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rutier

Peste Dunăre, între Vadul 
și Giurgeni, se construiește 
mai mare pod de circulație 
tieră 
strucția 
crare de mari proporții- — 
a fost determinată de necesi
tatea asigurării unei legături ru
tiere permanente fi rapide între 
Dobrogea și celelalte regiuni ale 
țării.E vorba atît de transportul 
auto de mărfuri și materii prime, 
care crește continuu, cît și de fap
tul că spre litoralul Mării Negre 
se îndreaptă un mare număr de 
turiști din țară și de peste ho
tare. Statisticile arată că vara, 
prin acest punct, Dunărea e 
traversată zilnic de peste 1 400 de 
autovehicule.

Condițiile de lucru de aici sînt 
deosebite, impunînd soluționarea 
unor probleme tehnice complexe 
— ne-a declarat inginerul Bo
ris Poenaru, directorul tehnic 
al grupului de șantiere — pod 
Hîrșova. Fundațiile vor trebui co- 
borîte la peste 40 m adîncime. 
Pentru a ajunge la această cotă, 
unde vom da de pămînt solid, fo
losim metoda coloanelor forate în 
tub metalic cu cămașa recupera
bilă. In felul acesta realizăm 
economie de timp și materiale iar 
productivitatea muncii crește față 
de metoda clasică cu chesoane. 
La primul picior al podu
lui se 
metoda 
montarea grinzilor din beton 
armat pretensionate, ce au 
o greutate de peste 140 tone, 
construim dispozitive speciale de 
ridicare și de transport. De aseme
nea, a trebuit să avem în vedere 
și asigurarea unor condiții bune 
de navigație și scurgere a sloiuri- 
lor de gheață în timpul iernii, 
prin crearea unor deschideri mari 
(la podul propriu-zis ele ating 
dimensiunile de 120—160 m).

Lucrările de organizare, care au 
necesitat un mare volum de mun
că, sînt aproape gata. Pe o dis
tanță de circa 8 km, între halta 
Lunca Dunării și Giurgeni, a fost 
construită o cale ferată; s-au mai 
executat drumuri de acces pe șan
tier ce însumează 4 km, diguri de 
protecție și dane de descărcare a 
materialelor, un atelier mecanic, 
depozite, centrală termică, grup 
social etc. Lucrările se desfă
șoară intens și la construcția de 
bază. La viaducte s-au executat 
coloanele forate, iar acum se lu
crează la coloanele primelor trei 
picioare ale podului. Construc
ția podului necesită circa 200000 
m.c. elemente prefabricate din 
beton. Datorită gabaritului și 
greutății mari, acestea se vor tur
na la poligonul amenajat pe șan
tier. Pînă acum au și fost turnate 
35 de coloane din beton. S-a în
ceput și construcția rampelor de 
acces la pod. Șantierul a fost do
tat cu utilaje moderne de înaltă 
tehnicitate. Aici lucrează macara
le de mare capacitate, vibratoare, 
vibrosonete, compresoare, exca
vatoare etc. Terasamentele, fora
jul, vibrarea și alte lucrări se 
execută în întregime mecanizat.

La sfîrșitul anului 1969 podul 
de oțel și beton va lega cele 
două maluri ale Dunării, asigu- 
rînd condiții optime de desfă
șurare a circulației rutiere pe dru
mul ce leagă Dobrogea de cele
lalte regiuni ale țării.

Vasile M1HAI corespondentul „Scînfeii"
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vibrării, iar pentru

Din partea Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, a Consiliului de Stat 

și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

în rîndul problemelor fundamentale, ridicate de organizarea modernă a producției și a muncii, știința conducerii întreprinderilor ocupă un loc de prim rang. Concepută într-un cadru complex, în care se interferează diverse domenii ale cercetării tehnice, economice, sociologice, matematice, știința conducerii își propune ca principal obiectiv sporirea eficienței generale a producției și a muncii. Neîndoielnic, în practica mondială s-a acumulat în acest sens o experiență incontestabilă. Eforturile care se depun în întreprinderile noastre pentru a cunoaște această experiență, limitele ei de aplicabilitate, în scopul promovării cu curaj a metodelor științifice de conducere răspund deci unor tendințe și cerințe obiective. Ele au fost exprimate cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Partidul promovează un spirit 
nou, științific, în industrie și agri
cultură, în planificarea și condu
cerea economiei, în toate domeniile 
construcției socialismului, acțio
nează pentru înlăturarea practici
lor învechite, a mentalității anchi
lozate, care frîneâză mersul îna
inte".Ce probleme mai deosebite se pun în legătură cu promovarea științei de a conduce în unele din întreprinderile economice ? Mai înțîi, este vorba de existența unei struc
turi raționale a aparatului de conducere, desfășurată pe o „schemă"

cît mai simplă, cu un număr bine 
dimensionat de trepte ierarhice. Un angrenaj precis și suplu, în care fiecare factor are atribuții clare, asigură conducerea întreprinderii cu mare operativitate și eficiență pe cînd, complicarea și multiplicarea treptelor ierarhice diluează răspunderea și generează uneori formalism. Privind prin prisma acestor aprecieri, se constată că majoritatea întreprinderilor din regiune folosesc scheme de conducere încărcate. Ca urmare, ordinele forurilor de resort ca și propriile hotărîri ale conducerii întreprinderii se transmit printr-o filieră destul de greoaie — de aplicarea lor, în ultimă instanță,, ocu- pîndu-se efectiv numai secțiile și sectoarele de producție.Dar de ce se ivesc asemenea situații ? Motivele sînt mai multe. După părerea mea, unul din ele — poate chiar esențial — constă în faptul că directorul răspunde 
nemijlocit de o serie de servicii, 
ceea ce îi răpește un timp foarte 
prețios. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, din cauza centralizării excesive, în unele din unitățile economice ale regiunii nu se ia nici o măsură — de la probleme de angajări și achitarea abonamentelor — fără aprobarea directorului, ceea ce, de asemenea, îi mărunțește timpul și îl împinge spre rezolvarea proble-
(Continuare în pag. a III-a)

CARTIER 
NOU LA 
REȘIȚA

Timișoara (Corespondentul 
„Scînteii"). — După Lunca Po- 
mostului și Moroasa, un nou car
tier s-a adăugat în ultimii ani bă- 
trînei cetăți a oțelului de pe ma
lurile Birzavei. Este vorbă de 
cartierul reșițean Lunca Birzavei 
sau, cum îi spun localnicii, 
Găvîndari. Cam pe la sfîrșitul lu- 
nei mai a anului 1963, construc
torii au început să excaveze pri
mele cupe de pămînt pe locurile 
unde urma să se toarne, temeli
ile noului cartier al orașului Re
șița. De la un an la altul a cres
cut numărul blocurilor date în 
folosință, noul cartier căpătînd 
forma unui adevărat oraș.

Locuitorii lui sînt oțelari, fw- 
naliști și constructori de mașini 
din mîihile cărora ies zeci de mii 
de tone de oțel, fontă și lami
nate, o gamă variată de mașini șt 
utilaje, care contribuie la dezvol
tarea economiei naționale, la 
meșterea prestigiului peste ho
tare a industriei noastre socia
liste. In ziua de 12 iulie s-au 
dat în folosință ultimele aparta
mente planificate pentru acest 
an în acest cartier. Numărul a- 
parlamentelor construite în patru 
ani se ridică la 2 340, aici lo
cuind în momentul de față aproa
pe 10 000 de reșițeni. Ei au la dis
poziție o școală generală cu 24 
de clase, un liceu tot cu 24 săli 
de clasă, uri dispensar, complex 
comercial, o farmacie. După cum 
ne informează tov. Gheorghe A- 
vram, președintele Sfatului popu
lar al orașului Reșița, noul cartier 
va avea în final 10 500 aparta
mente, în care vor locui circa 
42 000 locuitori.

La Fabrica de obiecte sanitare din porfelan-București Foto : Agerpre?

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România exprimă adînca lor durere cu prilejul încetării din viață a strălucitului reprezentant al culturii românești — Tudor Arghezi.Clasic al literaturii noastre, marele poet și prozator și-a consacrat cu dăruire întreaga viață și activitate făuririi unei opere monumentale străbătută de o incandescentă dragoste pentru patrie și popor, de înaltele idealuri ale umanismului și progresului social.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Scrisul lui Tudor Arghezi, înnobilat de un fierbinte patriotism, reprezintă o vibrantă imagine poetică a marilor transformări din anii luminoși ai făuririi României socialiste. Neîntrecut maestru al cuvîntului, ale cărui lucrări reprezintă o remarcabilă expresie a înaltelor virtuți creatoare ale poporului român, Tudor Arghezi a adus o contribuție nepieritoare la îmbogățirea tezaurului culturii naționale și universale.
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA

Academia Republicii Socialiste România, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Scriitorilor anunță cu profundă durere
încetarea din viață, după o grea suferință, în ziua de 14 iulie 1967, ora 22,30, a marelui poet și prozator al țării noastre, clasic al lite

raturii române, academicianul Tudor Arghezi, președintele de onoare al Uniunii Scriitorilor.
ACADEMIA REPUBLICII COMITETUL DE STAT
SOCIALISTE ROMÂNIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

★S-a stins din viață, în seara zilei de 14 iulie. Tudor Arghezi, strălucit reprezentant al culturii românești. Expresie vibrantă a spiritualității naționale, poet, prozator, pamfletar și eseist, Tudor Arghezi a sin'etizat in vasta sa creație valorile morale și estetice ale poporului nostru, experiența sa milenară, idealurile sale de dreptate națională și socială, transpunîndu-le într-o operă de geniu, în care arta cuvîntului românesc atinge înalte culmi. Așe- zînd cu credință la căpă- tîi hrisovul sutelor de ani de răzvrătire și luptă a străbunilor, oglindind in noi și noi ipostaze comoara sufletului popular, Tudor Arghezi proiectează în arta universală trăsăturile specifice ale sensibilității și gîr.di- rii oamenilor de pe a- ceste iocuri. Timp de peste 70 de ani condeiul său scăpărător a fosl prezent fără întrerupere în viața literară și în publicații, determinînd curente de opinii în favoarea înnoirii sociale și artistice. El a realizat, astfel, în literatura română, cea mai importantă sinteză poetică a veacului.Tudor Arghezi a văzut lumina zilei la 21 mai 1880 în București, într-o familie de obîrșie țărănească din Cărbuneștii Gorjului. Școala primară și secundară o urmează la București. Elev fiind, este nevoit să-și cîștige singur existența ca practicant la judecătoria de ocol, ucenic la un atelier de sculptură, copist. Debutează la vîrsta de 16 ani în Liga 
Ortodoxă, revistă a lui Alexandru Macedonski. Leagă, încă din această perioadă, prietenii statornice cu Gala Galac- tion, N. D. Cocea, V. Demetrius etc., împreună cu care, mai tîrziu, va colabora la diverse publicații de orientare progresistă. Biografia lui cunoaște în această epocă o bogată experiență care avea să se reflecte mai tîrziu în operă. Lucrează ca

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMÂNIA
★ajutor de chimist și laborant la o fabrică de zahăr, apoi, trecînd prințr-un moment de acută criză morală, devine vremelnic monah la Mînâstirea Cernica. Nu părăsește însă niciodată preocupările literare, în 1904 editează, împreună cu V. Demetrius, revista săptămînală Li

nia Dreaptă. După o ședere de cîți-

va ani în străinătate, la Fribourg, Geneva, Paris, unde își cîștigă existența ca meșteșugar, se întoarce în țară, colaborează la Facla și Viața 
socială, reviste legate de mișcarea muncitorească, afirmîndu-se strălucit atît în poezie, cît și prin virulente pamflete antimonarhice. Editează el însuși prestigioase perio-

*7dice literare : Cronica, Cugetul ro
mânesc, Bilete de papagal. Activitatea lui poetică și publicistică trezește puternice ecouri în conștiința contemporanilor și, cu mult înainte de a tipări primul volum de ver-, suri, Tudor Arghezi se afirmă drept una dintre cele mai profunde voci poetice de după Eminescu. în 1927, cînd scriitorul împlinea 47 de ani, apare volumul „Cuvinte potri

vite", urmat de „Fiori1 
de Mucigai", „Cărticica 
de seară" și „Hore", culegeri care au impus definitiv, în lirica românească, puternica origi-, nalitate a personalității lui Tudor Arghezi. Alte volume „Poarta neagră",■ 
„Icoane de lemn", „Ta
blete din țara de Kuty" . însumează.articole și tablete care exprimă participarea intensă a scriitorului la viața socială a epocii, atitudinea lui' protestatară față de instituțiile și morala so-v cietății burgheze. în- poemul în proză („Ce-ai 
cu mine, vîntule ?" și 
„Cartea cu jucării"), precum și în roman („Ochii 
Maicii Domnului", „Ci
mitirul Buna Vestire", 
„Lina"), Tudor Arghezi aduce, de asemenea, în literatura română contribuții care îi întregesc complexa personalitate artistică.Prețuirea și iubirea, pe care totdeauna scriitorul le-a manifestat)' față de poporul său, au căpătat o expresie deosebită în scrierile din timpul celui de-al doilea război mondial. Pătruns de un fierbinte patriotism, înțelegînd sensul dezvoltării istorice a poporului român, Tudor Arghezi s-a alăturat, luptei forțelor patriotice pentru in-, dependență națională, s-a ridicat cu i toată vehemența și autoritatea cuvîntului său împotriva dictaturii fasciste și a ocupației hitleriste. Pentru atitudinea sa potrivnică fascismului și ororilor războiului,
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DESCHIDEȚI LARG PORȚILE STADIOANELOR!
In legătură cu situația din fotbal, 

dar și din alte sporturi, ca atletis
mul, gimnastica, înotul, s-a subliniat 
că o problemă cheie o formează asi
gurarea unei baze de masă în sportul 
respectiv. Mai multe mii, mai multe 
zeci și Sute de mii de elevi, studenți, 
tineri de toate profesiile trebuie. în
drumați să practice sportul, să facă 
educație fizică) Această cerință pre
supune însă în primul rînd nume
roase spații adecvate — nu neapărat 

■ stadioane complexe, amenajări costi
sitoare, ■ ci ■ și terenuri simple în a- 
propierea noilor ansambluri de lo
cuințe. Pe bună dreptate s-a subli
niat în presă necesitatea creării unor 
asemenea < terenuri, a căror amena
jare pe spațiile virane este cit se 
poate de economică. Dar, firește, a- 
ceasta nu poate însemna ignorarea 
modului în care . funcționează sta
dioanele existente în numeroase lo
calități. stadioane construite cu nu 
puține eforturi și în jurul cărora 
ar trebui să roiască amatorii de 
sport. Mai ales acum în miezul va
canței. al verii — moment special 
ales de ancheta noastră organizată 
pe tema „Cum întîmpină, cum pri
mesc și ce posibilități oferă stadioa
nele amatorilor de sport ?“

tivi. „Problema este ca și rezolvată" 
— ni se spune, de la început. Și, spre 
edificare, ne este prezentat, însoțit 
de amănuntele de rigoare, „un cen
tralizator" al bazelor sportive unde 
pe durata vacanței vor avea acces 
liber și gratuit toți elevii bucureș- 
teni. Repartizarea este riguros fă
cută : pe raioane, pe zile și ore, pe 
discipline sportive. Aflăm că această 
vastă acțiune a fost inițiată în con-

raid-anchetă

■ PE HlRTIE TOTUL
MERSE STRUNĂ

Sintem în biroul președintelui Con
siliului orășenesc U.C.F.S.-București. 
La discuție, mai multi activiști spor-

dițiile unei perfecte colaborări cu 
Secțiunea de învățămînt a. Sfatului 
popular al Capitalei, cu Comitetul 
orășenesc U.T.C., cu Consiliul orga
nizațiilor de pionieri. U.C.F.S.-ul, 
cluburile raionale, administrațiile 
bazelor sportive asigură asistența 
tehnică, materialele necesare; sec
țiile de învățămînt desemnează cel 
puțin cîte un profesor de educație 
fizică pe lîngă fiecare centru sportiv 
școlar ; comitetele U.T.C. și consi
liile de pionieri, prin organizațiile 
respective din școli, răspund de mo
bilizarea elevilor la bazele sportive 
indicate, astfel ca acolo, pe stadioa
ne să se desfășoare activitatea spor- 
tiv-recreativă pe tot timpul vacantei. 
Sarcini și răspunderi clare, precise !

Programul la centrele sportive 
școlare, ca de altfel și Ia cele re
zervate maturilor (acestea sînt însă 
destul de puține), ni s-a spus că este

„pigmentat" cu demonstrații ale unor 
echipe fruntașe și ale unor sportivi 
din loturile republicane (maeștri e- 
meriți, campioni mondiali și olim
pici). organizarea de filme cu carac
ter sportiv etc. Din lectura „centrali
zatorului" reiese totodată faptul — 
remarcabil — că inițiatorii centrelor 
sportive școlare n-au ales și n-au 
recomandat la întîmplare sporturile 
care să se practice, ci, au acordat 
preferință celor cu caracter olim
pic : atletism, fotbal, gimnastică, na- 
tație. volei, etc.

. Continuăm investigațiile, și în alte 
centre din țară. La Bacău, sîntem 
asigurați (arătîndu-ni-se hîrtii în re
gulă) că băcăuanii, tineri și mai 
vîrstnici, au la dispoziție centre de 
inițiere și practicare a sporturilor : 
tenisul de masă și luptele libere Ia 
„Dinamo", boxul la „Letea". Tinerii 
clujeni vor avea acces la complexul 
sportiv al „Universității", de două 
ori pe săptămînă. Sub îndrumarea 
unor antrenori și profesori de edu
cație fizică, ei vor putea învăța și 
practica sportul preferat. La ștran
duri funcționează centre de înot.

Trebuie să recunoaștem, în 
unor astfel de măsuri, stabilite 
în cele mai mici amănunte, este
mal să te declari satisfăcut, la fel 
ca și interlocutorii noștri.

fata 
pînă 
nor-

M DAR IN REALITATE...
...lucrurile sînt mult altfel. „Co

piii din cartierul „Grivița Roșie" 
— ni se precizase — pot practica

zilnic, între orele 9 șl 13, 
atletismul, handbalul, voleiul la sta
dionul din „Parcul copilului". Cadre 
de specialitate, ca și materialul spor
tiv necesar le stau la dispoziție". 
Nimic însă din toate acestea. In in
cinta bazei, încă în curs de amena
jare și finisare, nu se desfășoară nici 
o activitate. Conducerile școlilor din 
apropiere, deși avizate de funcționa
rea centrului sportiv, n-au întreprins 
nimic concret pentru a asigura par
ticiparea elevilor la acest centru, iar 
copiii din imediata vecinătate a sta
dionului n-au aflat că au acces liber, 
că pot face sport aici. Singurul a- 
nunț, dactilografiat la repezeală, pe 
o simplă coală de liîrtie ce nu de
pășește dimensiunile unei petiții 
oarecare, este... prins cu un ac 
de gămălie într-un colț al avizieru
lui din incinta bazei. Dar parcă poți 
intra fără voie pînă la avizier pen
tru a afla că stadionul îți stă la 
dispoziție ? în asemenea condiții, co
piii bat mingea în mijlocul străzii, 
sau pe taluzele de iarbă din părcu- 
lețul apropiat, atunci cînd nu-i 
..prinde" paznicul.

Iată-ne în alt cartier bucureștean. 
aproape de Combinatul Poligrafic. 
Terenurile C.P.B. sint repartizate 
unor școli și licee vecine. Așa stă 
scris — negru pe alb — în hîrtiile 
U.C.F.S. Numai că... președintele aso
ciației sportive, I. Chivu, rămîne și el 
contrariat ; despre toate acestea află 
de-abia prin intermediul nostru. „în 
principiu — remarcă el — sînt de

fotbalul,

(Continuare în pag. a II-a)

IfuSeamil
din Vinh

CORESPONDENȚA DIN HANOI 
DE LA ADRIAN IONESCU

Am plecat spre Vinh la 
ora zece seara. A fost un 
drum de vreo 60 de kilo
metri pe care l-am străbă
tut în aproape șase ore. Po
duri sau bacuri distruse cu 
puțin timp înainte, ne-au si
lit să ne reîntoarcem mereu 
din drum. In fine, o șosea 
vicinală liberă pînă la Vinh. 
Și ca a fost, de altfel, dis
trusă parțial în această zi, 
dar brigăzile de șoc au re
dat-o circulației în mai pu
țin de trei ore.

In sfîrșit, în zori ajun
gem în apropiere de Vinh, 
centru urban al R. D. Viet
nam care de 28 de luni 
este bombardat de aviația 
S.U.A. în continuu. Un oraș 
în care pentru fiecare metru

pătrat revin 70 kilograme de 
bombe explozive. Și aceasta 
pe o arie de 26 km pătrați 
cit se întinde Vinh-ul. Să 
nu uităm însă că în acest 
calcul nu au fost incluse 
miile de rachete și bombe 
cu bile lansate asupra loca
lității.

Pe măsură ce ne apropiem 
de oraș, drumul începe să 
șerpuiască, căutîndu-și loc 
de trecere printr-un teren 
răvășit parcă de un mare ca
taclism. La un moment dat 
drumul urmează crestele de 
pe.mînt ale pîlniilor lăsate 
de bombe, obligînd șoferul 
să facă un adevărat slalom. 
Port fluvial și centru unde

(Continuare în pag. a V-a)
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Ce modeleFAPTUL

DIVERS

liber

Termo

Fiasco

Cît

create, co- 
contractat

opteze pen- 
care se o-

acestui sezon.

metrie

într-o seară, miliția 
a fost sesizată că un 
necunoscut pune la

STASURI Șl INSTRUCȚIUNI

Avarul

STADIOANELORPORJILE
(Urmare din pag. I)

bunele intenții au

B DE CE STAU GOALE
MARILE STADIOANE?

