pînd din 1960, trebuie să lucreze 
cu „pierderi planificate". O ase
menea concepție a făcut ca bazele 
materiale aferente să nu se dez
volte armonios, minimalizîndu-se 
în toate ocaziile profilul stațiunii 
și investindu-se mari sume de ' 
în lucrări destinate ridicării 
dului de confort, confort în 
niciodată tratamentul nu a 
cuprins, ca și cum bolnavul vine în 
aceste stațiuni pentru casă și ali
mentație, și nu pentru tratament.

Organizarea actuală existentă în 
stațiunile balneo-climaterice — 
cuprinzînd, în cadrul aceleiași u- 
nități, trei instituții cu conduceri 
diferite : una economică și celelal-

tratament reclamă în orice împreju
rare prezența medicului, iată cum 
văd organizarea lor științifică, ți- 
nînd seama că ele sînt, în final, un 
fel de sanatorii de recuperare func
țională.

Unificarea bazei materiale este 
prima grijă care trebuie avută 
pentru organizarea corectă a mun
cii din stațiune, unificare care este 
bine să fie făcută sub administra
rea, îndrumarea și controlul spe
cialiștilor, căci numai aceștia pot 
rezolva științific problemele ridi
cate zi de zi de bolnavi.

Ani de zile s-a obiectat, și teo
ria are și astăzi adepți, că medi
cul nu trebuie să fie factorul de

DE PE ȘINE —
GLORIA (eomple- 
— 11,15 ; 18,45 ; 16;

15,30 ;Bechet)

A SPART ACUȘ — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA *-
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
© COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR rr cinemascop : RE
PUBLICA 11; 13; 15 ; 17 ;
19.15 ; 21,30, STADIONUL DI
NAMO — 20.30, ARENELE LI
BERTĂȚII - 20,30, FESTIVAL 
(completare Strănutul) — 111
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină
— 20,30.. '
A ȘAPTE BĂIEȚI ȘIOȘȚREN- 
GĂRIȚĂ — cinemascop : SALA 
PALATULUI (șeria de bi
lete 1983 — orelș 13,30), LU
CEAFĂRUL' 11,15; 13,30;
16.30 ; 18,45 ; 21, București
11.15 ; 1'3,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15,
GRĂDINA DOINA - 20.30,
STADIONUL REPUBLICII — 
20;30, FEROVIAR - 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, EXCEL
SIOR — 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 
21,30.'
A DRAGOSTEA MEA : CAPI=< 
TOL (completare Judecată lui 
Paris) 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30; 
21 ; la grădină — 20,30, MELO
DIA - 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN — 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15.
A MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop : VICTORIA (com
pletare Mai sus, mai repede, 
mai tare) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GRIVIȚA (comple
tare Orizont științific nr. 5/1967)
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

® UNION PACIFIC: CINEMA- 
teea — Î2 ; 14.
• IERBURI AMARE — 9,30 ;
12,15, ÎNCURCĂTURĂ BLES
TEMATĂ — 15 ; 18 ; SEDUSĂ 
ȘI ABANDONATĂ =*- 21: CEN
TRAL.
• OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE : UNION
— 15,30 : 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII: 
DOJNA =- 9 ; 10.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE:
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FERENTARI (com
pletare Uneltele gîndirii) —
15.30 ; 13 ; 20,30.
O DOCTOR PRĂTORIUS — 
cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare 
Orizont științific nr. 4/1967) —
10 ; 16 ; 18.15 ; 20.30.
» UN MARTOR ÎN ORAȘ: 
CRÎNGAȘI (completare Tensiu
ne înaltă Ia
18 ; 20,30.
• DOAMNA 
cinemascop : 
tare Șopîrla) 
18,15 ; 20,30,
• PE GHEAȚA SUBȚIRE -
cinemascop — ambele serii : 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30,
• BANDA DE LAȘI : VITAN 
(completare Cristale fără taine)
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
« JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ și JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop • 
MUNCA - 16; 19,45.
A RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
POPULAR (completare Chema
rea vulcanilor) —- 15,30; 18 ;
20,30.
A VIAȚA LA CASTEL : MO
ȘILOR (completare Vizita pon- 
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 15,15 ;
18 ; la grădină — 20,30.
A TUDOR — cinemascop 
ambele serii : COSMOS 
15,30; 19,15.
A OMUL FĂRĂ PAȘAPORT 
cinemascop : VIITORUL (com
pletare Gimnastul) — 15,30 ; 18; 
20,30.
A DACII — cinemascop: GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 
20,30.
A APE LIMPEZI — cinema
scop : LIRA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Ploiești) — 

- 15,30; 18.
A DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A DRAGOSTEA ȘI MODA : 
PACEA (completare De ziua 
mamei) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
O SOȚII ÎN ORAȘ : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA (completare În 
tainițele muzeului) — 20,30.
A NU SÎNT DEMN DE TINE : 
GRĂDINA ARTA — 20,30.

te două bugetare — duce, .în sta
țiunii© de tratament, la nenumă
rate aspecte negative, care își gă
sesc reflectarea în rezultatele ob
ținute în tratament. împărțirea și 
iărîmițarea bazei materiale sub 
trei administrații (bază materială 
care, în totalitate, concură în sta
țiunile de tratament la un singur 
scop : vindecarea) face ca bolna
vul, de la sosire și pînă la ple
care, să fie nevoit a merge de colo 
pînă colo, între cei trei directori 
conducători ai unităților din sta
țiune, pentru rezolvarea diferitelor 
probleme.

De nenumărate ori, încă din 
1962, s-a arătat — și personal am 
arătat — greșelile care rezultă din 
încadrarea stereotipă a tuturor 
stațiunilor noastre balneo-climate
rice în aceeași formă de organi
zare, indiferent de profilul Jor, în 
196.6 am prezentat Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, ca 
și Uniunii Generale a Sindicatelor, 
propuneri concrete privind organi
zarea în formă bugetară a Amarei, 
sub o administrație unică medical- 
sanatorială, formă care ar reclama 
jumătate din cheltuielile actuale 
(numai 4 500 000 în loc de 9 000 000 
lși) și ar aduce venituri la buget 
de 4 900 000 lei. Ceea ce apare in
teresant în această problemă este 
faptul că din 1964, an în care 
s-ă preconizat unificarea admi
nistrațiilor din stațiuni, se tot 
trimit la nivelul regiunilor niște 
studii ce urmează să fie analizate 
de întreprinderile economice bal
neare și serviciile medicale bal
neare, studii care au anexată o 
tematică cu trei variante, cerînd, 
în final, analize și propuneri de 
jos, din sectoare. S-a lucrat intens 
la materialul respectiv, dar și azi 
sînt nedumerit de conținutul său. 
Se cer propuneri și sugestii de la 
cei care efectiv muncesc, dar te
matica impune analizarea a trei 
variante care urmăresc unul și a- 
celași lucru : desființarea servicii
lor medicale-balneare și conside
rarea lor, în viitor, ca umile apen
dice pe lîngă „marile" întreprin
deri balneare, S-a răspuns de doi 
ani la această tematică și, pe cîte 
îmi amintesc, Comitetul executiv 
al Sfatului popular regional Bucu
rești a cerut unificarea, de astă 
dată bugetară, sub conducerea 
secției de sănătate, Agicțrg ,qvînd 
caracter strict de tratament- .Fapt 
curios, dar și pînă în momentul de 
fqțg se păstrează tăcere în. legă
tură cu această propunere.

Prin prisma experienței cîștigate 
și mai cu seamă, datorită faptului 
că bolnavii veniți în stațiunile de

răspundere în stațiunile de trata
ment, invocîndu-se „grija" față de 
el sau alte cauze datorită cărora 
trebuie lăsat să-și vadă de trebu
rile medicale și atît. După părerea 
mea, argumentul nu este valabil. 
Căci cine conduce azi, și chiar 
foarte bine, marile noastre sana
torii, spitale, institute de cercetări 
medicale etc. ? Nu cadre medicale 
cu pregătire superioară, care fac 
cinste corpului medică!, au ridicat 
o serie de mari' unități sanitare la 
ni velur tehnicii mondiale? Nu pre
cursori de seamă ai balneologiei 
românești, medici de profesie, Țeo- 
hari, Băltăceanu, Marius Sturza,

g-ral dr. Vicol au ridicat stațiunile 
noastre balneare de tratament, de-. 
monștrînd științific, valoarea de ne- I 
contestat a acestor bogății natu- | 
rale și administrîndu-le cu deose
bită pricepere ? Medicul este mo
torul viu al stațiunii de tratament, 
omul multilateral pregătit, care 
trebuie să cunoască—pe lîngă me
dicină — și biochimie, geologie, 

• balneo-tehnică, să lupte să capete 
tot ce este mai nou pentru a veni 
în ajutorul bolnavului. El este fac
torul care trebuie să organizeze 
viața bolnavului în stațiune, odih
na, alimentația, tratamentul și fe
lul în care el își petrece timpul 
ber.

Totuși, aceste lucruri, trăite 
noi timp de ani de zile, văzute 
arhicunoscute, sînt ignorate, încer- 
cîndu-se menținerea unor între
prinderi economice administrative 
în stațiunile de tratament, în care 
medicul să fie un simplu funcțio
nar. Or, punîndu-se problema con
ducerii 
dacă e s-o considerăm științific, 
mă întreb : actualii administratori 
vor căpăta mai ușor cunoștințe 
medicale, de balneo-tehnică, efi
ciență și tratament, de amenajare 
a bazelor, organizare a teritoriului 
etc. sau medicii vor reuși să-și în
sușească noțiuni de alimentație 
rațională și dietetică, de igienă a 
locuințelor și crearea microclima
tului ? Oricum, consider că proble
ma conducerii și organizării sta
țiunilor de tratament nu poate fi 
ruptă de problemele de sănătate 
publică.

Dr. Ștefan lonescu-CALINEȘTI 
director al Serviciului 
medical-balnear Amara

7 :
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LA ALBAC

In amintirea

Ini Horea
CLUJ. — Țara moților 

sărbătorit ieri, la Albac, 
Horea (Nicola Ursu), figură le
gendară a Apusenilor. Festi
vitatea dezvelirii bustului său, 
cu prilejul împlinirii a 237 de 
ani de la naștere, a avut loc 
într-un cadru deosebit. De pe 
cele trei piscuri care străju
iesc satul au început să co
boare, în sunete de clopote, 
de toacă, de tulnice, trei mari 
cete de moți, simbolizînd ar
matele de țărani răzvrătiți ale 
lui Horea, Cloșca și Crișan. 
Cu acest prilej a fost dezvelit 
un bust al lui Horea, operă a 
sculptorului Romul Ladea. 
Bustul este realizat în bronz, 
pe un soclu de marmură albă. 
Figura lui Horea a fost evo
cată în fața miilor de parti
cipant de prof., dr. 
Ștefan Pascu, membru 
pondent al Academiei.

Colectivul Teatrului 
nai din Cluj a deschis pro
gramul cultural-artistic cu 
piesa „Procesul Horea" de Al. 
Voitin, prezentată pe o uriașă 
scenă în aer liber. La reușita 
programului și-au dat con
cursul și Filarmonica de stat 
din Cluj, renumita formație 
corală din Bistra, echipele de 
dansatori ale Uzinelor din 
Turda, ale căminelor cultu
rale din Scărișoara, Cîmpeni 
și din alte localități.

