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Mai bine de un deceniu și 
jumătate a trecut de cînd 
cooperatorii din Cobadin 
și-au unit pămînturile. Acest 
pămînt, cultivat de se
cole de către băștinașii a- 
cestor locuri dobrogene, a 
ajuns acum la vîrsta matu
rității. Față de 2 327 kg în 
1964 și 3 506 în 1965, a dat, 
în acest an, 4 087 kg de 
grîu la hectar pe întreaga 
suprafață de 1140 hectare. 
Datorită producției mari 
obținute în acest an coope
rativa din Cobadin a dat 
peste contract la fondul 
central al statului 137 va
goane de grîu, ceea ce în
seamnă un venit suplimen
tar de peste 2 milioane lei. 
Aceste rezultate au dus la 
întărirea economică a co
operativei, la creșterea veni
turilor cooperatorilor. In 
prezent, averea obștească 
se ridică la 25 milioane lei, 
fondul de acumulare la 18 
milioane lei, iar veniturile 
vot fi mult depășite față 
de cifra prevăzută de 13,5 
milioane lei.

,$n casa-laborator a co
operativei, inginerul agro
nom Vasile Marinescu ză
bovește ore în șir. Rasteluri 
cu eprubete, vase cu se
mințe de diferite culturi și 
soiuri, planșe și schițe ale 
terenurilor cooperativei. De 
ani de zile, aici, în acest 
mic laborator grîul încol
țește cu mult înainte de a. 
fi semănat în cîmp. Agro
nomul ne dă explicații ară- 
tînd. cîțiva factori principali 
care au dus la obținerea 
producției bune din acest 
an. Le consemnăm: „Soiu
rile de grîu se comportă di
ferit pe cele două tipuri de 
sol — cernoziomul degradat 
și castaniu — pe care le are 
cooperativa noastră. După 
numeroase încercări și ex
periențe de laborator, con
fruntate cu rezultatele din 
cîmp, am ajuns la concluzia 
că soiul Bezostaia dă rezul
tate superioare pe solul de 
Jip cernoziom castaniu și 
soiul Triumph, pe cerno
ziom degradat. Printr-un 
grafic riguros respectat, au 
fost stabilite rotirea culturi
lor și fertilizarea terenului. 
35 la sută din suprafața de 
grîu a fost semănată după 
mazăre, furaje și măzăriche; 
50 la sută după grîu, iar 
restul — după prășitoare. 
Terenul a fost pregătit cu 
mare grijă. Arăturile, pe 
cea mai mare parte din su
prafața de grîu au fost 
executate din vreme și s-au 
întreținut pînă în momen
tul semănatului. Odată cu 
arăturile au fost administra
te îngrășăminte chimice și 
organice, diferențiat, în 
funcție de puterea de pro
ducție a solului : la fiecare 
hectar cîte 15—20 tone gu
noi de grajd sau 250—300 
kg superfosfat. In primăva
ră griul era bine înfrățit. 
Se întrevedeau recolte mari. 
Pe unele sole, unde grîul 
era mai firav, încă pe zăpa
dă am administrat îngrășă
minte azotoase. Făceam cu 
alte cuvinte retușurile, su
puneam natura. Grîul a 
crescut, s-a dezvoltat bine,

iar la recoltare am avut sa
tisfacția de a obține peste 
4 000 kg la hectar".

Străduință pentru obține
rea unor producții mari de
grîu au depus toți coope
ratorii. Sînt numeroase fap
tele care arată grija lor pen
tru creșterea producției de 
grîu. In toamna trecută un 
cooperator din brigada a 
4-a a sesizat conducerea co
operativei că tractoriștii Ilie 
Florea și Constantin Sapira 
însămînțau prost. Președin
tele împreună cu inginerul 
agronom au intervenit ime
diat pentru refacerea lucră
rii. Faptul a fost adus și la 
cunoștința conducerii S.M.T., 
care a atras atenția tuturor 
tractoriștilor asupra respec
tării calității lucrărilor.

O mare atenție a fost a- 
cordată, la recoltare, înlă
turării risipei. La începutul 
campaniei s-au constatat 
unele deficiențe. O parte 
din spicele de grîu erau 
aruncate peste platforma 
prea îngustă a masei com
binei. Pierderea era de 5 la 
sută. In spatele masei au 
fost puse prelate prin care 
s-au evitat aceste pierderi. 
Combinele sînt construite 
pentru producții și densități 
mult mai mici decît cele pe 
care le realizează 
Unii tractoriști, în 
de a realiza norme 
erau cu toată masa 
a combinei Aceasta făcea 
ca spicele să nu fie bine 
bătute, iar o parte din grîu 
să cadă în paie. Printr-un 
dispozitiv s-a redus acțiu
nea de lucru a masei cu 25 
la sută.

Pe biroul președintelui ne 
atrage atenția un registru. 
In el sînt notate numele 
brigadierilor, iar în dreptul 
fiecăruia — producția de 
grîu realizată la hectar: Pe
tre Matei, brigada a 4-a — 
4 240 kg ; Iancu Mihai, bri
gada a 2-a — 4 186 kg. A 
3-a 3 775 kg. „Concluzia 
este clară — ne-a spus 
Sabri Emurla, președintele 
cooperativi. La noi mai sînt 
încă rezerve însemnate de 
sporire a producției. De a- 
ceea vom acorda mai mul
tă atenție administrării în
grășămintelor, semănatului 
și întreținerii culturilor. Sîn
tem siguri că producțiile 
vor crește și mai mult".

Acum, principala grijă a 
consiliului de conducere al 
cooperativei este îndreptată 
spre însămînțările de toam
nă. Pe întreaga suprafață 
de 1 050 ha ce se va semă
na cu grîu s-au executat a- 
răturile, pe 135 ha s-a îm
prăștiat gunoiul de grajd, 
iar pe restul cîte 300—350 
kg superfosfat la hectar.

...Fiecare an reprezintă 
pentru cooperatorii din Co- 
badin o treaptă mai sus în 
obținerea de producții spo
rite la hectar. Acesta este 
rodul eforturilor unite ale 
cooperatorilor și tehnicieni
lor care alcătuiesc un colec
tiv ce poate constitui 
exemplu pentru unitățile 
din agricultura Dobrogei.

Criteriul principal în
B Itinerarii noi 
subteran 
zi“
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oameni de știînfâ și cultura, spetu gospodăria agricolă de stat Sf. Gheorghe s-a acil in 
folosință un canal în lungime de 26 km pentru irigarea 

a 1 800 ha de teren
Foto: M. Oioo

Secțiile uzinei
la Buzău, intrate în funcțiune 
la începutul anului, au- atins 
capacitatea proiectată cu a- 
proape două luni mai devre
me. Acest succes, obținut ca 
urmare a studiilor întreprinse 
la fiecare agregat și loc de 
muncă, de comisia de organi
zare științifică a producției și 
a muncii, a permis colectivu
lui uzinei să realizeze în plus, 
în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, o cantitate de 1 65Q tone 
sîrmă neagră și zincată, de 
diferite dimensiuni și cu ca
racteristici tehnice superioare.

Au trecut doi ani de cînd po
porul român, în acea unanimitate 
specifică marilor momente din is
toria patriei, a adoptat, prin votul 
reprezentanților săi în Marea Adu
nare Națională, legea fundamenta
lă a statului nostru — Constituția 
Republicii Socialiste România.

în filele Constituției, poporul 
vede ca într-o oglindă, nu numai 
bilanțul marilor cuceriri și trans
formări revoluționare din anii care 
au trecut de la eliberare, dar și 
imaginea vieții libere și înflori
toare de care se bucură astăzi, ja
loanele dezvoltării în perspectivă a 
societății și statului nostru spre 
viitorul luminos de bunăstare și 
civilizație socialistă. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul său cu privire la pro-
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in 
șt „la 

H Din progra
mul emisiunilor ra
diofonice H Comu
nicat cu privire la 
vizita în România
a ministrului aface
rilor externe al Ira
nului

prof. univ. Tudor DRĂGANU

iectul de Constituție — „Constitu
ția României Socialiste reflectă îm
plinirea aspirațiilor de libertate ale 
celor ce muncesc, ea reprezintă 
Carta libertății și suveranității na
ționale, a înfloririi națiunii socia
liste, a egalității depline în drep
turi pentru toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, a 
afirmării multilaterale a demnită
ții și personalității omului, con
structor al socialismului, făuritor 
conștient al propriei sale istorii".

De aci și uriașa forță ce iradiază 
permanent din acest document 
fundamental. Prin ansamblul pre-

La chioșcuri si standuri ale difuzării
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presei găsiți începând de astăzi

editat de redacția ziarului „Scânteia
ÎN CUPRINS

anchetă cetățenească privitoare la 
ROLUL COMUNIȘTILOR IN DESTI
NUL ROMÂNIEI

fragmente inedite din volumul al 
II-Iea al ROMANULUI „SOSEAUA 
NORDULUI" de Eugen Barbu 

episoade emoționante din bătălia 
poporului român împotriva fas
cismului, pagini de vitejie și 
eroism înscrise de ostașii români:

„Un regiment românesc 
nevăzut oprește în pustă 
două divizii de tancuri 
germane"

Le am în servietă" 

Caporal la 9 ani"

anchetă internațională în 
ioMiști contemporani ce
ea Zamora, Eusebio, Bobby

mare 
care 
lebri
Chariton, lașin, Pele, Helenio Her
rera, Constantin, Uwe Seeier, Al
bert, Kolev răspund la între
barea: „ÎN CE CONSTA ARTA 
DE A MARCA GOLURI ?"

promovarea valorilor:

COMPETENTA
Traian COȘOVEI

Fiecare om selec
tează și ierarhizează 
valoric lumea, în raza 
lui, la nivelul lui spiri
tual, în funcție de ori
zontul și de interesele 
lui. Societatea — de 
la colectivitățile cele 
mai mici, pînă la an
samblu — urmează a- 
ceeași regulă ; ea se
lectează și structurea
ză la nivelul ei, în 
funcție de orizontul ei, 
în funcție de bogăția 
ei spirituală, în funcție 
de aspirațiile și de in
teresele ei — în funcție 
de acel prag de exi
gență determinat de 
conținutul ei calitativ.

Fiecare școală — în- 
cepînd cu școala ele
mentară și pînă la in
stitute și universități, 
fiecare loc de muncă, 
fiecare întreprindere, 
fiecare șantier, fiecare 
instituție, fiecare ser
viciu de personal sau 
organizare a muncii, 
fiecare colectiv sau for 
de conducere — toate 
tind să devină aparate 
umane de detectare, 
selecționare și promo
vare a valorilor ome
nești. Examene de ad
mitere, examene de 
bacalaureat și iarăși 
examen de admitere și 
examene de stat și

concursuri — toate a- 
cestea ce sînt altceva 
decît nesfîrșite, mari 
centre de control care 
supraveghează cu a- 
tenția, sensibilitatea și 
răspunderea cuvenite, 
întreaga competiție so
cială spre diversele ei 
nivele și planuri și ra
mificații ale ierarhiei, 
ale uriașului edificiu.

Orice selecție și 
promovare a valorilor 
este pîndită și de di
ficultăți și de riscuri, 
de erori : ne putem în
șela intr-un moment 
dat; pragul exigenței 
poate să coboare, pu-

factorilor 
Revenim, 
societatea

fie 
în 
e- 
în

varea cadrelor crite
riile generale sînt înlo
cuite cu criterii perso
nale (relații de priete
nie, de rudenie, de re
cunoștință ■ etc.) sub- 
minîndu-se adevărata 
ierarhie a valorilor pe 
scara sarcinilor și răs
punderilor sociale.

întîlnim și cazuri 
în care nu nepotismul 
și sentimentalismul al
terează caracterul se
lecției. ci optica răs
turnată cu care se a- 
plică criteriul princi
pal de promovare a 
valorilor. în fișele de 
angajare sau în refe
ratele de promovare, 
nu de fiecare dată, nu 
întotdeauna sînt avute 
în vedere calitățile de 
bază ale omului: ca
pacitatea, inteligența, 
competența. într-o ase
menea fișă nu se vede 
ce a făcut omul ăsta 
din punct de vedere 
profesional, care sînt 
forțele, energiile, nou
tățile pe care le aduce 
el în plus, în acel loc 
de muncă, ce realizări 
profesionale cu o va
loare mai înaltă îi dau 
lui dreptul moral de a 
ocupa un post cu o va
loare mai înaltă ?

Firește este foarte 
important ca omul să 
fie om, să nu tîrască 
după el tare morale 
(și la noi principiul a- 
cesta stă la loc de cin
ste) dar trebuie să știm 
și ce a făcut el. 
Și după ce aflăm 
asta, să vedem și men
talitatea lui, profilul 
lui cetățenesc. Trebuie 
să ne interesăm neapă
rat și de capacitatea, 
de competenta, de spi
ritul, de inteligența 
care o aduce cu el, 
colo, în acel loc 
muncă.

Altfel cunoaștem 
mul numai dintr-o 
parte, el stă spre noi 
întors numai pe jumă- 

și, cînd își va a- 
și cealaltă jumă- 
s-ar putea să a- 
surprize, s-ar pu
să avem, dureri.

tem ceda 
subiectivi, 
reparăm ; 
înregistrează consecin
țele. Societatea se 
sancționează singură 
ori de cîte ori nu face 
cu răspunderea cuve
nită această selecție. 
Sau — mai exact — o 
eroare săvîrșită în- 
tr-un punct. într-un 
sector — se răsfrînge 
asupra întregii socie
tăți.

Se observă că oame
nii au vocație — îna
intea tuturor celorlalte 
vocații — pe aceea 
pentru competiții între 
ei și competiții cu ei 
înșiși. Oamenii se simt 
atrași într-o luptă care 
să-i ducă spre diverse 
realizări, afirmări, 
spre diverse cote, 
piscuri ale imensului 
munte social cu mii de 
reliefuri.

