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Dacă nașterea sau copilăria ți-au 
oferii șansa de a respira cîfiva ani 
consecutivi, la Sud, acolo unde 
Dunărea face bucla de bălți pe ul
timele valuri ale curgerii ei, tn 
Oltenia de jos, printre marele grîu 
și țanțoșul porumb, nu-fi va fi 
greu să te întorci astăzi, în acest 
septembrie înalt, pe acele locuri, 
și să resimți încă o dată, cu în
tregul tău suflet, dulceaja zilei de 
toamnă, felul cum soarele îngă
duie pămînfului rămînerea în 
viață a culorilor verii.

Dar cum arată Sudul, astăzi, în 
această oră dulce de septembrie, 
cînd viile sînt aproape coapte, cînd 
prin curți sînt scoase butoaiele 
mari să fie spălate cu apă fiartă, 
cînd podurile caselor sînt mătu
rate ca să fie curate toată iarna 
și să miroase în ele a fructe re
zistente și a vară nesfîrșită ? Vezi 
cumpăna acelei fîntîni ? Dacă o vei 
coborî în fînfînă, dacă umeda ciu
tură se va lovi de buduroaie și 
dacă vei auzi asta, dacă se va 
umple ciutura de apă și o vei 
trage înapoi și apa se va auzi că- 
zînd peste marginile ei clătinate 
pînă jos, în adîncul sonor, miste
rios și întunecat, dacă vei ști să 
descifrezi vocea cîmpiei, regretul 
vegetației și zborul ultimelor pă
sări, atunci, în ora aceasta de sep
tembrie nemaipomenit de dulce 
și de luminoasă, vei fi fericit.

Fie că ai amintiri de pe acolo, 
fie că n-ai, simți cum ți se lipește 
sufletul de ferestrele acelor case 
care n-au nimic de ascuns, de co
voarele acelor pereți care leagă în 
lînă și în bumbac o istorie, de 
vocile acelor oameni care se stri
gă peste gard : Nea Vasile, vezi, 
bă, că mîine mergem cu brigada 
sus, la vie, nea Tudore, vezi că 
s-au suit doi copii în nuc, nea 
Costică, ai grijă că veni poșta 
etc, etc.

Am făcut unul dintre cele mai 
frumoase drumuri din viața mea, 
trecînd balta Cîrnei și a Bistrețu- 
lui, spre Dunăre, încolo, unde 
geme puhoiul de ape al fluviului. 
Căutam pe un președinte de' coo
perativă, Petre Tănase, care parcă 
se refugiase cu tot satul său Du
năreni peste baltă la cositul finu
lui și la celelalte cîte sînt acum 
spre toamnă necesare brațului care 
muncește și gîndului plin de spe
ranță. In hîrtoapele unui drum în
fiorător, pe sub plopii și sălciile 
unei păduri de o rară sonoritate, 
parcă acvatică, am trecut spre Ur
iels locurilor, am simțit dogoarea 
ultimă a pămînfului și am văzut 
peștii țipînd în apa tulbure a bălții, 
pe cînd caii pășteau împiedicați și 
pe cînd cîinii lătrau, în amurg, la 
luna pe care o simțeau venind. Și 
mi-a fost imposibil să-l găsesc pa 
omul acesta acolo. Moment de mo
ment el ne depășea prin stînga sau 
prin dreapta, fără să-i apucăm ur
ma. Și n-am putut să-l găsesc decît 
seara, în sat, dar, ceva din farme
cul întîlnirii noastre se ștersese căci 
mi-ar fi plăcut mult de fot să-l 
găsesc acolo, în acel peisaj tulbu
rător, sub acei plopi și sub acele 
sălcii în care apa bălții și apa Du
nării se înfîlnesc și gîlgîie ca în re
ceptoarele unor telefoane ciudate. 
Și am găsit totuși un alt om, un
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La hidrocentrala

Cele 6 luni care au trecut de la 
declanșarea, în întreprinderile re
giunii noastre, a acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii au fost deosebit de rod
nice. Mai întîi, întrucît s-a acordat 
o mare atenție modului în care se 
întocmeau în întreprinderi studii
le și analizele și se stabileau mă
surile cuvenite. Apoi, datorită fap
tului că de la bun început s-a por
nit de la ideea că acțiunea de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii constituie acel cadru pri
elnic fructificării inițiativelor și 
propunerilor menite să asigure nu 
numai îndeplinirea ritmică a pre
vederilor planului, ci mai ales ri
dicarea nivelului general al efi
cienței activității economice. în a- 
cest sens, se poate afirma că orga
nele și organizațiile de partid, do
vedind o deplină înțelegere a 
scopului acțiunii, au imprimat a- 
nalizelor și studiilor un caracter 
activ și le-au orientat, în primul 
rînd, spre problemele esențiale ale 
activității fiecărei întreprinderi, 
prin prisma intereselor generale 
ale economiei naționale.

Momentul în care ne aflăm este, 
deci, propice pentru a formula cî- 
teva concluzii. Se remarcă, în ma
joritatea întreprinderilor, compe
tența și profunzimea studiilor e- 
fectuate, a soluțiilor propuse, ceea
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ce influențează pozitiv creșterea e- 
ficienței economice a activității 
productive. Nu totul a mers însă 
de la început pe făgașul cel bun. 
Au trebuit înlăturate unele 
rese înguste, departamentale care 
vizau laturi unilaterale ale ac
tivității unei întreprinderi 
alteia și nu țineau seama de econo
mia regiunii în complexitatea ei. 
Tocmai așa se explică unele 
„rezistențe", atunci cînd s-a pro
pus de către colectivul regional . 
însărcinat cu acțiunea amintită 
comasarea unor întreprinderi, sec
ții, sectoare și servicii funcționale, 
sau înființarea unor noi compar
timente, dar nu în detrimentul e- 
ficienței economice. Astfel, în ca
drul unităților forestiere, însușin- 
du-se aceste propuneri, s-au coma
sat 6 sectoare de exploatare, unde 
au fost redistribuiți peste 600 de 
salariați neproductivi, realizîn- 
du-se o economie anuală la fon
dul 
lei. 
tra 
ția

înțe

sau

de salarii de circa 3 milioane 
La întreprinderea minieră Va- 
Dornei s-a concentrat produc- 
de la 4 la 2 mine, fapt ce a

ui!

Cărările
Macheta Casei 
de cultură a 
sindicatelor din 
Galați, care se 
află în 

strucție

atras după sine economii însem
nate la cheltuielile de regie și la 
fondul de salarii.

Exemplele nu epuizează nici pe 
departe amploarea măsurilor pri
vind mai buna folosire a forței de 
muncă, asigurarea unei proporții 
raționale între muncitorii de bază 
și auxiliari. Aceste măsuri se a- 
plică sistematic, concomitent cu 
cele referitoare la utilizarea cît 
mai deplină a capacităților și spa
țiilor de producție, eliminarea 
stagnărilor și întreruperilor, me
canizarea și automatizarea unor 
procese tehnologice, identificarea 
unor noi metode de prelucrare și 
valorificare superioară a materii
lor prime și materialelor. La_ uzi
nele textile ~ “ ■ - “ ~ ■
șani, de pildă, prin reamplasarea 
utilajelor existente se creează un 
spațiu disponibil în care se pot 
monta încă 132 războaie automate 
de țesut, ceea ce înlesnește reali
zarea suplimentară a unei produc
ții- anuale de pesțe 2 milioane mp 
țesături, cu un beneficiu de aproape 
2 milioane lei. Posibilități de creș
tere a producției, pe seama utili
zării mai bune a spațiilor existente, 
s-au dezvăluit și la Filatura de 
in și cînepă Fălticeni. Prin ream
plasarea mașinilor s-a creat aici loc 
pentru montarea unei linii de fila
re a fibrelor de in în amestec cu 
poliesteri. Se poate obține, astfel, 
suplimentar o producție de fire a 
cărei valoare depășește 25 milioa
ne lei. Sporuri importante la volu
mul producției se vor obține și la 
Fabrica de zahăr din Bucecea, 
I.R.A. Suceava și altele. La Combi
natul de celuloză și hîrtie Suceava, 
prin găsirea unor metode de pro-

S-A TERMINAT

DE DEVIERE
Cu aproape o lună și jumă

tate mai devreme s-a terminat 
betonarea pe întreaga lungi
me de 740 de metri a galeriei 
de deviere de la hidrocentrala 
de pe Lotru. Pentru a se ajun
ge la această scurtare a 
timpului de execuție, construc
torii au aplicat o soluție mai 
rapidă de betonare, rezultată 
din studiil.ș. făcuțe^ împreună 
cu proiectantul qsupfă stîriciL 
din galerie. Potrivit noii solu
ții, au fost betonate numai a- 
cele porțiuni unde stînca este 
mai slabă. în restul galeriei 
s-a aplicat metoda torcretării 
cu mașini speciale.

Această galerie, prin care 
apele rîului Lotru vor fi scoa
se pentru totdeauna din albia 
lor, este executată în zona 
unde va fi construit barajul 
hidrocentralei. în prezent se 
fac ultimele lucrări pentru de
vierea rîului — eveniment 
care va marca începerea pri
melor. lucrări pregătitoare 
construirii barajului Vidra.

(Agerpres)

ale lemnului
de foc

întortocheate
2

Din pădure la depozit
sa

AI

vineri, 8
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se afla 
si ne-am 
hofărîrea

de recunoștință și purtînd în 
suflet altfel de emoții, cu fo
tul altele decît cele dafe de 
această întîmplare sfranie, 
revoltătoare.

In pauza procesului, oame
nii ne-au vorbit despre tradi
ția școlilor din Focșani, școli 
de renume în care au învă-

mulți, mulți părinți ai elevi
lor și toți acești oameni se 
părea că împietriseră de 
uluire. Pentru ei sala aceasta 
de liceu este locul în care 
au venit adesea, aducînd 
dascălilor copiilor lor flori

*•3
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Cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la nașterea lui Mi
hail Kogălniceanu, sîmbătă di
mineața au fost depuse co
roane de flori din partea Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, Ministerului învăță- 
mîntului, Comitetului de Stat 
pentru Cultură ?i Artă și Sfa
tului popular al orașului 
București, la statuia din Capi
tală a marelui om de stat șl 
istoria român.

Pentru o mare parte a populației, lemnul de foc 
constituie principalul combustibil în anotimpul fri
guros. Cum ajunge acesta la cetățeni ? In mod lo
gic, mecanismul ar putea fi închipuit aproximativ 
așa: I.F.-urile încheie contracte cu întreprinderile 
„Combustibilul", iar în funcție de ele, taie lemnul ; 
acesta e transportat apoi pînă la depozitele de des
facere și de aici, în cîteva zile, ajunge în casa omu
lui. Adică are în față un drum drept. în realitate 
însă, cîte cărări întortocheate trebuie să străbată 
bușteanul și cîte nebănuite obstacole trebuie să 
sară pînă la punctul terminus al călătoriei! Con
tracte, într-adevăr se încheie : pe de o parte, în
treprinderile „Combustibilul" din diferite regiuni 
cer _ în funcție de necesar și de posibilitățile de 
depozitare — anumite cantități, iar pe de altă parte, 
I.F.-urile oferă ceea ce și-au calculat că 
rezultă din volumul tăierilor și din stocuri. Dar 
planul și anexa sa, contractul, oferă suficiente ga
ranții că acțiunea viitoare va fi împlinită cu cer
titudine ? în teorie — da, dar în practică — nu. ■ 
De ani de zile, atît I. F.-urile cît și întreprinderile 
„Combustibilul" dau dovadă de o indisciplină de 
neînțeles în respectarea contractelor, în aducerea 
lemnului de foc către depozite la timpul oportun 
și fără pierderi. încercînd să găsim rădăcinile aces
tor lipsuri, am pornit-o de la pădure. ' . _ ■ '

Să vedem cum se petrec lucrurile la întreprin
derea forestieră Curtea de Argeș (D.R.E.T.I.L. Ar
geș) _ una din cele mai mari furnizoare de lemn 
de foc. cu sarcini importante de livrare pentru 
Capitală, orașul Constanța și regiunea Dobrogea. 
Ce indică cifrele ? La producția globală, pe 8 luni 
planul a fost realizat în proporție de 100,80 la sută ; 
la producția marfă — 100,02 la sută ; planul a mai 
fost îndeplinit la 22 de sortimente. Numai la lem
nul de foc procentul scade : 95 la sută. în acest 
timp, stocul se ridică aproape constant la 180 000

Nicolae BRUJAN
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10 ANI DE LA PROPUNERILE ROMÂNIEI PRIVIND
DEZVOLTAREA COLABORĂRII INTERBALCANICE

La sfîrșiful lunii august, în 
ancheta socială „Dar dum
neavoastră știați I” am rela
tat cazul Vasile Pătrașcu, fos
tul profesor de matematică 
la școala generală nr. 1 din 
Focșani. De ani de zile Va
sile Pătrașcu și-a făcut din 
elevele pe care le medita 
victime ale pornirilor sale a- 
nimalice 1 El a fost deferit 
justiției. Procesul 
atunci încă pe rol 
obligat să anunțăm 
tribunalului.

Sentința s-a dat 
septembrie, în marea sală a 
liceului „Unirea” în fața a 
peste o mie de oameni, a- 
dînc tulburați de rechizito
riul procurorului Ion Țigă- 
nașu.

Erau tn sală cadre didac
tice din oraș și din raion și

FOST DATA
jaf generafii după generafii 
și care au, dat țării savanți, 
scriitori, artiști. Școala în 
care și-a făcut de cap Vasi
le Pătrașcu, clădirea albă, 
cu arhitectură moldoveneas
că, plină acum, în vacanță,

de o liniște solemnă, este 
una dintre cele mai vechi 
din țară ; ea a fost înființată 
cu 136 de ani în urmă.

Un vechi publicist, I. M. 
Dimitrescu, om de peste 84 
de ani, ne-a mărturisit cople
șit de indignare, gîndul aces
ta care nu-i numai al său i

„Vasăzică atîfia oameni au 
lucrat la creșterea generații
lor, atîfia oameni plămădesc 
și se zbat să plămădească 
tot ce-i mai luminos în su
fletele copiilor. Și vine unul 
care își zice dascăl și se 
dedă la acte egale cu crima. 
Locul lui nu poate fi, în 
nici un chip, în școală".

Infr-adevăr, locul odiosului 
individ nu poafe fi, în nici un 
chip, în școală. El pătrunsese 
aici travestit, el era, de fapt, 
un corp străin, el n-avea ni
mic comun cu școala aceasta 
ai cărei învățători și profe
sori, de ieri și de azi, 
bucură de o mare stimă

se
?i

Vasile BARAN 
Mihai SOLIMAN
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Inițiativele de politică externă, care 
își păstrează valabilitatea la 10 ani 
de la lansarea lor, răspund, desigur, 
unor necesități și interese majore 
și permanente ale popoarelor. Este 
cazul propunerilor prezentate Ia 10 
septembrie 1957 de către președin
tele Consiliului de Miniștri al Româ
niei, șefilor de guvern ai Albaniei, 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și Tur
ciei cu privire la dezvoltarea unei 
colaborări multilaterale între aceste 
țări. în mod concret, propunerile ro
mânești preconizau întărirea păcii în 
Balcani, neagresiunea, rezolvarea 
prin mijloace pașnice a oricărei pro
bleme litigioase, dezvoltarea relații
lor economice, culturale, a contacte
lor personale între conducătorii ță
rilor din sud-estul Europei, schimbul 
de delegații, vizite reciproce, extin
derea contactelor între reprezentan
ții opiniei publice ș.a.m.d.

Elaborate într-o perioadă cînd re
lațiile dintre statele balcanice erau 
închistate încă în mare măsură în 
ghețurile războiului rece, propuneri
le guvernului român au fost una din 
primele chemări pe linie de stat de 
a se pune capăt acestei perioade, de 
a se trece, în zona noastră geogra
fică, la normalizarea și dezvoltarea 
legăturilor dintre state, indiferent de 
orînduirea lor socială, la reducerea 
și lichidarea încordării, la înlătura-

rea suspiciunilor, la acțiuni hotărîte 
de asigurare a păcii și prieteniei în
tre popoare, potrivit intereselor vi
tale ale acestora.

Obiectivul propus nu era. desigur, 
ușoi- de atins. în Balcani existau 
probleme în suspensie sau litigioase, 
moștenite dintr-un trecut atît de fră- 
mîntaț încît această zonă fusese de
numită cu drept cuvînt’ „butoiul cu 
pulbere" al Europei. Ca urmare a 
celui de-al doilea război mondial și 
a „războiului rece", relațiile dintre 
unele state balcanice erau practic 
întrerupte.

în aceste condiții. România, care 
promovează cu consecventă o politică 
externă de fermă și activă apărare 
a păcii, a initial acțiunea sa balca
nică. pornind de ia faptul că în a- 
ceastă regiune s-au creat, după 
război, condiții mai favorabile 
decît în trecut pentru statornicirea 
unei păci trainice si dezvoltarea ri
nei largi colaborări internaționale. 
Experiența istorică arătase din plin 
tuturor popoarelor balcanice că inte
resele lor vitale impun statornicirea 
unor relații de înțelegere si de bună 
vecinătate între ele.

Aural CERNEA

(Continuare în pag. a V-a)
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{FAPTUL; IN REGIUNEA CLUJ: SEHTINTA
A FOST DA TĂ
(Urmare din pag. I)

Lumină
Grigore Istodoi de 82 de ani și 

soția sa de 74 de ani din comu
na Breznița de Motru, raionul 
Stieliaia, își pierduseră vederea. 
Dai mi șl speranța. Internați în 
același timp la spitalul din Tr. 
Severin, în urma operațiilor efec
tuate de medicii Vicea și Glavic, 
ambii și-au recăpătat vederea. 
Primul gest făcut după revede
rea cu lumina zilei a fost să aș
tearnă pe hîrtie cuvinte de re
cunoștință pentru cel doi medici, 
rugîndu-ne să le publicăm.

Necazuri
pompiens
tice

Se știe, pompierii sînt totdeau
na „pe picior", gata de start. 
Pompierii voluntari din comuna 
Vîrciorova (Tr Severin) sînt pe 
picior greșit. Cele trei pompe 
manuale de incendiu sînt inutili
zabile în caz de alarmă. Două ^e 
află în satul Ilovița adăpostrte 
.sub cerul liber stricate, cu piese 
lipsă, în curie la dni cetățeni. A 
treia în aceeași stare, se găsește 
în satul Raima. Ce părere au to- 
vaiășii de la Sfatul populai al 
comunei Vîrciofova ? Neglijența 
lor in caz de incendiu (doamne, 
ferește I) ai putea fi fatală $1 în 
al doilea rînd, astfel se gospodă- 
iese bunurile obștești ? Deci, to
varăși, puneți pompele în 
re. Nu vă jucați cu focul.

mișca-

Debitori
dubioși

Zi cunoașteți pe acești oameni f 
Sînt căutațl de ani de zile. Toți 
au de plătit diferite datorii către 
stat. Cheoighe L. Ungureanu, 
fost artificier la secția Leșul Ur
sului, a l M Vatra Dornei a 
cumpărat in 1965 de la coope
rativa de consum Frasin (Gura 
Humorului) mărfuH în valoare de 
11 632,50 lei, După ce a achitat 
cîteva rate, a dispărut din locali
tate, rămtnînd dator cu 7 876 lei. 
La fel a procedat și Petre N. 
Niță (născut la 25 mat 1940 în 
comuna Murgești, raionul Rm. 
Sărat). Fiind angajat la l.l.S. 
„Mătasea Boșie" Ci.snădie a cum
părat mărfuri în rate apoi a dis
părut fără să achite datoria — 
l 795 let. Arpad Bostas din Grin- 
deni a împrumutat 1300 lei de la 
cooperativa de credit „Zorile" 
din Luduș: A restituit 300 lei, 
apoi șl-a părăsit soția și copiii 
nicr-înd fără urme. Pe unde urn
iră acești oameni necinstiți ? 
Fapta lor e o adevărată înșelăto
rie. Dacă-i întîlniți, anunțați uni
tatea unde lucrează sau miliția. 
A sosit scadența.

Cu ocaua
mică

etc.

