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Rețeaua compromisurilor in
CANALIZAREA 
CAPITALEI

Pe șantierul podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadul Oii
Foto : Agerpres

în Capitală, puține sînt străzile care 
să nu fie răscolite o dată sau de 
mai multe ori pe an de tîmăcoape și 
ciocane pneumatice. Falsa efervescen
ță a edililor, supărătoare și uneori 
dăunătoare, producînd zgomot, praf 
sau noroi — după anotimp — și in- 
comodînd circulația, a mai fost adusă 
în discuție, dar, întrucît ea se repetă, 
înseamnă că nu s-au tras încă conclu
ziile necesare. Motivele sînt mai mul
te. Unul dintre ele, și poate esen
țial, constă în faptul că lucrările de 
bază privind aprovizionarea cu apă și 
canalizare nu se termină aproape nici
odată la termenele stabilite.

— în semestrul I, realizările pla
nului la aceste lucrări însumează 35,9 
la sută din volumul prevăzut pe tot 
anul — s-a scuzat directorul între
prinderii de canal-apă București, tov. 
Gheorghe Calcan. Este suficient să a- 
răt, de pildă, că la una din cele mai 
importante lucrări de aprovizionare cu 
apă a Capitalei, și anume apeductul 
de 13,8 km Arcuda—Bragadiru, care 
avea termen de punere în funcțiune 
data de 30 iunie 1967, nu s-a execu
tat decît... organizarea de șantier. 
Foarte mult sînt rămase în urmă și 
lucrările etapei a doua a canalului co
lector A 3. Toate acestea sînt însă 
motivabile, își au originea în exis
tența unor cauze obiective.

La orice ne așteptam, dar la repu
nerea pe tapet a „cauzelor obiective" 
nu. Așa. că am continuat ancheta:

— Potrivit contractelor de antre
priză încheiate vă revin, ca benefi
ciar, obligații exprese. Cum le-ați în
deplinit pentru ca „atacarea" și avan

PITEȘTI

AICI SE VOR
PRODUCE MOTOARE 
EEECTRICE MODERNE

In partea de sud a Plteștiului, la 
intrarea dinspre București, își profi
lează siluetele cîteva construcții im
punătoare înălțate în ultimul timp. 
Sînt ale noii fabrici de motoare elec
trice. Inginerul Ion Vîlceanu, șeful 
serviciului de investiții al fabricii, 
ne-a furnizat date interesante pri
vind profilul acestei unități, organi
zarea producției și stadiul lucrărilor 
de construcții-montaj.

In noua fabrică se vor produce a- 
nual 550 000 micromotoare pentru 
echiparea frigiderelor, mașinilor de 
spălat, aspiratoarelor și a altor obiec
te de folosință îndelungată, precum și 
250 000 motoare electrice trifazate a- 
sincrone de puteri pînă la 7,5 kW. 
Față de produsele similare fabricate 
în prezent de industria noastră 
electrotehnică, cele realizate aici vor 
avea greutate și dimensiuni mai mici, 
indici tehnico-economici echivalenți 
cu ai produselor respective aflate pe 
piața mondială, manoperă și consu
muri specifice reduse. Materia primă I 
de bază, aluminiul, va fi primit de 1 
la Slatina, aflată la o distanță de 70 
km de Pitești.

Vizităm hala de micromotoare, al 
cărei termen de dare în folosință 
este semestrul II 1967. Clădirea mo
dernă, din beton armat și schelet 
metalic, în suprafață de 10 380 mp, 
este gata. Utilajele de bază au fost 
montate în proporție de 45 la sută și 
au trecut cu succes probele mecanice. 
Echipelor de montori, conduse de 
Eugen Vasilescu și Grigore Cornea, 
li se aduc cuvinte de laudă pentru 
priceperea și conștiinciozitatea de 
care dau dovadă. Procesul de pro
ducție se va desfășura în flux teh
nologic continuu, utilajele asigurînd 
un înalt grad de mecanizare și auto
matizare a operațiilor.

S-au terminat, de asemenea, con
strucția clădirii corpului auxiliar de 
deservire a fabricii în componența 
căruia intră o turnătorie de aluminiu, 
forja, tratamentul termic, stațiile de 
încărcat acumulatori și de compre- 
soare, iar clădirea administrativă, de 
9 etaje, cuprinzînd și laboratoarele, 
se află în stadiu de finisaj.

La cea de-a doua hală principală a 
fabricii, avînd termen de dare în 
folosință în semestrul II 1968, s-a 
montat jumătate din stîlpii de rezis
tență. Constructorii de la I.C.I.M. 
Brașov s-au angajat să realizeze la 
termenul stabilit noua unitate indus
trială.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

In memoria 
celor căzuți pentru 
eliberarea patriei

sarea lucrărilor să aibă loc irepro
șabil ?

—• In general, acceptabil, ne-a re
latat tov. Sergiu Niculescu, inginer 
șef adjunct cu investițiile din aceeași 
întreprindere.

Deci, „în general". Am reținut apre
cierea și ne-am adresat și constructo
rului — întreprinderea de construcții 
hidrotehnice și foraje — București. 
Mai modest, tov. Gheorghe Dumitres
cu, inginer șef adjunct, ne-a spus : 
„Desigur, sîntem și noi vinovați. în 
cazul de față însă întîmpinăm mari 
greutăți din partea beneficiarului, 
care și-a făcut un stil de lucru din 
a întîrzia asigurarea documentației 
tehnice, precizarea fîșiilor de teren in
cluse în traseul lucrărilor, devierea 
liniilor de înaltă tensiune și telefonice 
intersectate și procurarea la timp a 
utilajelor tehnologice". Acuzațiile fiind 
Save am pomit la verificarea lor.

tr-adevăr, documentația tehnică 
necesară execuției etapei a doua 
a canalului A 3 s-a primit în 
luna februarie a.c., deși, în con
tractul dintre I.C.A.B. și Institutul 
„Proiect" București se prevedea ca 
termen de predare data de 27 iiunie 
1966. Fără știrea constructorului, între 
cele două instituții amintite au in
tervenit' unele „acte adiționale", care 
au amînat termenul inițial de predare 
a proiectelor.,

Faptele arată că „pricinile obiecti
ve" își au obîrșia în compromisurile 
reciproce, în lipsa oricărei intervenții 
viguroase pentru curmarea acestora. 
Din păcate, în acest sens, mai apar și 
alte situații. Pentru lucrarea denumită 
„Stația de tratare a apei potabile. 
Roșu", al cărei termen de intrare în 
funcțiune este sfîrșitul anului viitor, 
constructorul a primit pînă acum doar 
o parte din documentație, cea aferen
tă canalului. în ce privește însă sta
ția de tratare propriu-zisă, același be
neficiar nu a încheiat încă contractul 
pentru elaborarea proiectului de exe
cuție, întrucît organul său tutelar, Sfa
tul popular al orașului București, mai 
este încă în dilemă la prospectarea 
achiziționării utilajelor tehnologice. A- 
ceastă întîrziere, dacă nu va fi înlă
turată, poate provoca neasigurarea

Dan MATEESCU

Tntr-una din secțiile uzinei de sîrmă 
din Buzău

— discuții ------------- ---

în atelierul
A f ® BK gmdirii 

universitare
Prof. univ. Gâll ERNO

Consider deosebit de actuală îm
bunătățirea sistemului de predare a 
științelor sociale, preconizată în stu
diul elaborai de Ministerul Invățămîn- 
tului. Lucrez pe acest tărîm de aproape 
două decenii și astfel am acumulat o 
anumită experiență. In această perioadă 
am putut constata un progres indiscu
tabil : învățămîntul ideologic și munca 
de educație au crescut și s-au dezvoltat 
în același ritm cu țara. Nu trebuie să 
subestimăm deci rezultatele muncii 
noastre. Dar este absolut necesar să 
ne dăm seama că educația ideologică 
a tineretului universitar trebuie și poate 
fi îmbunătățită păntru a corespunde 
din ce în ce mai mult exigențelor ac
tuale ale construcției socialiste și în 
general criteriului de contemporaneitate.

Numeroși sînt factorii care solicită un 
efort pentru a răspunde acestor ce
rințe : absolvenții liceelor posedă în 
momentul admiterii lor la facultate 
anumite noțiuni de bază din sfera știin
țelor sociale ; a apărut un număr de 
manuale de filozofie, de economie 
politică ș.a.m.d. Evident însă, se im
pune o restructurare a întregului în- 
vățămînt superior în vederea sincroni
zării sale cu revoluția științifico-tehnică, 
cu creșterea vertiginoasă a cantității de 
cunoștințe datorită „exploziei de in
formații", precum și dezvoltării impe
tuoase a economiei naționale. Este evi
dent că în asemenea împrejurări, sis
temul actual al predării științelor sociale 
se dovedește a fi în mai multe privințe 
depășit de realitate și corespunde din 
ce în ce mai puțin noilor solicitări.

Cînd mă refer la aceste exigențe 
crescînde, nu scap din vedere nici 
așteptările și exigențele sporite ale 
studenților. Tînărul care frecventează 
astăzi cursurile noastre nu este identic 
cu cel de ieri, dar și mai puțin cu cel

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe președintele celei de-a XXI-a sesiuni 
a Adunării Generale a 0.1 U.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit duminică la amiază, la 
Predeal, pe A. R. Pazhwak. pre
ședintele celei de-a XXI-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

La primire au luat parte Corne- 
Jiu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Malița, adjunct al

ministrului afacerilor externe și 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România la O.N.U.

După întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
oaspetele a fost reținut la dejun 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

de mîine. Acest student nu numai că 
posedă mai multe cunoștințe decît cel 
de acum cîjiva ani, dar are și un ori
zont intelectual lărgit. Are o atitudine 
oarecum modificată — mai critică — 
fafă de cale expuse de pe catedră ; 
gîndește mai matur, se orientează mai 
bine în lumea înconjurătoare. Informa
țiile sale sînt mai bogate, mai diferen
țiate. Compară și judecă, nu se mul
țumește cu soluțiile șablon. Pot afirma 
din propria experiență că, de cîfe ori 
în lecțiile mele — cedînd rutinei — 
m-am mulțumit cu repetarea unor teze 
de manual arhicunoscute, nu am reușit 
să captivez în măsura dorită atenția 
auditoriului. Firește, nu mă gîndesc la 
ignorarea axiomelor fundamentale ale 
marxism-leninismului. Adevărul științific 
nu-și pierde niciodată forța de atracție, 
iar filozofia marxisfă conține asemenea 
adevăruri. Dar lumea este în continuă 
schimbare și o dată cu ea se dezvoltă 
și se îmbogățește și feoria vie care o 
interpretează. De cîte ori am reușit să 
prezint în toată complexitatea sa mo
dul în care marxismul creator își for
mulează răspunsurile la problemele 
majore ale contemporaneității și se 
confruntă cu noile fenomene sociale și 
științifice, am simțit interesul pasionat 
al studenților. După curs m-au asediat 
cu întrebări, în seminarul următor au 
avut loc dezbateri aprinse.

Trebuie să oferim studenților aven
tura nobilă a gîndirii creatoare și nu 
răspunsuri de catehism. Datoria noastră 
este să încercăm de a le oferi această 
bucurie, evifînd să etalăm în fața lor 
enunțuri infailibile, introdueîndu-i în 
atelierul de creație al marxismului. Să 
le dăm în mînă acea busolă teoretică, 
cu ajutorul căreia se vor putea orienta 
mai sigur în iureșul fenomenelor lumii 
în care trăim.

Lipsa de interes se adresează ste- 
reotipiilor, care realmente nu explică 
nimic, generînd doar plictisul. Cea mai 
mare parte a sfudențimii noastre dă do
vadă de maturitate intelectuală, dato
rită, înfr-o măsură care nu poate fi ne
glijată, focmai eforturilor corpului pro
fesoral. Să respectăm deci în persoana 
studentului cetățeanul adult, intelectualul 
care trăiește în a doua jumătate a seco
lului al XX-lea și construiește o socie
tate nouă. Această tînără generație de 
cărturari dorește să se orienteze just, 
vrea sa cunoască toate realizările filozo
fiei, științei și arfei moderne. Exigențele 
sale însă nu se reduc doar la o infor
mare obiectivă, multilaterală. Studenții 
noștri de astăzi (în orice caz cei mai 
buni) nu pot fi identificați cu tipul con
formist al „culegătorului de informații". 
Formarea personalității intelectuale in
clude indisolubil optarea pentru un 
ideal, alegerea între diferite valori. Sînt 
convins că vom obține maximum de 
eficacitate educativ-științifică dacă ofe
rim studenților noștri punctele de reper 
ale formării unor idealuri în conformitate 
cu coordonatele majore ale cerințelor 
vremii. Noțiunea de contemporaneitate 
este proprie marxismului, care a fost și

„în memoria celor căzuți 
pentru eliberarea patriei" 
și-au intitulat simbolic ti
nerii orădeni marșul și ma
nifestările ce au avut loa 
duminică în împrejurimile 
băilor Felix de lîngă Ora
dea. Pe aceste locuri, pe 
dealurile Befiei, Cordăului, 
Haieului și Rontăului, pe șe
sul ce se întinde de la poalele 
lor spre Oradea, în urmă cu 
23 de ani, ostașii români, lup- 
tînd eroic pentru eliberarea 
României de sub jugul fascist, 
au înscris strălucite fapte de 
vitejie, pilde de neuitat pen
tru actuala generație.