La Albac a avut loc, de a- 
semenea, un mare tîrg de ar
tizanat.

7 WtT
; ''-7

(Agerpres)
Zi de caniculă în Capitală

DRUMUL MĂRFII

LISTA DE CÎȘTIGURI 
ÎN OBIECTE

Ia depunerile pe librete de economii 
cu dobîndă și cîștiguri 

TRAGEREA LA SORTI 
PE TRIMESTRUL 11.1967

N
r. 

cî
sti

g. Nr. libre- 
țulm gîșți- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 1 620 115 10 000
1 1 079 278 10 000
1 1 555 991 10 000
1 1 305 485 10 000
1 750 488 10 000
1 1 739 951 10 000
1 1 499 774 10 000
1 1 012 150 10 000
1 902 821 10 000
1 395 273 10 000
1 1 642 933 10 000 110 000

.............
Terminația 
libretului 
cîștigător

18 00 705 5 000
18 15 758 5 000
18 65 105 5 000 270 000

180 2 848 2 000
180 1 926 2 000 720 000
180 5 564 1000
180 8 705 1 000
180 9 529 1000 540 000
180 4 743 500
180 0 596 500
180 3 438 500
180 4 481 500
180 3133 500
180 3 679 500
180 3 359 500
180 1 114 500 720 000

2 405 Total cîștiguri 
în obiecte 2 360 000

sfii
lui, dacă ne gîndim la volumul de 
hîrtii care se vehiculează pentru so
luționarea acestor litigii, dintre care 
multe ajung, de altfel, la Arbitrajul 
de stat. „Experiența mea, ea și ceea 
ce am văzut în alte țări cu veche 
tradiție comercială — ne-a spus tov. 
Ioan Bodocau, director adjunct al 
Direcției comerciale regionale, mă 
fac să susțin insistent că acest stil 
de muncă trebuie modificat. între 
altele, socotesc că industria produ
cătoare de bunuri de consum ar tre
bui să se organizeze mai mult pentru 
activitatea comercială, să nu se limi
teze a semna un contract, iar 
după aceea să închidă poarta fabri
cii și să nu mai lucreze decît prin 
hîrtii. Cred că am ajuns în stadiul 
cînd reprezentanții fabricilor ar tre-

bui să-i viziteze sistematic pe bene
ficiari, putîndu-se astfel documenta 
mai bine asupra cerințelor. Mai mult, 
s-ar putea încheia pe loc anumite 
tranzacții convenabile ambelor părți
— întrucît și comerțul revine dese
ori asupra unor cereri formulate la 
un moment dat și e firesc să fie așa
— s-ar putea găsi posibilități pentru
compensarea anumitor mărfuri cu 
altele, pentru decalarea unor ter
mene. Totul însă pe calea cea mai 
directă. . . . 7?

La acest capitol, al relațiilor' cu 
industria, reprezentanții comerțului 
au avertizat asupra apariției unor 
fenomene încă în stadiu incipient, 
dar care trebuie să constituie totuși 
un semnal de alarmă. I.C.I.L.-Cluj, 
de exemplu, care aprovizionează 
direct, cu unt, magazinele comerțu
lui, a împuținat, pe de o parte, can-

titătile livrate în gramaje niai mici 
de 200 gr, iar pe de altă parte, a 
anunțat că nu va mai transporta 
produse la acele unități care- solicită 
mai puțin de 10 kg pe zi (este cazul 
unor unită ti mici din unele cartiere). 
Pe asemenea căi socotesc unii con
ducători de întreprinderi ale indus
triei alimentare că vor ajunge la o 
activitate rentabilă, eficiență.? £,

PROGRAMUL I : La 
microfon, melodia pre
ferată (8,25). Sfatul 
medicului Preveni

rea papadentozei (9,25). „De la munte, la mare" — 
program muzical (9,30), Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară (11,18). Opera româ
nească și literatura : „Capra cp trei iezi" de A- 
lexapdru Zțrra (16,15). Orizont științific (18,05). Va- 

, rigțjpni' pe aceeași temă — muzică ușoară (18,20). 
' Teatru radiofonic serial : „Douăsprezece scaune" de 

IJf și Petrov. Seria I : „Mgrele combinator" (21,05). 
SpJișți șj orchestre de muzică ușoară (21,25). PRO* 
GRAMUL II ; „Dimineață OU voie bună" — mu
zică' populară (7,00). Aripi tinere (cerc lite
rar radiofonic pentru școlari) — (9,30). De la scrii
tori la ascultători (10,30), Album folcloric (13,00). 
Rgcital de opereță Ion Dacian (15,00). Cronica li
terară de Ion Budescu (17,40). „Atmosferă de va
canță" — muzică ușoară (17,55). Curs de limba 
engleză (lecția a 4-a) — (19,10), Actualitatea tea
trală (19,4.1). Melodii de Gheraș.e Dendrino și Au
rel Giroveapu (20,40).

„?

trov. Seria a III-a : „O femeie toridă și o licita
ție" (21,05). De la un cîntec la altul (22,15), Moment 
poetic. „Monolog în Babilon" — versuri de Al. 
Philippide (22,45). Turneul cîntecelor (23,00). PRO
GRAMUL II : Noua geografie a patrje} (emisiune 
pentru școlari) — (9,30). Piese vocale de estradă 
(10,15). Bibliotecă de literatură română. Liviu Re- 
breanu — „Răscoala" (10,30). Matineu de operă 
„Beatrice și Benedict" de Hector Berlioz — (11,10). 
Portrete muzicale (18,00). Actualitatea cinemato
grafică. Ediție pentru cinecluburi (18,25). Două ta
blouri simfonice : „Cîntecul secerătorilor" și „Sea
ra pe deal" de Sabin Drăgoi (18,40). Curs de limba 
germană (lecția a 4-a) — (19,10). La microfon, soliș
tii Roxana Matei, Vali Manolache, Dick Rivers, 
Gene Pitney (21,05). Melodii dragi (22,00). Opere 
mai puțin cunoscute : „Svatopluk" 
chpn (fragmente) — (22,15).

drag — muzică ușoară (15,00). „De-ai fi lună vor
bitoare" — melodii populare (15,20). Lectură dra
matizată din nuvela „O zi cu Conrad Green" de 
Ring Lardner (15,30). Prime audiții de operă : se- 
lecțiuni din „Fiica regimentului" de Gaetano Do
nizetti (17,10). Figuri de lingviști și filologi ro
mâni : Sextil Pușcariu. Prezintă prof. univ. Dimi- 
trie Macrea (18,25). Curs de limba spaniolă (lecția 
a 4-a) *- (19,10). Miniaturi distractive — muzică u- 
șoară (19,30). Itinerar turistic românesc (19,45). 
Carnet plastio (22,15), Discuri inedite : Compozitori 
din epoca barocului muzical german (23,22).

PROGRAMUL I : La 
microfon, melodia pre
ferată (8,25). „De la 
munte, la mare" — 
program muzical (9,30).

Melodii de Adalbert Wipkler (12,00). Pe sce
nele cluburilor (12,15). Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (13,30). Melodii 
pentru toate vîrstele (14,35). Meridiane : Eveni
mentul cultural al săpțămînii (corespondențe spe
ciale din Roma, Varșovia, Paris) ; Peisaj cultural 
iugoslav (15,05). Arii din opere interpretate de 
Lț|cia Bercescu (16,15). Inșir-te mărgărite (emișiur 
ne pentru copii) — (17,10). Odă limbii. române
(18.30) . La microfon, Aurelia Fătu-Răduțu (20,50). 
Teatru radiofonic serial „Douăsprezece scaune" de 
Ilf și Petrov. Seria a Il-a : „Un arhivar și două 
consultații" (21,05). Moment poetic. „Stejarul din 
Borzești" (22,45). PROGRAMUL II : Melodii popu
lare interpretate la acordeon (7,45). Concert din 
opere (9,00). Ochiul magic (emisiune de știință și 
tehnică pentru școlari) — (9,30). Antologic de li
teratură universală. Pagini din nuvelistica lui Guy 
de Maupassant (10,30). Fragmente din „Plu
tașul de pe Bistrița" de Filaret Barbu (15,00). Ani 
de ucenicie. Debuturi. Prezintă Emil Giurgiuca
(15.30) . Actualitatea mțizicaJă (16,30). Concertul nr. 
2 în re minor pentru pian și orchestră de Mendels
sohn Bartholdy (17,10). „Vocabularul dragostei" — 
muzică ușoară (17,55), Cîntă Leontyne Price și Ni- 
colae Herlea (18,30). Curs de limba franceză (lec
ția a 4-a) — (19,10). Noi înregistrări de muzică ro
mânească (21,05). Cîntă Gigliola Cinquetti și Con
stantin Drăghici (21,50).

de Eugen Su- 
Muzică ușoară (23,56).

PROGRAMUL I: 
Radiomagazinul ascul
tătoarelor (9,30). „Gla
sul florilor" — muzi
că ușoară (12,00). Că

lătorie muzicală prin regiunile patriei (12,25). în- 
tîlnire cu melodia populară și interpretul prefe
rat (13,30). „Cîptecele vîrstelor" — muzică ușoară 
(14,35), „Amintiri plăcute" — muzică ușoară (16,30). 
Teatru șerial : „Pouăsprezece scaune" de Ilf 
și Petrov. „Două scaune și mai multe ro
binete" (21,05). Antena tineretului (21,25). PROGRA
MUL II ; „Țara-ntreagă e o floare" — cîntece și 
jocuri (7,00). „Pe faleză" — muzică ușoară (7,45). 
Tezaur muzical (emisiune pentru școlari). Mitolo
gia și muzica (9,30). Povestea cînteculuj „Prima 
poezie" de Nicolae Kirculescu (12,30). Aibum fol
cloric (13,00). Miorița : Figuri istorice în povestirile 
și legendele populare (15,30). Sfatul medicului : 
Programul zilei școlarului în timpul vacanței 
(16,15). Duete din opere (17,10), Curs de limba rusă 
(lecția a 4-a) — (19,10). Interpreți de odinioară ai 
muzicii populare : Grigoraș Dinicu (19,30). în ju
rul globului (19,45). Amintirile caselor. La Ciucea 
(20,45).

PROGRAMUL 11 
Sfatul medicului: I- 
giena alimentației va* 
ra (9,25). Suită simfo
nică de Zeno Vahcea 

(11,03). Al VlII-lea Con*

PROGRAMUL I: La 
microfon, melodia pre
ferată (8,25). Sfatul 
medicului : Folosirea 
corectă a echipamen-

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite la sorti 
poț alege, în limita valorii cîștiguri- 
lor ce li se cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale (orășenești) de economii de 
care depind unitățile care au emis 
libretele cu dobîndă și cîștiguri ieșite 
la sorti.