S3 SE CAUTĂ BUNI
GOSPODARI

hectare, 
fie luat

terenurile de 
dar tocmai de 
ca stadioanele

tară. Numeric 
sport sînt pu- 
aceea este ne
existente să-și

aer liber — ce să 
de cap cu sportivii ?
★
s-a referit doar la

Vizitînd stadionul (stadion numai 
cu numele) din str. Barbu Văcărescu 
constați că nepăsarea, neglijenta 
s-au cuibărit aci de-a binelea. Un

ca elevii și studenții să aibă 
liber la bazele sportive, hotă- 
nu se respectă și că, încăl-

— ou aprobarea și dispoziția
— această măsură, pînă și

măsurilor de rigoare, 
unde se află situat 
stadion n-a ajuns

Raid-anchetă realizat de
Ion DUMITRIU, Gheorghe 
BALTA, Vttsile MIHAI, Alex. 
MUREȘAN

Pedeapsă 
meritată

Agigea, ultima zi a anului 
trecut. Un autobuz O.N.T. (gol) 
condus de, Mircea Puia (aflat în 
stare de ebrietate) se întorcea din 
cursă. Circulînd cu viteză excesi
vă a intrat într-un autobuz al 
I.G.O. Constanța. Urmările : 11 
morți, 15 răniți și 354 000 
lei pagube materiale. Vinovat este 
în primul rînd șoferul (mort în 
timpul ciocnirii). Dar tot atît de 
vinovați sînt și cei care i-au per
mis să plece în cursă, beat. A- 
ceștia sînt: Ton Lazăr, șeful 
Agenției O.N.T. Constanța ; 
Gheorghe Carabatache, șeful ad
junct al agenției, și Grigore Ior
dan, șef coloană auto. Pentru 
incalificabila lor lipsă de răs
pundere, justiția i-a condamnat 
la pedepse între 7 și 9 ani 
închisoare și confiscarea totală a 
averii. Sentința a rămas defini
tivă.

Un coleotiv destul de larg, for
mat din reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Interior si ai or
ganelor comerciale din regiunea 
Cluj a controlat un mare număr 
de unități de desfacere cu amă
nuntul. întocmind listele produselor 
care lipsesc. în întregime sau par
tial, ca și ale unora care sînt de ca
litate slabă. Furnizorii acestor 
mărfuri se recrutează atît din re
giunea Cluj cît si din alte regiuni. 
Am vizitat cîteva din aceste între
prinderi producătoare de bunuri de 
larg consum, pentru a vedea ce 
piedici stau în calea respectării o- 
bligatiiloi' contractuale fată de co
merț. Am constatat cu satisfacție că 
unități cu nume prestigioase — cum

Sub cerul

întrebare : Cunoașteți ma
sivul Ciucaș ? Spuneți-ne unde 
găsiți aici adăpost. Cum 7 La 
cabanele „Muntele Roșu" și 
„Ciucaș" — singurele pe în
treg masivul 7 Ne pare foarte 
rău, dar nu acesta este răs
punsul exact. Cele două ca
bane au fost închise pe tot se
zonul de vară pentru... renova
re. Nu-i găzduită decît lipsa 
de spirit gospodăresc. Ea are 
nevoie de adăpost.

Despărțindu-se de soție și de 
copil, Grigore Mircea, inginer 
agronom la S.M.T. Ziduri (Rm. 
Sărat), a fost obligat să plătească 
590 de lei lunar pensie de întreți
nere. Intre timp a suferit o con
damnare de 4 luni închisoare: 
(accident de circulație). După 
ce și-a ispășit pedeapsa, el a ce
rut tribunalului din Făgăraș 
(unde locuiește fosta soție) să nu 
plătească pensia alimentară pe 
perioada detențiunii, întrucît nu 
a avut salariu. Cererea, pe bună 
dreptate, i-a first respinsă. Elt 
posesor al unui autoturism și cB. 
altor bitnuri în valoare de peste 
50 000 lei, face socoteli meschine, 
în dauna propriului său copil. Nu
mai cucul își părăsește puii. De 
aceea e totdeauna singur.

Cum ai reușit să cîștigi cursa de 10 000 m fond ? — l-a întrebat cronicarul sportiv pe tînărul X din Constanța. „Știți — a răspuns eroul — zilele trecute, avînd nevoie de un termometru și colindînd toate farmaciile din oraș, mi-a venit ideea să particip la cursă”. Ce proiecte de viitor ai ? „Simple. Vreau să fac un tur al României, după un termometru. Aud că la Marmației s-ar găsi' Sighetul
Capitalei 

individ 
cale o 

tîlhărie. A doua zi, urma să fie 
jefuit Gheorghe Gheorghe, ca
sier la Institutul geologic Bucu
rești. Cu ajutorul lui și al altor 
persoane s-a organizat prinderea 
infractorului. Casierul trebuia 
să ridice de la filiala raională 
30 Decembrie a Băncii Națio
nale 190 000 lei — salariile 
funcționarilor de la institut. La 
ora stabilită, casierul a ieșit din 
clădirea băncii însoțit de o fe
meie. In mîini avea o ser
vietă și o sacoșă (în locul bani
lor, erau ziare). Din spate, in
fractorul îl urmărea. In momen
tul cînd a trecut la atac, a fost 
arestat.. El se numește Dumitru 
Radenovici, salariat la Institutul 
geologic. Fapta comisă este deo
sebit de periculoasă. Tîlhăria 
trebuie aspru sancționată. 
ține codul penal I

Merge 
treaba ?

întreprinderea de reparații 
utilaje comerciale din Ploiești 
a primit de la O.R.A.D. Plo
iești o repartiție pentru a cum
păra de la I.C.M. din localita
te 80 kg bronz-deșeuri. Con
ducerea întreprinderii a pro
testat : „nu avem ce face cu 
aceste deșeuri. Pînă la urmă 
au ridicat bronzul plătindu-1 
14 lei kg. și l-au revîndut 
imediat I.C.M.-ului (de unde 
l-au cumpărat) cu... 11,40 lei 
kg (preț de achiziție). Halal 
afacere 1 Bravo, tovarăși de 
la O.R.A.D. Cîștigi, păgubești, 
negustor te numești 1

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DIN1CA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînîeii"

ANACRONICE
de încălțăminte

este fabrica de pielărie si încălță
minte „Clujeana”, fabrica de porțe
lan și altele — onorează la- termen 
contractele încheiate cu organizați-, 
ile comerciale. In unele locuri, ca .j 
fabrica de porțelan, s-a creat chiar , 
un avans la livrări în 'valoare de;. 
peste 1 100 000 lei. Aici se urmăresc..' , 
sistematic toate sortimentele, atît; 
cele scumpe, cît si cele mai ieftine, 
iar loturile mai mici de articole; 
sînt grupate în comenzi pe ; luni sau - 
trimestre si livrate în prima decadă 
a fiecărei luni sau in prima lună a 
fiecărui trimestru.

Aparent, deci, 
tor întreprinderi, 
tora. ar putea fi 
faptul că tot ce

conducerile aces- 
precum și ale al-' 
mulțumite pentru 

se produce ritmic

Imi retrag 
toastul

Aclim trei saptă- 
mîni, am semnat în 
aceste coloane un 
„Toast pentru Pepsi”, 
licoarea nou 
tă pe piața 
nească. Mă

apăru- 
româ- 
bucu- 

emoțio- 
nu a- 

dăugam atributul 
„fericit" lîngă pro- 
pozițiunea „Eu beau 
Pepsi-Cola”. Rezul
tatul ? După cîteva. 
zile... n-am mai gă
sit Pepsi-Cola. In 
București. După în
că vreo săptămînă a 
reapărut. Timid. Tot 
în București.

...Dar Bucureștiul 
e mare. Unde anu
me 7 Și de ce atît de 
puțină ? Voind să 
aflu, am avut ace
eași senzație pe ca
re o încerci cînd 
treci de la lumina 
puternică a zilei în 
hățișul întunecos al 
pădurii. Nici nu-mi 
închipuiam ca la o 

■ întrebare cuceritoa
re prin limpezimea, 
prin rigoarea ei cla
sică, aș zice, ca a- 
ceasta: „DE CE NU 
SE GĂSEȘTE PEP
SI-COLA ÎN CAN
TITĂȚI SUFICIEN
TE răspunsul să 
antreneze aproape o 
duzină de directori 
generali șl adjuncți 
— într-un cuvînt, 
din circa o duzină 
de responsabili care 
încercau să „paseze" 
adevăratul răspuns 
de la unul la altul, 
o dată cu răspunde
rea.

Ce se desprinde, 
în linii mari 7

a ram, eram
§ nat... mai că

1) Ca urmare a 
necunoașterii cerin
țelor pieței, a unei 
insuficiente (ca să 
nu spun inexistente) 
informări, a defec
tuoasei organizări, a 
nefolosirii din plin a 
capacităților de pro
ducție, a necoordo- 
nării eforturilor fa
bricii de Pepsi-Cola 
cu cele ale unei fa
brici de lădițe și ale 
I.R.V.A.-ei (între
prinderea care se 
ocupă de ambalaje), 
sîntem în situația ca 
în fiecare zi să se 
producă doar 140 000 

(Cam a 
din- 
real, 

„după 
Răspunsul 

„atît indică 
Exact

mai scump, dacă mai 
rămîne se trimite și 
la
mai rămîne și de la 
ele
trei de „dacă" de pe 
urma, cărora poți să 
dai cu tunul și nu 
găsești o sticlă de 
Pepsi-Cola la un 
chioșc de răcoritoa
re. Aici ți se oferă 
tot acea „răcoritoa
re" răsuflată, cunos
cută sub numele de 
„Citronadă".

O spun deschis: 
este metodă necin
stită de a face co
merț. Este calea cea 
mai sigură și cea 
mai comodă pentru 
crearea, de beneficii 
peste plan, dar și ca
lea cea mai sigură 
pentru pierderea sti
mei cumpărătorilor. 
Cumpărători care se 
numără cu milioa
nele.

Trist! Tovarăși ca
de 

Pepsi-Cp- 
lei, îmi iau toastul 
înapoi. Ce păcat 1 
Pepsi-Cola e atît de 
bună.

celelalte, dacă

ș.a.m.d. Vreo

de sticle, 
cincea parte 
tr-un necesar 
estimat tot 
ureche"), 
va fi: 
planul". Exact ce 
spur-rri și noi. Dar 
cine a făcut acest 
plan nerealist 1 Te 
pomenești că o sută 
de sticle în plus, ta- ,,re răspundeți 
ță de cele 140 000 destinele 
planificate, vor a- 
duce . cu sine și pri
me de producție 
„pentru depășirea 
planului".

2) In București s-a 
stabilit o scară de 
prețuri, aproximativ 
cam așa: o sticlă de 
Pepsi-Cola va costa 
2 lei la chioșcuri, 
2,50 la expresuri, 3 
lei și 3,50 la restau
rante ș.a.m.d. Planul 
de . aprovizionare _ s-a 
întocmit (bineînțe
les !) invers: sînt 
aprovizionate întîi u- 
nitățile care vînd

acord să dăm acces libeir școlarilor, 
dar nu înțeleg cum e posibil ca a- 
mănuntele în legătură cu aceasta să 
fie stabilite și comunicate ca defi
nitive, fără ca măcar să ne fie aduse 
la cunoștință mai întîl nouă, pentru 
a ști cum să-i sprijinim real ne 
amatorii de sport”.

Punînd deci față în față „centrali
zatorul" cu realitatea, constați evi
dente dezacorduri ; pe hîrtie, în ra
poarte toți tinerii fac sport, pe sta
dioane — mai nimeni !

La această situație s-a ajuns fără 
îndoială datorită faptului că s-a lu
crat birocratic, considerîndu-se că 
totul poate fi perfectat prin ședințe, 
în Capitală, comitetul orășenesc 
U.T.C.. Consiliul U.C.F.S., secția de 
învățămînt (și organele raionale res
pective) au „rezolvat” problema re- 
partizînd mecanic școlile, liceele, 
profesorii de specialitate la cutare 
sau cutare bază sportivă. Aproape 
nimeni nu urmărește dacă în primul 
rînd porțile tuturor acestor terenuri 
sînt deschise, dacă gazdele au asi
gurat cele necesare activității spor
tive, dacă există vreun profesor de e- 
ducație fizică sau antrenor oare să-i 
îndrume pe micii sportivi.

Se știe, că inițierea polisportivă ă 
tineretului, depistarea performerilor 
de mîine au sorți de izbîndă îndeo
sebi cînd acestea se realizează folo- 
sindu-se baza materială oferită de 
marile stadioane. Căci stadionul nu 
poate fi conceput numai ca loc al 
unor întreceri publice, ca gazdă a 
unor competiții oficiale ; stadioanele 
sînt și trebuie să constituie centre 
vii ale vieții sportive, în care acti
vitatea să pulseze zi de zi, ceas de 
ceas, cu mare frecventă. Avînd te
renuri diverse, materialele necesare, 
specialiști cu înaltă calificare, com-

G. RADU

închide-
Aflăm

P. S. La 
rea ediției: 
că fabrica de la O- 
vidiu este planifica
tă cu maximum de 
capacitate în SEP
TEMBRIE — consi
derată pe undeva 
drept cea mai căl
duroasă lună a a- 
nului! Fără comen
tarii.

se și vinde în același mod. Totuși, 
reproșurile vin, fie din partea or
ganelor comerciale.. fie a consuma
torilor. Pentru că. așa cum spu
neam. calitatea unora din mărfuri 
nu poate satisface exigentele.

în acest an. de exemplu, cantități 
însemnate de articole de porțelan au 
fost încadrate :1a categoria a 3-a, în 
loc de întîi sau a doua. Desigur, 
comerțul le-a primit si vîndut la 
un preț scăzut. Prin această au fost 
însă afectate serios nu numai be
neficiile și prestigiul întreprinderii 
producătoare, ci si exigentele unor 
cumpărători, care s-au văzut ne- 
voiți să se mulțumească cu o aseme
nea marfă. Pierderile fabricii de por
țelan sînt însă mult mai mari decît 
diferența de preț potrivit calității, 
dacă ținem seama că circa 20 la 
sută din producție se rebutează la 
ieșirea 
ardere, 
tinuă : 
fabrică . ... ___  __  ....
tru fabricile de sticlărie, care, nefi- 
ind realizate de calitate corespunză
toare. fac ca producția de sticlărie 
să sufere în aceeași măsură ca si 
cea de porțelan.

Aceste probleme constituie obiec
tul unor interminabile controverse 
cu întreprinderea minieră din Cluj, 
care aprovizionează cu argilă — de 
la cariera din Suncuius — fabrica 
de porțelan. Din argilă se confec
ționează capsule de ardere. Dacă ar
gila are un conținut mai mare de 
siliciu ori de fier, atunci capsulele 
nu rezistă la ardere, se sfarmă. în 
articolele de porțelan apar incluzi
uni de fier. Dar întreprinderea mi
nieră nu tine cont de nevoile fabri
cii si. mai ales, nu poate fi obligată 
să tină seama. întrucît STAS-ul nu 
face precizările cuvenite. El preve
de. pur si simplu, să se livreze ar
gilă IP 173. indiferent dacă .aceasta 
este silicioasă sau aluminoasă. Așa 
încît. întreprinderea minieră livrea
ză ce-i vine măi ușor. Ana- 
lizîndu-se aceste dificultăți la Minis
terul Industriei Ușoare și Ministerul 
Minelor, s-au stabilit unele măsuri, 
s-au luat angajamente. Dar. deocam
dată. ele nu se fac simtite în pro
ducția de porțelan.

O situație asemănătoare este si la 
întreprinderea de țesături „România 
muncitoare". Aici se fabrică țesături 
de lină și mătase. Toate cele circa' 15— 
20 de sortimente contractate, fie ele 
mai scumpe sau mai ieftine, sînt li
vrate la termenele prevăzute în 
contracte. Numai că în fiecare tri
mestru. după cum ne declară însuși 
Iosif Baranyai, contabilul șef, se acor
dă comerțului o bonificație de circa 
3 000 m țesături. Asta din pricina 
greșelilor si defectelor de țesături, 
care se sancționează, fiecare. cu 
cîte 10 cm. Dacă defectele sînt mai 
mari, apar cupoanele, ce se ridică 
în medie la 2 000 m pe trimestru si 
care se vînd la preturi foarte scă
zute.

In fabrică sînt destule carențe în 
ceea ce privește organizarea si con
trolul calității producției, dar și a- 
cestora le servește drept paravan 
existenta unui STAS de mult depă
șit. Ce se întîmplă ? în realitate, 
firele livrate de întreprinderea 
„Viscoza” din Lupeni. „Viscofil”- 
București si fabrica din Popesti- 
Leordeni corespund STAS-ului în 
vigoare pentru fire. Dar. după cum 
ne-a explicat Elisabeta Moldoveanu, 
șefa serviciului control de calitate, 

ultimii ani STAS-urile de sortare 
țesăturilor au fost îmbunătățite 
două ori. pe cînd cele ale firelor 
rămas aceleași. Toate acțiunile 

fata Arbitrajului de stat. îndrep
tate împotriva întreprinderilor furni
zoare de fire, au fost socotite ca ne
întemeiate. iar disputele dintre Mi
nisterul Industriei Chimice de care 
aparțin întreprinderile din Lupeni și

obiectelor din cuptoarele de 
Si lanțul slăbiciunilor con- 

din aceeași materie primă se 
și blocuri refractare pen-

tismul este aproape proscris, în ciuda 
amenajărilor existente. Situația nu 
diferă prea mult nici în privința ac
tivității pe terenurile, numeroase și 
bine utilate, din parcurile sportive 
ale cluburilor ,,Dinamo" și „Progre
sul”, de la complexul sportiv „Tinere
tului”.

Prea multe baze nu sînt în Con
stanta ; ar putea fi folosite totuși 
cele existente. Dar de fiecare dată 
se opun administrațiile acestora, or
ganele U.C.F.S. chiar. De la înfiin
țare. stadionul „1 Mai”, de pildă, are

plexele sportive de genul celor de la 
„Progresul”, „Republicii", „Dinamo", 
„23 August”, „Tineretului” din Capi
tală. „Universitatea“-Cluj, „1 Mai”— 
Constanta etc., pot deveni, cu prio
ritate, centre permanente de învă
țare a sporturilor, de recreare activă. 
Atractivitatea pe care o exercită pen
tru copii, pentru tineret în general, 
stadioanele „Dinamo" sau „Rapid”, 
spre exemplu, sedii ale unor clu
buri cu veche și prestigioasă tradiție 
sportivă, poate determina formarea 
unor astfel de centre polisportive.

De o bună bucată de vreme însă cam următorul program : 2—3 ore pe 
tocmai asemenea mari baze sportive . 
bine utilate sînt ferecate pentru ma
rele public. Imaginea lor e dezolantă; 
construcții în care s-au investit zeci 
și sute de milioane de lei stau aproa
pe goale, părăsite parcă. De ce aceas
tă nepăsare față de soarta unor baze 
destinate unei activități intense, zil
nice ? Ar fi oare de conceput ca fa
brici, uzine — în ciuda investițiilor 
făcute — să fie nefolosite ? Cu ce 
drept, de unde această miopie de a 
sustrage practic vieții sportive dotații 
importante realizate cu mari eforturi, 
cum în această etapă nu ne putem 
permite să realizăm multe ?

Directorul întreprinderii de ex
ploatare a bazelor sportive (I.E.B.S.), 
tov. Iliescu — sub a cărei adminis
trare se află cele mai mari complexe 
sportive bucureștene — ne-a prezen
tat. chipurile pentru a ne dezminți, 
programul zilnic al stadionului „Re
publicii" : „Dimineața fac antrena
mente studenții de la I.C.F., atletii și 
atletele de la „Steaua" și C.S.S. Și 
după-amiază există activitate”. Vi
zitînd. timp de cîteva zile stadionul 
din Dealul Spirii și alte importante 
baze sportive constatăm aproape con
trariul. La „Republicii”, terenul de 
fotbal, pista de alergări și celelalte 
sectoare pentru atletism sînt ca și 
pustii. Nici la ștrandul „Tineretului” 
nu mai este animația din alți ani, 
cînd mii de copii frecventau zilnic 
centrul de mot. Anui trecut, spre 
exemplu. în ciclul I au fost înscriși 
cam 1 200 de copii, acum doar 200. 
Pe marele stadion „23 August”, atle-

zi antrenamente la fotbal, iar dumi
nica, un meci sau două, de fotbal sau 
rugbi. Este incontestabil că stadio
nul ar putea răspunde și altor cerin
țe ale activității sportive, însă pro
prietarul. sfatul popular (la insis
tentele, demne de o cauză mai bună, 
ale contabililor, care nu mai pridi
desc cu calculul economicității sta-. 
dioanelor...) respinge orice cerere, ca 
să nu „se strice” iarba. 9ă fie dez
rădăcinată mentalitatea absurdă de 
a fereca stadioanele cu șapte lacăte, 
pe motiv oă se „tocește" gazonul ; 
fiindcă făceam înainte o comparație 
cu fabricile — nu ar fi absurd ca 
cineva1 să țină închisă o fabrică pen
tru că, lucrînd, se uzează mașinile ?