La ora 9 dimineața, aproa
pe 3 000 de tineri, îmbrăcați 
în haine de sărbătoare, fete

și băieți din întreprinderile și 
instituțiile Oradiei s-au în
dreptat în sunetul fanfarei 
ceferiștilor orădeni spre mo
numentul de lîngă băile Felix 
ridicat în memoria celor ce 
și-au jertfit viața în luptele 
pentru libertatea și fericirea 
poporului nostru. Colonelul 
Ionel Popa din garnizoana 
Oradea, participant la războ
iul antifascist, a vorbit des
pre mărețele fapte de vitejie 
săvîrșite de ostașii români pe 
aceste meleaguri.

în acordurile Imnului Eroi
lor au fost depuse apoi pe 
monumentul și postamentul 
ce-1 înconjoară numeroase 
jerbe de flori.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Foto : Gh. Vințilă

(Continuare în pag. a III-a)
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A
Astenicii să nu mi-o ia 

în nume de rău și să-și 
vadă în continuare de să
nătate : aer, soare, lumină, 
evitarea aglomerației și a 
supraefortului. Nu va fi vor
ba aci de astenicii adevărați, 
ci de cei închipuiți, sau mai 
precis, de cei care, în anumi
te împrejurări dificile, ape
lează la astenie, cu mai mult 
sau mai puțin succes. Dacă 
astenia este un produs al 
vieții modeme, cu ritmul ei 
impetuos — de ce n-am a- 
vea dreptul cu toții, de la 
mic la mare, să ne conside
răm astenizați, măcar cîte
va ceasuri pe zi PI închi- 
puiți-vă ce discuții ciudate 
ar avea loc între zece func
ționari astenizați, pitiți în 
dosul ghișeelor și zece so- 
licitanți astenizați, flutu- 
rînd hîrtii care pretind re
zolvări urgente. Sau între 
șoferii și taxatorii de la au
tobuze și pasageri, la orele 
de virf...

TENICI
terea vîrstei se mărturisea: 
„N-am dormit aproape de 
loc două zile și două nopți 
și nici nu m-am bărbierit. 
In halul ăsta m-am dus la 
doctor, și dă-i cu durerile 
de cap, cu nopțile nedor
mite, cu amețeli. Doctorul 
a vrut să-mi dea concediu 
medical. Prudent, am refu
zat, cerînd doar niște pdu- 
le. După trei săptămîni 
m-am prezentat iar, într-o 
stare și mai „gravă". Și tot 
așa pînă cînd, încetul cu 
încetul, mi-am făcut faima 
de astenic. De-aici încolo, 
totul a mers strună". Cît a 
mers (cît i-a mers) n-am a- 
flat.

Intr-un apartament cu 
dependințe comune, dimi
neața : După tăceri cu tîlc 
fi priviri piezișe, doamna 
M. o avertizează pe tînăra 
doamnă S.: „Drăguță, ai 
grijă cum umbli prin bu
cătărie și prin hol că soțul 
meu este foarte nervos, să 
nu zici că nu ți-am spus",

de Nicolae Țic

Pe stradă, intr-o zi pe la 
orele șase după-amiază : din 
mai nimic (la înghesuială, u- 
nul l-a atins pe celălalt cu 
cotul) doi vlăjgani, plesnind 
de sănătate, se iau la har
tă, se înghiontesc puțin, de 
probă — și apoi trec la 
pumni grei, de-ți era mai 
mare dragul cum dau și 
cum se clatină. Din nebă
gare de seamă (așa-mi pla
ce să cred) au mai împărțit 
cîțiva pumni și celor care 
intenționau să-i despartă, 
în fața sergentului de mi
liție, amîndoi s-au scuzat 
că sînt astenici — și prea 
bine știți și dumneavoastră 
că astenia te îndeamnă la 
acte necugetate, din mai 
nimic îți sare țandăra...

Dacă așa stau lucrurile, 
atunci este foarte simplu: 
cine se simte în putere iese

în stradă, declară că i-a să
rit țandăra, trage cu sete în 
dreapta și-n stingă, iar la 
o adică pretinde circum
stanțe atenuante, dată fiind 
nenorocita de astenie care... 
Ba, cu puțină dibăcie, se 
poată face rost șt de un 
certificat medical. Pentru 
că, la urma-urmvi, nu-i 
chiar atît de greu de simu
lat astenia. Dacă ai reușit, 
— pe lîngă iertarea păca
telor, măcar în parte, mai 
obții și un concediu me
dical. Și mergi la iarbă ver
de, la aer și la soare, și 
pescuiești și te-ntrebi: Cum 
or fi rezistînd ăia la servi
ciu, pe zăpușeala asta. Cine 
n-are astenie, dar știe să 
tragă foloase de pe urma 
ei — se bucură de două 
concedii pe an. Mîndru de 
ispravă, un bărbat în pu-

Domnul td., nervosul, se 
întoarce de la serviciu, cau
tă motiv de ceartă, îl gă
sește, strigă, amenință și 
sparge trei farfurii din ve
sela familiei S... După 
acest început promițător, 
domnul M. trage un 
somn bun. Domnul M. 
avea nevoie de încă o 
cameră — camera fami
liei S. Cum îi era greu 
s-o obțină pe cale legală, 
s-a declarat astenic, con
vins că, într-o bună zi, 
tînăra familie o să renunțe 
la dependințe, în cele din 
urmă și la cameră, numai 
să scape de un nebun. Zi 
de zi, sistematic, domnul 
M. striga, trîntea, amenin
ța. Bar de tot, în momente 
dificile, cînd se vedea la 
un pas de tribunal, pleca 
ochii și ridica din umeri: 
„Asta e situația, interesa- 
ți-vă și dumneavoastră cum 
se poartă alți astenici. Boa
lă păcătoasă, te face să-ți 
pierzi controlul"... După un 
an fi jumătate, astenizați, 
cei doi tineri au izbutit 
să-și găsească o altă came
ră. într-un an și jumătate 
însă, tot simulînd astenia 
față de cei doi — s-a gîn- 
dit că n-ar fi rău să o si

muleze și față de soție și 
de soacră. Dacă tot face o 
treabă, măcar să o facă așa 
cum scrie la carte. Astfel, 
a devenit un mic tiran și 
pentru familie, pretinzînd 
ascultare, supunere fără în
trebări ți comentarii etc. 
„Gelule, a îndrăznit soția, 
tu te prefaci, zău că te 
prefaci". Două palme zdra
vene au convins-o urgent 
că are de-a face cu un as
tenic experimentat. ~ 
nul M. întrevăzuse posibi
litatea de a scăpa, curînd, 
fi de soție fi de soacră 
(ceea ce de altfel s-a și în- 
tîmplat). Acum, tot cu aju
torul asteniei, încearcă să 
obțină un transfer și o în
cadrare mai bună. Are șl 
proiecte de viitor... Dar, 
cunosc pe cineva care, si
mulînd astenia timp înde
lungat (pentru a-și scuza, 
astfel, neglijențele la servi
ciu) a fost îndrumat, de 
doctori la Spitalul Central...

Încă o dată, bolnavii de 
astenie să nu mi-o ia în 
nume de rău. Dacă cei care 
se prefac o zi-două o să 
aibă ușoare dureri de cap în
seamnă că tot au priceput 
ceva: că așa, tot așa, la 
nesfîrșit — nu se poate...

© Partici
pare valo
roasă la 
„internațio
nalele" Ro
mâniei
talere și 
skeet

de

Dom-

I

© Cei mai 
mici înotă
tori au sta
bilit 23 noi 
recorduri

® Fotbal: 
U.T. fîrad - 
Fenerbahce 
Istanbul 1-0

® Alte 
știri din țară 
și de peste 
hotare

Măiestrie

(Imagine de la campionatul 
republican de sărituri, desfă
șurat la Ștrandul Tineretului 

din Capitală)
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(com- 
Marii 
11,30;

DREPTE — 9,30 J
OLIVER TWIST — 
CENTRAL (comple-

cinema

<■. •• •.

TOMIS — 11;
16,15; 18,45; 21, la grădină 
FLAMURA — 12; 14,30;

20,30 (la ambele comple- 
Vizita conducătorilor de

A

unități sanitare
— Din cauza tărăgănării 

reparației sîntem nevoiți să 
punem bolnavii pe drumuri, 
trimițîndu-i pentru Ront- 
gentenapie la spitalele din 
Iași și București. Instalația 
nu. funcționează de peste Un 
an de zile. S-a defectat 
transformatorul. Dosarul co
respondenței dintre spital, 
întreprinderea tehnico-medi- 
cală și Direcția tehnică me
dicală din Ministerul Să
nătății și Prevederilor So
ciale a devenit treptat un 
volum masiv. Pînă la re
zolvarea acestei aparent sim
ple reparații se pare că se 
vor mai adăuga încă multe 
alte adrese — ne informea
ză doctorul Demostene Teja, 
șeful scoției de radiologie de 
la Spitalul unificat de adulți 
din Bacău.

Am aflat și alte amănunte. 
La începutul acestui an spi
talul din Bacău a mai fost 
dotat cu o instalație de 
Rontgenterapie ultramo
dernă, care nici n-a fost 
scoasă din ambalaj. La în
ceput pe motiv că nu se gă
sea un spațiu corespunzător, 
iar acum pentru că la secția 
sănătate a sfatului popular 
regional nu se știe cine su
portă finanțarea montării. 
Prin urmare, cu toate că spi
talul din Bacău dispune de 
două instalații, bolnavii tre
buie să-și facă geamantane
le și să ia drumul Bucu- 
reștiului sau al Iașilor.

Să ne gîndim cîtă sănă
tate se pierde, cîte chel
tuieli se fac pentru că ci
neva nu poate descoperi ru
brica în care se înregistrează 
suma ce se va cheltui pentru 
montarea aparatului. Oare 
nu medicii, care în primul 
rînd ar trebui să aibă în

vedere interesele sănătății o- 
mului, conduc secția de să
nătate ?

Sesizarea cu privire la a- 
ceastă inadmisibilă situație 
ne-a făcut să ne punem în
trebarea : cum se folosește 
și cum se întreține zestrea 
tehnică a spitalelor ?

Rezultatele constatărilor 
noastre : pe de o parte, 
măsuri largi pentru ca an de

și multe altele, care ne per
mit să executăm o gamă lar
gă de investigații în toate 
specialitățile. Aparatura și 
instrumentarul sanitar sînt 
folosite aici la întreaga ca
pacitate. O dotare bună și 
o folosire corespunzătoare a 
acestora ni se semnalează 
din Piatra Neamț, Roman, 
Băile Herculane, Negrești 
(Oaș) ș.a.

raid —anchetă cu privire ia 
starea aparaturii din spitale

an zestrea materială sani
tară a unităților spitalicești 
din țara noastră să spo
rească. în acest scop se 
cheltuiesc zeci și zeci de 
milioane lei. Aparaturii și 
utilajului medical fabricate 
în țară li se adaugă instalații 
de mare perfecțiune tehnică 
aduse și din străinătate. 
Efortul material pentru a- 
sigurarea unei deserviri me
dicale la nivelul realizărilor 
de azi ale științei oglindește 
și pe acest tărîm grija față 
de om, obiectiv central al 
politicii partidului și gu
vernului.

—■ Instituția noastră — 
ne-a spus doctorul Alexan
dru Marinovioi, directorul 
spitalului din orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej — este 
dotată la nivelul cerințelor 
actuale ale tehnicii medicale 
moderne. Avem tot felul de 
instalații, de radiologie, de 
laborator, stație centrală de 
oxigen, instalație de aer con
diționat în sălile de operații

&
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La librâria sâteascâ au sosit noutâfi

PRELUDIU LA NOUL 
AN ȘCOLAR

în ambianța unor magazine de confecții se ob
servă, desigur, decorul specific din preajma unui 
nou an școlar. Uniformele pentru fete și băieți se 
inșiruies’c unele după altele, după talii și dimen
siuni. Librăriile oferă, de asemenea, imaginea 
atît de familiară multora dintre noi la fiecare 
început de nou an școlar.

