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Pe șantierul noii rafinării din Pitești constructorii desfă
șoară o muncă rodnică. Tn fotografie : unul din turnurile 

de răcire aflat în plină construcție.
Foto : M. Andreesca

1 LA 1_ OCTOMBRIE SE M ȘĂRBĂȚOM
■ ț

! Ziua
î recoltei 1967

Anul trecut, partidul și guvernul au instituit 
sărbătorirea „Zilei recoltei", prilej de trecere in 
revistă a succeselor agriculturii noastre socia
liste, a realizărilor obținute de țărănime, de toti 
lucrătorii ogoarelor în sporirea producției agri
cole și dezvoltarea social-culturală a satelor. 
„Ziua recoltei" a devenit o zi a bucuriei și petre
cerii, a cîntecului și jocului, prilej de afirmare 
a artei noastre populare, a tradițiilor înaintate 
și obiceiurilor strămoșești. La Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Producție am con
semnat citeva anticipații.

I 
I

în acest an, sărbătorirea 
„Zilei recoltei" se va organiza 

la 1 octombrie la sate, orașe 
și centre muncitorești. Ca și 
în anul trecut, 
țară, vor avea 
populare și alte 
ținîndu-se seama de specifi
cul fiecărei regiuni.

IN LOCALITĂȚILE RURALE, 
eu acest prilej, vor fi trecute 
în revistă succesele dobîndite 
In activitatea economico-or- 
ganizatorică a cooperativelor 
agricole, a unităților agricole 
de stat, în dezvoltarea sate
lor, precum și perspectivele 
de viitor. Se vor evidenția 
brigăzile, echipele și coope
ratorii care au adus un aport 
deosebit la obținerea unor 
producții mari, care și-au în
deplinit angajamentele luate 
în cadrul concursurilor orga
nizate între echipe și brigăzi.

Bineînțeles, producțiile 
bune obținute în acest an, în 
toate sectoarele de activitate, 
rezultat al muncii harnice a 
celor care lucrează pe ogoa
re și al sprijinului puternic a- 
cordat de stalul nostru, vor

în întreaga 
loc serbări 
manifestări,

Ieri, in pădurea Strunga, din 
raionul Pașcani, pe ■ o scenă 
străjuită de umbra deasă a bă- 
trinilor stejari care au inspi
rat cîndva versul lui Alecsan- 
dri, a avut loc festivalul fol
cloric „Trandafir de la Mol
dova", susținut de cele mai re
prezentative formații de ama
tori din regiunile lași și Ba
cău. S-au prezentat programe 
de cintece și dansuri populare. 
Ansamblul Casei sindicatelor 
din Bacău a apărut cu opereta

A aduce pe lume viață. Nimic nu 
poate fi mal frumos, mai 
demn, mai vrednic de pre
țuire...

Am vizitat zilele acestea citeva 
maternități. In București șl în alte 
orașe. Peste tot mamele ne-au vor
bit cil căldură, cu emoție chiar, 

. despre acest uriaș efort colectiv ce 
se face astăzi, mai mult ca orieînd. 
pentru sănătatea lor si a noilor năs
cut!. pentru ca în maternități, unde 
se nasc mii și mii de copii, lucrurile 
să decurgă normal si bine.

Avem la îndemlnă cîteva cifre : 
tn urma măsurilor luate pentru apli
carea prevederilor privind crește-

răspund

MATERNITĂȚILE

constitui un prilej de expri
mare a bucuriei. De aceea, 
comitetele regionale și raio
nale pentru cultură și artă, or
ganizațiile de tineret, sindica
tele și comitetele de femei 
vor organiza manifestări cul- 
tural-artistice, serbări cîmpe- 
nești, seri închinate 
lor, hore, baluri, 
focuri de tabără, 
sportive cît și alte 
tari distractive, 
localităților respective. Orga
nizațiile de tineret și asocia
țiile sportive vor organiza în
treceri și demonstrații de at
letism, gimnastică oină, și alte 
manifestări sportive cu tradi
ție.

Cu prilejul „Zilei recoltei', 
unitățile agricole socialiste 
vor amenaja expoziții cu pro
duse vegetale și zootehnice. 
Cooperația de consum va asi
gura, la sate, Ionele pentru 
vînzarea mărfurilor industriale 
de sezon, standuri de cărți și 
publicații. Vor fi amenajate 
bufete în aer liber.

Pe lîngă caracterul sărbăto
resc, „Ziua recoltei" va con
stitui un prilej pentru antre
narea țărănimii la efectuarea 
lucrărilor agricole, atît de a- 
glomerate în acea perioadă, 
condiție hotărîtoare pentru 
obținerea unor producții mari 
tn anul viitor. In curînd, vor 
Începe însămînțarile de toam
nă. Aceste lucrări vor trebui 
In așa fel organizate îneît la 
1 octombrie să se poată ra
porta că ele se desfășoară din 
plin și la un nivel calitativ 
superior. In programul „Zilei 
recoltei 
acțiunile patriotice de înfru
musețare a satelor, de îngri
jire • monumentelor și locu
rilor istorice.

IN ORAȘELE REȘEDINȚĂ 
DE REGIUNE, RAION Șl ÎN 
CENTRELE MUNCITOREȘTI, 
„Ziua recoltei’ va constitui 
un prilej de tmbunătățire a a-

fruntași- 
șezători, 
întreceri 
manifes- 
specifice

vor fi intensificat»

provizionării populației cu 
legume, fructe și alte 
produse agroalimentare și 
industriale. In acest scop, in 
centrele regionale se vor or
ganiza expoziții agricole. Cu 
acest prilej, se vor înmîna 
distincții cooperativelor agri
cole care au obținut cele 
mai bune rezultate în cultura 
griului pe regiune și raion 
în cadrul concursului inițial 
de Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție.

Pentru a da posibilitate 
populației de la orașe și din 
centrele muncitorești să se a- 
provizioneze cu legume, fruc
te și alte produse agroali
mentare, în cadrul expozițiilor 
vor funcționa standuri cu vîn- 
zare. După cum am fost in
formați, uniunile regionale, ra
ionale și orășenești ale coo
perativelor agricole de pro
ducție au fost îndrumate să se 
îngrijească din timp de asi
gurarea unei aprovizionări 
permanente și abundente a a- 
cestor expoziții, precum și de 
buna deservire a populației.

In jurul expozițiilor, unită
țile de alimentație publică 
vor deschide mustării și vor 
desface unele produse tradi
ționale : pastrama, friptură de 
batal, pui la frigare, cîrna|r 
de cats, pește și alte prepa
rate de bucătărie țărănească.

Totodată, vor avea loc ma
nifestări cultural-artisfice și 
sportive. Etapele regionale 
ale cupei agriculturii vor fi 
organizate în cinstea „Zilei 
recoltei” de către organele 
locale pentru educație fizică 
și sport și organele U.T.C.

1N CAPITALĂ, „Ziua re
coltei’ va fi marcată de 
deschiderea Expoziției agri- 
cole-tîrg, organizată de Con
siliul Superior al Agriculturii 
și Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție, la piața Obor.

Ca și in anul trecut, în 
preajma expoziției, vizitatorii 
vor avea la dispoziție instala
ții de distracții și odihnă, că
lușei, lanțuri, fir, jocuri dis
tractive, estrade, bufete, mus
tării amenajate înfr-un decor 
tradițional. în piețele princi
pale din fiecare raion vor fi 
organizate expoziții cu vîn- 
zare de legume și fruc
te. Expozițiile și tîrgul vor 
funcționa 10—15 zile.

La întîlnirea 
folclorica 
„Trandafir 
de la Moldova11 
a regiunilor 
lași și Bacău

„La hanul Ancuței". Totodată, 
s-a deschis expoziția de artă 
populară pregătită de Muzeul 
etnografic din lași și de Casa 
de creație a regiunii Bacău 
precum și o expoziție de pro
duse agricole.

Cintecul și voia bună, ho
rele țărănești au durat piuă 
spre seară A fost o zi plăcută 
și odihnitoare pentru toți cei 
peste 20 000 de cetățeni ieșeni 
și băcăoani prezenți Următoa
rea întâlnire a artiștilor ama
tori din c.ele două regiuni va 
avea loc anul viitor la Ceta
tea Neamțului

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

Există un permanent schimb de 
valori între artă și viață specific 
epocii contemporane. Cercetările care 
s-au ocupat pînă acum de acest fe
nomen vin să sublinieze, în unani
mitate, faptul că, în ciuda numeroa
selor profeții cu privire la „decaden
ța" și „moartea" artei, niciodată, to
tuși, arta nu a cunoscut o atît de am
pla acțiune de răspindire în mase, de 
cucerire a publicului, de înserare în 
existența cotidiană ca azi. Cinemato
graful, radioul, televiziunea, teatrul, 
care au căpătat în vremea din urmă 
o extraordinară dezvoltare, creația 
amatorilor, noile posibilități tehnice 
de reproducere a operelor de pic
tură și sculptură, iată numai cîțiva 
dintre factorii de care cel ce studia
ză locul și rolul artei în societatea 
modernă nu poate să nu țină seama. 
Condițiile „clasice" ale artei asigurau 
un contact relativ restrîns al omului 
cu marile valori ale muzicii, picturii, 
literaturii, arhitecturii. Mai întîi fo
carele de viață religioasă, apoi mu
zeele, sălile de concerte au consti
tuit multă vreme unicele lăcașuri 
„culte", care adăposteau frumosul. 
O dată cu accesul maselor la cultură, 
obținut fie prin democratizarea so
cietății moderne, fie prin punerea în 
practică a noilor descoperiri ale 
științei și tehnicii, condițiile s-au 
schimbat. Numeroși autori vorbesc 
astăzi, și mi se pare că pe bună drep
tate, despre un început de „desacra- 
lizare" a artei. De unde în trecut, 
datorită accesului greu al omului la 
marile colecții și muzee, — datorită 
posibilităților restrînse ce avea de a 
viziona spectacole de teatru, de a as
culta concerte, — arta constituia 
ceva greu accesibil, astăzi aproape 
fiecare om are posibilitate să asculte, 
cu ajutorul discului, magnetofonului, 
radioului, ori televiziunii orice con
cert vrea, să vadă orice spectacol. 
Astăzi, prin intermediul reproduce
rilor, cele mai valoroase opere de 
pictură și sculptură pot să „circule" 
pretutindeni în lume. Desigur, există 
deosebiri, de care trebuie ținut sea
ma. între valoarea reproducerilor și 
valoarea estetică a originalului. Dar 
oricît de exigenți am fi, nu putem 
însă nega integral capacitatea repro
ducerii de a emoționa estetic.