Conducerea U.C.F.S. ar trebui să 
știe că deși de multă vreme s-a ho- 
tărît 
acces 
rîrea 
cînd 
cui ?
I.E.B.S.-ul (for subordonat Consiliu
lui general U.C.F.S.) pretinde în con
tinuare chirii școlilor și facultăților 
care solicită pistele de atletism.

București, și Ministerul Industriei 
Ușoare nu au dus la nici un rezultat 
în ceea ce privește îmbunătățirea 
calității țesăturilor.

Fabrica de tricotaje „Someșul" și-a 
îndeplinit planul valoric pe 5 luni, 
dar cu ajutorul forului tutelar. Di
recția generală industrială a tricota
jelor și confecțiilor din Ministerul 
Industriei Ușoare, care a acceptat 
unele restructurări. Acestea au fost 
determinate de faptul că Filatura de 
Iînă pieptănată din București, apar- 
tinînd aceluiași minister, n-a livrat 
întreaga cantitate de materie primă. 
Pe trimestrul II. această întreprin
dere are o restantă de circa 18 000 
kg de fire PNA. Restructurarea a 
împăcat întreprinderea, dar nu și 
comerțul. N-au fost livrate pieței, 
în acest trimestru. 9 000 tricotaje 
pentru copii. 36 000 tricotaje pentru 
adulti și altele.

Mai rău stau lucrurile ou onorarea 
contractelor încheiate cu comerțul 
de către întreprinderile industriei lo
cale din regiune, unde restanțele 
sînt foarte mari. Numai la mobilă, 
ele se ridică la circa 7 milioane lei. 
„Sîntem de-a dreptul îngrijorați de 
felul cum unitățile Ministerului Eco
nomiei Forestiere își respectă con
tractele de livrare a materiei prime. 
Se știe că fără cherestea, fără furnir, 
fără plăci fibrolemnoase etc., nu se 
poate fabrica mobilă. Or. combina
tele de industrializare a lemnului 
din Brăila si Tr. Severin. întreprin
derile forestiere din Gura Humoru
lui. Fălticeni și altele ne dau mate
riale numai cu tîrîita si de o calitate 
foarte slabă. Nu înțelegem de ce am 
fost repartizați nent.ru aprovizionare 
la unități atît de îndepărtate, care se 
și eschivează de la obligațiile oe 
care le au” — ne-a spus ing. loan 
Cosma, șeful secțiunii de industrie 
locală a sfatului popular regional

De un timp lipsesc de pe piața 
Clujului unele produse cosmetice — 
crema Sanda, lotiunile Lara si Flora 
acetol, diferite lacuri pentru unghii 
etc. Producător este fabrica de pro
duse cosmetice „Flacăra" din locali
tate. De ce lipsesc ? „Nu avem amba
laje — ni se răspunde. Nimeni nu se 
angajează să ne fabrice borcane și 
cu tiu te pentru cremă si nici sticluțe 
pentru lotiuni. Ele sînt foarte ieftine 
și întreprinderile producătoare nu 
sînt interesate să le fabrice. Pentru 
cutiuțele de Nivea. avem veșnic 
dispute cu o fabrică de jucării din 
Timișoara. Numai după multe dis
cuții. reușim să ciupim cîte ceva1 
— ne-a relatat contabilul sef 
Bîgu. La produsele cosmetice, 
tica și varietatea ambalajelor 
hotărîtoare. După cît se vede 
aceste ambalaje se nasc greu. . . 
după cum ne spuneau tehnicienii de 
aici, ar fi ei înșiși dispuși să si le 
confecționeze dacă li s-ar asigura 
niște instalații simple, care s-ar a- 
mortiza într-un timp foarte scurt.

Iată piedici ce stau în calea apro
vizionării ritmice a pieței cu pro
duse de larg consum din cele mai 
solicitate. Pentru înlăturarea acesto
ra. trebuie lichidate, înainte de toa
te, anomaliile existente în aprovizi
onarea cu materii prime si ambalaje 
și urmărită mai atent, de către toate 
ministerele producătoare, buna or
ganizare a producției. Mai presus de 
orice, trebuie repus în drepturi con
tractul, principalul instrument eco
nomic care guvernează relațiile din
tre industrie si comerț. întelegîn- 
du-se că el trebuie respectat cu orice 
preț. Numai pe această cale vor 
putea fi transpuse în viată indicați
ile conducerii superioare de partid 
și de stat, care obligă industria și 
comerțul la buna aprovizionare a 
pieței cu întreaga gamă de sortimen
te solicitată de populație.

Al. MUREȘAN corespondentul

« 
loan 
este- 
este 

însă, 
deși.

„Scînteii
cîmp vast, de vreo zece 
„așteaptă”, dezolat și el, să 
în primire și amenajat corespunzător 
de mîini harnice de buni și priceput! 
gospodari. în evidențe, la această 
bază sportivă au acces pe timpul va
cantei 12 școli generale și 4 licee 
din raionul 1 Mai. Dar citi elevi vin 
— cel mai bine o știe îngrijitorul 
bazei : „Rar de tot, tovarășe, mai 
văd cîte un grup de copii pe aici”. 
De fapt nici n-ar prea avea de ce 
să vină : aspectul general al terenu
rilor nu este deloc îmbietor. Copiii 
cartierului vor să practice foarte 
mult handbalul și voleiul. Mingi ar 
mai fi, dar cum să joci handbal cînd 
nu sînt porți, sau volei — fără plasă ?

Referitor la această bază sportivă 
ni se spusese că, prin grija M.I.C.M., 
va deveni principalul complex spor
tiv al școlilor profesionale și tehnice 
din Capitală. Deși a trecut mult timp 
de la stabilirea 
prin cartierul 
viitorul mare 
decît... zvonul.

Și la Bacău 
toate șansele să rămînă „literă 
moartă". Una din cele două mari 
baze sportive ale orașului — 
„Dinamo" — în loc să fie mo
del de gospodărire și activitate, se 
află într-o situație deplorabilă, spre 
rușinea gospodarilor el. La „Dina
mo”. terenul de fotbal este denivelat, 
fără gazon, impracticabil. Culoarea 
dominantă a pistei de atletism este... 
verde-gălbui ; buruienile oresc în 
voie. Părăginite sînt și bazele spor
tive de la „Letea". „Partizanul”, 
„Proletarul”. La Roman. Adjud șl în 
alte localități, terenurile sportive 
sînt gazde ospitaliere pentru;,, an
sambluri artistice și de circ, șl nici
decum pentru cei ce ar dori să facă 
sport. Edilii din Tg. Neamț s-au do
vedit deosebit de „ingenioși” : au 
transformat terenul de fotbal în tea
tru de vară în 
mai aibă bătaie

Raidul nostru 
cîteva aspecte ale mult discutatei și 
încă nerezolvatei probleme a folo
sirii întregii capacități a stadioane
lor. a tuturor bazelor mari și mici. 
Din păcate cele arătate mai sus nu-s 
limitative; în aproximativ același 
fel se petrec lucrurile la majoritatea 
bazelor sportive din 
poate, 
tine ;
cesar

vom purta in 
lunile următoare?

Recentele contractări dintre 
industrie și comerț ne-au dat 
prilejul să vedem ce vor oferi 
nou în materie de încălțăminte 
vitrinele toamnei, ale iernii și 
primăverii următoare.

O primă constatare : acea 
coexistență dintre modelele 
vechi și noi, care a persistat 
ani de-a rîndul în colecțiile 
multor fabrici, s-a făcut mai 
puțin simțită. Este vizibil efor
tul de a prezenta modele de 
încălțăminte cît mai conforme 
cu tendințele modei deși, de 
data aceasta, schimbările im
puse au fost foarte mari. Pon
derea predominantă a mode
lelor noi a micșorat, pe de 
altă parte, posibilitatea ca 
unii reprezentanți ai comerțu
lui din regiuni să 
tru cele vechi, cu 
bișnuiseră.

Dintre modelele 
merțul a ales și
1 232. Cum e și firesc, o mare 
parte din cele noi sînt desti
nate a îmbogăți sectorul în
călțămintei pentru femei. Va 
interesa, desigur, pe cumpă
rătoare faptul că s-a produs 
o sensibilă diversificare a 
sortimentului de pantofi de 
categoria mijlocie și ieftină. 
Acest lucru a fost obținut nu 
numai prin schimbarea for
mei calapoadelor, ci și prin 
folosirea unei game variate 
de materiale. Genul sport, 
prea puțin prezent în ultima 
vreme, și-a făcut apariția în 
forme și culori moderne, foar
te potrivit temperaturilor și 
umezelii caracteristice toam
nei, dar și liniei modei, la îm
brăcămintea

deschidă larg porțile, să fie orlcînd 
Ia îndemîna tineretului, dornio de 
mișcare, de sport. în fața alternati
vei de a deschide sau nu stadioa
nele. trebuie să primeze grija pentru 
sănătatea publică, pentru fortifica
rea fizică a tinerei generații — și nu 
argumentele „specialiștilor în con
tabilitate” ai I.E.B.S. sau ai clubu
rilor proprietare de terenuri spor
tive.

Departe de a fi exclusiv de com
petenta administrațiilor respective, 
folosirea intensă, bine organizată a 
stadioanelor nu mai poate făsa indi
ferente, ca pînă acum, sfaturile 
populare, organele și organizațiile 
U.T.C. și de pionieri, Uniunile aso
ciațiilor studențești. Este de datoria 
acestora ca, împreună cu specialiștii 
U.C.F.S., să participe direct și per
manent la stabilirea celor mai efi
ciente măsuri practice menite să îm
bunătățească radical situația exis
tentă. Am vrea să reamintim de alt
fel acestor foruri că pe linia dez
voltării fizice a tineretului au sar
cini precise, 
dințate prin 
stat. Timpul 
acest sezon 
participarea 
șl cu _ resurse locale, și apoi să „ _ 
date în folosință toate terenurile de 
sport.

O dată cu opiniile celor interesați, 
așteptăm să ni se comunice — pentru 
a fi publicate — primele măsuri care 
vor asigura de îndată accesul și ac
tivitatea bine organizată a amatori
lor de sport pe toate stadioanele.

obligatorii deci, încre- 
hotărîri de partid și de 
nu e trecut ca. încă în 
să se amenajeze, prin 
voluntară a cetățenilor 

fie

P.S. — Culese ieri dimineață, cu 
ocazia unui raid făcut în prezența 
unor reprezentanți ai Secțiunii de 
învățămînt a 9.P.C. și ai Consiliului 
orășenesc U.C.F.S.-București. La 
stadionul „Giulești", nici un fel de 
activitate (cîțiva părinți și bunici cu 
copii și nepoți au făcut cale întoar
să, neputînd lua nici măcar vreo in
formație cu privire Ia funcționarea 
centrului). Pe terenurile „Electra". 
vreo 30 de copii. In parcul sportiv 
„Progresul", doar funcționarii clubu
lui. La baza sportivă „Sirena", si
tuată într-un minunat cadru natural, 
pe malul lacului, circa 20 de elevi, 
5—8 cadre didactice și... portarul.

Pantofii din piei velurate șpalt 
(un produs rezultat din sec
ționarea pieilor), hunting sau 
velur din piei de porcine vor 
fi apreciați pentru că sînt 
ușori, moi, au un colorit divers 
și o formă sport, comodă și 
elegantă în același timp. Ase
menea modele produc fabri
cile „Agnita", „Dîmbovița" și 
altele. Tot din categoria sport 
fac parte și pantofii confec
ționați din piei groase, dar 
moi, tăbăcite după un proce
deu special și cu presaje 
mari.

Alături de încălțămintea 
sport, de data aceasta bine 
reprezentată, aduc o notă a- 
parte modelele elegante crea
te la „Dîmbovița", „Guban" 
sau „Progresul" din piele, lac 
ori velur, în diferite combina
ții de culori, cu ornamentație 
bogată, care le accentuează 
caracterul feminin.

Gama încălțămintei de iarnă 
pentru femei se îmbogățește 
cu ghete și cizmulițe din p.v.c. 
căptușite cu blană artificială 
sau cu tricot. Fabrica „Liber
tatea" din Arad produce cî
teva modele de cizmulițe cu 
diferite • înălțimi de carîmbi, 
încheiate în bufoni, cu șire
turi sau cu fermoar; fabrica 
„Progresul" prezintă un model 
de cizmulițe „mușchetar", din 
piele în toată varietatea de 
culori și cu talpa din cauciuc 
matrițat.

în colecția de modele de 
primăvară, un loc important 
îl ocupă pantofii textin și plas- 
tin, într-o gamă diversă de 
formate și materiale. Pantofii 
din plasă de relon, dat fiind 
interesul de care s-au bucu
rat, se vor produce în mai 
multe culori și contexturi de 
plasă și în cantități mult spo
rite. Și pantofii textin se vor 
prezenta în modele noi.

Creatorii din diferite fabrici 
au elaborat o serie de modele 
de pantofi pentru bărbați care, 
răspunzînd noii linii a modei, 
vor oferi cumpărătorilor posi
bilitatea alegerii celui mai po
trivit. Pantofii sport cu vîrfu- 
rile late, cu un format foarte 
comod, confecționați din piei 
moi, velurate sau netede, cu 
tălpile flexibile, vor constitui 
încălțămintea ideală pentru 
fiecare zi. Tși face din nou a- 
pariția pantoful mocasin, în 
diverse variante de modele și 
materiale, la prețuri foarte ac
cesibile. O noutate o consti
tuie și încălțămintea recoflex 
realizată de fabrica din Jim- 
bolia. Este vorba de modele 
cu o înfățișare originală, care 
au ca garnitură niște ținte a- 
plicate pe vîrful pantofului 
sau pentru consolidarea anu
mitor încheieturi. Pentru iarnă, 
fabrica „Ardeleana" din Alba 
Iulia prezintă, printre altele, 
un model de ghete cu fețe 
din piei presate și tălpi 
translucid, ’ iar fabrica „Fla
căra roșie" un alt model din 
piei velurate moi. în vederea 
îmbogățirii sortimentului de 
încălțăminte pentru primă
vară, pantofii cu fețe textile 
s-au contractat în numeroase 
variante, de in, cînepă, în 
combinație cu piele.

Un loc important în preocu
pările creatorilor de modele 
îl ocupă încălțămintea pentru 
copii. De la ghetuțele primi
lor pași pînă la pantofii pen
tru adolescenți, gama de mo
dele prezentată răspunde, mai 
bine ca în alte perioade, ce
rințelor acestei categorii de 
cumpărători. Colecția de ghe- 
tuțe baby, moi, este mai bo
gată : pe lîngă modelele cu
noscute din p.v.c. și-au făcut 
apariția și altele din diferite 
țesături, piele, cu plasă din 
relon, o mare parte fabricate 
de „Solidaritatea’-Oradea. 
Pentru cei mai mărișori, „Clu
jeana", „Timpuri noi"-Brașov, 
„Progresul" și altele produc 
diferite modele de ghetuțe, în 
combinații variate de culori și 
materiale. Pantofii pentru fete 
vor avea un plus de eleganță 
datorită apropierii modelelor 
de cele pentru femei : barete 
late, tocuri puțin mai înalte. 
Vor apărea și sandale din 
plasă de relon în formate a- 
decvate vîrstei. Interesant de 
reținut este și faptul că încăl
țămintea destinată adolescen
ților își va extinde sortimen
tul pînă la nr. 39, față de 36 
cît este în prezent, asigurîn- 
du-se totodată și varietatea 
necesară. Ca și la adulți, 
noua linie a modei a influen
țat forma calapoadelor, colo
ritul, garniturile.

Se pare că, judecind după 
colecția prezentată de data a- 
ceasta, colectivele de creație 
din fabricile de încălțăminte 
s-au conformat mai prompt 
cerințelor modei, oferind, toto
dată, o mai mare varietate de 
modele pentru fiecare cate
gorie.

Rodiea ȘERBAN

nent.ru
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TIPURI NOI
DE SAPE
DE FORAJ

Uzina constructoare de utila] petrolier „1 Mai' 
din Ploiești a livrat noi tipuri de sape rotative, 
cu diametre diferite, destinate forării puțurilor 
de apă la mare adîncime. Noile produse — crea
ție a unui colectiv de specialiști din uzină — 
sînt echipate cu dispozitive de avansare auto
mată ; cu ele se pot săpa puțuri pentru apă — 
în orice teren — cu diametre cuprinse între 400 și 
700 milimetri. Clasa superioară de execuție le 
conferă o mare durabilitate și siguranță în foraj.

(Agerpres) Recoltatul pâioaselor Ia G.A.S. Belciu gafele, regiunea București
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LA UZINA „1 MAT* DIN BAIA MARE

IMăsurile 
'profilactice 

'severe apără 

'sănătatea
i
I animalelor

Foto : M. Andreescu

Convorbire cu dr. Jraian NEGRUȚIU 
directorul Institutului de cercetări veterinare 

și biopreparate „Pasteur" cu privire la 
mijloacele de prevenire a pestei porcine africane

export

tu-
în-Și de

de dis-înaintate
tribuna experienței

Vie activitate
de import

(Urmare am pag. I)

RENTABILIZAREA FIECĂRUI PRODUS

sursa principală de beneficii
Anul trecut, uzina chi- mico-metalurgică „1 Mai" din Baia Mare a avut și produse rentabile, dar și altele cu pierderi. Produsele nerentabile erau preponderente, și pierderile declanșate depășeau beneficiile aduse de celelalte, astfel că uzina a funcționat cu dotație de la stat, în anul 1967 se prevăzuse inițial, cu destulă ușurință, aceeași însușire gratuită de fonduri din bugetul statului, uzina fiind „planificată" să desfășoare, în ansamblu, tot o activitate economică nerentabilă. Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie a- nul trecut a trezit însă din somnolență conducerea uzinei și pe unii funcționari din forul de resort, mulțumiți pînă atunci cu „tradiția" pierderilor planificate.Ce argumente pledează azi în favoarea curentului înnoitor care s-a instaurat în uzină de la începutul acestui an privind rentabilizarea producției ? într-un singur semestru, producția în ansamblu a devenit rentabilă, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului pierderile să fie diminuate cu peste 19 milioane de lei, iar în primul semestru din 1968 — complet lichidate. Ing. Petre Boto- 

ran, șeful serviciului producție, ne-a relatat în a- cest sens despre unele intervenții esențiale și e- nergice întreprinse în u- zină. înainte de a le înfățișa, considerăm totuși necesar să remarcăm — de altfel aceasta este și părerea unor cadre din uzină — că ritmul lichidării pierderilor planificate ar putea fi accelerat. Adică, ce ar fi dacă conducerea uzinei ~ s-ar ambiționa și ar înlătura pierderile încă din acest an, pînă la sfîrșitul lui ? De ce să se prelungească... boala nerentabilității ?Dar, să revenim la discuția cu șeful serviciului producție al uzinei.— Cînd și cum ați pornit la acțiune ?— încă din luna ianuarie, înainte de definitivarea planului prețului de cost. Cu ajutorul cadrelor tehnice și economice ale uzinei au fost alcătuite colective care au depistat factorii de orice natură, cu influențe nocive față de beneficiu. „Focul" l-am concentrat asupra produselor nerentabile care „în- ghițeau" sistematic și a- nual peste 30 milioane de lei. Pentru fiecare dintre ele s-au fixat măsuri de rentabilizare, atît de ordin tehnic și tehnologic, cît și de organizare științifică a producției și a muncii, responsabilități precise și termene exacte de control.— Cadrul a fost stabilit, deci. Ne puteți înfățișa cîteva dintre momentele „cheie", pentru succesul acțiunii de rentabilizare ?— Prin revizuirea și micșorarea corespunzătoare a consumurilor specifice, atît la materiile prime de bază cît și la materiile auxiliare, precum și prin reducerea cheltuielilor de prelucrare la unele operații — de pildă, la cele privind concentrarea acidului sulfuric — s-a reușit, prin e-

fort propriu, să se închidă două dintre canalele principale care aduceau pierderi planificate. De aici s-au obținut economii de peste 6 milioane de lei. Ca un element esențial al re-
linie de oxigen, care numai după 3 zile a atins parametrii optimi de lucru și de la care vom obține economii și beneficii semnate — dat fiind puritatea oxigenului,

cheltuielilor de 99,6 la sută, față de 99 la sută cît prevede STAS-ul.— Dar cu utilizarea timpului, a mijloacelor tehnice și a forței de muncă cum stați ?— După o analiză minuțioasă, s-au luat o serie de decizii, care au creșterea indicilor pire la cuptorul Jacket — utilajul cător al uzinei S-a atins peste 40 produse miniere pe mc și zi, cifră comparabilă cu cei mai buni indicatori obținuți pe plan mondial. De asemenea, raportul dintre muncitorii auxiliari și cei productivi s-a îmbunătățit, iar în cadrul personalului tehnico-ad-

ducerii producție, noi am corisi- ' derat creșterea productivității muncii. Ne dădea multă bătaie de cap nivelul scăzut al acestui indicator, mai ales la producerea oxigenului, unde se impunea un grad mai înalt de mecanizare.— Și pe ce căi ați repus în drepturi acest indicator ?— Așa cum am amintit, pe calea măririi gradului de mecanizare a procesului de producție. Prin transfer am obținut utilajele necesare de la două fabrici din Arad și Cîm- pina, în curs de reprofi-' lare. La 1 iulie a intrat astfel în funcțiune o nouă

permis de to- Walter-condu- noastre. tone de

ministrativ s-a mărit ponderea celui tehnic, acum direct ocupat în producție și degrevat de multe sarcini administrative, care în mod nejust îi erau a- tribuite.— Cum ați conlucrat cu specialiștii din forul tel ar ?— Pot să afirm că Direcția generală a industriei metalelor neferoase și rare din Ministerul Industriei Chimice a sprijinit operativ eforturile noastre. Menționăm, în a- cest sens, ajutorul. dat pentru realizarea la termen a lucrărilor de extindere și modernizare a fabricii de oxigen. Am simțit permanent prezența u- nor specialiști ai forului de resort, care au contribuit efectiv la rezolvarea unor probleme. S-au ivit însă dificultăți în aprovizionarea cu materie primă, fapt ce a impietat rezultatele noastre financiare. Ținînd seama de aceasta, solicităm direcției generale un aport mai substanțial pentru aprovizionarea uzinei în mod corect și la timp.— Ce vă rezervă perspectiva imediată ?— Să mergem pe același drum. Cu toate că la sfîr-