Un control recent, efectuat de 
lucrătorii de miliție în unitățile 
de alimentație publică (bufete ți 
restaurante) din Capitală, a con
statat că într-un număr de 114 
unități se petreceau diferite ne
reguli. Barmanii vindeau băuturi 
cu lipsă la măsură, diluate
Barmanul de la bufetul „Steja
rul" vindea halbele de bere vă- 
muite chiar și în timp ce lucră
torii miliției întocmeau actele de 
constatare. Cei prinși cu ocaua 
mică au fost trimiși în judecată. 
Aici vor fi „serviți" conștiincios. 
Faptele nu voi fi diluate. Justi
ția măsoară exact.

Mărturie
cu ziua

Alexandru Burlacu din însură
ței (Brăila) a fost amendat de 
sfatul popular al comunei cu 
2000 lei pentru că și-a construit 
o locuință in anul 1966, fără au
torizație de construcție. Nemulțu
mit, A. Burlacu S-a adresat jus
tiției. Doi martori, Vasile Ghinea 
și Ion Tifcă. au declarat că locu
ința a fost construită în 1952, iar 
în 1966 i s-a înlocuit doar aco
perișul. Tribunalul a dispus anu
larea amenzii. Sfatul popular, a- 
vînd în vedere că cetățeanul a 
construit casa într-adevăr în 1966 
și nu în 1952, a solicitat procura
turii trimiterea în judecată a ce
lor doi martori mincinoși. Aceștia 
vor ajunge repede în instanță. 
Deci, minciuna are picioare 
scurte.

Rubrică redactată de t
Stefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICĂ 
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Pentru ca cel puțin 80 la sută din 
localitățile rurale ale regiunii Cluj 
să fie electrificate pină în 1970. cum 
e stabilit in planul cincinal, lucrările 
trebuie să se desfășoare într-un ritm 
de cel puțin 140 de sate anual. Si 
cum cele circa 500 de sate ce vor 
trebui electrificate în această pe
rioadă sînt situate la marginea re
giunii. în localități îndepărtate, cele 
mai multe de munte, cu condiții 
grele de lucru, sînt necesare efor
turi materiale și organizatorice mari. 
Tocmai tlnînd seama de această si
tuație, la comitetul regional de 
partid a fost elaborat, încă în toamna 
anului trecut, un plan de măsuri 
în vederea unei minuțioase pregă
tiri și desfășurări a lucrărilor. S-a 
constituit chiar un comandament 
al electrificărilor și s-a trecut la 
lucru. Dar totul a fost ca un foc de 
paie care s-a stins repede, astfel că 
în august, cînd s-a făcut bilanțul rea
lizărilor pe prima jumătate a anu
lui, s-a constatat că, deși se plani
ficaseră. pe întreg anul, doar 120 de 
sate, numai 24 au fost puse sub ten
siune ; în același timp, din extinde
rile de rețele care trebuiau execu
tate în 167 de sate, nu s-a realizat 
rrtci jumătate. Această situație a fă
cut ca regiunea să ocupe un loc co
daș pe țară, în acțiunea de electrifi
care rurală deloc onorabil,

Este știut că lucrările de electri
ficare sînt condiționate. în primu) 
rînd, de asigurarea fondurilor bă
nești necesare, din care se suportă 
cheltuielile pentru documentație, ma
teriale și construcție. O parte din 
aceste fonduri sînt asigurate de că
tre stat, prin Ministerul Energiei E- 
lectrice, iar o parte de către popu
lație, prin contribuția votată în adu
nările obștești. în ceea ce privește 
fondurile de la populație, acestea au 
fost asigurate doar în proporție de 
64,3 la sută. In unele raioane ca 
Huedin și Cîmpeni, cu numărul cel 
mai mare de sate planificate a fi elec
trificate, încașarea fondurilor este la 
nivelul de 51 și, respectiv, 33 la sută. 
Diferentele de la un sat la altul sînt 
și mai mari, Or. se știe că banca 
nu deschide finanțarea decît atunci 
cînd fondurile sînt asigurate în pro
porție de cel puțin 80 la sută. Nu este 
vorba aici de reaua voință sau de 
neglijența locuitorilor acestor loca
lități. care sînt m-imii interesați să 
aibă cît mai curînd curentul electric 
în locuințe, ci de o slabă organizare 
a încasării sumelor stabilite, treabă 
ce trebuia făcută nu acum, cînd un 
mare număr de cetățeni, mai ales 
din satele de munte, sînt plecați în 
alte localități, ci în iarna trecută, 
cînd aceștia erau acasă. Dacă banii 
se încasau atunci. întreprinderile 
constructoare ar fi avut posibilita
tea să înceapă la vreme executarea 
proiectelor și a lucrărilor. Dar chiar 
șl unitățile de stat și cooperatiste 
din aceste localități, Care au prevă
zut în buget sume pentru electrifi
cări, nu și le-au achitat în între
gime. Cooperativele agricole de pro
ducție n-au achitat 5 milioane lei, 
S.M.T.-urile peste 600 000 lei, coope
rativele de consum peste 400 000 lei.

Deși în planul de măsuri se pre
vedea precis ca pînă la sfîrșitul anu
lui trecut să fie terminată documen
tația pentru lucrările de electrifi
care din 1967, și acest lucru a fost 
neglijat, astfel că în momentul de 
față mai sînt 17 sate care n-au proiec
te de execuție și nici planurile de 
situație. Se poate spune chiar că în 
această privință s-a lucrat mai mult 
la întîmplare. Inginerul Ioan Ga-

vrilă, directorul întreprinderii 
gionale de electricitate, explică 
realizarea documentației prin 
că unele sate n-au dispus de fondurile 
necesare sau că, în unele cazuri, s-au 
făcut restructurări de plan. într-a
devăr, au fost întocmite 16 proiecte 
pentru care nu existau fonduri și 
care nu pot fi folosite din această 
pricină. Piedica cea mai serioasă 
este însă necunoașterea realității de 
pe teren. Sfatul popular al raionu
lui Cîmpeni. de exemplu, a făcut 
nenumărate demersuri pe lîngă 
sfatul regional și întreprinderea de 
electricitate spre a se trimite un 
tehnician topograf, care să facă mă
surătorile respective în satele care 
aveau fondurile asigurate. Dar acest 
tehnician n-a fost trimis. Acum, to
varășul director al întreprinderii de 
electricitate ne asigură că în această 
lună vor fi terminate 12 proiecte 
pentru raionul Cîmpeni. Foarte bine, 
dar e greu de presupus că, în condi
țiile reliefului muntos al acestui 
raion, se va putea lucra la electrifi
cări in toamnă și iarnă. Se mai 
invodă, drept motiv „obiectiv", lipsa 
de capacitate a atelierului de proiec
tare al întreprinderii regionale de 
electricitate. După cît socotim, nici 
acest argument nu poate fi accep
tat în întregime, întrucit în orașul 
Cluj sînt mai multe unităti de proiec
tare care ar fi putut da o mînă de 
ajutor. Conducerea Institutului po
litehnic. de exemplu, s-a și angajat 
să execute unele proiecte model 
pentru electrificarea unor gospodării 
de stat și cooperative agricole de 
producție, întocmind proiectul pen
tru electrificarea C.A.P. „Unirea", 
raionul Aiud. Nu numai însă că nu 
s-a emis comanda pentru acest 
proiect, dar nici măcar nu s-a in
teresat nimeni de soarta lui. Ar fi 
bine ea măcar acum, cînd se pune 
problema pregătirii proiectelor pen
tru 1968. să se tragă concluzii din 
lipsurile anului acesta și să se. sta
bilească măsuri concrete, realiste, 
pentru asigurarea documentației.

Execuția lucrărilor de electrificare 
este dată in principal pe. seama în
treprinderii regionale de electrici
tate și a întreprinderii „Electro- 
montaj". Acestea însă n-au asigurat 
în tot timpul anului un ritm cores
punzător de lucru pe șantiere, fie din

re- 
ne- 

aceea

cauze organizatorice, fie din lipsă 
de materiale. Cel mai mult s-a re
simțit lipsa stîlpllor de beton, a con
ductorilor electrici și a izolatorilor, 
pe care Ministerul Energiei Elec
trice nu i-a asigurat la vreme sau 
deloc. S-a oferit șl posibilitatea ca 
în locul stîlpllor de beton să 
folosiți, în unele cazuri, stîlpi 
lemn. Sfatul popular regional 
angajat să procure acești stîlpi 
plan local, dar pînă în prezent, 
2 813 mc nu s-au asigurat 
360 mc.

După cum am arătat, pentru a asi
gura desfășurarea acțiunii de elec
trificare rurală ființează un coman
dament regional, din care fac parte, 
pe lîngă reprezentanți ai sfaturilor 
populare și întreprinderilor cons
tructoare. șl conducători al orga
nizațiilor cooperatiste, ai Băncii de 
investiții, ai unor întreprinderi și 
instituții de stat interesate în această 
acțiune. Comandamentul nu a 
funcționat însă, în multe cazuri, de
cît formal, membrii săi s-au întrunit 
rar și uneori doar prin... reprezen
tanți, îneît discuțiile n-au fost pur
tate cu competență, iar concluziile 
n-au avut o bază reală. Socotim că 
modul defectuos cum a acționat acest 
comandament este încă una din cau
zele rămînerii în urmă a lucrărilor.

Ce repercusiuni are neîndeDlini- 
rea planului de electrificări rurale ? 
în primul rînd. localitățile respec
tive vor fi lipsite de energie. în al 
doilea rînd. este pusă sub semnul 
întrebării însăși realizarea 
de electrificări pentru anul 
în 1968 sînt prevăzute a 
trificate 140 de sate. Din 
pînă în prezent numai 8 
gurate proiecte, iar circa 70 nu 
nici chestionarele și nici planurile 
de situație 
din simpla 
sate, apare 
localitățile 
cate și axele de înaltă tensiune ce 
trebuie realizate în anul următor. 
Iată de ce socotim că problema tre
buie privită cu toată seriozitatea 
atît din partea sfatului popular re
gional. cît si a întreprinderilor cons
tructoare. în afară de o corelare 
judicioasă dintre construirea axe
lor și satele planificate, va tre
bui să se dea o mare atenție acțiu
nii de constituire a fondurilor de la 
populație și aceasta nu pe bază de 
estimări, ci pe bază de proiecte cel 
puțin la nivel de studiu tehnico- 
economic, pentru a nu fi nevoie de 
suplimentări sau de plusuri de în
casări de la cetățeni. în orice caz, 
trebuie făcut un efort colectiv pen
tru realizarea integrală a planului 
de electrificări rurale pe acest an și 
pregătirea condițiilor de începere la 
vreme a lucrărilor prevăzute pe 1968.

fie 
de 

s-a 
pe 

din 
decît

planului 
următor, 
fi elec- 
acestea, 
au asi- 

au

resnective. De pe acum, 
analizare a listei acestor 
lipsa de corelare dintre 
prevăzute a fi electrlfi-

Ing. luliu IAKAB
Șef de sector în sdețio economică 
a Comitetului regional de partid 
Cluj
Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'*.

CĂRĂRILE
(Urmare din pag. I)

steri (din care 58 000 steri 
la rampe, gata de expedi
ție), cu 80 000 steri peste 
normativ. Cum se explică, 
atunci, rămînerea în urmă 
a livrărilor la lemnul de 
foc?

— Să spunem lucrurilor 
pe nume, afirmă tov. Con
stantin Dascălu, șeful ser
viciului financiar — se dă 
bătaie mai mult la alte 
sortimente. Dar avem și noi 
o fabrică, pentru care 
nevoie de lemn. Și apoi, 
lemnul de 
rnent care 
beneficii. De fapt, aceasta-i 
principala explicație. Nu 
numai la noi, ci la toate 
I.F.-urile. Fiind nerenta
bil, lemnul de foc e ocolit : 
cu cit realizezi mai mult, cu 
atît pierderile sînt mai 
mari. Din această cauză, 
avem în stoc lemn de foc 
ce fusese destinat anilor 
1965 și 1966, în bună parte 
depreciat. Au și început să 
apară unele greutăți fi
nanciare. Chiar săptămîna 
trecută, la un control efec
tuat de bancă, ni s-a atras 
atenția că nu ni se mai a- 
cordă credite pentru stocu
rile mai vechi de un an. 
Se tot vorbește de ani și 
ani de rentabilizarea aces
tor produse, dar practic nu 
apare nici o soluție de ie
șire din impas. După pă
rerea mea, aceasta e „bu
turuga mică" de care ne 
împiedicăm și care trebuie 
dată la o parte.

Iată-ne și la I. F. Sibiu 
(Direcția regională de ex
ploatare, transport și induș-

e

foc e un sorti- 
nu prea aduce

ttializare a lemnului- 
Brașov). Pe 8 luni, această 
întreprindere și-a realizat 
planul la lemn de foc în pro
porție de 88,5 la sută. S-ar 
părea că acest procent, deși 
nu poate să mulțumească, 
nu este, totuși, îngrijorător. 
Să ne punem însă întreba
rea: ce reprezintă, de fapt, 
cele 11,5 procente lipsă? Și 
iată că răspunsul — 7 195 mc 
— pune ' nerealizarea de 
plan într-o cu totul altă 
lumină.

Vizitînd cîteva sectoare 
de exploatare ale acestei 
unități, am constatat că și 
aici se află în stoc, pe di
verse faze (fasonat, scos și 
apropiat), 100 000 steri de 
lemne de foc (30 000 steri 
peste normativ), practic 
fără mișcare. Cu alte cu
vinte, chiar în condițiile 
nerealizării producției, li
vrările n-ar fi trebuit să 
sufere ; cantitățile din pă
dure reprezintă trenuri în
tregi.

— De ce nu livrați ? — 
am întrebat.

— Livrăm, dar livrăm 
puțin — ne-a spus ing. Vir
gil Dobrotă, directorul în
treprinderii. Ca și anul tre
cut, ducem lipsă de 
mijloace de transport. 
I.M.T.F.-ul abia face față 
transporturilor de lemn in
dustrial. iar pe contractul 
încheiat cu autobaza Sibiu 
(D.R.T.A. Brașov) nu se 
poate conta. în iulie și au
gust, de exemplu, cît timpul 
a fost bun și cînd se pu
teau face livrări masive, 
autobaza ne-a „uitat"-eu 
desăvîrșire : nu ne-a dat 
nici o mașină. Dar o bună

aprovizionare cu lemn de 
foc a populației nu poate 
fi făcută decît cu livrări 
ritmice de la pădure, în 
toate lunile anului, și nu 
cu eforturi disperate în a- 
numite luni, cînd fie între
prinderile „Combustibilul", 
fie forurile de resort se în
grijorează, dintr-o dată, la 
gîndul că vine iarna. Pen
tru aceasta, ar trebui ca la 
fiecare început de an pla
nul de transport pentru 
mașinile D.R.T.A. să fie 
conceput la nivelul Minis
terelor Economiei Forestie
re și Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene deta
liat, pe fiecare autobază în 
parte. N-am mai avea sur
prizele de acum ; s-ar în
lătura în acest fel și calea 
lungă pe care o fac cererile 
noastre pînă la obținerea 
mașinilor necesare: I. F.- 
urile înaintează cererile 
autobazelor D.R.T.A., aces
tea le centralizează, le tri
mit, la rîndul lor, către 
D.R.T.A., iar acestea, mai 
departe spre aprobare la 
M.T.A.N.A.

Cam aceleași explicații
— nerentabilitatea produ
selor, greutăți de transport
— le-am primit și la I. F. 
Vrancea (Galați), la I. F. 
Tg. Jiu (Oltenia), I. F. Ji- 
blea (Argeș) ș.a., întreprin
derile forestiere conside- 
rînd realizarea contractelor 
cu „Combustibilul" adevă
rate pietre de moară pe 
umerii 
1) 2,2 
de foc 
cat în 
m c maț mult decît norma
tivele), în mare parte,'

de
lor. Consecințele : 

milioane m c lemn 
se află gata despi- 
pădUri. (cu 400 000

din anii trecuți, 
înseamnă că proce- 

a în- 
2) Șase direcții re- 

exploatare, tran- 
industrializare a 

care 
nu 
de 

foc 
ele 
ale

stocuri 
ceea ce 
sul de depreciere 
ceput). ;
gionale de exploatare, tran
sport și 
lemnului — printre i 
Brașov, Galați, Banat, 
și-au îndeplinit planul 
producție la lemn de 
pe 8 luni, iar 5 dintre 
au, pe primele 7 luni 
anului, restanțe în livrări 
de 72 000 tone. Pentru a se 
face totuși față nevoilor de 
combustibil, s-a recurs la 
compensări 
regiunea Banat, ea 
un mare furnizor de lemn 
de foc, primește mult com
bustibil din regiunea Ma
ramureș, Hunedoara și Cri- 
șana ; regiunea Galați, cu 
zeci de mii de m c de lemn 
blocat în munții Vrancei, 
aduce lemn de foc din re
giunile Mureș-Autonomă 
Maghiară și Bacău ; regiu
nea Argeș livrează pentru 
Capitală și regiunea Bucu-, 
rești. unde nu livrează re
giunile Oltenia, Brașov și 
Banat ; regiunea Suceava 
primește lemn de foc de la 
Cluj, regiunea Iași de la 
Suceava. Ciudată situație : 
zeci și sute de mii de m c 
de lemn zac în păduri, iar 
altele se plimbă de colo 
pînă colo prin țară I E 
ușor de înțeles care sînt 
implicațiile unei atari si
tuații : sume importante 
cheltuite în plus pentru 
devierea traseelor, procese 
deschise zilnic între între
prinderile „Combustibilul" 
și I. F.-uri (numai în cursul 
acestui an. întreprinderile 
regionale „Combustibilul"

și ajutoare : 
însăși

de un profund respect din 
partea tuturor cetățenilor.

Locul odiosului individ este 
acolo, pe banca acuzaților, 
tn haine vărgate, cu spinarea 
îndoită și cu fruntea în po
dea, izbit cu toate tăișurile 
de propriile sale fapte. Căci 
iată, una dintre victime, 
atunci o fetită de 12 ani, este 
astăzi bolnavă psihic, iar pă
rinții ei, doi oameni distruși. 
Cît efort va trebui să depună 
societatea pentru a Vindeca 
ceea ce a traumatizat 
călos.

In timpul ședințelor 
fui proces au venit în 
instanței eleve și părinți, pro
fesoare și profesori, foști co
legi ai inculpatului, vecini — 
denunțînd cu vehemență ti
căloșiile lui Pătrașcu.

Și iată că a sosit momen
tul deliberării. Sala așteaptă 
încordată cuvîntul președin
telui completului, judecător 
Ion Sfănică.

Liniștea, căzută dintr-odată, 
este impresionantă :

„In numele poporului,..’
Pentru mîrșăviile sale Va

sile Pătrașcu a fost condam
nat la 9 ani închisoare co- 
recțlonală șl pierderea, după 
execularea pedepsei, pe timp 
de 6 ani a drepturilor cetă
țenești.

Sala respiră ca un singur 
om.

Sentința a adus în inimi o 
mare ușurare.

un ii-

aces-
fafa

în numele poporului...

Pe fețele și In privirile oa
menilor se văd aprobarea 
și satisfacția.

Vasilo Pătrașcu pășește, 
între milițieni, spre duba 
penitenciarului. Pe străzi, 
elevii se opresc 'și-l pri
vesc.

Despărțindu-se de elevii 
săi, orice profesor lasă în
totdeauna In memoria lor și 
pentru toată viața cea mai 
scumpă amintire. Vasile Pă
trașcu se desparte de foștii 
săi elevi plecînd într-o dubă, 
la pușcărie, lăsînd tn sufle
tele lor dîra dezgustului.

★
Urmărind desfășurarea a- 

cestui- proces, noi ne-am 
făcut o datorie. Asemenea . 
fapte nu admit nlcT-cea mal 
palidă blîndețe, ele impun o 
pedeapsă neîndurătoare, 
exemplară I

Pentru că e vorba de 
școală, locul slint In care se 
formează spiritual viitoarele 
generații ;

pentru că e vorba de pe
dagogi al căror exemplu are 
o înrîurlre directă și funda
mentală In viața elevilor ;

pentru că e vorba de elevi 
care văd șl trebuie să vadă 
în dascălii lor oameni in
tegri, modele de urmat.