O trăsătură profund 
umanistă a societății 
noastre este tocmai 
marea grijă să ajute și 
șă scoată de sub impe
riul hazardului toate 
vocațiile, toate talen
tele omenești — să le 
descopere și să le pro
moveze. să le asigure 
posibilități de afirmare 
astfel ca nici o valoa
re, nici o energie ome
nească să nu se piardă. 
Dispune societatea de 
toate mijloacele știin
țifice pentru atingerea 
acestui nobil și impor
tant scop ?

Acțiunea de selec
tare și de promovare 
devine o funcție știin
țifică de cunoaștere și 
de folosire a oameni
lor numai atunci cînd 
ea nu este .antrenată 
de sentimente perso
nale, de impresii, de o 
cunoaștere după ure
che.

Iată însă că întîlnim 
cazuri cînd în promo-

Pe 
a- 
de

O-

tate 
răta 
tate, 
vem 
tea
Poate că noi n-o să 
simțim durerile astea, 
dar societatea cu sigu
ranță le va simți.

încă auzim, ici-colo, 
oameni dintr-un dome
niu sau altul de activi
tate : „Nu toți oamenii 
sînt geniali. E un ge
niu Ia milioane, un 
geniu la sute de ani !“ 
Ceilalți oameni care nu 
sînt genii — ce-ai 
vrea să facă ? Ei nu 
trebuie să trăiască ? 
Fac și ei ce pot și cît

vederilor ei, Constituția adoptată 
în 1965 se dovedește un instrument 
puternic în strădaniile strîns în
mănuncheate ale poporului, coor
donate de Partidul Comunist Ro
mân, pentru propășirea țării pe 
drumul luminos al socialismului.

Dacă ar fi să exprimăm numai 
printr-un singur cuvînt ceea ce 
constituie caracteristica esențială a 
Constituției adoptate în 1965, a- 
cesta ar fi, fără îndoială, demo
cratismul. Și este și firesc să 
așa. Pentru societatea noastră, 
care întreaga putere politică și 
conomică aparține poporului,
care mijloacele de producție sînt 
proprietate socialistă, adîncirea și 
lărgirea neîntreruptă a democratis
mului, constituie o lege obiectivă a 
dezvoltării.

Este interesant să remarcăm că, 
în raport cu constituțiile noastre 
anterioare, Constituția din 1965, o- 

glindind evoluția societății româ
nești, a marcat o nouă treaptă în 
procesul de adincire a democratis
mului socialist și de perfecționare 
a aparatului de stat. în ace
lași timp, prin prevederile sale, 
ea creează cadrul necesar și stimu
lează continua dezvoltare democra
tică a societății și a statului nos-

(Continuare 
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i Se caută o strategie

P0-

cialiști din diferite 
înfățișează tabloul 
LOR" OBȚINUTE DE 
STRA în cercetarea 
tehnică, în construcția industria
lă, în producția de bunuri mate
riale
specialiști străini și români dez
văluie una din consecințele pro
gresului industrial modern: 
LUAREA ATMOSFEREI. Ce efecte 
au maladiile văzduhului asupra 
vieții fiecăruia dintre noi? Cum 
pot fi prevenite și anihilate ?

schiță de monografie literară a 
unui ORAȘ ROMANESC în plină 
transformare

domenii ne 
„RECORDURI- 
ȚARA NOA- 

științifică, în

★
Sub forma unui paragraf concis 

de lege: „întreaga putere în Re
publica Socialistă România apar
ține poporului, liber și stăpîn pe 
soarta sa“, Constituția a consem
nat măreața cucerire istorică, ob
ținută de poporul român prin lupte 
grele și îndelungate, cu prețul sa
crificiilor înaintașilor noștri, al 
jertfelor date de nenumărați fii ai 
săi. După secole de împilare și a- 
suprire, de amestecuri străine în 
treburile sale, de încălcare a in
tereselor sale naționale, poporul ro
mân este astăzi cu adevărat liber, 
stăpîn deplin pe soarta sa, dis
pune de toate bogățiile țării și 
de roadele muncii lui, își con
struiește o economie puternică și o 
cultură avansată, își dezvoltă re
lațiile internaționale așa cum do
rește, potrivit intereselor lui și ale 
cauzei socialismului și păcii. Cu 
toții am fost și sîntem martorii 
neobositelor eforturi făcute, pe 
multiple planuri, de partid și 
guvern pentru a se asigura stricta 
aplicare în întreaga viață de stat 
a principiului deplinătății puterii 
poporului, în care rezidă însăși 
sența democratismului socialist, 
suveranității naționale.

înspre realizarea integrală

SUR H H ■■

La capătul unei săptămîni 
de dezbateri, lucrările celei 
de-a cincea sesiuni a Con
siliului pentru comerț și dez
voltare (C.N.U.C.E.D.) re
levă probleme economice 
importante ale lumii con
temporane.

Consiliul amintit este or
ganul permanent al Confe
rinței națiunilor unite pen
tru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), numărind 55 
de membri, între care și 
România. U.N.C.T.A.D. în-

e-
a

■■ 
ni

anual, pînă în 1970, a pro
dusului național brut în ță
rile în curs de dezvoltare. 
Studiul U.N.C.T.A.D. asu
pra materiilor prime, propus 
dezbaterii actualei sesiuni a 
consiliului, subliniază însă 
puternica dependență a a- 
cestor țări de importurile 
de utilaje pentru demararea 
programelor lor de dezvol
tare. Or, remarcă studiul, 
obiectivul acesta nu va pu
tea fi atins decît 
zervele In devize

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

dacă re
ale res-

satiră și umor. Schițe, foiletoa
ne, anecdote, caricaturi realizate de 
<Gopo, Tudor Mușatescu, Neagu Ra
dulescu, Eugen Taru, Nicuță Tănase, 
S. Fărcășan.
„codul turistului" cuprinzînd nor
mele indispensabile pe care trebuie 
să le cunoască iiecare călător sau 
drumeț îndrăgostit de natură.

48 de pagini in culori
bogat ilustrate

Prețul 6 lei

a 
principiului apartenenței și exerci
tării întregii puteri de către popor 
converg toate prevederile Constitu
ției cu privire la modul de alegere 
și atribuțiile organelor supreme și 
locale ale puterii de stat, perfecțio
nările care au fost aduse sistemu
lui electoral prin legea din decem
brie 1966 cu privire la alegerea 
deputaților în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile populare, îm
bunătățirile intervenite în modul 
de funcționare a acestor organe.

Este semnificativ, de pildă, pen
tru consecvența înfăptuirii prin
cipiului suveranității depline a 
poporului, procesul de conti
nuă creștere a rolului Marii A- 
dunări Naționale, organul repre-

(Continuare în pag, a Ii-a)
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globează toate statele mem
bre ale O.N.U. sau ale in
stituțiilor sale specializate. 
Creată prin rezoluția Adu
nării Generale din decembrie 
1964, ca urmare a celei din
ții conferințe pentru comerț 
și dezvoltare, care a avut 
loc la Geneva în perioada 
23 martie — 16 iunie 1964, 
ea are ca principal obiec
tiv dezvoltarea comerțului 
internațional ca una din căile 
accelerării dezvoltării econo
mice. Concepută ca un cen
tru de armonizare a politici
lor economice, U.N.C.T.A.D. 
— în ciuda nobilelor princi
pii proclamate în urmă cu 
trei ani — vede temporizîn- 
du-se rezultatele soluțiilor 
preconizate.

Unul din principalele o- 
biective ale Deceniului dez
voltării, lansat în 1960 de 
Națiunile Unite, este crește
rea cu cel puțin 5 la sută

fi destulpectivelor state ar 
de importante. Acest dezi
derat este însă zădărnicit de 
persistenta tendință spre 
dezechilibru a comerțului 
exterior al țărilor în curs de 
dezvoltare ; de aceea, cere
rea acestor țări de bunuri 
importate în scopul dezvol
tării este permanent superi
oară posibilităților de a ex
porta produsele tradiționale. 
Produsul național brut al ță
rilor în curs de dezvoltare a 
crescut, în prima jumătate 
a deceniului, cu 4,3 la sută 
pe an. Ritmul este, deci, in
ferior nu numai nivelului 
preconizat de 5 la sută, dar 
chiar și nivelului realizat în 
cei cinci ani precedenți și 
care era de 4,7 la sută. în 
același timp, creșterea me
die în țările industrializate,

(Continuare în pag. IV-a)
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Itmerarii noi

A DEMOCRAȚIEI
NOASTRE SOCIALISTE
zentativ suprem al puterii de stat, 
în ultimii ani asistăm la o mai 
mare frecvejniță a sesiunilor Marii 
Adunări, la dezbateri cu un pro
nunțat canadter analitic, în spirit 
critic și dei înaltă exigență, la un 
control tot irtai activ din partea 
Marii Aduntări. asupra tuturor ce
lorlalte orgameide stat subordonate 
— atît prin interpelările daputa- 
ților, ca și pirkn informările pre
zentate în faj|a comisiilor perma
nente de conducătorii diferitelor 
organe ale administrației de stat, 
ale Procuraturii) și ale Tribunalu
lui Suprem etcj

Deplinătatea paterii poporului se 
vădește însă nu\ numai în cadrul 
juridic circumsctțis al activității 
organelor puterii. Este o realitate 
proeminentă a vieții noastre 
sociale faptul că masele cele 
mai largi, zecile și sutele de 
mii de oameni ai muncii din fa
brici și de pe ogoare, din labora
toare și institute de cercetări, 
specialiști din cele mai diferite do
menii, activiști de partid și de stat, 
participă DIRECT, NEMIJLOCIT 
la elaborarea tuturor măsurilor de 
care depinde mersul înainte al 
țării. Practica, partidului și guver
nului de a se sfătui permanent cu 
poporul, de a cere părerea maselor 
în toate problemele importante a 
creat acel cadru care permite va
lorificarea imensei comori de în
țelepciune, inițiativă creatoare și 
spirit gospodăresc ce sălășluiește în 
popor. Oamenii muncii au partici
pat, într-o formă sau alta, la 
amplele dezbateri ce au avut loc 
în răstimpul ultimilor ani, fie că 
a fost vorba de concretizarea di
rectivelor planului cincinal sau de 
perfecționarea conducerii și plani
ficării agriculturii ori de regimul 
de pensionare.

Sau, să luăm un alt aspect. Cu 
toții am putut urmări cum în 
cursul vizitelor făcute de conducă
torii de partid și dă stat în toate 
regiunile țării, pe baza discuțiilor 
purtate la fața locului cu munci
tori, țărani, intelectuali, activiști 
de partid și de stat, s-a.u adop
tat importante măsuri, s-âu luat 
decizii cu privire la amplasări de 
obiective industriale, la folosirea 
de noi resurse, pentru valorifica
rea potențialului economic și înflo
rirea tuturor regiunilor și raioane
lor patriei, s-au stabilit măsuri de 
remediere a unor lipsuri, s-au năs
cut îndrăznețe proiecte de viitor.

în aceeași ordine de idei se cu
vin a fi amintite consfătuirile pe 
țară ale lucrătorilor din diferite 
ramuri economice — construcții, 
comerț interior și exterior, trans
porturi, construcții de mașini, chi
mie etc., care — .precedate de con
sfătuiri pe ateliere, secții, între
prinderi — au adunat, asemenea 
unor fluvii în care se string apele 
a nenumărate pîraie și rîuri, păre
rile și propunerile a mii și mii de 
oameni. Această largă și multifor
mă participare a maselor populare 
la elaborarea politicii partidului și 
statului, a măsurilor ce privesc toa
te domeniile construcției socialiste 
este, fără îndoială, una din cele 
mai pregnante manifestări ale a- 
dîncirii democratismului nostru so
cialist.

*

Constituția din 1965 a marcat noi 
pași înainte în garantarea materială 
și juridică a drepturilor și libertă
ților cetățenești. Fiecare cetățean 
al. țării știe, din însăși experiența 
sa de viață, că în statul nostru 
drepturile și libertățile cetățenești 
sînt nu numai proclamate în Con
stituție, dar și garantate, prin asi
gurarea condițiilor care permit 
exercitarea lor efectivă.

Să amintim unele fapte. Consti
tuția din 1965 a prevăzut 
că dreptul la asigurare materială 
în caz de bătrînețe, boală sau in
capacitate de muncă se realizează 
nu numai pentru muncitori și func-

ționari, cum stabilea Constituția 
din 1952, ci și pentru membrii or
ganizațiilor cooperatiste sau ai al
tor organizații obștești. La scurt 
timp după adoptarea Constituției, 
această prevedere constituțională a 
devenit realitate prin organizarea 
sistemului unitar pe întreaga țară 
de pensionare la bătrînețe și în 
caz de invaliditate a țăranilor coo- 

, peratori — bazat pe contribuția co
operativelor agricole și a membrilor 
acestora. Sau un alt exemplu. în 
acord cu Constituția, care a întărit 
garantarea materială a dreptului 
la muncă prin obligația de a se 
stabili prin lege măsuri de protec
ție a muncii, a fost asigurată, în
cepând din decembrie 1965, o orga
nizare superioară a protecției mun
cii pe linie de stat. în ce privește 
dreptul la învățătură, noi condiții, 
superioare, pentru exercitarea lui 
au adus măsurile de dezvoltare a 
învățămîntului de toate gradele, de 
extindere a .gratuității manuale
lor școlare în învățământul mediu, 
de perfecționare a învățămîntului 
mediu și superior. Este evident că, 
pe măsura întăririi bazei tehnico- 
materiale a socialismului, se cre
ează o tot mai solidă temelie pen
tru toate drepturile și libertățile 
cetățenești.