șitul anului vom avea un beneficiu, pe ansamblu, de peste 20 milioane de lei, nu ne considerăm mulțumiți. în centrul preocupărilor colectivului nostru va sta continua reducere a cheltuielilor de fabricație la trei produse care sînt deficitare sub rentabilității.tent, printr-o muncă politică, creșterea răspundere ciplinei în muncă, încît nici un minut din timpul afectat lucrului să nu fie irosir și nici cea mai mică fisură de pierderi să cumva deschisă. Vom punde astfel, alături toate întreprinderile industria chimică, cin ii or puse recent de ducerea partidului Consfătuirea din chimie.
Iar noi, care cunoaștem 

potențialul tehnic și u- 
man al uzinei, repetăm 
întrebarea : ce ar fi dacă 
rentabilizarea tuturor pro
duselor uzinei — nu nu
mai pe „ansamblu" — ar 
avea loc în cursul acestui 
an ?

dintre încă aspectul Concomi- intenșă urmărim spiritului și a

con- la lucrătorilor

P. DAN

melor care, în mod normal, intră în competența altor factori de conducere. Intervine apoi 
unui număr însemnat 
gineri șefi și ingineri șefi ad- 
juncți, mulți dintre sați între conducere și servicii 
care uneori s-au transformat 
simpli transmițători de 
și ordine.Mergîndu-se pe linia numărului verigilor, s-au servicii și posturi în schemă, s-a dat pur și simplu o „încadrare" mai bună unor salariați, fără ca a- ceasta să fie justificată și corelată cu sarcinile ee le execută, de multe ori ei avînd atribuții inferioare încadrării. De pildă, în cadrul Trustului de foraj Pitești. Aici, față de 1963, sporirea personalului de conducere a fost de 3 la sută la sfîrșitul anului 1964, 15 la sută în1965 și... 18 la sută în 1966. De asemenea, la întreprinderea de foraj Rm. Vîlcea, pentru 17 ingineri, tehnicieni și statisticieni pe funcții de conducere sînt încadrați 8 șefi și adjuncți de servicii, 4 ingineri șefi adjunGți și 1 inginer șef.Referindu-mă la director, cred că activitatea lui, în contextul științei de a conduce, depășește cadrul unei investituri administrative, presupunînd o calificare specială. Care este aceasta ? Să fie directorul un om de știință, tehnician, sociolog, matematician, economist ? Părerile sînt împărțite. După părerea mea, ceea ce trebuie să caracterizeze în primul rînd un om gu 
o funcție de conducere, este o con
cepție înaintată asupra activității 
în domeniul unde lucrează, o ma
ximă receptivitate față de tot ce 
este nou în sectorul respectiv, atît 
în țară cît și Pe plan mondial. Nu se poate concepe o bună muncă de conducere fără studierea atentă, a- profundată, a realității, a cerințelor ei,, fără cunoașterea legilor care guvernează activitatea socială. Evident, mulți'dintre directorii întreprinderilor din regiune întru- neso unele din aceste atribute. U- nora le lipsește însă simțul perspectivei. Un muncitor are, de obicei, perspectiva muncii pe o zi, maistrul pentru ziua următoare, șeful secției o perspectivă a activității pe o lună. Directorul, însă, e

existența 
de in-ei pla-

în 
dispozițiicreșterii creat noi

dator să depășească cu mult nivelul problemelor curente, să aibă o perspectivă pentru o perioadă mult mai îndelungată.Firește, promovarea acestei cali
tăți : perspectivă și previziune, in
tuiția științifică de a face prognoze, nu e un lucru ușor. Ea nu poate fi însușită de acele cadre de conducere care nu au ținut pasul cu noile realizări ale științei și tehnicii și s-au plafonat la un anumit nivel de cunoștințe. Nu mai vorbim de acei directori care, în numele unor merite trecute, acum

unor interese ale beneficiarilor, a răspunderii în relația furnizor-be- neficiar ? Sau, să ne oprim la u- nele cadre de conducere din anumite unități economice care nu acordă însemnătatea cuvenită livrărilor pentru export. Un exemplu : I. F. Curtea de Argeș. Privind îngust, unilateral, o asemenea sarcină, conducerea ei a acceptat trimiterea la export a cherestelei de rășinoase cu evidente defecte calitative. Nu s-a gîndit oare că prin 
ușurința de care a dat dovadă azi, 
poate aduce inîine prejudicii

RĂSPUNDEREA
CONDUCĂTORULUI

de Întreprindere
„țin cu dinții* și se cramponează de scaunul de conducător, care din teama de a nu-și pierde postul, recurg la diverse tertipuri și frînează ascensiunea cadrelor mat tinere, bine pregătite. Asemenea cazuri au existat în regiunea noastră, la I.C.I.L.-Argeș și I.R.U.C.-Pitești. Toate eforturile depuse de organele de partid și de stat din regiune, de a ajuta conducerile acestor întreprinderi, de a curma neînțelegerile și frecușurile neprincipiale, dăunătoare, au rămas fără rezultat. în final, directorii și unele aa- dre din conducerea acestor întreprinderi au fost îndepărtați funcție.Strîns legată de chestiunea în discuție este și întrebarea:se explică neîndeplinirea contractelor de către unele întreprinderi forestiere, decît prin nesocotirea

dinI pusă cum

întreprinderii și economiei națio
nale ?Pentru a acționa în perspectivă și asigura îmbinarea organică a sarcinilor curente cu cele următoare, din luna, trimestrul și chiar anul viitor, directorul întreprinde
rii trebuie să posede reale calități 
de organizator — de comandant, 
dacă putem spune așa. Nu este vorba de a fi numai un organizator în sine, ci de a activa și a întreprinde măsuri potrivit unor coordonate precise, pe baza cunoașterii aprofundate a întregii activități a întreprinderii, a necesităților economiei și tendințelor pe plan mondial. Ca urmare, funcția de a organiza și de a conduce nu se referă la chestiunile mărunte — cum s-au obișnuit să procedeze conducerile unor întreprinderi ea I.R.I.L. „Oltul“-Slatina, Uzina me

Prin intermediul întreprinderii 
românești de comerț exterior 
„Mașinexport" a fost livrat un 
nou lot de strunguri universale 
în Cehoslovacia, Iran, Japonia și 
Turcia, iar în Polonia s-au expor
tat strunguri Carusel de tip 
S.C.-1250. Alte comenzi pentru 
strunguri universale au fost pri
mite din Irak, Italia și Suedia. 
Un contract recent încheiat pre
vede exportul în Cehoslovacia a 
300 bascule de 25 tone și trimi
terea în Republica Federală a 
Germaniei a 2 000 carcase de 
electromotoare.

Printre tranzacțiile comerciale 
încheiate de întreprinderea 
„Chimimport" se numără cele 
privind livrarea a 1 300 tone 
carbură de calciu în Algeria, A- 
rabia Saudită, Birmania, Ceylon, 
Finlanda, Malaya.

întreprinderea „Mineralimport- 
export" a expediat, printre altele, 
30 000 tone ciment în Iugoslavia, 
peste 270 000- mp geam mecanic 
tras în Austria, Danemarca, Irak, 
Italia, S.U.A., Ungaria, Uniunea 
Sovietică și alte țări. Cantități 
însemnate de materiale de con
strucții, ca piatră de ghips, dale 
de marmură comasată, carton as
faltat, cărămizi dialit și articole 
sanitare, au fost exportate în Ara
bia Saudită, R. D. Germană, 
Polonia și în alte țări.

Din import au sosit în portul 
Constanța, printre altele, 1700 
tone laminate din Republica Fe
derală a Germaniei, 700 tone 
țevi conductă din Franța și 550 
tone caolină din Anglia. Au fost 
încărcate aproape 4 000 tone za
hăr cu destinația Libia, 1260 
tone hîrtie și cherestea de diferite 
esențe pentru Liban.

(Agerpres)

canică Muscel — ci la problemele „cheie" ale activității economice, prin soluționarea cărora se obține un progres vizibil. De exemplu, mult timp la Uzina mecanică Muscel nu s-a realizat sarcina de creștere a productivității muncii. Cau
za : depășirea sistematică a numă
rului planificat de salariați și 
menținerea unei proporții necores
punzătoare între muncitorii de 
bază și cei auxiliari. Deci, cauze de ordin tehnio și economic. Cu toate că ele se cunoșteau prea bine, directorul uzinei, conducerea ei nu au luat măsuri organizatorice în scopul înlăturării lor. Nu au solicitat experiența și pregătirea inginerilor și a economiștilor pentru a desface nodul neajunsurilor, și nu a canalizat eforturile tuturor compartimentelor funcționale în acest sens. Abia în ultima vreme se simte o intervenție energică în impulsionarea productivității muncii — problemă care prin însemnătatea ei merită să stea în atenția directorului oricărei întreprinderi.Deosebit de actuală este șf func
ția de control și intervenție a con
ducătorului de întreprindere. Controlul, ca atribut al muncii de conducere, trebuie să fie sistematic și să se desfășoare «u operativitate. De asemenea, el trebuie să aibă un 
caracter preventiv, criteriul care a- 
atestă calitatea lui fiind tocmai 
preîntîmpinarea unor neajunsuri, 
evitarea perpetuării lor. Cîte din hotărîrile și deciziile bune, luate în unele întreprinderi, au rămas simple deziderate! Bunăoară, în cazul T.R.C.-Argeș, pe ale cărei șantiere se mențin serioase neajunsuri, și care în 5 luni din aGest an a dat în folosință un număr mio de apartamente. Atît în domeniul frontului de lucru, «ît și al disciplinei muncii s-au preconizat, an de an, măsuri bune. Numai că tot an de an nimeni nu a urmărit îndeaproape fructificarea lor.Nu am creionat decît unele aspecte ale activității directorului în contextul artei de a conduce întreprinderea. Desigur, ele nu epuizează problema pusă în discuție și niei nu au rolul de a formula soluții definitive. Esențial este să se acționeze decis pentru îmbunătățirea metodelor și stilului de conducere a întreprinderilor.

Apărarea sănătății animalelor constituie una din preocu
pările permanente ale specialiștilor și lucrătorilor *4’n do
meniul agriculturii. Măsurile tehnice și organizator **uate 
în acest sens, sprijinul material substanțial acordat gjjritre 
stat au permis ca o serie de boli care, în trecut, fă. ra
vagii să fie limitate sau lichidate cu totul. Aceste î ^tato 
se datoresc în foarte mare măsură orientării judicioa^#jpre 
profilaxie, cunoscut fiind că prevenirea unei boli este incom
parabil mai eficientă decît combaterea ei. Datorită intensi
ficării circulației de pasageri și de mărfuri dintr-o țară în 
alta, îndeosebi a intensificării comerțului internațional, au 
fost stabilite măsuri menite să împiedice pătrunderea bolilor 
de pe teritoriul altei țări. Astfel, în momentul de față orga
nele noastre sanitare veterinare sînt preocupate de asigu
rarea măsurilor, ce se impun pentru a se preveni pătrun
derea unei boli necunoscute pînă acum în România și care 
a apărut în Europa. E vorba de pesta porcină africană care 
a contaminat în ultimul timp efective mari de porcine în 
Portugalia, Spania și Italia. Deoarece această boală se 
răspîndește foarte rapid, producînd pagube economice con
siderabile, în mai multe țări europene, printre care și țara 
noastră au fost luate măsuri de profilaxie.

Pentru a afla amănunte în legătură cu această boală și cu 
măsurile ce se impun pentru prevenirea ei, am adresat cîteypr 
întrebări tov. dr. Traian Negruțiu, directorul Institutului de 
cercetări veterinare și biopreparate „Pasteur".

Ce este pesta porcină 
africană și în ce constă gravi
tatea acestei boli ?— Pesta porcină africană (P.P.A.) este o boală virotică, foarte contagioasă, caracterizată prin febră, stare de rău general, lipsă de poftă.' de mîncare și apariția de hemoragii septicemice pe piele și în organele interne. Boala poate apare sub o formă supraacută și acută.Gravitatea ei deosebită constă în aceea că, pînă la ora actuală, nu există nici un produs biologic (vaccin, ser) care să confere o stare de rezistență animalelor receptive. Pentru a exclude orice posibilitate de difuzare a virusului, animalele bolnave, sau care pot fi contaminate, trebuie sacrificate și distruse. Porcinele care rămîn în viață după trecerea prin boală nu capătă o imunitate activă și rămîn purtătoare de virus.Apariția bolii atrage după sine, pentru localitatea respectivă, un regim strict de carantinare care îngreunează desfășurarea activităților normale. Prezența și declararea bolii pe teritoriul unei țări este urmată automat de limitarea exportului din țara respectivă în ce privește animalele vii și produsele de origine animală.

— Ținînd seama că semnele 
clinice la pesta porcină afri
cană se aseamănă cu cele ale 
pestei porcine clasice, cum se 
pot totuși deosebi aceste boli ?— Apariția pestei porcine africane în țările unde există și pestă porcină clasică pune o problemă importantă cu privire la diagnosticul diferențial între acestea, care nu se poate realiza decît în laborator. Apariția primelor cazuri sporadice de pestă porcină africană poate trece neobservată, fiind confundată cu pesta porcină clasică. Pentru a se înlesni diagnosticul și controlul cazurilor sporadice, se impune supravegherea permanentă a efectivelor de porcine de către medicii veterinari și cel care se ocupă cu creșterea acestei specii, intensificarea vaccinărilor contra pestei porcine clasice, trimiterea la laborator a animalelor suspecte de pestă și aplicarea celor mai severe măsuri.

— Care sînt căile mai frec
vente de răspîndire a virusului 
P.P.A. și ce este necesar să cu
noască fiecare cetățean in a- 
ceastă privință ?

recep- coabi-

I— Sursele principale de infecție sînt porcii bolnavi și porcii vindecați clinic, care rămîn eliminatori de virus.Contaminarea naturală de la porcul bolnav la cel tiv se face direct printare. Contaminarea indirectă are loc de obicei prin introducerea în alimentația porcilor a resturilor nesterilizate de la bucătării, prin diverși vehiculatori ai virusului i muște, cîini, pisici, păsări carnivore, vulpi etc. Virusul poate fi dus din locuri infectate în gospodării fără boală șt de către îngrijitori sau alte persoane. Dintr-o țară în alta infecția poate pătrunde prin animale eliminatori de virus, prin preparate de carne sau prin resturi de la vagoanele restaurant

I — Prin ce filiere a apărut 
această boală în Spania, Portu
galia, Italia și care sînt con
secințele ?— Primul focar de pestă porcinăafricană pe continentul european a fost identificat în 1957 în Portugalia. Trei a.ni mai tîrziu a apărut și în Spania, ajungîndu-se la 630 focare, cu peste 14 mii de porci morți și peste 104 mii sacrificați. Epizootia s-a întins în 1963, an în cursul căruia potrivit datelor oficiale au fost sacrificate sau au murit , 450 000 de porcine.în Franța boala a fost identificată prima dată în martie 1964 în mai ; multe departamente sub o formă atenuată care se poate confunda cu pesta porcină clasică.

— Care sînt concluziile des
prinse din studierea și evoluția 
acestei boli și ce măsuri au 
fost recomandate de către Ofi

ciul internațional al epizooti
ilor ?— Reuniunea pentru consultare și informare asupra P.P.A., organizată la Paris de către Oficiul internațional al epizootiilor, în aprilie a. c-, a subliniat pericolul deosebit, de grav pe care-1 prezintă pentru țările europene persistența acestei ■ viroze în peninsula Iberică și apariția ei și în Italia, a insistat asupra necesității specializării unor experți veterinari și a laboratoarelor pentru diagnostic, prevenire, între alte este absolut necesară sterilizarea sistematică a deșeurilor alimentare provenite de la bucătăriile avioanelor, vagoanelor restaurant, dezinfecția riguroasă a tuturor vehiculelor utilizate pentru transportul porcilor, cărnurilor, produselor de mezelărie, produselor de origine porcină destinate industriei etc.

— Avînd în vedere gravita
tea acestei boli, cu toate că 
n-a apărut nici la noi și nici 
in țările vecine, ce măsuri de 
prevenire au fost luate ?— Pentru prevenirea apariției a- cestei boli pe teritoriul țării noastre, Consiliul Superior al Agriculturii a elaborat un plan complex de măsuri. In mod deosebit se insistă asupra necesității împrejmuirii ; integrale a crescătoriilor de porcine, amenajări de filtre sanitare pentru controlul și dezinfecția personalului de deservire din crescătorii, abatoare, întreprinderi de prelucrare a cărnii. In aceste unități este absolut necesar să se evite intrarea persoanelor străine, a oricărui vizitator.Pentru prevenirea și combaterea pestei porcine clasice, este în curs de elaborare un plan concret avînd ca scop lichidarea acestei boli de pe întreg teritoriul țării. De asemenea, s-a organizat specializarea unor cadre de cercetători veterinari în probleme de diagnostic al P.P.A. și a- menajarea unor laboratoare speciale pentru asemenea lucrări.Reducerea la maximum a posibilităților de pătrundere a pestei porcine africane pe teritoriul țării noastre depinde în cea mai mare măsură de simțul de răspundere, de conștiinciozitatea cadrelor de specialitate, a tuturor celor chemați să participe la această importantă acțiune. de respectarea cu rigurozita* de către fiecare cetățean a m- surilor stabilite.Interviu consemnat 

C. BORDEIANU

Pentru măsuri,



Delavran- 
vară „23 

— 20, (la

Mogoșoaia) — LU- 
(la teatrul 
: KEAN

SCÎNTEIA — duminică 16 iulie 1967PAGINA 4

(Urmare din pag. I)

patrioți

DE STAT

BULETIN MEDICAL

respirator.
TRATATUL DE'1D

denunțînd
al omului propriului

prof. dr. C. C. Iliescu ; 
prof. dr. Th. Burghele;

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

de Stat, nemuritoare, păstra veșnic luminoase a

președinte. Pompiliu Macovei, Zaharia Stancu, Geo Bogza, Alexandru Philippide, Gheorghe Mihoc.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

Acad.
Acad.
Prof. dr. I. Bruckner, membru 

corespondent al Academiei

și, în seara zilei de 14 iulie, orele 22,30, a încetat din viață prin stop cardiac și

Miron Nicolescu,
Pentru organizarea funeraliilor academicianului Tudor Arghezi. a fost constituită o comisie formată din tovarășii:

i apărute 
.Cîntare o- 

4“

COMITETUL
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul din Parcul 
Palatului
CEAFĂRUL — 20, 
de vară „Herăstrău")
— 20.
• Teatrul ,,Barbu 
cea" (la teatrul de 
August") : MORIȘCA 
teatrul de vară „N. Bălcescu") : 
CA-N FILME — 20.
® Teatrul „Ion Creangă" (în 
Parcul Ioanid) : SÎNZIANA ȘI 
PEPELEA — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (grădina Boema) : 
SCANDAL LA BOEMA — 20, 
(la Sala Palatului) : REVISTA 
DE LA PARIS — 19,30.