De aceea, oriunde se vor 
Ivi asemenea cazuri, noi le 
vom dezvălui fără ezitare 
opiniei publice. $1 întotdeau
na făptașii vor simți forța șl 
oprobiul acestei opinii, pre
cum și necrufătoarea seve
ritate a legii.

(momentul sentinjel )
(Clișeul din stingă)

Nu în școală îți era locul, domnule Pătrașcul 
(după sentință) (Clișeul din dreapta)

Fotografiile :
A. Cartojan '

■ • y

au chemat în judecată 42 
de întreprinderi forestie
re) ș. a. 3) Anual, prin li
vrarea din pădure a unei 
cantități însemnate de lemn 
de foc depreciat și cu umi
ditate peste prevederile 
stas-ului, I. F.-urile sînt 
nevoite să acorde între
prinderilor „Combustibilul" 
peste 5 milioane lei boni
ficații.

Care e calea cea 1 
scurtă pe care se poate ieși, 
din această situație ? Iată 
părerile cîtorva specialiști 
cu care am stat de vorbă 
în cursul anchetei noastre :

Ion Opriș, contabil șef 
la I. F. Sibiu : „Principalul 
lucru, așa cum s-a spus 
nu o dată, este să se re
nunțe cît mai curînd la tri
pla tutelă a întreprinderilor 
„Combustibilul". Dar pro
blema e : cine să preia a- 
ceastă sarcină ? După pă
rerea mea, M.E.F. ar fi cel 
mai indicat. în felul aces
ta ar dispare automat și 
inutilul intermediar de as
tăzi, „Combustibilul". S-ar 
realiza în felul acesta și 
rentabilizarea lemnului de 
foc. E cel puțin o anoma
lie ca întreprinderile fores
tiere să înregistreze pier
deri, iar „Combustibilul" 
să cîștige. (In 1966, M.E.F. 
a înregistrat, la lemnul de 
foc, pierderi în valoare de 
170 milioane lei, iar „Com
bustibilul" un beneficiu de 
79 milioane). De ce unii cu 
folosul și alții cu ponosul?"

Ing. D. Nimară, M.E.F. : 
„în vederea diminuării 
stocurilor mari de lemn de 
foc existente în păduri, se 
cere reparată cît mai re-

pede greșeala făcută în anii 
trecuți de a se renunța la 
atelajele atît de necesare 
pentru mișcarea lemnului 
în diferite faze. S-au făcut 
pînă acum numeroase pro
puneri pentru achiziționa
rea de. atelaje, s-a întocmit 
și o amplă lucrare, dar 
perfectarea lucrărilor întîr- 
zie“. +

G, Georgescu, șeful .ser* . 
viciuliti (/"livrări: "la. Ir F. 
Curtea de Argeș : „Ătft 
pentru o deservire mai 
promptă a cumpărătorilor, 
cît și pentru lichidarea mai 
rapidă a stocurilor . mari 
existente în pădure, ar 
trebui autorizată și vînza- 
rea lemnului de foc din pă
dure, la prețuri diferenția
te în raport cu -’distanța, 
așa cum solicită, de. mult 
timp numeroși cetățeni și 
instituții".

Sînt doaț cîteva propu
neri care nu epuizează, de
sigur, problema. Factorii 
chemați să contribuie Ia 
gospodărirea lemnului,, ca - 
și la buna deservire a ce*,, 
tățenilor — Ministerul E- , 
conomiei Forestiere, Minis
terul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene, co
mitetele executive ale sfa
turilor populare — au da
toria să analizeze situația, 
luînd un șir de măsuri 
care să dea garanția antre
nării neîntîrziate, pînă la 
venirea frigului, a tuturor 
stocurilor de lemn de foc 
aflate în pădure, să înlă
ture piedicile ce stau în 
calea lemnului către consu
mator.

— Duduie, nu ud supărați, rețeta 93 o pot ridica 7
— Luați loc vă rog, se lucrează la ea. In zece 

minute e gata. Dacă vreți, vă mai plimbați puțin.
— Sărut mina. Aștept aici. Singur nu mă plimb 

niciodată.
M-am așezat pe un fotoliu și, ca să-mi treacă vre

mea, mi-am căutat de lucru cu pasagerii acestei 
farmacii.

— Vă rog, de doi lei antinevralgice. Comanda 
asta a făcut-o un tînăr cu mînecele de la cămașa 
de nylon suflecate.

— O cutie de carbocif și de restul antinevralgice. 
Comanda venea din partea unei doamne care după 
atitudine era imposibil să nu aibă rude la Vaslui.

Ca să ajung mai .repede la masa rotundă îmi 
.„permit să vă informez că din cei 62 de cetățeni 

care au -trecut pragul „farmaciei, 61 au cumpărat și 
antinevralgice. Am fitiVitat . la mine acasă, dintr-o 

.. crudă curiozitate, o - parte- din acei cumpărători. 
Am . împrumutat de la vecini o masă rotundă și, 
împreună, cu dumnealor, am atacat problema.

— Ați căzut pe mina unui reporter foarte curios, 
am început eu dintr-un colț al mesei rotunde. 
Sînt un reporter care vrea să știe de ce vă doare 
capul... S-o luăm, de pildă, de la dreapta spre- 
stingă. Aveți cuvîntul dumneavoastră.

— Pe mine mă doare capul, zise primul mesean, 
din cauză de borcane (rîsete).

— Am înțeles. Stafi pe-o stradă liniștită și nu 
aveți liniște. In fiecare minut trece cîte o voce 
care urlă : ,,sticle și borcane goale cumpărăm’.

— Din contră. Se strigă prea puțin (alte rîsete). 
Eu aparțin de Ministerul Industriei Alimentare. 
Din sarcinile stabilite de C.S.P. Ministerul Comer- 

, țului Interior trebuia să ne asigure 
nia anului 1967 cu 60 000 000 bucăți 
din recuperări. Campania durează

■ ți 1 octombrie. Dumnealor ne-au 
la ora actuală, cu 14 000 000 borcane.

— De ce vă doare capul pe dv ți
— Mă doare capul pentru că ne zbatem să facem 

rost cit mai urgent de aceste ambalaje. Căutăm 
să aducem chiar din import. Dacă nu ne descurcăm 
sînt în pericol 7 500 tone de conserve. Să nu te doa
ră capul 7 Pot să iau un antinevralgic 7

— Luați 1 Asigurați-vă și pentru după campanie. 
Aveți cuvîntul dumneavoastră. Vă rog, ocupația 7

— Lucrez la „Combustibilul"-București.
— Și vă doare capul cu anticipație 7 Veți face 

focul la iarnă în sobe cu cărbuni și la gîndul ăsta...
— In locuință am calorifer. Apa îmi dă durerile 

astea de cap.
— Apa 7 Curios. Ce fel de apă I
— Apa care se transportă de la sute de kilo

metri și pentru care statul pierde milioane de lei.
Asistența s-a ridicat în picioare, a numărat anti

nevralgicele și a cerut urgent explicații.
— Pe baza propunerii Ministerului Economiei Fo-

pentru campa- 
borcane goale 
între 15 mai 
rămâi datori,

nu pe...

DE CE
NE DOARE
CAPUL?
Masă rotundă cu cîțiva 
consumatori de antine
vralgice

de Nicuța TĂNASE

restiere s-a întocmit un STAS. Lemnul trebuie să 
sosească la beneficiar cu un maximum de „atîta" 
umiditate. Se calculează greutatea la metrul ster. 
Dacă o depășește, beneficiarul primește o anu
mită bonificație. Ce se întîmplă 7 întreprinderile 
forestiere din țară, ca să-și facă planul cît mai 
rapid, să le iasă primele, trimit lemnele cit mai 
umede. Nu le depozitează. Nu le țin la uscare. 
Numai nouă ne-au transportat în 1966 apă în va- 

’ loare de 1 380 038 lei. Iar în acest an 883 512 lei.
Noi am luat această bonificație, dar ce facem cu 
spațiul pe care ni-l ocupă aceste lemne, pe care 
trebuie să le ținem la uscat ? Ce facem, cu cetă
țenii care — se întîmplă și asta — vor cumpăra 
lemne ude ? In preț intră și apa.

In semn de protest, a luat un antinevralgic dar 
fără apă. Cînd să dau cuvîntul celui de-al treilea 
mesean, s-a ridicat al șaselea și a început:

— Eu nu consum antinevralgice, pot să plec 7
— Pe dumneavoastră nu vă doare napul 7
— Mă doare, dar din cauză de pitici.
— De pitici 7 Vrei să ne explici și nouă, ața ea 

divertisment, să înveselim puțin ședința 7
— Da. Eu am tn stomac trei pitici, iar în cap 

doar două fotolii. $1, îmi cam place să beau. La 
prima drojdie nu se întîmplă nimic cu mine. La 
a doua însă, se îmbată un pitic și fuge sus tn 
fotoliu și se culcă. Mai iau o drojdie și se îmbată 
și al doilea. Se duce și el la culcare. Eu mai iau 
o drojdie. Că așa se întîmplă. Urcă beat și al 
treilea pitic. Ăsta găsește Cele două fotolii ocu
pate, șl, se Iau piticii la bătaie pentru fotolii.. 4>i 
se bat... Dau cu ce nimeresc. Si mă doare capul I 
Doamne ce mă mai doare I

— Nu iei un antinevralgic 7
— La pitici n-ajută. Nu-l descaieră. A doua zi, 

cu durerea de cap care o am, iau o drojdie și, 
gata, nu mă mai doare capul. Piticii coboară din 
nou în stomac.

— De ce nu-l trimiți la dezalcoolizare... Apropo, 
am văzut că ai cumpărat de zece lei antinevralgice.

— Pentru familia mea.
Omul cu piticii lui a plecat. A început al treilea 

mesean.
— Eu am mari dureri de cap cu conducerea uzi

nei unde lucrez.
— Unde lucrați 7
~ Ta U.R.E.M.O.A.S. secția I.R.M. și mă numesc 

Chinceanu.
— Si cîte antinevralgice ați consumat pînă 

acum 7 Cam de cînd au început durerile 7
— Știți, eu sînt inginer stagiar și am fost în

cadrat ca maistru.
— Asta nu-i un motiv. Se întîmplă să...
— Știți, dar, durerile de cap au început din mo

mentul cînd am fost propus la o primă de 450 de lei...
— -— Vă așteptați la o primă mai mare ?

— Nu. Dar mi s-a propus să dau 50 la sută din 
această primă unui inginer din secția noastră

— Pe ce chestie 7
— Cică dumnealui j-ar fi ocupat de mine, că 

m-a ajutat m muncă. Am respins propunerea și 
n-ăm mai luat primă...

— Mai doare pe cineva capul din aceleași motive 7
— Cred că pe Florea Dincă, pe Susnea E. și pe 

Gheorghe Marica. Ei au fost chemați să li se co
munice că vor primi cîte o prima în valoare de 
900 lei.

— Si au primit 7
— Au primit, dar cîte 60,60 lei. Adică 200 de lei la toți trei !
— Restul pînă la 2 700 în buzunarul cui a intrat 7 

Nu știu. ^?i mai sînt și alte multe cazuri 
n Eu^am făcut o sesizare la conducere și a început 

.sar-mi rzvicnească ..capul și mai rău. S-a format 
, o comisie, s-au cercetat, cazurile semnalate de mine 

și la 15 VII a.c. am primit decizia nr. 755 prin 
care mi s-a făcut cunoscut că sînt mutat disci
plinar de la secția I.R.M. lg turnătorii și ra
diatoare. După aceea am primit o altă decizie 
cu nr. 849 : înștiințarea că am fost sancționat cu 
„mustrare" pentru dezinformare și calomnii... Să nu 
ma doară capul 7

Masa mea rotundă (adică a vecinului) s-a sfîr- 
șit fără nici un fel de concluzii. N-am competența 
să trag concluzii. In schimb sînt sigur că am 
mărit, fără să vreau, numărul de cumpărători 
de antinevralgice. Sînt sigur de asta pentru că rîn- 
durile de față vor produce, fără doar și poate, du
reri de cap celor în cauză.

Sănătate I
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se pierd printre
dosare

Cu circa patru luni în urmă, zia
rul nostru a inserat în coloanele sale 
angajamentul colectivului Uzinei 
metalurgice Iași, în care este expri
mată hotărîrea de a fructifica mai 
bine timpul de lucru, de a întări 
disciplina în muncă și producție. 
„Din cauza nerespectării disciplinei 
tehnologice, insuficientei pregătiri a 
locului de muncă, preluării cu întîr- 
ziere a schimburilor, programării ne- 
judicioase a producției, se spunea în 
angajament, în anul 1966 s-a pierdut 
3,64 la sută din timpul total de lu
cru. Dacă acest timp ar fi fost uti
lizat în mod productiv, s-ar fi ob
ținut în plus produse în valoare de 
peste 19 milioane lei". Mai departe, 
colectivul uzinei se angajează să rea
lizeze în acest an — printr-un an
samblu de măsuri tehnice, organiza
torice și politice — o importantă pro
ducție suplimentară, sporuri la pro
ductivitatea muncii, la economii șl 
beneficii peste plan.

— Cum au evoluat lucrurile de la 
publicarea angajamentului — l-am 
întrebat pe tov. Vasile Brănlșteanu, 
inginerul-șef al uzinei.

— în general, favorabil. De la apli
carea' Hotărîrii partidului și guver
nului cu privire la reglementarea 
programului de muncă șl întărirea 
disciplinei în producție, s-au lichi
dat în cea mai mare măsură abaterile 
de la conduita profesională, amelio- 
rîndu-se sensibil gradul de folosire a 
fondului de timp de muncă.

Și, pentru ca argumentele să fie 
convingătoare, ne-a pus la dispozi
ție cîteva cifre privind îndeplinirea 
sarcinilor asumate în urmă cu patru 
luni. Am reținut că, față de angaja
mentul de a depăși planul produc
ției marfă pe 1967 cu 12,4 milioane 
lei, numai pe șapte luni s-a reali
zat în plus o producție în valoare 
de 18,2 milioane lei. Nivelul produc
tivității muncii, al economiilor la

prețul de cost și al beneficiilor peste 
plan este, de asemenea, superior pre
vederilor din angajamente. Dar, pa
radoxal, aceste rezultate pozitive la 
toți indicatorii economici își au doar 
într-o foarte mică măsură sau chiar 
deloc izvorul în folosirea mai efi
cientă a timpului de lucru. în uzină 
se mențin și azi, ori chiar s-au agra-

FOLOSIREA
TIMPULUI
DE LUCRU
LA UZINA 
METALURGICĂ 
DIN IAȘI

conducerii tehnico-administratlve de 
a rezolva această chestiune I se a- 
daugă sprijinul nesatisfăcător al fo
rului tutelar, Ministerul Industriei 
Metalurgice, în procurarea unor ma
terii prime și materiale de strictă 
necesitate pentru producție ?

In timpul analizei, inginerul-șef al 
uzinei ne-a declarat că „s-au împu
ținat considerabil cazurile de pără
sire a locului de muncă, de absențe 
nemotivate". Dar un control inopinat 
efectuat recent din inițiativa Comi
tetului orășenesc-Iași al U.T.C. a dus 
la constatări care, pentru moment, au 
„mirat" pe mulți din conducerea uzi
nei. în schimbul III o serie de tineri 
lipseau de la program, alții erau de
parte de locul lor de muncă cu alte 
treburi, sau dormeau. în urma aces
tui control, comitetul de partid și 
organizația U.T.C. din uzină au dez
bătut cu colectivele din secții aba
terile de la disciplina muncii, cei în 
cauză fiind judecați aspru de tova
rășii lor de muncă. Firește, un lucru 
bun, dar de ce s-a așteptat să vină 
altcineva din afară să constate aceste 
neajunsuri ? Nu este și aceasta o 
dovadă a inactivității cadrelor de 
conducere, a organizației de partid 
și sindicale, care luni de zile nu au 
avut „ochi" să vadă ce se întîmplă

în secțiile de fabricație, împăcîndu-se 0 
cu starea de indisciplină existentă ? | 

Nu vrem să se înțeleagă că în “ 
uzină disciplina ar fi... la pămînt. 
Studiile elaborate în cadrul acțiunii 
de organizare științifică a producției 
și a muncii au surprins în reflector 
și anumite laturi care privesc folo
sirea mai deplină a forței de muncă. 
Pornind de la situația cunoscută cînd 
pe de o parte, laminatorii nu fructi
fică timpul destinat reviziilor și re
parațiilor, iar pe de altă parte lăcă
tușii și electricienii mai mult stau 
cînd agregatele funcționează, s-a des
prins necesitatea policalificării mun
citorilor. Adică, laminato'rul să fie și 
lăcătuș sau electrician, iar aceștia 
din urmă să poată conduce cu com
petență agregatele metalurgice. Multe 
alte funcții și sarcini ar putea fi, de 
altfel, cumulate. Printr-o asemenea 
măsură, s-ar asigura nu numai pre
zența fizică la program a oamenilor, 
ci și o prezență efectivă și produc
tivă în cele 480 de minute, o folosire 
integrală a potentelor profesionale 
ale muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor.

Concluziile șl soluțiile acestea va
loroase desprinse în acțiunea de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii se cer însă mal grabnic tra
duse în viață. Spunem aceasta, în- 
trucît nu s-a întreprins încă nimic 
pentru a se specializa anumite cate
gorii de muncitori în a doua meserie. 
Nu credem că studiile care înglo
bează în ele multe eforturi, o gîn- 
dire tehnică și economică colectivă, 
au fost elaborate pentru a rămîne 
închise în coperțile dosarelor, ci real
mente pentru ridicarea la un nivel 
superior a activității productive a 
uzinei.

Oprindu-ne asupra carențelor care 
persistă în utilizarea timpului de lu
cru la Uzina metalurgică Iași, subli
niem încă o dată necesitatea unei 
intervenții operative șl eficace pe 
diferite planuri din partea factorilor 
de răspundere din întreprindere. Nici 
un fel de subterfugii sub aureola u- 
nor rezultate pozitive în producție — 
obținute însă prin fructificarea altor 
rezerve — nu pot permite cuiva să 
macine nestingherit și neproductiv 
timpul de lucru, să irosească capaci
tatea muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. îmbunătățirea gradului de 
folosire a fondului de timp de mun
că va avea pentru uzina ieșeană e- 
fecte deosebit de favorabile.

Nicolae PANTIL1E

'LABORATORULUI
I
I

!
I
I

I

I

I

I

Perioada de plan

anul 1966 
trimestrul I 1967 
trimestrul II 1987 
luna iulie

Deci, timpul nelucrat a fost în ul
timele luni mai mare ca în prima 
parte a anului. Din luna mai pînă în 
august inclusiv el însumează circa 
90 000 de ore, irosindu-se în zadar 
o producție de mai multe milioane 
lei. Cum poate fi apreciată atunci 
afirmația inginerului-șef al uzinei,, 
care susține că „s-a ameliorat" gra
dul de folosire a timpului de lu
cru ? Oare, e vorba de o încercare 
de a prezenta în roz neajunsurile 
sau de necunoașterea realităților din 
uzină, a posibilităților și rezervelor 

. latente de care aceasta dispune ? Ni 
se pare că valabile sînt și una și 
alta. Rezultatele de pînă acum în 
producție ale colectivului nu pot fi 
contestate, dar ele sînt, mai ales, 
consecința directă a creșterii indici
lor intensivi de utilizare a agregate
lor și vitezei de laminare, a saltului 
făcut în ultima vreme spre nivelul 
proiectat al indicatorilor tehnico-eco- 
nomici. Este limpede că dacă s-ar fi 
acționat hotărît și cu operativitate 
pentru utilizarea mai completă a

r

96,38
96,64
93,36
95,30

Vagoane moderne, destinate transportului de mărfuri, construite la Uzina 
mecanică din Turnu Severin Foto : Agerpres

vat, aceleași carențe serioase în or
ganizarea muncii și a punctelor de 
lucru, în programarea producției, în 
aprovizionarea tehnico-materială a 
secțiilor de fabricație. Facem această 
afirmație, bazîndu-ne pe cîteva date 
incontestabile și pe alte elemente 
furnizate de cadrele tehnice și eco
nomice, de o serie de muncitori și 
maiștri, care demonstrează că, în ul
timele luni, în loc să crească, gra
dul de folosire a fondului de timp 
de lucru a scăzut. Iată, de altfel, ci
frele :

Gradul de utilizare a fon
dului de timp maxim posibil 

(în procente)

tlmpulul de lucru, bilanțul realizări
lor ar fi fost mult mai bogat.