Se cere consemnat și reversul ace
luiași fenomen : pătrunderea masivă 
a valorilor vieții în artă. Dacă ne-am 
referi numai la situația literaturii și 
încă ar fi suficient. Să ne gîndim ce 
extraordinar s-a schimbat în ultima 
sută de ani fizionomia romanului, 
prin ce transfigurări a trecut poezia. 
Indiscutabil, literatura a devenit mai 
legată de viață printr-un plus de sin
ceritate, prin preocuparea pentru as
pectele cotidiene ale existentei uma
ne. Recunoscîndu-se ori gîndindu-se 
că ar putea fi recunoscut, cititorul 
se vede obligat să reflecte asupra 
propriei sale condiții, înainte de a 
reflecta asupra altora. Vechiul în-

demn socra'tlc : „cunoaște-te pe tine 
însuți" pare a-și găsi tot mai mult 
aplicarea în literatura contemporană. 
Autoreflectarea obligă întotdeauna 
la autodepășire. Cititorul literaturii, 
ca și iubitorul de pictură, muzică, 
teatru, a devenit o forță activă la 
realizarea acelui „spectacol" ce îl 
reprezintă opera de artă.

Un aspect important al marelui 
schimb de valori dintre artă și via
tă, caracteristic timpului prezent, se 
referă la raporturile dintre artă și 
producție. Nu mai constituie pentru 
nimeni, în momentul de față, o nou
tate, faptul că producția industrială 
actuală, sub o formă sau alta, re
vendică, intr-un ritm tot mai accele
rat, o seamă de drepturi de ordin es
tetic. Preocuparea pentru forma plă
cută a produselor, grija pentru asi
gurarea echilibrului necesar între 
util și frumos, cu scopul obținerii 
unor produse „de maxim efect" sînt 
imperative ale producției contempo
rane de mașini și producției bunu
rilor de larg consum, ce se pun și la 
noi cu deosebită acuitate. în unele 
țări, studiul „laturii estetice" a pro
ducției industriale se află într-un 
stadiu extrem de avansat, folosin- 
du-se într-Un atare scop atît apor
tul esteticienilor, cît și al psihologi
lor, sociologilor, inginerilor și arhi- 
tecților. Se pornește de la premisa că 
frumusețea nu trebuie să constituie 
o calitate „aplicată" obiectului sau 
produsului respectiv satisfăcînd doar 
exigențele ce țin de ceea ce se nu
mește „reclamă", ci una implicită, 
ținînd de conținutul obiectului, de 
„funcționalitatea" lui. Dealtminteri 
frumosul și utilul s-au confundat 
multă vreme de-a lungul istoriei.

O disciplină nouă, cu nebănuite 
perspective, își revendică astăzi au
tonomia: estetica industrială. Labora
toare și institute speciale studiază 
construcția estetică a noilor mașini 
ce urmează să intre în funcțiune, as
pectul exterior al unor bunuri des
tinate consumului de masă. Atenția 
multor cercetători e îndreptată în
deosebi asupra aspectelor privind 
„infuzarea" artei în producție. „For
mele utile" nu sînt de obicei „forme 
artistice", adaptate la țin obiect sau 
altul, menite să-I facă plăcut la ve
dere. Ele sînt forme proprii doar

Braa

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Trecînd cu avionul deasupra teritoriului țării dv., cu prilejul vizitei 

delegației de partid și de stat efectuate în Republica Populară Bulgaria, 
în cursul căreia, în interesul socialismului și al securității europene, a 
fost încheiat un Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
vă transmitem salutări cordiale și cele mai bune urări.

(Continuare în pag. a II-a)
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rea natalității, numărul paturilor In 
maternități sporește anul acesta, după 
cum se prezumează, cu peste 5 000, 
din care circa o treime au și fpst rea
lizate în Capitală. Se construiesc șl 
se amenajează, în toate regjginlle 
țării, în orașe și sate, maternități și 
case de nașteri moderne, care pot a- 
sigura mamei și copilului o asistență 
medicală calificată, îngrijire și con
diții corespunzătoare.

Avem îți față și un teanc de scri
sori. Zeci. sute. Rînduri spontane ale 
unor tinere mame, care nu fac de- 
cît să confirme ceea ce graiul cifre
lor exprimă lapidar. Spicuim : ing. 
Berta Șinoan, Bucureștiî „Am fost 
internată la maternitatea „Steaua", 
din raionul Grivița Roșie, chiar în 
ziua nașterii. Am fost îngrijită de 
doctorul N. Dofcescu cu multă grijă 
și atentie. De asemenea, tot perso
nalul spitalului se poartă cu multă 
răbdare șl conștiinciozitate profesio- 
sală. Copilul a fost bine îngrijit și 
am plecat acasă cu el sănătos..." 
Prof. Lucia Lepădata, Tg. Ocna : 
„Mulțumesc pe această cale medici

solicitărilor curente
lor Dan Voinea, Iulian Cuciureanu 
și Aurel Stan pentru modul cum am 
fost tratată și îngrijită înainte și 
după operația cezariană ce mi s-a 
făcut pentru a fi salvat copilul. In 
primele zile, copilul meu a avut ne
voie de asistentă medicală perma
nentă ; medicii A. Dimitriu și Stela 
Cimpoie, n-au precupețit nimic șl 
au stat mai tot timpul în preajma lui. 
Datorită îngrijirilor primite, co
pilul meu este astăzi sănătos, bine 
dezvoltat, viol..." Ioana Bondoc, Că- 
limănești : „Am născut recent un 
băietei la Casa de nașteri din Căli- 
mănești. Moașa de serviciu, Raveca 
Eftimie. mi-a dat tot ajutorul pen
tru ca nașterea să decurgă în cele 
mai bune condiții. Noul născut s-a 
bucurat de îngrijire medicală din

partea dr. Sabina Cuprian șl Elena 
Mitulescu, care vizitau zilnic co
piii...".

Aminteam, la începutul acestor în
semnări. despre uriașul efort colec
tiv, vizibil astăzi în toate maternită
țile. Medici, specialiști de diferite 
categorii, moașe, surori, asistente 
medicale. personal administrativ, 
secțiunile sanitare ale sfaturilor 
populare, foruri centrale și locale 
au pus în centrul preocupărilor lor 
ridicarea nivelului asistentei în ma
ternități. că si în toate verigile sis
temului de ocrotire a mamei și co
pilului.

Ne vom opri, cum spuneam, la 
principala verigă a acestui sistem — 
maternitatea, semnalînd cîteva con
cluzii ale raidului nostru si sugerînd

unele măsuri organizatorice care, 
după cît socotim, nu mai pot întirzia. 
O problemă din cele mai impor

tante. de care depinde. în pri
mul rînd. bunul mers al acti
vității, calitatea asistenței acor

date, ni se pare a fi lămurirea unei 
chestiuni esențiale : sînt sau nu sînt 
maternitățile (ne referim îndeosebi la 
cele mari, cu sute de paturi) unități 
de urgență ? In orice condiții, dar 
mai ales în cele actuale, răspunsul 
nu poate fi decit afirmativ. Cu toate 
acestea, unele dintre ele sînt lipsite 
de atribute elementare.

Maria BABOIAN 
Tatiana ȘTEFANI 
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a II-a)

deri după patru etape

H D’Encausse (Fran

ța) — 5,28 m la sări

tura cu prăjina

I Unul din starturile „internațio
nalelor" de înot ale României, 
găzduite la bazinul Dinamo 

din Capitală
1 Foto : R. Costin

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al C.C. 

al Partidului Socialist Unit 
din Germania 

Președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane

WILLI STOPH 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. D, Germane

1

Acum două zile, cînd a 
fost dat oficial în exploatare 
complexul hidroenergetic de 
la Bratsk, pe fluviul Angara, 
comisia de recepționare a_ 
apreciat lucrarea cu califi
cativul „excelent". în leto
pisețul acestui șantier a fost 
scrisă astfel ultima pagină. 
Hidrocentrala de la Bratsk 
este, pînă în prezent, cea 
mai mare construcție de a- 
cest gen înfăptuită în Uniu
nea Sovietică, o adevărată 
încununare acum, în preaj
ma celei de-a 50-a aniver
sări a Revoluției din Octom

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

DE LA 
SILVIU PODINA

SPORT
(Pagina a IlI-a)

H 0 medalie de bronz

la „europenele" de

canotaj academic

H FOTBAL - Doi li

H Recorduri și sur

prize la „internațio

nalele" de înot

Si Dispute strînse în
campionatul de 
rugbi

U „Cupa Mamaia" a 
revenit sportivilor ro
mâni

® Alte știri din țară 
și de peste hotare

i
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brie, a dezvoltării energeticii 
sovietice începută cu planul 
G.O.E.L.R.O.

Primii constructori au so
sit în inima taigalei, pe ma- 

. lurile vijelioasei Angara, în 
anul 1955. Pe atunci, se afla 
aici doar un sătuc cu case 
de lemn. Pionierii șantierului 
au scris pe o stîncă ce se 
înalță pe malul stîng al An- 
garei, lîngă cataracta Pa- 
dun : „Aici se va construi 
hidrocentrala Bratsk". Și hi
drocentrala e acum o reali
tate.

Constructorii privesc as
tăzi cu justificată mîndrie 
rodul muncii lor cu adevă
rat titanice, al luptei lor cu 
furia apelor dezlănțuite, cu 
asprimea climei siberiene. 
Barajul, înălțat de ei, e 
monumental. El are o lun
gime de 1 430 de metri, o 
înălțime de 126 metri și 
continuă spre cele două ex
tremități cu diguri masive 
de pămînt, lungi de 3 710 
metri și cu o înălțime ma
ximă de 35 metri. Numai 
lucrările de excavare și te- 
rasare executate de-a lun
gul a cîțiva ani pe șantie
rul de la Bratsk însumează 
18 470 000 metri cubi de 
pămînt și piatră. La proiec
tarea și realizarea hidrocen-

i

r
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(Continuare în pag. a IV-aj
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c i p e m a
O AGONIE ȘI EXTAZ - film 
pentru ecran panoramic : PA
TRIA (completare Permanente) 
— 12; 15; 18.; 21.
© ȚAR ȘI GENERAL : REPU
BLICA — 11,45; 14; 16,45. CA
PITOL (completare Scoarțe din 
Rodope) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18,15, la grădină — 20,30.
0 SURCOUF, TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MĂRI — cinemascop : 
LUCEAFĂRUL (completare 
Cancerul metalelor) — 10,15 ;

112,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;