©etatea Albă lulia Foto : Agerpres

O lucrare economică fundamentală
în curs de elaborare

vinema
JSSfflnB3BE

• ZODIA FECIOAREI — cine
mascop : PATRIA — 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21, GRĂDINA
DOINA — 20,30, GRĂDINA
FESTIVAL (completare Omagiu 
teatrului românesc la 150 de ani 
de la primul spectacol în iimba 
română) — 20,30.
9 COMISARUL X — cinema
scop : REPUBLICA — 8,15 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 
21,30, STADIONUL DINAMO —
20.15. i
9 COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop : FES

TIVAL T- 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18 ; Al, FEROVIAR — 8,45 ;
11.15 ;• 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
EXCE1LSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 : 18,45 ; 21, MODERN —
9 ; 11/30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
9 PESCARUL DIN LOUISIA
NA : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,45; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.45; ...
19 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂ
ȚII — 20,15 (la toate completa
rea Tradiții), STADIONUL RE
PUBLICII — 20,15.
9 DRAGOSTEA MEA : CAPI
TOL — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină — 20,45, GRIVIȚA 
(completare Tradiții) — 9 ; 11.15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la 
grădină — 20,30.
e ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : GLO
RIA (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de afli 
de la primul spectacol în limba 
română) — 8,45 ; 11 ; 13,30 j 16 ;
18.30 : 21. MELODIA (comple
tare Tradiții) — 9 ; lls15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 
9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30. GRĂ
DINA MOȘILOR -- 20,15.
9 OMUL DIN FOTOGRAFIE
— 9,30 ; CENUȘĂ — cinema
scop (ambele serii) — 12.15; 
LADY MACBETH DIN SIBE
RIA — cinemascop — 18 ; 21 : 
CENTRAL.
9 PRINTRE VULTURI — cine
mascop — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 : HIPERBOLOIDUL INGI
NERULUI GARIN — cinema
scop (comnletare Orizont științi
fic nr. 5/1967) — 18,45 ; 21 : VIC
TORIA.
9 GIBRALTAR : CINEMATE
CA — 10 ; 12; 14 ; 16.30;
18.45 ; 21.
9 FIUL SOLDATULUI : LU
MINA (completare Cristale fără 
taina) — 9.15 ; 11,30 ; 13,45 : 16 ; 
18.30 : 20.45.
9 ANGELICA SI REGELE — 
Cinemascop : UNIREA — 16;
18.15 : la grădină — 20,30. PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.15 (la 
ambele completarea Școala ma
mei).
9 UN SURÎS ÎN PLINĂ 
VARĂ : UNION — 10,30 ; 15.30 ;
18 : 20.30.
9 IERBURI AMARE : DOINA 
(completare Chemarea vnlcani- 
ler) _ 11.30 : 13.45 ; 16 : 18.30 ; 
20.45. MIORIȚA (completare 
Oaspeți de iarnă) — 10:16;
18.15 ; 20.30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
e ESCAPADA — FUGA DUȘ- 
KĂT - DIALOG CU STELELE
— PECTINA — GUSTAV PE
SIMISTUL — GUSTAV ȘAHIS- 
TUL : TTMPURI NOI - 9 
în eont.inuare.
9 VIATA LA CASTEL: GIU- 
LEST1 (comnletare Vizita con
ducătorilor de nartid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 15 ;
17.45 : 20,30. VOLGA (comnletare 
Șnnîrla) — 8,30 ; 11 ; 13.30 : 16 ;
18.30 : 21.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI
— cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 10 ; 14 ;
16 : 18.15 ; 20.30.
9 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop : DACIA (comple
tare Jucării) — 7.45 — 21 în
continuare.
9 PE GHEATA SUBȚIRE - 
cinemascop (ambele serii) : BU- 
ZESTI — 15.30 : la grădină —
20.15.
9 FRANCH-CANCAN : ARTA 
(comnletare Istoria unui manu
scris) — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15.45 ; 
18.15: 20.45 : la grădină — 20.15.
9 PRINTRE VULTURI — cine
mascop : BUCEGI - 9 ; 11.15 :
13.30 : 16 ; 18.30 : 21 : la grădină
— 20.30.
» DENUNȚĂTORUL: FLACĂ
RA — 15.30 : 18 : 20.30. COLEN- 
TINA — 15.30 ; 18.45J la grădină
— 20.30 (la ambele completarea 

Cnutul).
MAIORUL ȘI MOARTEA — 
emascop : AURORA (com- 
■are Uneltele gîndirii) — 9 : 

13.15 ; 15,45 ; 18 ; la grădină 
10,30.

— 21

A (comple-
7.45 — 21 în

TUDOR ARGHEZI

Potrivit indicațiilor conducerii partidului de a se elabora lu
crări de sinteză care să contribuie la generalizarea experienței 
construcției socialiste, la valorificarea a tot ce este progresist 
în istoria gîndirii social-politice din țara noastră, a început ela
borarea unei noi lucrări economice, de vaste proporții — “
tul de economie națională".

Pentru a-i informa pe cititorii noștri asupra stadiului 
și preocupărilor colectivului angrenat la elaborarea ei, 
adresat tov. COSTIN MURGESCU, membru corespondent al

" • • ■ • științe economice și cercetări socio
al Cercetării Științifice.

miei, președintele Comisiei de 
logice din Consiliul Național

— Care va fi aria de cuprindere a 
„Tratatului de economie națională", 
cum este proiectată structura și pro
blematica lui ?

— „Tratatul de economie naționa
lă" se înscrie în seria unor ample lu
crări de sinteză în curs de pregătire 
în domeniul științelor sociale. El re
prezintă o expresie a eforturilor eco
nomiștilor pentru înfăptuirea sarcinii 
trasate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. privind elaborarea teoretică a 
problemelor dezvoltării societății 
noastre. în acest cadru general. Tra
tatul va analiza dezvoltarea econo
mică a țării de a lungul secolelor, 
tradițiile progresiste ale gîndirii e- 
conomice românești din trecut, bo
gata experiență . acumulată de po
porul nostru în anii construcției eco
nomice Socialiste.

O preocupare fundamentală a co
lectivului de autori este aceea de a 
realiza lucrarea ne baza strictei res
pectări a adevărului istoric — folosind 
o* documentare riguroasă și anali- 
zînd științific realitățile în întreaga 
lor complexitate. Sarcina unei lucrări 
cu adevărat științifice constă — 
după cum sublinia tovarășul Nicolăe 
Ceaușescu în expunerea sa cu pri
lejul împlinirii a 45 de ani de la 
crearea partidului — în analiza 
obiectivă a realității sociale, în în
fățișarea faptelor nu după dorințele 
subiective ale oamenilor, nu după 
nevoi politice de moment, după cri
terii de conjunctură, ci așa cum s-au 
petrecut ele, corespunzător adevăru
lui vieții. Aceste indicații au o pro
fundă importanță principială și me
todologică nu numai pentru istorici, 
dar pentru toti cercetătorii din do
meniul științelor sociale.

„Tratatul de economie națională" 
a fost conceput în 6 volume.

Volumul I este dedicat istoriei 
economice a tării din cele mai 
vechi timpuri pînă la trecerea la 
construirea economiei socialiste. 
Literatura noastră științifică nu 
dispune de o lucrare amplă și uni
tară în acest domeniu, de un tratat 
de istoria economiei naționale. Pro- 
punîndu-si să umple acest gol. Trata
tul va înfățișa distinct, pentru fieca
re epocă, situația concretă din diferi
tele ramuri ale economiei ; inter- 
condiționarea factorilor demogra
fici, economici, tehnici, culturali și 
social-politic interni : dezvoltarea 
legăturilor economice dintre diferi
tele provincii istorice românești ; re
lațiile lor comerciale și financiare cu 
alte organizații statale ; condițiile și 
trăsăturile specifice ale evoluției ca
pitalismului în România etc.

Volumul II este cosacrat Isto
riei gîndirii economice din Româ
nia. Deși în ultimul deceniu s-au 
reeditat cîteva volume de texte și 
s-au publicat o serie de studii asu- 

unor personalități reprezenta- 
pentru gîndirea 

românească — în 
colul al XIX-lea 
marxist-leninistă a 
nomice din trecut 
ceput, dată fiind neglijarea 
îndelungată a acestui 
cercetare. Programul de lucru va fi 
caracterizat. în consecință, crin două 
grupe de preocupări : a) Lărgirea

t V

„Trata-

lucrării 
ne-am

Acade-'

nală" poate fi elaborat numai cu apor
tul unui larg colectiv de autori, care 
să reunească, alături de economiști si 
statisticieni, specialiști din diferite 
alte domenii : istorici, demografi, 
sociologi, ingineri, geografi etc.

Consiliului Național al Cercetării 
Științifice — în calitate de coordona
tor al lucrării — i-a revenit sarcina 
de a defini, în funcție de structura 
„Tratatului", acele instituții care 
apar ca cele mai în măsură să for
meze în jurul lor asemenea colec
tive complexe și unitare, spre a asi
gura elaborarea diferitelor volume. 
Pe baza schimburilor de păreri avu
te, răspunderile au fost asumate ast
fel : volumul I — Institutul de știin
țe economice „V. I. Lenin" ; volumul 
II — Institutul de cercetări econo
mice al Academiei ; volumul III — 
Institutul de geologie-geografie al 
Academiei ; volumul IV — Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" (cu colaborarea Institu
tului de cercetări economice al Aca
demiei) ; volumul V — Direcția Cen
trală de Statistică (cu colaborarea 
Institutului de cercetări economice 
al Academiei) : volumul VT — Di
recția Centrală de Statistică și Cen
trul de cercetări sociologice al Aca
demiei. Fiecare instituție titulară de 
plan și-a constituit, pentru volumul 
respectiv, activul de bază de autori.— în ce stadiu se află în prezent 
lucrarea și ce probleme ridică ela
borarea ei ?

economică 
special din se- 
— valorificarea 
concepțiilor eco- 
este abia la în- 

vreme 
domeniu de

9,00 — Ora exactă. Cum va 
fi vremea. 9,02 — Gimnastică de 
înviorare. 9,10 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar : 
• Filmul artistic : „Noroc Ke- 
kec". • Vă invităm în excursie : 
Valea Oltului. 10,45 — Emisiu
nea pentru sate. 12,15 — Con
cert simfonic. (închiderea sta
giunii de concerte). 17,00 — 
Campionatele Internaționale ale 
României la sărituri în apă. 
18,30 — Magazin 111. 19,30 — Te
lejurnalul de seară. 19,50 — 
Omagiu lui Tudor Arghezi.^20,15
— Filmul documentar 
de la Ponoarele". 20,30 
ră de dans — ritmuri 
moderne. 21,00 — Film 
„Cavalerul Pardaillan". 
Invitata noastră : C 
suedeză de muzică ușoară Nina 
Lizell. 22,40 — Telejurnalul de 
noapte. 22,55 — Telesport. 23,10
— închiderea emisiunii.

„Podul
— Sea- 
vechi și 
artistic :
22,25 — 

Cîntăreața

frontului de cercetare, prin investi
garea ideilor economice existente în 
monumentele de drept, literatura is
torică și literatura populară, în 
mișcările sociale. în documentele 
mișcării muncitorești si socialiste din 
epoca modernă, în ziare și periodice 
de specialitate: întocmirea de 
bio-bibliografii și de micromono
grafii pentru peste o sută de eco7 
nomiști, din secolele XIX și XX, a 
căror activitate nu a format pînă 
astăzi obiectul unor studii speciale, 
b) Adîncirca analizei diferitelor ope
re și curente de idei. Gîndirea eco
nomică românească în tot ce are mai 
valoros, s-a afirmat nu ca o gîndire 
de „catedră", ci în nemijlocită legă
tură cu marile probleme care s-au 
pus în lupta pentru dezvoltarea for
țelor de producție ale tării, apărarea 
independentei sale economice și po
litice. menținerea și afirmarea fiin
ței noastre naționale. Ea s-a dez
voltat totodată în nemijlocită legă
tură cu mișcarea generală a ideilor 
economice din Europa. Sarcina de 
bază a colectivului care lucrează la 
acest volum este de a privi opera di- 
feriților economiști, școlile și curen
tele de idei care s-au cristalizat, nu 
ca un exercițiu doctrinar, abstract 
și izolat, ci în lumina luptelor din 
care s-au născut, a confruntărilor 
reale de interese și orientări dintre 
diferitele clase, grupe și pături so
ciale din epoca respectivă.

Volumul III va înfățișa resursele 
naturale ale țării, firește, din 
punct de vedere economic, ca ele
mente ale avuției naționale. Impli
cit. prezentarea diferitelor resurse 
se va îmbina cu punerea în lumină 
a eforturilor făcute de poporul nos
tru pentru descoperirea, inventarie
rea, conservarea si dezvoltarea lor. 
pentru valorificarea Jor superioară.

Ultimele trei volume sînt dedicate 
construirii economiei socialiste. Vo
lumul IV va analiza sistemul socia
list al economiei naționale, mecanis
mul său de funcționare, principalele 
direcții ale dezvoltării economice de 
ansamblu si evoluția ramurilor eco
nomiei în anii construcției socialis
mului. Volumul V urmărește evo
luția economică a tării în profil te
ritorial, dezvoltarea regiunilor și a 
complexului unitar al economiei 
României Volumul VI va trata pro
blemele populației și ale nivelului 
său de trai material și spiritual.

Marile succese obținute de poporul 
nostru și bogata experiență acumu
lată în opera de construcție socialis
tă ne obligă să depășim stadiul sim
plelor consemnări cifrice privind 
dezvoltarea diferitelor ramuri și sec
toare sau al descrierii orientărilor 
generale din politica noastră econo
mică. în procesul elaborării Trata
tului ne va preocupa cercetarea ști
ințifică a principalelor procese și 
tendințe în dezvoltarea economiei so
cialiste românești, analiza dificultă
ților obiective și subiective care apar 
și a căilor de depășire a lor în cursul 
luptei pentru transformarea posibi
lităților deschise de socialism în rea
litate. Numai conceput într-un ase
menea mod, Tratatul va putea să 
ajungă la concluzii care să îmbogă
țească cu adevărat teoria creșterii 
economice moderne. Aceasta impli
că, între altele, analiza dezvoltării 
economice a României în contextul 
evoluției economice mondiale. con
fruntarea propriilor noastre conclu
zii cu cele existente în literatura 
mondială contemporană, spirit critic, 
perspicacitate si o înaltă răspundere 
științifică.

După cum se vede aria de cuprin
dere a Tratatului este extrem de 
largă, Este pentru prima dată cînd 
o cercetare economică originală își 
propune obiective de asemenea am
ploare. Se D0ătd afirma că însăsl sar
cina de a se elabora un asemenea 
tratat stimulează cercetările științifi
ce în domeniul economic si le orien
tează spre valorificarea teoretică a 
contribuției De care politica P.C.R. de 
aplicare creatoare a marxîsm-leni- 
nismulul la condițiile concret-istori- 
ce ale României, o aduce la cunoaș
terea si folosirea legilor obiective ale 
socialismului. Elaborarea ..Tratatu
lui" va contribui astfel la ridicarea 
ne o treaptă superioară a cercetării 
științifice economice, la dezvoltarea 
scolii marxiste de gîndire economi
că românească, la îmbogățirea patri
moniului gîndirii economice marxist- 
leniniste contemporane.

— Cine participă la elaborarea 
lucrării ?

— Datorită amploarei si problema
ticii lui „Tratatul de economie natio-

— Tematicile pe Capitole ale fiecă
rui volum au fost examinate în co
misia de specialitate a Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, iar 
în prezent sînt în curs de definiti
vare. în etapa actuală, accentul prin
cipal se pune pe întocmirea de mo
nografii pe aspecte, momente, opere 
sau curente de idei neabordate pînă 
în prezent de cercetarea noastră eco
nomică sau care impun clarificări 
si documentări suplimentare. într-un 
anumit sens este etapa cea mai im
portantă deoarece tocmai în cursul 
ei vor trebui să se recupereze o se
rie de rămîneri în urmă ale cercetă
rii economice de nînă acum.

Numărul mare de autori, diversi
tatea specialităților lor ridică pro
bleme complexe, de organizare a ac
tivității pe baza unui nlan precis de 
muncă, a unei concepții și metodo
logii unitare. Atenția comisiei noas
tre se îndreaptă acum îndeosebi în 
această direcție, deoarece dorim ca 
Tratatul să fie efectiv rodul gîndirii 
colective a celor mai buni specialiști 
în problemele respective, al dezba
terii aprofundate a tuturor proble
melor abordate și al concluziilor tra
se în comun de colectivele de autori. 
Fără dezbateri științifice siste
matice. fără crearea unui adevărat 
stil de muncă colectivă, am risca să 
ne aflăm la sfîrșit în fata unei cule
geri de studii, care orîcîf de valo
roase fiecare în parte, nu ar repre
zenta totuși un Tratat" unitar.

Se ridică, de asemenea, un șir de 
probleme de natură pur organiza
torică. și în primul rînd necesitatea 
ca instituțiile titulare de plan să asi
gure celor angrenați la elaborarea 
lucrării condițiile necesare de lucru 
și mai ales continuitatea muncii la 
problemele abordate, iar forurile tu
telare ale acestor instituții să le 
acorde sprijinul material necesar 
pentru realizarea sarcinilor ce le re
vin, sarcini incluse în olanul de stat.

Deși lucrările s-au desfășurat 
pînă acum în linii generale pe baza 
programului stabilit, 
și hotărîtoare pentru 
rii se deschid abia 
noastră. Experiența 
folosind cu pricepere 
mă pe cercetători, instituțiile parti
cipante îsi pot îndeplini sarcinile a- 
sumate spre a-si aduce astfel contri
buția la realizarea acestei lucrări 
fundamentale.Convorbire realizată de 

Dan POPESCU

etapele dificile 
succesul lucră- 

acum în fața 
ne-a arătat că 
elanul ce-i ani-

scriitorul a fost arestat și internat, alături de alți intelectuali și militanți antifasciști, în lagărul de la Tg. Jiu.Volumele de versuri după eliberare („1907“, „( 
mulul", „Frunze", „Poeme noi", 
„Silabe", „Cadențe", „Ritmuri", „Noaptea"), ca și culegerile de articole și tablete, reprezintă o nouă dovadă a neobișnuitei sale tinereți spirituale, stimulată de efervescența înnoirilor sociale și politice din anii socialismului.Pînă în ultima clipă a vieții sale, Tudor Arghezi a ținut neîntrerupt condeiul în mînă, dâruindu-ne artă sa fără pereche și exemplul unui mare muncitor artist. în cele peste șapte decenii de generoasă trudă pe cîmpul culturii, Tudor Arghezi și-a cîștigat stima și înalta prețuire a întregului popor, care își recunoaște în opera sa exprimarea în formă artislică a năzuințelor și idealurile sale cele mai nobile. Dezvoltând tradițiile înaintate ale culturii românești îmbogățind universul de sentimente și idei al poeziei naționale, făurind o limbă artistică de o valoare plastică și de o putere expresivă unice, poetul 
„Cuvintelor potrivite" și „Cîntării 
omului" a cuprins în lirica sa gîn- direa și simțirea contemporanilor, slăvind geniul creator liber, devenit stăpînul său destin.Poet al protestului, cu vehemență nedreptatea socială și umilirea omului în orînduirea veche, poet al cugetării înalte, al neliniștilor cunoașterii, Tudor Arghezi a cîntat, în același timp, bucuria muncii văzută ca act de supremă realizare â omului, adu- cînd laudă plugarului și muncitorului acestui pămînt. Dacă înainte de eliberarea țării el a adunat în imagini durerea surdă și amară a întregului popor. în anii luminoși ai făuririi unei noi orînduiri, poetul a participat la uriașul avînt al muncii creatoare, cîntînd ca nimeni

altul eroismul și hărnicia poporului român, bucuria marilor prefaceri și frumusețile României socialiste.Membru al Academiei Române, președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor membru în Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Tucior Arghezi a fost mereu prezent în viața socială cu dăruirea și înțelepciunea artistului patriot.

Academicianul Tudor Arghezi. în vîrstă de 87 de ani, s-a îmbolnăvit de pneumonie în ziua de 4 iulie 1967. In ziua de 13. iulie au abârut tulburări importante car- dio-vasculare, renale și hep'atice. Cu toate îngrijirile ce i-au fost date, starea generală s-a agravat.

Pentru marile sale merite, Tudor Arghezi a fost distins cu înaltul titlu de „Erou al muncii socialiste", decorat cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu alte ordine și medalii și a fost Laureat al premiuluiPrețuindu-i opera poporul român va vie amintirea figurii lui Tudor Arghezi.

De la comisia pentru organizarea funeraliilorComisia pentru organizarea funeraliilor academicianului Tudor Arghezi comunică:Sicriu] cu corpul defunctului se află depus la Ateneul Român.Pentru a-și putea lua rămas bun de la academicianul Tudor Arghezi, publicul va avea acces duminică, 16 iulie, între orele 10—14 și 16.30—

20 ; luni, 17 iulie, începînd de la ora 9.Adunarea de doliu va avea loc luni, 17 iulie, ora 10, la Ateneul Român.Cortegiul funerar va porni in jurul orei 11. îndreptîndu-se spre Mărțișor (Șoseaua Olteniței), unde va avea loc înhumarea.
UN MARE GLAS,
O MARE CONȘTIINT

Toți cei ce aștern și ci
tesc slova românească, și 
aceasta însemnează as
tăzi întreg poporul româ
nesc, sînt cuprinși în a- 
ceste clipe de o zgudui
toare și solemnă tristețe : 
Tudor Arghezi a încetat 
din viață.

El era prin vîrstă, prin 
vechime în ogorul scrisu
lui, și mai ales prin ge
niu, patriarhul literelor ro
mânești, și patriarhul 
chiar al culturii române 
de astăzi în totalitatea ei. 
Dar nimeni nu izbutea să-l 
vadă sub această înfăți
șare, căci spontaneitatea, 
forța, fierbințeala scrisu
lui său nu pierduseră ab
solut nimic din ceea ce 
acum aproape șaptezeci 
de ani îl punea pe de
butantul de la „Liga or
todoxă' într-o lumină cu 
totul aparte, și-l desemna 
unui destin excepțional.