Care sînt acele „canale", acele fi
suri de scurgere, în continuare, a 
timpului de lucru al uzinei ?

— Avem încă mari necazuri în asi
gurarea cu bandă laminată la rece a 
liniilor mici de țevi — ne spune ing. 
Constantin Moraru, de la secția țevi 
sudate. Din această cauză, în lunile 
iulie și august, oamenii de la punc
tele respective de muncă și o serie 
de utilaje nu au lucrat cu randa
mentul corespunzător, ori au realizat 
alte produse decît cele solicitate cu 
insistență de beneficiari.

Referindu-se tot la chestiunea a- 
provizionării tehnico-materiale, ing. 
Eugen Avram, de la secția finisaj, 
ne-a relatat: „în ultimele patru luni, 
timp de mai mult de zece schim
buri s-a stat degeaba la linia de zin- 
care din lipsa zincului". Iată, deci, 
motive care mărturisesc activitatea
deficitară a unui compartiment im
portant al uzinei — serviciul de a- 
provizionare. Nu cumva incapacității

as

(Urmare din pag. I)
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Punerea în valoare a ma
rilor rezerve de care dis
pune agricultura noastră, 
presupune, în primul rînd, 
introducerea în producție 
a rezultatelor cercetării 
științifice. O verigă de 
bază în această importantă 
activitate este laboratorul 
agricol, care funcționează 
în unitățile agricole. Anii 
trecuți, în cooperativele a- 
gricole, această activitate 
se desfășura în cadrul ca
selor laborator. Organizate, 
pînă acum, în peste 1000 
de unități agricole, casele 
laborator au constituit un 
instrument principal în 
munca specialistului pen
tru studierea, populariza
rea și aplicarea în practică 
a cuceririlor științei și 
tehnicii. în acest sens sînt 
bine cunoscute realizările 
caselor laborator din coo
perativele agricole din 
Luncani — regiunea Cluj, 
Cobadin — regiunea Do- 
brogea, Smeeni — regiu
nea Ploiești, Lenauheim — 
regiunea Banat, Topolo- 
veni — regiunea Argeș, 
Rast șl Poiana Mare — re
giunea Oltenia și multe al
tele.

Activitatea rodnică des
fășurată în cadrul caselor 
laborator a influențat creș
terea simțitoare a pro
ducției. în cooperativa a- 
gricolă din Rast, raionul 
Băilești, la propunerea spe
cialistului, s-au organizat, 
pe lingă casa laborator, lo
turi demonstrative la prin
cipalele culturi, problemele 
urmărite fiind legate strîns 
de necesitățile producției. 
La cultura griului, de 
exemplu, s-a experimentat 
pe parcele de cîte 4 ha 
comportarea a cinci so
iuri. La recoltare a ieșit 
limpede în evidență supe
rioritatea soiurilor de mare 
productivitate. Recolta ob
ținută la soiul Bezostaia a 
depășit cu cca. 500 kg. la 
hectar pe cea realizată la 
celelalte soiuri. Acest fapt 
a determinat extinderea 
soiului respectiv la peste 
70 la sută din suprafața 
cultivată cu grîu a coope
rativei. La porumb s-a ur
mărit determinarea perioa
dei optime de semănat, 
temă izvorîtă din necesita
tea de a combate o veche 
tendință după care semă
natul acestei culturi se fă
cea doar la sfîrșitul lunii 
aprilie, indiferent de' tem
peratura existentă în sol. 
Pe un lot de 35 ha s-au 
amplasat 7 variante cu di
ferite epoci de semănat, 
distanțate la un interval 
de 5 zile. Rezultatul a fost 
edificator : pe lotul semă
nat la 10 aprilie'-s-a reali
zat o producție cu 1 000 kg 
mai mare decît pe cel se
mănat cu 20 de zile mai 
tîrziu. S-a experimentat și 
densitatea optimă la sfecla 
de zahăr. Cea mai • mare 
producție s-a obținut pe 
lotul unde densitatea a a- 
juns la 95 000 plante la hec
tar. Rezultatele de pe 
loturile demonstrative au 
constituit o cale eficientă 
de îmbunătățire a activi
tății de producție în a-

ceastă cooperativă agricolă. 
Și în alte locuri rezulta
tele obținute au fost ge
neralizate în producție.

Realizarea obiectivelor 
importante care revin a- 
griculturii impune ridica
rea pe un plan calitativ 
superior a activității de in
troducere a noului în prac
tica unităților de produc
ție. Consiliul Superior al 
Agriculturii a elaborat un 
nou regulament al caselor 
laborator prin care se sta
bilește, cu mai multă pre
cizie, principiul de func
ționare și organizare, se a- 
sigură atribuții lărgite, 
care să faciliteze introdu
cerea în procesul de pro
ducție a celor mai noi cu
ceriri ale științei și teh
nicii. Totodată acestea au 
primit o denumire adec
vată noilor condiții și a- 
nume de laboratoare agri
cole. Aci, specialiștii din 
producție își desfășoară 
activitatea de experimen
tare și de adaptare la spe
cificul local a unor reco
mandări ale științei agri
cole. Prin laboratorul agri
col se desfășoară o activi
tate multilaterală de masă 
pentru ridicarea nivelului 
profesional al oamenilor 
muncii din agricultură, în 
scopul creșterii neconte
nite a producției și a pro
ductivității muncii și întă
ririi economico-organizato- 
rice a fiecărei unități.

Activitatea laboratorului 
agricol se desfășoară în 
baza planului anual de 
muncă, care face parte in
tegrantă din planul de pro
ducție și bugetul de veni
turi și cheltuieli al uni
tății respective. Principa
lele obiective ale laborato
rului agricol sînt sprijinirea 
procesului de producție, 
cercetarea și propaganda. 
El ia ființă în întreprin
derile agricole de stat, 
cooperativele agricole de 
producție și stațiunile de 
mașini și tractoare. Con
ducerea lui este încredin
țată inginerului principal 
din unitatea respectivă, 
care este și șeful labora
torului. în întreprinderea 
agricolă de stat, el este a- 
jutat de ceilalți specialiști 
și tehnicieni, iar în coope
rativa agricolă de un co
lectiv format din 5—7 mem
bri numiți de consiliul 
conducere și aprobat de 
dunarea generală. De 
semenea, în cooperativa
gricolă, din activul labora
torului agricol mai fac 
parte brigadierii șl un pro
fesor care predă „Agricul
tura" la școala de cultură 
generală din comună. 
Munca acestui colectiv va 
avea un caracter propa
gandistic, de generalizare a 
experienței pozitive și va fi 
orientată spre introducerea 
în producție a rezultatelor 
obținute de cercetarea 
științifică. Totodată va e- 
xista o legătură perma
nentă și directă cu sta
țiunile experimentale și la
boratoarele agricole din 
alte unități.

Laboratorul agricol va 
avea la dispoziție o supra-

față de circa 10 ha ca lot 
demonstrativ și animale în 
efectiv, corespunzător unei 
norme de deservire. De a- 
semenea, în bugetul coope
rativei agricole se vor pre
vedea fonduri destinate a- 
cestei activități, i se va 
asigura inventar agricol, a- 
parate și utilaje. Labora
toarele din întreprinderile 
agricole de stat vor fi do
tate corespunzător necesi
tăților impuse de specificul 
activității fermelor. în nu
meroase unități agricole 
s-au procurat diferite uti
laje, exponate de plante, 
mulaje, machete, insectare, 
multe din ele fiind reali
zate pe plan local. Totodată 
au fost amenajate biblio
teci cu literatură de spe
cialitate, colecții de reviste, 
ziare, albume etc.

Crearea laboratorului a- 
gricol și a loturilor de
monstrative este o cerință 
a progresului continuu al 
producției din unitățile a- 
gricole. Dar aceasta nu în
seamnă că inginerul agro
nom din cooperativa a- 
gricolă să se piardă în pro
bleme mărunte organizînd 
experiențe în zeci de re
petiții, cu multe parcele, 
deoarece acest lucru se 
face în stațiunile experi
mentale. El trebuie să a- 
leagă din noianul de pro
bleme pe cele mai speci
fice și care interesează di
rect producția din unita
tea în care lucrează. Sînt 
multe cooperative agricole 
în care specialiștii negli
jează complet activitatea de 
experimentare. Pot fi în- 
tîlniți ingineri agronomi 
care nu se îngrijesc nici 
măcar să semene cîteva 
parcele cu diferite soiuri 
de grîu, ori hibrizi de po
rumb. Din această cauză 
ei nu sînt în stare să tragă 
concluzii în ce privește 
comportarea diferitelor so
iuri sau hibrizi în condi
țiile locale de climă și sol. 
O dată cu crearea labora
toarelor agricole se cere 
ca fiecare inginer șl alți

specialiști din unitățile de 
producție să îmbrățișeze și 
activitatea de experimen
tare.

Un aport deosebit revine 
laboratoarelor agricole în 
desfășurarea învățămîntu- 
lui agrozootehnic de masă 
și a ciclurilor de confe
rințe. Potrivit programelor 
de învățămînt, o dată cu 
lecțiile teoretice lectorii 
organizează și o serie de 
demonstrații practice lega
te de conținutul lor. Aces
tea se fac cel mai bine 
cu ajutorul laboratoarelor 
care pot pune la dispoziția 
cursanților mostre de pro
duse agricole, colecții de 
semințe, diafilme, utilaj și 
aparatură de cercetare etc.

în prezent noul regula? 
ment a fost repartizat tu* 
turor regiunilor. Consiliile 
agricole trebuie să ia ma
suri ca în cel mai scurt 
■timp el să ajungă în fiej- 
care unitate, iar specia* 
liștii să se îngrijească pen
tru ca prevederile lui să fie 
traduse în viață. în acest 
scop, consiliile agricole 
vor face instruirea meto
dică a responsabililor la
boratoarelor agricole. îm
preună cu uniunile coope
ratiste, trusturile regionale 
ale întreprinderilor agrico
le de stat, cu sprijinul Ca
sei agronomului și al 
stațiunilor experimentale, 
consiliile agricole și spe
cialiștii din unități vor 
stabili tematica probleme
lor care urmează să fie re
zolvate de laboratoarele a- 
gricole.

Laboratorul agricol se va 
transforma astfel într-un 
adevărat generator de me
tode noi, va deveni inima 
unității de producție prin 
care se vă imprima ritmul 
intensiv cerut de moderni* 
zarea activității unităților 
de stat și cooperatiste.

Ing. Teodor MARIAN 
director
în Consiliul Superior 
al Agriculturii

de 
a- 
a- 
a-

MODEIiNIZWrE

gramare mai judicioasă a produc
ției se poate reduce timpul de sta
ționare a mașinilor și, ca urmare, 
se va obține o producție suplimen
tară de 15 milioane saci.

Dar, un loc important în acțiu
nea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii l-au avut și îl 
au problemele legate de folosirea 
integrală a fondului de timp, ale 
normării și organizării muncii. Și 
în acest domeniu, exemplele nu lip
sesc. La Fabrica de confecții Bo
toșani, bunăoară, studiile cu pri
vire la utilizarea fondului de timp 
s-au concretizat în creșterea pro
ducției fizice, la nivelul unui an, 
de circa 1 600 000 lei. Iar la între
prinderea minieră Vatra Dornei, 
constatîndu-se că 4,2 la sută din 
timpul de lucru nu e folosit în 
mod corespunzător și că sarcinile 
nu erau suficient precizate pe fie
care loc de muncă, s-au preconi
zat măsuri care permit, în acest 
an, o creștere a productivității 
muncii cu 7 Ia sută. Totodată, după 
cum am spus, accentul s-a canali
zat și înspre găsirea și aplicarea 
celor mai bune metode de organi
zare a muncii. în acest sens, dem
nă de remarcat este metoda expe
rimentată de întreprinderea mini
eră Suceava. Aici, munca în acord, 
la nivelul brigăzilor, are la bază 
un contract încheiat cu întreprin
derea, ca mijloc de cunoaștere pre
cisă și îndeplinire a obligațiilor ce 
revin fiecărei părți. Metoda mobi
lizează interesul și capacitatea pro
fesională a formațiilor de lucru și 
obligă conducerea întreprinderii să 
le asigure condiții optime de mun
că. Prin aplicarea ei, în cursul lu
nii iunie, 8 brigăzi experimentale 
(din cele 31 existente) au realizat 
55,4 la sută din planul pe total 
întreprindere.

Firește, de mare ajutor în acest 
domeniu este Hotărîrea partidului 

■ și guvernului privind reglementarea 
programului de muncă și întărirea 
disciplinei în producție. Efectele fa
vorabile prezentate sînt tocmai ro
dul aplicării riguroase a prevede
rilor acestei Hotărîri. Trebuie pre
cizat, însă, că nu sîntem decît la 
începutul drumului, că multe pro
bleme își așteaptă soluționarea

tru Problemele Organizării Muncii 
și a Producției și ale Salarizării.

Pe ansamblul economiei regiu
nii, pînă acum, în acțiunea de or
ganizare științifică a producției^ și 
a muncii — în cele 44 întreprin
deri republicane și una de indus
trie locală — s-au întreprins și 
definitivat 1003 studii. Numărul, 
desigur, interesează- mai puțin. E- 
sențială este eficiența lor. în acest

Acțiunea continuă 
cu și mai multă
vigoare
practică și eficientă. De pildă, de-a 
lungul anilor, multe întreprinderi 
au fost dotate cu aparatură și uti
laje moderne, capabile să ușureze 
eforturile fizice, să crească mult 
productivitatea muncii. Numai că 
fundamentarea științifică a norme
lor a rămas mult în urmă. Ca ur
mare, în majoritatea unităților e- 
conomice s-au intensificat căută
rile unor soluții care să elimine 
decalajul dintre dotarea tehnică și 
nivelul normelor folosite. S-au ob
ținut unele succese. Dar, chestiu
nile nu pot fi soluționate fără spri
jinul direct, operativ și competent 
al organelor economice centrale, 
de pildă al Comitetului de Stat pen-

sens se preconizează ca peste pre
vederile cincinalului să se obțină, 
în principal pe seama creșterii pro
ductivității muncii cu 6,5 la sută, 
un spor la producția globală de 
1 440 000 000 lei. Cum nu se așteap
tă sfîrșitul cincinalului, în în
treprinderile regiunii s-a întărit 
preocuparea în vederea aplicării 
măsurilor cu eficiență economică 
imediată. Pînă acum, în acest an 
producția globală industrială a 
fost depășită cu peste 75 milioane 
lei, iar producția marfă vîndută și 
încasată cu aproape 200 milioane 
lei.

Ne exprimăm însă părerea că fi
nalizarea măsurilor cu eficiență fi

conomică imediata nu are loc în 
ritmul cel mai înalt. Este un as
pect nefavorabil. Dar nu singurul, 
în acțiunea de organizare științi
fică a producției și a muncii, de 
eliminare a pierderilor și creștere 
a rentabilității întreprinderilor au 
existat și mai există unele neajun
suri. S-au semnalat cazuri de a- 
daptare formală a tematicilor la 
specificul unor întreprinderi, de 
necuprindere în obiectivul anali
zelor a chestiunilor esențiale sau 
de fracționare a unor teme cu con
ținut similar. Unele studii au fost 
axate mai mult pe extinderi și 
modernizări cu ajutorul fondurilor 
de investiții, în loc să se găsească 
soluții de valorificare a rezervelor 
interne. în alte cazuri, colectivele 
de lucru s-au limitat doar la întoc
mirea unor situații cifrice, desti
nate forurilor tutelare, fără a se 
preocupa îndeajuns pentru găsirea 
căilor practice de îmbunătățire a 
organizării producției și a muncii.

Asemenea stări de lucruri s-au 
consemnat la întreprinderea mi
nieră Suceava, în unele întreprin
deri forestiere și de industrie ali
mentară. Cauzele sînt multiple și 
au la bază ori tendința de a mini
maliza studiile și analizele, ori ne
cunoașterea posibilităților interne. 
La perpetuarea compromisurilor și 
improvizațiilor și-au adus contribu
ția nefericită tocmai unele ministe
re și organe centrale. în acest do
meniu cităm delegații Ministerului 
Minelor, Ministerului Economiei Fo
restiere și Ministerului Industriei 
Alimentare, care au dovedit un in
teres scăzut, intolerabil, în acțiunea 
amintită. Sincer să fiu, de aceste 
lipsuri nu poate fi scutit nici co
lectivul pe ansamblul regiunii, care 
lucrează sub directa conducere a 
secției economice. Nu am reușit în
totdeauna să înlăturăm din timp 
tendințele de formalism în funda-

mentarea și discutarea studiilor și 
punerea în practică a unor solu
ții, care aveau create condiții de 
aplicare imediată.

Toate acestea, precum și amploa
rea acțiunii inițiate de partid ne 
determină să socotim că cele 6 luni 
nu sînt decît o primă etapă în or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii. O acțiune fructuoasă, dar 
nu încheiată. De abia de acum în
cepe „greul", fiindcă imaginea a 
ceea ce se impune să facem o a- 
vem. Pentru început, în scopul pu
nerii în valoare a unor importan
te măsuri, în acest an și în anul 
viitor este stringent necesar ca 
ministerele să analizeze cu priori
tate lucrările preconizate, să le co
munice de urgență întreprinderi
lor, să le discearnă — în nici un 
caz să nu le minimalizeze sau să 
le amîne — și să le acorde spri
jinul substanțial în aplicarea lor. 
Stringentă este, de asemenea, și e- 
laborarea unor materiale docu
mentare, pe baza experienței a- 
vansate din țară și de peste ho
tare, pentru a compara rezultatele 
și a le ridica la cel mai înalt ni
vel. Așteptăm, în continuare, par
ticiparea mai activă a specialiști
lor din ministere și institutele de 
cercetări la rezolvarea probleme
lor pe care le ridică organizarea su
perioară a producției și a muncii, 
dar nu numai fizic, ci cu soluții 
competente, descopertate de im
provizații, false eficiențe și com
promisuri. în ce ne privește, nici 
un moment nu vom înceta îndru
marea organelor și organizațiilor 
de partid din regiune, pentru ca 
acestea să-și exercite dreptul lor 
de control asupra întregii acțiuni, 
să dovedească exigență, să mili
teze competent și la momentul o- 
portun pentru ca economia suce- 
veană să se perfecționeze necon
tenit

Imbunătățirile recente aduse mașinilor fabri
cate Ia uzina „înfrățirea" din Oradea au con
tribuit Ia ridicarea parametrilor lor constructivi 
și tehnologici. Reproiectarea mecanismului de 
avans al suportului port-cuțit la mașinile de 
rabotat Seping-425 și 700 a dus, printre altele, la 
eliminarea unor piese intermediare, la ușurarea 
montării mecanismului, la prelungirea cu 40 la 
sută a duratei de funcționare. Modificările con
structive aduse Sepingului-425-b i-au asigurat 
o precizie sporită de lucru și o mai mare siguran
ță în exploatare. Este demn de reținut, totodată, 
că printr-o modificare adusă schemei unei alte 
mașini — cea de filetat interior — aceasta reali
zează piese cu toleranțe sub o sutime de mili
metru.

Cu modificările aduse, mașinile-unelte amin
tite, ca și altele ce se fabrică la „înfrățirea", lu
crează la nivelul actual al tehnicii mondiale.

(Agerpres)

Pe șantierul de amenajări pentru irigații de 
pe valea Carasu din Dobrogea, s-a terminal 
fundația unei puternice stații de pompare în 
apropierea Medgidiei. Ea are un debit de 120 
mc/see. Pe de altă parte, lingă Cernavodă a în
ceput construirea unui mare baraj care va asi
gura un debit constant de apă pe canalul magis
tral Cernavodă — Murfatlar. 11 drăgi înaintează 
pe acest canal, asigurîndu-i de pe acum dimen
siunile definitive pe o lungime de circa 10 km. 
în zona Medgidiei, unde se vor da în folosință 
primele 24 000 ha pentru irigare, s-au executat 
circa 50 km canale de alimentare și distribuție 
de diferite dimensiuni și sînt înaintate lucrările 
de construcție a 8 stații de presiune, și de re- 
pompare.