18,45 ; 21,15. MODERN — 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS 
— 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,30, GRĂ
DINA DOINA — 19,30, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 19,30 (la 
ambele completarea Costumul 
de ceremonie).
G SINGUR PE LUME : FESTI
VAL (completare Nota 10 la 
sport) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină - 20, GRIVIȚA 
— 11.15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
MELODIA - 11,45 ; 15,15 ; 18; 
21, STADIONUL DINAMO — 
19,15, CIRCUL DE STAT — 
16,30 ; 19.
• CUM SĂ FURI UN MILION 
— cinemascop : VICTORIA — 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, AU
RORA — 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20.30, la grădină — 19,30, GLO
RIA - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30. FLOREASCA — 11 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA 
-- 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45.
® ROBII : LUMINA — 11,30 ; 
13,45; 16.
• FIUL COMPANIEI DE PAR
TIZANI : LUMINA — 18,30; 
20,45,
• JAZ ÎNTR-O ZI DE VARA : 
CINEMATECA (Bd. Magheru 
Nr. 29) — 10 ; 12 ; 14 ; 16.30.
O FEMEIA NECUNOSCUTA : 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA - 9 ; 10.
9 MONDO CANE (ambele se
rii) : TIMPURI NOI — 9 - 21 
în continuare.
O CANALIILE : GIULESTI
(completare COPILĂRIE FU
RATA) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© SPARTACUS — cinemascop 
(ambele serii) : FEROVIAR — 
12 ; 15,30 ; 19, EXCELSIOR - 
13,15 ; 16,45 ; 21,15.
• PANTERA NEAGRĂ - cine
mascop : DACIA (completare 
Cancerul metalelor) — 7,45 — 21 
în continuare.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ: 
BUZEȘTI (completare Mărășești 
1917 — 1967) — 15.30 ; 18, la gră
dină (completare Hanoi de la ră
sărit la asfințit) — 20,30.
0 PERETELE VRĂJITOARE
LOR : CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,30, PACEA — 16; 18 ; 20.
® INSPECTORUL ȘI NOAP
TEA : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Triptic 
de artă populară) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA ! : BUCEGI — 16 ; 18,15 ; 
20,30, la grădină — 19,30.
G LADY MACKBETH DIN SI
BERIA — cinemascop : UNI
REA — 16 ; 18,15.
e UNDE ESTE AL TREILEA 
REGE ?: TOMIS (completare 
Costumul de ceremonie) — 
20,30, la grădină — 19,15.
e PRINTRE VULTURI — cine
mascop : FLACĂRA (comple
tare Cancerul metalelor) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• EROUL DE LA CONG LY : 
VITAN — 15,30 ; 18.
© CU BĂRBAȚII E O ALTA 
POVESTE : MIORIȚA (comple
tare Muzeul pompierilor) — 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, VOL
GA (completare Cancerul meta
lelor) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
O JANDARMUL DE LA NEW 
YORK — cinemascop : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop : 
ARTA (completare Fantezie 
cu... șuruburi) — 15.30 ; 18 ;
20,30, la grădină — 19,30.
• COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop: 
MUNCA — 10 ; 16 ; 18 ; 20,
GRĂDINA VITAN — 19,30.
0 UN HECTAR DE CER — ci
nemascop : MOȘILOR (comple
tare Copilărie furată) — 15,30 ; 
18, la grădină — 19,30.
O SECRETUL CIFRULUI: COS
MOS (completare Iedul și Lupul) 
- 15,30; 18; 20,30.
© FRENCH CANCAN : VIITO
RUL (completare Copilărie fu
rată) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O CIOCÎRLIA : COLENTINA 
(completare Mîinile pictorului) 
— 16 ; 18,15, la grădină — 20,30. 
© COMISARUL X — cinema
scop : RAHOVA (completare 
Tovarășa) — 15,30 ; 18. la gră
dină — 20.
e LUPOAICA: CENTRAL
(completare 23 August 1967) — 
12,15 ; 15.
O SOARE ȘT UMBRĂ : CEN
TRAL — 18; 20,45.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ t 
PROGRESUL — 15,30 ; 18,
GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
— 19,45.
• ZODIA FECIOAREI — cine
mascop : PROGRESUL — 20,15, 
COTROCENI (completare Io, 
Ștefan voievod, ctitor) — 15,30 ; 
18; 20,30.
® DON GABRIEL — cinema
scop : LIRA — 15,30 ; 18.
• DRAGOSTEA MEA : DRU
MUL SĂRII (completare Negli
jența se plătește) — 15 ; 17,30 ; 
20, GRĂDINA LIRA — 20,30.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI
— cinemascop : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : GRĂ
DINA UNIREA - 20.
O D-ALE CARNAVALULUI: 
GRĂDINA EXPOZIȚIA (Piața 
Scînteii) (completare 450 de ani 
de la tîrnosirea bisericii Mănăs
tirii Argeș) — 19,30.
• ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU (completare 
Hanoi de la răsărit la asfințit) 
— 19,30.

peste 22 milioane lei.

programul
emisiunilor

vineri

Numai în perioada
31 iulie a.c. s-au în-

ele- 
ase- 

nu 
sec- 

să

de 
în-

în
ac-

La Combinatul siderurgic Galați

rea recitalului violoncelistului Mstislav Rostropo- 
vici (21,05).

Printre filmele care rulează în aceste zile pe ecrane se numără și coPrintre filmele care rulează în aceste zile pe ecrane se numără ji co 
producția franco-italiană „Singur pe lume", ecranizare a romanului 
„Fără familie" de Hector Malot. Regia: Andră Michel. Interpreta 
sînt Pierre Brasseur, Cino Cerci, Bernard Blier, Simone Renani 
Maurice Teynac, Jacques Muligres, Roger Pierre, Jean Marc Thibault, 
Raymond Bussieres, Paulette Dubost și copilul Joel Flateau.
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Astăzi vom urmări, la ora 18, în 
sala mare a Palatului, recitalul lui 
Van Cliburn. In program : Brahms, 
Beethoven, Samuel Barber și Liszt.

La ora 21, în Studioul de con
certe al Radioteleviziunii, va apare 
pentru prima oară în cadrul aces
tui (estival Misfislav Rostropovici 
într-un concert cu orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii inferpre- 
tînd Concertul nr. 2 pentru violon
cel și orchestră de Șostakovici. In 
program mai figurează și piesele : 
Suita a lll-a „Săteasca” de Enescu 
și „Erwartung” de Schonberg. Di
rijor : Emanoil Elenescu.

La Operă, în interpretarea Mag- 
daleriei Popa, a lui Sergiu Ște- 
fanschi, Gh. Constantinescu și Ion 
Tugearu va fi prezentai un spec
tacol cu „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski.

Biletele se 
O.S.T.A., Calea

găsesc 
Victoriei
★ 

audierea 
înscriși la

ultimilor 
secfia de

O dată cu 
concurenji 1 
pian, duminică s-a încheiat prima 
etapă a Concursului internațional 
„George Enescu".

Din

Acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii, de lichida
re a pierderilor — pe calea renta
bilizării — a dat unele roade dem
ne de remarcat la Combinatul si
derurgic din Galați. Rezultatele 
centralizate pînă acum arată că 
zeci de milioane de lei au fost tre
cute în contul beneficiilor, în 
vreme ce s-au identificat aprecia
bile surse de creștere a producției 
și productivității muncii. Treptat, 
treptat, această vastă unitate a in
dustriei siderurgice se afirmă, deci, 
nu numai ca o mare „cetate" a me
talului dar și ca un „izvor" al înal
tei eficiențe economice.

Privind faptele prin această pris
mă, în orice moment, pentru mun
ca ce o desfășoară, cadrele tehnice 
și economice de aici merită întrea
ga considerație. Nu e ușor — în 
condițiile complexității și dimensi
unilor producției combinatului — 
să se asigure împletirea organică a 
activității productive cu cea econo
mică și financiară Aceasta nu jus
tifică însă risipa și dezordinea ce 
se constată în unele sectoare, ca 
cele de finalizare a producției : 
compartimentele de desfacere și ex
pediție. Concret, pînă in ziua de 17 
august a.c., tocmai datorită acestor 
cauze, combinatului i-au fost refu
zate la plată laminate în valoare 
de aproape 60 de milioane lei Nu 
pentru că ar fi fost de slabă calita
te, ci ca urmare a încurcăturilor 
provocate de compartimentele a- 
mintite, ceea ce ne determină să 
apreciem că adevăratele cauze ale 
refuzurilor își au originea în defici
ențele multiple ce sălășluiesc 
acest sector, ultimul în „lanțul" 
tivitâții combinatului

Cum se grupează aceste acțe 
dezordine și încurcăturile? Mai 
tîi, marea majoritate a refuzurilor 
sînt determinate de slabul simț de 
răspundere la dirijarea desfășură-

rii comenzilor. Frecvent, unor be
neficiari li se expediază produse 
fără ca ele să fie solicitate de a- 
ceștia. Pe bună dreptate, ei le refu
ză sau apar situații cînd livrarea 
tablei și laminatelor — sub același 
spectru ai neglijenței și încurcătu
rilor — se face către un anumit 
beneficiar, iar documentația res
pectivă este trimisă altuia. La a- 
cestea se adaugă, tot frecvent, li
vrările sub cantitățile facturate, ca 
și greșelile de calcul în întocmirea 
documentelor de decontare, dăună-

numai de cantitățile și calitatea 
de tablă realmente primită și expe
diată, Ca urmare, lâ ora actuală cei 
pat.ru magazioneri fac numai oficiul 
de dirijare a cantităților de tablă 
primită și expediată, pe toată su
prafața depozitului, fără a ști care 
sînt stocurile de tablă din gestiu
ne, pe calități și dimensiuni. Toc
mai acest neajuns, ca și necunoaște
rea clară a atribuțiilor de serviciu 
de către personalul depozitului, au 
generat numeroase cazuri de expe
dieri de produse fără comandă, sau

toare dacă ținem seama de impli
cațiile la urmărirea sumelor ce tre
buie încasate

Intervin însă și alte neajunsuri. 
Adeseori, tabla laminată este în
cărcată în vagoane necorespunză
toare. Ca urinare, ulterior are loc 
transbordarea ei în alte vagoane, 
mai bune, fără însă ca cu această 
operație să se anuleze și avizele ini
țiale de expediție.