Excepțional a fost, în- 
tr-adevăr destinul lui 
Tudor Arghezi, prin viața 
îndelungată care i-a fost 
dăruită, prin calitatea 
înaltă a talentului cu
care a fost înzestrat, prin 
rezultatele strălucite —
consemnate în zeci de vo
lume — ale unei vocații 
titanice, ale unei 
îndîrjite și ale unei 
de oțel. Timp de 
șaptezeci de ani.

de acad. Zaharia STANCU

Arghezi a viețuit literal
mente cu condeiul in mînă, 
și dacă ne gîndim că 
avea șaisprezece ani cînd 
a debutat, și că acum 
zece zile scria încă, și pu
blica, poezii de o emoțiOT 
nantă frăgezime, și arti
cole mereu pline de acea 
surprinzătoare combinație 
a cuvintelor care l-a dis
tins din prima clipă, și a 
făcut școală, 
ne gîndim, zic, la 
ceste cîteva jaloane, 
poate afirma, fără 
rare, că marele 
poet s-a născut, a 
a murit scriind.

dacâ
a- 
se 

exage- 
nostru 
trăit și

ce 
cu 

ca- 
și

munci 
voințe 
peste 

Tudor

Nu aceasta, desigur, e 
de natură să confere 
splendoarea, interesul me
reu viu, și veșnicia noia
nului de pagini scrise de 
Tudor Arghezi Ceea 
face din ele o operă 
totul extraordinară, o 
podoperă a literaturii
a culturii române și uni
versale, este conștiința 
care le animă și le ordo
nă, și le unifică într-un 
tot armonios și omogen, 
orientat, pe deasupra in
finitei varietăți de stiluri 
și de experiențe ale spi
ritului, într-un singur sens,

POETUL
Cînd o țară întrea

gă reușește să se gîn- 
dească pe sine prin- 
tr-un poet, aprofundîn- 
du-și dimensiunea isto
rică pe întreitele linii 
ale timpului trecut, prezent 
efortul ei de limpezire merge mînă-n mină 
cu însăși viața acelui poet; cînd setea ei de 
expresie, de sens, ne mîntuie pe toți de 
neliniștile focului interior, înălțîndu-ne la 
viziunea poetului și rostim : „altfel decît a 
spus el, nu se putea spune", avem întotdeau
na în față poetul. Tudor Arghezi și-a înde
plinit cu prisosință aceste comandamente 
majore și încă multe altele, pe care vre
mea ni le va revela fără-ncetare ; el niț mai 
este de mult doar un nume — și-atît / este 
Poetul însuși, vastă și fermă întruchipare a 
imperioasei dorințe de-ă fi cîntec, reper fia 
și ideal în jurul căruia sentimentele, de lo 
cele mai imprevizibile pînă la cele mai 
înalte, își găsesc puritatea inițială. Ceea ce 
Poetul naște din propriul său zbucium, dir 
istovitoarea sa muncă, ne devine accesibi1 
și nouă, fără de pierderi însă, pe măsure 
vocației noastre de participare.

Rareori cuvîntul ne-a dezlegat izvoa 
re mai curate șt adînci. Poetul ne ia d< 
mînă cîntîndu-ne din frunză, din stea, dir 
Vînt, din nouri, din sîngele nostru, al părinți
lor și fiilor noștri, din toate lucrurile și une
ori din nimic. Intr-adevăr, nici cel mai slab 
puls al vieții nu-i este străin. Lumea se 
desfășoară intr-un echilibru fantastic și real, 
privirea se 
veni ființă 
cu fină și 
are trup și

de Grigore HAGIU

și viitor ; cînd

cit trup, pentru că o- 
biectul în care Poetul 
s-a oglindit măcar o 
clipă învie brusc și 
capătă conștiință de si
ne. Cunoaște atît de 

locurile, întîmplările acestor

detașează de sine pînă la a de- 
cu atribute proprii. înregistrînd 
inimitabilă precizie tot ceea ce 
suflet. Sau poate nu trebuie de-

bine obiectele, 
meleaguri, incit pare a fi martorul singur și 
îndreptățit al istoriei încă înainte de cris
talizarea noastră ca nație de sine stătătoare.

întreaga lui operă este o cîntare a omului, 
ele la Testament și pînă la ultimele versuri 
publicate. Punte de legătură între două 
epoci infirmă ceea ce trebuia infirmat, con
tinuă ceea ce trebuia continuat, nu ne frus
trează nici o clipă de roadele muncii sale ; 
îi citeam poeziile aproape în secunda în 
care condeiul lui miraculos se ridica de pe 
foaia înnegrită, punînd punct. Era felul lui 
de a fi devotat propriei sale personalități 
și nouă tuturor. își trăiește cu aceeași in
tensitate și forță artistică toate marile teme. 
Eroul lui, țăranul răzvrătit de la 1907, omul 
tntrîhd în istorie și stăpînindu-și destinul 
metal, — elogiu al marelui act de Elibera
re — propriile sale sentimente, totul poartă 
pecetea unei participări directe la idealul și 
‘elurile țării cu aspirațiile înalte ale oame- 
tilor de azi ai patriei noastre — făuritori 
’nflăcărați ai luminosului edificiu al socia- 
'ismului. O poezie patriotică de veche și no
bilă tradiție, învecinată cu suculenta și sim
plitatea versului folcloric, se înalță prin 
puterea de înnoire a Poetului, covîrșind mai 
răspicat decît întotdeauna pagina ce aștepta 
cu nerăbdare să fie scrisă — paginile de 
avînt și creație pe care le scrie astăzi, ase
meni poetului, poporul României socialiste.

limpede, vibrant, neabă
tut : dragostea pentru 
limba românească, pen
tru cultura românească, 
iubirea patetică pentru 
poporul român, dăruirea 
neprecupețită pentru cau
zele cele mai scumpe 
poporului și patriei.

Opera lui Tudor 
ghezi este plină de 
mîntări, de dureroase 
țări, de dramatice lupte 
ale spiritului, și nu rare 
sînt 
tele 
sale 
sînt 
de pur 
cult al vieții, de un atît de 
profund și viu simț al pre
zenței și condiției sale 
istorice, sociale și națio
nale, îneît șuvoiul adevă
rat al creației își sapă 
cursul și emite marea sa 
armonie, dincolo de nuan
ța individuală și de dra
ma subiectivă. Omul s-a 
învecinat și înfrățit întot
deauna cu poporul, voca
ția poetică n-a 
niciodată slujirea 
tot ceea ce este 
trist, dramatic în 
sa, cheamă o geană de 
lumină șl îi rezervă, in
stinctiv, un loc. Natura, 
țăranul, muncitorul, cînte- 
cul popular și peisajul 
românesc, se arată în 
perspectiva imediată a 
operei argheziene, chiar 
în momentele ei cele mai 
triste

Luptător pentru drepta
te, de o îndîrjire și de o 
credință fără 
totdeauna „în 
cu vechea 
cu moravurile 
puternicii ei, Tudor 
ghezi s-a aflat în căuta
rea unui liman al său în
suși, o dată cu marea 
masă de umiliți și obij- 
duiți, cu care se simțea 
solidar și frate, și prin 
experiențele lor. Răscoa
lele din 1907 i-au provocat 
izbucnirile de mînie anti
regaliste și anti-politicia- 
nistă a primei sale pe
rioade de luptă gazetă
rească ; războiul din 1913, 
apoi cel din 1918—1918, 
i-au inspirat paginile de 
protest de care gîlgîie 
„Poarta Neagră*, și cîn- 
tecele de dragoste ama
ră de care plînge, țipă și 
scrîșnește „Flori de mu
cegai' Intre cele două 
războaie, a stat neabătut 
pe pozițiile democrației, 
a înfruntat asaltul fascist, 
a refuzat hitlerismul și l-a 
scuipat între ochi, trecînd 
pentru a doua oară, 
vîrstă de peste șaizeci 
ani, „poarta neagră' a 
gărului și temniței, 
scriind hore pamfletare la

ale

Ar- 
fră- 

cău-

contradicțiile și limi- 
gîndirii, filozofiei 

Dar toate acestea 
dominate de un atît 

și de fierbinte

refuzat 
vieții, 

rieqru, 
opera

seamăn, 
răspăr' 

societate, 
și cu 

Ar-

la 
de 
la

și

adresa războiului Impe
rialist. O poziție de liniș
tire a spiritului său răz
vrătit, el a găsit, în slîrșit, 
în epoca noastră — a îm
plinirilor socialiste — sin
gura care a cunoscut și 
va păstra documentul 
amplu al unui Arghe
zi împăcat cu socie
tatea, cu întreaga ei 
organizare, cu toate ten
dințele și idealurile ei. La 
peste treizeci de ani de 
la Cuvinte potrivite, săl
batecul, tumultuosul șuvoi 
arghezian intră în albia 
larqă a creațiilor calme, 
limpezi, dar nu mai pu
țin spontane și fierbinți 
pe care le deschide 
poemul său de lichida
re definitivă a dramei 
personale, Cintare omu
lui.

Drumul lui Arghezi este 
un drum lung, greu, ca și 
drumul însuși al poporu
lui nostru, pe care Ar
ghezi a pășit timp de de
cenii. Drum greu, de-a- 
lungul căruia Arghezi a 
fost susținut de o minu
nată, nestinsă dragoste 
de viață, de nestăvilita 
dorință de a se apropia 
de om, de a-1 cunoaște, 
de a-1 trăi și exprima. 
Dragostea erotică și dra
gostea paternă au fost 
transfigurate de poemul 
arghezian, care dă aces
tei specii poetice o nouă 
mare categorie a sa, 
după cea eminesciană. 
Natura, mai ales cea 
microcosmică cu tot ceea 
ce are straniu sau dulce, 
sublim sau grotesc, con
stituie unul dintre marile 
tezaure ale „Tabletei*, ea 
însăși un tezaur al prozei 
noastre poetice. Poezia 
pentru copii, poezia de 
joacă și hîrjoană, în at
mosfera și în dimensiunile 
căminului familial, des
chid una dintre cele mai 
luminoase și mai inspira
toare capitole ale farme
cului vieții, ale valorilor 
lui profunde, durabile, 
care intră în compoziția 
adîncă a vieții unui po
por. Opera lui Arghezi e 
un caleidoscop uriaș și 
strălucitor al vieții și al 
omului, în ipostazele cu
rate și creatoare ale vie
ții. Dragoste, familie, pa
trie, natură — acest mare 
răzvrătit ne apare ca un 
campion al celor mai tra
diționale și stabile valori 
ale universului nostru su
fletesc și moral.

A fost un mare poet, un 
mare glas, o mare con
știință. Arghezi va fi 
și va rămîne, întotdeauna, 
prin opera pe care nimic 
nu ne-o poate răpi și 
care ne cere să fie con
tinuată, din generație 
în generație, din epocă în 
epocă, din culme în cul
me, a viitoarei dezvoltări 
a artei, culturii și litera
turii poporului român.
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Un mflătărai

muncitorești bulgare

București: Magistrala Nord-Sud

Ieri a început
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„REGATA

militant al mișcării
A TOVARĂȘULUI DRAHOMIR HOLDERA sosit în Capitală tovarășul Drahomir Kolder, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., își va petrece concediul de odihnă în tara noastră.La aeroport, oaspetele a fost

în.tîmpinat de tovarășul Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Erau de față Cestair Cisar, ambasadorul R. S.București, și membriCehoslovace la ai ambasadei. (Agerpres)
Cronica zilei

noului ambasador 
al României 

in Danemarca

Sîmbătă dimineață, într-un pavilion al Complexului central de expoziții din Piața Scînteii s-a deschis o expoziție tehnică de sudură organizată de întreprinderea „Schweiss Technik — GMBH" din Viena.
Prin Decret al Consiliului Stat, tovarășul Gheorghe Ploieștea- nu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Danemarca, în locul tovarășului Eduard Mezincescu.(Agerpres)

★Sîmbătă dimineața a părăsit portul Constanța nava-școală „Mircea". Ea va vizita porturile Toulon și Portsmouth ca răspuns la vizitele pe care le-au făcut în anul 1966, în portul Constanța, escortorul francez „Le Bearnais" și fregata engleză „H.M.S. Lowestoft".(Agerpres) /r • • •

Timpul probabil pentru zi
lele de 17, 28 fi 19 iulie. In țară : 
vreme călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi lo-

cale, sub formă de 
soțite de descărcări 
jumătatea de nord 
rest, averse izolate, 
vit. Minimele vor 
între 12 și 22 de 
maximele între 24 șl 34 de grade. 
In București: vreme călduroasă, 
mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab. Temperatura se menține 
ridicată.

averse, !n- 
electrice în 
a tării. în 
Vînt potri- 
fi cuprinse 
grade, iar

La „Mondialele de scrimă S P OR T

Reluarea 
filmului 
„Spartacus
Deși a rulat o bună perioa

dă de timp pe ecranul cinema
tografului „Patria* din Capi
tală, mai sînt încă spectatori 
care nu l-au văzut și ar dori 
să-l vadă. De aceea, la cere
rea publicului, începînd de 
luni 17 iulie a.c. filmul „Spar- 
tacus' se va relua, la același 
cinematograf.

Biblioteca
DOINA

Pentru camerele de tineret 
sau altele în care o bibliotecă 
voluminoasă nu are loc, între
prinderile Ministerului Econo
miei Forestiere produc și une
le modele de biblioteci de di
mensiuni reduse. Dintre acestea 
amintim biblioteca „Doina" 
care este ușoară, cu o linie mo
dernă și poate fi lesne plasată 
în orice apartament. Prețul de 
vînzare este de 910 lei.

Pe litoral de la 17 - 26 iujje ZILELEROMÂNESC
Direcția rețelei cinematogra

fice și difuzării filmelor, în 
colaborare cu întreprinderea 
cinematografică Dobrogea, or
ganizează pe litoral, între 
17—2.6 iulie a.c., „Zilele filmu
lui românesc". Se vor prezenta 
filmele: „Zodia fecioarei",
„Amprenta", „Șeful sectorului

suflete", „Maiorul și Moartea", 
„Castelanii", „Subteranul" și 
„Dacii", avînd in completare 
noi scurt metraje românești.

Spectacolele vor avea loc la 
cinematografele din Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Man
galia Nord, Mangalia Sud.

S ELECTION AT A FEMININA DE 
FLORETĂ A ROMÂNIEI A CIȘTI- 
GAT MEDALIILE DE BRONZ, 
CLASÎNDU-SE PE LOCUL 3 ÎN 
TURNEUL FINAL AL CAMPIONA
TULUI MONDIAL DE LA MONT
REAL. în meciul pentru locurile
3— 4, echipa României a terminat la 
egalitate (8—8) cu echipa Italiei, ob- 
tinînd însă victoria datorită unui 
tuș averaj mai bun (41—47). Cele mai 
multe victorii au fost realizate de 
Ecaterina Iencic : 3.
Szabo și Ana Ene au obtinut cîte 
2 victorii. Ileana Drîmbă a cîștigat 
un meci. Echipa italiană a fost alcă
tuită din Masciotta (3 victorii). Ra- 
gno (3). Lorenzonni (2) si Colombetti.

Titlul de campioană mondială a 
revenit echipei Ungariei. Floretistele 
maghiare au făcut 8—8 cu echipa 
U.R.S.S.. însă au fost declarate în
vingătoare tot în baza tuș-averajului 
mai bun (46—47). Echipa maghiară a 
fost formată din Rejto. Sakovics. Gu- 
lacsy și Bobiș. Ildiko Bobiș a obtinut 
trei victorii. Ea a învins-o cu
4— 1 pe Rostvorova, cu 4—3 pe cam
pioana mondială Zabelina si în me
ciul decisiv cu 4—3 pe fosta cam
pioană mondială Samusenko.

Clasamentul final al probei este ur
mătorul : 1. Ungaria ; 2. U.R.S.S. 
România : 4. Italia : 5. Polonia 
Franța.

în ansamblu, scrimerii din tara 
noastră, care au participat numai la 
proba de floretă (individual și pe e- 
chipe). au avut o comportare foarte 
bună. Echipa masculină a cucerit 
medaliile de aur și titlul de campioa
nă a lumii, iar echipa feminină a ob
tinut medaliile de bronz. Olga Or- 
ban-Szabo s-a clasat pe locul 4 în 
proba individuală.

Ediția jubiliară (a X-a) a „Regatei 
Snagov" a început ieri, reunind la 
start caiaciști și canoiști din 10 țări 
europene. Probele din prima zi au 
fost dominate de concurenții români, 
care au obținut 7 victorii în 8 curse 
disputate. în probele de viteză

CICffiTUl EMU RUSE 
A CÎȘTIGAT DOUĂ 
CAMPIONATE

caiac, Aurel Vemescu s-a dovedit 
formă, cîștigînd la simplu 500 în fața 
suedezului Peterson, și la dublu cu 
valorosul său partener Atanasie 
Sciotnic.

Iată cîteva rezultate tehnice : caiac 
simplu 500 m Aurel Vemescu (Ro
mânia) 1’53“ ; 2. Peterson (Suedia) 
l’54”3/10; 3. Turcas (România) 1’54’’ 
9/10 ; caiac simplu 500 m : Viorica Du
mitru (România) 2’05”2/10; caiac du
blu 500 m : Vernescu, Sciotnic 1’39“ 
1/10; caiac 1 10 000 m : Tarev (R.S.F.S. 
Rusă) 47’50”; caiac II 10 000 m : Cos- 
niță, Contolenco (România) 45’23”.

întrecerile continuă astăzi.

Se împlinesc astăzi nouă decenii de 
Ia nașterea lui Vasil Kolarov, eminent 
om .de stat bulgar, militant de frunte 
al mișcării muncitorești bulgare și in
ternaționale.

întreaga sa viață Kolarov a fost o 
pildă vie de slujire plină de abnega
ție a poporului bulgar, a cauzei cla
sei muncitoare, libertății și progresului. 
Numele său rămîne indisolubil legat 
de marile evenimente petrecute în 
Bulgaria în prima jumătate a secolu
lui. Născut la 16 iulie 1877 în orașul 
Șumen, într-o familie de muncitori, 
încă de pe băncile școlii, V. Kolarov 
s-a simțit atras de ideile socialiste. 
Prietenia cu Gheorghi Dimitrov a fost 
hotărîtoare pentru formarea sa revolu
ționară. Adolescentul de atunci și-a 
însușit o educație științifică marxistă 
care avea să-l călăuzească de-a lungul 
întregii sale vieți. încă din liceu 
devine organizatorul și conducătorul 
cercurilor de elevi care studiau mar
xismul și participă la lupta revoluțio
nară a poporului bulgar. Pe atunci a 
cunoscut o continuă prigoană din 
partea regimurilor burgheze. în 1897 
se alătură Partidului Social Democrat. 
Fiind urmărit, pleacă în Franța, apoi 
în Elveția.

Reîntors în țară în anul 1902, Vasil 
Kolarov, alături de Gheorghi Dimitrov 
și Dimităr Blagoev a participat activ 
la înființarea Partidului socialist de 
stînga, devenit mai târziu Partidul Co
munist Bulgar. Trimis de Comitetul 
Central al partidului la Plovdiv, el 
conduce organizația de partid din 
oraș, se manifestă ca un înflăcărat tri
bun al poporului, propagandist de sea
mă, ziarist și publicist talentat. în 1905 
devine membru al Comitetului Cen
tral, iar după războiul balcanic, oa
menii muncii din Plovdiv îl aleg re
prezentant și apărător al intereselor lor 
în parlamentul țării. în această ca
litate Kolarov s-a opus cu înverșunare 
forțelor militariste, a luptat cu curaj 
împotriva atragerii Bulgariei în pri
mul război mondial. „Pentru agitație 
antimilitaristă", el este deferit în 1915 
tribunalului militar, dar izbutește să 
scape și intră în ilegalitate.

în același an V. Kolarov participă 
la Conferința socialistă interbalcanică 
de la București, de la tribuna căreia 
s-a pronunțat împotriva războiului im
perialist.

în 1919 se află printre întemeietorii 
Partidului Comunist Bulgar, alături 
de Dimităr Blagoev și Gheorghi Di
mitrov, și este ales secretar al Comi
tetului Central al P.C.B., iar ulterior 
secretar al Comitetului Executiv al In
ternaționalei Comuniste.

în timpul insurecției populare 
antifasciste din septembrie 1923, con
duse de partid, Kolarov se află în 
fruntea luptei maselor. A cunoscut în- 
frîngerea dureroasă a revoluției, că
reia 'i-au urmat 22 de ani de exil. De- ' 
parte de patrie, el a rămas cu inima 
aproape de popor, pe care n-a încetat 
să-l slujească.

în 1926, Kolarov este condamnat 
la moarte în contumacie de un tri
bunal bulgar. Aspra sentință nu-i 
slăbește voința de luptă. El depune 
mari eforturi în acțiunea de organizare 
a rezistenței poporului bulgar în anii 
agresiunii militare hitleriste pentru 
organizarea Frontului Popular Unit de 
luptă împotriva războiului, sub al 
cărui drapel a fost înfăptuită revo
luția populară victorioasă din 1944.

După eliberarea Bulgariei de sub 
jugul fascist, împreună cu Gheorghi 
Dimitrov, Vasil Kolarov revine în pa
trie, dăruindu-se cu ardoare operei 
de construire a socialismului, con
tribuind cu vasta sa experiență, prin 
cunoștințele sale multilaterale, la edi
ficarea vieții noi. Cîștigînd dragostea 
și stima poporului, este ales în diferite 
funcții de stat.

Eminent om de stat, V. Kolarov 
a luptat consecvent pînă la sfîrșitul 
vieții (a murit în anul 1950) pentru 
apărarea păcii și democrației, pentru 
întărirea colaborării între țările socia
liste.

Prieten al poporului român, Vasil 
Kolarov a fost membru în delegația 
guvernamentală bulgară care a semnat 
în ianuarie 1948 Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
România și Bulgaria. Prietenia tradi
țională dintre popoarele român și bul
gar, cu adînci rădăcini în lupta co
mună pentru independență națională, 
eliberare socială, în legăturile dintre 
mișcarea muncitorească a celor două 
țări se sudează continuu, cunoaște o 
nouă dezvoltare în condițiile socialis
mului biruitor.

(Urmare din pag. I)

se intersectează numeroase 
artere rutiere și feroviare, 
Vinh este ținta unor bom
bardamente zilnice. Numai 
în zona nodului feroviar pot 
fi numărate 550 de cratere. 
Pentru un simplu podeț lung 
de numai cinci metri ameri
canii au lansat tone întregi 
de bombe.