(Agerpres)

J
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DEZVOLTAREA
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI superior

rude sărac®0

propun ca studiul astronomiei și 
al noilor cuceriri, în special, să 
se facă pe o perioadă mai lungă 
la facultățile de matematică-me- 
canică, fizică și institutele peda
gogice, etc. In locul celor 2 ore 

săptămînal de curs într-un semestru, 
să se treacă la 2 ore săptămînal de 
curs pe două semestre, în perioada 
celor 4 ani cît va dura formarea noi
lor profesori pentru clasele V—XII. A- 
ceasta este o necesitate a dezvoltării 
științei actuale în cadrul căreia stu-

■ ......................... .. ............................. ........................■ Iț II ■ ■©

Prof. dr. docent Călin POPOVICI

Una din problemele tratate în am
plul și documentatul Studiu privind 
dezvoltarea învățămîntului superior — 
în legătură cu care vreau să-mi spun 
părerea — se referă la profilarea 
specialiștilor în cadrul diferitelor fa
cultăți, ades fără nici o bază obiecti
vă. Dezvoltarea explozivă a științei în 
timpul nostru, ca și apariția rapidă a 
unor noi discipline de graniță între 
diferite discipline științifice, fac nece
sară o mare suplețe și adaptabilitate 
a formelor de învățămînt pentru a se 
putea crea atît cadrele necesare cer
cetării în aceste domenii, cît și spre a 
se realiza lucrări la nivelul științei 
mondiale. Un caz special îl reprezintă 
în această privință astronomia și cer
cetarea spațială. Acestea nu pot fi în 
nici un caz considerate ca „speciali
tăți’ la o facultate de matematică, 
cum se practică în prezent. Astrono
mia este o știință. milenară, pe picior 
de egalitate cu alte științe, ca mate- 
maticile și fizica spre exemplu. în 
plus dezvoltarea ei actuală impresio
nantă în domeniul astrofizicii, înțelea
să în sensul ei larg, și a cercetării spa
țiale, face ca noua astronomie să a- 
peleze tot mai mult la fizică și la teh
nicile fizicii.

După părerea mea, ar fi bine 
să se dea posibilitate studentului 
să-și grupeze examenele după ne
cesitățile viitoarei lui specializări, 
disciplinele puțind fi alese și de 
la alte facultăți și institute. Ast
fel, viitorul astronom ar putea 
urma un curs dc optică, sau fizi
că nucleară, sau un curs de e- 
lectronică.

în acest mod, fără a se înmulți nu
mărul facultăților și specialităților s-ar 
găsi o soluție suplă a problemelor ce 
se nasc din dezvoltarea divergentă și 
complexă a științei actuale. Radio- 
astronomia, care aduce astăzi servicii 
neprețuite astronomiei, nu poate fi a- 
bordată fără cunoștințe de electronică, 
iar acestea nu se pot căpăta în ca
drul unei facultăți de matematică- 
mecanică. Soluția preconizată este de 
altminteri aplicată și în alte țări și 
are avantajul de a nu îngreuna învă- 
țămîntul cu noi facultăți și catedre, 
ea poate fi extinsă cu folos și la alte 
discipline.

Față de interesul special ridicat de 
problemele noii astronomii ca și ale 
cuceririi cosmosului, interes atît de 
natură generală cît și științifică de 
specialitate (se vorbește de o cosmi- 
cizare a științelor)

DIN POȘTA REDACȚIEI
■ ION PALICI, profesor la Liceul din Periam, raionul Sînnlcolau

Mare — propune ca înscrierea la examenul de admitere în învăță- 
mîntul superior să nu se mai facă pe secții, ci pe facultate, rămînînd 
ca studentul să-și aleagă secția cel mai devreme după terminarea 
anului II.

■ Dr. Ing. MIHAIL ATANASIU, conferențiar la Institutul politehnic 
din București — ne scrie : „La capitolul „Cercetarea științifică" 

cred că trebuie Introduse șl studiile metodice privind prezentarea cît 
mal corespunzătoare cerințelor actuale ale disciplinelor predate. Mă 

gîndesc între altele la coordonarea predării diferitelor discipline, uni
formizarea notațiilor, a definițiilor, la studii de eficiență, economici
tate, dinamica și actualizarea perpetuă a procesului de învățămînt".

SIng. PAUL DUMITRESCU, din Craiova — propune să se renunțe 
la restricțiile actuale referitoare la limitarea în timp a dreptului 
de prezentare la examenul de stat.

ga Prof. dr. ZENO BARBU, medic emerit din Tîrgu Mureș — este 
Ksl' de părere ca perfecționarea pregătirii cadrelor universitare să 
se realizeze prin docentură și nu prin doctorat, ultimul trebuind să fie 
o condiție sine qua non pentru simpla intrare în rîndul cadrelor di
dactice.
ECJ Prof. ALEXANDRU FLOREA, din comuna Chesler, raionul Mediaș 
S® — ne scrie ; „Actuala legislație prevede obligativitatea ca un an de 
studii să se facă într-un an calendaristic. Consider că studenții care-și 
însușesc cunoștințele unui an de studii conform programelor, și-și 
dau toate examenele anului respectiv de studii într-o singură sesiune, 
să fie promovați în anul superior avînd posibilitatea să susțină exame
nele în următoarea sesiune a aceluiași an calendaristic".
Bra Prof. dr. docent ȘTEFAN TEODORESCU, laureat al Premiului 
62a de Stat — este de părere că la concursul de admitere să se ia în 
considerare nu media de la bacalaureat, care poate fi o „șansă oare
care", ci notele obținute la anumite materii în decursul întregii șco
larități.

■ ION STOICA, documentarist specialist la Biblioteca centrală uni
versitară din București — propune ca, paralel cu creșterea fondu

rilor alocate pentru achiziționarea publicațiilor, cu măsurile de coordo
nare a achizițiilor, să fie întreprinse acțiuni de extindere a spațiilor 

afectate bibliotecilor din învățămîntul superior. De asemenea, sugerează 
dezvoltarea învățămîntului superior bibliografic.

Participam la o discu
ție despre comic și pro
cedeele acestuia în tea
tru, în cadrul unui semi
nar cu metodiști și in
structori 
artistice, la cursul orga
nizat de Casa centrală a 
creației populare. Cei 
mai mulți dintre vorbitori 
văzuseră cu o seară îna
inte spectacolul Teatru
lui de estradă din Deva 
și fireBC exemplificările 
s-au referit în bună mă
sură la aceasta. Obser
vațiile generale solicitau 
genului revuistic exigen
ță, combăteau accentele 
vulgare, aplicarea gra
tuită a unei „scheme co
mice' menită să declan
șeze rîsul cu orice preț. 
Și, în unanimitate, făcînd 
o paralelă între activita
tea interpreților din bri
găzi și actori, ei cereau 
ca pe scena profesionis
tă să apară numai artiști 
profesioniști.

Spectacolul actual al 
teatrului din Deva, „Tele- 
revista Deva", prin cali
tățile și neajunsurile sale 
ne invită la o serie de 
reflecții valabile în mare 
măsură și pentru activi- 

teatre
Tex- 

e

ai brigăzilor sceneta

tunai cînd umorul o „la 
obiect’, are eficiență sa
tirică și • îmbinat cu o 
bună idee regizorală, de 
efect, rezultatul e uneori 
excelent ca în
despre cei care „intră la 
apă'. Nu e rea nici ima
ginea unui „Union' mo
dern, în care eroii lui Ca- 
ragiale apar stupefiați 
de costumația și mai ales 
de limbajul abracada-

ESS

tatea celorlalte 
similare din țară, 
tul revistei din Deva 
semnat de doi dintre cei 
mai vechi și mai reputați 
autori „de gen* : Nicușor 
Constantine3cu și George 
Voinescu Ca orice revis
tă și aceasta are un pre
text — rapelul la emisiu
nile de televiziune, un 
scenariu construit cu abi
litate și tehnică, un „pro
tocol' al revistei, în care 
go remarcă gradația, va
riația momentelor. Și, a-

brant al unor tineri fără 
căpătîi (păcat că efectele 
comice verbale nu au 
fost obținute de pe urma 
unor autentice șabloane 
ci inventate) deși finalul 
bun ca intenție, o „odă 
limbii române', a cam re
toric. Folosind doi inter
pret dintre care unul are 
o asemănare Izbitoare cu 
Bran 
altă 
însă 
unor 
teori 
cu totul minor, neartistic, 
ca în quiproquoul din 
camera de hotel, sau în 
sceneta care scontează 
pe efectul unox pantaloni

(Marian Hoidan) o 
scenetă se oprește 
la mimarea facilă a 
mari comici, iar al
so practică un umor

la 
în 
te

18,45; 21. STADIONUL

moderni
Foto: Gh. Vlnțilft

AGENDA
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DRUMUL

CRÎNGASI

DE PARTIZANI: LUMINA

18; 20.30.

7,45—21 în

dierea spațiului cosmio ia un avînt tot 
mai mare. Pentru a se da un impuls 
cercetării, a se crea cadre necesare 
cercetării astronomice de perspectivă 

scara mondială, cercetării spațiale, 
care ne angajăm împreună cu toa- 
statele dezvoltate,

este absolut necesară o formare 
ji pregătire de specialiști, dar și 
crearea unui climat general pe 
care profesorii de liceu bine pre
gătiți să-l poată dezvolta și o- 
rienta.

E necesară
zarea sistemului infer
mațional

Virgil CÂNDEA

Din noianul de cunoștințe profeso
rul comunică studentului numai fapte 
esențiale, legi, metode de gîndire, teh
nici de cercetare, noțiunile de „inte
res formativ și creator". Dar iestul ? 
Restul este lăsat asimilării prin mij
loacele studentului însuși.

Iată de ce mi se pare că introdu
cerea

documentării tehnice și științifice 
ca disciplină obligatorie în învă- 
țămîntul superior ar fi o măsură 
indispensabilă pentru îmbunătăți
rea pregătirii universitare din țara 
noastră. Concep predarea docu

mentării în două faze :
în primul an li se vor preda stu
denților cunoștințe (seminarizate) 
despre căutarea izvoarelor de in
formare în biblioteci, întocmirea 
fișelor de studiu individual, alcă
tuirea fișierului de lucrări cer
cetate, noțiuni do apreciere a u- 
nei lucrări științifice, criterii pen
tru formarea unei biblioteci per
sonale. Studentul va fi înzestrat 

astfel cu cunoștințe indispensabile pri
vind principalele sale instrumente de 
lucru : izvoarele științei.

în ceilalți ani de studiu, urmă
rirea formării capacității de do
cumentare a studentului trebuie 
să stea în atenția permanentă a 
profesorilor, conferențiarilor, asis
tenților, preparatorilor, conducă
torilor de seminarii, fără a fi 
nevoie de un curs special.

Dar în ultimul an, documen
tarea ar trebui să figureze din 
nou în programul oricărui insti
tut de învățămînt superior. A- 

cum, în pragul absolvirii, cînd stu
dentul face efortul final de înfățișa
re a pregătirii sale într-o lucrare de 
diplomă, test al capacităților sale de 
informare, preluare critică, inventivi
tate, putere de sinteză, talent de ex
punere, el trebuie din nou înzestrat 
cu cunoștințe privind tehnica docu
mentării. Potrivit nivelului superior al 
pregătirii sale,

se va insista In acest al doilea 
curs asupra mijloacelor modeme 
de documentare (sisteme de co

dificare, aparatajul electronic, tehnici 
de reproducere a documentelor), asu
pra analizei critice a izvoarelor și în
tocmirii lucrărilor de informare per
sonală (bibliografii, referate etc.). 
Una din notele acordate lucrării de 
diplomă ar trebui, după părerea mea,

să măsoare această capacitate de do
cumentare, apreciind dacă studentul a 
știut să depisteze literatura subiectu
lui tratat, dacă a consultat efectiv lu
crările citate, cum le-a folosit (fără 
rezerve, sau critic), cum le-a citat, 
cum le-a sistematizat în bibliografia 
tezei sale. Referatele seminariale cred 
că trebuie apreciate cu aceleași cri
terii.

arși; un cuplet dospi® 
soacră, în maniera iul 
Teleor, » din aceeași fa
milie. Ca și în alte revis
te jucate în țară (Galați, 
Constanța, Pitești) speci
ficul local e foarte debil 
înfățișat (un balet 
teme „de 
Deva) șl mai ales prin 
ajutorul cuvîntului. Tre
buie criticată șl tendința 
de a se înfățișa vulgarl-

pe
producție' la

rajul „drepturilor de au
tor’, fără o chemare au
tentică, apar foarte dea 
actori care își impun 
colaborarea condiționa
tă do apariția lor pe 
scenă, și cîteodată, din 
păcate persoane din tea
trul respectiv 
principal merit 
tor' este acela 
lita realizarea 
lulul.

al căror 
de „au
de a facl- 
spectaco- 

Desprofesionaiiza-

zator anumite scene din 
Istorie (la Deva o stranie 
luptă între daci și o tru
pă de... troglodiți, la Ga
lați un moment „Mără
șești' slab realizat artis
tic). Or, tocmai asemenea 
teme ar trebui abordate 
în scene de mare emoție 
artistică, de un patetism 
autentic, vibrant. Pentru că 
textul, baza sa tematică, 
rămîne șl la revistă ele
mentul primordial. Nu e 
cazul autorilor spectaco
lului din Deva, dar pe a- 
fișul spectacolului de es
tradă și revistă apar în 
ultima vreme destul de 
numeroși „scriitori' im
provizați, atrași do ml-

rea textului e evidentă în 
aceste cazuri, șl, din pă
cate, teatrele care au a- 
nunțat public colaborarea 
cu scriitori prestigioși au 
rămas în stadiul de pro
iecte.

La Deva, Nicușor Con- 
stantinescu a semnat șl 
regia spectacolului; rit
mul e alert, mișcarea vie. 
și trebuie să arătăm că 
de la spectacolele ante
rioare de „mare montare' 
(în care lloricelele unor 
formule feerice nu puteau 
ascunde adesea diletan
tismul) s-a ajuns acum la 
un spectacol cursiv por
nind de la cunoașterea 
calităților ți slăbiciunilor

Ceramicâ de Sdcușani, regiunea Suceava

Ora exactă. Cum va fi vremea ? 9,02 — Gimnastica de în
viorare. 9,10 — Pentru copii și tineretul școlar : Cabana albastră. 
„Alo... plecăm în Cosmos !" (II) de Paul Ioachim. 9,55 — Filmul : „Că
pitanul Drake". 10,20 — Vă invităm în excursie : Scheii Brașovului.
10.30 — Emisiune pentru sate. 12,15 — Al IV-lea Concurs $i Festival 
Internațional „George Enesou". Partea a doua a concertului Filarmo
nicii de stat din Cluj. Dirijor : Emil Simon. Solist : Friedrich Guida. 
Transmisiune din Studioul de concerte al Radioteleviziunii. 14,30 — 
Fotbal : Steaua — Steagul Roșu. Transmisiune de la Stadionul 23 Au
gust. Petrolul — U.T.A. Transmisiune de la Ploiești, 18,15 — Maga
zin 111. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Desene animate. 20,00 — 
Teatrul de păpuși în vizită la Teatrul de estradă. Selecțiuni muzical- 
coregrafice din spectacolul Teatrului de estradă din Constanța. 21,00 — 
Partea I-a a Concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". Dirijor : Mircea Basarab. Solist : Van Cliburn. 
Transmisiune din Sala mare a Palatului Republicii Socialiste România.
22.30 — Telejurnalul de noapte. 22,40 — Telesport. 23,00 — închiderea 
emisiunii.

a AGONIE ȘI EXTAZ — film
ramie : PATRIA (completare Permanente) — 9; 12; 
15; 18; 21.
© SINGUR PE LUME : FESTIVAL (completare 
Nota 10 la sport) — 8,45; .11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 19,30.
• ȚAR ȘI GENERAL : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 
16,45; 19; 21,15.
® CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : 
CAPITOL — 9,15; 11,45; 14,30; 17,15, la grădină — 
19,45 (la ambele completarea Hanoi de la răsărit 
la asfințit), FEROVIAR — 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45;
21.15, EXCELSIOR — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,15. MO
DERN — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21, ARENELE LI
BERTĂȚII — 19,30 (la ambele completarea Fante
zie ou... șuruburi).
• SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI - 
cinemascop : LUCEAFĂRUL — 8; 10; 12; 14; 16; 18;
20.15, BUCUREȘTI — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, CIR
CUL DE STAT — 16.30;
DINAMO (la ambele 
completarea 23 August 
1967) — 19,30, GRĂDINA 
DOINA - 19,45.
© UNDE ESTE AL TREI
LEA REGE ? : VICTO
RIA (completare Muzeul 
pompierilor) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
© ROBII : LUMINA 
9,15; 11,30; 13,45; 16.
« FIUL COMPANIEI
— 18,30; 20,45.
© PRIZONIERA DIN

pentru ecran rpano-

_ CAUOAZ: UNION — 10.30; 
15,30; 18; 20,30, FLACĂRA (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat în regiunea Bra
șov) — 15,30; 18; 20,30.șov) — 15,30;
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
• PESCARUL DIN LOUISIANA : DOINA
13,45; 16; 18,30; 20,45.
o OMUL PE CARE ÎL IUBESC — cinemascop : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Se
siunea Marii Adunări Naționale) — 10; 12; 14; 16; 
18,15 ; 20,30.
• TOVARĂȘA — COSTUMUL DE CEREMONIE — 
ARHITECTURA UNIVERSULUI — NOTA 10 LA 
SPORT — CANCERUL METALELOR — ALBINA 
ROMANEASCĂ (APIS MELFICA CARPATINA) — 
23 AUGUST 1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.

9: 10.
11,30:

o CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — ci
nemascop : GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
BUCEGI (completare Triptio de artă populară) — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,45. MIORIȚA — 
15,30; " -----
• CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE :
TRAL

CEN- 
(completare 450 de ani de la tîrnosirea Bi- 

sericii__Mănăstirii Argeș) — 15; 20,45.
• HOȚUL DE PIERSICI : DACIA — 
continuare.
® DULCEA PASĂRE A TINEREȚII : 
SĂRII - 15.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN : ________
(completare Gustav în alarmă) — 15,30; 18; 20,30. 
e ZODIA FECIOAREI — cinemascop : COSMOS 
(completare Dacă o iubești) — 15.30; 18,30.
O CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop : 
BUZEȘTI (completare Hanoi de la răsărit la asfin
țit) — 15,30; 18, la grădină — 20,30, AURORA (com
pletare Copilărie furată) — 9; 11,45,

O COMPARTIMENTUL 
UCIGAȘILOR — cinema
scop : COLENTINA (com
pletare Neglijența se plă
tește) — 16; 18,15.
© CANALIILE : GRIVI- 
TA — 9; 11,15; 13,30;
15,30; 18; 20,30, FLAMU
RA (completare Fantezie 
cu... șuruburi) — 9; 11,30;

■ — cinemascop : GLORIA 
șl foc) — 9; 11,15; 13,30;

ADEVĂRULUI

Prima duminică a Festiva
lului oferă iubitorilor de mu
zică un program variat, deose
bit de interesant. La ora 11 in 
Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii, Filarmonica din 
Cluj, sub bagheta tinărului di
rijor Emil Simon, va prezenta : 
„Incantații" de Cornel Țăranu 
și Simfonia a IlI-a „Liturgica", 
una din cele mai profunde 
simfonii ale lui Arthur Hon- 
negger. De asemenea, vor fi 
prezentate din creația lui Mo
zart concertele pentru olan și 
orchestră : in Si bemol major 
— (K.V. 595), ultima piesă 
concertantă a compozitorului 
insă plină de lumină și seni
nătate, și in Re minor — 
(K.V. 466), unul dintre concer
tele dramatice mozartiene. So
list va fi Friedrich Guida.