Pentru a facilita orientarea celor interesați în 
procurarea de rechizite școlare, Centrul de libră
rii și difuzarea cărții-București a întocmit, în 
colaborare cu specialiști, liste cuprinzînd sorti
mentul necesar pentru, elevii claselor I—-VIII. 
Ș-au întocmit, de asemenea, liste de titluri de 
cărți de literatură și științifice indicate de 
programa analitică pentru clasele V—XI pre
cum și liste de scrieri destinate îmbogățirii cu
noștințelor de cultură generală. între acestea din 
urmă se înscriu lucrări apărute în colecțiile 
„Oameni de seamă11, „Enciclopedia de buzunar" 
și „Mîini îndemînatice",, precum și diferite dic
ționare, gramatici, îndreptare ortografice, orto
epice și de punctuație.

în legătură cu difuzarea manualelor școlare, în 
afară de cele pentru clasele I—XI (cursuri de 
zi) care se vor da gratuit prin ^școli, în Capitală 
se pun în vînzare, începînd din dimineața zilei 
de 15 august, cărți pentru clasele IX-XI necesare 
celor care urmează învățămîntul seral și fără 
frecvență. Vînzarea se va face în 19 librării 
bucureștene situate în zona centrală a orașului 
precum și în complexele din Drumul Taberei, 
Berceni-Sud, Titan și din șoseaua Olteniței.

Pe de altă parte însă, o 
bună parte a acestei averi, 
a acestor instrumente, apa
rate, instalații nu sînt folo
site conform scopului lor, fie 
din motivul că racile biro
cratice împiedică montarea 
sau repararea lor, fie din 
alte motive, care toate se 
pot reduce la numitorul co
mun : lipsă de spirit gospo
dăresc.

Raidul întreprins zilele a- 
cestea prin diferite institu
ții sanitare din regiune ne-a 
arătat că în foarte multe 
locuri există utilaje care de 
ani de zile nu mai sînt în 
exploatare ; altele, încă folo
sibile, stau defecte din lipsa 
unor piese, iar multe, din ne
glijența unor foruri sanitare, 
nu au fost nici măcar mon
tate. Dintr-un sondaj făcut 
prin secția de sănătate 
a Sfatului popular regional 
Banat rezultă că în policli
nicile, dispensarele și spi
talele regiunii există nu 
mai puțin de 64 aparate și 
utilaje defecte, 68 care tre
buiau de mult scoase din 
uz și alte 38 nemontate. 
Așa de exemplu, la dispensa
rele din Pîncota, Pecica, 
Semlac, Topleț și altele 
există aparate Rontgen, 
care de ani de zile trebuiau 
casate, dar care figurează 
ca obiecte de inventar și 
deci se plătește pentru ele 
amortisment, deși nu mai 
pot fi folosite. Așa cum a 
rezultat din raidul întreprins 
la spitalul de adulți din 
Arad sînt două aparate 
Rontgen dentare, iar la 
spitalele din Bozovici și 
Oțelul Roșu, cîte un aparat 
de metabolism bazai, nemon
tate.

Dacă în cazurile amintite, 
într-un fel sau altul, este 
vorba de absența unor apa
rate, de o piedică în buna 
desfășurare a deservirii sa
nitare, în alte cazuri avem 
de-a face cu manifeste ca
zuri de risipă. Spitalul uni
ficat din Baia Mare, de 
pildă, a comunicat recent 
secției regionale de sănătate 
o listă care cuprinde nu mai 
puțin de 11 aparate și in
stalații medicale declarate 
„stoc supranormativ" : un 
aparat Rontgen-Chaoul, un 
electromagnet gigant, un a- 
parat de masaj sub apă, un 
electro-dermatou ș.a; alte 
aparate — pentru duș-ma- 
saj, duș scoțian, dispozitiv 
de tomografie — nu au fost 
folosite din lipsă de spațiu, 
fiind declarate disponibile. 
Este firească măsura secției 
regionale de sănătate de a 
fi repartizat imediat o parte 
din aceste aparate, dar nu 
poate fi trecută cu vederea 
atitudinea acelor cadre me
dicale care stochează masiv 
aparate și instalații medi
cale, uneori fără nici o ra
țiune. Numai așa se explică 
faptul că anul acesta lista 
unităților și a materialelor 
transferate — în cadrul 
giunilor și în afara lor 
este destul de mare și 
prinde valori de sute de

de lei. Astfel, numai Inspec
toratul sanitar regional Ma
ramureș a transferat la uni
tățile raionale din subordine 
și la alte unități spitalicești 
aparate, instrumente și mij
loace fixe în valoare de peste 
80 000 lei. Spitalul raional 
din Vișeu informează că are 
în stoc supranormativ două 
aparate oftalmoscop-trans- 
formator. Am aflat că aces
tea vor fi trimise tocmai la 
Sinaia, la serviciul medical 
balnear, care le solicită. în
săși secția regională de să
nătate Maramureș a comu
nicat Ministerului Sănătății 
o listă de aparate scumpe, 
nepuse în funcțiune, dispo
nibile, pentru a fi redis
tribuite. în regiunea Banat 
s-a indicat ca pe plan ra
ional sau orășenesc să se 
facă o redistribuire a apa
ratelor și utilajelor în funcție 
de necesități. Inițiativa a 
fost lansată la începutul a- 
nului, dar nici măcar azi, 
după șapte luni, secția să
nătate a sfatului popular re
gional nu cunoaște care este 
situația exactă a utilajelor 
și aparaturii din rețeaua sa
nitară.

Iată cît de bogați își în
chipuie unii că sînt, îneît 
își pot permite nici să nu 
cunoască măcar zestrea de 
care dispun. în definitiv, 
dacă „cei de sus" trimit, or 
fi știind și ei ceva, de ce 
să nu le luăm 1 Și în anu
mite cazuri se ajunge la 
situații de-a dreptul ridi
cole : la spitalul din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. au ajuns 
un puternic magnet indus
trial și un goniometru de 
topometrie. Mai puțin utile 
decît faimoasa „tichie de 
mărgăritar" a chelului. Cum 
au ajuns în rețeaua sanita
ră ? Poate ne va lămuri în 
răspunsul ei Direcția teh
nică medicală din Ministe
rul Sănătății.

N-ar fi mai logic ca în 
locul risipei de aparatură, 
care se plimbă nefolosită și 
devine obiect de redistri
buire, să se întrețină gospo
dărește ceea ce avem ? Doc
torul Vasile Lezeriuc, șeful 
secției sănătate a Sfatului 
popular regional Bacău, ne 
spunea în această ordine de 
idei: „Dispunem de un 
atelier improvizat, fără ca
dre calificate, fără scule, 
materiale și piese de schimb 
necesare executării unor re
parații corespunzătoare. Sîn- 
tem nevoiți să trimitem cele 
mai multe utilaje defeote 
la întreprinderea tehnico- 
medicală unde zac luni și 
chiar ani de zile. Socot că 
ministerul nostru ne-ar pu
tea veni în ajutor, organi- 
zînd pe plan central cursuri 
de pregătire și specializare 
a tehnicienilor pentru re
parat aparate medicale". în 
definitiv, numărul acestor a- 
parate, după cum este și 
firesc, va spori mereu și o 
întreținere strict centralizată 
nu este nici rațională, nici 
economică. Iar la multe a- 
parate de serie ar trebui să 
existe piese de schimb, sau 
repararea lor să se facă prin 
înlocuire, fără descomple- 
tarea unor servicii de spe
cialitate.

Este de așteptat ca con
ducerea Ministerului Sănă
tății și Prevederilor So
ciale să analizeze mai în 
amănunt problemele repar
tizării și exploatării zestrei 
tehnice materiale a unită
ților spitalicești și să ia 
operativ măsurile care să 
ducă la înlăturarea anoma
liilor existente.

Barajul de la Gîtul berbecului de iîngă Păltiniș
Foto : Sorin Dan

La cinematograful Patria

AGONIE Șl EXTAZ
Coproducția americano-ita- 

liană, în culori, „Agonie și 
extaz", concepută pentru ecran 
panoramic de Carol 
după cunoscutul roman
Irving Stone, rulează în aceste 
zile la cinematograful „PA
TRIA" din Capitală. Filmul a 
fost realizat în 1964, cu prile-
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artist al 
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in rolul 
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Raid-anchetă realizat de
Al. PL&1ESU, 
Gh. BALTA, 
Ion CHIUJDEA si 
loan VLANGA
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jul împlinirii a 400 de ani de 
la moartea marelui 
Renașterii italiene, 
angelo Buonarroti, 
principal: Charlton
Celelalte roluri sînt interpreta
te de Rex Harrison, Diane Ci- 
lento, Harry Andrews, Alberto 
Lupo, Adolfo Celi etc.

0 VULCANUL INTERZIS : 
SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2069 — orele 17,45 și se
ria 2090 — orele 20,30).
0 AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramio t PA
TRIA — 12 ; 15 ; 18 ; 21.
O CĂLĂTORIA FANTASTICĂ
— cinemascop : REPUBLICA —
11.30 ; 14 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30,
STADIONUL DINAMO — 20,15 
(la ambele completarea Io, Mir
cea Voievod), FESTIVAL (com- 
nletare Tutunul) — 11 ; 13,30 ț 
16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 
19,45 ; 22.
O SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA ! : LUCEAFĂRUL —
11,15 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂ
DINA DOINA — 20 (la ambele 
completarea Mîinile pictorului). 
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop: 
BUCUREȘTI (completare Tîn- 
jeaua) — 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
19 ; 21,15, FEROVIAR — 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21, EXCEL
SIOR — 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,15, 
MELODIA — 11 ; 13,30 ; 16,15 ; 
18,45; 21 (la toa
te trei cinema
tografele com
pletarea Mără- 
șești 1917—1967), 
GLORIA (com
pletare Lucră
rile sesiunii Ma
rii Adunări Naționale) — 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop : CAPITOL (completare 
Tutunul) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 20,15,
GRIVIȚA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 20 (la ultimele două 
completarea Oameni deasupra 
orașului).
O CANALIILE : VICTORIA —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
FLOREASCA (completare Tutu
nul) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN — 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18.45 ; 21, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20 (la ambele com
pletarea Orizont științific nr. 
6/1967).
9 MÎNĂSTIREA DIN PARMA : 
CINEMATECA — 9,30 ; 12,15 ;
15,15.
® CAUZE
12.15 ; 15 ; 
18 ; 20,45 : 
tare Omagiu teatrului românesc 
la 150 ani de la primul spectacol 
în limba română).
© OMUL PE CARE-L IUBESC
— cinemascop : LUMINA 
pletare Lucrările sesiunii 
Adunări Naționale) — 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45.
e OMICRON : UNION (comple
tare Succesul) — 15,30; 18; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
O CHEMAȚI-L PE MARTIN ! : 
DOINA (completare Dacă o iu
bești) — 11,30; 13,45; 16; 18,30, 
21.
o VULCANUL INTERZIS — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
7/1967 — MĂRĂȘEȘTI 1917— 
1967 : TIMPURI NOI 9—21
în continuare.

e COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop : GIU* 
LEȘTI (completare Orizont ști
ințific or. 7/1967) — 15,30; 18;
20.30, LIRA (completare Con
sfătuirea pe tară a lucrătorilor 
din industria chimică) — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20,30.
e ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 16; 18,15; 20,30, COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
completarea Consfătuirea pe 
tară a lucrătorilor din industria 
chimică).
• DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop : DACIA (comple
tare E mai bine așa ?) — 8,30—« 
20,30 în continuare.
• PRINTRE VULTURI — cine
mascop : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30. CRÎNGAȘI 
(completare Pectita) — 15,30; 18;
20.30.
tt COMISARUL X — cinema
scop : BUCEGI (completare Tu
tunul) — 16; 18,15, la grădină
— 20,30, AURORA (completare

,L Dacă treci Po
dul Ponoarelor) 
- 10,45 ; 13;
15,30 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 
20.
0 HIPERBOLO
IDUL INGINE

RULUI GARIN — cinemascop ! 
UNIREA — 16; 18,15.
0 MARELE RESTAURANT — 
cinemascop : 
13,30;-----
— 20, 
17,30;
tarea
partid și de stat în regiunea 
Brașov).
e VIAȚA LA CASTEL : FLA
CĂRA (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 15,15;
18,30; 20,45.
O FRENCH-CANCAN : VITAN 
(completare Judecata Iui Paris)
— 15,30; 18; 20,30.
O DON GABRIEL — cinema
scop : 14,30; DENUNȚĂTORUI.
— 16,30; 18,45; 21 : MIORIȚA.
e DRAGOSTEA MEA : POPU
LAR (completare Cum zboară 
păsările) — 15,30; 18; 20,30, VOL
GA (completare Orizont știin
țific nr. 7/1967) — 15,30; 18;
20,30.
O PESCARUL DIN LOUISIA
NA : ARTA (completare Ori
zont științific nr. 6/1967) — 15.30; 
18; 20,30, la grădină — 20. RA
HOVA — 15,30; 18, la grădină
— 20,15.
© TIMIDUL: COSMOS (com
pletare Escapada) — 15,30; 18;
20,30.
O MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop : VIITORUL (com
pletare Chemarea vulcanilor)
— 15,30; 18; 20,30.
e PERETELE VRĂJITOARE
LOR : COLENTINA — 15,45;
18,15.
e DACII — cinemascop : GRĂ
DINA VITAN — 20.
0 ZODIA FECIOAREI — cine
mascop : GRĂDINA UNIREA — 
20, GRĂDINA MOȘILOR 
20,30.