Pătrundem în cartierele 
mărginașe ale orașului prin
tre ruinele năpădite de ve
getație. Atît a mai rămas 
din casele unde altă dată 
pulsa viața. Totul este do
minat de imaginea mutilată 
a bisericii catolice. Și ea a 
intrat in categoria obiective
lor „militare" menționate 
în comunicatele americane 
ca fiind singurele ținte oi- 
zat.e de aviație. Însuși felul 
în care a fost atacat acest 
lăcaș este tipic pentru mo
dul cum sini efectuate rai
durile agresive ale aviației 
americane. In două dumi
nici, consecutiv, la ora cînd 
credincioșii erau adunați la 
slujbă, piloții americani au 
lansat rachete și bombe, o- 
morînd sau rănind grav 
zeci de oameni, în cea mai 
mare parte bătrîni, femei și 
copii.

„S.U.A. nu vizează un o- 
biectiv sau altul, ci întreg 
orașul — ne spunea prima
rul Ha Van Tai. Nici o stra
dă, nici un cartier nu a fost 
cruțat.' Pentru acești pirați 
ai aerului, orașul nostru re
prezintă un imens poligon 
asupra căruia experimentea
ză diferite procedee de atac 
pe care apoi le utilizează 
asupra altor localități ale ță
rii noastre. Toate sistemele 
au fost folosite: raiduri de 
noapte și de zi, pe timp de 
ploaie sau pe furtună, atacuri 
surpriză efectuate de două 
avioane, sau masive, în va
luri succesive, la mare sau 
la mică altitudine".

Afirmațiile sale sînt punc
tate, la scurte intervale de 
loviturile surde ale obuze
lor, trase de artileria nava
lă a flotei a Vll-a masată 
de-a lungul coastelor vietna

meze. Din cînd în când, cu
vintele îi sînt acoperite de 
urletul reactoarelor ce se nă
pustesc în picaj cu încărcă
tura lor de moarte. De fapt, 
orașul este într-o permanen
tă alarmă. Siiena nu sună 
niciodată încetarea ei, ci 
doar anunță revenirea avi
oanelor. Viața orașului pen
dulează între exploziile so
nore ale sirenei.

Discuția are loc intr-o clă
dire ușoară de bambus, în
conjurată de valuri de pă
mînt prin care pătrundem 
într-un mare adăpost sub
teran de fiecare dată cînd 
cascada exploziilor se apro
pie de noi. In timpul discu
ției noastre a sosit un curier 
cu o telegramă primită din 
partea comandamentului mi
litar al zonei a patra. Pri
marul orașului citește cu o 
voce calmă: 4 portavioane, 
6 distrugătoare, un vînător 
de submarine și alte nave 
de război au fost semnalate 
în largul mării, îndreptin- 
du-se spre sectorul de coas
tă situat între Honk Mai fi 
Kg Anh. Trebuiau luate mă
suri urgente pentru evacua
rea populației din localita
tea X, pentru reducerea cir-, 
culației pe drumurile Y, pen
tru expedierea utilajelor în
treprinderilor Z. (Am fost
rugat să nu precizez nici
un nume). Unele din aceste 
locuri menționate cu precizie 
în telegramă figurau în pro
gramul vizitei mele. A tre
buit să renunț. In cîteva 
ore, cele mai multe din o- 
biectivele menționate au 
fost supuse unui foc intens 
din partea aviației și flotei 
americane. Situația de ur
gență creată de această ac
țiune agresivă de am
ploare reclama prezența pri
marului orașului la postul 
central de comandă — un 
mare adăpost echipat cu 
mijloace de comunicație de 
unde comitetul de partid și 
cel administrativ al Vinh-u- 
lui dirijează, în colaborare 
cu comandamentul militar, 
acțiunile de apărare a locali
tății.

„Vinhul este simbolul for-

ței noastre. Americanii au 
vrut să-l transforme într-un 
oraș mort, dar el trăiește" 
— îmi spune cu mândrie 
bătrînul Nguyen Tam, om 
de peste 65 de ani, acum 
pensionar. Deși cea mai 
mare parte a populației ora
șului a fost evacuată, un 
mare număr de locuitori au 
rămas pe loc hotărîți să nu 
dea înapoi în fața agresiu
nii. Bătrînul Nguyen Tam 
s-a încadrat într-o grupă de 
miliție alcătuită numai din 
veterani. Șeful lor, Le Sang, 
hătrîn și el, adaugă: „Cu 
mai bine de 20 de ani, cînd 
luptam pentru independen
ța țării noastre am fost ne- 
voiți să părăsim vremelnic 
orașul. L-am lăsat în flăcări 
fi ruine. Apoi l-am recon
struit. Astăzi, orașul este tot 
în ruine, dar nu-l mai pără
sim. Sîntem doar pe pămin- 
tul nostru. Cei care au stră
bătut un ocean pentru a ne 
ataca mișelește în propria 
noastră casă trebuie să în
frunte atei, la Vinh, zeci de 
mii de oameni hotărîți să-și 
apere pămîntul pînă la ul
tima picătură de singe".

Această dîrză ripostă îfi 
găsește expresia în pierderi
le grele suferite de agresori. 
Astăzi un avion dohorît, mîi
ne altul: numai pentru ora
șul Vinh agresorii au plătit 
cu peste o sută de avioane. 
In timpul luptelor, cetățenii 
orașului transportă muniție fi 
apă proaspătă, aduc ostași
lor ceai, mîncare, țigări, iar 
atunci cînd e nevoie pun 
mîna pe armă.

„Orașul nostru-i ca un 
vulcan" — spunea Le Sang. 
Avea dreptate bătrînul. Un 
vulcan în care s-au plămă
dit la flacăra luptei diaman
te rare, mai dure decît oțe
lul. In condiții inimaginabil 
de grele, locuitorii orașului 
trăiesc, muncesc și luptă 
dînd lovituri grele agresoru
lui. E o viață care se desfă- 

Circa 
căi de

șoară în subteran.
175 kilometri de 
comunicație leagă diferi
tele cartiere. Am 
adăposturi cu plafoane du
ble de rezistență, în care

văzut

se aflau un pat, o masă și 
cîteva polițe cu strictul ne
cesar. Aproximativ 50 la sută 
din populația rămasă în o- 
raș trăiește în astfel de 
condiții. Alții își petrec nop
țile în satele învecinate, 
care, deși se află în același 
pericol, oferă totuși un plus 
de siguranță prin faptul că 
nu reprezintă o țintă prea 
concentrată. Magazine, far
macii, săli de operație, școli 
și ateliere — totul se află 
îngropat în pămînt.

Intre două bombardamen
te am vizitat unul din ze
cile de ateliere existente în 
oraș. Intr-o clădire îngro
pată pe jumătate în pămînt, 
deasupra căreia se arcuia un 
acoperiș plat, bine camuflat, 
mai multe tinere fete lu
crau. La cîțiva kilometri au 
răbufnit loviturile surde ale 
exploziilor și rafalele saca
date de mitralieră. Porțile 
orașului au fost din nou a- 
tocate. Au fost lansate bom
be asupra unor cartiere deja 
în mine. In atelier, lucrul 
nu s-a întrerupt nici o cli
pă, deși de la fiecare loc 
de muncă pornesc spre adă
posturi șanțuri adînci. Fe
țele oamenilor devin mai 
încordate, mai îndîrjite. îți 
dai și mai bine seama de 
ce muncitorii consideră că 
și locul de producție repre
zintă tot prima linie de 
luptă.

La un moment dat, vuie
tul avioanelor, șuieratul stri
dent al aerului sfîșiat de 
proiectile, e acoperit de o 
melodie cîntată de glasul ar
gintiu al tinerelor munci
toare. Este dntecul fluviu
lui Lam. Un cîntec maies
tuos, plin de forță, ca înșiși 
oamenii acestor locuri. 
Mi-am amintit în acea clipă 
că văzusem cu puțin timp 
înainte ciotul mutilat și a- 
dinc înfipt în pămînt, al ce
lui de-al 300-lea avion dobo- 
rît în provincie. Ciotul a 
fost lăsat în continuare pe 
locul unde avionul a muș
cat neputincios țărîna, ca un 
monument al victoriei de 
mîine a eroicului popor viet
namez.

Pe traseul Brașov—Rîșnov—Pîrîul 
Rece^-PreHeal—Brașov, parcurs de 
două ori (cu sosirea în fața cabanei 
Vînători din Poiana Brașov), s-a dis
putat sîmbătă dimineața campionatul 
republican de fond. în mod neașteptat, 
mai ales că în ziua precedentă cîști- 
gase titlul de campion la contratimp, 
dinamovistul Emil Rusu și-a surclasat 
pur și simplu adversarii, sosind pri
mul cu un avans de aproape trei mi
nute față de imediat următorii cla
sați — Gabriel Moiceanu, C. Grigore, 
N. Ciumeti, V. Burlacu și Gh. Suciu. 
Timpul realizat de învingător pe cei 
140 km ai traseului este de 3h 51’23“.

Prin succesul realizat ieri, Emil 
Rusu a acumulat în acest sezon trei 
titluri de campion (primul din acestea 
fiind cîștigat, cu puțin timp în urmă, 
împreună cu echipa sa, Dinamo, la 
campionatul republican de contratimp 
pe echipe).

Tot ieri au avut loc ț 
de fond rezervate juniorilor, 
niorilor mari (74 km) a revenit lui 
Nicolae David (Tg. Mureș). La ju
niori mici, primul s-a clasat brăilea- 
nul C. Tudoran, același care vineri 
cîștigase și titlul la contratimp indi
vidual.

iO manifestare

■ a prieteniei

i româno-austriece
i
I
I

și probele |
. Cursa ju- |

In cursul dimineții de azi, pe un tra
seu din împrejurimile Brașovului se 
vor desfășura întrecerile celei de-a 
IV-a ediții a „Cupei Dezrobirea". 
Proba-derbi va reuni pe unii din foștii 
ași ai ciclismului nostru.

în cîteva rînduri

I

• ÎN SFERTURILE DE FINALA 
ale probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Diisseldorf, Ion Țiriac a fost 
învins cu 6—1, 6—2 de francezul Jean, 
Claude Barclay. în celelalte partide 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Watanabe (Japonia)—Pldtz
(R.F.G.) 6—1, 8—6 ; Buding (R.F.G.)— 
Stone (Australia) 6—2, 6—2 ; Bungert 
(R.F.G)—Kalogheropulos (Grecia)
11—9, 6-4

în sferturile de finală ale probei de 
dublu masculin, cuplul australian Al
len Stone—John Caramichael a învins 
cu 6—8, 6—4, 7—5 pe Tiriac—Năstase 
(România).

• CAMPIONUL EUROPEAN DE 
BOX la categoria semimijlocie, Car- 
mello Bossi, a susținut la Roma un 
meci în compania lui Robinson Gar
cia. Bossi a obținut victoria 
bandon în repriza a 5-a.

• DUPĂ ȘAPTE RUNDE 
neul internațional masculin

prin a-

în tur- 
de șah 

de la Maribor, conduc Matulovici, Iv- 
kov, Janosevici ■ și Unzicker — toți 
eu cîte 4,5 puncte. în runda a șaptea, 
Matulovici l-a învins pe Robatsch.

• „LA PALAZZO DELLO SPORT" 
din Roma, în prezența a peste 10 000 
de spectatori s-a disputat meciul de 
box dintre ..mijlociii" Șandro Maz- 
zinghi (Italia) și G. Brennan (S.U.A.). 
Pugilistul italian a obținut victoria la 
puncte. Brennan a fost numărat în 
repriza a 7-a.

e PE VELODROMUL DIN CO
PENHAGA s-a disputat „Marele Pre
miu de viteză al Danemarcei". Vic
toria a revenit francezului Daniel 
Morelon, care în finală a cîștigat 
cele două manșe în fața danezului 
Janssen.

§ 
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Timp de patru zile, țara noastră a avut ca oaspete pe cancelarul federal al Austriei, Josef Klaus, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. în contextul legăturilor prietenești româno-austriece, legături cu adînci rădăcini istorice, prezența la București a cancelarului Klaus și a celorlalți oaspeți austrieci, care l-au însoțit, a avut o însemnătate deosebită, cu atît mai mult cu cît este prima vizită guvernamentală austriacă în România, la acest nivel. Ea se înscrie în seria contactelor oficiale din ultimii ani între conducătorii celor două state, între care un moment remarcabil l-a constituit vizita întreprinsă în Austria, în luna noiembrie 1965, de președintele Consiliului de Miniștri al țării noastre Ion Gheorghe Maurer.întreaga desfășurare a vizitei cancelarului a dat noi valențe relațiilor prietenești, de colaborare româno-austriece, a contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, în interesul celor două popoare, al destinderii în Europa și păcii în lume.Atît în Capitală, cît și cu prilejul deplasării în orașele Brașov, Gheorghe Gheorghiu-Dej și pe litoralul Mării Negre, înalților oaspeți li s-a făcut o primire cordială — expresie a sentimentelor de prietenie reciprocă dintre popoarele român și austriac. „Klaus primit cu căldură în București", „Brașovul a salutat călduros pe oaspete. Noi fabrici, noi locuri" — sub astfel de titluri sugestive, presa austriacă a publicat relatările trimișilor ei speciali cu ocazia vizitei. Oaspeții au avut posibilitatea să ia cunoștință în mod nemijlocit de preocupările și de realizările României în toate domeniile de activitate. „Vizitele făcute — a declarat cancelarul — ne-au oferit posibilitatea... de a ne face o imagine clară asupra priceperii dumneavoastră în problemele economice, asupra progresului realizat în domeniul putut să impresii adevărat bogăția și o imagine despre prietenia, inteligența, hărnicia și mai ales despre ospitalitatea poporului român" Totodată, oaspeții au putut constata înalta prețuire de care se bucură în România poporul austriac, harnic și talentat, contribuția lui la tezaurul culturii și artei universale.în cursul vizitei în România, cancelarul federal al Austriei a fost primit șl a avut întrevederi, desfășurate într-o atmos-

tehnic și social. ...Am dobîndim o serie de care ne-au oferit un tablou despre mărimea, frumusețea acestei țări..

feră de cordialitate, cu secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, și cu președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica. De asemenea, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și cancelarul federal al Austriei, Josef Klaus, au avut convorbiri oficiale. Atît cele două întrevederi, cit și convorbirile, au ocazionat un larg schimb de păreri asupra evoluției relațiilor româno-austriece, în cursul cărora s-a exprimat satisfacția pentru dezvoltarea pozitivă a acestor relații și hotărîrea comună de extindere a lor în viitor. Totodată, s-au purtat discuții rodnice în legătură cu unele probleme actuale ale situației internaționale.Așa cum se subliniază în Comunicatul cu privire la vizita cancelarului federal în Republica Socialistă România, părțile „au apreciat că dezvoltarea economiilor celor două țări, apropierea lor geografică, rezultatele obținute pînă în prezent în colaborarea economică și o mai bună cunoaștere reciprocă oferă noi posibilități pentru intensificarea și lărgirea cooperării dintre România și Austria". în acest sens s-a convenit să se înceapă negocieri pentru încheierea unui acord de cooperare tehnico-științifică, a unei convenții consulare și a unui acord privind facilizarea călătoriilor cetățenilor celor două țări. De asemenea, s-a stabilit ca în viitorul apropiat să fie încheiat și să se treacă la realizarea unui program de schimburi cultural-științifice.în domeniul vieții internaționale cele două părți au relevat necesitatea eforturilor stăruitoare din partea tuturor statelor, mari sau mici, pentru creșrea unui climat de destindere și înțelegere între popoare, pentru menținerea șl întărirea păcii. Ele au fost de acord că respectarea principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalitatea în drepturi și avantajului reciproc trebuie să constituie temelia pe care să se clădească relațiile dintre state.Preocupate de destinele păcii, cele două părți și-au exprimat îngrijorarea față de încordarea existentă în diferite regiuni ale lumii, îndeosebi în Asia de sud-est și O- rientul Apropiat. După cum se știe, România consideră că încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor ăsupra Republicii Democrate Vietnam, curmarea războiului împotriva poporului vietnamez, respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur viitorul, fără amestec din afară, în conformitate cu acordu-

rile de la Geneva din 1954, constituie cerințe imperioase ale vieții internaționale, ale păcii în Asia sud-est și în lume.în ce privește situația creată Orientul Apropiat, “ Austria consideră arată în Comunicat nare a conflictului durabilă a păcii în piat pot fi obținute losirea mijloacelor zolvarea problemelor litigioase prin respectarea intereselor vitale ale tuturor statelor din această regiune, a independenței șl suveranității lor.România și Austria — ambele state europene — sînt profund a- nimate de dorința statornicirii unui climat de pace și cooperare pe continentul nostru, și consideră înfăptuirea securității europene drept o problemă de o deosebită însemnătate pentru pacea generală. Realizarea acestui deziderat reclamă eforturi susținute din partea tuturor statelor. în concepția celor două guverne mijlocul esențial pentru apropierea între statele continentului îl constituie dezvoltarea relațiilor și contactelor bilaterale dintre statele europene. Pe această linie, părțile și-au exprimat hotărîrea să continue eforturile îndreptate spre atingerea acestui țel, în spiritul rezoluției adoptate de Adunarea Generală a O.N.U., la propunerea unor state europene, printre care România și Austria, cu privire la acțiunile pe plan regional în vederea dezvoltării relațiilor de bună vecinătate și colaborare între statele europene cu sisteme sociale diferite. însăși dezvoltarea raporturilor româno- austriece constituie o confirmare evidentă a faptului că deosebirile de orînduiri sociale nu constituie obstacole în calea cooperării și înțelegerii între state.în cursul convorbirilor, cele două părți și-au reafirmat sprijinul pe care îl acordă Organizației Națiunilor Unite. Ele au subliniat necesitatea adoptării unor măsuri eficace de dezarmare care să ducă la eliminarea pericolului nuclear.Vizita cancelarului federal al Austriei, Josef Klaus, în România a prilejuit o reafirmare a năzuinței comune a celor două popoare de a dezvolta, în avantajul reciproc, colaborarea româno-aus- triacă, de a-și aduce contribuția lor la însănătoșirea continuă a climatului internațional, la intensificarea cooperării între state, pentru promovarea cauzei păcii și înțelegerii între popoare.

România— așa sum— că o soluțio- și o asigurare Orientul Apro- numai prin fo- pașnice în re-$i

Radu BOG5£*J



viața internaționa
lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.
UN SPEL AL PREȘEDINTELUI LA NOI EFORTURI PENTRU 

A ASIGURA SESIUNII UN REZULTAT POZITIVNEW YORK 15 — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : După adoptarea rezoluției în problema Ierusalimului, în ședința de vineri după-amiază a sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., președintele Adunării Generale, Abdul Rahman Pazh- wak, a dat citire unei scrisori a- dresate diferitelor grupuri care au procedat la consultări în vederea găsirii unei soluții a crizei din Orientul Mijlociu, acceptabilă tuturor părților. Subliniind că s-a scurs mult timp de la încheierea perioadei fixate inițial pentru consultări, el a precizat că este necesar ca Adunarea Generală să fie informată nu mai tîrziu de luni dimineața asupra rezultatului a- cestor consultări. „Fac din nou apel 
pentru a. se depune toate eforturile 
ca activitatea acestei sesiuni extra

ordinare să se încheie cu un rezul
tat pozitiv", se arată în încheierea scrisorii.După terminarea ședinței, reprezentantul permanent al Pakistanului, Agha Shahi, a organizat o conferință de presă la care a declarat că votul reprezintă „cea mai clară expresie a poziției comunității mondiale față de modificarea statutului Ierusalimului". Dacă Izra- elul va ignora și noua rezoluție, a spus el, atunci un număr de state sint pregătite să ceară convocarea Consiliului de Securitate pentru ca acest organ să-l oblige să se conformeze prevederilor ei. Agha Shahi a adăugat că așteaptă din partea secretarului general al O.N.U., U Thant, să înainteze un raport cu privire la aplicarea rezoluției în decursul unei perioade care să nu depășească o lună.

INTR-UN RAPORT PREZENTAT DE JACK 

woddis se expune Poziția Par
tidului Comunist din Marea 
Britanie fața de criza din 
Orientul Mijlociu

LONDRA 15 (Agerpres). — Ziarul „MORNING STAR" publică ex
trase din raportul prezentat la 8 iulie în (ața Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea Britanie de Jack Woddis, șeful Secției 
internaționale a Comitetului Executiv.

Exprimînd poziția partidului față de 
criza din Orientul Mijlociu, raportorul 
arată: „Noi nu sprijinim un popor 
împotriva celuilalt. Ne pronunțăm atît 
pentru drepturile poporului arab, cit 
și pentru cele ale poporului evreu din 
Orientul Mijlociu. Am sprijinit drep
tul poporului evreu de a-și crea sta
tul independent Izrael și de a trăi în 
cadrul unor frontiere sigure. Sprijinim 
însă în egală măsură drepturile po
poarelor arabe, drepturile arabilor din 
Izrael de a se bucura de libertăți de
mocratice depline, drepturile refugia
telor arabi de a reveni sau de a pre
fera formula compensațiilor. Sprijinim 
drepturile popoarelor arabe vecine ale 
Izraelului de a trăi în pace și secu
ritate ; respectîndu-și frontierele și 
excluzîndu-se orice intervenție din a- 
fară, ele pot să realizeze în țările lor 
schimbări sociale și economice fun
damentale.

înțelegem pe deplin dorința poporu
lui izraelian de a se bucura de secu
ritate și am condamnat .apelurile ex
tremiștilor arabi la distrugerea statului 
Izrael. In același timp, înțelegem fe
lul în care au apărut resentimentele 
arabilor față de rolul reacționar și 
proimperialist al Izraelului în Orien
tul Mijlociu. Izraelul trebuie să caute 
să ajungă la o înțelegere cu mișca
rea arabă de eliberare națională".