La ora 18, in Sala ■ Ateneului 
se va putea audia un deosebit

colectivului, fruotiiicîn- 
du-se mai ales hazul au
tentic al unor actori ca 
Lucia Radulian, Valeriu 
Georgescu, Mihail Ioan, 
Marian Hoidan, Mihai lă
trate. Ei au fost totuși mai 
puțin inspirați în reliefa
rea unor sentimente mai 
complexe, datorită unei 
game destul de scăzute de 
mijloace de expresie, ceea 
ce i-a făcut să apeleze

deseori la locuri comune. 
Marian Hoidan, de pildă, 
are o fizionomie invitînd 
la un haz copios, dar miș
carea sa scenică e încă 
diletantă, el execută indi
cații regizorale fără a le 
aduce un aport personal. 
Profesionalizarea se im
pune. Situația e și mai 
dificilă cu soliștii vocali, 
a căror stîngăcii muzica
le sînt prea puțin „acope
rite* de un joc scenic a- 
decvat. Nu e mai puțin 
adevărat că nici melodii
le (Temistocle Popa și 
St. Răduț) și nici textele 
lirice nu au fost prea in
spirate. Nu putem însă ig-

autentic talent, 
Henea și al par- 
sale, Georgeta

nora activitatea bună, 
armonioasă, discretă, a 
orchestrei (dirijor St. Ră
duț). Baletul mi s-a părut 
atrăgător (spre deosebire 
de alte teatre din țară) și 
aici trebuie remarcată 
contribuția de bun nivel 
profesional a lui Sandu 
Feyer, care a ridicat ni
velul coregrafic al colec
tivului față de anii prece- 
dențl. Dintre balerini, 
vreau să subliniez nume
le unui 
Dumitru 
tenerei 
Ene.

Teatrele de estradă din 
provincie propulsează a- 
deseorl talente autentice 
care au Insă nevoie de 
o supraveghere atentă, 
do îndrumare eficientă, 
de stagii de ucenicie. Es
trada regională nu tre
buie să fie un debușeu, 
o filială bucureșteană, 
oi un nucleu cu o perso
nalitate proprie, reflec- 
tînd artistic regiunea res
pectivă. în aceasta se 
ailă însăși justificarea 
existenței acestor institu
ții. L-am întrebat pe di
rectorul Teatrului din 
Deva, cîți interpret! califi
cați, absolvenți de școli 
sau institute de artă l-au 
fost repartizați în ultimii 
ani. M-a privit uimit : 
„Bineînțeles, nici unul 1* 
Și a mai adăugat : „Mă 
tem că după acest turneu 
vom ma> pierde încă 
unul, doi din cei mai buni 
interpreți, atrași la Bucu
rești'.

Alecu POPOVICI

15,30; 18; 20,30. 
O UN HECTAR 
(completare Din 
16; 18,15; 20,30, 
O MOMENTUL 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină — 20.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA AZTL . .
(completare Mîinlle pictorului) — 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 19,30. FLOREASCA 
(completare Io, Ștefan Voievod, ctitor) — 11; 15,30;
• CARTEA DE LA SAN MICHELE — cinemascop: 
VITAN (completare Sesiunea Marii Adunări Na
ționale) — 15,30; 18,
© PRINTRE VULTURI — cinemascop : POPULAR
— 15,30; 18; 20,30, COTROCENI — 15,30; 18; 20,30. 
o PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : ARTA 
(completare Tutunul) — 15,30; 18; 20,30. la grădină
— 19.30, MOȘILOR (completare Orizont științific 
nr. 7/1967) - 15.30; 18, la grădină — 20.
© ȘAPTE BĂIEȚI ȘI o ȘTRENGĂRITĂ — cine
mascop : MUNCA (completare Pectina) — 10; 15,30; 17,45; 20.
© SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : ME
LODIA — 9; 12,30; 16,15; 20,15, AURORA — 14,45; 
18,15. la grădină — 19,15.
© COMISARUL X — cinemascop : VOLGA (com
pletare E mal bine așa?) — 9,30; 11,45; 16; 18,15; 
20,30, LIRA (completare Consfătuirea pe tară a lu
crătorilor din industria chimică) — 10.30; 15 30- 18" 
20,30, DRUMUL SĂRII — 17,30; 20.
© VIAȚA LA CASTEL : RAHOVA (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
București) — 10,30; 15,30; 18. la grădină - 20.
• VULCANUL INTERZIS - cinemascop : FEREN
TARI (completare Dacă o Iubești) — 15,30; 18; 20,30.

cinema-

DE CER 
pămînt i

cinemascop :
ASTA ! : TOMIS

O PENTRU UN PUMN DE DOLARI — 
scop: PACEA — 11; 15,45; 18; 21,15.
@ BĂTĂLIA PENTRU APA GREA:
TECA (Bd. Magheru nr. 29) — 10; 12; 14; 16,30: 
18,45; 21.
© FEMEIA NECUNOSCUTA : GRĂDINA VITAN 
(completare Mărășești 1917—1967) — 19,30.
© BANDA DE LAȘI : GRĂDINA COLENTINA 
(completare Neglijența se plătește) — 20,30.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : PROGRESUL 
— 20,15.
© DARCL15E : GRĂDINA LIRA (completare Cons
fătuirea pe tară a lucrătorilor din industria chi
mică) — 19.30.
O FATA ÎN DOLIU : GRĂDINA EXPOZIȚIA — 
Piața Scîntell (completare Gustav pesimistul) _
19,30.
® HAI, FRANȚA 1 : GRĂDINA PARCUL HE
RĂSTRĂU (completare Gustav șahistul) — 19,30.
© FRENCH CANCAN : PROGRESUL — 11; 15,30; 
18. GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 19,45.

teatre

CINEMA-

concert de muzică de cameră: 
concertul corului „Madrigal" 
dirijat de Marin Constantin. 
Piese din repertoriul precla
sic, piese care ilustrează înce
puturile muzicii românești sau 
lucrări din creația contempo
rană (Roman Vlad, Anatol 
Vieru) vin să dezvăluie arta 
acestei tinere formații.

Tot astăzi în sala mare a 
Palatului la ora 21, Filarmo
nica dirijată de Mircea Basa
rab prezintă: „Patru varia- 
țiuni pentru orchestră" de Du
mitru Capoianu, cunoscuta 
cantată a lui Carl Orff „Car- 
mi na Burana" (în interpretarea 
corului Filarmonicii de 
„George Enescu" 
Vasile Pintea, a corului 
copii al Palatului Pionierilor, 
dirijat de Stelian Olaru și a 
soliștilor Emilia Petrescu, Oc- 
tav Enigărescu), și Concertul 
nr. 3 în Re minor pentru pian 
și orchestră op. 30 de Rachma
ninov. Solist va fi Van Cli
burn.

La Teatrul de Operă și Ba
let, sub bagheta lui Paul Po
pescu va fi prezentat un spec
tacol cu Aida de Verdi. în dis
tribuție : Marcella de Osma, 
Viorel Ban, Elena Cernei, Lu
dovic Spiess, Valentin Loghin, 
David Ohanezian.

Biletele se află la Casa 
O.S.T.A. 
68—70.

Stat 
dirijat de 

de

din Calea Victoriei

o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (la Teatrul de 
vară „23 August") : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU 
— 20.

e Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICĂ — 10,30.
© Teatrul Giulești (la Parcul Herăstrău) : ULISE 
ȘI COINCIDENTELE — 19,30.

e Teatrul Mic (la Palatul Mogoșoaia) : SPECTA
COL DE SUNET ȘI LUMINA BRÎNCOVEANU 
— 19,30.

® Teatrul „C. Tănase" (la Stadionul Republicii) : 
TOATĂ LUMEA PE STADION — 20.

® Teatrul Evreiesc de Stat ; SEARĂ LITERARA 
ȘALOM ALEHEM — 20,30.

★
După încheierea primei e- 

tape la secția de canto a celui 
de-al IV-lea Concurs interna
țional „George Enescu", sîm- 
bătă au fost audiați și fa vi
oară ultimii concurenți din a- 
ceastă etapă. Aceștia au tost; 
Peter Mirring (R.D. Germană), 
Andrzej Hanzelewicz (Polo
nia), Didier Lepauw (Franța), 
Robert Kunz (Elveția), Edward 
Polidi (Izraelj, Elena Constan- 
tinova Adjemcva (Bulgaria) și 
Jilrgen Pilz (R, D. Germană).

Competiția pianiștilor a con
tinuat prin prezentarea în fața 
juriului a tinerilor Stela Pe
trova Dimitrova (Bulgaria), 
Arlene Portney (S.U.A.), Sam
vel Smbatovici Alumian 
(U.R.S.S.), Christel Oannen- 
berg (R. D. Germană/, Odile 
Poisson (Franța), Joseph Alfidi 
(S.U.A.) și Anatolii Zalrnano- 
viei Ugorski (V.R.S.S.).
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întoarcerea de la Belgrad a delegației 
economice guvernamentale conduse 

de tovarășul Gheorghe Radulescu

„ZIUA SOLIDARITĂȚII 
INTERNAȚIONALE 
A ZIARIȘTILOR"

Sîmbătă dimineața, s-a înapoiat 
de la Belgrad delegația economică . 
guvernamentală română, condu
să de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri Delegația a participat la în- 
tîlnirea reprezentanților unor țări 
socialiste europene, unde a fost e- 
fectual un schimb de păreri și in
formații privind dezvoltarea relații
lor economice cu statele arabe.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost prezenți Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentanți ai conduce

Adunare cu prilejul sărbătorii 

naționale a R. P. D. Coreene1

rii unor ministere. Au fost de față 
Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, membri ai 
ambasadei.

La gara Dunav din Belgrad, de
legația a fost condusă de Kiro Gli- 
gorov, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federale, Mustafa Săbiei, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, precum și de reprezentanți 
ai Secretariatului de stat pentru 
afacerile externe. A fost de față 
ambasadorul României la Belgrad, 
Aurel Mălnășan.

(Agerpres)

La sediul Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă Româ
nia a avut loc, sîmbătă la a- 
miază, o adunare a ziariști
lor din Capitală consacrată 
„Zilei solidarității internațio
nale a ziariștilor".

A luat cuvîntul Nestor Ig
nat, președintele Uniunii Zia
riștilor. După ce a evocat tra
dițiile progresiste ale presei 
noastre, vorbitorul a arătat că 
ziariștii din țara noastră acti
vează în spiritul politicii ex
terne, profund internaționalis- 
tă, a partidului, slujind astfel 
cauza nobilă a păcii și a în
țelegerii între popoare. El s-a 
referit apoi la sprijinul pe 
care ziariștii români, presa din 
țara noastră l-a acordat și îl 
acordă ziariștilor democrați și 
progresiști din întreaga lume, 
care sînt împiedicați să-și e- 
xercite profesiunea pusă în 
slujba ideilor nobile ale uma

nității și păcii. Vorbitorul a 
exprimat solidaritatea ziariști
lor români cu ziariștii din 
R. D. Vietnam, care, alături de 
întregul popor vietnamez, 
luptă eroic pentru libertatea și 
independența patriei lor.

In încheiere, vorbitorul a a- 
rătat că ziariștii români își 
vor aduce și în viitor, alături 
de ziariștii progresiști din alte 
țări, contribuția la întărirea 
unității ziariștilor din întrea
ga lume, la promovarea idea
lurilor de pace.

Adunarea a adoptat o tele
gramă adresată Organizației 
Internaționale a Ziariștilor, 
prin care se exprimă solidari
tatea cu ziariștii progresiști șl 
democrați din întreaga lume și 
se transmite un salut frățesc 
tuturor organizațiilor membre 
ale O.I.Z.

(Agerpres)

vremea
| SĂRBĂTOAREA
I ZIARULUI L’HUMANIlt

Ieri ta tară vremea »-a menținut 
frumoasă, dar răcoroasă, ou cerul 
variabil mai mult senin. Vlntul a su
flat slab. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă Intre 19 grade la 
Cîmpulung Muscel si 29 de grade la 
Gurahont. în București vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mal mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 25 de grade.

Timpul probabil pentru 11. 12, 18
septembrie. Vreme răcoroasă dar u- 
sor Instabilă. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi slabe locale mai 
ales In vestul si nordul tării. VInt 
slab pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 si 14 
grade, iar maximele între 16 si 26 
de grade. Izolat mai ridicate. în 
Buouresti vreme răcoroasă mal ales 
seara si dimineața. Cerul va fi va
riabil. favorabil ploii de scurtă du
rată. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

PARIS 9. — Corespondentul A- 
* gerpres Al. Gheorghiu transmite: 
I Sîmbătă după-amiază, în parcul

Vincennes din Paris, a început tra
diționala sărbătoare a ziarului 

I„L’Humanitâ“, organ al P.C.F. La 
sărbătoare participă reprezentanți 
ai ziarelor partidelor frățești din 

I numeroase țări, printre care Ion
Cumpănașu, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia".

IPe un vast teren din parcul Vin
cennes, s-a amenajat, cu acest pri
lej. un adevărat orășel multicolor 
Icu standuri ale federațiilor șl or

ganizațiilor locale de partid, pre

cum și cu standuri cu caracter co
mercial și atractiv. Există, de ase
menea, standuri a 42 de ziare ale 
partidelor frățești și organizațiilor 
democratice din diferite țări ale 
lumii, printre care și un stand al 
ziarului „Scînteia".

Sărbătoarea a debutat cu un pro
gram artistic. Pentru duminică 
după-amiază este prevăzut un mi
ting la care va lua cuvîntul Roland 
Leroy, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F. Va urma 
apoi un bogat program artistic la 
care își vor da concursul cunos- 
cuți artiști parizieni.

I„BĂTĂLII ÎN PLINĂ 
'STRADĂ..."

La Cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-coreeană" 
din comuna Făcăeni, regiunea 
București, a avut loc o adunare 
consacrată sărbătoririi celei de-a 
XlX-a aniversări a creării R.P.D. 
Coreene. Au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși cooperatori, 
precum și membri ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.

Despre semnificația acestui eve
niment au vorbit Toma Dimache, 
președintele cooperativei, și Riăm 
Gion Riăn, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al R.P.D. Coreene la 
București. Vorbitorii au relevat 
suecesele obținute de poporul core-

SPORT
IERI, LA BAZINUL DINAMO

Tre/ no/ recorduri naționale 
de înot

> peliculă 
aceste pei-

alt președinte dintr-un alt sat, Btr- 
ca, venit să ia lemne de peste 
baltă pentru nevoile satului său, și 
am întîlnit alifia alfi oameni și 
am simfit că-mi pare rău că nu 
sînt operator de filme pentru a 
putea surprinde pe
aceste viefi și cc:
saje cum nu sînt multe, sau cum 
eu nu știu multe. Poate aparatul 
de filmat ar putea reproduce cu 
tehnica lui subtilă dulceața zilei de 
septembrie la Sud, strălucirea enig
matică a cîmpiilor, felul oamenilor 
atît de personal și de fermecă
tor, izvorînd din istorie firesc și 
curgînd în ea la fel de firesc, cum 
se ridică înaltele lor case pe cîmp 
și cum se tace acolo sat și cum 
satul acela tinde spre o civiliza
ție modernă, pentru ca, după cum 
spunea unul dintre președinți, 
ștergem cu palma diierenfa dintre 
sat și oraș.

Recoltele bune ale aces
tui an îndulcesc și mai mult ori
zontul cîmpiei Olteniei de |os și 
ziua de septembrie se înclină de 
greutatea unui gînd și a unui tapt, 
spre iarnă, Cînd totul va fi uriaș 
de alb șl se vor auzi caii for
năind, în aule parcă, deși noi to(i 
știm că acelea se numesc grajduri.

Este construit acel pămînt într-un 
fel aparfe, încît chiar dacă nu ești 
fiul lui direct, prin naștere sau prin
copilărie, el te leagă de sine prin 
vreo întimplare a existentei lui de 
acum, prinfr-o ciudățenie dulce a 
aerului său, mai ales toamna cînd 
aerul e liber pentru vocea cîmpiei 
și pentru fumul de sub copaci, 
pentru cumpăna fîntînii de la care 
toii cocorii învafă strategia triun
ghiului călător, cumpene care însă 
nu pleacă niciodată de acolo, ci 
rămîn deasupra izvoarelor eterne 
de apă limpede și rece, ca niște 
mîini care scriu ceva (indescifra
bil deocamdată) pe suprafața apei.

Din cumpănă în cumpănă răsare 
luna peste acele locuri, condusă 
de cumpene, și apa simțind luna, 
mai pufin decît marea cea cu flux 
și reflux, dar vid, adînc, tulburat.

UNIFORME PENTRU 
NOUL AN ȘCOLAR

Se apropie deschiderea nou
lui an școlar. Părinții care vor 
să evite aglomerația caracte
ristică zilelor din preajma în
ceperii cursurilor cumpără de 
pe acum uniforme școlare pen
tru copiii lor. Magazinele de 
specialitate sînt aprovizionate 
cu tipurile și măsurile de uni
forme pentru toate clasele, 
precum și cu alte tricotaje și 
articole pentru copiii de vîrstă 
școlară. 

ean în dezvoltarea industriei, agri
culturii, învățămîntului, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
viață al oamenilor muncii și au 
subliniat lupta poporului coreean 
pentru unificarea pașnică și demo
cratică a patriei sale.

în încheiere au fost prezentate 
filmul artistic „Iubiți viitorul" și 
filme documentare coreene.

Sîmbătă seara, însărcinatul au 
afaceri ad-interim al R.P.D. Coree- 
he la București, Riăm Gion Riăn, a 
rostit o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune, cu pri
lejul sărbătorii naționale a poporu
lui coreean.

(Agerpres)

3E3

La bazinul Dinamo din Capitală au 
început ieri întrecerile celei de-a 
Vil-a ediții a campionatelor inter
naționale de înot ale României, la 
care participă sportivi din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. si Româ
nia. în prima zi a concursului, spor
tivii români au cîștigat patru probe 
și au stabilit trei noi recorduri repu
blicane.

Proba de 100 m bras fete a revenit 
înotătoarei române Gica Manafu, cu 
timpul de l’23”7/10, Iar cea de 100 m 
bras bărbați lui Vasile Costa cu re
zultatul de l’10”l/10. La 200 m mixt

Pe stadionul Republicii din Capi
tală s-au încheiat aseară întrece
rile Turneului internațional de box 
al armatelor prietene, lată rezulta
tele înregistrate în meciurile fina
le : cat. muscă: C. Ciucă (Steaua) 
învinge la puncte pe C. Gruiescu 
(Steaua) ; cat. cocoș: F. Klenovicl 
(Honved Budapesta) învinge la 
puncte pe G. Szabo (Honved Buda
pesta) ; cat. pană: Han Zong Ho 
(Selecționata Armatei R. P. D. Co
reene) învinge la puncte pe»A. Sas- 
kov (Ț.S.K.A. Moscova) ; cat. semi- 
ușoară: P. Cedinovski (Ț.SK.A. 
Moscova) învinge la puncte pe S. 
Stepaskin (Ț.S.K.A. Moscova); cat. 
ușoară: I. Kajdi (Honved Buda
pesta) întrece ia puncte pe V Zil- 
berman (Steaua) ; cat. semimijlo- 
cie : 1. Galii (Honved Budapesta) 
învinge la puncte pe A. Sokoleis 
(Ț.S.K.A. Moscova) ; cat. mijlocie 
mică : V. Tregubov (Ț.S.K.A. Mos
cova) învinge la puncte pe Kim 
Zang Su (Selecționata Armatei 
R. P. D. Coreene) ; . cat. mijlocie 
Gh. Chivăr (Steaua) dispune la 
puncte de I. Balogh (Honved Bu
dapesta) ; cat. semigrea : B. Hell 
(Vorwărts Berlin) învinge la punc
te pe P. Sommer (Dukla Praga); 
cat. grea: G. Vasiuskin (Ț.S.K.A. 
Moscova) învinge prin abandon 
în repriza a Il-a pe R. Schuster 
(Vorwărts Berlin).

AZI ÎN CAPITALĂ
ÎNOT — la Bazinul Dinamo, ora 17 : campionatele Internaționale ale 

României.
POLO — la Bazinul Dinamo, ora 19 : Românla-Bulgarla.
TIR — la Poligonul Tunari, ora 9 : campionatele Internationale ale 

României.
FOTBAL — pe Stadionul „23 August', de la ora 14,30 : Steaua-Steagul 

roșu Brașov ; Dinamo București-Dinamo Bacău.
RUGBI: — pe Stadionul Tineretului, de la ora 9 : Dinamo-Rulmentul 

Bîrlad; Progresul-Farul Constanța; pe Stadionul Giuleștl, 9,30 : Rapid- 
Știința Petroșeni.