Neajunsurile amintite au cauze 
mai adînci, depășind pe cele care 
țin de competența celor din secto
rul livrăn-desfacere. lată unele din 
ele. La depozitul de tablă groasă, 
bunăoară, situația produselor finite 
nu se urmărește prin fișe de ma
gazie. din care cauză șefii de de
pozit și magazionerii nu cunosc de
cît aproximativ situația gestiunii, 
ceea ce contravine celor mai 
mentare norme economice. De 
menea, spațiul de depozitare 
este împărțit pe raioane sau 
toare. pentru ca gestionarii 
aibă posibilitatea de a răspunde

de alte dimensiuni decît cele cerute. 
Cazurile nu sînt singulare și nici 
întîmplătoare.
1 ianuarie — 
registrat din acest motiv refuzuri 
în valoare de

Dacă aceasta e situația la tabla 
fabricată pe bază de comenzi, e 
cred, limpede ce se întîmplă cu 
sortimentele realizate fără coman
dă. In momentul de față ele se 
depozitează în dezordine indiferent 
de calitate șj dimensiune, ceea ce 
creează, de asemenea, greutăți la 
livrare. Chiar și pentru tabla care 
are asigurată desfacerea, deci can
titățile respective sînt acoperite cu 
comenzi, depozitarea nu se face 
cum ar fi normal pe calități și di
mensiuni întrucît aceste cantități 
de tablă nu sînt în totalitate vago- 
nabile, adeseori se amestecă între 
ele, îngreuriînd mult operațiile de 
încărcare a vagoanelor. Se poate 
afirma că depozitarea dezordonată 
a tablei laminate, nu numai că a 
dus la irosirea de timp pentru for-

RADIOFONICE m-i? .<>.■)
PROGRAMUL I : La mi
crofon, melodia preferată 
(9,03). Biblioteci si biblio
tecari. Din cuprins : Bi
blioteca lui Titu Maiores- 

cu (12,15). Concert de estradă (14,00). Din comoara fol
clorului nostru (16.40). Antena tineretului (17.10) O- 
rizout științific. Tendințe noi în automatizarea do
cumentării si informării științifice (18.05) Varietăți 
muzicale (19.40). Teatru radiofonic. Premiera 
„Cei șapte contra Tebei". Adaptare radiofonică 
după tragedia lui Eschil. Traducere de Eusebiu Ca- 
milar (20,45). Metronom ‘67 (22.15) Melodiile nop
ții (0.05). PROGRAMUL II : ~ -
cel de-al IV-lea Concurs 
Enescu" — 1967 (9,00). Din 
simfonice a Filarmonicii de 
(10.03). Mărire tie. patria 
cîntece (11,13). Intermezzo _  _____
(15,15). Jurnalul celui de-al IV-lea Concurs și Fes
tival internațional „George Enescu" — 1967 (16.30). 
Muzică ușoară de Elly Roman și Vasile Vasilache- 
junior (18,00). Al IV-lea Festival internațional 
„George Enescu" — 1967. Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. Diri
jor Emanoil Elenescu. Soliști Mstislav Rostropo- 
vici și Elișabeta Neculce-Carțiș.

luni

vocale de estradă. Cîntă
„Odă limbii române"

înregistrări de la 
international ..George 
repertoriul orchestrei 

stat din Tîrgu Mureș 
mea 1 — program de 

cu muzica ușoară

PROGRAMUL I : Tot îna
inte (emisiune pentru pio
nieri) (8.00). Meridiane 
<15,05). Tineri interpreti ai 
folclorului (15,20). Piese 
Valentin Teodorian (16.15). 

(18.30). Fonoteca de aur.

MATERNITĂȚILE
(Urmare din pag. I)

Ce înseamnă, de fapt, o 
unitate de urgentă ? O u- 
nitate care cuprinde, ne 
lîngă serviciul sau servi
ciile de specialitate, și aju
toare indispensabile : o 
secție de anestezie-reani
mare si un laborator. Ma
ternitatea Polizu. de exem
plu. dispune de un serviciu 
de anestezie-reanimare în
cadrat cu 4 medici specia
liști si dotat cu aparatură 
modernă. Si întrucît reani
marea merge mînă-n mînă 
cu analizele, dispune si de 
un laborator care funcțio
nează în tot cursul zilei si 
al nouții. Maternitatea Dr. 
Cantacuzino însă, deși de
servește un întreg raion si 
înregistrează. în medie. 22 
nașteri ne zi (au fost zile 
si cu 30 de nașteri), la une
le fiind necesare interven
ții chirurgicale mai mari 
sau mai mici, nu are decît 
un singur specialist anes- 
tezist-reanimator. alții doi 
fiind detasati. prin rotație, 
de la alte spitale. Mai grav 
este că laboratorul spita
lului nu poate fi folosit 
pentru cazurile urgente de 
după-amiază sau noaptea 
deoarece nu funcționează 
decît pînă la orele 14. A- 
ceeasi oră 14 marchează si 
încetarea activității servi
ciului de transfuzii al spi
talului în ceea ce privește 
posibilitatea determinărilor 
de grupe sanguine. Pornind 
de la dificultățile de acest 
fel — care au. de alt
fel, un caracter mai ge
neral — s-a formulat o 
propunere demnă de a 
fi luată în considerație : 
pe fișa, ba chiar pe 
buletinul de populație al 
fiecărei gravide, uoliclini- 
ca ce urmărește evoluția 
sarcinii să înscrie. în mod 
obligatoriu. grupa san
guină din care face parte.

In orașul Iași funcțio
nează un spital de obstetri
că si ginecologie si o clini
că cu același profil în ca
drul spitalului nr. 2 (..Dr. 
Parhon"). Laboratorul spi
talului de obstetrică e do
tat' corespunzător, dar lu
crează numai într-o singu
ră tură : la spitalul nr. 2.

laboratorul funcționează 
continuu, însă aici nu se 
efectuează toate probele 
de specialitate necesare.

Organizarea maternități
lor pe profil de unități de 
urgentă se impune, după 
cum se vede, din numeroa
se considerente. Am adău
ga că. în același spirit, ar 
trebui revăzută si retribui
rea gărzilor de noapte în 
acest sectoi acordarea con
cediilor de odihnă, a unor 
stimulente materiale, 
trucît de rezolvarea 
asemenea probleme ( 
de. în bună măsură, 
rarea personalului 
extrem de necesar în mo
mentul de față, ca și readu
cerea în aceste servicii a 
unor cadre medii de specia
litate, care și-au găsit 
locuri de muncă în alte u- 
nităti. Numeroși medici 
cu care am stat de 
vorbă au reînnoit, cu acest 
prilei. o propunere pe care 
cadre medicale cu funcții 
de răspundere au mai for- 
mulat-o cu luni în urmă, 
chiar si prin presă : să se 
dea posibilitatea marilor 
unități spitalicești să-și 
pregătească ele însele, la 
patul bolnavului. ut> anu
mit procent din personalul 
mediu ajutător necesar. 
(Numai la maternitatea din 
Ploiești. bunăoară. sînt 
descoperite 46 posturi de 
cadre medii si 72 de infir
miere. iar la clinica de ob
stetrică a spitalului nr. 2 
din Iași. în tura de noap
te. o singură soră supra
veghează si pregătește pen
tru alăptat, de două 
circa 60 de copii), 
răm că asemenea 
me si încă altele, 
le ridică practica 
ar trebui soluționate 
să se asteote definitivarea 
întregului ansamblu de mă
suri prevăzut pentru 
bunătătirea 
nitare.

în- 
unor 

depin- 
asigu- 
mediu.

orl.
Conside- 

Droble- 
De care 
curentă, 

fără

îm-
organizării sa-

noi. luminoase, 
vechi.

Nlcicînd 
femeii 
multă

poate în viata 
nu este mai 

nevoie de o at- 
■ mosferă caldă, plină de op

timism. decît în timpul șe
derii ei în maternitate. 
Tn majoritatea materni
tăților vizitate fie ele

George Călinescu. Prezintă Petre Dineu (21.05). 
Melodii-magazin (21,20). Moment poetic. Inscripție 
pe o cașă nouă (22,45). PROGRAMUL II : înregis
trări de la cel de-al IV-lea Concurs internațional 
„George Enescu" — 1967 (9,00) Antologie de lite
ratură universală. „Scurte povestiri fantastice" de 
Alvaro Menendez Leal (Salvador). (10.30). Pastorala 
Bărăganului de Stan Golesțan (Vasile Jianu și Ma
riana Kabdebo) (15,50) Jurnalul celui de-al IV-lea 
Concurs și Festival internațional „George Enescu" 
— 1967 (16,30). Valsuri și tangouri (18,00). Al IV-lea 
Festival internațional „George Enescu" — 1967. 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a 
Cinematografiei. Dirijor : Constantin Bugeanu. So
listă Claire Bernard

PROGRAMUL I : Tot 
înainte (emisiune pentru 
pionieri). Emisiune festi
vă cu prilejul deschiderii 
noului an școlar. (8,00).

(21.05).

miercuri
PROGRAMUL I : Sfatul 
medicului : Igiena alimen
tației ia tocul de muncă 
(9,25). înregistrări de la 
cel de-a) IV-lea Concurs 

Enescu" - 1967 (10,30). Pa-

Pagini de mare popularitate din operele scriitorilor 
noștri clasici : Gala Galaction — „Moara lui Căli
far" (21.05). Interpret! si formații de muzică ușoară 
(22.53). PROGRAMUL H : înregistrări de la cel 
de-al IV-Jea Concurs international „George Enes
cu" — 1967 (9,00). Teatru radiofonic : „Arhipelagul 
Lenoir" de Arman Salacrou. Traducere și adaptare 
radiofonică de Paul B. Marian (10.15). Mîndra cu 
nume de floare — muzică populară (15,20). Recital 
de operetă — Adriana Codreanu (16.15). Jurnalul 
celui de-a) IV-lea Concurs de Festival internațio
nal „George Enescu" — 1967 (16.30) Itinerar turis
tic românesc (19.40) Al IV-lea Festival internatio
nal „George Enescu" — 3967. Transmisiunea con
certului corului si orchestrei simfonice a Radiote
leviziunii. Dirijor Iosif Conta. Soliști Isaac Stern. 
Emilia Petrescu și Dan

marea loturilor în vederea expedi
ției, dar a creat și numeroase si
tuații în care cantitățile încărcate 
nu au corespuns specificațiilor tre
cute în formele de expediție și in 
contracte. E drept, unele inexacti
tăți au fost „prinse" înainte de ex
pedierea vagoanelor, dar cele mai 
multe s-au descoperit după... ajun
gerea acestora la destinație

O asemenea harababură, care se 
perpetuează cu o tenacitate demnă 
de o cauză mai bună, este întreți
nută și de unele carențe de eviden
ță a producției din secțiile combi
natului. Sînt numeroase cazurile, 
în acest sens, cînd se constată de 
către C.T.C. că unele cantități de 
tablă încărcată în vagoane nu co
respund calității indicate de secția 
laminor prin nota de predare către 
depozit. Făptui provoacă duble 
manipulări de mărfuri și staționări 
îndelungate ale vagoanelor. Conse
cința : locațiile C.F.R., plătite de 
combinat de la 1 ianuarie pînă la 
31 iulie a.c. se ridică la circa 6 mi
lioane lei, din care 5,3 milioane lei 
în lunile mai, iunie, iulie. Am pre
cizat „plătite de combinat", întrucît 
nici unul din autorii moi aii sau de 
fapt ai acestor pierderi nu au simțit 
în propriul buzunar urmările super
ficialității cu care tratează proble
ma livrărilor de tablă și laminate.