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR

PROGRAMUL I : Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri). (8,20). La microfon, melodia preferată. 
(8,25). Cronică ecoiuomică. (11,03). Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară. (11,18). Biblio
teci și biblioteoari. (12,15). Afiș radiofonic. Emisiu
nile culturale ale săptămînii. (15,05) Antena tine
retului. (17,10). Orizont științific. (18,05). Concert 
de melodii românești. (19,00). Teatru radiofonic. 
Premiera „După o jumătate de veac". Scenariu 
radiofonic de Mihail Joldea. Regia artistică Con
stantin Moruzan. (20,45). „Sonet pentru dragostea 
noastră" — muzică ușoară. (22,15). PROGRAMUL 
II : Melodii distractive. (8,00). „Pe Mureș și pe Tîr- 
nave" — melodii populare. (8,35). Ciclul Sonate 
pentru pian de Mozart interpretate de Walter 
Gieseking. (9,00). Coruri cu vechi tradiții ; corul 
din comuna Ardusat — regiunea Maramureș și 
corul din comuna Nocrich — regiunea Brașov 
(11,13). De toate pentru toți. (13,30). Teatru serial 
„Aurul negru" de Cezar Petrescu. (15,30). Cronică 
literară de Aurel Martin. (17,40). Suita simfonică 
în trei părți de Dinu Lipatti. (20,00). Caleidoscop 
muzical. (20,40). Metronom ’67. (21,05). O istorie a 
muzicii în capodopere comentată de George Bălan : 
„Matthaus Passion" de Bach. (22,15). Să cunoaștem 
creația enesciană — poemul simfonic „Vox Maris 
(23,22).

străbun" de Radu Paladi, versuri de Eugen Frunză. 
(15,50). Tribuna radio. (18,05). Odă limbii române. 
Limba română pe meridianele globului — rubrică 
realizată cu concursul unor participant! la 
cursurile de vară de la Sinaia. (18,30). O melodie pe 
adresa dumneavoastră. (20,30). Melodii magazin. 
(21,25). Moment poetic. „Cîntare României Socia
liste". (22,45). Melodiile nopții. (0,05). PROGRAMUL 
II : Ochiul magic (emisiune de știință și tehnică 
pentru școlari). (9,32). Antologie de literatură uni
versală. Ana Maria Matute. (10,30). Concert de 
prînz. (14,08). Balada pentru violoncel și pian de 
Wilhelm Berger. (15,50). Orizont științific. (19,45). 
Caleidoscop muzical. (20,40). Melodii de succes în 
interpretarea soliștilor Margareta Pîslaru și Nat 
King Cole. (21,50). Seară de muzică preclasică. 
(23,22).
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(9,30). Cronică economică (11,03). „Almanah sonor" 
— muzică ușoară (14,30). Cărți care vă așteaptă 
(15,05). Concurs cu public (16,30). In slujba patriei 
(17,10). Jurnal agrar (18,05). Antena tineretului : 
„Fiecare oraș — un punct turistic". Radio-anchetă. 
(partea a Il-a) (18,40). Pagini de marc popularitate 
din creația clasicilor noștri (21,05). Melodii-magazin 
(21,25). Melodiile nopții (0,05). PROGRAMUL II : 
Melodii estivale (7,45). Program interpretat de, 
oaspeți participant la Concursul și Festivalul in
ternațional „George Enescu" 1967 : Claire Bernard 
(9,00). Radioracheta pionierilor : „Luceafărul". Sce
nariu științifico-fantastic de Liviu Macoveanu (9,30). 
Teatru radiofonic : „Oamenii înving" de Al. Voitin 
(10,15). Pagini lirice din miuzioa ușoară românească
(13.40) . Soliști și orchestre de muzică populară 
(15,20). Prime audiții de operă : „Fedora" de Gior
dano (17,10). Pe teme medicale. Despre aplicarea 
acupunoturii în obstetrică și ginecologie, de doctor 
N. H. Gheorghiu (17,45). Sonata nr. 3 în La major 
pentru pian de Schubert (Sviatoslav Richter) 
(18,00). Cadran cultural (18.25). „Trepte spre lumi
nă". Montaj literar-muzical de Victor Tulbure
(19.40) . Carnet plastic (22,15).

PROGRAMUL I : Moment poetic — interpretat 
de Septimiu Sever. (8,20). „De la munte la mare". 
(9,30). Imagini ale patriei în muzica simfonică : 
suita „Munții Apuseni" de Marțian Negrea. (10,30). 
Cronică economică. (11,03). întîlnire 
populară și interpretul preferat. (13,30) 
(15,05). Cîntecul săptămînii : „Pămînt

cu melodia 
Meridiane, 
al patriei

PROGRAMUL I: Program muzical de dimineață. 
(5,05—8,00). Tot înainte (emisiune pentru pionieri). 
(8,00). Moment poetic . — interpretat de Clody 
Berthola. (8,20). Cronică economică. (11,03). „Cit e 
Banatul de mare" — muzică populară. (12,35). Suc
cese ale muzicii ușoare. (13,15). Actualitatea lite
rară : „Poeții cîntă țara" — montaj de versuri. 
(15,05). Dialog cu ascultătorii. Emisiune de Corne- 
liu Leu. (16,30). Studiul privind dezvoltarea învăță- 
mintului superior. Opinii, sugestii, propuneri.
(18.40) . Atențiune, părinți. (21,05). Melodii — maga
zin „Expoziția de muzică ușoară". (21,25). Moment 
poetic. „Țară de imn". (22,45). Melodiile nopții. 
(0,05). PROGRAMUL II : Noua geografie a patriei. 
„Mîndrie străbună, mîndrie contemporană" — itine
rar de excursie pe plaiuri moldovene. 9,30). Biblio
tecă de literatură română — Eugen Barbu : „Șo
seaua Nordului". (10,30). Concert de prînz. (14,08). 
O operă în 30 de minute : ,,Luiza Miller" de Verdi. 
(17,10). Memoria pămîntului românesc, 
de la construirea Mînăstirii
(17.40) . Tribuna radio. (19,45). 
„Marathon pentru un soț". 
Mithois. Regia artistică 
(21,30).
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„Pescarii" de C. Medisa, una din operele de artă monumentală care împodobesc faleza Constanței

Curtea
Teatru

Comedie 
Constantin

450 de ani 
de Argeș, 
radiofonic, 
de Marcel 

Moruzan.

interpretatPROGRAMUL I : Moment poetic —
de Stefan Braborescu. (8,20). Radiomagazinul ascul
tătoarelor. (9,30). Cronică economică. (11,03). Concert 
de muzică populară din diferite regiuni ale țării 
(12,25). Dragostea de patrie în eposul românesc. 
Montaj literar-muzical. (15,05). R.adiosimpozion. 
(18,05). Antena tineretului. (21,05). întîlnire cu jazzul: 
Succese ale jazz-ului românesc. Prezintă Cornel 
Chiriac. (22,15). „Meridiane-melodii" — muzică 
ușoară. (23,00). PROGRAMUL II : Potpuriuri de 
muzică ușoară. (7,45). „Dobroge, mîndră grădină" 
— muzică populară. (8,45). Tezaur muzical (emisiune 
pentru școlari). Frumusețile patriei oglindite în ope
rele compozitorilor noștri. (9.30). Cantata „Comunis
tul" de Constantin Palade. (10,03). Din țările socialis
te. (11,15). „Am îndrăgit o melodie" — muzică ușoară. 
(12,30). Selecț.iuni din opereta „Lăsați-mă să cînt" 
de Gherase Dendrino. (15,00). Concert din opere. 
(17,10). Estrada artistului amator ; Cel de-al 
VIII-lea concurs artistic pe țară. (18,25). în jurul 
globului. (19,45). Concert înregistrat de orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „George Enescu". 
Dirijor Pavle Despali. (f.0,00). Prietenii mei scrii
tori : Ion Pillat — colaborează : D. Panaitescu 
Perpessicius și Dinu Pillat. (20,45). Antologia discu
lui. 21,25). Cîntă corul „Madrigal" dirijat de Marin 
Constantin. (23.22).

PROGRAMUL I : Program muzical de diminea
ță (5,05—8,00). Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri) (8,00). Moment poetic — interpretat de Ștefan 
Ciubotărașu (8,20). Revista revistelor economice 
(11,03). Miorița. Cununa aurie. însemnări despre 
sărbătoarea secerișului (12,15). Succese ale muzicii 
ușoare (13,15). Personaje din opere românești : Ion 
din opera „Ion Vodă cel Cumplit" de Gheorghe 
Dumitrescu (14,40). înregistrări de la Recitalul de 
poezie susținut de Irina Răchițeanu-Șirianu. Emil 
Botta, Rodica Tapalagă și Dumitru Furdui (I) 
(17,10). în jurul globului (18,051. Știință, tehnică, 
fantezie (18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră 
(20,30). Vă invităm la dans (21,25). Romanțe inter
pretate de Ioana Radu. Mia Braia. Nicu Stănescu, 
Constantin Cocriș și George Niculescu (22,15). Mo
ment poetic „Partidului, inima și versul" 
Muzică de dans (22,50). Unda veselă (23,10). 
GRAMUL II : Cînteee de excursie (7,45). 
vocal Zenaida Pally (9,00). File de legendă : 
Buzescu" — scenariu radiofonic de Cristian ___
teanu (9,20). Luminile lui August. Montaj literar- 
muzical de Mircea Micu (10,30). Călătorie in istoria 
civilizației (11,15), Album folcloric (13,00). Concert 
de prînz (14,08). Cînteee din repertoriul soliștilor 
Pompilia Stoian și Tony Sheridan (16,30). Ascultă
torii ne cer.— muzică din opere (17,10). Ion Voicu 
interpretează concertul nr. 3 în Sol maior pentru 
vioară și orchestră de Mozart (18,30). Scriitori la 
microfon. Pop Simion. Prezenta scriitorului in pu
blicitatea epocii (19,45). Seară de operetă : „Sînge 
vienez" de Johann Strauss (20,00). Muzică de dans 
(21.05).

duminică

vineri
PROGRAMUL I : Moment poetic — interpretat 

de Costache Antoniu (8,20). De la munte, la mare

122,45).
PRO- 

Recital 
„Preda

Mun-

PROGRAMUL I : Concert de dimineață (6,10). 
Teatru radiofonic pentru copii : „Cinci căpitani si 
racheta". Scenariu de Virgil Chiriac (8,00). Trans
mitem pentru sate (9,15). Ilustrate muzicale (11,03). 
De toate pentru toți 112,00). Estrada duminicală 
(13,10) Arii din opere interpretate de Marina Crî- 
lovici și Ludovic Spiess (15,10). Mozaic muzical
(16.30) . Concert simfonie popular (17,30). Teatru 
scurt. „Seara tîrziu în tipografie" de Al. Mirodan
(20.30) . Moment poetic — Antologie clasică (22,30) 
Muzică de dans (23,00). PROGRAMUL II : „Țara-n- 
treagă e o floare" — emisiune de cînteee și jocuri 
(7,00). Cjntece studențești (9,40). Radio-atlas (10,03). 
Actualitatea cinematografică — Premierele săptă
mînii (10,45). Simfonia a IX-a în re minor de Bee
thoven (11,00). Muzică ușoară interpretată de Dalida 
și Luigi Ionescu (14,10). Unda veselă (14,30) Con
curs cu public (15,10). Oameni de seamă : Traian 
/Xy’im (1?l20)-. Clntă Dan SpStaru și France Gali 
icuri.. /o^eaSn\lValul muzicaI internațional „Salzburg UD/ (zjljOUj.
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Campioni 
internaționali 
la tir:
H GH. ENACHE (România)
■ G. HOHENTHAL

„Numărul mare al trăgătorilor de valoare, 
foști campioni mondiali și europeni în probele 
de talere și skeet, prezenți la Poligonul Tunari, 
a conferit campionatului internațional al Ro
mâniei valoarea unei întreceri de elită euro
peană. De aceea, victoria în proba de talere 
aruncate din șanț a lui Gheorghe Enache, ca 
și buna comportare a altor concurenți români 
ne îndreptățește să țintim un loc fruntaș la 
campionatele mondiale din acest an (Bologna 
15—24 septembrie)" — spunea antrenorul fe
deral P. Cișmigiu, după încheierea concursului.