Constituția din 1965 a înscris 
importante prevederi, menite să 
asigure ocrotirea drepturilor cetă
țenilor împotriva oricăror abuzuri, 
apărarea și întărirea legalității so
cialiste. Și aceste prevederi au do- 
bîndit deplină putere materială, în
tre altele prin legea adopta
tă de recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale, ee a stabilit 
căile prin care orice cetățean, vă
tămat într-un drept al său prin- 
tr-un act ilegal al unui organ de 
stat, poate obține anularea actu
lui și repararea pagubei. Amintim 
în aceeași ordine de idei măsurile 
luate recent de partid și de stat 
pentru îmbunătățirea activității or
ganelor de securitate, a tuturor or
ganelor Ministerului Afacerilor In
terne, măsuri menite să contribuie 
•1a stricta respectare a legalității 
socialiste, la perfecționarea conti
nuă a democrației socialiste.

Apare clar conturată preocupa
rea ca să existe cea mai desăvârși
tă ordine și corectitudine în rapor
turile dintre stat și individ, ca o 
condiție de maximă importanță 
pentru exercitarea din plin a drep
turilor și libertăților cetățenești, 
pentru eflorescența multilaterală a 
individului.

în spiritul marii idei a egalității 
în drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, 
rasă, sex sau religie, care domină 
prevederile constituționale privi
toare la drepturile și îndatoririle 
cetățenești, a continuat și continuă 
să se dezvolte unitatea și frăția 
dintre oamenii muncii români și 
toți ceilalți, indiferent de naționa
litate.

Rezultat al politicii naționale 
juste, marxist-leniniste a partidu
lui și statului, frăția dintre oame
nii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități cimen
tează și mai mult unitatea între
gului popor ; toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, alcă
tuind marea familie a României 
socialiste, muncesc umăr la umăr 
însuflețiți de patriotism fierbinte, 
pentru înflorirea patriei comune.

Pe acest drum se realizează pro
cesul de desăvârșire a națiunii 
noastre socialiste, își găsesc afir
mare toate potențele ei creatoare 
— ilustrând ân mod 
uriașă importanță 
progresul societății.

★
O particularitate 

socialiste constă în 1 
extinde nu numai < 
țiilor politice, ci și asupra vieții 
economiei naționale, 
mult se impune 
concordanțe 
definit de

economică, cu cît economia româ
nească cunoaște un grad tot mai 
înalt de diversificare și complexi
tate, un proces rapid de adaptare 
la cerințele tehnicii noi, ale meto
delor moderne de organizare a pro
ducției și a muncii. Firește că a- 
ceastă dezvoltare intensă, creșterea 
cantitativă și în același timp 
procesul de perfecționare cali
tativă a economiei solicită punerea 
în valoare la maximum a inițiati
vei și priceperii maselor largi de 
oameni ai muncii, iar aceste ce
rințe își găsesc un trainic suport 
în principiile centralismului de
mocratic și conducerii colective, a- 
șezate de Constituție la baza activi
tății organelor de stat și economice, 

în ultimii ani, asistăm, o dată cu 
întărirea rolului organelor centrale 
în ce privește stabilirea cadrului 
general de dezvoltare a economiei, 
la un proces de continuă lărgire a 
atribuțiilor și rolului întreprinde
rilor și unităților economice. în a- 
celași timp, cunoaște o continuă 
extindere și perfecționare aplicarea 
principiului conducerii colective. 
Realitatea arată că oricît de ca
pabil ar fi un conducător, din ori
care sector al vieții sociale, singur 
el nu poate să rezolve în cele mai 
bune condiții problemele mari ce 
se ridică în unitatea sa. Valorifi
carea experienței și cunoștințelor 
colectivului face ca hotărîrile lua
te să corespundă cerințelor condu
cerii științifice, necesităților reale.

Corespunzător necesității de a a- 
trage la conducerea activității e- 
conomice și obștești cei mai buni 
specialiști, cele mai bune competen
țe noile organe de conducere care 
au fost create în ultimii ani în 
structura aparatului economic și 
de stat îmbină armonios în activi
tatea lor trăsăturile instituționale 
cu cele obștești. Este cazul consi
liilor agricole și al uniunilor co
operatiste, al organelor de stat 
pentru îndrumarea și coordonarea 
activității de cercetare științifică, 
al consiliilor pentru educație fizică 
și sport etc.

★
Consider că nu se poate vorbi 

despre democratismul orînduirii 
noastre fără a sublinia rolul parti
dului care, atît prin politica sa, 
expresie fidelă a năzuințelor și in
tereselor fundamentale 
porului, cît 
sa activitate, 
său înflăcărat 
față de cauza 
cîștigat recunoașterea unanimă ca 
unic conducător al națiunii socia
liste. Constituția, consfințind ro- 

Mul partidului de forță conducătoa
re a societății noastre, dă expresie 
rezultatului unui proces legic, obiec
tiv al dezvoltării istorice a Româ
niei și, în același timp, postu
lează o lege obiectivă a dezvoltării 
mai departe a societății noastre 
pe calea progresului, condiția fun
damentală de care depinde pro
speritatea și măreția patriei scum
pe — România socialistă.

ale po- 
și prin i întreaga 
prin patriotismul 
și devotamentul 
socialismului, și-a

viu rolul de 
al națiunii în

a democrației 
faptul că ea se 
asupra institu-

Cu atît mai 
realizarea unei 

între cadrul juridia 
Constituție și viața

munte laPROGRAMUL I: De la
mare (9,30). Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale săptămînii (15,05). Reci
tal de operă Zenaida Pally si David 
Ohanesian (15,20). Fii slăvită Româ
nie ! — program de cîntece pa-

științific (18,05). Teatru radiofonic 
Paul Everac. Regia artistică : Horea 

_ ___ ______ _ ..Partidului, inima șl versul"
(22?45). PROGRAMUL II : Cîntec de August — Montaj de versuri 
pentru tinerii ascultători (9,30). De toate pentru toti (13,30). Cronica 
literară de Valeriu Râpeanu : Marin Preda „Moromeții" vol. II. 
(17,40). Arii din opere, interpretări nemuritoare (Selma Kurz. Ben- 
jamino Gigli, George Folescu) — (18,40). Actualitatea teatrală (19,45). 
Metronom ’67 — (21,05), Cvartetul cu pian în La major de Eduard 
Caudella (23,22).

triotice (17,30). Orizont
.^Ferestre deschise" de
Popescu (20,40). Moment poetic — „

marțî
PROGRAMUL I: Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară (11,15). 
Pe scenele cluburilor — Spectacole cu 

_ caracter patriotic (12,15). Succese ale 
muzicii ușoare (13.13). Meridiane — E-

misiune consacrată succeselor culturii românești peste hotare (15.05). 
Cîntecul săptămînii : „îti mulțumim, partid cutezător" de Vasile 
Timiș, versuri de loan Meitoiu (15,50). Tribuna radio. Spre noi 
trepte ale progresului și bunăstării (18,05). Odă limbii române. 
Limba română — factor principal în crearea statului național uni
tar român, de prof. univ. Constantin C. Giurescu ; ..Văd poeți ce-au 
scris o limbă ca un fagure de miere" — montaj de versuri pa
triotice. Cuvînt înainte de Constantin Crișan ; Pagini antologice 
despre limba română : Mihai Eminescu ; Vocabular : Folosirea cu
vintelor în limba română, de N. Mihăescu — doctor în litere (18,30). 
Cântare României socialiste. Poem radiofonic (21,05). Moment poe
tic. „Un singur vis" — versuri dedicate partidului (22,45). PROGRA
MUL II: Ochiul magic (emisiune de știință și tehnică pentru șco
lari) — (9,30). Pagini din „Cartea Oltului" de Geo Bogza. 
Ștefan Ciubotărașu (10,30). Melodiile orașelor — muzică 
(13,50). Pagini alese din muzica ușoară românească (17,10).

-celebre, interpreti preferați (18,30). Imagini ale patriei în 
simfonică : suita simfonică „Priveliști moldovenești" de 
Jora (19,03). Antena tineretului (21.30).

Citește 
ușoară 

Melodii 
muzica
Mihail

Cicluri de filme 
românești

Direcția rețelei cinematogra
fice și difuzării filmelor și în
treprinderea cinematografică 
a orașului București prezintă 
între 21-27 august la cîteva 
cinematografe și grădini ci
cluri de filme realizate de ci
neaștii noștri. La cinemato
graful Central, între 21—24 
august vor rula filmele „DA
CII", „TUDOR", „LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT" iar între 
25—27 august „UN SURÎS ÎN 
PLINA VARA", „GAUDEA- 
MUS IGITUR" și „HARAP 
ALB". în zilele de 23—24 au
gust, la cinematograful Flo- 
reasea vor putea fi vizionate 
filmele „DACII" și „SECRE
TUL CIERULUI". La grădina 
Unirea sînt programate între 
22—24 august filmele „PRO
CESUL ALB", „STRĂINUL" 
și „TUNELUL". La grădina 
Rahova vor rula filmele „LA 
PATRU PAȘI DE INFINIT", 
„TUNELUL" și ..VALURILE 
DUNĂRII".

IN VALEA JIULUI

Din noul peisaj al orașului Vulcan, regiunea Hunedoara
Foto : Agerpres

în subteran și
Privită de la înălțimea 

cabanei Rusu, înfiptă pe una 
din pantele Parîngului, Va
lea Jiului se înfățișează ca 
un ciorchine de mici orășele 
legate între ele de firul a- 
pei Jiului. Roșul cărămizi
lor aparente cu care sînt 
îmbrăcate multe dintre noi
le blocuri de locuințe se 
îmbină plăcut cu verdele 
crud al dealurilor domoale 
care încing valea. S-ar pă
rea că ai în față un șir de 
localități de munte așezate 
între falnicele creneluri ale 
Retezatului și Parîngului.

Cercetînd mai atent, o- 
chiul va descoperi, în cele 
din urmă, și ceea ce face 
să înflorească aceste așezări: 
minele — locul de muncă 
al miilor de oameni care co
boară zilnic în adîncuri, sub 
podoaba verde a munților, 
pentru a trimite la supra
față cărbunele. Continua 
dezvoltare a întreprinderilor 
miniere pentru sporirea pro
ducției de cărbune stă la 
baza înfloririi prezente a o- 
rășelelor de pe Valea Jiului. 
Vechilor mine care au fost 
modernizate li se adaugă 
mereu altele noi, rod al cer
cetărilor întreprinse de geo
logi pentru găsirea de noi 
rezerve de cărbune și al e- 
forturilor depuse de cons
tructori și mineri pentru va
lorificarea acestora.

— în ultima vreme au in
trat în exploatare minele 
Dîlja și Paroșeni, ne-a rela
tat ing. Gh. Davidescu, di
rector tehnic la Combina
tul carbonifer Valea Jiului.

Este interesantă istoria mi
nei Dîlja, închișă și părăsită 
în perioada crizei din anii 
1929—1933. Sondajele făcu
te au arătat că există încă 
zăcăminte importante de 
huilă energetică. La redes
chiderea acestei mine am în- 
tîmpinat multe greutăți. 
Fiind complet inundată, a 
trebuit să fie mai întîi pom
pată apa și abia după aceea 
săpate noile puțuri și galerii, 
în prezent, construcțiile de 
la suprafață ca și unele din 
subteran sînt terminate. Ga
leriile principale de trans
port sînt echipate cu șine de 
cale ferată tip greu, ceea 
ce permite folosirea de loco
motive grele și mărirea vi
tezei de transport în sub
teran. S-au turnat fundațiile 
la turnul puțului principal, 
care va fi dotat cu un schip 
deservit de o mașină multi- 
cablu. Cu ajutorul acestei 
puternice instalații, întreaga 
producție a minei pe 24 de 
ore va fi scoasă la supra
față în 11—12 ore.

Paroșeni — cea de a doua 
mină de care aminteam — 
face legătura între minele 
Vulcan și Lupeni. Primii 
bulgări de cărbune — huilă 
cocsificabilă — au fost ex- 
trași la 1 octombrie 1966. 
în subteran s-au săpat ga
lerii în lungime de circa 16 
km iar la suprafață urmea
ză să intre în funcțiune, a- 
nul acesta, un complex so- 
cial-administrativ care va a- 
sigura condiții optime de 
deservire a minerilor. S-a 
terminat de săpat și beto-

Un Ioc agreat de turiști t Muzeul Satului din Capitalâ
Foto : M. Cioo
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nat puțul auxiliar și urmea
ză să se sape puțul princi
pal de extracție, prevăzut 
cu un turn de circa 60 m 
înălțime și dotat cu o ma
șină multicablu. în curs de 
deschidere se află alte două 
mine: Livezeni și Bărbă- 
teni. Puțuri cu schip au fost 
construite și la unele din 
minele mai vechi, între care 
la Aninoasa-sud și Lonea 2.

Arătam, la început, că as
tăzi Valea Jiului se înfăți
șează celui care o vizitează 
pentru prima dată ca un 
șirag de orășele pitorești. 
Dezvoltarea în perspectivă a 
extracției de cărbune oferă 
și o perspectivă a dezvoltă
rii viitoare a acestor orășele. 
Mai întîi cîteva cuvinte des
pre Petroșani. în preajma 
noii case de cultură, dată în 
folosință anul trecut, se ri
dică noul centru al orașu
lui. Pentru început, 11 
blocuri cu zece etaje tota
lizând 869 de apartamente. 
Unul dintre ele a și fost 
predat locatarilor. în final, 
noul centru va însuma peste 
2000 de apartamente. în 
cartierul Aeroport, unde pri
mele blocuri au fost cons
truite în 1948, s-a terminat 
anul trecut un microraion 
de 40 de blocuri cu patru 
etaje, dotat cu o școală cu 
16 săli de clasă și 3 puncte 
comerciale. Se mai prevede, 
în continuare, construirea 
unui club cu bibliotecă, un 
dispensar, o creșă cuplată 
cu grădiniță.