HANDBAL — pe Terenul Dinamo, ora 17,30 : Dinamo București-Rali- 
năria Teleajen (masculin) ; pe Terenul Progresul, ora 9 : Progresul-Unl- 
versitatea București (feminin) ; pe Terenul Tineretului, de la ora 9 : Poli
tehnica București-Ș.S.2 București (f) ; I.S.E.-Universitatea Craiova (f) ; 
Universitatea București-Textila Cisnădie (m).

CĂLĂRIE — pe Baza hipică din Calea Plevnei, ora 10 : „Cupa Ro
mâniei".

VIZITELE 
MINISTRULUI AGRICULTURII 

ȘI GUVERNATORULUI 
BĂNCII NAȚIONALE 
DIN DANEMARCA

Sîmbătă dimineața, Christian 
Thomsen, ministrul agriculturii al 
Danemarcei și persoanele care îl 
însoțesc au continuat, la Consiliul 
Superior al Agriculturii, convorbi
rile privind colaborarea tehnico-

bărbați a cîștigat Vladimir Moraru. 
cu 2'22”8/10. Proba de ștafetă 4x100 ru 
mixt bărbați a revenit echipei Româ
niei cu timpul de 4’15”8/10.

Iată rezultatele celorlalte probe : 
feminin : 400 m liber — Zvetlana 
Zarscikova (U.R.S.S.) 4’59”5/10 ;
100 m spate — Zdenka Gasparoc (Iu
goslavia) l’09”7/10 ; (Cristina Balaban 
s-a clasat a doua, cu l’10”3/10) ; 
100 m fluture — Gabriele Perthes 
(R.D. Germană) 1’10” ; 200 m mixt — 
Marianne Seydel (R.D. Germană) — 
2’36”6/10 ; ștafeta 4x100 m liber — 
U.R.S.S. 4’27" ; pe locul doi s-a cla
sat echipa României, cu 4’29”4/10 — 
nou record național ; masculin: 
100 m liber — M. Gomula (Polonia) 
58" ; 100 m spate — I. Rother (R. D. 
Germană) l’04”6/10 ; 100 m fluture — 
J. Wagner (Cehoslovacia) l’00”7/10 ; 
locul secund a fost ocupat de Adal
bert Covaci cu l’02”4/10 — nou record 
al României ; 1 500 m liber — A. Mit- 
bauer (R.D. Germană) 18’01”9/10; Di- 
onisie Nagy s-a clasat al doilea, cu 
18’08”6/10 — nou record al României.

In continuarea întrecerilor de 
înot s-au întîlnit selecționatele de 
polo pe apă ale României și Bulga
riei. Victoria a revenit sportivilor 
români cu scorul de 7—2 (3—1, 1—0, 
2—1, 1—0).

„Cupa Mamaia" la tenis

Două victorii ale 
sportivilor români

Ieri, în turneul internațional de te
nis „Cupa Mamaia", s-au disputat 
primele două finale, în ambele vic
toria revenind jucătorilor români. La 
dublu bărbați, perechea Ion Țiriac — 
Ilie Năstase a dispus cu 6—4, 7—5,
6—4 de cuplul Tom Okker (Olandaj 
— Ingo Buding (R.F. a Germaniei), 
în sferturile de finală, Tiriac și Năs
tase i-au 'întrecut cu 6—3, 6—1 pe 
Holecek și Seyffert (Cehoslovacia), 
iar în semifinale au eliminat pere
chea Stilwell (Anglia) — Mărmurea- 
nu (România) cu 6—3, 6—4.

Proba de simplu femei a revenit 
jucătoarei române Agneta Kun, care 
în finală a învins-o cu 8—6, 3—6, 
6—3 pe Ella Riede (R.D. Germană).

Astăzi sînt programate ultimele 
două finale : la simplu bărbați. Ion 
Tiriac îl întîlnește pe Tom Okker, 
iar la dublu femei se vor întrece pe
rechile Julieta Boboc, Agneta Kun 
(România) — Helga Magdeburg, Hel- 
la Riede (R.D. Germană).

r o n i c a zilei
științifică în domeniul agriculturii 
între România și Danemarca'și po
sibilitățile de lărgire a acesteia. 
Oaspeții danezi, însoțiți de Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, au vizitat apoi întreprinderile 
de stat avicolă Crevedia și de 
sere Ploiești, stațiunea experi
mentală Valea Călugărească, pre
cum și localități de pe Valea Pra
hovei.

★

La invitația Consiliului de Admi
nistrație al Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, între 
4—9 septembrie ne-a vizitat țara 
guvernatorul Băncii Naționale a 
Danemarcei, Erik Hoffmeyer, înso
țit de Jorn Kjaer, din Direcția de 
studii a băncii.

Oaspeții au avut întrevederi cu 
guvernatorul Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
acad. Vasile Malinschi, și cu alți 
membri ai Consiliului de Adminis
trație al Băncii, purtîndu-se dis
cuții de interes comun legate de 
colaborarea Între cele două insti
tuții.

VIZITA SENATORULUI 
LUCIO LUZZATTO

La invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii, a sosit în 
Capitală senatorul Lucio Luzzatto, 
cu soția, membru ’al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, președintele Comi
tetului italian al păcii.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
CU DELEGAȚIA DE CINEAȘTI 

BULGARI

Delegația de cineaști bulgari, oare 
se află în țara noastră cu prilejul 
„Zilelor filmului bulgar", s-a întîl
nit sîmbătă la hotelul Athenăe 
Palace cu ziariști din Capitală.

Vladimir Karakașev, director ad
junct al cinematografiei bulgare, 
a vorbit despre condițiile create în 
Bulgaria celei de-a șaptea arte 
după 9 septembrie 1944, despre pro
ducția cinematografiei din țara 
vecină și a informat pe ziariști 
despre o serie de noi producții. 
Actrița Țvetana Maneva și Opera

(Urmare din pag. I)

In propunerea sa. guvernul român 
arăta că. de-a lungul deceniilor. în
tre popoarele balcanice s-au închegat 
legături de prietenie, s-a întărit 
conștiința intereselor comune si nă
zuința Jor spre o mai strînsă si mai 
îndeaproape colaborare. Intr-adevăr, 
în pofida vicisitudinilor istorice, po
poarele României, Albaniei, Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei și Turciei 
s-au cunoscut, s-au prețuit și s-au in
fluențat reciproc, făurind împreună 
epoci de civilizație de mare valoare 
artistică si umană. Dînd dovadă de 
o justă sesizare si înțelegere a reali
tăților contemporane, a direcției în 
care se desfășurau evenimentele, gu
vernul român arăta îr. propunerea 
sa că „în situația actuală a rela
țiilor internaționale, sarcina prin
cipală a guvernelor tuturor țărilor, 
mari și mici, este aceea de a contri
bui. fiecare in parte și prin efor
turi comune, la crearea unei atmos
fere de înțelegere. încredere si coo
perare între toate statele".

Inițiativa guvernului român s-a 
bucurat de un larg răsunet și de o 
primire favorabilă în rîndurile opi
niei publice balcanice și europene, 
semn că ea răspundea năzuințelor și 
intereselor reale ale popoarelor. în 
anii următori, România și-a continuat 
și amplificat acțiunea inițiată în sep
tembrie 1957. Propunerile prezentate 
atunci au fost reluate și dezvoltate 
în Declarația guvernului român din 
1959, în care se preconiza transfor
marea Balcanilor într-o zonă denu- 
clearizată, a păcii și bunei vecină
tăți. Apoi, în spiritul propunerilor 
sale balcanice, dar pe un plan mai 
general, guvernul român a prezentat, 
în 1960, la Organizația Națiunilor 
Unite, propunerea în care recoman
da „acțiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între state europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice di
ferite". După cum se știe, această 
propunere, după ce a luat forma u- 
nei rezoluții sprijinite de alte opt țări 

torul Borislav Puncev au împărtă- > 
șit aspecte din munca lor la fii- j 
mele prezentate în cadrul „Zilelor • 
filmului bulgar" și proiectele artis- S 
tice de viitor.

LUCRĂRILE CONSILIULUI I 
INTERNAȚIONAL 

DE FILOZOFIE
ȘI ȘTIINȚE UMANE

In aula Academiei a avut loc, I 
sîmbătă dimineața, deschiderea fes- ■ 
tivă a lucrărilor Adunării gene- I 
rale a Consiliului internațional de B 
filozofie și științe umane.

Au luat cuvîntul dr. Silvio Za- 8 
vala, președintele Biroului Consi- 9 
liului internațional de filozofie și i 
științe umane, acad. Miyn Nico- 8 
lescu, președintele Academiei Re- " 
publicii Socialiste România, Mahdi I 
Elmandjra, director general adjunct 8 
al UNESCO, și acad. Elie Carafoli, J 
reprezentant al Consiliului națio- I 
nai al uniunilor științifice, care au I 
adus salutul lor lucrărilor reuni- i 
unii internaționale de la Bucu- | 
rești. Lucrările continuă. •

* I
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca- I 

pitala, îndreptîndu-se spre Belgia, I 
o delegație a Ministerului învăță- I 
mîntului, alcătuită din Ștefan Bîr- 
lea, vicepreședinte al Centrului de I 
calcul economic și cibernetică eco- | 
nomică, și lector universitar Dragoș > 
Vaida, director la același centru, I 
care între 11—15 septembrie vor I 
participa la cel de-al V-lea Congres I 
internațional de cibernetică de la j 
Namur. Congresul va dezbate, prin
tre altele, metodele ciberneticii I 
privind mașinile semantice, auto- | 
matizarea și aspectele tehnice, eco- . 
nomice și sociale ale ciberneticii. I

★
La Invitația conducerii Oficiului I 

Național de Turism, a sosit în Ca- I 
pltală o delegație a Ministerului I 
Turismului din R.A.U. condusă de I 
dl Moukhtar Zaki, director general 
în acest minister.

în timpul șederii în țara noas- | 
tră, oaspeții vor vizita diferite o- ■ 
biective turistice din Capitală și I 
stațiunile balneo-climaterice de pe I 
litoral.

(Agerpres) |

europene, în calitate de coautoare, a 
fost adoptată în unanimitate la cea 
de-a XX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Totodată, în sfera 
relațiilor bilaterale România a con
tinuat să depună eforturi încununate 
de succes pentru soluționarea pro
blemelor rămase în suspensie și pen
tru lărgirea schimburilor sale multi
laterale cu toate statele balcanice.

în general, inițiativa din 1957 a gu
vernului român, eforturile depuse

O inițiativă 
constructivă, 
rodnică
pentru înfăptuirea el, ca șl acțiunile 
întreprinse de alte țări din zona noas
tră geografică pentru consolidarea 
păcii și lărgirea colaborării dintre 
popoarele balcanice, au dat rezultate, 

în ultimii ani s-au accentuat ten
dințele pozitive în dezvoltarea rela
țiilor dintre țările balcanice. Referin- 
du-se la aceasta, Renâ Maheu, di
rector general al UNESCO, a de
clarat : „Cel mai bun exemplu 
de colaborare pe care-1 cunosc este 
astăzi colaborarea din zona Balcani
lor, inițiată de România... Dorința

Pe piața cauciucului
„După celebrul «război al puilor», 

— scrie „Le Figaro" — iată și răz
boiul cauciucului. La fel ca și în 
urmă cu patru ani, el opune Euro
pa occidentală Statelor Unite. În
fruntarea, de data aceasta, se des
fășoară pe două planuri: geografic 
pe de o parte și al calității, pe de 
altă parte.

Fabricanții de cauciuc sintetic din 
țările membre ale Pieței comune au 
cerut introducerea imediată a unei 
legislații anti-dumping pentru a se 
apăra împotriva unei concurențe 
exterioare din ce în ce mai pre
sante, îndeosebi americane. Reacția 
fabricanților de cauciuc sintetic — 
oricît de paradoxal apare la prima 
vedere — servește și afacerilor pro
ducătorilor de cauciuc natural. La 
rîndul lor și aceștia sînt vizați de 
concurența americană. Vinzarea 
stocurilor strategice excedentare ale 
S.U.A. a perturbat în mod serios 
piața mondială. Prețurile au scăzut, 
iar obișnuita luptă dintre producă
torii de cauciuc natural și de cau
ciuc sintetic ajunge acum pînă la 
bătălii în plină stradă...

Totuși, dacă se pornește de la 
statistici, cele două produse concu
rente cunosc o expansiune remarca
bilă. Anul trecut, de exemplu, con
sumul mondial de cauciuc natural 
a atins cifra record de 2 515 000 de 
tone, cu 160 000 de tone mai mult 
decît în 1965. Cauciucul sintetic, de 
asemenea, urmează o creștere pa
ralelă în producție ca și în consum. 
In momentul de față, producția 
mondială (capitalistă) depășește 3 
milioane de tone. Atunci de ce a- 
cest război ? Răspunsul se află în 
Europa (de vest).

Capacitatea producției de cau
ciuc sintetic a țărilor din Piața co
mună se apropie de 410 000 de tone 
anual. Uzinele (vest) europene au

Noul vas japonez K. D. D. Maru, echipat pentru repararea liniilor da co
municația transpacifice aflate la o adîncime do 7 000 m, este cel mai mare 

vas de acest fel din Japonia.

mea este de a oxtlnde exemplul Bal
canilor și al inițiativelor României 
la întreaga Europă". Poporul nostru 
este convins că eforturile depuse în 
acest sens, atît pe plan balcanic, cît 
și pe planul colaborării intereurope- 
ne, vor fi continuate, că rezultatele 
obținute vor fi valorificate.

în general, în sfera relațiilor 
politice, contactele dintre condu
cătorii țărilor balcanice s-au in
tensificat. Cu aceste prilejuri, 

s-au încheiat un număr important de 
acorduri și convenții. Pe această li
nie, peste cîteva zile, țara noastră 
ya primi vizita premierului Turciei, 
Suleyman Demirel, ca răspuns la vi
zita făcută anul trecut în această 
țară de către președintele Consiliu
lui de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer. în sfera relațiilor 
economice, nivelul schimburilor co
merciale dintre țările balcanice a 
crescut și continuă să crească de la 
an la an. între unele țări bal
canice au fost încheiate acorduri 
comerciale de lungă durată. în viitor 
există, firește posibilități de a se 

funcționat anul trecut cu SO la sută 
din capacitatea lor de producție. Ele 
au livrat 68 la sută din producția 
lor Comunității Economice Europe
ne și au exportat unor terțe țări 
86.000 de tone. Țările C.E.E. impor
tă 10 000 de tone de cauciuc din 
S.U.A., ceea ce reprezintă 20 la sută 
din consumul lor. De fapt țările 
comunitare acoperă 32 la sută din 
nevoile lor de cauciuc prin impor
turi din străinătate, în timp ce in 
S.U.A. numai 2 la sută din con
sum este acoperit din import. Di
ferența se explică prin preț. S.U.A. 
practică dumpingul. Cel puțin a- 
ceasta este părerea producătorilor 
(vest) europeni, iar afirmațiile lor 
par să fie justificate.

De fapt lichidatorii de stocuri a- 
mericani, însărcinați să vîndă cu 
rabat rezervele strategice ale S.U.A. 
au aruncat în 1965 și 1966 pe piață 
240 000 de tone de cauciuc natural. 
Această ofertă neprevăzută — de
oarece nu se știe dinainte cînd are 
de gînd guvernul american să li
chideze o parte din stocurile sale
— a reprezentat 30 la sută din a- 
provizionarea civilă americană și 
bineînțeles a provocat o scădere 
bruscă a cursului pe piața locală, 
care firește s-a repercutat asupra 
pieței mondiale.

Pînă in ultimul timp, cauciucul 
sintetic se vindea în S.U.A. ceva 
mai scump decît cel mai bun cau
ciuc natural. In momentul de față 
însă situația s-a inversat. Ameste
cului sintetic i s-a adăugat ulei mi
neral ieftin — ceea ce nu se poate 
face în cazul cauciucului natural
— iar prețurile au scăzut. Practica 
aceasta a dus la războiul dintre cele 
două produse rivale, Europa (de 
vest), fiind în momentul de față 
prima victimă a bătăliei".

merge cu mult mai departe pe calea 
colaborării și cooperării economice, 
în aceste domenii există de pe acum 
o experiență pozitivă acumulată șl 
cîteva realizări importante. Apropie
rea popoarelor din Balcani este 
cultivată și printr-o vie activitate în 
sfera schimburilor culturale, științi
fice, artistice, sportive etc.

Desigur, în perioada scursă de la 
lansarea propunerilor românești, în 
1957, nu toate problemele în suspen
sie între țările din Balcani au fost 
rezolvate. Dar greutățile existente 
nu trebuie să împiedice eforturile 
pentru depășirea lor. Popoarele bal
canice sînt profund interesate în asi
gurarea unei colaborări reciproc a- 
vantajoase, în îmbunătățirea conti
nuă a climatului politic în regiunea 
noastră și în întreaga lume.

De curînd, la sesiunea Marii Adu
nări Naționale, consacrată politicii 
externe și activității internaționale a 
partidului și guvernului, a fost în
fățișat bilanțul pozitiv ce caracteri
zează relațiile dintre țara noastră și 
celelalte țări balcanice, atît socialis
te, cît și nesocialiste. „Româ
nia va milita și în viitor, cu 
perseverentă, pe linia eforturilor sale 
tradiționale, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fața sesiunii 
M.A.N. pentru îmbunătățirea conti
nuă a climatului politic și întărirea 
relațiilor de colaborare și bună ve
cinătate între toate țările din Bal
cani, considerînd că aceasta este în 
folosul și spre binele popoarelor caro 
trăiesc în această zonă".

Țara noastră, care acționează în 
general pentru așezarea raporturilor 
interstatale pe baza principiilor să
nătoase ale independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi a tuturor țărilor, neamestecului 
în treburile lor interne, avantajului 
reciproc, va depune în continuare e- 
forturi neprecupețite pentru aplica
rea acestor principii în cuprinsul re
giunii balcanice. în scopul creării u- 
nei atmosfere propice legăturilor 
prietenești, promovării intereselor 
vitale ale popoarelor, de asigurare a 
păcii, independentei și progresului 
fiecăruia.



■

LA ÎNCHEIEREA 
SESIUNII 
CONSILIULUI 
PENTRU COMERȚ 
Șl DEZVOLTARE

Cu optimism
spre 
viitoarea
conferință 
de la Delhi

într-o declarație făcută pre
sei, președintele Consiliului pen
tru comerț și dezvoltare, Paul 
R. Jolles, aprecia că lucrările 
celei de-a cincea sesiuni a Con
siliului s-au desfășurat „într-un 
climat de lucru excelent". în- 
tr-adevăr, după patru săptă
mâni de dezbateri, impresia 
generală este aceea de optimism 
cu privire la condițiile pregă- 

' tite celei de-a doua Conferințe 
a Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare de la New 
Delhi, anunțată' pentru februa
rie—martie 1968.

Sesiunea a apreciat în spirit 
realist progresele posibile la 
viitoarea conferință. Aceste ele
mente s-au cristalizat în ordi
nea de zi provizorie, care cu
prinde probleme de însemnăta
te majoră : liberalizarea comer
țului cu materii prime, preferin
țele pentru exporturile de arti-

CORESPONDENȚA DIN 
GENEVA 

DE LA HORIA LIMAN

cole manufacturate și semifa
bricate ale țărilor în curs de 
dezvoltare, relațiile comerciale 
între țări avînd sisteme social- 
economice diferite etc. După a- 
firmația președintelui Jolles, de 
la stadiul discuțiilor academice 
se va putea trece, în februarie, 
la faza acțiunilor.

La sesiunea care s-a încheiat 
sîmbătă a apărut evidentă im
portanța comerțului țărilor so
cialiste ............... .
inclusiv cu cele în curs de dez
voltare. Dacă dezechilibrul co
mercial dintre țările capitaliste 
dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare crește an de an, 
schimburile comerciale dintre 
acestea din urmă și țările so
cialiste înregistrează o evoluție 
constant ascendentă.