Intr-adevăr, evoluînd cu multă constanță, Gh. 
Enache — aflat după prima zi pe locul al treilea 
la 3 puncte de Robrolle (Franța) și Dumitrescu 
(România) — a reușit sâ termine învingător, 
doborînd 193 talere. După victoriile obținute în 
acest sezon la concursul de la Moscova și 
Balcaniadă, Enache a adăugat palmaresului 
său încă un succes prețios ce-i continuă linia 
ascendentă. L-au urmat românul Gh. Florescu — 
192 p., merituos învingător în barajul cu al 
treilea clasat — francezul Robrolle, A. Heitte 
(R.D.G.) — 190 p, E. Bartels (R.D.G.) și G. Pan- 
galos (Grecia) — cu cite 178 p etc. Lipsit de 
calm, I. Dumitrescu nu a reușit în ziua a II-a 
decît 82 de puncte, ocupînd doar locul 10.

Foarte disputată și spectaculoasă, proba de 
skeet (talere aruncate din turn), i-a reținut pe 
spectatori (din păcate nu prea numeroși, dato
rită slabei popularizări) pînă la tragerea ulti
melor cartușe. A învins G. Hohienthal (R.F.G.), 
unul din favoriții „mondialelor" din Italia, care 
a lovit 196 de talere. Vicecampionul european O. 
Korolkievici (Polonia) și-a ocupat locul „pre
ferat" — al Il-lea — cu 195 p, urmat la dife
rență de un punct de fostul campion mondial 
și european Turanov (U.R.S.S.). Dintre sportivii 
români, cel mai bine s-a clasat I. Albescu : locul 
10 cu 186 p, a cărui performanță slabă din prima 
zi (90 p 1) l-a împiedicat să aspire la un loc 
fruntaș. O mențiune aparte se cuvine tînărului 
B. Marinescu. Rezultatul său, sub posibilități — 
172 p — apare totuși merituos, fiind obținut la 
scurt timp după accidentul suferit la ochiul 
drept. El a concurat în condiții deosebite, cu 
care nu este încă acomodat, sprijinind arma 
cu umărul stîng.

Subliniind succesul campionatelor, cîștigă
torul probei de skeet, G. Hohenthal, ne-a de
clarat : „Concursul la care am luat parte se 
Înscrie ca o binevenită repetiție pentru „mon
diale". Organizatorii români și ambianța poli
gonului cru contribuit din plin la reușita între
cerii, la startul căreia voi reveni oricînd cu 
plăcere".

SPORT coroane

Mă răsti

(R. F. a Germaniei)

| Depuneri

la

SPERANȚE «W» Inaugurarea

SI9

Dan ILIESCU

ÎNOTĂTORI MICI

La Mărăști și Soveja, unde eu 50 
de ani în urmă s-au desfășurat dra
matice bătălii pentru libertatea ță
rii și neatârnarea neamului româ
nesc, a avut loc duminică diminea
ța solemnitatea depunerii de co
roane. La Monumentele eroilor din 
cele două localități au fost depuse 
coroane din partea Ministerului 
Forțelor Armate, veteranilor parti
cipant la luptele de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz, Comitetului re
gional de partid Galați și Comite
tului raional de partid Panciu, 
Sfaturilor populare regional și ra
ional Galați și Panciu, Consiliilor 
regional și raional ale Uniunii 
Generale a Sindicatelor și altor in
stituții regionale și raionale.

Pionierii au pus buchete de flori 
pe morminte. După solemnitate au 
urmat programe artistice și mari 
serbări cîmpenești la care au luat 
parte mii de locuitori din satele 
vecine.

în „Cupa balcanică" 

la fotbal

U. T. Arad - 
Fenerbahce 1-0

Duminică, la Arad, in cadrul 
competiției de fotbal „Cupa 
balcanică1* s-au întîlnit forma
țiile U. T. Arad și Fenerbahce 
Istanbul. Fotbaliștii români au 
învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
prin punctul marcat de Lere- 
ter în minutul 75.

★
Rezultate din jocurile ami

cale desfășurate duminică:
Chimia Rm. Vîlcea-Sel. de 

tineret a R.P.D. Coreene 2—1 
(0—1) ; Farul Constanța-Racing 
Club Beirut 7—0 ; Dinamo Ba- 
cău-C.S.M.S Iași 3—0 (1—0) ; 
Universitatea Craiova-A.S.A. 
Tg. Mureș 2—3 (1—3) ; Poiana 
Cîmpina—Dinamo București 
0—3 (0—1).

Campionii 
tării la sărituri

La Ștrandul Tineretului din Ca
pitală au luat sfirșit ieri campio
natele republicane de sărituri. In 
proba masculină de sărituri de la 
platformă; titlul a revenit lui 
I. Ganea (Steaua) cu 445,55 puncte. 
La feminin (trambulină) a ieșit în
vingătoare Melania Trăistaru (Pro
gresul) cu 394,45 puncte.

RUGBI: CONSTRUCTORUL- 
SPflRTfiK VăRNfi 23-3

Duminică s-a desfășurat în Capitală 
meciul amical de rugbi dintre echipele 
Constructorul București și Spartak Varna, 
Rugbiștii români au obținut victoria cu 
scorul de 23—3 (9—3).

NOU RECORD MONDIAL 
LA ÎNOT

In a doua zi a campionatelor de 
natație ale S.U.A., ce se desfășoară 
la Chicago, cvadruplul campion o- 
limpic Don Schollander a stabilit un 
nou record mondial în proba de 200 
m liber : l’55”7/10. Vechiul record
— 1’56” — îi aparținea, din 29 iulie 
1967, și fusese stabilit la Winnipeg, 
cu ocazia Jocurilor Panamericane. 
Echipa de ștafetă 4 X 200 m liber a 
clubului Santa Clara (liman — Wall
— Spitz — Schollander) a egalat re
cordul mondial al probei : 7'52”l/10.

Primirea președintelui celei de-a XXI-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.,

A. R. Pazhwak, la Ministerul
Afacerilor Externe

Președintele celei de-a XXI-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., A. R. Pazhwak, care ne 
vizitează țara, a fost primit dumi
nică dimineața de către ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu.

La primire au luat parte Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România la

O.N.U., Mircea Predescu, director 
a.i., Dragoș Șerbănescu și Virgil 
Constantinescu, directori adjuncți 
în Ministerul Afacerilor Externe.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate proble
mele aotuale care stau în atenția 
Organizației Națiunilor Unite, pre
cum și alte probleme internațio
nale.

(Agerpres),

ȘTIRI CULTURALE

Poate nici una dintre 
ultimele întreceri cu ca
racter republican ale îno
tătorilor noștri nu a im
presionat atît de mult ca 
această a III-a ediție a 
competiției rezervată co
piilor, încheiată ieri la 
piscina „Tineretului" din 
Capitală. Ca în orice 
concurs de înot, lupta 
dusă în paralel cu ad
versarii și cu acele cro- 
nometrului a însuflețit 
deseori tribunele, făcîn- 
du-i chiar și pe cei mai 
neutri spectatori să 
strîngă pumnii pentru 
culoarul „x“ sau „y“. Fără 
a mai vorbi de cei veniți 
tocmai de la poalele Se- 
menicului, din citadela 
universitară de pe Someș 
și de prin alte părți pen
tru a-și susține odraslele 
la cel mai mare concurs 
al celor mai mici înotă
tori... A fost un veritabil 
spectacol, iar cine l-a scă
pat are ce regreta.

Ambianța plăcută a în
trecerilor a fost completa
tă de valoarea în creș
tere a performanțelor, de 
numeroase rezultate pro
mițătoare, în special la

grupele de vîrstă 11—12 
ani și 13—14 ani. Cifre ca 
1:15,4 la 100 m delfin (T. 
Nicolae — 11 ani), 38,5 la 
50 m bras și 1:26,8 la 100 
m bras (A. Țîmpu — 12 
ani), 39,8 la 50 m bras și 
1:27,8 la 100 m bras (Anca 
Mihăescu — 12 ani), 35,0 
la 50 m spate și 1:16,8 la 
100 m spate (Zita Erdeli 
— 12 ani), 1:21,2 la 100 m 
delfin (Anca Groza — 
11 ani) sau 1:23,9 la 100 m 
bras (Liliana Burlacu — 
13 ani) ș.a. pot rivaliza cu 
performanțele similare din 
țări unde natația cunoaște 
o largă dezvoltare.

Mai important 
noile recorduri ale 
(23) înregistrate cu
prilej, este faptul că me
dia „cronometrelor" din 
finalele fiecărei probe a 
crescut considerabil față 
de anul trecut. Este, în
tre altele, premisa reali
zării unui salt calitativ 
mai consistent într-un 
timp relativ scurt (2—3 
ani) al tinerilor noștri îno
tători, prin care să putem 
reduce din handicapul ce 
ne desparte încă de cele

decît 
țării 

acest

mai bune performanțe pe 
plan internațional; bine
înțeles, cu condiția ca sec
țiile din Capitală (mai ales 
Dinamo, Steaua, Școala 
sportivă 2, care s-au im
pus și în această ediție), 
ca și cele din Reșița 
(Școala sportivă), Cluj 
(C.S.M.), Galați, Timișoa
ra, sau Sibiu (școli spor
tive) ș. a. să acorde o a- 
tenție mai mare pregătirii 
acestor tinere talente. Și 
nu se poate spune că... 
nu este destul loc pentru 
mai bine.

Serviciul de organizare 
n-a contribuit' îndeajuns 
la reușita întrecerilor din 
acest an. Este vorba în 
primul rînd de calita
tea apei din piscina „Ti
neretului" și de modul în 
care a funcționat corpul 
de arbitri. Avînd în ve
dere importanța con
cursurilor ce urmează-în 
săptămânile viitoare (cam
pionatele de seniori, me
ciul cu Franța, Criteriul 
speranțelor olimpice, cam
pionatele internaționale), 
este necesar ca aceste 
neajunsuri să fie înlătura
te operativ.

I Muzeului
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Octavian Gogatt

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

Țiriac și Năstase 
din nou finaliști!

Reprezentanții României la turneul 
de tenis de la Viareggio, Ion Țiriac 
și Ilie Năstase, au obținut un fru
mos succes calificîndu-se în finala 
probei de simplu. In semifinale tî- 
nărul Năstase l-a învins cu 6—4, 6—4 
pe cunoscutul jucător englez Roger 
Taylor, iar Țiriac l-a eliminat pe 
Patricio Cornejo (Chile) cu 6—3, 6—3.

★
In finala probei de simplu a tur

neului din Berlinul Occidental se 
vor întîlni australianul Allan Stone 
și iugoslavul Nicola Spear. In semi
finale Stone l-a învins cu 6—1, 6—2 
pe Giinther G. Bosch (România), iar 
Spear cu 6—3, 6—2 pe Gottschalk 
(R.F.G.)

ciei — campioană mondială. Alte re
zultate : Bulgaria — R.F. a Germa
niei 3—0 (15—4, 15—5, 15—4); Unga
ria — Belgia 3—1 (15—5, 17—15,
8—15, 15—6).

Șahiștii! D. Ghizdavu 
la „mondialele" de juniori

In runda a treia a campionatului 
mondial de șah rezervat juniorilor, 
D. Ghizdavu (România) a remizat cu 
Wibe (Norvegia). Alte rezultate din 
grupa „C“ (în care joacă Ghizdavu) : 
Jensen (Danemarca) — Matera 
(S.U.A.) 1—0; Kaplan (Porto Rico) 
— Cabezudo (Uruguay) 1—0. In cla
sament conduc Wibe, Jensen și Ka
plan cu cite 2 puncte. D. Ghizdavu 
ocupă locul cinci cu 1 punct și o 
partidă întreruptă.

în cîteva rînduri
PUGILISTUL ARGENTINIAN HO

RACIO ACCAVALLO și-a păstrat 
titlul de campion mondial la cate
goria muscă, învingîndu-1 la puncte, 
după 15 reprize, pe japonezul Hiro- 
yuki Ebihara. Meciul a avut ioc la 
Buenos Aires.

PE STADIONUL „WHITE CITY" 
DIN LONDRA a început meciul mas- 
culih de atletism Marea Britanle — 
S.U.A. In afara meciului s-a dispu
tat o probă de 1 milă. A învins Jim 
Ryun (S.U.A.) cu 3'56”, urmat de 
Keino (Kenia) — 3’57”4/10, Allan 
Simpson (Anglia) — 4'08”9/10.

IN CONCURSUL DE ATLETISM 
DE LA RIGA, Ianis Lusis a câștigat 
proba de aruncarea suliței cu per
formanța de 86,22 m — a doua per
formanță mondială a sezonului, la 
34 cm de recordul U.R.S.S.