La Petrila, în microra- 
ionul 3, situat la poalele 
Dealului Roșu, s-au dat în 
folosință, pînă în prezent, 
1438 apartamente și o școa
lă cu 16 săli de clasă. Alte 
trei blocuri și un modern 
complex comercial sînt în 
curs de construcție. în final 
microraionul va avea 2 300 
de apartamente. I se vor 
mai adăuga : un punct co
mercial și o creșă cuplată 
cu grădiniță.

La Vulcan, pe lîngă con
strucțiile ridicate în ultimii 
ani, se conturează cele 27 
de blocuri ale microraionu- 
lui 2, o școală cu 16 săli 
de clasă. Se lucrează, de a- 
semenea, la un complex co
mercial, un cinematograf cu 
500 de locuri, un dispensar 
medical, un punct comercial 
și o creșă cu> grădiniță. Pen
tru accentuarea caracteru
lui de oraș modem, proiec- 
tanții au prevăzut execuția

și a altor lucrări social-gos- 
podărești.

Și Lupenii — așezare mi
nieră cu un trecut atît de 
zbuciumat — se transformă 
tot mai mult într-un orășel 
modem. în cartierul Tudor 
Vladimirescu, printre casele 
vechi și afumate, țâșnesc 
înalte și zvelte blocurile turn 
cu ceramică aplicată pe bal
coane și sugestive mozaicuri 
la intrare. După terminarea 
acestui cartier, care va nu
măra 1 344 de apartamente, 
constructorii vor turna fun
dațiile microraionului Visco- 
za 4.

Paralel cu construcția de 
locuințe — ne-a spus tov. 
Mircea Ramba, vicepreșe
dinte al Sfatului popular al 
regiunii Hunedoara —’ în 
Valea Jiului se execută un 
complex de lucrări de ali
mentare cu apă potabilă și 
industrială. Valoarea lor se 
ridică la peste 180 milioane 
lei. în acest scop la Valea 
cu Pești se toarnă un baraj 
care va strânge apele pîraie- 
lor; printr-o conductă de 
20 kilometri apa va ajunge 

la Uricani, Lupeni și Vulcan. 
Un alt baraj se construiește 
pe râurile Taia și Jieț. S-au 
mai executat, de asemenea, 
lucrări de alimentare cu apă 
a orașelor Petrila, Lonea și 
a zonei industriale Livezeni. 
Au început lucrările de ca
nalizare a Văii Jiului, a că
ror valoare trece de 100 mi
lioane lei. Ele cuprind o 
mare stație de epurare la 
confluența celor două Jiuri, 
un canal colector principal 
de 30 km și alte canale se
cundare. La acest capitol 
pot fi amintite și regulari
zările de ape și consolidă
rile de maluri. Circulația 
rutieră impusă de activitatea 
economică trepidantă a Văii 
Jiului se va intensifica, de
sigur, când șoseaua ce stră
bate defileul Jiului de 
Livezeni la Tg. Jiu va 
terminată. în acest sens 
află în studiu construirea
nei variante a șoselei națio
nale, mai dreaptă și care să 
nu treacă prin inima ora
șelor.

După cît se vede, nu este 
departe vremea cînd mii ds 
turiști se vor abate din drum 
pentru a poposi în orașele 
miniere înșirate ca o salbă 
pe malurile Jiului.

nr.

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE

PROGRAMUL I: „Țara întreagă 
cîntec și joc" (5,00). „Mîndră zi 
sărbătoare" — program de cîntece 
(7,15). TRANSMISIUNE DE LA PARA
DA MILITARĂ ȘI DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII CU PRILEJUL 

ZILEI DE 23 AUGUST (8,00). Interpretă ai cîntecului popular : 
Ioana Radu. Aurelia Fătu-Răduțu, Maria Lătărețu, Alexandru Gro- 
zută. Nicu Stănescu și Iliută Rudăreanu (14,00). „O zi din toate mai 
de seamă" — montai de versuri închinate zilei de 23 August (17,00). 
Rapsodia a Il-a în Re major de George Enescu (18,45). Carnavalul 
tinereții (22,20). PROGRAMUL II : Pagini alese din muzica ușoară 
românească (13,00). La microfon, Margareta Pîslaru și Constantin 
Drăghici (15,30). „Cîntec mîndru-n tară auzi" — emisiune de folclor 
(17,15). Cîntăreti români de operă : Arta Florescu, Elena Cernei, 
Petre Ștefănescu-Goangă, Nicolae Herlea, Octav Enigărescu. Lucia 
Stănescu (18,00). Vă invităm la dans (20,00). „Vară de august" — 
poem radiofonic de Grigore Hagiu (21,30). Pe aripile valsului (22,30).

PROGRAMUL I : De toate pentru toti 
(12,00). Radiojurnal (13,00). întîlnire cu 
melodia populară și interpretul prefe
rat (13,30). Interpreti de odinioară ai 
muzicii populare (15.00). Concurs cu 
public. „Plimbare prin Cișniigiu" (con

curs distractiv) — (16,27). Antena tineretului emite „Secvențe tine
rești" (17.30). Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară 
(18,00). Din comoara folclorului nostru (20,10). Seară de bal (20,58). 
PROGRAMUL II: „De Drin sate adunate" — emisiune de muzică 
populară (10,03). Peisaje românești — evocare lirică de Florența 
Albu (10,30). Muzică ușoară interpretată de Pompilia Stoian și for
mația Edmond Deda (13,30). Interpreti de frunte ai muzicii popu
lare românești (14,10). Unda veselă. „Ziz-zag în farfuria zburătoare"

miercuri

joi

în 
de

21 august 27 august 1967
— emisiune clasată pe locul al doilea la concursul „Prix Jean An
toine — Triumph Variete" — Monte Carlo 1967. Autor Marin Tra
ian în colaborare cu Silviu Georgescu și Grigore Pop. Interpretează 
Stela Popescu și Radu Beligan. Regia artistică Ion Vova (14,30). De 
la munte la mare (17,00). Opereta „Plutașul de pe Bistrița" de Fi
laret Barbu — montai muzical literar (18,00). înregistrări de la Re
citalul de poezie românească susținut de Irina Răchițeanu-Șirianu, 
Emil Botta — artiști emeriti, Rodica Tapalagă și Dumitru Furdui 
(II) — (19.15). Emisiune de romanțe (21.10). Muzică de dans (22,00).

PROGRAMUL I: De la munte Ia 
mare (9,30). Patria cântată de compozi
torii noștri : fragmentul „Tineri pe 

a Valea Argeșului" din „Suita munte
nească" de Ion Borgovan ; „Poemul 
Patriei" de Laurentiu Profeta (10,30). 

Parada^ soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară (11,18). Cărți 
care vă așteaptă (15,05). Personaje din opere românești : Pană Les- 
nea din opera „Pană Lesnea Rusalim" de Paul Constantinescu 
(15,20). în slujba Patriei (17,10). Concert ghicitoare — muzică de 
operă (17,40). Antena tineretului : „Tu si colectivul tău". Radio- 
anchetă (18,40). Varietăți muzicale (19.40). Pagini de mare populari
tate din creația clasicilor noștri. Cu Calistrat Hogaș „Pe drumuri 
de munte" (21,05). Melodii-magazin (21,25). PROGRAMUL II : Cîn- 
tecul săptămânii „îti mulțumim, partid cutezător" de Vasile Timiș, 
versuri de loan Meițoiu (8,20). Emisiune culturală : Opera lui Tu
dor Arghezi pe meridianele globului; Mărturii despre viața și opera 
lui A. S. Pușkin și L. N. Tolstoi (8,35). Oaspeți la cel de-al IV-lea 
Festival internațional „George Enescu" (9,00). Teatru radiofonic: 
„Coana Chirita în voiagiu" Cânticel comic de Vasile Alecsandri — 
„Millo director sau Mania posturilor" comedie cu cîntece de Va
sile Alecsandri. Regia artistică Mihai Zirra (10,15). Revista revis-

vineri

la 
fi 

se 
u-

Rodica ȘERBAN

• AGONIE ȘI EXTAZ
pentru ecran panoramic : PATRIA 
(completare Permanențe) — 12;
15; 18; 21.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — 
cinemascop : REPUBLICA (comple
tare Io, Ștefan Voievod) — 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, FEROVIAR 
(completare Triptic de artă popu
lară) — 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR (completare Tutunul)
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA!: 
LUCEAFĂRUL — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, CAPITOL — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 ; la Grădină — 20, 
GRĂDINA DOINA — 20 (Ia toate 
completarea Mâinile pictorului), 
MODERN — 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20 
(la ambele completarea Io, Ștefan 
Voievod).
• SPARTACUS — cinemascop 
(ambele serii) : BUCUREȘTI —
12.45 ; 16,30 ; 20,15, STADIONUL 
DINAMO — 19,45. GRĂDINA FES
TIVAL — 20,45.
• UN HECTAR DE CER : FESTI
VAL — 11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20 (la 
ambele completarea Tînjeaua).
• CANALIILE : VICTORIA —
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, AURO
RA — 10,45 ; 13 : 15,30 ; 18 ; 20,15 ; 
la grădină — 19,45, ARTA (comple
tare Tînjeaua) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
la grădină 20.
• TATA, MAMA, BONA ȘI EU: 
CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30.
• Ț.^DOR — cinemascop (ambele 
serii) — 10 ; DACII — cinemascop
— 15 : 18 ; 20,45 : CENTRAL (com
pletare Triptic de artă populară).
• PRINTRE VULTURI — cinema
scop : LUMINA (completare Tutu
nul) — ‘11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
GIULEȘTI (completare Oameni 
deasupra norilor) — 15,30; 18; 20,30.
• VIAȚA LA CASTEL : UNION 
(completare Orizont științific 
6/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
® ORAȘUL MEȘTERILOR : DOI
NA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• VULCANUL INTERZIS — CO
PILĂRIE FERICITĂ — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC nr. 7,1967 : TIMPURI 
NOI — 9—18 în continuare.
• VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT IN REGIU
NEA BUCUREȘTI — PORȚILE DE 
FIER — ALUMINIUL — PUTNA 
500 : TIMPURI NOI — 19,30—21.
• CIOCÎRLIA — 14 ; FANFAN LA 
TULIPE — 16 ; 18,15 ; 20.30 : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Cucerirea succesului).
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : DACIA (com- 
pletare Tutunul) — 8.30—21 în con
tinuare. FERENTARI (completare 
Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 18' ;
20.30.
O HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop : BU- 
ZEȘTI (completare Sesiunea Marii 
Adunări Naționale) — 15,30.
o CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN: 
BUZEȘTI (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale) — 18 ; la 
grădină — 20.30.
• MARELE RESTAURANT — ci
nemascop : BUCEGI (completare 
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Brașov) — 16 ; 
19 : la grădină — 19.45. 
(completare 
de partid și de stat în 
București) — 11,30 ; 14 ; 17 ; 20.
• DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop : UNIREA (completare Zbo
rul deasupra norilor) — 16 : 18,15 : 
la grădină — 20.
• DON GABRIEL — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Orizont 
științific nr. 6/1967) — 15.30 : 18 :
20.30
• ROBII : VITAN (completare Din 
pămint și foc) — 15.30 ; 18.
9 COMISARUL X — cinemascop : 
MIORIȚA (completare Mîinlle pic
torului) — 15,30 ; 18 ; 20.30. FLO- 
REASCA (completare Mărășești 
1917—1967) — 11.15 : 13,30 ; 16 :
18.30 : 20,45.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : 
POPULAR (completare Orizont 
științific nr. 7/1967) — 15.30 ; 18 : 

.20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : MUNCA
(completare Orizont științific nr. 
6/1967) — 15.30 : 17.45 ; 20.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : COSMOS
— 15.30 : 18 ; 20.30.
6 LADY MACKBETH 
RIA — cinemascop : 
(completare Neglijenta
— 15,30 : 18 ; 20,30.
S RELAXEAZĂ-TE, 
COLENTINA I 
zboară păsările) 
grădină — 20,30.
• FRENCH-CANCAN : DRUMUL 
SĂRIT (completare Orizont științific 
nr. 7/1967) — 15; 17,30 ; 20.

GLORIA
Vizita conducătorilor 

regiunea

DIN S1BE- 
VIITORUL 

se plătește)

DRAGA!:
(completare Cum 

) — 16 ; 18.15 : la

telor științifice (13,30). Prime audiții de operă • „Lombarzii" de 
Verdi (17,10). Pe teme medicale (17,45). Itinerar turistic românesc 
(19,40). Radiomagazinul ascultătoarelor (21,30). „Muzicieni ai Mol
dovei" (22,30).