După cîte se pare, în acțiuni
le amintite, conducerea și spe
cialiștii combinatului nu au făcut 
o investigație adincă, pe toate pla
nurile, a activității secțiilor de 
producție, cît și a celorlalte com
partimente. bunăoară, desfacerea și 
expediția. Problemelor tehnice, u- 
neori dificil de rezolvat într-o uni
tate nouă, desigur că trebuie să li 
se acorde maximum de atenție. Nu
mai că în cazul de față ele au ocu
pat în exclusivitate atenția specia
liștilor. Tar cele care se referă la 
îmbunătățirea fluxului informațio
nal, perfecționarea structurii orga
nizatorice a combinatului, organi
zarea rațională a muncii în toate 
sectoarele de activitate au rămas 
la periferia preocupărilor colecti
vului de organizare științifică a 
producției și a muncii. Ca urmare, 
eventualele cîștiguri de eficiență e- 
conomică, determinate de perfec
ționările tehnice și tehnologice, se 
irosesc sau chiar sînt depășite în 
sens nefavorabil de pierderile ge
nerate de (raționalitatea activității 
unor compartimente funcționale. 
Iată de ce evoluția activității eco
nomice a combinatului ridică de 
urgență necesitatea studierii apro
fundate a aspectelor prezentate, 
deloc minore pentru bunul mers al 
acestui impunător obiectiv indus
trial.

internațional „George
rada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară 
(11,18) Coordonate culturale : Popas da Universi
tatea populară din București (12,15). Uzina văzută 
de aproape (18,05). Evantai muzical (23,00) PRO
GRAMUL II : înregistrări de la cel de-al IV-lea 
Concurs internațional „George Enescu" — 1967 
(9,00). Concert de prînz (14,08). Jurnalul celui 
de-al IV-lea Concurs și Festival internațional 
„George Enescu" — 1967 (16,30) Actualitatea cine
matografică (18,25). Al IV-lea Festival internațio
nal „George Enescu" — 1967. Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor Antal Dorati. Solist Ion 
Voicu. Tu program : Suita a Il-a în Do major de 
George Enescu ; Concertul în mi minor pentru 
vioară și orchestră de Mendelssohn Bartholdy ; 
Concertul pentru orchestră de Bela Bartok (21.00). 
Muzică ușoară pentru toate vîrstele (23.52).

sâmbătă

lordăchescu (21,05).
PROGRAMUL I : înre
gistrări 
IV-lea 
tional
- 1967

cel de-al 
interna- 
Enescu" 
Concert 

Scriitori ai secolului XX : 
Colaborează prof dr. docent

de la 
Concurs 
..George 

(10.30).
de muzică ușoară (14.00)
Giuseppe Ungaretti. ..............
Alexandru Bălăci și Dragos Vrînceanu. Emisiunea 
cuprinde si un interviu cu Giuseppe Unga’-etti 
(17,10), Moment poetic. Vulpea din... fabule (22,45). 
PROGRAMUL II : înregistrări de Ia cel de-al 
IV-lea Concurs international ..George Enescu" — 
1967 19.00). File de legendă. „Visul voievodului". 
Scenariu radiofonic de Alexandru Mitru (9,20). Al
bum folcloric (13.00). Jurnalul celui de-al IV-lea 
Concurs și Festival international „George Enescu" 
— 1967 (16.30). „La nuntă-n sat" 
tece si jocuri (19.30). Vă

— emisiune de cîn- 
invităm la dans (21.05).

Nicolae NICHITA
controlor revizor principal 
în Direcfia de control și revizie 
pentru regiunea Galați

(Urmare din pag. I)

magazin, unde 
face primele 
dacă n-au a- 
să Ie facă în

clădiri 
fie construcții mai 
am întîlnit aceeași străda
nie de a diminua temutul 
„aer de spital". La mater
nitatea Grivita din Capi
tală. una dintre cele mai 
mici, cu o capacitate de 
circa o sută de paturi, ho
lul. nrln proporțiile si în
fățișarea sa. nare al unei 
locuințe de familie : o 
masă, fotolii comode, du
lapuri cu cărți, o vitrină 
cu obiecte de îmbrăcămin
te pentru noii născuti. un 
fel de mic 
mamele pot 
cumpărături 
vut prilejul
altă parte. La Polizu. chiar 
de la primii pași te învă
luie lumina care pătrunde 
prin ferestrele largi, liniș
tea. ordinea.

Cu acestea am Intrat, de 
fapt. în domeniu] adminis
tra ti v-gospodăresc. dome
niu de hotărîtoare însem
nătate pentru bunul mers 
al treburilor. Or. ap.-oane 
că nu există maternitate în 
care să nu fie încă multe 
de 
tă. 
ne 
de 
cerile 
unităților, secțiunilor sani
tare orășenești, raionale si 
regionale, oînă la^ Ministe
rul Sănătății șl 
lor Sociale.

La clinica de 
din Iași, centru 
zilnică de 60 de nașteri sînt 
în rulai circa 1 000 de pe
linci iar cantitatea de ha
late si lenierie de nat a ră
mas aceeași, deși frecventa 
trecerii crin scita] a inter
natelor este mult mai 
mare. Investițiile suplimen
tare pentru 
dicamente 
unui număr 
ente nu sînt 
deoarece C.S.P.-ul nu a re
venit cu derogări de plan, 
cheltuielile de această na
tură fiind suportate de la 
alte capitole. Se Impune 
ca centru aceste cheltuieli, 
ca si pentru maiorarea 
numerică a personalului 
să se modifice atit olanul, 
cît si haremurile în vigoa
re. cele existente devenind

făcut în această nrivin- 
răspunderea revenind, 
filieră tuturor forurilor 
resort — de la condu- 

administrative ale

Prevederi-

obstetrică 
o medie

alimente, me- 
si întreținerea 
snorit de oaci- 
încă finanțate.

BSSiSSJSfflSJfflEESSîBSlBnSS!» PROGRAMUL I : Radio-
; • magazinul ascultătoarelor
JO8 (9,30). înregistrări de la
«cel de-al IV-lea Concurs 

internațional „George E- 
nescu" — 1967 (10,30). Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară (11,15). Din însemnările in
structorului artistic : Lectura artistică. Prezintă 
Ludovic Antal (12,15). La început de an școlar. Vor
bește acad Ștefan Bălan, ministrul Invățămîntului 
(19,30). Moment poetic. Debuturi. (22,45). PROGRA
MUL II : înregistrări de la cel de-al IV-lea Con
curs internațional „George Enescu" — 1967 (9.00). 
Lectură în premieră : Eugen Barbu — „Șoseaua 
Nordului" (volumul II) (10,30). Concert folcloric 
(13,00). Miorița. Basmul despre dreptate șl strîmbă- 
tate (15,30). Sfatul medicului : Virozele respiratorii 
în acest sezon (16,15). Jurnalul celui de-al IV-lea 
Concurs și Festival Internațional „George Enescu" 
— 1967 (16,30). Opera românească și literatura : 
„Năpasta" de Sabin Drăgoi după drama cu același 
nume de I. L. Caragiale (17,10). Al IV-lea Festival 
internațional „George Enescu" — 1967. înregistra-

PROGRAMUL I : Trans
mitem pentru sate (9.15). 
Estradă duminicală (13.10). 
Recital de operă Zenaida 
Pally (15.10). Sport și mu

zică (15,30). Teatru scurt : .Pumnalul de vînătoare" 
de Lev Seinin (20.20). Dansați în ritmul preferat 
(23,00). PROGRAMUL II i Duete vocale si instru
mentale de muzică ușoară (9.40). A) IV-lea Festival 
international „George Enescu" — 1967. Transmi
siune din Studioul de concerte al Radioteleviziunii 
a concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" Dirijor Kurt Masur. So
list : Radu Aldulescu. Tn program • Concert pentru 
orchestră de coarde de Sigismund Toduță : Cvarte
tul în Do maior pentru violoncel si orchestră de 
Joseph Haydn ; Simfonia nr. 1 în do minor de 
Johannes Brahms (10,40). în pauză : Actualitatea 
cinematografică. Premierele săntămînii. Concert de 
prînz (13.18). Concurs cu public. Concurs distractiv: 
Vocabular turistic ; Extemporal radiofonic : Defi
niții rebusiste (15.10). „La horă-n sat" — cîntece si 
jocuri (16.30). Al IV-lea Festiva] Internațional 
„George Enescu" — 1967. Transmisiune din sala Pa
latului a concertului orchestrei Filarmonicii din 
Los Angeles. Dirijor Zubin Mehta. Solist 
Watts (21,00).

duminică

Andre

necorespunzătoare. Din 
ceste exemple, ca si 
altele, care se mai pot 
rezultă 
tindere 
trebuie 
donate
le. spre a se 
lipsă de sincronizare șl 
consecințele nedorite ale a- 
cesteia.

a- 
din 
da. 
ex-

de len.ie-

că măsurile de
a unor maternități 
foarte precis coor- 

în toate amănunte- 
evita orice

Poate mai 
în orice 
sanitară

mult decît 
altă unitate 

...... menținerea 
curățeniei, a unei stări de 
igienă nerfectă trebuie să 
constituie o preocupare 
primordială în maternități. 
Merită apreciate eforturi
le ce se fac în această di
recție în mai toate orașele. 
La maternitatea Dr. Can
tacuzino. fiecare mamă 
primește. în timpul alăptă
rii o bluză, un tulpan si 
o mască. Tn restul timpului 
aceste obiecte fiind păs
trate în săculeffe si dula
puri speciale din sălile de 
alăptare Intr-o stare de 
igienă corespunzătoare sînt 
ținuți si noii născuti. 
rale), se desfășoară o in
tensă muncă educativă 
mamele privind îngriiirea 
lor personală si a copiilor. 
La maternitatea din Plo
iești s-au spălat. în cîteva 
ore ale dimineții, anroane
1 000 de cearșafuri si alte 
piese de lenierie. circa
2 000 de scutece etc. In ciu
da eforturilor făcute, am
bele unităti se lovesc însă 
de dificultăți : în prima — 
numărul scutecelor si al 
celorlalte ohiecte este insu
ficient : în cea de-a doua

Pa-
cu

— volumul uriaș
rie este spălat cu mijloace 
rudimentare : de 10 ani nu 
s-a soluționat înzestrarea 
acestei maternități cu o 
spălătorie si uscătorie co
respunzătoare. Firește, mo
dernizarea unei spălăto
rii este poate mai greu 
de realizat. Ce piedici 
stau însă în calea asi
gurării unui număr sufi
cient de scutece ? Ni s-a 
spus că. deși există nînză 
suficientă în magazia spi
talului Cantacuzino micul 
atelier loca] de lenjerie nu 
reușește să facă fată cerin
țelor : deci n-are cine coa
se scutecele. O asemenea 
situație vorbește, fără în
doială despre 
organizatorică 
tratiel 
odată, 
nu se 
rectie.
lor de 
fost de așteptat ta într-un 
moment cum este cel ac
tual. însuși Consiliul Na
tional al Femeilor. împreu
nă cu conducerea 
rului Sănătății și 
rilor Sociale să 
mînă-n mînă. 
maternităților din 
tară, prin antrenarea unor 
largi mase de gospodine, 
confecționarea schimburilor 
trebuincioase noilor năs- 
cuti ?