Voleibaliștii pe locul III 
la Ostende Handbalistele clujene 

în turneul de la Trencin

CUNOSCUTUL TENISMAN AUS
TRALIAN MARTIN MULLIGAN, 
s-a calificat în finala turneului de 
tenis de la Miinchen, învingîndu-1 cu 
6—4, 6—4, 6—2 pe Smith (S.U.A.). Al 
doilea finalist va fi cîștigătorul par
tidei Collin Stubs (Australia) — Wil
helm Bungert (R.F. a Germaniei).
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Duminică au avut loc la Ciucea 
festivitățile prilejuite de inaugu
rarea Muzeului „OGtavian Goga" și 
a secției de etnografie transilvă
neană. în sălile care poartă amin
tirea marelui poet se păstrează ma
nuscrise, scrisori ale unor persona
lități artistice și literare ale timpu
lui, fotografii, biblioteca personală 
ce cuprinde peste 6 000 volu
me, numeroase opere de artă, 
sculpturi și picturi valoroase. 
Dragostea și stima poetului pen
tru creațiile populare sînt o- 
glindite prin colecția sa de 
scoarțe românești, icoane pe lemn 
și sticlă. Sînt prezentate, de 
asemenea, diferite obiecte care au 
aparținut familiei Goga, argintă
rie, ceramică, porțelanuri. în clă
dirile care au fost destinate secției 
etnografice se află expuse vase, țe
sături, mobilă populară etc. din 
ținutul Huedinului și împrejurimi.

în fața celor peste 20 000 de 
oameni prezenți au luat cuvîntul 
conf. univ. Mircea Zaciu de la Fa
cultatea de filologie din Cluj, 
poeții clujeni Aurel Gurghianu și 
Laszlofi Aladar.

Festivitățile s-au încheiat cu un 
bogat program artistic susținut de 
formațiile artistice de amatori.

Cu prilejul împlinirii a 165 
de ani de la nașterea poetu
lui de limbă germană Niko
laus Lenau, duminică în comuna 
sa natală, Lenauheim, din regiunea 
Banat a avut loc un simpozion li
terar comemorativ. Poeții Alex. Je- 
beleanu și Franz Liebhard au evo
cat momente din viața și' opera 
poetului. Actori de la teatrul român 
și teatrul german din Timișoara și 
elevi din Lenauheim au citit ver
suri în limba română și germană 
din creația lui Lenau.

In aceeași zi, s-a redeschis mu
zeul memorial Lenau, în care se 
păstrează cărți, manuscrise, docu
mente și alte obiecte personale ale 
poetului.

★
Tismana, nume cu veche rezo

nanță în. cultura românească, așe
zare montană de o neasemuită fru
musețe — a trăit duminică anima
ția celei de-a doua ediții a festiva
lului cîntecului, dansului și portu
lui gorjenesc. Au sosit aici peste 
10 000 de artiști amatori din satele 
și comunele din împrejurimi, co
lorând întinsa poiană de la poalele 
mînăstirii Tismana cu bogăția cos
tumelor naționale.

Festivalul a început cu parada

costumelor. Fiecare comună a fost 
prezentă în coloana dansatori
lor, artiștilor amatori, ai membri
lor tarafurilor cu costumele sale 
specifice, în culori vii.

Festivalul de duminică de la Tis
mana a constituit o bogată mani
festare a artei noastre populare.

★
La Hunedoara a avut loc dumi

nică o frumoasă manifestare cui* 
tural-artistică la care și-au dat în- 
tîlnire peste 1 200 de tineri din 
Valea Jiului, Călan, Ghelar, Teliuc 
și din alte centre industriale și 
localități din regiune. în prima 
parte a programului, participanții 
au vizitat castelul Corvinilor, ba
rajul și lacul de acumulare de 
la Cinciș, construcții și obiective 
industriale și social-culturale din 
marele centru siderurgic hunedo- 
rean.

După-amiază a urmat la pădurea 
„Chizid" o serbare cîmpenească în 
stilul tradiționalelor „Nedei" popu
lare. La program și-au dat con
cursul orchestre și formații artis
tice de amatori ale cluburilor din 
localitate, serbarea continuând pînă 
seara tîrziu la lumina focului de 
tabără.

(Agerpres)

Rețeaua
compromisurilor
(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

Turneul masculin de volei de la 
Ostende (Belgia) a revenit echipei 
Bulgariei, la egalitate de puncte — 
9 — cu cea a Cehoslovaciei, dar cu 
un setaveraj mai bun: 13—5 față 
de 12—4. Reprezentativa României a 
ocupat 
urmată 
(10—9), 
niei — 
români
15—9, 16—14) de echipa Cehoslova-

locul trei cu 8 puncte (10—8), 
de Ungaria — 8 puncte 

Belgia — 6, R. F. a Germa- 
5. In ultima zi voleibaliștii 
au fost învinși cu 3—0 (15—7,

La turneul feminin de handbal de 
la Trencin (Cehoslovacia), echipa U- 
niversitatea Cluj a terminat la ega
litate cu formația cehoslovacă Start 
Bratislava : 
tate : Zora 
Bratislava 
Kaunas —
8—4 (6—2); Start Bratislava — Zora 
Olomouc 7—6 (4—2); Zora Olomouc 
— Jednota Trencin 9—5 (5—2).

5—5 (2—3). Alte rezul- 
Olomouc — Vinohrady

5—4 (1—1); Jalghiris
Vinohrady Bratislava

MECIUL DE FOTBAL DINTRE 
„FOSTELE GLORII" ALE UNGA
RIEI ȘI AUSTRIEI, desfășurat în 
prezența a peste 50 000 de spectatori 
pe „Nep Stadion" din Budapesta, a 
revenit fotbaliștilor maghiari cu sco
rul de 5—1 (1—0). Pentru învingă
tori au înscris Machos (2), Hidekuti, 
Budai și Illovszki.

Rubrică realizată de
Constantin ANI

Foto : A. Cartojan

Mărfuri 

transportate 

la domiciliul 

cumpărătorilor
Pentru a veni în ajutorul ce

tățenilor care cumpără frigidere, 
mașini de spălat rufe, televizoa
re și aparate de radio, întreprin
derea comerțului cu ridicata 
pentru produse metalo-chimice și 
materiale de construcții din Su
ceava a început să practice trans
portul acestora la domiciliu. Ast
fel, cumpărătorii sînt scutiți de 
grija de a-și procura mijloacele 
adecvate de transport, obiectele 
fiindu-le livrate acasă.

(Urmare din pag. I)

rămîne sinteza criticii, generalizarea 
filozofică a celor mai bune, celor mai 
avansate rezultate ale spiritului uman. 
Ultimele documente ale Partidului Co
munist Român constituie tocmai apli
carea creatoare a marxismului viu la 
condițiile țării noastre.

Dacă aș fi solicitat să răspund la 
întrebarea : „cum să lărgim sfera de 
cuprindere a cursurilor noastre aș fi 
dispus să răspund : să dezbatem — 
în organică legătură cu tema discutată 
— cele mai arzătoare probleme sociale, 
politice, economice și ideologice ale 
zilelor noastre. Este bineînțeles mai 
ușor de a emite această părere decît 
de a rezolva sarcina în așa fel încît să 
evităm o scădere a nivelului științific, 
transformînd cursul de filozofie, etică 
etc. într-o informare politică obișnuită. 
Nu trebuie totuși să ne ferim de „ac
tualizare" în sensul cel mai bun al cu- 
vîntului. îmi voi permite încă o dată să 
apelez la constatări personale. Stu
denții au apreciat totdeauna străduința 
profesorului de a ridica probleme de 
care erau preocupați. Aceste „digre

siuni" nu numai că fac mai atractivă 
expunerea unei teme teoretice, dar au 
între altele și marele avantaj de a crea 
o atmosferă mai degajată dintre profe
sor și studenți. Acest procedeu contri-

incompatibile cu ignorarea contradicții
lor realității vii, cu enunțarea unor 
sentințe apodictice. Imi reafirm con
vingerea că nimic nu întărește mai 
mult încrederea studentului în probitatea

In atelierul gîndirii 
universitare

buie totodată la un climat caracterizat 
prin intimitatea spirituală a efortului 
comun de a elucida anumite chestiuni 
complexe. Formarea și menținerea unui 
asemenea climat sînt în mod evident

morală și științifică a profesorului sau, 
în semnificația disciplinei predate, de
cît o confruntare obiectivă a teoriei cu 
practica, a idealului cu realitatea, a 
superiorității concepției noastre cu di

ferite curente ideologice contempo
rane.

Pentru asigurarea ambianței creatoare 
a cursurilor noastre aș mai propune — 
în cadrul profilării lor la specificul facul
tății respective — introducerea unor 
cursuri și seminarii speciale care ar 
oferi cadrelor didactice posibilitatea de 
a-și fructifica rezultatele investigațiilor 
lor științifice. Aceste expuneri, chiar 
dacă ar fi frecvenfate de un număr re
lativ redus de studenji, ar putea pre
zenta un spor de eficacitate față de 
o serie de cursuri curente. Valorifi
carea la un înalt nivel a preocupărilor 
științifice ar oferi celor interesați ade
vărate revelații intelectuale. Această 
orientare n-ar putea să nu aibă con
secințe asupra normelor cadrelor didac
tice din învățămînful superior. Ar trebui 
studiată problema dacă nu cumva a 
venit vremea asigurării — sub semnul 
specializării mai profunde — a unor 
condiții superioare muncii științifice din 
universități și institute de învățămînt 
superior. Nu trebuie să scăpăm din ve
dere nici faptul că formarea noilor ca
dre teoretice va contribui și la promo
varea științelor sociale.

frontului de lucru pentru lunile ur
mătoare și, ca urmare, cheltuirea cu 
eficiență scăzută a fondurilor alocate, 
în valoare de peste 160 milioane lei. 
Dacă nu ar exista în acest sens o tris
tă experiență, beneficiarul ar avea 
poate o scuză. Cum însă consecin
țele lipsei frontului de lucru sînt ar
hicunoscute, înclinăm să credem că 
perpetuarea ei nu se datorează decît 
spiritului scăzut de răspundere față de 
necesitatea realizării optime a lucrări
lor. Vorbeam de această tristă expe
riență. Este vorba de cazul arterei III 
sud, la care terenul străpuns de tra
seul conductei Dn 600 mm nu s-a 
eliberat decît la sfîișitul lunii iunie 
1967, deși în contractul încheiat de 
constructor cu I.C.A.B. s-a prevăzut 
data de 6 iunie 1966. I.C.A.B., în 
calitate de beneficiar, și-a făcut 
o practică din a asigura cu mari în
târzieri și utilajele tehnologice. La sta
ția de pompare sud, sosirea a opt 
stăvilare cu grupuri de antrenare, a 
șapte aparate pentru indicarea debi
tului, a unui tablou de distribuție și 
altele a avut loc după 9—11 luni față 
de termenele înscrise în graficul de 
livrări anexat la contractele încheiate.

Dacă ne-am opri aici, ar însemna 
să prezentăm o situație ce nff ar recla 
cu fidelitate realitatea. Spuneam că 
constructorul, „mai modest", și-a re
cunoscut partea de vină. Totuși, nu 
e suficient. Pentru documentare, îi 
oferim cîteva constatări, de la fața 
locului, în speranța că le va analiza 
și va interveni cu măsuri energice. 
Am vizitat canalul colector A 3, mai 
bine zis, scutul mecanic, utilaj care 
lucra din plin și înainta 15 metri sau 
chiar mai mult pe zi. Această mașină 
cu un randament ridicat a fost 
importată. Ce e drept, ea a 
sosit pe șantier cu vreo 6 luni 
întârziere. Deci, timp pierdut. Alt 
timp s-a irosit pînă s-au atins pa
rametrii de înaintare proiectați.

Să continuăm prezentarea consta
tărilor de la fața locului, de-a 
lungul părții forate a canalului. în 
jurul unor mașini de torcretat întîl- 
nim cîțiva muncitori și tehnicieni. 
„Întîmpinăm mari dificultăți la beto- 
narea inelului secundar, operație ce 
nu se poate efectua decît prin torcre- 
tare, ne spune tov. ing. Gheorghe Du
mitrescu. Nu avem decît foarte pu
ține mașini de torcretat, iar din cele 
două compresoare pentru acționarea 
acestora, unul este defect". Inginerul 
ne-a prezentat faptele ca și cum nu 
ar purta nici o responsabilitate în a- 
cest domeniu. Neajunsuri asemănă
toare se mai constată și în privința 
calității lucrărilor. „Da, aceasta e 
situația cu mașinile de torcretat". 
Tov. S. Zanguropol, inginer șef 
adjunct la I.C.H.F., adaugă: „Nu 
ne ajung nici celelalte utilaje, așa-zis 
«clasice»: buldozere, transportoare 
cu bandă sau vibratoare de adîncime". 
într-o discuție ulterioară, purtată la 
Direcția generală de construcții-mon- 
taj din Sfatul popular al orașului 
București, tov. N. Weber, inginer șef 
cu problemele de mecanizare, ne-a 
relatat că „problema parcului de uti
laje va fi rezolvată, parțial, în semes
trul al doilea, prin sosirea lor din im
port și redistribuire"...