Toate delegațiile au apreciat 
importanța apariției unor for
me noi de comerț — cum este 
aceea a cooperării tehnice, ști
ințifice și industriale — concep
ție promovată de țara noastră 
încă la prima Conferință pen
tru comerț și dezvoltare din 
1964. La această ultimă sesiune, 
propunerile în acest sens ale de
legației române și-au găsit ecou 
în raportul final, aprobat în u- 
nanimitate.

Principiile care trebuie să gu
verneze relațiile internaționale 
— respectarea suveranității na
ționale, egalitatea în drepturi, 
avantajul reciproc — și-au de
monstrat încă o dată viabilita
tea, fiind îmbrățișate de toți 
participanții. Delegația noas
tră a sprijinit ideea creării 
unui Centru internațional co
mun al comerțului, prin coope
rarea între Consiliul pentru co
merț și dezvoltare și Acordul 
general asupra tarifelor și co
merțului. înființarea centrului 
a fost aprobată de sesiune.

cu toate țările lumii,

Incident
în zona
Canalului
de Suez

CAIRO 9 (Agerpres). — Un co
municat militar* difuzat de postul 
de radio Cairo anunță că vineri 
după-amiază, trei avioane izraelie- 
ne au violat spațiul aerian egip
tean, în regiunea Canalului de 
Suez. Primite de un puternic tir 
de artilerie antiaeriană, avioanele 
izraeliene au trebuit să se retragă, 
precizează comunicatul care adau- ■ 
gă că „aparatele inamice au mitra
liat insula Al Khadra". Se mențio
nează că nu sînt victime sau pa
gube materiale.

TEL AV1V 9 (Agerpres). — Vi
neri seara autoritățile izraeliene au 
făcut cunoscut că forțele egiptene 
au deschis focul cu mortiere asu
pra unei patrule aeriene izraeliene, 
pe malul de est al Canalului de 
Suez. Purtătorul de cuvînt militar 
izraelian a menționat că forțele 
izraeliene au deschis foc de răs
puns în direcția pozițiilor egipte
ne. El a adăugat că de partea 
izraeliană nu sînt pierderi.

România se pronunță 
pentru restabilirea 
drepturilor legitime 
ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U.

La , 8 septembrie 1967, reprezen
tanții,' permanenți la O.N.U. ai Re
publicii Socialiste România, Repu
blicii Populare Albania, Algeriei, 
Cambodgiei, , Republicii Congo

ÎNTREVEDEREA

PREMIERILOR

TURCIEI

Șl GRECIEI
KESAN 9 (Agerpres). — Sîmbătă 

au avut loc primele convorbiri în
tre premierii Greciei și Turciei, 
Constantin Kolias și Suleyman De- 
mi rel, în localitatea turcă Kesan, 
la frontiera dintre cele două țări. 
Aceste convorbiri, care nu au o a- 
gendă stabilită în prealabil, vor 
continua duminică, în'orășelul grec 
de frontieră Alexândroupolis. După 
cum s-a anunțat, cei doi șefi de 
guverne examinează diferite pro
bleme privind relațiile dintre Gre
cia și Turcia. Nu s-a dat publicității 
nici un comunicat oficial ou pri
vire la prima zi a convorbirilor. 
Tema principală este, însă, potrivit 
cercurilor informate, problema Ci
prului, care, ținînd seama de po
zițiile divergente ale guvernelor 
celor două țări, nu și-a găsit încă 
soluția. Presa cipriotă greacă a 
subliniat sîmbătă că orice acord 
intervenit între premierii Greciei 
și Turciei trebuie supus aprobării 
președintelui Ciprului, arhiepisco
pul Makarios, și poporului cipriot.

O declarație 
a M. A. E. al
R.P.D. Coreene

PHENIAN 9 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută de un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. D. Coreene 
se arată că la 31 august poliția 
japoneză a atacat un grup de peste 
100 de cetățeni coreeni, care au or
ganizat la Țokio o manifestație de 
protest împotriva hotărîrii guver
nului Japoniei de a anula acordul 
cu privire la repatrierea coreenilor 
din această țară. Intervenția poli
țiștilor s-a soldat cu rănirea gravă 
a mai multor persoane, ceea ce — 
după cum se subliniază în declara
ție — constituie o nouă încălcare 
a principiilor umanitariste, a drep
turilor naționale ale cetățenilor co
reeni care trăiesc actualmente în 
Japonia și doresc să se înapoieze 
în patrie. Relevînd că anularea 
unilaterală a acordului amintit de 
către guvernul japonez reprezintă 
un act ilegal, care contravine nor
melor fundamentale ale dreptului 
internațional, declarația atrage a- 
tenția guvernului Japoniei asupra 
consecințelor grave ce pot decurge 
din zădărnicirea deliberată a acți
unii de repatriere.

Premierul

VIZITA

IN OLANDA

A DELEGAȚIEI

COMITETULUI

Referendum
în Gibraltar

(Brazzaville), Cubei, Guineei, Repu- 
•blieih-Mali și Republicii Arabe Si
ria au adresat Secretarului general 
al ''Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, o scrisoare prin care, în 
numele guvernelor lor. solicită în
scrierea pe ordinea de zi a celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
generale a punctului intitulat „Res
tabilirea drepturilor legitime 
Republicii Populare Chineze 
O.N.U."

CENTRAL

AL P.C.R.
ale 
la

Ministrul de externe 
al României 
in drum spre New York

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpre3 Al. Gheorghiu transmite: 
Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a pără
sit sîmbătă dimineața Parisul, ple
cînd cu trenul la Le Hâvre, de 
unde se va îmbarca spre New York 
pe transatlanticul „France". El a 
fost condus la gara Saint Lazaire 
de Victor Dimitriu, ambasadorul 
României la Paris, și de alți mem
bri ai ambasadei, precum și de Va
lentin Lipatti, delegatul permanent 
al României la U.N.E.S.C.O.

Continuîndu-și vizita în Olanda, 
delegația C.C. al P.C.R., condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a fost 
sîmbătă dimineața oaspete al pri
măriei orașului Amsterdam, unde 
a avut o întrevedere cu tovarășii H. 
Verheij, membru al C.C. al P.C. din 
Olanda, adjunct al primarului ora
șului, și R. Walraven, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.O., 
membru al Consiliului municipal. 
Delegația a fost însoțită de tovară
șii Max Meijer și Kenk Clerx, 
membri ai Biroului Politic.

In cadrul întrevederii a 
convorbire prietenească.
In cinstea delegației, 

P.C.O. a oferit o masă.

Potrivit agenției „France Presse". 
în Gibraltar va avea loc azi referen
dumul preconizat de Marea Britanie. 
în baza lui, populația din acest teri
toriu va trebui să aleagă între alipi
rea la Spania, sau menținerea actua
lelor legături cu Anglia. O rezoluție 
adoptată săptămînă trecută de Comi
tetul special O.N.U. pentru decoloni
zare arăta că referendumul de Ia 10 
septembrie este în contradicție cu re
zoluțiile anterioare ale acestuia. Spa
nia se opune referendumului preconi
zat de guvernul englez, calificîndu-1 
drept contrar rezoluției O.N.U. cu 
privire la decolonizarea Gibraltaru- 
lui. Dimpotrivă, guvernul englez con
sideră că acest referendum ar fi în 
spiritul rezoluției amintite. în cercu
rile diplomatice de la Madrid — scrie 
„A.F.P." — se consideră că referen
dumul va deschide probabil o nouă 
criză în relațiile hispano-engleze și 
va determina Spania să ia noi mă
suri contra „stîncii".

Cu prilejul

sărbătorii naționale

a poporului bulgar

MANIFESTAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN SOFIA
SOFIA 9. — Corespondentul A- 

gerpres Gh. leva transmite: In 
piața 9-Septembrie, din Sofia a a- 
vut loc sîmbătă dimineața mani- 

■ festația oamenilor muncii cu pri
lejul celei de-a 23-a aniversări a 
Revoluției Socialiste din Bulgaria.

La tribuna oficială de la Mauso
leul lui Gheorghi Dimitrov au luat 
loc conducătorii de partid și 
stat ai R. P. Bulgaria în frunte 
Todor Jivkov, prim-secretar

■ v

de 
cu 
al

Delegația sovietică

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
Delegația de partid și guverna

mentală sovietică, în frunte cu Le
onid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., care a făcut o vi
zită oficială în R. P. 
răsit Budapesta la 
plecînd spre patrie.

delegația a fost condusă de 
Janos Kădâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Păi Losonczl, pre
ședintele Consiliului prezidențial al 
R.P. Ungare, și Jend Fock, preșe
dintele guvernului, precum și 
alte persoane oficiale.

C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. Se aflau, de 
asemenea, la tribună membrii de
legației de partid și de stat a 
R. D. Germane în frunte cu Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G., și Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. A 
fost, de asemenea, prezent general
colonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate ale Republicii Socialiste 
România, care își petrece concediul 
de odihnă în Bulgaria.

Prin piața împodobită sărbăto
rește au manifestat, timp de aproa
pe două ore zeci de mii de demon
stranți purtînd grafice și panouri 
care oglindeau succesele dobîndite 
de poporul bulgar în anii construc
ției socialiste, sub conducerea Par
tidului Comunist Bulgar.

Seara, C.C. al P. C. Bulgar, Pre
zidiul Adunării Populare și Consi
liul de Miniștri al R. P. Bulgaria 
au oferit o recepție.

o
C.C. al Ungară, a pă-

9 septembrie, 
La aeroport,

avut loc

agențiile de presă transmit

La Leipzig S-a deschis Conferința muncitorilor 
din întreaga Germanie, la care participă peste 1S00 de 
reprezentanți ai clasei muncitoare și sindicatelor din Re
publica Democrată Germană, Republica Federală a Ger
maniei și Berlinul occidental. ai forțelor federale nige- 

în apropiere de localitatea

La 9 septembrie 3 avut 10c 0 întîlnlre între M. s. 
Solomențev, secretar al C.C. al P.C.U.S., și Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, și Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care se află 
în concediu de odihnă în Uniunea Sovietică. Cu 
acest prilej, a avut loc o convorbire caldă, priete
nească. A fost de față Titus Sinu, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al României la Moscova.

din Italia
Italiei din 
„In sfera

Mișcarea socialiștilor autonomi 
a dat publicității o declarație cerînd retragerea 
N.A.T.O. și desființarea blocurilor militare, 
relațiilor internaționale, se subliniază în declarație, aceste 
acțiuni trebuie să fie însoțite de măsuri concrete în favoarea 
securității colective în Europa și a consolidării relațiilor 
politice și economice dintre Est și Vest".

Cu ocazia sărbătoririi Zilei răscoalei 
populare din regiunea Moslavina, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, însoțit de Vladimir Baka- 
rici, președintele C.C. al U.C. din Croația, Mialko Todoro- 
vici, secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., și alți 
conducători de partid și de stat a sosit sîmbătă la Podgarioi. 
Aici a avut loc un miting la care au participat peste 40 000 
de persoane. Cu acest prilej a fost dezvelit un monument 
înălțat în memoria celor 1 500 de luptători căzuți pe aceste 
meleaguri în timpul războiului de eliberare națională. După 
festivitate, în timpul căreia I. B. Tito a rostit un scurt cu- 
vînt de salut, oaspeții s-au îndreptat spre Gareșnița, unde 
au vizitat expoziția „Moslavina în războiul de eliberare na; 
țională" și apoi spre Kutina, unde au vizitat o fabrică de 
îngrășăminte chimice.

Pompidou răs
punde opoziției

PARIS 9 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la postu
rile de televiziune fran
ceze, primul ministru 
Pompidou s-a referit la 
problema relațiilor din
tre șeful statului și gu
vernul său, pe de o 
parte, și opoziție, pe de 
altă parte. Răspunzînd 
unor critici formulate a- 
cum cîteva săptămîni în 
această problemă de 
Giscard d’Estaing, șeful 
grupului deputaților in
dependenți, care
parte din coaliția gu
vernamentală < 
drul Adunării 
nale, Pompidou 
bliniat că, după 
sa, „autoritatea

faa

din
Națio- 

i a su- 
i părerea 

șefului

ca-

statului nu poate să fie 
criticată, în timp ce po
litica sa poate să fie, a- 
cesța constituind un 
drept al opoziției". El 
a avertizat că punerea 
în discuție a principiu
lui autorității șefului 
statului ar putea re
aduce Franța la insta
bilitate politică. Primul 
ministru a recunoscut, 
în aoelași timp, că în 
cadrul majorității gu
vernamentale pot exista, 
„pe baza unei încrederi 
fundamentale", „diver
gențe de opinii asupra 
unei probleme sau a al
teia, dar care se pot a- 
ranja prin intermediul 
unui dialog".

NU E
In așa-numita 

strategie" 
țintind la 
pozițiilor 
Peninsula 
loc aparte 
rezervat i 
Mascat și Oman. Inte
resul Londrei pentru a- 
cest pămînt (212 000 
kmp) prea puțin popu
lat (550 000 de locui
tori) este ațâțat de mi
rosul pe care-1 degajă 
marile zăcăminte petro
lifere ce zac în subso
lul lui.

Un „prieten bun și 
credincios" 
ționat 
petroliere 
persoana 
Said ben 
noscut ca 
mai reacționari condu
cători ai puzderiei de 
stătulețe din această 
zonă geografică. De-a 
lungul domniei,;, , sale 
de'35 de ăhi, toate e-

„noua 
britanică, 

perpetuarea 
engleze în 
Arabică, un 
: le este
sultanatelor

au achizi- 
monopolurile 
engleze în 

sultanului 
Teymur, cu- 
unul din cei

® Mișcarea so
cialiștilor auto
nomi din Italia 
cere desființa
rea blocurilor 
militare

® Conferința 
muncitorii or 
din întreaga 
Germanie

• Costa Rica s-a 
retras din Con
siliul de apă
rare al Ameri
cii Centrale

VOIE
forturile și le-a îndrep
tat spre a menține pă- 
mîntul unde e stăpîn 
pe viață și pe moarte 
departe de civilizație 
și progres. Cum ar pu
tea altfel împăca

note
populația cu jefuirea 
nestingherită a bogății
lor ei ? Iată de ce sub 
regimul lui Teymur 
totul, sau aproape to
tul, este interzis supuși
lor săi.

Revista tunisiană 
„Jeune Afrique" în
cearcă să facă inventa
rul acestor interdicții, 
fără pretenția de a le 
epuiza : este interzisă, 
bunăoară, 
filmelor la
nematograf aflat la

vizionarea 
unicul ci-

Președintele de Gaulle, 0310 se tn R p 
Polonă, a vizitat la 9 septembrie muzeul de pe locul 
fostului lagăr al morții de la Oswiecim-Brzezince. Cu acest ■ 
prilej au fost depuse coroane de flori la Monumentul 
victimelor franceze de la Oswiecim. In continuare, au 
fost vizitate orașele Katowice și Zabrze.

Un avion ciankaișîst * fost doborit vineri po 
teritoriul R. P. Chineze — transmite agenția „China Nouă". 
Avionul a violat spațiul aerian al țării, efectuînd zboruri de 
recunoaștere deasupra Chinei de est

Cu prilejul ediției de toamnă a Tîrgului 
internațional de la Leipzig, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, 
a vizitat pavilioanele tîrgului din sectorul alimentar, bunuri 
tehnice de larg consum, textile și confecții, sectoare în care 
sînt expuse și produse românești.

La facultatea de arte frumoase din 
Teheran a avut l°c recent inaugurarea unui colț 
românesc de obiecte de artizanat trimise de I.R.R.C.S. (In
stitutul Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea). La 
ceremonie au participat dr. Mohsen Moghadam, vice- 
decanul facultății, profesori, studenți și ziariști.

0 delegație a Partidului Comunist 
FranCeZ, frunte cu Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic, a remis ambasadei Indoneziei din Paris 
un mesaj adresat președintelui Indoneziei. Mesajul exprimă 
îngrijorarea oamenilor muncii și democraților francezi pentru 
respingerea cererii de grațiere a lui Njono, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al P. C. din Indonezia, 
fost președinte al Consiliului Central al Sindicatelor din 
întreaga Indonezie (S.O.B.S.I.) și cere să fie cruțată viața 
acestuia și a celorlalți patrioți indonezieni condamnați la 
moarte.

Militari 
riene 
Ore, unde au avut loc ciocniri cu 

trupele biafreze

r

Tîrgul de

toamna

de la Viena

consulatul britanic din 
Mascat; populația nu 
are voie să poarte 
îmbrăcăminte europea
nă ; femeile nu pot că
lători în străinătate; 
elevii școlilor primare 
— singurul grad școlar 
existent — nu au 
voie să-și continue in
struirea peste graniță ; 
nu e voie să se facă 
baie în mare ; este in
terzisă plimbarea noap
tea — excepție făcînd 
persoanele care au o 
lampă în mînă ; nu e 
voie de folosit tambu
rul — acest instrument 
muzical tradițional — 
în zile de sărbătoare. 
„Puternicului" sultan 
îi e teamă pînă și de 
jucării, din moment ce 
a interzis importul lor. 
în schimb, monopolu
rilor petroliere le este 
permis orice.

E. S.

Guvernul din Costa Ricaa hotărît să se retragă 
din Consiliul de apărare al Americii Centrale (O.D.E.C.A.), 
organism militar creat din inițiativa Pentagonului. Această 
hotărîre a fost adoptată sub presiunea maselor populare 
din Costa Rica.

S-a încheiat conferința Pugwash de la 
Ronneby (Suedia). ?ed‘nta plenară de închidere, 
participanții au adoptat rapoartele grupurilor de lucru în 
problema luptei pentru pace și securitate și proiectul de 
declarație a celei de-a 17-a conferințe Pugwash. Participanții 
la conferință au dat curs cererii președintelui Comitetului 
internațional permanent Pugwash. filozoful englez Bertrand 
Russell, în vîrstă de 95 de ani, de a fi eliberat din această 
funcție. In locul său a fost ales Cecil Powell, fizician englez, 
laureat al premiului Nobel.

La Tîrgul internațional de la Zagreb, 
bătă a fost Ziua României. Cu acest prilej, ambasadorul Re
publicii Șocialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan, și di
rectorul pavilionului, ing. Dan Georgeacopol, au oferit o re
cepție. Au participat Milan Knejevici, vicepreședinte al Skup- 
știnei orășenești Zagreb, Ivan Bukovici, președintele Camerei 
Economice a R. S. Croația, Antun Borcilov, directorul general 
al Tîrgului, directori și reprezentanți ai altor pavilioane etc. 
Postul de televiziune Zagreb a prezentat sîmbătă seara as
pecte de la pavilionul României, iar ziarul „Vjesnik" îi con
sacră o pagină întreagă sub titlul : „România la Tîrgul de 
la Zagreb".

Duminică se 
pitala Austriei 
Tîrg internațional de _____
de la Viena. în programul bo
gat al întîlnirilor pe care le găz
duiește Austria în această pe
rioadă, tîrgul de toamnă este 
apreciat ca unul din cele mai 
importante evenimente, desfă- 
șurîndu-se sub deviza dezvol
tării relațiilor economice cu 
toate țările lumii. La actuala 
ediție a Tîrgului participă 2 727 
de firme austriece și un număr 
aproape egal de firme și între
prinderi din 32 de state.

Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă înaintea des
chiderii tîrgului, Constantin 
Stoica, șeful reprezentanței eco
nomice române, a declarat că 
participarea României la actua
la ediție se înscrie în evoluția 
favorabilă a relațiilor româno- 
austriece. în ultimii șase ani, 
schimburile economice dintre 
România și Austria au crescut 
cu mai mult de sută Ia sută.

Pavilionul românesc cuprinde 
o gamă variată de exponate : 
mașini și instalații, tractoare și 
mașini agricole, aparate electro
nice, pompe și compresoare, 
produse chimice, mobilă, pro- 
duse ale industriei ușoare și ali
mentare etc.

Tifrip de o săptămînă, tîrgul 
de toamnă de la Viena va pri
lejui noi contacte între respon
sabilii firmelor și întreprinderi
lor participante, contribuind la 
dezvoltarea schimburilor și co
laborării economice internațio
nale, proces a cărui necesitate 
cunoaște o tot mai largă recu
noaștere pe plan 
mondial.

deschide în ca- 
cel de-al 86-lea 

toamnă

Viena.

european și
P. STANCESCU
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