PROGRAMUL I : Metronom ’67 (9,25). 
Revista revistelor economice (11,03). 
Miorița — Basmul „înșir-te mărgări
tar". (12,15). Revista literară radio. An
tract liric : Prefața emisiunii Radu 
Boureanu ; Actori-poeți : Angela Chiu- 

aru. Tina Ionescu-Demetriad, Cristina Tacoi. Mircea Cruceanu. Ar- 
cadie Donos. Dinu Ianculescu. Tony Zaharian ; Actori-prozatori : 
Boris Ciornei. Alexandru Lungu. Dorin Moga ; Epigrame Ion 
Mânu ; Am ales teatrul radiofonic — Mihai Zirra (14,10). Memoria 
pământului românesc (17.10). In jurul globului (18,05). Din melodiile 
ecranului (18,20). Știință, tehnică, fantezie (18,40). Dansați în ritmul 
preferat (21,05). Romanțe si amintiri cu Mia Braia. Pusa Neicu. Ion 
Luican, Nicolae Florei (22,15). Moment poeiic. Muza veselă (22,45). 
Muzică de dans (22,50). PROGRAMUL II : Mari cupluri ale iubirii 
— Francesca și Paolo. Prezentare de Letiția Papu (10,30). Călăto
rie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători). „Mo
mente însemnate din istoria marilor descoperiri geografice" (11,15). 
Melodii de ieri, Interpreti de azi — muzică ușoară (13,30). Mituri si 
legende — „Drumul haiducilor". Prezintă Dinu Săraru (15,30). 
George Enescu în conștiința contemporanilor. Emisiune de Valeriu 
Râpeanu (18,20). Arii din opere (18,50). Scriitori la microfon. Ni- 
chita Stănescu: Poezia generației mele (19.45). Muzică de dans (21,05).

sîmbătă

duminică
PROGRAMUL I : Ilustrate muzicale. 
(11,03). De toate pentru toți (12,00).
Cîntă Constantin Drăghici si Hellen 
Shapiro (14,40). Sport si muzică (17,00). 
Teatru scurt — ..Unde-s marile iubiri", 
de Andreescu-Mănescu (20.30). Moment

poetic. De dragoste. Eminesciene. Si dacă ramuri bat în geam 
(22,30). Invitație la dans (22,40). PROGRAMUL II: Cîntă Trio Gri- 
goriu (6,45). Caleidoscop muzical (8,00). Actualitatea cinematogra
fică. Premierele cinematografice ale săptămînii (10.45). De la un 
șlagăr la altul (12,15). Din cele mai cunoscute cîntece și jocuri 
populare (14,45). Concurs cn public (15,10). O vizită în discoteca 
noastră — muzică ușoară (16,05). Concert de melodii românești 
(20,301, Festivalul muzical international Edinburgh-1967. Transmi
siune din Usher-Hall (21,00). Muzică de dans (23,20),
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COMUNICAT

Un nou atac rapidist ratat la poarta argeșenilor Foto : S. Cristian

baschet, „Cupall

HANDBAL

CAMPIOANELE 
MONDIALE ÎNVINSE 
PE TEREN PROPRIU! 
România-Ungaria 12-10

Selecționata feminină de 
handbal a României a susținut 
la Veszpiem (Ungaria), în pre
zența a 2 000 de spectatori, un 
meci amical cu reprezentativa 
Ungariei, câștigătoarea ultimei 
ediții a campionatului mon
dial. La capătul unui joc foar
te bun, selecționata țării noas
tre a repurtat un irumos succes 
învingînd cu scorul de 12—10 
(7-6).

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Ardeshir Zahedi, a făcut o vizită 
oficială în România, între 14 și 20 
august 1967. .

Dl. Ardeshir Zahedi și persoanele 
care l-au. însoțit au vizitat orașul 
București, regiunile Ploiești, Bra
șov, Dobrogea și Oltenia, precum și 
litoralul Mării Negre, luînd cuno
ștință de unele realizări economice, 
sociale și culturale obținute de Re
publica Socialistă România.

în timpul vizitei sale în Repu
blica Socialistă România, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Ardeshir Zahedi, a fost primit de 
către secretarul general al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, care 
l-a reținut apoi la dejun. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb rodnic 
de vederi cu privire la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Iran și 
la problemele internaționale actua
le. Domnia Sa a fost primit, de 
asemenea, de președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, care i-a 
oferit un dejun, și a avut convor
biri cu ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu.

La convorbiri au participat 
partea română : Petru Burlacu, 
juncț al ministrului afacerilor 
terne, Pavel Silard, ambasador 
traordinar și plenipotențiar al 
publicii Socialiste România în Iran, 
Ștefan Cleja, ambasador, director 
în M.A.E., Nicolae Sipoș, director 
adjunct în M.A.E.

Din partea iraniană au parti
cipat : Mohammad Reza Amir-Tey
mour, subsecretar de stat pentru 
probleme politice 
S.H.V. Sanandaji, 
traordinar și plenipotențiar al Ira
nului în Republica Socialistă Ro
mânia, Mohammad Hassan Pou- 
yani, director în M.A.E., Shapour 
BaHrami, director în M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile româno-ira- 
niene se dezvoltă favorabil, în spi
ritul prieteniei și înțelegerii reci
proce, în interesul ambelor popoa
re, al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.. . , .

Importantele acorduri încheiate 
între Republica Socialistă Româ
nia și Iran, privind creșterea volu
mului schimburilor comerciale și 
diversificarea cooperării economice, 
se realizează cu succes, în folosul 
celor două țări.

Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică își des
fășoară cu bune rezultate activita-

din 
ad- 
ex- 
ex- 
Re-

în M.A.E., 
ambasador ex-

Duminică dimineață a părăsit 
Capitala dl. Manuel S. Enverga, 
președintele Comitetului pentru a- 
faceri externe al Camerei repre
zentanților din parlamentul filipi- 
nez, împreună cu Emanuel Q Yap, 
asistent al speakerului parlamen
tului filipinez, și persoanele care 
i-au însoțit. La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost prezenți 
Dumitru Necșoiu, secretar al Marii 
Adunări Naționale, C. Paraschi- 
vescu Bălăceanu, membru al Co
misiei juridice a Marii Adunări 
Naționale și al Comitetului de con
ducere al grupului rOmân din Uni
unea interparlamentară, și funcți
onari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții filipinezi au fost pri
miți de Dumitru Popescu, preșe
dintele Comisiei de politică ex
ternă a Marii Adunări Naționale, 
au avut întrevederi la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Co
merțului Exterior și Ministerul în- 
vățămîntului și au vizitat unele o- 
biective industriale, unități agri
cole și instituții social-culturale 
din București, Ploiești și regiunea 
Brașov.

★
Mii de turiști din țară și din 

străinătate, prezenți duminică în 
orașul Curtea de Argeș, au asis
tat la un bogat spectacol folcloric 
organizat cu prilejul împlinirii a 
450 de ani de la zidirea Mănăs
tirii lui Neagoe Basarab. S-au în

vremea 
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, cu cer variabil mai mult senin 

în sudul țării. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 20 de grade la Joseni și 28 de grade la Bergeasca, 
Turnu Severin, Caracal, Calafat și Bechet. în București: Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab, tempe
ratura maximă a atins 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 august. în țară: 
Vreme în general frumoasă și în încălzire. Cerul va fi variabil. înnorări 
trecătoare se vor semnala în nordul țării, tmde vor cădea ploi de scurtă 
durată la începutul intervalului. Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere : minima va fi cuprinsă între 10 și 20 de grade, iar ma
xima între 21 și 31 de grade. în București: Vreme în general frumoasă 
și în încălzire. Cer variabil. Vînt slab. Temperatura în creștere.

tea de coordonare și dezvoltare a 
cooperării economice și tehnico- 
științifice.

Pentru o mai bună cunoaștere a 
culturii și artei celor două popoare 
și lărgirea colaborării dintre Ro
mânia și Iran, cu ocazia acestei vi
zite, miniștrii afacerilor externe au 
procedat la semnarea unui acord 
de colaborare culturală.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au subliniat cu satisfacție ca
racterul stabil și de perspectivă al 
relațiilor multilaterale dintre cele 
două state.

Colaborarea fructuoasă, priete
nească, stabilită între România și 
Iran, are la bază principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Evoluția fa
vorabilă a relațiilor româno-iranie- 
ne, în interesul celor două țări, 
constituie o ilustrare practică și în 
același timp un exemplu al posi
bilității și necesității dezvoltării 
unor astfel de relații între roate 
statele, indiferent de orînduirea 
lor socială și contribuie la extinde
rea colaborării internaționale.

Părțile consideră’ că relațiile în
tre toate statele trebuie să se ba
zeze pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc. încălcarea acestor 
principii constituie cauza princi
pală a creării de surse de tensiune 
și periclitează pacea lumii.

Dezvoltarea unei colaborări largi, 
politice, economice, tehnico-științi-

PLECAREA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AL IRANULUI, ARDESHIR ZAHEDI

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, care, la 
invitația guvernului Republicii So
cialiste România a făcut o vizită 
oficială în țara noastră, a părăsit 
duminică dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Ministrul iranian a fost însoțit de 
Mohammad Reza Amir-Teymour, 
subsecretai- de stat pentru afaceri 
politice, Mohammad Hassan Pou- 
yani, director în Ministerul Aface
rilor Externe al Iranului, și Sha- 
pour Bahrami, directorul secreta
riatului ministrului afacerilor ex
terne al Iranului.

trecut, pe scena special amena
jată, formațiile corale din Dom
nești, Galeș, Mușelești și al casei 
de cultură din Curtea de Argeș, 
echipele dansatorilor din Stă- 
nești, Aref, Stoicănești, ale mun
citorilor de la întreprinderea fo
restieră și fabrica de confecții 
Curtea de Argeș, călușarii din Pă
dureți și Vîlcele. La reușita spec
tacolului și-au dat concursul, ală
turi de sutele de artiști amatori, 
orchestra de muzică populară 
„Doina Argeșului" și numeroși so
liști vocali.

★
După un șir de spectacole pre

zentate la București, Brașov, Cîm
pina, Bacău, Piatra Neamț, Buhuși, 9 
Adjud și în alte localități din țară, g 
ansamblul de folclor algerian și-a B 
încheiat turneul în România prin | 
reprezentația care a avut loc du- | 
minică seara la teatrul de vară din | 
Tași. Publicul ieșean a făcut o pri- 8 
mire călduroasă acestei formații | 
care, prin programul său origi- | 
nai, valorifică cu măiestrie boga- B 
tul tezaur folcloric algerian. în | 
program au figurat sugestive dan- g 
suri naționale bărbătești ca „jo- | 
cui călăreților", „dansul mînuirii g 
puștilor", „dansul bîtelor" sau cel 
al „războinicilor".

în turneul efectuat în țara noas
tră, spectacolele solilor artei fol
clorice algeriene au fost urmărite 
cu interes de peste 20 000 de per
soane.

(Agerpres) 

fice și cultural-artistice între toate 
statele corespunde cerințelor ac
tuale ale vieții internaționale, fa
vorizează cunoașterea și apropierea 
între popoare, contribuie la crea
rea unui climat de încredere între 
state, la asigurarea păcii și secu
rității internaționale, reprezentînd 
în același timp un factor important 
al progresului material și spiritual 
al popoarelor.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că în principalele pro
bleme internaționale România și 
Iranul au numeroase puncte de ve
dere identice sau apropiate. Româ
nia și Iranul au depus eforturi co
mune în O.N.U. și în ansamblul 
vieții internaționale pentru promo
varea colaborării dintre toate sta
tele în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare. Cei doi miniștri, 
reafirmînd rolul țărilor mici și 
mijlocii în rezolvarea problemelor 
actuale ale vieții internaționale, 
s-au declarat de acord să dezvolte 
în continuare colaborarea în acti
vitatea celor două țări pe arena in
ternațională.

Miniștrii au subliniat utilitatea 
vizitelor oficiale, a contactelor per
sonale și a schimburilor de vederi 
între oamenii de stat din cele două 
țări, ca factor al promovării înțele
gerii și încrederii mutuale.

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, a invitat 
pe ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, să facă o vizită ofi
cială în Iran. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, urmînd ca data 
vizitei să fie convenită ulterior.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost conduși la plecare de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Gliga și Petru Bur- 
lacu, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Pavel Silard, amba
sadorul României la Teheran, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost de față Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

COMPETENȚA j Puține satisfacții 
la „naționalele” de înot

(Urmare din pag. I)
pot". Sigur că nu toți oame
nii sînt geniali, după cum nu tre
buie să uităm : foarte multi oameni 
sînt foarte înzestrați! Dar o filozofie 
ca aceasta — „nu toți oamenii sînt 
geniali" — conține în ea o invitație 
la comoditate, la lîncezire — un apel 
la mediocritate, este în această filo
zofie un început de pledoarie pentru 
renunțarea la efort, la pregătire, la 
gîndire si la valoarea autentică.

A umfla în chip abuziv schemele 
unei instituții sau întreprinderi pe 
care o conduci cu posturi inventate, 
pînă la a transforma instituția sau 
întreprinderea respectivă într-o co
rabie a lui Noe — înseamnă în fond 
înstrăinarea și ruperea de la scopu
rile declarate și exprimă intenția de 
a trăi cu toată acea lume de prote
jați clandestini pe un vapor care nu 
este al tău.

înlocuirea calității prin cantitate
— pe principiul că zece vor putea 
face totuși cît unul valoros — este o 
formă de ocrotire a parazitismului. 
Oare o sută de pictori mărunți fac la 
un loc cît o mînă de pictori autentici
— si printre ei poate unul genial ? 
Exemplificarea se poate extinde în 
toate domeniile. O mie de alergători 
slabi pot lua împreună recordurile 
cîtorva alergători adevărați ? Sau o 
sută de echipe de fotbal proaste pot 
repurta victoriile cîtorva echipe ade
vărate. pregătite, serioase ? Cîteva 
centrale sau instituții sau direcții 
paralele. suprapuse. încrucișate 
pot ajuta mai mult un sector 
de activitate productivă decît ar 
ajuta o singură instituție perfect 
organizată ? O sută de planificatori, 
referenti. inspectori, șefi si adjuncți, 
secretari, contabili, statisticieni etc. 
etc., îngrămădiți într-o instituție pot 
lucra mai bine și mai mult decît 
numărul științific stabilit de func
ționari necesari acelei instituții și 
chemați acolo după calitățile lor ?