Acută este nu numai chestiunea

asigurării utilajelor, ci și aprovizio
narea cu materiale. „Ne zbatem, dar 
nu obținem repartiții la nivelul nece
sarului", ne-a spus I. Niculescu, șeful 
serviciului plan-materiale din aceeași 
direcție generală, punîndu-ne „la ve
dere" un vraf de adrese, intervenții 
și scrisori. După ce le-am răsfoit, am 
notat că într-adevăr constructorului îi 
lipsesc conducte, zeci de tone de 
piese din fontă ca și alte ma
teriale din cele mai importante. Lipsa 
lor Impietează ritmul de execuție și 
dă naștere, în plus, la paradoxuri. Ca 
în cazul apeductului Arcuda-Braga- 
diru. Această lucrare se va executa 
cu tuburi de beton precomprimat, 
produse de o fabrică din Bucov. Dar, 
fabricii îi sînt necesare 25 cofraje 
metalice, pe care le va procura de 
la uzina „Vulcan“-București. Pentru 
livrarea acestor cofraje s-a prevăzut 
ca termen sfîișitul anului și nu mai 
devreme, în condițiile în Care ape
ductul trebuia să fie dat în folosință 
în prima jumătate a anului. Din "vra
ful de adrese, intervenții și scrisori, 
am notat și cîteva din întreprinderile 
care socotesc că respectarea contrac
telor de livrare a materialelor ar avea 
un caracter facultativ: „Independen- 
ța"-Sibiu, Fabrica de țevi sudate- 
București, Uzina metalurgică-Bacău. 
Am întrebat în cîte cazuri s-au pena
lizat furnizorii care, prin modul de 
aducere la îndeplinire a contractelor, 
au prejudiciat bunul mers al lucră
rilor. în nici unul 1

Recapitulăm Pentru anul 1967, în 
planul I.C.H.F. au fost înscrise, 22 lu
crări, al căror beneficiar e I.C.A.B., 
din care cinci aveau termen de pu
nere în funcțiune în prima jumătate 
a anului. Din acestea, numai un o- 
biectiv — extinderea stației pompare 
sud — a fost realizat la termen. La 
celelalte, așa cum s-a văzut, rămî- 
nerile în urmă sînt importante, ceea ce 
înseamnă lipsirea zilnică a Capitalei de 
peste o sută de mii dc metri cubi de 
apă potabilă, ca și nefolbsirea eficientă 
a celorlalte obiective corelate, construi
te anterior. Ce părere are Sfatul popu
lar al orașului București despre o atare 
situație precară și cum va asigura 
conjugarea cu simț de răspundere a 
eforturilor celor trei factori — bene
ficiar, proiectant și constructor — în 
realizarea integrală, Ia termen și de 
bună calitate a lucrărilor pe șantierele 
de canalizare și aprovizionare cu apă ?

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 15, 16 și 17 august. în țară : 
vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale mai ales sub formă de 
averse însoțite de descărcări- e- 
lectrice. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 7—17 grade, iar maximele 
între 20—30 grade. în Bucu
rești : vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. favorabil 
ploii slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.



LUPTE ÎNVERȘUNATE
ÎN NIGERIA

® Ofensivă generalizată a trupelor federale 

pe teritoriul Biafrei @ Unități ale secesio-

niștilor au pătruns în provincia de nord
LAGOS 13 (Agerpres). — Po

trivit informațiilor transmise de 
corespondenții agențiilor occi
dentale de presă, în Nigeria con
tinuă să domnească o atmosferă 
de confuzie. Atît guvernul de la 
Lagos, cît și autoritățile de la Enu
gu (capitala Biafrei) dau publici
tății comunicate și declarații în 
care anunță succesele militare re
purtate. Din toate se desprinde 
însă concluzia că duminică pe 
fronturile militare continuau să 
aibă loa lupte înverșunate între 
trupele federale și cele biafreze. 
Postul de radio Enugu a anunțat 
duminică dimineața că unitățile 
armatei biafreze, care au luat par
te în ultimele zile la ocuparea pro
vinciei vest-centrale, au pătruns 
în provincia de nord a Nigeriei, 
unde au ocupat trei orașe. Printre 
acestea figurează și importantul 
centru Okene. Obiectivul imediat 
al trupelor biafreze, preciza radio 
Enugu, este orașul /Lokoja, situat 
la confluența fluviilor Niger și 
Benoue. Pentru a ușura înain
tarea unităților terestre, avia
ția biafreză a bombardat din 
nou sîmbătă după-amiază Lo- 
koja. Orașul a fost în întregime e- 
vacuat, a anunțat duminică dimi
neața radio Enugu. Aviația bia
freză a procedat duminică la un 
nou bombardament asupra orașu-

Cancelarul 
K i e s i n g e r 
la Washington

BONN 13 (Agerpres). — Can
celarul vest-german Kurt Kiesin- 
ger a plecat duminică la Wa
shington, unde timp de două 
zile va avea convorbiri cu pre
ședintele Johnson și cu alte oficia
lități americane. Luni, lui Kiesin- 
ger i se alătură și ministrul 
afacerilor externe, Willy Brandt. 
Este prima vizită pe care Kiesin- 
ger o face în Statele Unite de la 
preluarea funcției de cancelar, la 
1 decembrie 1966.

Presa vest-germană a anunțat 
că la convorbiri vor fi abordate 
unele probleme ale situației inter
naționale cum ar fi N.A.T.O., Pia
ța comună, relațiile Est-Vest, si
tuația din Orientul Apropiat, pro
blema vietnameză și îndeosebi 
probleme privind relațiile politice, 
economice și militare dintre S.U.A. 
și R.F.G. într-o declarație făcută 
la plecare, cancelarul Kiesinger a 
afirmat că „întrucît trăim într-o 
lume ce evoluează rapid, trebuie 
verificat în mod regulat dacă ali
anțele, fondate pe interese comune, 
corespund situației date".

lui Idah, din Nigeria 
timp ce radio Enugu 
retragere a unităților 
sectorul orașului Nsukka, postul de 
radio Lagos a anunțat o ofensivă 
generalizată declanșată de trupele 
federale pe teritoriul Biafrei. Pos
tul de radio Kaduna a anunțat că 
Enugu, capitala Biafrei, și ora
șul Onitsha, important centru 
comercial, au suferit „pagube 
considerabile" în urma bombar
damentelor efectuate de forțe
le aeriene federale. In același 
timp, a declarat un purtător 
de cuvînt federal, forțele federale 
au silit trupele biafreze să pără
sească orașul Opi, aflat la 50 km 
de Enugu, iar în prezent ele avan
sează în direcția capitalei, Enugu. 
Același purtător de cuvînt a men
ționat că lupte grele s-au dat între 
trupele federale și biafreze în su
dul orașului biafrez Ogoja.

La Lagos, transmite corespon
dentul agenției France Presse, gu
vernul federal a hotărît sîmbătă 
seara să-și întărească măsurile de 
securitate, în sensul de a „supra
veghea mai serios" cetățenii ce 
provin din triburile Ibos, dar care 
își au reședința în capitala Nige
riei. Un purtător de cuvînt guver
namental a motivat aceste măsuri 
prin incidentele semnalate vineri 
seara și sîmbătă în diverse cartiere 
ale Lagosului, între membrii dife
ritelor triburi.

de nord. In 
a anunțat o 
federale în

Crește comerțul 
dintre Japonia 
și țările socialiste

9

9

Schimburils comerciale dintre 
Japonia și țările socialiste au cres
cut cu 13 la sută în primul semes
tru al anului 1967, se subliniază 
într-un raport al direcției economi
ce din Ministerul Afacerilor Externe 
al Japoniei.

într-o 
uzinei de 
toare din 

lovo

Aspect din timpul lucrărilor recentului Congres, al mamelor |aponeze, a 
cărui temă principală a fost „Copiii și educația"

Bolgar"-o realizare 
constructorilor

o tractoare
O dată ■ cu progre

sele importante reali
zate în domeniul in
dustrializării, în Bul
garia se află în con
tinuă dezvoltare și a- 
gricultura socialistă. 
Un șir de sectoare ale 
ei, cum sînt cultivarea 
viței de vie, a livezi
lor cu pomi fructiferi, 
tutunului, bumbacului

orașul Karlovo, în 
1963, constructorii des- 
tinîndu-l culturilor de 
vița de vie, legume, 
zarzavaturi și tutun și 
făcîndu-l accesibil 
pentru regiunile mun
toase și deluroase.. As
tăzi, tractorul acesta, 
mereu perfecționat, 
posedă indici tehnici 
și de exploatare echi-

Moscova din anul 
1966.

La Karlovo dom
nește acum o activita
te însuflețită. Uzina 
de tractoare este în 
curs de lărgire și mo
dernizare. O parte din 
noile hale sînt aproape 
terminate, 
rapid și

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE LA GH. IEVA

Avansează 
construcția 

noii secții de turnăto
rie, una din cele mai 
mari și moderne din . 
Bulgaria. In curs de 
execuție se află și clă
dirile suplimentare de 
deservire. Cînd lucră
rile vor fi terminate în 
întregime, 
anuală va crește 
15 000 de

agențiile de presă transmit:
• Legături feroviare directe între Bulgaria și Turcia
• C. G. M. ii cheamă pe muncitorii francezi la o mișcare 

de protest împotriva măsurilor în dor.jniul securității
sociale • Președintele Tito în Siria

Secretariatul politic al Partidului Comunist din Chile 
a dat O declarație *n legară cu adoptarea de către guvernul argentinian 
a legii represive împotriva forțelor patriotice și populare ale țării și în primul 
rînd împotriva partidului comunist. în declarație se arată că Partidul Comunist din 
Chile condamna aceste măsuri și își exprimă solidaritatea cu comuniștii argenti
nieni și cu celelalte forțe patriotice și aniiimperialiste din Argentina.

Delegația guvernamenta
la economică vietnameză, 
condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
care a făcut o vizită în R.P.D. Co
reeană la invitația Cabinetului de 
Miniștri al acestei țări, a părăsit 
duminică Phenianul.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losi-P Broz Tito, care la 
invitația președintelui Siriei face o 
vizită oficială în această țară, a 
sosit duminică la Damasc. La aero
port el a fost întîmpinat de pre
ședintele Siriei, Noureddin El-A- 
tassi, și de alte persoane oficiale 
siriene.

și mai ales a zarzava
turilor și legumelor, 
necesită un mare vo
lum de muncă, repar
tizată pe aproape în
treaga perioadă a anu
lui. în urma coopera
tivizării agriculturii o 
bună parte din lucră
rile cîmpului au fost 
mecanizate.

Cu multă bucurie 
au întîmpinat oamenii 
muncii de pe ogoare 
apariția primului trac
tor produs în țară — 
„Bolgar TL-30 a". Ac
tul lui de naștere a 
fost semnat la uzina 
de mașini agricole din

valînd cu produse si
milare create în țări 
industriale cu tradiție. 
Cu ajutorul lui „Bol
gar" se pot efectua o- 
perațiuni dintre cele 
mai diferite: dezgro- 
parea\ viței, aratul, 
stropitul contra dău
nătorilor, îngroparea 
coardelor de viță. In
stalațiile suplimentare 
îl fac apt pentru a 
executa 50 de opera
țiuni diferite. Datorită 
gabaritelor sale mici, 
e ușor de mînuit de 
către viticultori și po- 
micultori. Tractorul a 
fost premiat cu meda
lia de aur la expoziția 
internațională de la

hală o 
trac- 
Kar-

ist j

producția 
la 

tractoare. 
Se prevede că ulterior 
vor fi create posibili
tăți pentru producerea 
a 30 000 de tractoare 
anual.

Construcția de trac
toare este una din cele 
mai noi, dar în același 
timp una din ramurile 
cu cea mai rapidă dez
voltare ale industriei 
bulgare — ne-a rela
tat ing. K. Mamasian, 
din Sofia. Recent, de 
pe conveerele uzinei 
din Karlovo a coborît 
prima serie experimen
tală a noului tip de 
tractor perfecționat 
„Bolgar TL-45“, supe
rior predecesorului său 
prin puterea sa mări
tă, calitățile de trac
țiune, precum și ca 
productivitate, el fiind 
destinat operațiunilor 
grele de muncă în vii, 
grădini de trandafiri 
și livezi cu pomi 
fructiferi. La ora ac
tuală — ne spune in
terlocutorul — în o- 
rașele Șumen și Ruse 
se produc și tractoare 
destinate diferitelor
munci ușoare.