Diferentele în plus sau în minus 
între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

miercuri
tului de protecție (9,25). Concertul nr. 1 în' și be
mol minor pentru pian și orchestră de Ceaikovski. 
Solist Vladimir Horowitz (10,30). Din creația com
pozitorului H. Mălineanu (12,00). „Banatule, mîn
dră floare" — melodii populare (12,35). Succese ale 
muzicii ușoare (13,13). De ce ? De unde ? De cînd ? 
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) — 
(14,15). Aotualitatea literară (15,05). Formațiile Bebe 
Prisada și Claude Bolling (18,25). Antena tineretu
lui : „Talent, cultură, muncă" (radio-anchetă) — 
(18,40), Varietăți muzicale (19,40). Teatru radiofo
nic serial: „Douăsprezece scaune" de Ilf și Pe-

vânerâ
(10,30). Cronică economică . , 
curs al formațiilor artistice de amatori (12,15), Suc
cese ale muzicii ușoare (13,13). Dumbrava minunată 
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15).
Dialog cu.., muzica ușoară (14,30). în slujba pa
triei (17,10). Concert-ghicitoare (muzică de operă) 
— (17,40). Antena tineretului (18,40). O melodie pe

Teatru radiofonie 
de Ilf și Petrov, 
nici un briliant" 

„Interferențe liri-

adresa dumneavoastră (20,30). 
serial : „Douăsprezece scaune" 
Seria a V-a : „Două scaune, 
(21,05). Melodii-magazin (21,25).
ce" — muzică ușoară (22,15), Moment poetic. Poe
me de Saint John Perse (22,45). Melodiile nopții 
(0,05). PROGRAMUL II : Duete instrumentale — 
muzică ușoară (7,45). „Dobroge, mîndră grădină" 
— emisiune de folclor (8,45). Program interpretat 
de baritonul Tito Gobbi și violoncelistul Pabțo 
Casals (9,00). Radioracheta pionierilor : „Intîlnire 
la 1 400 m. altitudine". Scenariu științifico-fantas- 
tic de Leonid Petrescu (9,30). Teatru radiofonia. 
Ciclul „Biografii romanțate". Anton Pan de Lu
cian Blaga (10,15). Din creația compozitorului Ion 
Hartulary-Darclâe (12,15). Un cîntee și un nume

Este un fapt cunoscut: pe toata 
verigile economiei, ale aparatului de 
stat, a crescut competenta. cadrelor 
de conducere, a specialiștilor, spiri
tul lor de inițiativă șl de răspundere 
este stimulat și se manifestă tot mai 
pregnant. în mod paradoxal înșă, a- 
pare uneori o discrepantă între com
petența pe care și-au cîștigat-o. prin 
propria pregătire, aceste cadre și 
competenta ce li se acordă de către 
foruri ierarhic superioare. Rezultatul 
acestui paradox este evidențiat,'. în 
foarte multe cazuri, de rezultatele 
slabe ale activității unor oameni in- 
teligenti. inimoși, capabili. Mai pre
cis, tutela măruntă ce se exercită 
asupra unor cadre din regiuni în 
baza unei legislații învechite sau a 
unor acte normative a căror origine 
nimeni n-o mai cunoaște. înglodea
ză un mare număr de oameni în ob
ținerea a tot felul de avize, aprobări, 
semnături în chestiunile cele mai 
mici, sustrăgîndu-le de Ia probleme
le și îndatoririle esențiale. La Direc
ția comercială regională mi s-au dat 
numeroase exemple în acest sens. 
Reținem doar citeva.

înainte însă de a le expune, este 
cazul să facem o precizare : direc
țiile comerciale regionale sînt unități 
economice, care răspund de realiza
rea tuturor indicatorilor economici 
și financiari ai activității comerciale 
din regiune. Cu toate acestea :

— deși 70 la sută din mobila ' vîn- 
dută în regiune e produsă de indus
tria locală și are prețul stabilit pe 
plan local, tariful pentru transportul 
ei la domiciliu trebuie stabilit 'cu a- 
vizul Comitetului pentru preturi;

— de aproape doi ani nu s-a putui 
termina reclama comercială de ps 
mantinela stadionului din . Cluj, în
trucît D.C.R. n-a puțut. hotărî sin
gură. asupra textului reclamei, iar 
forurile de avizare n-au reușit să ss 
înțeleagă ;

— cum bine se știe, munca de 
noapte a unor unități furnizoare ale 
comerțului (laboratoare de patiserie, 
cofetării etc) devine tot mai mult o 
necesitate ; pentru fiecare din acești 
lucrățori în parte nu este însă sufi
cientă aprobarea D.C.R., ci, pe baza 
unei adrese, a unui referat, se soli
cită aprobarea comitetului executiv ;

— D.C.R. nu poate stabili singură 
nici funcțiile salariatilor unei uni
tăți ; e nevoie de avizul M.C.I. și al 
organelor centrale de resort.

Ne oprim aici cu exemplele, rezer- 
vîndu-ne dreptul de a trata alta 
aspecte ale problemei într-un număr 
Viitor.

sîmbătă
PROGRAMUL I : La 

microfon, melodia pre
ferată (8,25). „De la 
munte, la mare" — 
program muzical (9,30). 

Suita a Il-a „Arleziana" de Bizet (10,30). Parada
soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară (11,15). 
Personaje din opere românești : Ștefan din „Fata 
cu garoafe" de Gheorghe Dumitrescu (14,40). Scrii
tori ai secolului XX : George Bacovia. Colaborea
ză Eugen Jebeleanu și Nicolae Manolescu (17,10). 
In jurul globului (18,05). Știință, tehnică, fantezia 
(18,40). Varietăți muzicale (19,45). O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră (20,30) Teatru radiofonic se
rial î „Douăsprezece scaune1' de Ilf și Petrov. Se
ria a Vl-a : „Orice Odisee are un sfîrșit" (21,05). 
Moment poetic. „Nopțile de farmec pline" (22,45). 
PROGRAMUL II: „Pe Mureș și pe Tîrnave" — 
emisiune de folclor (7,00). Melodii, melodii (7,45). 
File de legendă : Mihai Vodă și călăul. Scenariu 
radiofonic de Gh. D. Vasile (9,20). Călătorie în is
toria civilizației (emisiune pentru tineret) : „Cp- 
mori ale Muzeului Bruckenthal din Sibiu" (11,15). 
Pagini de mare popularitate din creația clasiciloi- 
noștri : Mihail Eminescu — „Postume" (19,10). Din 
cele mai cunoscute melodii populare (19,30). Scriitori 
la microfon — Maria Banuș. Poezia feminină (19,45). 
fialeido.șcpp muzical (2Q.40). Muzică de dans (0,10).

duminică
PROGRAMUL I: 

Teatru radiofonic pen
tru copii : „Cartea cu 
jucării" de Tudor Ar

, Bhezi. Adaptare de
Mitzura Arghezi și Vasile Mănuceanu (8,00). „Trans
mitem pentru sate" (9,15), Varietăți muzicale 
(9,55), Itinerar folcloric rnuzlcal (1Q,3O). „De toate 
pentru toți" (12,00). Estrada duminicală (13,10). 
Programul orchestrei de muzică populară a Radio- 
televiziunii (14,15). Un personaj și interpreții săi pe 
scenele noastre : Contele de Luna din „Trubadu
rul" de Verdi; Nicolae Herlea și Octav Enigăres* 
cu (15,10), întîlnire cu melodia populară și inter
pretul preferat (15,30). Selecțiuni din opereta „Pa
ganini" de Lehar (16,00). Din noutățile discului — 
muzică ușoară (17,10), Buchet de cîntece (18,15). Din 
repertoriul Ioanei Radu (20,10). Moment poetic. De 
dragoste — Poeți din America Latină (22,30). PRO
GRAMUL II: Cu cîntecul și jocul pe întinsul pa
triei (7,35). Caleidoscop muzical (8,00). Dalțda și 
Jean Păupescu cîntă pentru dumneavoastră (0,00). 
Radio-atlas (10,03). S-au cunoscut pe litoral — mu
zică ușoară (10,40). Actualitatea cinematografică, 
Premierele cinematografice ale săptămînii (12,00). 
Unda veselă (14,30). Pagini celebre din opere 
(15,40). „De cine mi-e dor și drag" — muzică popu- '■ 
Iară (17,30). Oameni de seamă : Mihail Sadoveanu. 
Colaborează Profira Sadoveanu și prof. univ. dr. 
Constantin Ciopraga (19,20). Ciclul Simfoniilor de 
Beethoven. Simfonia a III-a în Mi bemol major 
„Eroica". Interpretează orchestra Filarmonica din 
Viena. Dirijor Wilhelm Furtwangler (23,20).

ia Teatrul de Operă și Balet • 
PRINȚ ȘI CERȘETOR — 19,30.

© Teatrul „C. I. Nottara" (la 
Teatrul de vară „Herăstrău") : 
HENRIC AL IV-LEA — 20.
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ÎN CONCURSUL
DE LUPTE
GRECO - ROMANE

î-;z

eprezentantii noștri
FOTBAL

au obtmuf cinci victorii
STEAUA A CÎȘTIGAT

CUPA ROMÂNIEI"
A VI-a ediție a concursului in

ternațional de lupte greco-roma- 
ne, organizat de F.R.L. în incinta 
patinoarului „23 August" din Ca
pitală, s-a încheiat ieri cu un 
frumos succes al sportivilor ro
mâni — învingători la 5 din cele 
7 categorii de greutate. Victoriile 
puteau ii și mai numeroase, dar 

. doi dintre reprezentanții, noștri, 
deși principali favoriți, au furni
zat adevărate surprize : FI. Cior- 

. cilă (vicecampion mondial) a 
fost eliminat încă din tururile 
preliminare, iar N. Martinescu 
(campion european la ediția de 
anul trecut) a pierdut în finală. 
De altfel, de-a lungul, celor două 
zile de concurs au fost consem
nate și alte surprize de mari 
proporții, dintre care menționăm : 
juniorul român Gh. Berceanu, 
după ce i-a întrecut la puncte 
pe K. Frenstrom (Suedia) și pe 
I. Radin (Ungaria) l-a învins prin 
tuș; în finală, pe maestrul spor
tului C. Turturea; campionul 
mondial Fr. Stange (R.F.G.) a 
fost întrecut la puncte de I. Ba
ciu în primul tur și apoi elimi
nat în turul IV ; L. Freij (Suedia), 
cîștigătorul medaliei de argint 
la campionatele mondiale, a fost 
eliminat în turul III, iar campio
nul european al ediției din 1966, 
V. Ivlev (U.R.S.S.), a ocupat doar 
locul al doilea.

întrecerile au fost în, general 
viu disputate, concurenții utili- 
zînd multe procedee spectacu
loase și, în același timp, eficace. 
O. Svendsen (Norvegia), delegat 
din partea federației internațio
nale de specialitate, a subliniat 
că, în ciuda caniculei, nivelul 
tehnic al competiției a fost la 
înălțime. Oaspetele a avut cu
vinte de lauda, de asemenea, la 
adresa organizatorilor.