Intr-o societate ca a noastră ba
zată pe efortul creator, pe munca 
productivă, pe construcție și al cărei 
ideal științific este construcția orîn- 
duirii noi, socialiste, se impune ca o 
necesitate, ca o lege morală restruc
turarea acelor servicii necreatoare, 
neproductive și care nu sînt nici de 
concepție, de gîndire, nici de pro
ducție, de creație, ci numai așa, pen
tru că au apucat să se nască.

Achitarea sau neachitarea de sar
cinile pe care un om și le asumă, 
față de sarcinile incluse în postul pe 
care îl ocupă, înseamnă echitatea sau 
inechitatea acelui om în ierarhia 

9 PROGRESUL BUCUREȘTI — 
U.T. Arad 0—2 (0—0). Au în
scris Domide (min. 47) și Șchiopu 
(min. 67).
• RAPID — F. C. ARGEȘUL 
0—2 (0—0). Au înscris Kraus 
(min. 60) și Jercan (min. 80).
• PETROLUL PLOIEȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 0—1 (0—0). 
A înscris Naghi (min. 77).
9 STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
FARUL CONSTANȚA 1-
(0—0). A înscris Gane (min. 55). 
O DINAMO BACĂU—STEAUA 
2—1 (2—1). Au înscris D. Ene 
(min. 31) și Dembrovski (min. 39) 
pentru învingători, "Voinea (min. 
17) pentru învinși.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— JIUL PETROȘENI 2—1 
(0—1). Au înscris Oblemenco 
(min. 56 și 68) pentru gazde și, 
respectiv, Ionescu (min. 30).
• A.S.A. Tg. Mureș — UNI
VERSITATEA CLUJ 3—2 (1—0). 
Au înscris Lungu (min. 36), 
Pavlovici (min. 67) și Czako 
(min. 68) pentru gazde, respectiv 
Adam (min. 87 din 11 m și min.

FOTBAL PRIMA ETAPA
A CAMPIONATULUI SO

Ediția jubiliară — a 50-a — a cam
pionatului național de fotbal a în
ceput ieri sub bune auspicii; din cele 
relatate de redactorii și corespondenții 
noștri, prezenți la meciuri, reiese că 
în general nivelul tehnic, sportivitatea, 
au fost apreciate de specialiști și ■ de 
publicul spectator. Faptul merită, fi
rește, a fi consemnat ca atare, dar să 
nu ne grăbim cu anticipările...

Scurtele festivități, care au precedat 
unele meciuri ale acestui campionat, 
au surprins plăcut pe spectatorii pre
zenți în tribunele stadioanelor ca,. de
sigur, și pe sutele de mii de telespecta
tori. La invitația F.R.F.,' veterani ai 
fotbalului românesc, participanți la 
prima ediție (in 1909) a campionatului 
divizionar, au dat lovitura de înce
pere.

Prima etapă a „campionatului 50“ 
a deschis și seria marilor surprize în 
rîndul cărora se înscriu, mai ales, vic
toriile pe teren propriu ale noilor pro
movate : Dinamo Bacău și A.S.A. Tg 
Mureș. Băcăoanii — în ciuda tine
reții și puținei lor experiențe — sau 
poate tocmai de aceea — au întrecut 
echipa Steaua. Steliștii au deschis sco
rul, însă ardoarea gazdelor, dorința 
lor de a se comporta cit mai bine 
s-au materializat în două frumoase go
luri pe care apărarea bucureștenilor nu 
le-a putut evita. La Tg. Mureș, echipa 
locală i-a învins pe clujeni la limită, 
cu toate că pînă în minutul 85 a con
dus cu 3—0.

Un rezultat surpriză s-a înregistrat 
și la București, în partida Rapid— 
F. C. Argeșul. Campionii au făcut 
prea puțin pentru a-și onora cît 

socială. Condiția etică a ierarhiei 
sociale este o față a eticii muncii, a 
eticii profesionale.

Cînd un for universitar dă dru
mul la examene unui mediocru care 
nu va putea împlini sarcinile pe care 
le implică postul la care aspiră el
— forul respectiv — încalcă de două 
ori legea morală a ierarhiei sociale ; 
admițîndu-1 pe acel om nepregătit 
sau nechemat pentru rolul respectiv, 
el îndepărtează în mod conștient ele
mentul cu valoare reală, lipsind so
cietatea de aportul lui prețios și, în 
al doilea rînd, prin împingerea în 
sus a acelui mediocru, forul respec
tiv pregătește societății eșecuri, dau
ne materiale și morale. S-ar părea 
că asemenea fapte nu se observă — 
sau nu se vor observa prea curînd : 
dar cînd acel strecurat într-o func
ție pentru care nu era pregătit și 
competent este un chirurg și face 
victime omenești, ,sau este un pro
iectant și greșește^ construcția unor 
obiective importante — atunci se ob
servă. De cîte ori, constatînd 
deficiențele grave într-o întreprin
dere sau alta, pagubele mari pe care 
presa le scoate în vileag supunîn- 
du-le condamnării publice; de cîte 
ori, constatînd deficiențe în mersul 
unei instituții, în comerț, în servi
ciile publice — nu spunem : cine l-a 
făcut pe ăla inginer ? cine l-a pus 
pe ăla director ? cine l-a făcut pe 
ăsta doctor ? Condiția etică a ierar
hiei a fost brutal încălcată. Individul
— sau indivizii respectivi — nu nu
mai că încalcă acea echitate, benefi
ciind de privilegiile pe care societa
tea le acordă cu maximă generozi
tate. dar ei aduc grave prejudicii so
cietății. înșelîndu-i încrederea. Cu 
fiecare impostor împins în sus, pom
pat, căpătuit, furișat — societatea își 
rezervă lovituri, eșecuri, pagube, su
ferințe, unele vizibile curînd, altele 
cu consecințe întîrziate, dar totdeau
na cu consecințe.

în ierarhia societății noastre sînt 
oameni de valoare cu uriașe dispo
nibilități intelectuale și profesionale, 
înzestrați cu mari energii și care 
s-au dovedit capabili să desfășoare 
și să conducă mari acțiuni, mari bă
tălii și munci uriașe pentru con
strucția socialismului. Fără asemenea 
caractere și personalități ridicate și 
formate de partid din' mijlocul po
porului, nici nu ar putea fi înțelese 
și explicate atîtea opere grandioase 
ale construcției României moderne.

De multe ori — sau de cele mai 
multe ori — colectivitatea nici nu-i 
cunoaște pe acești oameni acționînd 
în primele rânduri ale fronturilor, ci 

de cît cartea de vizită. Ei au 
lansat atacuri stereotipe, majorita
tea prin centrul careului advers, 
neîncercînd să șuteze decît din poziții 
optime, foarte aproape de poarta ar- 
geșeană. Jocul lor a părut ceva mai 
decis și mai clar abia în repriza se
cundă, după ce argeșenii deschiseseră 
scorul prin... fostul rapidist Kraus, a 
cărui intervenție cu capul la o minge 
înaltă l-a făcut mat pe Răducanu. Ra- 
pidiștii atacă dezlănțuit, însă nu pot 
egala, deși au ocazia s-o facă de cel 
puțin 3—4 ori. Ba mai mult, cu zece 
minute înainte de fluierul final, la o 
surprinzătoare și inspirată acțiune ini
țiată din propriul careu de fundașul 
piteștean Joachim Popescu, bucu- 
reștenii se văd în imposibilitatea de 
a opri un contraatac lansat de același 
Kraus și apoi finalizat impecabil de 
tînărul Jercan. Scorul a devenit deci 
2—0 pentru Argeșul și putea fi con
siderat ca definitiv căci nimic nu s-a 
mai schimbat apoi în raportul de forțe 
de pe teren. Argeșenii s-au mai aflat 
încă o dată în poziție. ideală de a 
marca, la un nou contraatac, dar ar
bitrul Zaharia Drăghici a trecut cu 
vederea faultul evident prin care 
Jercan a fost oprit la numai cîțiva 
pași de poarta rapidistă. Un penalti 
pentru oaspeți s-ar fi impus 1

Progresul a cedat arădanilor. După 
cum a evoluat jocul, mai ales în re
priza secundă (întrucît în prima am
bele formații s-au complăcut în me
diocritate), învingătoare nu putea fi 
decît U.T.A. Nesiguranța apărăm 
bucureștene, dar, în special, inoportu
nele ieșiri din poartă ale lui Matache 

decît numai prin intermediul operei 
lor. Cine, cîtă lume îi cunoaște pe 
atîția președinți de cooperative agri
cole, agronomi, medici pasionați, 
profesori și învățători entuziaști — 
talente dedicate muncii lor și care 
au dus la înflorirea ogoarelor și a 
satelor în care își duc munca. Cîți 
dintre noi îi cunoaștem. îi știm di
rect pe atîția mari oameni de știin
ță, străluciți savanți, dedicați labo
ratorului, mari artiști, a căror operă 
își revarsă binefacerile asupra po
porului întreg ?

A fost o vreme cînd o serie de 
profesii, de specializări au fost con
siderate tabu — rezervate și accesi
bile numai claselor „subțiri" — po
porul neavînd adică aptitudini pentru 
aceste profesii care solicită eforturi 
intelectuale. Noi am aruncat peste 
bord această mentalitate burgheză 
discriminatorie și fetișizantă, după 
care muncitorul nu ar fi apt pentru 
efortul intelectual, pentru studiu și 
gîndire înaripată și că deci nu poate 
ajunge medic, inginer, om de știință, 
artist, filozof sau matematician. în 
condițiile societății noastre întregul 
popor — prin asaltul școlilor de toate 
gradele — demonstrează, pe lingă o 
mare sete de cultură, generoase ap
titudini pentru cucerirea științei. 
Astfel că fetișizarea unor profesii — 
ca aceea de medic, stomatolog, ingi
ner, chimist, profesor etc. — nu mai 
impresionează pe nimeni, fiind evi
dent că în aceleași condiții fiecare 
poate ajunge și medic, și inginer, și 
artist etc, numai să muncească.

O ierarhie puternică și generoasă 
de valori, de talente, de disponibili
tăți spirituale se află răspîndită 
adine în colectivitate, în popor, în 
toate cîmpurile de activitate. Se 
poate spune că ierarhia socială con
stituită stă cu picioarele — sau cu 
temeliile — pe o altă ierarhie de va
lori umane cuprinse în spiritul ma
selor, ca pe un foc sacru pilpîind 
adine în masa umană — și care își 
trimite de acolo mesajele sale, în
țelepciunea și geniul său — tot ceea 
ce numim cu un cuvînt potențialul 
creator al poporului. De densitatea 
și de calitatea acestni nivel de apti
tudini intelectuale, de efervescența 
spirituală și de pregătire a colecti
vității depinde în fond nivelul Ia care 
se pot ridica vîrfurile gîndirii și ale 
cutezanței creatoare ale unui popor. 
Acest potențial uman calitativ în si
nul societății noastre este semnul 
unei puteri creatoare deosebite și 
care garantează progresul nostru so
cial.
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a rămas la București

prevesteau acest lucru. U.T.A. a pro
fitat ieri de două greșeli, mai mult 
decît copilărești și și-a asigurat o vic
torie prețioasă.

La Craiova și Brașov gazdele au 
învins la limită — pe Jiul și respectiv 
Farul. In schimb, la Ploiești, Petrolul 
nu și-a putut valorifica avantajul te
renului propriu, în fața unei vechi și 
foarte dificile rivale — Dinamo Bucu
rești. Tabela de marcaj a rămas ima
culată timp de peste o oră, reflec- 
tînd o situație de fapt. Către sfîrșitul 
partidei, însă, Naghi aduce victoria 
hucureștenilor prin unicul gol al jo
cului.

Și acum etapa a doua, duminică 27 
august: La București Dinamo—Uni
versitatea Craiova și Steaua—A.S.A. 
Tg. Mureș ; la Arad U.T.A.—Rapid ; 
la Pitești 
roșu ; la 
la Cluj 
cău și la

F. C. Argeșul—Steagul 
Petroșeni Jiul—Progresul; 
Universitatea—Dinamo Ba- 
Constanța Farul—Petrolul.

Rezultate din divizia B
SERIA I : Electronica Obor — 

Chimia Suceava 0—0; Sîderur- 
gistul Galați — Poiana Cîmpina 
2—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț — 
C.S.M.S. Iași 1—2; Victoria Ro
man — Metalul București 1—0 ; 
Flacăra Moreni — Chimia Rîm- 
nicu Vîlcea 2—1 ; Portul Constan
ța — C.F.R. Pașcani 2—0 ; Poli
tehnica București — Metrom Bra
șov 1—1.
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Cristina Balaban (Dinamo Bucu
rești) cu patru titluri individuale și u- 
nul de ștafetă, Vladimir Moraru 
(Steaua București) cu două titluri in
dividuale și trei de ștafetă, Dionisie 
Naghi (Mureșul Tg. Mureș), cu trei 
titluri individuale — au fost „eroii" 
campionatelor naționale de seniori, 
competiție ce a încheiat șirul între
cerilor de înot cu caracter republi
can din această lună. Duelul brasiș- 
tilor Costa și Șoptereanu, care și-au 
împărțit din nou victoriile cu rezul
tate — în special la 100 m — de 
bună valoare, performanțele Agnetei 
Sterner (1:11,0 la 100 m delfin, 2:38,1 
la 200 m delfin) și Cristinei Balaban 
(64,2 la 100 m liber) au reținut aten
ția în primul rînd.

Dar rezultatele înregistrate la acest 
campionat, luate în ansamblu, se si
tuează sub așteptări, deși sînt superi

INOTATOAREA MAGHIARĂ IU- 
DITH TUROCZI a stabilit un nou 
record european în proba de 100 m 
liber : l’00”8/10 ; vechiul record, de
ținut de Martina Grunert (R.D.G.), 
era de l’01”2/10.

TURNEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI MONDIAL DE ȘAH 
PENTRU JUNIORI a continuat cu 
runda a 2-a, în care jucătorul ro
mân D. Ghizdavu a întrerupt cu un 
ușor avantaj la suedezul Asplund. în 
clasament conduce Huebner (R.F.G.) 
cu 2 puncte, urmat de Kaplan (Porto 
Rico) cu un punct și o partidă între
ruptă. Ghizdavu are o jumătate de 
punct și o partidă întreruptă.

ÎN LOCALITATEA OLANDEZA 
GRONINGEN A AVUT LOC IERI 
MECIUL FEMININ DE ATLETISM 
OLANDA—ROMANIA. Victoria a re
venit gazdelor la diferență de trei 
puncte : 60—57.

Iată cîștigătoarele celor 11 probe : 
100 m — Wilma van den Berg (O) 
ll”7/10 ; 200 m — Wilma van den 
Berg 23”9/10 ; 400 m — Lia Louer (O) 
54”6/10 ; 800 m — Ileana Silai (R)
2’05”6/10 ; 80 m garduri — Mieke Sterk 
(O) ll”l/10. Cu același timp a fost 
cronometrată și românca Valeria Bu- 
fanu, care a egalat recordul național; 
lungime — Viorica Viscopoleanu (R) 
6,12 m ; înălțime — Virginia Bonei 
(R) 1,72 m ; suliță — Mihaela Peneș 
(R) 49,02 m !; greutate — Ana Sălă- 
gean (R) 15,53 m ; disc — Lia Mano- 
liu (R) 49,62 m ; ștafeta 4 X100 m 5 
Olanda 45”6/10 ; România 48”8/10.
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A doua ediție a „Cupei orașului 
București" a reunit, alături de se
lecționata orașului Leningrad, trei 
echipe ce vor participa la apropiatele 
campionate europene : România, Un
garia și Grecia, dînd antrenorilor un 
prim prilej de verificare a formații
lor în vederea acestei confruntări. 
Baschetbaliștii români s-au comportat 
mulțumitor de-a lungul celor trei 
zile de întreceri în care au obținut 
tot atîtea victorii. în acest fel, ei au 
ocupat primul loc, reeditînd succesul 
din 1962.

Meciul România—Grecia, care a 
încheiat turneul, a prilejuit jucători
lor noștri o binemeritată revanșă 
după înfrîngerea de la Balcaniada din 
mai. Diferența realizată (92—73) se 
datorește în special ritmului alert im
primat de sportivii români în repriza 
întîi.

„Apărarea agresivă" pe tot timpul 
jocului, aleasă de antrenorii echipei 
noastre, pentru viitoarele întîlniri in
ternaționale, constituie, se pare, o 
reușită tactică ; ea corespunde mai 
bine temperamentului jucătorilor -și. 
compensează statura lor mai mică. O 
apreciere definitivă va putea fi fă
cută, însă, după viitoarele turnee pe 
care baschetbaliștii noștri le vor sus
ține în Italia și Polonia.

în deschiderea programului de ieri, 
selecționata orașului Leningrad, care 
a ocupat locul doi în clasamentul fi
nal, a învins echipa Ungariei cu 
92—53 (47—30).

SERIA a Il-a : C.F.R. Timișoara
— A. S. Cugir 6—0 ; C.F.R. Arad
— Industria sirmel Cîmpla Turzii 
1—0 ; Olimpia Oradea — Gaz 
metan Mediaș 4—0 ; C.S.M. Reși
ța — Minerul Baia Mare 2—0 ; 
C.S.M. Sibiu — Politehnica Timi
șoara 3—0; C.F.R. Cluj — Vago
nul Arad 2—3 ; Metalul Hune
doara — Crișul Oradea 1—1.

oare celor de anul trecut. Este ade
vărat că de la startul unor probe au 
lipsit cîțiva favoriți — mai ales din
tre cei tineri, aflați în concursuri pes
te hotare — care ar fi putut înviora 
disputele (în această privință credem 
că federația de specialitate a greșit 
programînd turnee în discordanță c« 
calendarul competițional intern); dar 
la fel de adevărat este faptul că ma
joritatea participanților au dovedit o 
formă sportivă necorespunzătoare, deși 
unii dintre ei (C. Moraru, H. Schier, 
T. Șerban, M. Potoceanu, M. Andrei, 
A. Soos, D. Demetriad, Ingrid Un
gur, Gica Manafu, Dorina Mezinca) 
au avut în acest sezon condiții de 
pregătire superioare. Constatarea este 
cu atît mai neplăcută în ce-i privește 
pe înotători cu cît la sfîrșitul acestei 
săptămîni ei vor întîlrii redutabila re
prezentativă a Franței.

rin duri
ITALIANUL GIORGIO GAGNOT- 

ȚO s-a situat pe primul loc în proba 
de trambulină a competiției de sări
turi în apă „Cupa Europei" ce se 
desfășoară la Helsinki. El a fost ur
mat de Roar Elken (Norvegia) și Tor 
Andersson (Suedia). Concurenții ro
mâni Pantelimon Decuseară și Ion 
Ganea au ocupat locurile 10 și, res
pectiv, 14.

1N MECIUL DE ATLETISM SUE- 
DIA-FINLANDA, finlandezul Sum 
Kuha a cîștigat proba de 3 000 m ob
stacole cu timpul de 8’29”8/10 — re
cord național, înaintea suedezului 
Persson — 8’36”6/10. Săritura în înăl
țime a revenit lui Jan Dahlgren 
(Suedia) cu 2,14 m.

„TRIUNGHIULARUL" DE ATLE
TISM ITALIA-S.U.A.-SPANIA a în
ceput la Viareggio. După prima zi 
s-au înregistrat următoarele scoruri: 
S.U.A.-Italia 80—37 ; Italia-Spania 
66—40 ; S.U.A.-Spania 74—31. Atleții 
americani au ocupat primele locuri 
în toate probele. Iată cîteva rezul
tate : 100 m — Carlos 10”2/10 ; înăl
țime — Caruthers 2,13 m ; lungime — 
Bill 7,73 m; ștafeta 4x100 m — 
S.U.A. 39”7/10 ; Italia 39”9/10 ; Spa
nia 40”9/10.

Rubrică realizată de 
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI



1

MANIFESTĂRI
In
INTIMPINAREA
LUI 23 AUGUST

HANOI 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei de 23 August, la Hanoi 
a avut loc o manifestare organizată 
de Comitetul pentru relații cultu
rale cu străinătatea al R. D. Viet
nam. în cadrul manifestării, la 
care au luat parte membri ai Co
mitetului, funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai diferitelor organizații obștești, 
ziaristul Truong Thi și-a împărtășit 
impresiile culese cu prilejul recen
tei sale vizite în țara noastră. El 
a vorbit despre realizările impor
tante obținute de poporul român 
în construcția socialistă, despre aju
torul acordat de partidul și guver
nul țării noastre poporului vietna
mez în lupta sa împotriva agresi
unii.

Au fost de față Ion Moangă, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în R. D. Vietnam, și mem
bri ai ambasadei.

LONDRA 20. — Corespondentul 
Agerpres L. Rodescu transmite : 
Cu prilejul zilei de 23 August, A- 
sociația de prietenie Anglia-Româ- 
nia a organizat sîmbătă la Londra 
o seară închinată României, la care 
au luat parte numeroși membri ai 
asociației. Harry Francis, vicepre
ședinte al asociației, și Vasile Pun- 
gan, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Marea Britanie, 
au rostit scurte cuvîntări. în cadrul 
programului, o orchestră folclorică 
a interpretat cîntece populare ro
mânești.

PRMRUl DANEMARCEI 
VA FACE 0 VIZITĂ 
IN bulgaria

SOFIA 20 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că la invitația lui 
Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Jens Otto Krag, primul minis
tru și ministrul de externe al Da
nemarcei, va face o vizită oficială 
în Bulgaria la sfîrșitul lunii august.

Vizita tovarășa lui
2»

Alexandru Drăghici
în R. P.

VARȘOVIA. — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite: 
La invitația C.C. al P.M.U.P., to
varășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
cîteva zile în R. P. Polonă. Cu 
acest prilej, oaspetele român a vi
zitat orașele Varșovia, Cracovia, 
Zakopane, uzina „Huța Warszawa" 
și Muzeul martirilor din incinta fos
tului lagăr hitlerist de la Oswiecim- 
Brzezince (Auschwitz-Birkenau).

Polonă
în timpul vizitei în R. P. Polonă, 

tovarășul Alexandru Drăghici" a 
avut o convorbire prietenească cu 
tovarășul Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.U.P., în cursul căreia 
au fost discutate unele probleme 
care interesează cele două partide.

La convorbire a participat Tibe- 
riu Petrescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Republica 
Populară Polonă.

Convorbiri între miniștrii comerțului
1 5

MOSCOVA 20. — Corespondentul 
Agerpres N. Cristoloveanu trans
mite :

Ministrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară, care se află de 
cîteva zile la Moscova, a avut con
vorbiri cu ministrul comerțului ex-

terior al U.R.S.S., N. S. Patolicev. 
Au fost discutate probleme privind 
desfășurarea schimburilor comer
ciale româno-sovietice în prezent 
și în perioada următoare.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

HANOI 20 (Agerpres).— Un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
care condamnă recentele bombar
damente întreprinse de aviația a- 
mericană asupna zonei demilitari
zate și regiunii nord-vietnameze 
Vinh Linh. Declarația precizează 
că la 18 august bombardiere de 
tip „B-52“ au atacat în mai multe 
rînduri zona amintită, precum și un 
mare număr de sate din regiunea 
Vinh Linh, situată în nordul aces
tei zone. Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe a 
protestat energic împotriva acestor 
noi bombardamente, subliniind că 
„ele fac parte din escalada extrem 
de gravă întreprinsă de Statele Uni
te împotriva R. D. Vietnam". El a 
arătat că în ciuda protestelor opiniei 
publice mondiale, S.U.A. continuă 
să intensifice și să extindă războiul 
din Vietnam. Totodată, el a reafir
mat voința poporului vietnamez de

a lupta împotriva agresorilor pînă 
la victoria finală.

ANIVERSAREA ZILEI 
CONSTITUȚIEI 
IN UNGARIA

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
Cu prilejul „Zilei Constituției" (20 
august), Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, a rostit o cuvîntare radio
televizată, în care a relevat succe
sele obținute în ultimii ani de po
porul ungar în construcția socia
listă a țării. în numeroase alte re
giuni ale R. P. Ungare au avut loc 
mitinguri la care au luat cuvîntul 
conducători de partid și de stat.

OKINAWA - pe ordinea de 
zi a viitoarelor convorbiri 
japono-americane

Ziarul japonez „The 
Japan Times Weekly" 
publică în ultimul 
său număr un articol 
despre presiunile tot 
mai accentuate care 
se fac în Japonia în 
vederea retrocedării 
Okinawei. Aceste pre
siuni sînt luate în 
considerație de guver
nul japonez, care a 
inițiat o serie de son
daje privind viitorul 
insulei.

„Directorul general 
al Cabinetului primu
lui ministru, Toshio 
Tsukahara — arată 
ziarul — a plecat la 
Naha (capitala Okina
wei) pentru o călăto
rie de patru zile. 
Scopul călătoriei este 
examinarea situației 
de pe insulă. în ziua 
precedentă plecării, 
cabinetul a hotărît 
crearea unui consiliu 
pentru problemele O- 
kinawei. Acest con
siliu este un organ 
consultativ, pus sub 
conducerea directă a 
primului ministru. Pe 
de altă parte, partide
le de opoziție își vor

trimite propriile lor 
misiuni de informare 
în insulă. Misiunea 
Partidului socialist va 
sta 5 zile în Okinawa, 
începînd de la 5 sep
tembrie, iar cea a 
Partidului democrat 
socialist va pleca pe 
22 august. Komeito a 
trimis deja o misiune 
în iunie. De aseme
nea, o Comisie ad-hoc 
a Dietei care se ocupă 
de Okinawa va vizita 
insula în a doua ju
mătate a lunii august.

Aceste misiuni vor 
readuce problema O- 
kinawei pe scena po
litică japoneză înainte 
de vizita primului mi
nistru Sato în &.U-A. 
Conducătorii guver
nului și partidele po
litice sînt interesate 
din ce în ce mai mult 
în problema Okina
wei, care în a doua 
jumătate a acestui an 
va domina viata poli
tică a Japoniei. Pri
mul ministru, Eisaku 
Sato, se pregătește să 
ridice problema Oki
nawei în cursul tra
tativelor din noiem

brie cu președintele 
S.U.A. De altfel, ea va 
fi în centrul convorbi
rilor. Vizita șefului său 
de cabinet, Tsukahara, 
are ca misiune să se 
informeze asupra stă
rii de spirit a popu
lației locale în per
spectiva apropiatelor 
convorbiri la nivel 
înalt japono-america
ne. Guvernul crede 
că este o datorie ur
gentă a sa să se pre
ocupe de nivelul de 
viață al locuitorilor 
insulei și să-i pregă
tească pentru reunifi- 
care. Tsukahara va 
trebui totodată să in
formeze despre ati
tudinea americană cu 
privire la lichidarea 
bazei nucleare de pe 
insulă.

Pe de altă parte — 
conchide ziarul — se 
speră că noul Consiliu 
al Okinawei va lua în 
discuție un important 
număr de probleme 
politice, economice, 
administrative care 
vor fi ridicate de vii
toarea retrocedare a 
insulei".

Festivalul 
internațional 

pentru pace 
de la Istanbul

ANSAMBLUL DE
DANSURI ROMÂNESC 
PE LOCUL ÎNTÎI

ISTANBUL 20 (Agerpres). — 
La Istanbul a luat sfîrșit festiva
lul internațional pentru pace or
ganizat de Federația națională a 
studenților din Turcia. Cu acest 
prilej au avut loc concursuri de 
dansuri și cîntece populare, de 
teatru de amatori, expuneri și ra
poarte pe teme de artă și cultură. 
La festival au participat peste 600 
de studenți reprezentînd 11 țări, 
printre care și un ansamblu artis
tic al Uniunii asociațiilor studen
ților din România.