Datorită calităților 
sale, tractorul bulgar 
este solicitat și peste 
hotare, el fiind expor
tat într-un șir de țări.

Dezvoltarea produc
ției de tractoare și a 
altor mașini agricole 
asigură introducerea 
pe scară tot mai largă 
a progresului tehnic în 
agricultura Bulgariei.

Președintele Austriei, Franz Jonas, vizitînd pavilionul românesc din cadrul 
Tîrgului internațional forestier și al mobilei deschis la Klagenfurt

La încheierea Conferinței

O. L A. S.

Recepția de la Havana
HAVANA 13. — Corespondentul 

Agerpres, V. Stamate, transmite: 
Cu prilejul încheierii lucrărilor 
primei Conferințe O.L.A.S., pre
ședintele Cubei, Osvaldo Dorticos, 
și primul ministru, Fidel Castro, 
au oferit o recepție în cinstea 
participanților. Au luat parte, de 
asemenea, observatori din țările 
socialiste, printre care și delegația 
română condusă de Valter Roman, 
membru al C.C. al P.C.R., obser
vatori din partea unor organizații 
internaționale de masă, numeroși 
invitați. Au fost prezenți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Osmany Cinefuegos, președintele 

Comisiei de relații externe a C.C. 
al Partidului Comunist Cuban, a 
primit delegația română de obser
vatori la Conferința O.L.A.S., con
dusă de Valter Roman, cu care a 
avut o convorbire tovărășească, 
cordială. A fost de față și amba
sadorul României în Cuba, Vasile 
Mușat.

Intre Bulgaria și Tur
cia va fi construită o 
linie de cale ferată di
rectă Svilengrad—Pehlivan- 
kei, anunță agenția B.T.A. 
Construcția va începe în anul 
1967, se arată în protocolul 
semnat la Sofia, în urma vizi
tei în R. P. Bulgaria a unei 
delegații turce conduse de mi
nistrul transportului și tele
comunicațiilor, Saadetin Bilgic. 
Protocolul prevede, de aseme
nea, dezvoltarea colaborării 
bilaterale în domeniul turis
mului, navigației și telecomu
nicațiilor.

Se împlinesc astăzi 20 de ani de la proclamarea independenței 
Pakistanului. în anii care s-au scurs de la acest eveniment, poporul 
pakistanez a desfășurat o activitate susținută pentru înlăturarea 
vestigiilor grele ale trecutului colonial, pentru dezvoltarea patriei 
sale pe calea progresului.

Sosind la Dacca, capitala Pakistanu
lui de est, după ce am străbătut regiu
nile din partea de vest a țării, am ră
mas impresionat de extraordinara schim
bare de decor înregistrată la capătul 
acestei călătorii de circa 1 700 km. Lo
cul deșerturilor și al stîncilor golașe, lo
cul regiunilor unde nu plouă cu lunile 
sau chiar cu anii l-a luat împărăția ape
lor și a vegetației luxuriante. Dacca, 
orașul dintre Gange și Brahmaputra, ne-a 
întîmpinat cu decorul său specific : 
străzi pline de verdeață, străbătute de 
ricșe și automobile, sumedenie de case 
mici peste care se înalță siluetele înalte 
ale clădirilor în construcție. Căci Dacca, 
la fel ca numeroase alte așezări pakis
taneze, frece în ultimii ani printr-un im
portant proces de înnoire și transfor
mare.

Cunoscut ca „orașul celor 700 de 
moschei" și ca centru al țesăturilor ar
tistice, el a înregistrat o deosebită în
florire în a doua jumătate a secolului al 
XVlII-lea. In perioada dominației colo
niale importanța orașului, ca și numărul 
populației, au scăzut însă simțitor. După 
proclamarea independenței Pakistanu
lui, capitala provinciei de est a luat un 
nou avînt. Astăzi pe cuprinsul ei pot fi 
văzute o serie întreagă de clădiri mo
derne, impunătoare, ca acelea ale 
Universității, hotelului „Intercontinen
tal" (terminat în ultimul an), Institutului 
de artă, ale unor bănci și instituții de 
stat. In apropierea acestui oraș se 
construiește în prezent un altul —

Ayubnagar — care va fi reședința Birou
lui permanent al Adunării Naționale 
pakistaneze și a organelor administra
tive ale Pakistanului de est.

Străduindu-se să ridice Dacca la ni
velul unui oraș modern, autoritățile pa
kistaneze fac în același timp eforturi

tită la Thakurgaon (Pakistanul de est) în 
decembrie trecut, președintele Ayub 
Khan sublinia necesitatea folosirii con
dițiilor climaterice din această regiune, 
a irigațiilor, îngrășămintelor, semințelor 
de calitate superioară, arătînd că toate 
acestea vor contribui la obținerea unor 
recolte mai mari, ia rezolvarea greută
ților pe care Pakistanul le înfîmpină în 
satisfacerea necesităților de cereale. Un 
aport însemnat la rezolvarea acestei 
sarcini îl va aduce și înfăptuirea unor 
obiective din Pakistanul de vest : apro-

tot mai hotărît pe calea indus
trializării, de a colabora tot mai strîns 
cu alte țări, printre care și țara noastră, 
pentru realizarea importantelor obiective 
ce și le-au propus. Au fost construite 
o mare oțelărie la Karaci, în Pakista
nul de vest, și o întreprindere siderur
gică în Pakistanul de est, la Chittagong, 
unde a fost amenajat și un nou port. La 
Narayanganj a luat ființă cea mai mare 
fabrică din lume de prelucrare a 
iutei.

„După realizarea celui de-al doilea

N»,« d. eSEloria TRANSFORMĂRI
ÎNNOITOARE ÎN PAKISTAN

pentru a ameliora viața milioanelor de 
țărani care alcătuiesc peste 90 la sută 
din locuitorii provinciei. Această acțiune 
nu este deloc ușoară, dată fiind înapo
ierea cruntă în care pakistanezii au fost 
menținuți de către colonialiști, precum 
și vitregia naturii în anumite perioade 
ale anului. In ciuda acestei si
tuații, Pakistanul de est întrunește o 
serie de condiții esențiale pentru dez
voltarea producției agricole, condiții pe 
care guvernul țării încearcă să le fruc
tifice pentru sporirea continuă a pro
ducției de cereale. Intr-o cuvîntare ros

piața terminare a barajului de la Man- 
gla (bazinul Indusului), dezvoltarea pro
ducției de îngrășăminte pe baza gaze
lor naturale ale Pakistanului. In compa
rație cu anii 1947—1948 producția de 
cereale a Pakistanului a crescut în 
1965—1966 de la 11,73 milioane tone 
la 16,85 milioane tone, fără a putea 
însă să facă față nevoilor interne.

Guvernul pakistanez se străduiește 
totodată să dezvolte industria națională. 
In timpul călătoriei mele în cele două 
provincii ale țării mi-am putut da seama 
de străduința pakistanezilor de a păși

plan cincinal, care a înregistrat între 
1960—1965 o creștere anuală a pro
ducției de 5,7 la sută, — a declarat nu 
de mult ministrul de externe Syed Sha- 
rifuddin Pirzada —• ne propunem pentru 
al treilea cincinal — prima etapă a 
unui plan de perspectivă 1965—1985 — 
o creștere anuală de 6,5 la sută. Scopul 
efortului nostru este dezvoltarea econo
miei pînă la un grad de susținere pro
prie, în măsură să asigure o indepen
dență economică consolidată. Vrem, în 
perspectivă, să reducem la minimum 
necesitățile de ajutor străin la care mai

recurgem încă... Un important rol pozi
tiv pentru economia noastră revine re
lațiilor comerciale pe bază de egalitate 
cu diverse țări, în care cele socialiste 
din răsăritul Europei capătă o pondere 
tot mai mare. In acest context, îmi ex
prim speranța unor noi sporuri și în 
schimburile cu România".

La Peshawar am vizitat un institut de 
cercetări forestiere instalat înfr-o clădire 
modernă construită în ultimii ani. Spe
cialiștii care lucrează aici, majoritatea 
tineri, formați în Pakistan, s-au pronun
țat pentru strîngerea legăturilor cu in
stitutele corespunzătoare din țara noas
tră. Un viu interes pentru relații asemă
nătoare am constatat și cu prilejul vizi
tării unor sonde petroliere la Tut și Kot 
Sarang (Pakistanul de vest) și Jaldi (Pa
kistanul de est). După cum se știe, Pa
kistanul are încă o producție redusă de 
petrol — circa 500 000 tone anual — 
dar el dispune de o capacitate de ra
finare de 4 000 000 tone. Din această 
cauză el este preocupat să găsească noi 
rezerve de țiței, să împărtășească din 
experiența altor țări producătoare de 
petrol, printre care și România. In 
drum spre sondele Tut și Kot Sarang 
ne-am oprit la Dhariala, unde se găsește 
un important zăcămînt de sare de pota
siu, pentru exploatarea căruia va lucra 
înfîia sondă românească în Pakistan — 
o instalație T 50.

Relațiile româno-pakistaneze au cu
noscut și cunosc o evoluție ascendentă, 
reflectînd dorința ambelor țări de a le 
extinde și diversifica continuu, spre fo
losul celor două popoare, al cauzei pro
gresului și păcii în lume.

Ing. I. PIUARU

Printr-un decret al gu
vernului grec, transmite a- 
genția U.P.I., colonelul Papa
dopoulos, ministru la Preșe
dinția Consiliului de Mi
niștri, capătă dreptul de a 
adopta „toate măsurile nece
sare în îndeplinirea atribuții
lor sale și în definirea politi
cii generale a guvernului". Sub 
autoritatea sa se va afla „di
recția generală a politicii gu
vernamentale", a cărei sarcină 
este, potrivit decretului, „stu
dierea și aplicarea orientării 
generale a politicii guverna
mentale în toate domeniile de 
activitate a statului". Potrivit 
agenției U.P.I., observatorii 
consideră că, în acest mod, co
lonelul Papadopoulos devine 
un fel de „șef de stat major 
al guvernului".

Convorbiri iordoniono-
irakiene. In caPHala Iordaniei au
început sîmbătă convorbiri oficiale între 
regele Hussein al Iordaniei și președin
tele Irakului, Abdel Rahman Aref. Timp 
de două zile, cît vor dura aceste con
vorbiri, vor fi abordate, potrivit agen
ției France Presse, probleme privind 
înlăturarea urmărilor conflictului dir) 
Orientul Apropiat.

La Sofia a sosit o dele
gație guvernamentală ira
niană, condusă de Alinaghi Alik- 
hani, ministrul economiei, care va 
participa la prima sesiune a Comite
tului mixt bulgaro-iranian de colabo
rare economică.

Comisia administrativă a 
Confederației Generale a 
Muncii a adresat un apel 
muncitorilor francezisă Par- 
ticipe la „o puternică mișcare de 
protest împotriva măsurilor luate 
de guvernul francez în domeniul 
securității sociale".

Festivități prilejuite de cea 
de-a 7-a aniversare a proclamării 
independenței Republicii Africa 
Centrală au avut loa ieri în 
capitală și în alte localități ale 
țării.

Insulele Canare—
rămășițe ale

1 9

continentului african
Vasul vest-german de 

cercetări „Meteor", a- 
vînd la bord experți 
din mai multe țări, a 
efectuat timp de șapte 
luni o croazieră de cer
cetări științifice în O- 
ceanul Atlantic. Prin
cipala regiune de e- 
fectuare a cercetărilor 
a fost cea denumită 
„Marele banc Meteor", 
delimitată încă în 1938. 
„Meteor" a aruncat an
cora în apropierea a- 
cestui banc, de origine 
vulcanică, acoperit as
tăzi de un strat gros 
de sedimente calcaroa- 
se. Timp de aproape 
două luni au fost cer

cetate straturile de apă, 
curenții marini, fauna, 
împreună cu experți 
din Anglia, Franța, 
Norvegia, Spania, Por
tugalia, cercetătorii 
vest-germani au exa
minat și soclurile con
tinentale ale Africii de 
nord și Portugaliei. Po
trivit datelor culese, li
mita scufundată a con
tinentului african trece 
printre Insulele Canare. 
Insulele estice, potri
vit structurii lor, fac 
parte din continentul 
african, iar cele ves
tice, printre care și 
Teneriffa, trebuie con
siderate drept culmi

uriașe de vulcani de 
pe fundul oceanului.

Numai puține spe
cii de animale au reu
șit să se stabilească pe 
bancurile din Atlantic. 
„Marele banc Meteor", 
de pildă, se află într-un 
așa-zis pustiu de apă 
care oferă puțină hrană 
viețuitoarelor marine.

In desen : hartă re
produsă din ziarul vest- 
german „Die Welt", pe 
care este însemnată, 
prin linii, ruta vasului 
„Meteor", iar prin 
dreptunghiuri hașurate 
— zonele în care s-au 
efectuat măsurători și 
cercetări.
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