In afara caracterului lor tra
dițional, întrecerile au constituit

un bun prilej de verificare a mul
tora dintre participanți, care pes
te două luni șe vor întîlni din 
nou în Capitala țării noastre la 
startul ediției 1967 a campiona
telor mondiale. Concurînd în 
compania unor luptători de elită 
din 9 țâri, sportivii noștri au ofe
rit antrenorilor I. Corneanu și I. 
Cernea posibilitatea de a se e- 
difica asupra stadiului lor de 
pregătire. Tocmai în acest scop, 
federația noastră a înscris la 
fiecare categorie 4 pînă la 9 
'sportivi, adică tot ce avem mai 
bun în prezent. Deși bilanțul este 
îmbucurător, trfebuie spus ca din
tre cel cinci cîștigători doar S. 
Popescu și, într-o oarecare măsu
ră I. Baciu, au avut o compor
tare constantă în toate partidele. 
Ceilalți trei au comis greșeli e- 
lementare în executarea unor 
procedee tehnice; terminînd u- 
nele meciuri la egalitate, fără să 
finalizeze nici o acțiune, ei au 
primit penalizări care i-ar putea 
costa scump (în eventualitatea 
selecționării lor) la apropiatele 
campionate mondiale.

Iată numele primilor clasați : 
cat. 52 kg — 1. GH. BERCEANU 
(România); 2. N. Karghin (U.R.S.S.); 
3. C. Turturea (R.) ; cat. 57 kg — 
1.1. BACIU (R.); 2. I. Alionescu (R.); 
3. M. Cristea (R.) ; cat. 63 kg —
1. S. POPESCU (R.) ; 2. I. Zaițev 
(U.R.S.S.),; 3. Gh. Gheorghe 
cat. 70 kg — 1. I. GABOR
2. M. Poikalla (Suedia) ; 3.
nache (R.) ; cat. 78 kg — 
ȚELAROV (U.R.S.S.) ; 2. V.
(U.R.S.S.) ; 3. P. Stroe (R.) ; cat. 
87 kg — 1. GH. POPOVICI (R.) ; 
2. I. Gafarov (U.R.S.S.) ; 3. S. Ols
son (Suedia) ; cat. 97 kg — 1. 
P. SVENSSON (Suedia) ; 2. N.
Martinescu (R.) ; 3. A. Hecher 
(R.F.G?).

Universitatea Cluj 
campioană la juniori La Ștrandul tineretului, în timpul meciului de polo Steaua — Rapid, cîștigat de prima formație cu 8—4

Foto : M. Cioo

Ciclism

DINAMO - campioană 
la contracronometru

Vremea răcoroasă și vîntul de in
tensitate relativ redusă păreau a 
favoriza obținerea unor perfor
manțe valoroase de către cicliștii 
noștri fruntași în campionatul re
publican de contracronometru pe 
echipe (100 km), desfășurat pe șo
seaua București — Ploiești (va
rianta Buftea). Dar cele 8 echipe 
care au încheiat întrecerea nu 
s-au arătat temeinic pregătite pen
tru acest dificil gen de cursă, „ca- 
potînd" în general pe ultima parte 
a traseului și dovedind în special 
lipsă de omogenitate.

L/upta pentru primele locuri s-a 
dat, ca și în alți ani, între repre
zentanții cluburilor bucureștene Di
namo și Steaua. Cvartetul secund 
al dinamoviștilor, condus de vete
ranul G. Moiceanu, a reușit să so
sească primul, deși a plecat de pe 
poziția a patra (starturile s-au dat 
la intervale de 3 minute), dar 
timpul realizat — 2h21'41" — a fost 
întrecut ulterior de formațiile 
Steaua I — 2h21'25" și de cîștigă- 
toarea titlului, Dinamo I — 
2h20'46".

Campionii au rulat bine pe pri
mii 50 km, avînd la un moment 
dat 6 minute avans, dar oamenii lor 
de bază — Cosma și Rusu — au 
fost frînați de slabul randament al 
coechipierilor Ciocan și Ciumeti, 
care au trebuit să fie realmente... 
remorcați pentru a ajunge la linia 
de sosire.

Cursa juniorilor mari a revenit, 
după o spectaculoasă dispută, for
mației Petrolul Ploiești iar cea a 
juniorilor mici formației C.S.O. 
Brăila.

La Wimbledon

(R-) ; 
(R.); 
I. E-
1. S.
Ivlev

Pe stadionul „Re
publicii" s-a repetat 
aseară scena de anul 
trecut: echipa Steaua 
(antrenori: I. Sa- 
vu, Șt. Onisie) a 
primit trofeul ce-i 
răsplătește anual pe 
cîștigătorii 
României" la fotbal, 
în istoria 
de ani, echipa de 
fotbal a clubului 
sportiv militar bucu
reștean s-a calificat 
de 10 ori în finala 
competiției, 
revenindu-i 
pentru a 8-a oară.

„Competiția surpri
zelor" — cum e de
numită, nu fără te
mei, „Cupa Româ
niei" — și-a desem
nat cîștigâtoarea edi
ției a XXIX-a. Finala 
de acum, cu 
inedită — s-au 
trecut Steaua 
chipa de categoria C 
Foresta Fălticeni — 
a suscitat un atît de 
mare interes, încît 
televiziunea ș-a vă
zut nevoită să-și mo
difice în ultimul 
moment 1 programul.

în nesperata lor 
reușită de a deveni 
finaliști în actuala 
„Cupă", fălticenenii

„Cupei

sa de 20

Formația Dinamo I,

trofeul 
acum

tot-ul 
in

și e-

titlului

4 v■ x/1- "■

■

cîștigâtoarea

RUGBI

de campioană

surprizele continuă R0MAN1A-P010NIA 28-3

au primit o mînă de 
ajutor chiar de la 
rapidiști, a căror 

■ comportare din semi
finale nu s-a situat 
cu nimic peste ■ cea 
a unei echipe de ca
tegorie raională.

Un sondaj fulger, 
întreprins cu cîteva 
minute înaintea înce
perii jocului în rîn- 
dul a 10 ziariști, ne-a 
indicat „cota" de 

pentru Steaua, 
la urmă, așa 
anticipa ma- 
majoritate a 

vic-

8—2 
Pînă 
cum 
rea 
pronosticurilor, 
toria a revenit fotba
liștilor bucureșteni. 
Superioritatea lor a, 
fost evidentă, chiar 
din primele minute 
ale meciului, 
deschis scorul în min. 
8 prin Soo, l-au 
majorat imediat la
2— 0 prin Negrea, a- 
poi Soo în min. 16 a 
schimbat din nou 
tabela de marcaj :
3— 0 pentru Steaua. 
Aproape de încheie
rea reprizei Voinea a 
înscris cel de-al pa
trulea gol.

Steaua a dominat 
insistent și în repriza 
secundă. N-a mai 
marcat decît două 
goluri (prin Sorin A-

lor 
ga- 

al 
nu 
lu-

dar ocaziile ratate au 
fost cu mult mai nu
meroase. Scor final 
deci, 6—0 pentru 
Steaua.

Foresta Fălticeni, în 
ciuda aparențelor, 
n-a pus nici un mo
ment la îndoială suc
cesul bucureștenilor. 
Un anumit curaj în 
joc, ambiție de a se 
situa cît mai aproape 
de nivelul adversari
lor au avut „forestie
rii". Posibilitățile 
tehnice scăzute, 
baritul de liliput 
unora dintre ei 
le-a permis acest
cru. Doar două faze 
merită a fi menționa
te ca interesante (și 
ele ar fi putut fi fruc- 

Au tificate) din tot ce au 
făcut aseară : un atac 
clasic, la mijlocul 
reprizei secunde, cînd 
însă intervenția ex
traordinară a porta
rului
Suciu (ce-1 înlocuise 
pe Haidu) a evitat go
lul, și atacul din fi
nalul partidei, soldat 
cu un henț în careu 
și deci cu 11 m. Nici 
de data aceasta, Fo
resta n-a fructificat, 
Șuciu plonjînd exact 
pe direcția mingiel 
șutate de Oltan.

bucureștean

vram și D. Popescu),
★

ieri, In deschide- 
finala de „Cupă" 
încheiat întrece-

I. D.

Serbări populare la Mediaș
S-au încheiat ieri manifestările 

consacrate celei de-a 700-a aniver
sări a orașului Mediaș. Pe estradele 
amenajate în parcurile bătrînei ce
tăți, sute de artiști amatori — ro
mâni, germani și maghiari — și-au 
unit talentul și măiestria, prezen- 
tînd zecilor de mii de locuitori ai 
orașului și ai comunelor învecinate 
bogate programe artistice', expri
mând bucuria vieții noi pe care o

trăiesc cetățenii orașului de pe Tir- 
nava Mare. Au avut loc, de aseme
nea, numeroase competiții sportive.

Pentru a aminti generațiilor vi
itoare evenimentele pe care me- 
dieșenii le-au sărbătorit în aces
te zile, tinerii orașului au sădit in 
Valea Gloriei din apropiere șapte 
stejari, simbol al secolelor înscrise 
in istoria orașului.

(Agerpres)

Tîrguî cireșelor
în prima duminică din luna iu

lie a. fiecărui ah, la Brîncovenești, 
pe malul Mureșului, are loc tra
diționalul tîrg al cireșelor.

în anii noștri tîrgul de la Brîn
covenești a devenit un loc de în- 
tîlnire al țăranilor cooperatori din 
numeroase localități, sărbătoare a 
portului popular românesc, a cîn- 
tecului și jocului.

Și-au dat întîlnire la Brîncove
nești, într-un splendid peisaj, pes
te 10 000 de tineri și vîrstnici din 
peste 15 localități. 1 200 de artiști

amatori de la Duieru, Săcalul de 
Pădure, Voivodeni, Deleni și din 
alte comune au prezentat pînă 
seara tîrziu un bogat program cul
tural-artistic. Pe lîngă carele în
cărcate cu bucate în care — con
form tradiției — cireșele ocupau 
locul de frunte, oaspeții au avut 
la dispoziție numeroase posibilități 
de a se ospăta cu preparate spe
cifice diferitelor localități. O stînă 
coborîtă de pe Călimani îndemna 
oaspeții să guste din tradiționalele 
ei produse.

(Agerpres)

Ieri a sosit în Capitală D. A. Da
vies, secretar general al Organiza
ției meteorologice mondiale de pe 
lingă O.N.U., care la invitația Co
mitetului de Stat al Apelor va face 
o vizită în țara noastră.

*
Duminică a plecat la Roma o 

delegație de ziariști români, care la 
invitația Ministerului Afacerilor 
Străine italian, va face o vizită de 
documentare în Italia între 3 și 17 
iulie a.c. Delegația este condusă de 
Mircea Manea, vicepreședinte al 
Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune.

★

Duminică a sosit în Capitală cu
noscutul cineast american Orson 
Welles. în timpul vizitelor în țara 
noastră, eminentul regizor și actor 
va avea o serie de întîlniri cu ci
neaști români.

★
Duminică s-a înapoiat în Capita

lă, venind de la Tirana, delegația 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă de 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C., care a participat la lu
crările celui de-al VAlea Congres al 
Uniunii Tineretuiuf Muncii- din 
R. P. Albania. Z/ •

(Agerpres)

Tot 
re la 
și-au 
rea și fotbaliștii juniori. 
Finala campionatului a 
permis din nou eviden
țierea cluburilor Univer
sitatea Cluj și Rapid 
București, ale căror e- 
chipe de juniori au lan
sat în ultima vreme cî- 
teva talente.

.Victoria a fost de

partea clujenilor. Ei au 
tnvins cu 2—0 (1—0), 
după un joc plăcut, co
respunzător chiar și sub 
raport tehnic. Autorii 
golurilor: Crișan și Te- 
gean.