La concursul de dansuri popu
lare ansamblul românesc a ocu
pat locul întii.

Locurile doi și trei au fost ocu
pate de echipele Bulgariei și Uni
unii Sovietice. La concursul echi
pelor de teatru locul întii a fost 
atribuit echipei iugoslave.

agențiile de presă transmit
sa

Cel de-al 28-lea festival 
cinematografic se va deschide 
la 26 august, la Veneția. Festivalul 
va dura pînă la 8 septembrie.

tului vest-german. La miting a luat 
cuvîntul Albert Norden, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
care a evocat figura marelui luptător 
antifascist.

Cel de-al 29-lea Congres 
extraordinar al Partidului 
Socialist din Japonia ?i a în- 
cheiat lucrările. Congresul a ales noua 
conducere a partidului. în funcția de 
președinte a fost ales Seichi Katsu- 
mata, iar secretar general Koichi Ya
mamoto.

Mitingul de la Buchen-
WUld. Cu prilejul comemorării a 23 
de ani de la moartea lui Ernst Thăl- 
mann, președintele Partidului Comu
nist din Germania, la Buchenwald a 
avut loc un miting la care au luat 
parte peste 5 000 de persoane, prin
tre care 150 reprezentanți ai tinere-

Trupele britanice au în
ceput retragerea din Bots
wana — se relateaza din Gabero
nes, capitala acestui stat. Așa cum se 
anunțase încă înainte de proclama
rea independenței fostului protectorat 
britanic Bechuanaland (30 septem
brie 1966), trupele engleze urmau să 
fie retrase treptat din Botswana.

Armata congoleză continuă acțiunile de lichidare a 
mercenarilor. Postul de radio Kinshasa anunță că populația din provincia 
orientală din Congo, a cărei capitală, Bukavu, a fost ocupată de mercenarii albi 
conduși de belgianul Schramme, s-a revoltat împotriva mercenarilor, alăturîn- 
du-se armatei naționale congoleze dislocate aici pentru a lichida rebeliunea. 
Unitățile armatei congoleze, informează agenția Reuter, au reocupat o parte 
din orașul Bukavu și continuă operațiunile de lichidare a mercenarilor.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, Kiesinger, ?ia încheiat 
vizita de opt zile în Statele Unite, în 
cursul căreia au avut loc convorbiri cu 
președintele Johnson. în drum spre 
Bonn, cancelarul va face o scurtă es
cală la New York.

SE CAUTĂ O STRATEGIE
GLOBALĂ A DEZVOLTĂRII

(Urmare din pag. I)

care era de 3,5 la sută în 
perioada 1955—1960, a pro
gresat pînă la 5,2 la sută 
între anii 1960—1964. A- 

. ceasta nu este totul. Dato- 
, rită faptului că după 1960 
• în țările ? în curs de dez
voltare ritmul de creștere a 
populației s-a accentuat an 
de an, sporul produsului 
real pe cap de locuitor a 
scăzut de la 2,4 la sută pe 
an în perioada 1955—1960, 
la 1,6 la sută pe an în pe- , 
rioada 1960—1964.

Raportul de schimb s-a 
deteriorat în 1960 în defa
voarea țărilor în curs de 
dezvoltare și procesul a con- 

. tinuat fără întrerupere. Ast
fel, în 1965 cererea de ma
terii prime și produse agri
cole — care reprezintă ma
rea majoritate a exportului 
țărilor în curs de dezvoltare 
— a scăzut simțitor. Conco
mitent au scăzut prețurile 
la aceste produse. Astfel, 
prețurile s-au redus în ulti-

mii doi ani la cauciuc, de delegați au apreciat că 
plumb, ceai, carne de vită, aceste obstacole sînt, într-un 
uleiuri vegetale etc. în 1964 număr însemnat de cazuri, 

mai redutabile chiar decît 
taxele vamale. Pe drept 
cuvînt, vorbind despre re
zultatele deceniului dezvol
tării, secretarul general al 
C.N.U.C.E.D., Râul Pre- 
bish, l-a caracterizat ca pe 
o perioadă „de frustrare și 
de disperare".

Gama problemelor țărilor 
în curs de dezvoltare este, 
după cum se vede, pe cît de 
variată pe atît de vastă. Ac
tuala sesiune a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare 
are drept obiectiv prin
cipal ierarhizarea acestor 
probleme și pregătirea or
dinii de zi provizorii 
a celei de-a doua Conferin
țe a Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare de 
la New Delhi (1 februarie 
—25 martie 1968). Ea nu 
trebuie considerată însă ex
clusiv sub raport organizato
ric', ’ întrucît participanților 
le revine sarcina de a ajuta

prețul zahărului pe piața Sta
telor Unite era de 5,72 cenți 
livra, în 1965 — de 2,03 
cenți, pentru a ajunge în 
1966 (al treilea trimestru) 
la 1,5 cenți. Aceasta înseam
nă că, chiar menținîndu-și 
exporturile la același nivel, 
țările în curs de dezvoltare 
obțin mai puține mărfuri 
în schimbul produselor lor.

Un fenomen mereu mai 
alarmant este accentuarea 
concurenței produselor sin
tetice (fibre, cauciuc, mate
rii plastice), ceea ce are e- 
fecte defavorabile asupra 
exportului de materii 
me naturale ale țărilor 
curs de dezvoltare.

în sfîrșit, după cum

pri- 
în

se 
relevă într-un raport al co
misiei pentru articole manu
facturate, tuturor acestor 
dificultăți li se adaugă ob
stacolele netarifare ce se 
ridică în calea comerțului 
țărilor în'curs de dezvoltare. 
La actuala sesiune, o serie

INDEPENDENTA TARII s ♦
———  ———

CORESPONDENȚĂ. 
DIN ALGERIA

In flecare an, la 20 august, poporul 
algerian aduce un vibrant omagiu 
martirilor săi căzuți pentru elibera
rea Algeriei de sub dominația colo
nială. La această dată este sărbăto
rită Ziua luptătorilor pentru inde
pendența țării. In fiecare oraș sau sat 
algerian, populația pornește în pele
rinaj spre locurile unde timp de șapte 
ani s-au dat mari bătălii. In 1955, tot 
la 20 august, o bătălie memorabilă 
s-a desfășurat în regiunea Constan
tine, unde forțele patriotice au cuce
rit o serie de orașe și sate. De ase
menea, acum 11 ani, la 20 august, în
tr-un sătuc din celebra vale a Suma- 
mului, la Ighezoul, a avut loc un con
gres de o mare importanță pentru 
lupta de eliberare a țării. La acest 
congres a fost elaborată platforma 
politico-militară de natură să per
mită forțelor patriotice algeriene 
să-și armonizeze metodele și mijloa
cele de luptă pentru cucerirea iude? 
pendenței.

La Alger, comemorarea acestei re-t 
marcabile date a început încă de sîm
bătă seară prin deschiderea, în pre
zența președintelui Boumedienne, a 
unei expoziții 'de fotografii intitulate 
„Luptătorul pentru independență 1 
ieri, azi și mîine".

Duminică dimineața, la Chreia, im
portantă localitate situată în munții 
Atlas, a fost dezvelit un monument 
simbolizînd acțiunile luptei de elibe
rare desfășurate aici de detașamen
tul „Atlas-Blîdean".

In întreaga țară și în special in 
■ munții Aures, în Kabylia, au avut 
loc duminică manifestări asemănă
toare,

ți C. BENGA

în legătura 
cu situația; 
din Orientul! 
Apropiat

NEW YORK (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat publicității un raport 
asupra situației victimelor civile 
ale ostilităților din Orientul Apro
piat, în care se arată că la începu
tul lunii august necesitățile minime 
de alimente, adăpost și asistență 
medicală ale refugiaților erau sa
tisfăcute, dar aranjamentele actua
le sînt precare și trebuie ameliorate. 
Raportul, adresat Consiliului de 
Securitate și Adunării Generale, a 
fost elaborat potrivit rezoluției din 
4 iulie a Adunării Generale, în 
baza informațiilor furnizate de Ofi
ciul de ajutor pentru refugiații din 
Palestina și de Goran Gussing, re
prezentantul personal al secretaru
lui general, trimis la fața locului.

★
AMMAN (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul din 
Amman al agenției Reuter, la 20 
august a continuat repatrierea re
fugiaților arabi în teritoriul ocupat 
de Izrael de pe malul vestic al Ior
danului. Prin cele două puncte sta
bilite în acordul iordaniano-izrae- 
lian s-au reîntors la locur-ile de 
baștină 2 500 de persoane.

cris- 
ceea

— cu anticipație — la 
talizarea soluțiilor. Este 
ce secretarul general al 
C.N.U.C.E.D. a numit „po
sibilitatea de a stabili o 
strategie globală a dezvoltă
rii". Dar rezultatele rămîn 
încă în domeniul așteptării.

La sesiunea C.N.U.C.E.D. 
participă și o delegație a ță
rii noastre. După cum se 
știe, România, dezvoltînd 
continuu cooperarea econo
mică și tehnico-științifică, 
legăturile comerciale cu ță
rile socialiste, militează ac
tiv pentru un comerț inter
național cu toate țările lu
mii, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, fără bariere 
și discriminări, pe baza ega
lității depline în drepturi, 
și avantajului reciproc, 
în cadrul conferințelor și 
reuniunilor internaționale, 
România, prin propunerile 
și intervențiile sale, a spri
jinit în pemanență intere
sele țărilor în curs de dez- 

■ voltare, năzuința lor spre 
progres economic și social.

Un comitet constitutiv al 
Uniunii naționale revoluțio
nare a fost creat în Yemen 
— anunță agenția M.E.N. Comitetul, 
care își va asuma responsabilitățile 
pentru apărarea revoluției din Ye
men, este compus dintr-o sută de 
membri și are ca președinte pe șeful1 
statului, mareșalul Abdallah Sallal.

Inundații în India.In urma 
unor ploi torențiale, rîul Juma s-a 
revărsat inundînd peste 70 de sate 
aflate în apropiere de capitala Indiei, 
Delhi. După cum menționează agen
ția Reuter, peste 40 000 de persoane 
au rămas fără adăpost. Autoritățile 
locale au adoptat măsuri pentru eva
cuarea populației din regiunea sinis
trată.

Furt la Orly. Aeroportul in
ternațional Orly, de lîngă Paris, a fost 
sîmbătă teatrul unei acțiuni tâlhărești 
de mare amploare. Un grup de ban
diți mascați au furat suma de 200 000 
de dolari, în lingouri de aur și de
vize străine. Pătrunzînd într-unul din 
depozitele aeroportului, ei au lovit 
paznicul în cap, au tăiat firele tele
fonice și cu ajutorul unei flăcări oxi- 
acetilenice au deschis seiful. Alarma 
a fost dată abia cînd și-a revenit 
paznicul în simțire.

Rhodesia. Intensificând acțiunile re
presive, regimul rasist încearcă să 
stăvilească lupta tot mai intensă a 
forțelor patriotice, fn fotografia de 
mai sus — un polițist într-o opera
țiune de urmărire a „elementelor sub

versive"
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SCĂDEREA PRODUCȚIEI mai mare scădere a fost înregis

trată în Olanda (19 la sută) și R. F. 
a Germaniei (13,2 la sută).

CARBONIFERE IN C.E.E.
Potrivit Buletinului economic 

francez „Agefi", producția de căr
bune a țărilor Pieței comune a 
scăzut în primele șapte luni ale 
acestui an cu 111,35 milioane tone, 
ceea ce reprezintă o scădere cu 10 
la sută față de perioada corespun
zătoare a anului precedent. Cea

COSTUL VIEȚII IN

ARGENTINA
publicat 
Muncii

de 
din

Potrivit unui studiu 
Confederația Generală a 
Argentina, în perioada iulie 1966—iu
lie 1967 costul vieții a crescut în a-

ceastă țară cu 34,2 la sută. în aceeași 
perioadă puterea de cumpărare a oa
menilor muncii a scăzut cu 11 la sută. 
Potrivit studiului, numărul șomerilor 
totali sau parțiali depășește 1 300 000.

COMERȚUL

EXTERIOR BRITANIC
Comerțul exterior al Marii Brita

nii a înregistrat în luna iulie un 
sold pasiv mai mic decît în lunile 
precedente — se anunță din Lon
dra. In timp ce exportul a cunos
cut o scădere ușoară, importul a 
înregistrat o reducere sensibilă. In 
luna iulie au fost exportate măr
furi în valoare de 425,7 milioane 
lire sterline, față de 436,2 milioane 
cit a fost în luna precedentă. Im
porturile au fost de 489,5 milioane 
lire sterline, față de 551,7 milioane.

Experții britanici sînt de părere

că îmbunătățirea tabloului statis
tic al comerțului exterior din luna 
iulie nu trebuie considerată ca înce
putul unei tendințe, favorabile în 
acest domeniu. In ce privește ex
porturile, ritmul de creștere al lor 
este cu mult mai mic decît cel 
prevăzut la începutul anului. In 
același timp, se consideră că 
reducerea importurilor în iulie 
cu peste 60 de milioane lire 
se datorează în cea mai mare 
parte micșorării cantităților de 
petrol livrate din Orientul Apro
piat, precum și întîrzierilor descăr
cării de mărfuri în porturile brita
nice în urma închiderii Canalului 
de Suez. Astfel, rezultatele favora
bile din luna iulie ale comerțului, 
exterior britanic par a nu influența 
prea mult situația precară a balan
ței de plăți în general.'
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