Ar mai fi de spus cîteva 
cuvinte despre administra
torii de spitale. Deși în
treaga ac*ivitate gospodă
rească dintr-nn spital cu
prinde capitole de egală

capacitatea 
a adminis- 

spitalulnl. Dar. tot- 
ne întrebi!»: de ce 
simte. în această di- 
si sprijinul comîsii- 

femei 7 Nu ar fi

Ministe- 
Prevede- 
acționeze 
asigurînd
înt.reaea

importantă pentru bolnav 
ca si îngrijirea medicală, 
în multe cazuri forurile 
tutelare minimalizează im
portanta acestei munci, 
posturile de administratori 
fiind încredințate unor 
funcționari scoși din alte 
locuri nu pentru că erau 
din cale afară de harnici 
și pricenuti. Paralel cu mai 
buna selecție a acesto
ra. _ s-ar outea studia si 
posibilitatea lărgirii com- 
pelentei conducerilor ad
ministrative ale marilor u« 
nităti spitalicești, astfel în- 
cît o sumedenie de proble
me de mal mică importan
tă. dar esențiale pentru 
bolnavi, să se rezolve ope
rativ. pe propria răspunde
re. fără tot felul de avize 
si aprobări.

Atît pe plan central, cît 
si local se iau în continua
re măsuri pentru acorda
rea unei cît mai bune asis
tente medicale în materni
tăți. ca de altfel ne în
treaga rețea do ocrotire 
materno-infantilă. investin- 
du-se în acest scon nu nu
mai importante fonduri 
materiale, dar si imense 
cantităti de energie uma
nă. de conștiinciozitate pro
fesională.
Aceste 
trebuie 
însoțite 
măsuri 
rative în funcție de loc si 
moment. în asa fel îneît 
orice îmbunătățire să fie 
adusă, acolo unde este ne
voie cît mai curînd po
sibil.

de devotament, 
eforturi, repetăm. 
să fie spriiinite si 
în permanentă de 

organizatorice ooe-

produselor industriale. Ele se cer 
cercetate dintr-un unghi de vedere 
aparte. Cum poate atunci contribui 
arta la perfecționai ea funcției este
tice a producției contemporane ? Cu
noscutul estetician englez Herbert 
Read, într-un studiu publicat cu ani 
în urmă, avînd drept titlu „Arta și 
industria" a formulat unele idei ce 
revin, peste tot, în cercetările de es
tetică industrială. Producția se dez
voltă după legi proprii ; ea nu poate 
realiza bunuri îndeplinind alături de 
funcția utilă și una estetică, decît in 
măsura în care îi permit propriile 
legi. Prin urmare, forma estetică a 
unui produs nu va trebui concepută 
în conformitate cu exigențele artei, 
ci cu altele, cele ale producției de
terminate de mașina care realizează 
obiectul respectiv și materialul din 
care el va fi realizat, determinate de 
funcția ce el o va îndeplini. Fără a 
fi vorba despre un transfer de for
me din artă în industrie, cunoașterea 
domeniului artei devine o condiție 
absolut necesară a realizării noilor 
bunuri industriale cu funcții estetice. 
Pentru obținerea unor obiecte plă
cute la înfățișare e necesar ca acel 
care Ie-a produs să aibă un simt es
tetic dezvoltat. Acesta Ia rîndul său 
nu se poate realiza decît pe baza unei 
temeinice culturi artistice, mai ales 
plastice. Predarea desenului artistic 
si industrial în școlile de toate gra
dele reprezintă pentru Read una din 
condițiile primordiale necesare for
mării omului „societății industriale" 
— creatorul neobosit de forme utile 
și frumoase în același timp. „Simțul 
formativitătii" este interpretat de că
tre multi autori ca simțul specific 
omului societății de mîine Cunoscu
tul filozof francez Etienne Gilson, 
într-un studiu mai recent, atrăgea 
atenția asupra decalajului obser
vat în producția de bunuri de con
sum din unele țări occidentale din
tre funcția obiectului si aspectul său 
exterior. Tn scopul comercializării cît 
mai rentabile a unor produse s-au 
ivit oarecari tendințe „formaliste". 
Accentul a început să cadă mai mult 
pe aspectul exterior plăcut al obiec
tului în detrimentul funcțiilor sale.

Dincolo însă de unele speculații 
posibile, oroblema raportului dintre 
artă si producție, problema calității 
estetice a bunurilor realizate Ia sca
ră industrială rămîne o problemă 
reală. Unii autori sînt de părere că 
abia ne un atare olan, al studiului 
funcțiilor estetice ale producției, con
tradicția dintre teorie si practică, din
tre acțiune si contemplație. în care 
s-a împotmolit o bună parte din es
tetica ..veche". începe să dispară. 
Pierre Francastel, un asiduu cerce
tător al problemelor de estetică in
dustrială. consideră că viziunea este
tică a Producătorului de bunuri in
dustriale nu poate fi concepută în a- 
fara coordonatelor stilistice generale 
ale fiecărei culturi naționale. Avem 
sau ar trebui să avem de-a face, așa
dar. cu anumite stiluri naționale ale 
producției industriale, realizată în di
verse nărti ale lumii. Toate aceste 
problema necesită desigur o discuție 
mai amplă.

pat.ru
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S-au încheiat
victorii și 7 recorduri

ale reprezentanților noștri

de bazinul Di-

TENIS

(Agerpres)

Cronica zilei

sporturile deosebit de spectaculoase, și-a reunit practi-

Foto : R. Costln

★
In drum spre patrie, generalul

români, bilan- 
de întreceri in

MINISTRUL AGRICULTURII 
AL DANEMARCEI 

A PLECAT SPRE PATRIE

i-a decla- 
Agricultura 

foarte fertil

supleant 
șef de 

precum și 
ambasado-

Permanent al C.C. 
prim-vicepreședinte 
de Miniștri, Va- 

membru
P.C.R.,

„CUPA MAMAIA"

Călăria,
canjii și 
cerilor pentru 
rat călăreții de la Dinamo București 

concurentă pe traseul

leagă cele două 
popoare.

unul din
simpatizanjii la baza hipică din Calea Plevnei cu ocazia între- 

Cupa României". Printre fruntașii competifiei s-au numă- 
și C.S.M Sibiu. în fotografie : o 
probei de obstacole

SPORT
europenele" de 

canotaj academic
La scurt timp după întilnirea cu 

reprezentativa Franței, înotătorii 
noștri fruntași — de această dată și 
înotătoarele — au concurat din nou 
într-o companie valoroasă, alături 
de reprezentanți a 10 țări europene 
ce au participat la a 7-a ediție a 
campionatelor internaționale ale 
României, găzduite 
namo din Capitală.

Pentru înotătorii 
țul celor două zile 
sumează 7 noi recorduri naționale 
(a „căzut" cu această ocazie și re
cordul la 100 m. delfin băieți ce 
aparținea lui Al. Popescu din 1961) 
și 11 titluri de campioni interna
ționali — cu cape țara noastră se 
situează prima in clasamentul (neo
ficial) pe echipe. Vasile Costa — 
victorios in ambele probe de bras, 
Dionisie Naghi — autor a două noi 
recorduri (la 800 m — 9,33,3 și 
1 500 m — liber 18,08,6 și în
vingător la 400 m liber), „delfiniș- 
tii" Adalbert Covaci și juniorul 
Vladimir Belea, noii recordmani la 
100 m — 1,02,4 și, respectiv, 200 m 
•— 2,19,6 s-au înscris pe lista evi- 
dențiaților.

în general, se poate spune că 
sportivii noștri au avut o compor
tare satisfăcătoare, cel puțin prin 
prisma rezultatelor tehnice mențio
nate. Au surprins neplăcut însă re
zultatele obținute de cîțiva com- 
ponenți de bază ai echipei noastre. 
Cristina Balaban, de pildă, a fost 
învinsă in probele ei preferate — 
100 m (locul II) și 200 m (locul IV !) 
spate, cu „timpi" mult sub posibi
litățile ei cunoscute. Și mai neaș
teptată a fost... absența nemotiva
tă, de ultim moment, a brasistului 
A. Șoptereanu; fără adversari va
loroși, încercările lui Costa de a 
depăși actualele recorduri n-au avut 
șansă de reușită.

ie seniori și juniori) ; 200 m bras 
fete: Manafu Gica (România) —
2.58.1 (nou record) ; 200 m spate 
băieți: Rother Ioachim (R.D.G.) — 
2,18,4 ; 200 m spate fete : Gasparoc 
Zdenca (Iugoslavia) — 2,33,4 (nou 
record); ștafeta 4X10Q m liber bă
ieți : (România) — 3,49,0 ; ștafeta 
4X100 m mixt fete : (România) —
4.57.1 (nou record).

Competiția internațională de te
nis „Cupa Mamaia*' s-a încheiat cu 
un succes „in linie" al sportivilor 
români, clasați pe primul loc în 
toate cele patru probe. Ieri, în fi
nala de simplu bărbați, Ion Tiriac 
l-a învins cu 6—1, 7—5, 3—6, 4—6, 
6—3 pe olandezul Tom Okker. 
Partida a fost de un bun nivel teh
nic, jucătorul român obținînd o vic
torie pe deplin meritată. Proba de 
dublu femei a revenit cuplului Ju- 
lieta Boboc-Agneta Kun (România), 
învingător cu 7—5, 4—6, 6—4 asupra 
perechii Helga Magdeburg-Ella 
Riede (R. D. Germană).

★
Astăzi și mîine, pe terenurile par

cului sportiv Progresul din Capitală 
va avea loc o întîlnire amicală (tur- 
retur) între prima echipă mascu
lină a țării noastre, compusă din 
Ion Țirlac și Ilie Năstase și o for
mație compusă din Tom Okker 
(Olanda), Ingo Buding (R. F. a Ger
maniei). Fiecare întîlnire va cuprin
de două meciuri de simplu și una 
de dublu. în primele întreceri de 
simplu se vor întîlni Tiriac cu 
Okker și Năștase cu Buding.