Este de remarcat 
formajia de juniori 
Universității din Cluj 
află la al patrulea 
tiu, din cele cinci par
ticipări la campionat.

j Cons^uirea pe țară a lucrătorilor 

I din industria chimică

I *.

(Urmare din pag. I)

Pe scurt
de peste hotare

PRIMA ZI A MECIULUI DE ATLE-

Comentînd rezultatele de piuă acum ale turneului 
de tenis de la Wimbledon, corespondentul agenției 
France Prpșșe scrie că actuala ediție este cea mai 
încărcată de surprize din istoria acestei competiții. 
Infrîngerpa. australianului Emerșon de către. 
iugoslavul Pilici, eșecurile unor favoriți ca Drysdale 
și Passarell completează seria marilor surprize care 
a început cu eliminarea din primul tur a spa
niolului Manuel Santana. Indiferent de ce se va 
întâmpla în a doua săptămână a turneului, Wim- 
bledonul va avea anul acesta o finală inedită, în
tre jucători care nu au fost niciodată învingători 
și nici măcar finaliști, Cit privește comportarea 
românului Ion Tiriac, el a reușit să se califice in 
primii 16 
frumos cu 
contestabil 
de. finală,
(Brazilia)-Wilhelm Bungert (R.F.G.); Roger Taylor 
(Anglia)-Ray Ruffels (Australia) > Ken Fletcher 
(Australia)-John Newcombe (Australia); Nicola 
Pilici (Iugoslavia)-John Cooper (Australia).

După un debut calm proba de simplu femei a 
trecut in același ton cu întrecerea masculină. La 
început a fost eliminată jucătoarea franceză' 
Frangoise Durr, apoi 3 mari favorite : braziliancă 
Maria Bueno, sud-afrieana Anette van Zyl și ame
ricana Nancy Richey nu au atins faza sferturilor de 
finală. Favorita principală rămîne Billie Jean King, 
care va întâlni luni, în sferturi', pe Wirginia 
Wade.

jucători, făcînd și în „optimi" un meci 
australianul Ray Ruffels, care este ih- 
revelația turneului. Luni, în sferturile 
vor avea loc partidele : Tomas Koch

Reprezentativele de 
rugbi ale Poloniei și 
Românjei au susți
nut ieri o înțîlnire 
amicală în orașul 
polone?: Gdansk, Vic
toria a revenit e- 
chipei române cu 
scorul categoric de 
28—3 (17-t-O), la ca- 

. pățul unei dispute 
spectaculoase. După 
o scurtă perioadă de 
luptă echilibrată, 
purtată mai ales în
tre înaintași, rugbiș-

tii români 
minat net 
rii, străpungînd de
seori apărarea su
praaglomerată a a- 
cestora prin, acțiuni 
variate și derutan
te. purtate în viteză. 
Cel mai eficace ju
cător român a fost 
centrul Irimescu. au
tor a 13 puncte (o 
încercare, o lovitu
ră de pedeapsă, un 
dropgol și două 
transformări).

TENIS DE MASĂ

Turneul internațional 
pentru juniori

Timp de trei zile, 
sala sporturilor .din 
Cluj a găzduit un 
turneu internațional 
de tenis de masă 
pentru juniori la 
care au luat parte 
sportivi și sportive 
din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Ger
mană, Ungaria și 
România. întrecerile 
individuale au fost 
cîștigate de repre-

și-au do- 
adversa-

de la Cluj
zentanta noastră 
Carmen Crișan și, 
respectiv, de ceho
slovacul Flejsinger. 
Pe echipe, la mas
culin pe primul loc 
s-a situat selecționa
ta Ungariei (forma
ția noastră a ocupat 
locul 5), iar la femi
nin de cea a Ceho
slovaciei, urmată de 
echipa României.

DUPĂ.......... . .... ...........................
TISM POLONIA—U.R.S.S., ce se desfășoară la 
Varșovia, la masculin conduc oaspeții cu 55—49, 
iar la feminin gazdele cu 33—18. Citeva rezul
tate mai importante ; masculin : greutate : Gus
ein (U.R.S.S.) 19,64 — record european (v.r. Var- 
ju — 19,62) ; prăjină : Bliznețov (U.R.S.S.) 5,16 m 
— nou record unional (Sokolowski a ocupat lo
cul secund, cu 5,05 m — nou record polonez) ; 
triplu salt: Zolotariev (U.R.S.S.) 16,92 m — nou 
record unional; feminin: ștafeta 4X100 m: 1. 
Polonia 44’’ ; 2. U.R.S.S. 44”9/10 — nou record 
unional; 200 m plat: Irene Kirszenstein (Po
lonia) 22’’7/10 — record mondial egalat.

ÎNOTĂTORUL FRANCEZ ALAIN MOSCONI 
A EGALAT RECORDUL MONDIAL în proba 
de 400 m liber, deținut de Mark Spitz (S.U.A.) 
cu timpul de 4’10”6/10.

BOXERUL PORTORICAN CARLOS ORTIZ 
ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPION MON
DIAL la categoria ușoară, învingîndu-1 prin KO 
tehnic, în repriza a 4-a, pe șalangerul său Ul- 
timinio Ramos (Mexic). Meciul a avut loc la 
San Juan, în fața a 20 000 de spectatori.

A TREIA ETAPĂ A TURULUI CICLIST AL 
FRANȚEI, Caen — Amiens (248 km), a re
venit italianului Marino Basso în 6h 01’37". Plu
tonul favoriților a sosit cu o întîrziere de peste 
2’. Tricoul galben a fost preluat de italianul 
Polidori, Pe locul al doilea se află francezul 
Genet, la 23". Spaniolul Errandonea a abandonat.

REZULTATE DIN CONCURSUL ATLETIC 
„MEMORIALUL ROSICKI’’ DE LA PRAGA : 
5 000 m : Gammoudi (Tunisia) 14’09’’6/10 ; triplu 
salt: Kurkevici (U.R.S.S.) 16,19 m ; 200 m : Kriz 
(Cehoslovacia) 20’’8/10 — record cehoslovac e- 
galat ; lungime femei: Kucmanova (Cehoslova
cia) 6,32 m ; 400 m plat femei : Wallgren (Suedia) 
53’’7/10; 200 m plat femei: Seifertova (Ceho
slovacia) 24’’.

LA CONCURSUL DE ÎNOT DE LA UTRECHT, 
proba feminină de 100 m spate a fost cîștigată 
de Karen Mjuir (Republica Sud-Africană) eu 
timpul de l’08’’2/10, secondată de olandeza Coby 
Sikkens — l’ll’’8/10. Alte rezultate : 100 m liber 
bărbați : Tony Jarvis (Anglia) 56'T/10; 200 m 
bras bărbați: V. Ocenasek (Cehoslovacia) 
2’41”1/1Q.

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A UNGA
RIEI va susține în sezonul de toamnă patru 
întîlniri: două oficiale cu echipa R. D. Ger
mane (în campionatul european) și două a- 
micale, cu selecționatele Austriei și României.

A 53-A EDIȚIE A „MARELUI PREMIU AU
TOMOBILISTIC AL FRANȚEI", disputată pe 
circuitul de la Le Mans, s-a încheiat cu Vic
toria australianului Jack Brabham care 
curs 353,762 km în 2h 15’71/100 (media 
159,166 km).

ÎNOTĂTORUL AMERICAN DAVID
a reușit pentru prima oară traversarea strîm- 
torii Gibraltar (de la Ceuta la Gibraltar), Smith 
a înotat tfrnp de 8 ore și 55 minute,

ÎN TURNEUL PROFESIONIST DE TENIS DE 
LA OKLAHOMA CITY, spaniolul Andrea Gi- 
meno l-a învins cu 6—2. 6—2 pe australianul 

• Fred Stolle, iar compatriotul acestuia, Rod La
ver, l-a eliminat cu 6—1, 6—0 pe veteranul 
Pancho Segura (Ecuador).

a par- 
orară :

SMITH

1
I 
I
I 
s
I
1
I
I
I 
I

Consfătuirea va dezbate, totoda
tă, problemele legate de realizarea 
la terrnep a lucrărilor 'de investi
ții, de atingerea în timp cît nlai 
scurt a parametrilor proiectați la 
noile obiective ale chimiei. Aces
tea sînt sarcini de mare actualitate 
și însemnătate pentru această ra
mură, întrucît în perioada cinci
nalului cea mai mare parte din 
sporul de producție prevăzut, se va 
realiza pe seama noilor capacități 
ce au fost sau vor fi puse în func
țiune. Prin propunerile ce vor fi 
făcute se vor contura măsurile ce 
se impun pentru perfecționarea 
muncii de prospectare, proiectare 
și execuție, care să asigure reali
zarea în condiții optime, cu efici
ență economică ridicată, a noilor 
unități industriale ale chimiei.

în cadrul dezbaterilor vor fi 
multilateral analizate și probleme-

le pregătirii cadrelor de chimiști, 
ridicării nivelului cunoștințelor lor 
tehnice și profesionale, specializă
rii muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor. în atenția participanți- 
lor la discuții se vor afla și pro
blemele îmbunătățirii activității de 
cercetare din institute și laboratoa
re, chemate să-și sporească contri
buția la valorificarea superioară a 
materiilor prime, lărgirea sortimen
telor și elaborarea de noi procedee 
tehnologice.

Consfătuirea, prin recomandările 
și măsurile pe care 16 va preconi
za, va contribui la dezvoltarea ini
țiativei, la stimularea spiritului 
creator al tuturor lucrătorilor din 
industria chimică, va constitui 
puternic imbold în munca lor 
chinată îndeplinirii sarcinilor 
mare însemnătate ce Je revin
actualul cincinal, deșăvîrșirii con
strucției socialiste și înfloririi mul
tilaterale a patriei noastre.

un 
în
de 
în

Ieri în tară vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 22 grade la Șu- 
lina și 32 grade la Sînnicolaul 
Mare și Răuți. în București: 
Vremea a fost frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 4, 5 și 6 iulie, în țară : Vre
mea va fi în general călduroa
să, dar devine, ușor instabilă 
îndeosebi în nord-yestul tării. 
Cerul va fi schimbător, Vor că
dea averse locale însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potri
vit. Temperaturile thinime vor 
fi cuprinse între 12 și 22 de 
grade, iar maximele între 24 și 
34 de grade. în București : Vre
me în general călduroasă. Cerul 
va fi variabil, favorabil aversei 
însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

(Urmare din pag. I)

Cu toate că pînă în prezent au fost 
obținute unele rezultate pozitive, totuși 
ele nu sînt încă pe măsura rolului și 
importanței ulțraacusticiî,. Dacă ținem 
seama de necesități și dacă facem o 
comparație cu situația acestei discipline 
în străinătate nu puterg să nu constatăm 
că ultraacustic? este la noi o știință 
rămasă în urmă, Această. lipsă apare cu 
atît mai anacronică, cu cît metodele 
ultrasonice și-au dovedit pe deplin utili
tatea în numeroase ramuri industriale.

insistențele depuse de Comisia de a- 
custiqă, pînă în prezent nu s-a găsit 
modalitatea reînființării apestei secții și 
nici a organizării. în altă parte a unei 
unități de cercetare similare, Aceasta a 
făcut să se producă o stagnare în cer
cetarea fundamentală de acustică, iar o 
serie de teme, ridicate de nevoile in
dustriei noastre în continuă dezvoltare, 
să nu poată fi luate țn considerare. Ca 
urmare, constatăm astăzi existența unor 
domenii complet neacoperite, Astfel, 
deficitare ne apar în special cercetările 
din domeniul ultrasunetelor de inten-

de acustică, unde șă șe desfășoare o vie 
activitate științifică, la un nivel ridicat și 
în care sectorul de ultraacustică să aibă 
ponderea cea mai mare.