Vorbind despre necesitatea statorni
cirii unei păci trainice în Orientul A- 
propiat, raportorul și-a exprimat 
părerea că primul pas important po 
această cale trebuie să fie retragerea 
forțelor izraeliene pe pozițiile deținute 
înainte de 4 iunie. „Dacă nu se ia a- 
ceastă măsură, atunci în locul creării 
unei baze pentru rezolvarea altor pro
bleme importante, cum ar fi situația 
refugiaților arabi, frontierele, accesul 
la căile maritime și recunoașterea exis
tenței statului Izrael, va exista perspec
tiva unor conflicte și ostilități perma
nente".

în continuare, raportorul a criticat 
cu severitate guvernul britanic pentru 
atitudinea adoptată în timpul crizei. 
Deși pretinde că sprijină O.N.U., se 
spune în raport, prin acțiunile sale, 
guvernul britanic subminează de fapt 
însăși temelia acestei organizații, ale 
cărei principii sînt întrutotul opuse 
ideii obținerii de cuceriri teritoriale 
prin mijloace militare. In timpul cri
zei, a arătat raportorul, guvernul bri
tanic a depus eforturi pentru a-și 
menține pozițiile imperialiste. In acest 
scop, el se cramponează de imperia
lismul american, năzuind, totodată, 
să-și apere propriile interese. Scopul 
său este de a folosi atît forțele reac
ționare arabe, cit și pe cele izraeliene 
pentru sprijinirea imperialismului în 
Orientul Mijlociu.

SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIUCAIRO 15 (Agerpres). — în regiunea Canalului de Suez au continuat sîmbătă incidente între forțele armate izraeliene și cele ale R.A.U.Un comunicat militar transmis de postul de radio Cairo informează că forțele izraeliene au deschis sîmbătă foc de artilerie și de mor- tiere asupra pozițiilor egiptene din regiunea Suez, Ismailia, Port Tew- fik și Kabrit. Artileria egipteană a ripostat, reducînd la tăcere bateriile izraeliene. Postul-de radio Cairo informează că aviația izrae- liană a încercat să bombardeze localitatea Suez. Aviația egipteană a intervenit. Două avioane izraeliene au fost doborîte. Totodată, se spune în comunicat, aviația egipteană a bombardat forțele izraeliene la est de Suez. Avioanele egiptene s-au reîntors la bază.

CAIRO. — Generalul Odd Bull, 
șeful Comisiei O.N.U. pentru supra
vegherea încetării focului în Orien
tul Apropiat, a sosit sîmbătă la 
Cairo, însoțit de patru observatori 
ai Națiunilor Unite, care urmează să 
se instaleze duminică într-o regiune 
situată pe malul vestic al Canalului 
de Suez. Agenția MEN relatează că 
generalul Odd Bull urmează să aibă 
convorbiri cu oficialități ale Minis
terului de Externe al R.A.U.CAIRO. Evoluția situației din lumea arabă a fost analizată în cursul zilei de sîmbătă în cadru] a două reuniuni care au avut loc la Cairo între președintele R.A.U., Nasser, președintele Algeriei, Boumedienne, președintele Irakului, Aref, președintele Consiliului Suprem de Stat al Sudanului, Al Aahairi, șl președintele Siriei, Atassi.TEL AVIV 15 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al armatei izraeliene a declarat că sîmbătă artileria egipteană a deschis foc a- supra forțelor izraeliene din regiunea Kabrit și Ferdan, de la nord de Ismailia. Aviația izraeliană a intrat în acțiune împotriva forțelor egiptene. In timpul luptelor din regiunea Port Tewfik două avioane egiptene au fost doborîte. Totodată, el a arătat că un avion izraelian a fost doborît.

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Republicii Arabe U- 
nite la O.N.U., Mohamed el Kony, 
a adresat vineri o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Securitate 
în care protestează împotriva încăl
cărilor săvîrșite la 14 iulie de către 
partea , izraeliană a rezoluției Con
siliului de Securitate cu privire, la 
încetarea focului. Reprezentantul 
R.A.U. a cerut ca această scrisoare 
să fie difuzată ca document al Con
siliului de Securitate.

La rîndul său, reprezentantul iz
raelian la O.N.U., Gideon Rafael, a 
adresat în aceeași zi o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Securitate 
in care menționează o serie de acte 
de violare a încetării focului săvîr
șite la 14 iulie de forțele armatei 
egiptene.

VIETNAMUL DE SUD

UNA DIN CELE MAI PUTERNICE OPERAȚII ALE PATRIOTILOR1 •

L

DE LA DA NANG
® 40 de minute — o imensă 
mare de flăcări ® 20 de avioane, 
15 elicoptere și 2 nave de luptă 
distruse • Pagube evaluate la 
48 milioane dolari

SAIGON 15 (Agerpres). — Marea bază militară aeriană americană 
de la Da Nang, care concentrează o mare parte a potențialului de 
luptă al S.U.A. din Vietnamul de sud, a fost în noaptea de vineri 
spre sîmbătă ținta unui puternic atac al unităților forțelor patriotice.

ATACUL A 
MILITARE

SUPRA BAZEI
AMERICANE

Acțiunea, relatează corespondentul agenției United Press International, a fost declanșată imediat după miezul nopții, cînd pe neașteptate, obuze, mortiere și rachete au fost lansate asupra bazei. Au fost atinse depozitele de bombe și muniții, astfel că, în mai puțin de 10 minute, uriașa bază a devenit o imensă mare de flăcări. Atacul

a durat patruzeci de minute, dar, după cum apreciază agenția FRANCE PRESSE, el a reprezentat „CEA MAI DISTRUGĂTOARE 
ACȚIUNE LANSATĂ ASUPRA 
BAZEI DE LA DA NANG" (atacată în alte două rînduri în cursul acestui an), fiind totodată UNA 
DIN CELE MAI PUTERNICE O- 
PERAȚII INIȚIATE DE PA-

TRIOȚI DE LA ÎNCEPUTUL 
RĂZBOIULUI.

Pagubele materiale provocate de 
atacul patrioților sînt evaluate la 
aproximativ 48 de milioane dolari, 
întreaga bază — citează în legătură 
cu aceasta agenția U.P.I. declarațiile 
colonelului Robert Maloy — „este 
acoperită cu schije, și aproape fie
care avion are cîte o avarie". In to
tal, au fost distruse 20 de avioane : 
8 bombardiere supersonice de vînă- 
toare de tipul „F-4C Phantom", 3 
avioane „C-130 Hercules", uriașe 
cvadrimotoare de transport și alte 10 
aparate de tipul „Phantom". Tot
odată se menționează că flăcările au 
distrus 15 elicoptere și două nave 
de luptă „F-8“. Au fost, de a- 
semenea, atinse de tirul patrio
ților pistele de decolare, precum și 
patru clădiri unde erau cazați mili
tarii americani. Avarii de mai mică 
importanță, precizează agențiile de 
presă, au fost provocate aproape tu
turor clădirilor și depozitelor din pe
rimetrul bazei.
Cu aproximativ o oră înainte de de

clanșarea atacului, o închisoare situată 
la aproximativ 30 de kilometri depăr
tare de Da Nang a fost prinsă sub 
focul patrioților. Garnizoana guverna
mentală care o apăra a fost distrusă și, 
conform unui comunicat de la Saigon, 
aproximativ 1 200 de patrioji și per
soane civile arestate de autorități au 
fost, eliberate.

HANOI 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., în cursul 
bombardamentelor efectuate de avia
ția americană asupra provinciilor Ha 
Tay și Nam Ha au fost doborîte două 
avioane americane. Pe baza unor 
date suplimentare s-a stabilit că la 
10 iulie în provincia Vinh Lînh a 
fost, de asemenea, doborît un avion 
cu reacție american, astfel, că PlNĂ 
LA 14 IULIE, FORȚELE ARMATE 
ALE R. D. VIETNAM AU DOBORÎT 
ÎN TOTAL 2 096 AVIOANE APAR- 
ȚINÎND FORȚELOR AERIENE ALE 
S.U.A.

Federală a Germaniei și-a prezentat 
scrisorile de acreditareBONN 15 (Agerpres). — La 14 iulie 1967, președintele Republicii Federale a Germaniei, Heinrich Liibke, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România, Constantin Oancea, care ,și-a prezentat scrisorile de acreditare.Ambasadorul român a adresat președintelui Republicii Federale a Germaniei, în numele președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, urări ..de sănătate, fericire personală, urări de pace și prosperitate populației Republicii Federale a Germaniei. El a arătat că „dezvoltarea rapidă a potențialului economic creează României posibilități de extindere a relațiilor de colaborare internațională cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-economică, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne". In încheiere, ambasadorul Constantin Oancea și-a exprimat speranța că în îndeplinirea misiunii sale se va bucura de bunăvoința președintelui și guvernului federal.In răspunsul său, președintele Republicii Federale a Germaniei, Heinrich Liibke, l-a felicitat pe

ambasadorul român, spunînd, între altele, următoarele : „La îndeplinirea misiunii dv. veți putea porni de la stadiul cu adevărat îmbucurător care există încă de pe acum în relațiile dintre cele două țări. Aceasta se referă, înainte de toate, la domeniile economic, tehnic, științific și cultural care ocupă un loc atît de important în viața națiunilor noastre".După ce a subliniat că guvernul federal va sprijini toate străduințele îndreptate spre îmbunătățirea raporturilor dintre Republica Federală a Germaniei și Republica Socialistă România, președintele federal Heinrich Liibke s-a declarat de acord cu ambasadorul român că „stabilirea relațiilor diplomatice trebuie și poate servi nu numai relațiilor dintre cele două țări, ci și cauzei destinderii și securității în Europa și în lume".In încheiere, președintele Republicii Federale a Germaniei a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România urări de sănătate și un viitor de pace și prosperitate poporului român.Intre președintele Republicii Federale a Germaniei și ambasadorul Republicii Socialiste România a a- vut apoi loc o convorbire cordială.
Adunarea de Stat 

a R. P. Ungare 
și-a încheiat lucrărileBUDAPESTA 15 (Agerpres). — Adunarea de Stat a R. P. Ungare, care și-a încheiat lucrările în ziua de 14 iulie, a aprobat raportul de activitate prezentat de Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, și activitatea guvernului îndreptată spre dezvoltarea în continuare a democrației socialiste, creșterea bunăstării oamenilor muncii, construirea deplină în țară a societății socialiste.Adunarea de Stat a adoptat în unanimitate rezoluțiile cu privire la situația din Orientul Apropiat și la securitatea europeană. In prima rezoluție este reafirmată solidaritatea cu popoarele din țările arabe și se arată că singura cale de restabilire a păcii în Orientul Apropiat este lichidarea completă a consecințelor războiului dintre Izrael și statele arabe. Izraelul trebuie să-și retragă imediat toate trupele în spatele liniei de armistițiu de la 4 iunie. Cea de-a doua rezoluție subliniază necesitatea încheierii unui și securitate tratat de colaborare europeană.

agențiile de presă transmit:

In cadrul tradiționalei „Săptămîni a Mării Baltice", 
la Rostock (R. D. Germană) a avut loc întâlnirea parlamentarilor din țările nord- 
europene și din zona Mării Baltice — Danemarca, Finlanda, R. D. Germană, 
Islanda, Norvegia, R. P. Polonă, Suedia și Uniunea Sovietică. Participanții au 
dezbătut diferite probleme în legătură cu posibilitățile asigurării securității eu
ropene.

Președintele Franței, de Gaulle,8 Plecat sîmbătă la 
la bordul navei „Colbert", într-o călătorie în insulele Saint Pierre și Miquelon, 
după care va sosi la Quebec, într-o vizită oficială în Canada.

Guvernul indonezian a 
hotărît să redea companiei 
americane „Goodyear" 0 
mare plantație de cauciuc din Sumatra 
de nord, trecută în proprietatea sta
tului cu trei ani în urmă. Ea este 
reconcesionată pe încă o perioadă de 
30 de ani. In conformitate cu un alt 
acord, încă două plantații, aflate în 
prezent în proprietatea statului, vor fi 
reconcesionate companiilor străine. 
(Reuter).

Proces anticomunist în 
Venezuela. Gustavo și Eduardo

Machado, Simon Saes Merida și Gus
tavo Viliaparedes, membri ai C.C. al 
Partidului Comunist din Venezuela, 
foști membri ai Parlamentului, au fost 
deferiți unui tribunal militar special, 
organizat în cadrul lagărului militar 
„Conejo Blanco". Arestați în 1963, prin 
încălcarea imunității parlamentare, ei 
au fost deținuți în tot acest timp fără 
a li se prezenta acuzațiile. Avocații 
acuzaților au contestat valabilitatea 
procesului, calificîndu-1 ca ilegal și au 
părăsit sala tribunalului.

INCIDENTELE RASIALE DIN S. U. A.

Cartierul negrilor din Newark 
sub stare de asediu

ALTE MĂSURI REPRESIVE 
ALE GUVERNULUI DE LA ATENA

Gu-

• Ridicarea cetățeniei unor 
personalități politice și cul
turale ® Epurarea aparatu
lui diplomatic •• Val de 

concedieriATENA 15 (Agerpres). —vernul grec a dat publicității actul constituțional nr. 8 prin care ministrului de interne, Patakos, i s-a dat dreptul de a dispune „ridicarea cetățeniei și confiscarea averilor persoanelor ce desfășoară în străinătate activitate antinaționa- ■ lă“. Prin „activitatea antinațională" guvernul grec înțelege orice critică adusă politicii guvernului militar.Astfel, ministrul de interne a hotărît ridicarea cetățeniei. grecești renumitei actrițe Melina Merkou- ris, secretarului general al Uniunii

de centru N. Nikolaidis, poetului Paul Nor, corespondentului ziarului „Avghi" la Moscova, G. Beikos, reprezentantului Greciei pe lîngă. Comisia internațională a drepturilor omului, Strotis Someritis,. cunoscutului scriitor Kostas Kodzias, avocatului G. Vurnas și deputatului Uniunii de centru, A. Papadopoulos.în baza unei alte hotărâri, au fost concediați numeroși diplomați și ambasadori, printre care A. Zgurdeos, fostul ambasador al Greciei la Moscova, scriitorul Kakakaris Rufos, consilier în Ministerul Afacerilor Externe, ambasadorul grec la Washington, A. Matsos, și alții.De asemenea, printr-o altă hotă- rîre, au fost concediați șeful serviciului grec de antichități, director al Muzeului Bizantin, înalți funcționari din învățământ etc.

Populația Indiei se ci
frează Ia 512 milioane locui
tori. Numai în cursul lu
nii iunie a.c. populația Indiei, 
a crescut cu 1033 944 de per
soane. S-a calculat că, dacă 
ritmul actual de creștere a 
populației va rămine același, 
în următorii 28 de ani popu
lația Indiei va ajunge Ia apro
ximativ un miliard de locui
tori.

Trupele federale nige- 
riene au pus stăpînire sîmbătă pe 
o parte a orașului Nsukka, unde se 
găsește centrul universitar. Orașul 
Nsukka este situat la 65 km de Enugu, 
capitala regiunii de est rebele, auto- 
proclamată de la începutul lunii iunie 
sub numele de Republica Biafra.

La Delhi s-a deschis expoziția 
de artă plastică a pictorului român 
Brăduț Covaliu. La vernisaj a partici
pat ministrul educației al Indiei, Tri- 
guna Sen, precum și numeroase per
sonalități ale vieții artistice din capi
tala indiană. In cuvîntul său, Triguna 
Sen a apreciat elogios exponatele, sub
liniind importanța relațiilor culturale 
româno-indiene.

NOTE
BUMERANG

57 900 000 DOLARI. Aceasta 
este valoarea comenzii pla
sate zilele trecute de Pen
tagon la 8 firme americane de 
produse chimice. Ce fel de pro
duse ? Poate îngrășăminte, in- 
secto-fungicide ? Nu, nici vorbă. 
Și cu toate acestea, produse des
tinate solului. Dar de un fel a- 
numit. Substanțe pentru a des
frunzi jungla și a distruge ore- 
zăriile. A le distruge? Doar cu 
un an și ceva în urmă, la fai
moasa conferință de la Hono
lulu, S.U.A. se angajau să alo
ce dolari pentru a spori produc
ția de alimente și promiteau ță

ranilor sud-vietnamezi soiuri 
mai productive de orez.

Făgăduielile au fost date ui
tării. In schimb, pentru distru
gerea orezăriilor au fost cheltui
te în 1966 10 milioane de do
lari și-acum pentru o singură 
comandă s-a alocat de șase ori 
mai mult. De ce această „lar
ghețe" ?

Strategii socotesc distrugerea 
orezăriilor drept una din cele 
mai eficace arme împotriva pa
trioților.

Iluzie: Țăranii vietnamezi
văd, judecă și trag concluzii, 
îngroașă rîndurile armatei de 
eliberare. Arma de distrugerea 
orezăriilor se întoarce împotri
va agresorilor ca un bume
rang !

„înarmată" 
in parlament
Deputata laburistă de Roches

ter și Chatham, Anne Kerr, s-a 
îndreptat zilele acestea „înar
mată" spre sediul parlamentului 
britanic. In arsenalul ei se a- 
flau aruncătoare de flăcări și 
de mine, bombe și grenade, mor
tiere și pistoale automate. După 
cum a arătat ea, toate aceste 
modele, cit și altele, pot fi cum
părate în magazinele de jucării 
din Anglia. Deputata a insistat 
asupra faptului că asemenea ju
cării ațîță „pasiuni războinice" 
în rîndurile celei mai tinere ge
nerații și a cerut parlamentului 
să voteze o lege care să inter
zică vînzarea lor. Inițiativa 
Annei Kerr nu s-a bucurat de 
succesul scontat și ea a fost ne
voită să... depună armele.

In fotografie : Arme Kerr în 
drum spre parlament.

NEW YORK 15 (Agerpres). — La Newark, statul New Jersey, unde timp de trei zile au avut loc grave incidente rasiale, situația se menține încordată. Cartierul cetățenilor de culoare, a declarat vineri seara guvernatorul statului New Jersey, se află în stare de asediu. Poliția și garda națională au încercuit cartierul și au primit ordinul să deschidă focul asupra persoanelor care nu se vor conforma ordinului de a nu părăsi locuințele. Sîmbătă, după cea de-a treia zi de incidente, relatează corespondentul agenției Reuter, străzile acestui oraș industrial 'aveau aspectul unui cîmp de bătălie, înecate în fum, presărate cu geamuri sparte și moloz, ele erau străbătute de cei 5 000 de soldați și polițiști care au fost mobilizați pentru a patrula pe străzi. Focurile de armă, carele blindate, jeap-urile prevăzute cu mitraliere au lăsat

urme pretutindeni; mai ales în cartierul cetățenilor de culoare, unde tulburările au reînceput sîmbătă dimineața.Președintele Johnson a oferit ajutor federal guvernatorului din New Jersey pentru restabilirea ordinii, dar, după cum a declarat purtătorul de cuvînt al Casei Albe, guvernatorul nu a apelat încă la acest ajutor.Potrivit ultimelor cifre publicate de poliție, în cursul incidentelor 
din ultimele trei zile, 16 persoane 
și-au pierdut viața, peste 500 au fost 
rănite. Au fost efectuate peste 1 000 
de arestări. Pagubele materiale sînt 
evaluate la multe milioane de do
lari.Situația din Newark amintește de evenimentele petrecute în cartierul negrilor din Los Angeles, Watts, în august 1965.

în fotografie : Aspect din timpul tulburărilor.
„GROAZNICII"

După atacul neizbutit de la 
Kisangani, mercenarii, puși pe 
fugă ,de armata națională con
goleză, au . luat drumul spre 
sud. Dar odioșii năimiți — în 
presa de limbă franceză li se 
spune „Ies affreux" (teribilii, 
groaznicii) — nu au de gînd să 
depună armele. Se reorganizea
ză. Sub o nouă căpetenie : ma
iorul belgian Jean Schram- 
mepse. Fostul șef, Bob Denard, 
a fost rănit în timpul atacului 
și urmează să plece în Franța, 
de unde e originar. „Figaro" a 
publicat un portret al aventu
rierului Denard. Iată doar date
le esențiale: sergent-major în 
armatele colonialiste din Indo
china și Algeria ; polițist în Ma
roc ; mercenar-șef în Katanga; 
consilier în Yemen al trupelor 
regaliste ale imamului El Badr; 
din nou în Congo, unde își

ctștigă „merite" în lupta împo
triva răsculaților de la Stanley
ville ; apoi recrutor de merce
nari în Europa occidentală pen
tru contul lui Chombe și, în 
sfîrșit, comandantul eșuatei re
beliuni de la Kisangani. Omul 
tuturor cauzelor murdare, pre
zent oriunde, din ordinul mono
polurilor și cu banii lor, se tra
ge în popor.

Noua căpetenie, Schrammepse 
are un portret similar. Mai în- 
tîi, ca prieten personal al lui 
Chombe, a luptat în jandarme
ria katangheză împotriva „căș
tilor albastre" (trupele O.N.U.). 
Apoi cu Denard, refugiat în 
Angola. Tot cu el, la Stanley
ville. Pentru „bravurile" împo
triva răsculaților de aci e numit 
de africani „vrăjitorul invulne
rabil". Nici soarta lui Denard, 
nici aceea a lui Chombe nu l-au 
trezit la realitate. Pentru bani, 
e gata să-și facă mai departe 
meseria. Cea mai oribilă dintre 
toate meseriile.
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