ALTE REZULTATE DE IERI : 
100 m liber fete : Ferthes Gisela : 
(R.D.G.) — 1,04,8; 200 m delfin fete: 
Sterner Agneta ((România) — 
2,40,9 ; 200 m delfin băieți: Belea 
VI. (România) — 2,19,6 (nou record

FOTBAL

A

In cîteva 
rînduri

*i~~*

Sportivii români 
au obținut o medalie 
de bronz

VICHY 10 (Agerpres). — în 
localitatea franceză Vichy, s-a 
încheiat ieri a 54-a ediție a 
campionatelor europene de ca
notaj academic, la care au luat 
parte reprezentanți a 26 de țări 
din 3 continente. Prezenți în 4 
finale, sportivii români au ob
ținut cel mai bun rezultat prin 
echipajul de 4 plus 1 (Bratskî, 
Ceapura, Stratan, Tudor plus 
Lavrenschi), care a cucerit me
dalia de bronz, fiind întrecut 
cu cîteva sutimi de secundă de 
cel al R. D. Germane. Clasa
mentul probei se prezintă ast
fel : 1. U.R.S.S. 7'07" 67/100 ;
2. R. D. Germană 7’10”51/100 ;
3. România 7’10”74/100 ; 4. O- 
landa 7’ll”06/100 ;
Germaniei
S.U.A. 7’21”08/100.

Iată cîștigătorii celorlalte 
probe : SCHIF SIMPLU : Hill 
(R.D.G.) 7’59”88/100 ; 2 FĂRĂ 
CÎRMACI : 1. S.U.A. 7’45” 
98/100... 5. România 8’06”05/100; 
SCHIF DUBLU CU VÎSLE: 
1. Elveția 6’47”85/100... 5. Ro
mânia 6’56”21/100 ; SCHIF 2 
PLUS 1: Italia 8’07”l/100 ; 4 
FĂRĂ CÎRMACI : 1. R. D.
Germană 6’47”50/100... 5. Ro
mânia 7’10”31/100 ; 8 PLUS 1 : 
R. F. a Germaniei 6’04”89/100.

.->■ *?
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Duminică a plecat spre patrie 
generalul de armată Ivan Mihai
lov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., și-a petrecut concediul de 
odihnă în țara noastră, împreună 
cu familia

La Giurgiu, oaspetele a fost sa
lutat de tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului 
al P. C. R„ 
al Consiliului 
sile Vlad, 
al C.C. al 
secție la C.C. al P.C.R., 
de Gheorghi Bogdanov, 
rul R. P, Bulgaria la București.

în timpul șederii în România, 
generalul de armată Ivan Mihailov 
a fost primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România.

Oaspetele bulgar a vizitat obiec
tive industriale și social-culturale 
din Capitală și din regiunile Plo
iești, Argeș, Oltenia, Banat, precum 
și litoralul românesc al Mării Ne
gre.

de armată Ivan Mihailov împreună 
cu tovarășul Emil Bodnaraș, au luat 
parte duminică la amiază, în por
tul Giurgiu, la adunarea festivă 
prilejuită de dezvelirea unei plăci 
comemorative, pe locul unde în mai 
1876 s-a îmbarcat pe v^sul „Ra- 
dețki" marele poet revoluționar 
bulgar Hristo Botev, îndreptîndu-se 
spre Bulgaria în fruntea unui de
tașament de pătrioți, pentru a 
participa la lupta de eliberare na
țională a poporului bulgar.

La adunare au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, marinari din por
tul Giurgiu, un numeros public.

Au fost de față membrii Amba
sadei R. P. Bulgaria. Au mai parti
cipat ca invitați o delegație a oa
menilor muncii din orașul Russe 
în frunte cu Gheorghi Kolcev, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Rușse al P.C. Bulgar.

Adunarea a fost deschisă de Va- 
sile Haiciu, prirp-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Giurgiu. 
Ion Pîrvuică, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
orășenesc Giurgiu, și ambasadorul 
Gheorghi Bogdanov au vorbit des
pre semnificația acestui eveniment 
și despre tradiționalele relații de 
prietenie care 
partide, țări și

5. R. F. a
7’13”79/100 ;

Duminică dimineața a plecat spre 
patrie ministrul agriculturii al Da
nemarcei și persoanele care l-au 
însoțit în vizita făcută în țara noas
tră, la invitația Consiliului Superior 
al Agriculturii, La aeroportul Bă- 
neasâ, oaspeții au fost salutați de 
prof. Nicolae Giosan, președintele

DO! LIDERI DUPĂ ETAPA

REZULTATE TEHNICE Mureșenii nu se dezmint! Un portar excelent

IERI, LA POLIGONUL TUNARI 
A CONTINUAT CONCURSUL IN
TERNAȚIONAL DE 
ultimele rezultate 
armă standard 3x20 focuri, băr
bați — Gh. Vasilescu (România) 571 
puncte ; armă standard 3x20 focuri 
femei — Tatiana Reabinskaia 
(U.R.S.S.) 575 puncte ; pistol vite
ză — proba eliminatorie — Mar
ee! Roșea (România) 297 puncte.

TIR. Iată 
înregistrate :

SELECȚIONATA DE LUPTE LI
BERE A ORAȘULUI ANKARA 
a susținut o întîlnire amicală la 
Sf. Gheorghe, cu echipa regiu
nii Brașov. Oaspeții au învins cu 
5—3. In continuarea turneului, e- 
chipa turcă va evolua miercuri la 
Constanța în compania unei combi
nate București-Constanța.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—PROGRE
SUL 1—0 (0—0). A marcat: Sfîrlogea (min 59).

• A.S.A. TG. MUREȘ—F. C. ARGEȘ 3—1 
(1—0). Au marcat: Dumitriu III (min. 5), Czako 
(min 63) și Lungu (min 64) pentru A.S.A.; Die 
Stelian (min 84) pentru Argeșul

o DINAMO BUCUREȘTI—DINAMO BACĂU 
3-0 (0—0). Au marcat: Dumitrache (min 69), 
Naghi (min 72) și Haidu (min 88).

• STEAUA—STEAGUL ROȘU 2—0 (1—0). 
Au marcat: Negrea (min 22) și Tătaru (min 90).

• UNIVERSITATEA CLUJ—RAPID 1—1 
(0—0). Au marcat: Adam (min 20) pentru „U“ ; 
Neagu (min 59) pentru rapidiști.

• JIUL PETROȘENI—FARUL 1—0 (1—0). 
A marcat: Libardi (min. 42).

• PETROLUL-U.T.A. 2—1 (1—0). Au mar
cat : Roman (min 40) și Bacoș — autogol (min 
84) pentru învingători ; Fl. Dumitrescu (min 
89) pentru învinși.

Steaua la a doua victorie

TG. MUREȘ (corespon
dentul „Scînteii"). La Tg. 
Mureș, 15 000 de spectatori 
au asistat la un frumos joc, 
al echipei locale în compa
nia F. C. Argeș. Intr-o for
mulă nouă, cu trei mijlo
cași. mureșenii și-au dove
dit superioritatea, avînd în 
Dumitriu III. și în fundașul 
stînga Czako, doi oameni 
de bază, Pe altfel, amîndoi 
au înscris cîte un gol. Cel 
de-al treilea gol a fost mar
cat de Lungu. Oaspeții,

practicînd un joc închis, nu 
au reușit să înscrie decît 
golul de onoare prin Ilie 
Stelian. în ciuda scorului, 
piteșțenii au avut, mai ales 
în repriza secundă, mo
mente de dominare totală, 
dar prin imprecizia în șut 
a lui Kraus și Dobrin nu 
au realizat mai mult.

A.S.A, Tg. Mureș, proas
păt promovată în prima ca
tegorie, deține șefia clasa
mentului, împreună cu U- 
niversitatea Craiova.

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat în localita
tea Manosque, cunoscutul spor
tiv francez Herve D’Encausse a 
stabilit un nou record european 
Ia săritura cu prăjina, realizînd 
performanța de 5,28 m. Veohiul 
record, deținut de Wolfgang 
Nordwig (R.D.G.), era de 5.23 m.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE PENTATLON MODERN s-au 
deschis la Joenkoping (Suedia) cu 
proba de călărie, pe un timp plo
ios și rece care a făcut parcursul 
extrem de dificil. Pe primul loc 
s-au clasat englezul Fox și olande
zul Petter cu cite 1 100 puncte, ur
mați de australianul Page cu 1070 
puncte. In clasamentul pe echipe 
conduce Suedia, urmată de Austra
lia și Ungaria.

INTR-UN CONCURS DE ATLE
TISM desfășurat la Odessa, spor
tivul sovietic Ianis Lusis a cîștigat 
proba de aruncare a suliței cu per
formanta de 90,98 m - inferioară 
cu numai 74 de cm recordului mon
dial deținut de norvegianul T. Pe
dersen.

ÎN CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE MOTOCROS DE LA 
BRAȘOV, victoria la clasa 250 cmc. 
a revenit alergătorului sovietic Moi
seev, urmat de compatriotul său 
Brunin și românul P. Paxino. La 
clasa 500 cmc. a cîștigat Matveev 

urmat de Petrușko 
(Româ-

(U.R.S.S.), urmat de 
(U.R.S.S.) și Ovidiu Puiu 
nia).

GHEA- 
CESKE

LOKOMOTIV 
MOSCOVA, desfășurat la Praga, a 
revenit gazdelor cu scorul de 5—4 
(0—2, 3—1, 2—1).

MECIUL DE HOCHEI PE 
TĂ DINTRE ECHIPELE 
BUDEJOVICE ȘI LO"C

Steaua a reușit ieri a 
doua victorie consecutivă în 
actualul campionat, după 
tot atîtea insuccese, dar 
din cîte s-a văzut încă de la 
începutul meciului, șansele 
sale de cîștig erau inerente. 
Fotbaliștii brașoveni au 
părut niște excursioniști 
veniți la București să joace 
fotbal numai așa ca să se 
distreze duminica. In ase
menea condiții, Steaua a 
putut să-și verifice poten
țialul individual și colectiv 
înaintea meciului său de 
debut în „Cupa Cupelor" 
ce-1 va susține miercuri la 
Viena cu F. C. Austria nu
mai parțial...