ULTRAACUSTICA
de la metalurgie la industria țhimică și 
de la reperajul submarin pînă la agro
tehnică, cu cît investigațiile în acest 
domeniu nu necesită instalații prea com
plexe și foarte costisitoare și cu cît 
există în țara noastră o valoroasă tra
diție în această direcție.

Cu patru decenii în urmă, Gh. Con- 
stantinescu, creatorul șonicițățil, a preco
nizat și aplicat vibrațiile ultrasonics la 
perforarea pieselor metalice. Profesorul 
Neda Marinescu a fost primul care a 
folosit ultrasunetele |a prepararea emul
siilor și a cercetat acțiunea destructive 
a ultrasunetelor asupra bacteriilor, Alți 
oameni de știință s-au ocupat de efec
tele rezultate în urma ultrasonăriI semin
țelor. Dar nu numai că nu ș-a căutat 
să se preia această bogată tradiție, care 
ar fi dus la dezvoltarea șl adîncirea 
cercetărilor de ultraacustică în țara 
noastră, dar această activitate a suferit 
o lovitură grea prin desființarea acum 
8 ani a secției de acustică de la Insti
tutul de fizică al Academiei. Cu toate

sităfi mari, efectuate doar sporadic, cu 
toate că ele pot duce la aplicații prac
tice importante : prelucrarea și curăți
rea materialelor cu ajutorul ultrasunete
lor, sudura ultrasonică, precipitarea par
ticulelor în suspensie într-un lichid sau 
în aer prin acțiunea de aglomerare 
produsă de ultrasunete, favorizarea pro
ceselor de polimerizare și depolimeri- 
zare de către ultrasunete etc. Dar și în 
domeniul ultrasunetelor de intensități re
duse există numeroase probleme, inte
resante pentru știință șj tehnică care n-au 
putut fi abordate. Ne referim la con
trolul calității pieselor din lemn și din 
materiale sintetice și la determinare? 
parametrilor mecanici ai acestor mate
riale, la măsurarea caracteristicilor cîm- 
pului ultrasonic, la cercetarea efectelor 
ultrasunetelor asupra țesuturilor vii etc.

Pentru impulsionarea activității de 
cercetare științifică în domeniul ultra- 
acusticii și pentru Intensificarea intro
ducerii în practică a metodelor ultraso- 
nice considerăm necesar să se înființeze 
în primul rînd, un centru de cercetări

Ținînd seama de confribufia adusă 
pînă in prezent de laboratoarele de 
ultraacustică existente, apare ca o nece
sitate și întărirea acestor unități de cer
cetare. în majoritatea cazurilor colecti
vele sînt alcătuite din 2—3 specialiști și 
au la dispoziție o bază'materială puțin 
dezvoltată. ' Este desigur un merit al 
acestor colective care în asemenea con
diții au reușit să obțină unele rezultate 
meritorii, din.tre. care o parte finalizate 
în producfie, dar lărgirea sferei de in
vestigație și abordarea unui număr mai 
mare de teme' implică existenta unor 
colective mai puternice, care să dispună 
de instalațiile adecvate efectuării' unor 
cercetări la un nivel mai ridicat.

Preconizînd dezvoltarea cercetărilor 
de ultraacustică în (ara noastră, nu pu
tem trece cu vederea necesitatea exis
tentei unor cadre de specialitate. Avînd 
în vedere complexitatea problemelor de 
ultraacustică și faptul că ultraacustica 
este o știinfă relativ fînără în continuă 
transformare și dezvoltare, formarea de 
specialiști în acest domeniu este o ope
rație dificilă și care necesită timp. 
Această acțiune este însă îngreunată și 
de faptul că în cadrul învățămîntului su
perior nu există cursuri de acustică sau 
de ultraacustică, care ar ajuta desigur la 
pregătirea și formarea viitorilor specia
liști. In acest sens considerăm că în
ființarea unui curs post universitar de 
ultraacustică ar putea suplini deocam
dată lipsa cursurilor de specialitate din 
universități și institute tehnice supe
rioare.

Am căutat să' schifăm doar citeva mă
suri care, după părerea noastră, ar putea 
duce la o înviorare a cercetărilor de 
ultraacustică, la punerea acestei ramuri 
a științei în drepturile ei. Prin dezvol
tarea cercetărilor de ultraacustica, ca
drele formate împreună cu elementele 
tinere, își vor putea aduce o contribuție 
substanțială la progresul tehnicii și la 
afirmarea științei românești.



viața internațională
orientul APROPIAT: Ciocniri armate

între trupe izraeliene și egiptene

belgrad: Prima ședință
a Consiliului Federației

Alegerile din R. D. Germană

In ultima săptămînă orașul 
Bechar a cunoscut febra pre
gătirilor pentru un important 
eveniment: baza militară fran
ceză, aflată la 12 km, a fost 
evacuată. Ceremonia oficială 
pentru predarea bazei către ar
mata națională populară a Al
geriei a avut loc vineri dimi
neața.

Predarea bazei de la Bechar, 
la fel ca și a celorlalte două, 
de la Hammaguir și Reggane, 
evacuate acum cîteva săptă- 
mîni, a avut loc în conformi
tate cu acordurile de la Evian, 
care prevedeau menținerea de 
baze franceze pe pămîntul al
gerian numai pe o perioadă de 
cinci ani de la proclamarea 
independenței Algeriei.

Ca urmare a acestui act, 
Becharul va cunoaște impor
tante 
serie 
fostele 
pare a 
etc. — 
valoare a resurselor acestei re
giuni, la dezvoltarea ei din 
punct de vedere economic.

Cotidianul algerian „ 
Moudjahid" scrie că „eva
cuarea bazelor militare fran
ceze capătă o semnificație deo
sebită, mai ales acum, cînd im
perialismul mondial își spo
rește numărul bazelor militare 
pe care le folosește ca instru
mente ale politicii de intimi
dare și de șantaj"...

Evacuarea bazelor militare 
franceze de pe teritoriul Al
geriei derivă din relațiile sta
tornicite între cele două țări.

C. BENGA

CAIRO 2 (Agerpres). — Un co
municat dat publicității la Cairo 
anunță că opt tancuri izraeliene au 
deschis focul sîmbătă seara asupra 
localității Ras el Ayesh, la sud de 
Port Fuad. Un alt comunicat a a- 
nunțat că lupte între forțele egip
tene care apără Port Fuad și tru
pe izraeliene au avut loc și dumi
nică.

în legătură cu aceste ciocniri ar
mate, R.A.U. a adresat p notă ofi
cială Organizației Națiunilor Unite.

★
TEL AVIV 2 (Agerpres). •— Un 

purtător de cuvînt militar izraelian

a anunțat că o companie blindată 
egipteană a traversat sîmbătă seara 
Canalul de Suez și a pătruns în 
peninsula Sinai la 15 kilometri sud 
de Port Said, deschizînd foc de 
mortiere asupra unei unități izrae
liene.

Trupele egiptene au deschis foc 
de mortiere și în cursul zilei de du
minicii de pe malul vestic al Ca
nalului de Suez împotriva pozițiilor 
izraeliene.

în urma acestor lupte, delegația 
izraeliană la O.N.U. a depus o 
plîngere secretarului general U 
Thant.

BELGRAD 2 (Agerpres). — La 1 
iulie a avut loc la Belgrad prima 
ședință a Consiliului Federației, 
prezidată de Iosip Broz Tito, pre
ședintele Consiliului. La ședință a 
fost adoptat programul de activita
te al Consiliului Federației și a 
fost aleasă Comisia organizatorică, 
compusă din șase membri: Ed
vard Kardedi, Ivan Goșniak, Ve- 
liko Vlahivici, Kocea Popovici,

Svetozar Vukmanovici și Vladimir 
Popovici.

Potrivit prevederilor legii cu pri
vire la Consiliul Federației, în 
ședințele acestuia, pe care le con
voacă președintele republicii, ur
mează să fie examinate cele mai 
însemnate probleme de politică 
internă și externă, precum și alte 
probleme.

BERLIN 2. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite: în 
Republica Democrată Germană 
s-au desfășurat duminică alegeri 
generale. Prin fața urnelor au tre
cut, pentru a-și da votul candida- 
ților Frontului Național, 12,2 mi
lioane de alegători, inclusiv 
700 000 de tineri care au votat 
pentru prima oară.

în numeroase piețe și parcuri, 
ca și în fața unor centre de vot 
din Berlin și din alte orașe ale 
țării, artiști amatori și profesioniști 
au prezentat programe artistice.

Pentru cele 434 de locuri de 
deputat în Camera Populară au 
candidat 583 persoane, iar pen
tru 2 640 de locuri în sfaturile 
regionale au fost 3 504 candidați. 
La Berlin, alegătorii au putut alege 
din 266 candidați pe cei 200 depu- 
tați pentru Consiliul orășenesc.

Printre deputății aleși se află 
activiști de seamă ai P.S.U.G., ai 
Uniunii Creștin Democrate, Parti
dului Liber-Democrat, Partidului

Național Democrat, Partidului De
mocrat Țărănesc, Uniunii Sindi
catelor Libere Germane, Uniunii 
Tineretului Liber German, parti
de și organizații oare compun Fron
tul Național.

Festivitățile9
din Canada

OTTAWA 2 (Agerpres). — Ca
nada a sărbătorit la 1 iulie cea 
de-a 100-a aniversare a proclamă
rii Confederației Canada. La festi
vități au participat regina Elisa- 
beta a Angliei și ducele de Edin
burgh. Sărbătoarea națională a Ca
nadei a fost marcată, la ora 24, 
în întreaga țară, de 100 salve de 
tun. în toate orașele au loc parăzi 
și mari serbări populare.

,El

Cererea de extrădare a guvernului congolez

Alger

al rundei Kennedy

schimbări pozitive. O 
de instalații de la 
baze — stații de pom- 

apei, centrale electrice 
vor servi la punerea în Chombe reținut la Alger

(Urmare din pag. I)
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Bethlehem — alarmate de 
concurența unor produse 
de calitate egală dar mai 
ieftine — au pornit o vio
lentă campanie pentru in
troducerea unor noi ba
riere vamale. Dacă vor 
reuși — ceea ce nu trebuie 
exclus — efectele măsuri
lor de liberalizare adopta
te în cadrul „rundei Ken
nedy" vor fi anulate.

In aceeași declarație din 
15 mai, E. W. White afirma 
că, întrucît interesele țări-

RELAȚII DIPLOMATICE. A- 
genfia M.T.I. anunță că guvernele R. P. 
Ungare și Libiei au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de amba
sade.

DEFICIT. Anul financiar 1966— 
1967 al S.U.A. s-a încheiat la sfîrșitul 
lunii iunie cu un deficit de 11 mi
liarde dolari. Cercurile financia
re din Washington apreciază că a- 
cest deficit este cu 1,3 miliarde mai 
mare decît prevederile inițiale și re
prezintă, totodată, cel mai ridicat ni
vel atins în perioada postbelică. Una 
din cauzele principale ale deficitului 
înregistrat o constituie cheltuielile le
gate de războiul pe care S.U.A. îl 
duc în Vietnam.

DACA ÎNCHIDEREA CANA
LULUI DE SUEZ SE VA MEN
ȚINE în continuare — apreciază săp- 
tămînalul britanic „Sunday Times" — 
în perioada iunie—noiembrie compa
niile petroliere internaționale care de
servesc Europa occidentală, vor suporta 
cheltuieli suplimentare pentru transpor
tarea petrolului de aproximativ 450 
milioane lire sterline.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntetl*, Tel, 17 60 1#, 17 60 20, Abonamentele ae fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorU voluntari din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

LISABONA

Domnia arbitrariului
Un grup de deputați ai par

lamentului canadian dezvăluie 
în publicația „Tribune" una 
din principalele metode „de 
lucru* ale poliției politice por
tugheze : „în timpul călătoriei 
grupului nostru prin Portuga
lia am avut convorbiri cu ju
riști, studenți, ziariști, repre
zentanți al bisericii catolice, 
rude și prieteni ai deținuților 
politici. Tot ceea ce au decla
rat ei constituie un întreg șu
voi de mărturii împotriva sis
temului care neagă total prin
cipalele drepturi ale omului. 
Suportul acestui sistem îl con
stituie detențiunea preventivă. 
Decretele oficiale care au pu
tere de legi permit poliției po
litice să aplice închisoare 
preventivă pe termen pînă la

6 luni, fără a aduce nici un 
fel de acuzații, oricăror per
soane bănuite de a fi comis 
„acțiuni subversive*. închisoa
rea preventivă este folosită în 
mod curent în Portugalia.

Cea mai obișnuită tortură 
constă în a-i interzice aresta
tului să doarmă, și aceasta 
vreme îndelungată. Din vre
me în vreme, el este supus in
terogatoriului. Mărturiile obți
nute pe această cale sînt con
siderate drept probe. Ce intră 
în categoria de „acțiuni sub
versive" ? Juriști din Lisabona 
au răspuns în felul următor la 
întrebare : „Chiar și această 
convorbire cu dumneavoastră 
poate fi considerată drept ac
tivitate „subversivă"...

„Capitolul periferic
Ostași al for

țelor patrioti
ce sud-vietna- 
meze traversînd 
un rîu pentru a 
ocupa noi pozi
ții de luptă.

Ședința C. C. al U. C. I. 
î 1

BELGRAD (Agerpres). — în cu- 
vîntarea rostită la cea de-a 7-a 
ședință a Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, președintele U.C.I., Iosip Broz 
Tito, a vorbit despre unele pro
bleme ale situației și relațiilor in
ternaționale. El s-a referit pe larg 
la conflictul din Orientul Apro
piat și a declarat că pentru a se 
putea trece la o rezolvare pe cale 
pașnică a problemelor dintre Iz-
rael și țările arabe este necesar, 
în primul rînd, ca trupele izrae
liene să se retragă.

I. B. Tito a spus în continuare 
că tot ceea ce s-a petrecut pînă în 
prezent în Orientul Apropiat con
stituie o parte a politicii de pre
siune la care, din timp în timp 
sînt supuse și alte țări. La aceas
ta servesc bazele militare și con
centrarea puternică a forțelor ma
ritime, care reprezintă un mare 
pericol pentru toți.

Președintele U.C.I. a subliniat 
pericolul pentru pacea mondială 
pe care-1 constituie războaiele lo
cale dezlănțuite de imperialiști în 
scopul realizării dominației lor. 
în această ordine de idei, vorbito
rul a arătat că, atunci cînd S.U.A. 
au văzut că nu pot să înfrîngă 
răscoala din Vietnamul de sud, ele 
au atacat o țară independentă — 
Republica Democrată Vietnam — 
bombardînd-o neîncetat și provo- 
cînd grave distrugeri.

B. Tito a menționat că în

timpul desfășurării crizei din Ori
entul Apropiat, conducătorii 
R. S. F. Iugoslavia au avut con
vorbiri prietenești și schimburi de 
păreri cu personalități politice din 
diferite țări, printre care ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu. Vorbitorul a relevat ajuto
rul politic și economic acordat de 
lugoslayia țărilor arabe.

în încheierea cuvîntării, pre
ședintele U.C.I. a chemat la uni
rea eforturilor țărilor iubitoare de 
pace pentru zădărnicirea planuri
lor imperialiștilor.

La ședință, Mialko Todorovici, 
secretar al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., a prezentat un 
referat cu privire la reorganizarea 
U.C.I.

După încheierea discuțiilor pe 
marginea referatului, au fost 
adoptate în unanimitate concluziile 
privind schimbările în modul de 
organizare a U.C.I. La ședință a 
fost adoptată, de asemenea, hotărî- 
rea ca cel de-al IX-lea Congres al 
U.C.I. să aibă loc la sfîrșitul anu
lui 1968.

Au fost adoptate și concluziile 
privind problemele actuale ale 
luptătorilor din războiul de elibe
rare națională și concluziile des
pre unele probleme actuale ale 
situației internaționale.

La ședință, a fost ales ca mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I. 
Albert Iakopici.

PARIS 2 (Agerpres). — Moise 
Chombe, fost prim-ministru al Re
publicii Congo (Kinshasa), îm
preună cu un grup de persoane de 
naționalitate belgiană, este reținut 
de autoritățile algeriene — a a- 
nunțat postul de radio Alger. 
Avionul la bordul căruia călătorea 
Chombe sîmbătă venind de la Ma
drid „a aterizat pe un aerodrom 
militar algerian". Citînd surse bine 
informate, agenția France Presse 
precizează că interogarea lui Moise 
Chombe și a persoanelor care îl 
însoțesc se desfășoară la aerodro
mul Boufarik, în apropiere de Al
ger. Potrivit agenției, se crede că 
la bordul avionului s-ar fi produs 
o răzvrătire iar membrii echipaju
lui au cerut permisiunea autorită
ților algeriene să aterizeze. Aceeași 
sursă menționează că autoritățile 
algeriene nu au nici un fel de a- 
mestec în această problemă.

★

KINSHASA 2 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Congo a cerut o- 
ficial guvernului algerian extrăda-

Acum, cînd instrumente
le Actului final au fost 
ratificate de părțile con
tractante, unele rezultate 
ale negocierilor Kennedy 
din cadrul „Acordului ge
neral asupra tarifelor 
și comerțului — GATT" 
pot fi apreciate la propor
țiile lor reale. .

Pe plan 'politic, „Runda 
Kennedy" este, indiscuta
bil, un eșec. Iri concepția 
inițiatorului ei, fostul pre
ședinte al Statelor Unite, 
ar fi trebuit să fie un mij
loc de realizare a unei co
munități atlantice — sau, 
cum a declarat John Ken
nedy la 11 ianuarie 1962 
în fața Congresului, o co
munitate de națiuni prac- 
ticînd aceeași politică de 
ajutor, schimburi, monedă, 
apărare și aceeași diplo
mație. După patru ani de 
negocieri, adesea dramati
ce, s-a demonstrat că edi
ficiul atlantic imaginat de 
Kennedy rămîne o himeră, 
în fața voinței țărilor vest- 
europene de a se opune 
puterii americane. Pentru 
că popoarele Europei de 
vest au înțeles ce anume ar 
putea însemna o „comuni
tate" sub semnul dolaru
lui.

Pe planul tranzacțiilor 
comerciale, pornind de la 
ipoteza reducerii tuturor 
tarifelor vamale cu 50 la 
sută, participanții la nego
cieri au convenit însă asu- 

' pra unor reduceri care re
prezintă numai aproxima
tiv 33 la sută din actualele 
taxe, întregi categorii de 
produse fiind excluse din 
negocieri. Astfel, n-au fost 
luate în considerare cerea
lele, carnea și produsele 
lactate, reprezentînd o par
te considerabilă a schim
burilor mondiale. Pentru 
aceste produse urmează să 
se recurgă la eventuale a- 
corduri bilaterale sau an
gajamente cu caracter mai 
mult sau mai puțin general.

La încheierea negocieri
lor, în noaptea de 14 spre 
15 mai. directorul general 
al GATT, Erik Wyndham 
White a declarat că „s-a a- 
juns la acorduri de o re
marcabilă importantă" a- 
supra produselor chimice 
și oțelului. După o lună 
și jumătate, faptele le dez
mint: „cei șase" din Piața 
comună și Marea Britanie 
nu recunosc decît o frac
țiune din reducerile con
simțite la produsele chi
mice, restul depinzînd de 
abolirea în Statele Unite a 
faimosului „American 
lling price", obstacol 
tarifar care evaluează 
pectivele produse în 
port cu prețul lor de

se- 
ne- 
res- 
ra- 

__  .---.1. vîn- 
zare pe piața americană.

Situația nu se prezintă 
mai promițător în sectorul 
siderurgiei. în ciuda acor
dului încheiat, conducăto
rii principalelor societăți 
siderurgice americane cer 
introducerea unor noi mă
suri protecționiste, prin 
aplicarea unor taxe su
plimentare asupra lami
natelor europene si ja
poneze importate în S.U.A. 
Mari monopoluri ca U. S. 
Steel, Republic Steel și

lor în curs de dezvoltare 
au fost ignorate, partici
panta la negocieri „s-au 
pronunțat pentru realiza
rea unei hotărîri asupra 
acestui punct înainte ca 
Protocolul consfințind re
zultatele negocierilor co
merciale să fie supus 
semnării". Era vorba în
deosebi de reducerea sub
stanțială sau chiar de su
primarea taxelor asupra 
produselor tropicale, țesă
turilor de mînă, produselor 
de artizanat și unor produ
se fabricate, neglijabile în 
ansamblul schimburilor 
mondiale, dar esențiale pen
tru respectivele țări. După 
o lună și jumătate, E.W. 
White declară că „efortu
rile" țărilor occidentale in
dustrializate de a satisface 
aceste elementare interese 
ale țărilor subdezvoltate 
s-au soldat prîntr-un eșec.

După cum a spus un 
delegat latino-american, 
țările subdezvoltate n-au 
obținut decît „rezultate 
limitate și minime, iar 
acțiunea lor în cursul 
întregii durate a negocieri
lor a fost secundară și mar
ginală". Exportatoare de 
produse tropicale, ele con
stată — după patru ani 
de negocieri — că „nu s-au 
luat măsurile necesare pen
tru a se pune imediat în 
aplicare reducerile acordate 
în favoarea produselor al 
căror export prezintă un 
interes deosebit pentru ță
rile subdezvoltate". în ce 
privește exportul de car
ne, care are o impor
tanță vitală pentru co
merțul lor, ele constată 
că, departe de a-1 liberaliza, 
o serie de țări dezvoltate 
„mențin și indică obstacole 
netarifare în acest sector, 
violînd obligațiile ce Ie 
revin prin acordul gene
ral".

Calculînd concesiile ob
ținute la capătul, nego
cierilor tarifare de’ la Ge
neva, marii producători de 
neste ocean totalizează un 
beneficiu de 7—8 miliarde 
de dolari. în schimb, cresc 
de pe acum în toate țările 
membre ale GATT prețurile 
de vînzare la numeroase 
nroduse, întrucît aceiași 
beneficiari le „adaptează" 
la noile condiții.

Acordul de la Geneva a 
fost obținut după bătălii

înverșunate și prin 
de ultimă clipă. La 
în primul moment 
laxare după o 
perioadă de încordare, 
protagoniștii principali au 
vorbit euforic, despre „o 
nouă eră în economia 
mondială". Puține zile 
după aceea însă, incer
titudinea și-a pus ampren
ta asupra dogmelor elabo
rate la Geneva. Statele 
Unite și-au retras ofertele 
privind aluminiul, produ
sele de lînă și siderurgice, 
în total, un volum de apro
ximativ 200 milioane do
lari, prejudiciabil țărilor 
Pieței comune.

Vineri dimineața, înain
tea semnării Actului final 
al negocierilor tarifare, di
rectorul general al GATT. 
a spus : „Acordul general 
indică drumul spre alte 
realizări. Dimpotrivă, edi
ficiul e fragil și contestat 
fără încetare". Timpul va 
da răspuns acestei neliniști.

concesii
15 mai, 
de re- 
lungă

rea lui Moise Chombe, în prezent 
deținut la Alger, anunță un comu
nicat- dat publicității de Comisia 
politică a guvernului din Kinshasa.

Postul de radio Kinshasa a difu
zat amănunte privind un complot 
pus la cale de Moise Chombe pen
tru răsturnarea actualului guvern 
congolez. Acest complot prevedea 
sabotaje economice în Katanga și 
în centrul Congoului, încercarea 
de provocare a unei răscoale ar
mate și declanșarea unui război 
civil, precum și „eliminarea fizică" 
a președintelui Mobutu.

Potrivit știrilor sosite la Kin
shasa, Chombe care a fost condam
nat la moarte de un tribunal mili
tar congolez pentru înaltă trădare, 
se află în prezent la aeroportul 
militar Boufarik, la 25 kilometri 
de Alger. Surse algeriene au indi
cat că, după toate probabilitățile, 
fostul premier al Congoului a fost 
răpit în timp ce se îndrepta cu a- 
vionu] de Ia Madrid spre Palma 
de Majorca. Avionul în care se 
afla el aparținea companiei brita
nice „Air Hanson Limited".

agențiile de presă

transmit

O MARE MANIFESTAȚIE 
ÎMPOTRIVA AGRESIUNII IM
PERIALISTE ÎN VIETNAM, 
la care au participat peste 2000 de 
persoane, în majoritate tineri, a avut 
loc la Montreal (Canada). Manifes- 
tanții sosiți din întreaga țară au stră
bătut străzile orașului, purtînd pan
carte împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.

la fondul jubileului, ca rezultat al 
eforturilor ce se depun în între
prinderi pentru îmbunătățirea ac
tivității de producție, ridicării pro
ductivității muncii și sporirii bene
ficiilor. Jubileului de 50 de ani îi 
sînt consacrate de asemenea, va
loroase realizări obținute pe tă- 
rîmul științei, artei și culturii. O 
mare amploare au luat construc
țiile de locuințe. Moscova în haine 
estivale pare mai trepidantă sub 
brațele macaralelor. La marginea 
orașului, în toate punctele cardi
nale, se întind șantierele noilor 
cartiere de locuit. Aceeași ima
gine a avîntului constructiv ne-a 
însoțit la Zaporojie, Jdanov, 
Krivoirog, Donețk și în alte orașe 
pe care le-âm vizitat.

Vizita noastră a început cu In
stitutul de cercetări științifice în 
domeniul metalurgiei din Mos
cova, un uriaș laborator al siderur
giei sovietice, cu peste 3 000 de 
colaboratori. Institutul întreține o 
strînsă legătură cu marile combi
nate metalurgice din țară, în ca
drul cărora desfășoară o vastă ac
tivitate științifică. Cercetătorii lu
crează în prezent la perfecționarea 
turnării continue a oțelului, me
todă înaintată a siderurgiei con
temporane, aplicată pentru prima 
dată în U.R.S.S., la combinatul de 
la Novolipețk. Centru de știință, 
Institutul este totodată și o per
manentă școală de generalizare a 
tot ceea ce este nou în metalurgie. 
Ni s-a relatat că șefii laboratoare
lor uzinale din numeroase între
prinderi sînt invitați periodic la 
Institut pentru a asista la di
verse expuneri. Cîtă autoritate și-a 
cîștigat acest institut o dovedește 
faptul că în cadrul lui funcțio
nează trei comisii speciale, cărora 
li se prezintă teze de doctorat.

O activitate laborioasă se desfă
șoară și la Institutul de proiectare 
pentru industria siderurgică din

Moscova. Am remarcat -preocupa
rea pentru crearea unor agregate 
din ce în ce mai puternice. Printre 
altele, se proiectează un furnal cu 
o capacitate de 2 700 metri cubi și 
convertizoare de 250 de tone. Tot 
aici se proiectează o mare uzină 
metalurgică, fără laminor, numai 
pe bază de turnare continuă a oțe
lului.

Organizațiile de partid din între
prinderile vizitate și organizațiile 
de partid regionale, raionale și oră-, 
șenești conduc în mod activ tre
burile economice. La Krivoirog și

elaborează măsurile pentru dezvol
tarea industrială a regiunii.

O formă, interesantă și eficace 
de legătură a organizațiilor de par
tid cu colectivul întreprinderilor. 
metalurgice ne-a fost relatată la 
combinatul din Krivoirog. Aici se 
țin săptămînal ședințe pe secții de 
producție, la care participă munci
torii, cadre de conducere, biroul 
organizației de partid, reprezen
tanți ai organizației sindicale și ai 
KomsomolUlui. Discuțiile se referă 
la problemele ce interesează bunul 
mers al activității din combinat și

Zaporojie, am remarcat faptul că 
primii secretari ai comitetelor oră
șenești de partid și alți activiști 
cunosc detalii ale procesului teh- ■ 
nologic din combinatele metalur
gice, ceea ce le dă posibilitatea să 
sesizeze neajunsurile ce se ivesc în 
activitatea de producție, să inter
vină operativ pentru lichidarea lor, 
pentru a asigura mersul înainte. 
De altfel, mulți dintre activiștii de 
partid sînt specialiști cu studii su
perioare și cu o îndelungată prac
tică în întreprinderile metalurgice.

Pentru rezolvarea unor proble
me ale conducerii economiei, orga
nizațiile de partid mobilizează 
cercuri largi de oameni. Pe lîngă 
secțiile comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești de partid func
ționează comisii în diverse domenii 
alcătuite din activiști obștești. La 
comitetul regional din Donețk, de 
pildă, luorează 120 de instructori 
obștești și o comisie formată din 
specialiști cu calificare înaltă care

sînt urmate de măsuri corespun
zătoare..

Generalizarea experienței înain
tate face Obiectul unei griji per
manente a organizațiilor de partid, 
în bazinul Donețului se desfășoară 
un schimb de experiență între oțe- 
larii. locali, iar la Zaporojie un 
schimb de experiență cu brigada 
de la cuptorul nr. 6 Siemens Mar
tin de la combinatul „Zaporojstal" 
care dă o producție anuală de 
540.000 tone oțel.

Ceea ce caracterizează evoluția 
actuală a industriei siderurgice so
vietice este crearea unor agregate 
de mare capacitate cu un înalt 
grad de mecanizare și automati
zare. în decursul vizitei noastre, 
în sudul Ucrainei, am văzut fur
nale înalte în plină construcție. La 
Krivoirog se construiește un furnal 
de 2 700 metri oubi care va produce 
anual tot atîta fontă cît realizează 
Turcia, Danemarca și Norvegia la 
un loc. Pentru alimentarea furna-

lului eu materie primă vor fi ne
cesare zilnic 8—9 trenuri încărcate 
cu cocs și aglomerat.

în multe din întreprinderile si
derurgice prin care am trecut se 
folosește oxigenul atît la furnale 
cît și în oțelării, ceea ce asigură 
o producție sporită și o reducere 
a consumului de cocs. La combina
tul „Azovstal" din orașul Jdanov 
s-au introdus, la unul din furnale, 
mașini de calcul pentru măsurarea 
parametrilor de bază și alegerea 
automată a regimului optim de 
funcționare. Mașinile de calcul dau 
zilnic oțelarilor situația producției. 
La Donețk, o instalație'de turnare 
continuă cu mare capacitate și do
tată la un nivel tehnic avansat, 
asigură calitatea superioară a me
talului.

Paralel cu eforturile pentru in
troducerea automatizării și meto
delor înaintate în întreprinderile 
metalurgice se intensifică grija 
pentru protecția oamenilor muncii. 
Ne-a fost plăcut să constatăm, de 
pildă, că la fabrica de îmbogățire 
a minereului din Krivoirog un sis
tem de desprăfuire umedă a redus 
considerabil procentul de impuri
tăți în atmosferă. Praful negru a 
dispărut aproape cu desăvîrșire. în 
toate centrele siderurgice pe care 
le-am vizitat se introduce un sis
tem de curățire a gazelor prin 
filtre.

Este incontestabil faptul . că 
schimbul de experiență pe care 
l-am avut ne-a îmbogățit reciproc 
cunoștințele. Asemenea vizite sînt 
întotdeauna utile pentru că lărgesc 
contactele între partidele și popoa
rele noastre, contribuind la întă
rirea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală. Ne-am în
tors cu amintiri plăcute și cu con- 

. vingerea că schimburile de expe
riență se vor dezvolta în continuare, 
— așa cum a arătat în repetate 
rînduri partidul nostru — în in
teresul ambelor popoare și partide, 
al cauzei generale a socialismului 
și păcii.

CANCELARUL VEST-GER- 
MAN KIESINGER, luînd cuvîn- 
tul la congresul Uniunii creștin-so- 
ciale (ramura bavareză a Uniunii 
creștin-democrate), care are loc la 
MUnchen, s-a referit, printre altele, 
la dificultățile financiare ale țării. 
„Niciodată de la crearea Republi
cii Federale, a declarat el, situația 
internă nu a fost atît de delicată. 
Este vorba de existența sa“. Can
celarul a apreciat că, dacă situația 
financiară actuală nu va putea fi 
redresată, va rezulta „o nemulțu
mire profundă în rîndurile popu
lației, ceea ce va zdruncina încre
derea nu numai față de guvern, 
dar și față de stat".

INCIDENTE RASIALE ÎN 
S.U.A. Sfîrșitul săptămînii trecute 
a fost marcat în orașul Buffalo (sta- 
tul'New York) de noi incidente ra
siale. Poliția a intervenit cu bru
talitate operînd totodată zece noi 
arestări. Sîmbătă a fost a patra 
zi consecutivă cînd grupuri de ne
gri au ieșit în stradă cerînd să 
se pună capăt discriminărilor ra
siale și drepturi egale la încadră
rile în muncă. Bilanțul incidente
lor care s-au produs în această 
săptămînă la Buffalo indică ur
mătoarele cifre oficiale: 68 de ră
niți și peste 200 de arestați.