In jocul steliștilor s-a re
marcat o îmbunătățire a o- 
mogenității formației, un e- 
chilibru între compartimen
te. Eșalonul ofensiv l-a 
avut din nou comandant 
pe Constantin ; prin clar
viziune, prin tehnica pase
lor, prin posibilitatea de a 
anticipa cele mai propice 
situații de gol, vechiul nos
tru internațional rămîne, 
pion de nădejde, chiar de 
mare nădejde pentru „un- 
sprezecele" militar. Se 
prea poate ca in anumite 
situații, Constantin să nu

impresioneze prin vitalitate, 
dar calitățile ce le are îi 
permit să realizeze cu un 
efort mic ce alți jucători 
reușesc cu destul de mari 
eforturi. Ieri, Constan
tin a „lucrat" cîteva si
tuații pentru coechipieri, 
incit tribunele au izbucnit 
în ropote de aplauze. O 
bună impresie a lăsat apoi 
Sorin Avram, care, prin vi
teza și siguranța curselor 
ce le face pe extremă, ne-a 
amintit de perioada cînd, 
în același fel, se impusese 
pentru selecționarea în na
țională. Linia de mijloc, (D. 
Popescu, dar mai ales Ne
grea) a dat un real sprijin 
atît în apărare cit și în 
atac. Prin șuturile sale ful
gerătoare, din afara careu
lui, Negrea a pus în mare 
pericol poarta lui Adama- 
che. De altfel primul gol al 
Stelei a rezultat dintr-un 
șut-bombă tras de Negrea 
de la circa 20 m. Cel mai 
tînăr jucător al învingăto
rilor, Tătaru, a reușit la 
rîndu-i să-și demonstreze 
posibilitățile, deși a jucat 
numai o mică parte din re
priza secundă, înlocuindu-1 
pe Voinea, al cărui aport 
devine anonim pe zi ce 
trece.

Rapidiștii rămîn
CLUJ (prin telefon). — 

înainte de joc, Valentin 
Ștănescu spunea : „Vrem să 
ne reabilităm, avem mulți 
suporteri și multe obliga
ții".

Și, a urmat meciul, care 
a arătat limpede că echipa 
feroviară a rămas serios 
datoare suporterilor, iar o- 
bligațiile ei viitoare vor fi 
greu de onorat... Exceptîn- 
du-1 parțial pe Lupescu, 
ceilalți apărători sînt nesi
guri în intercepție, aleargă 
greoi și atacă riscant în 
propriul careu. Jamaischi a 
acoperit o mare suprafață 
de teren, a recuperat ba
loane, pe care însă stereo
tip le-a expediat unui Io
nescu neinspirat și nedecis. 
Pop a jucat dezordonat, 
fără nici o finalitate. Dumi
triu și Ionescu n-au fost 
niciodată periculoși pentru 
apărarea clujeană. Cele
brele lor un-doiurl de altă
dată, urmate de șuturi pe

încă datori
poartă, au rămas o amin
tire. Codreanu și Năstu- 
rescu n-au reușit să-și de
pășească adversarii direcți, 
iar toate acțiunile lor au 
purtat pecetea improviza
ției, străină de orice sche
mă tactică, chiar elemen
tară fiind. Rapid s-a bazat 
numai pe două vîrfuri : 
Dumitriu (înlocuit cu Nea- 
gu) și Ionescu, care tre
buiau să finalizeze. Dar, cel 
mai periculos om pentru 
portarul Ringheanu a fost 
mijlocașul Jamaischi. Me
ciul a impus o concluzie : 
In fața unei apărări solide, 
atletice cei patru înaintași 
bucureșteni foarte greu pot 
realiza ceva. Golul lui 
Neagu a fost urmarea unei 
flagrante greșeli a portaru
lui Ringheanu, care a scă
pat mingea din mină. în 
ansamblu, se poate spune 
că Rapid a făcut la Cluj un 
joc slab.

Joc dinamic. Sportivitate deplină

RUG Bl: Dinamo pe locul I
Dinamo—Rulmentul Birlad 11—-6; Progresul—Farul Con
stanta 9—14 ; Rapid—Știința Petroșeni 3—3; Precizia 
Săcele—Steaua 3—21 ; Agronomia Cluj—Gloria 0—0

Prin victoria dă ieri, scontată dar obținută destul de dificil, dina- 
moviștii au trecut pe primul loc în clasamentul campionatului. Schim
barea de lider s-a produs însă ca urmare a amînării meciului C.S.M.S. 
Iași—Grivița roșie, ieșenii fiind la ora actuală într-un turneu în Polonia. 
Lăsînd la o parte faptul că apare nepotrivită amînarea unor meciuri de 
campionat pentru turnee (fie ele și internaționale) cu caracter amical, 
vrem să spunem că etapa a doua a returului nu ne-a arătat că echipele 
sînt într-o formă mulțumitoare ; aprecierea are în vedere în special par
tidele cuplajului de pe Stadionul Tineretului din Capitală.

Dinamo, una din cele două candidate la supremația campionatului, 
s-a „chinuit" pur și simplu să treacă de formația bîrlădeană. Oricît 
am vrea să evidențiem calitățile rugbiștilor din Bîrlad — cărora 
li se poate reproșa 
pulsiv, uneori <

1 — cărora 
reproșa în continuare temperamentul prea im- 

depășind mult limitele sportivității (într-o asemenea 
postură i-am remarcat din nou ieri, în meciul amintit) — dinamoviștji 
— normal — sînt oricum cu o clasă superiori. Din păcate, prin jocul lor 
de duminică rugbiștii antrenați de maestrul emerit al sportului Titi 
Ionescu au arătat puțin și de puține ori valoarea ce le dă dreptul să 
aspire la titlu și la selecționarea în echipa reprezentativă a țării. Poate 
că riposta, cîleodată obstrucționistă a bîrlădenilor, nu le-a convenit. 
Insă o echipă mare, ca a dinamoviștilor, trebuie să găsească oricînd 
antidot la o astfel de manieră de joc. Chiar și atunci cind arbitrul 
trece cu vederea antijocul... învingătorii au avut ieri oameni de bază în 
Dragomir, Rășcanu, Baciu, Fugigi.

CRAIOVA (coresponden
tul „Scînteii**). Suporterii 
craioveni au plecat din nou 
mulțumiți de pe stadionul 
Tineretului. Echipa lor fa
vorită, după un meci de 
luptă acerbă, a cîștigat în 
fața formației Progresul 
București. Arbitrul Zaharia 
Drăghici (Constanța) a 
creat pe teren o atmosferă 
de joc dinamic în limitele 
deplinei sportivități, stimu- 
lînd ambelor formații voin
ța de a cîștiga pe merit. Jo-

cul . a devenit de-a dreptul 
palpitant din minutul 59, 
cînd Sfîrlogea — în urma 
unei combinații reușite în
tre el, Deselnicu și Niță — 
a deschis scorul care a ră
mas neschimbat. Gazdele 
au ratat cel puțin 5 ocazii 
de a înscrie, iar oaspeții au 
tras în bară o lovitură li
beră indirectă acordată de 
arbitru în careul de 16 me
tri al craiovenilor, pierzînd 
astfel posibilitatea de a e- 
gala.

PETROȘENI (corespon
dentul „Scînteii*1), — Meciul 
Jiul — Farul s-a caracteri
zat prin doua perioade net 
distonante. In prima repriză, 
Peronescu s-a dovedit un 
dribieur rapid și perspica
ce, surprinzindu-și mereu 
adversarul. Sandu a ju
cat cu multă hărnicie mij
locul terenului, iar Libardi, 
omul de concepție al Jiului, 
a fost un permanent și pe
riculos atacant. Cu toată 
dominarea categorică, Jiul 
nu și-a putut însă concreti
za superioritatea decît în

minutul 42, prin Libardi. 
Aceasta se datorește în ex
clusivitate portarului Uțu, 
care a dovedit în această 
partidă o formă excepționa
lă. El și-a salvat echipa de 
la cel puțin 5 goluri !

In repriza a doua, în fine, 
constănțenii își amintesc că 
au de jucat un meci de 
campionat și se instalează 
în careul advers. Ei sur
prind de nenumărate ori a- 
părarea Jiului și în minu
tul 72 au ocazia de a 
Dar ratează.

egala.

Cel mai bun din
Cînd Dumitrache, tînărul 

atacant al dinamoviștilor 
bucureșteni, a înscris bă
căuanilor din „întoarcere" 
un gol splendid, aproape 
imparabil, cei prezenți în 
tribune au văzut repetîn- 
du-se aidoma o secvență 
din filmul unui meci dispu
tat cu o săptămînă înainte, 
Progresul-Dinamo. Atunci 
Dumitrache, tot din întoar
cere — a trimis mingea la 
încrucișarea barelor. Insă 
Mîndru, intuind intenția ad
versarului, a plecat în a- 
ceeași fracțiune de secundă 
cu șutul și a salvat poarta 
Progresului! Talentul lui 
Dumitrache concretizat prin

simțul porții, tehnică a ba
lonului, fente și driblinguri 
l-au determinat pe antre
norul Traian Ionescu să-l 
promoveze în lotul primei 
echipe și, începînd din acest 
sezon, chiar în formația de 
bază. După aprecierea an
trenorului, jucătorul tre
buie în continuare „rodat" 
cu mare grijă, suprasolici
tarea puțind compromite e- 
voluția acestui autentic ta
lent...

Considerat cel mai bun 
din 22, ba chiar din cei 44 
ai cuplajului din Capitală, 
Dumitrache a primit „re
portată" cupă oferită de 
Loto-Pronosport.

Consiliului Superior al Agriculturii, 
de alți membri ai conducerii Consi
liului, de specialiști, precum și de 
Richard Wagner Hansen, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Dane
marcei la București.

înainte de plecare, dl. Christian 
Thomsen a avut o convorbire cu un 
redactor al Agenției române de pre
să „Agerpres". căruia 
rat printre altele : 
constituie un domeniu 
pentru colaborarea internațională. 
Deși Danemarca și România sînt si
tuate în părți opuse ale continentu
lui, ele au multe condiții asemănă
toare în această privință, care consti
tuie o bază foarte bună de colabo
rare.

Remarcînd realizările obținute în 
agricultura țării noastre, ministrul a- 
griculturii ai Danemarcei a subli
niat că Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea este una din unită
țile care demonstrează preocuparea 
existentă în România pentru moder
nizarea întregii agriculturi și folosi
rea pe scară largă a celor trei fac
tori de sporire a producției agri
cole : irigație, chimizare, mecanizare.

în încheiere dl. Christian Thom
sen a spus : Vizita noastră în Româ
nia a fost interesantă și utilă, și sin- 
tem convinși că relațiile de colabo
rare între țările noastre, în dome
niul agriculturii pot fi adîncite.

★
Duminică au plecat la Istanbul 

acad. Andrei Oțetea, președintele 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, și Claudiu Ionescu-Bujor, 
directorul secretariatului Comi
siei, care vor participa la Confe
rința subregională a Comisiilor na
ționale pentru UNESCO din țările 
balcanice și țările scandinave.

*
Ieri a plecat în Irlanda de

legația română condusă de prof. dr. 
Ioan Moraru, adjunct al ministru
lui sănătății și prevederilor socia
le, care va participa la' lucrările 
celei de-a XVII-a sesiuni a Comi
tetului regional pentru Europa a 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
organizată la 
septembrie.

Dublin între 12 și 16

★
a grupului interpar-

Și totuși n-a fost gol...
PLOIEȘTI (coresponden

tul ,,Scînteii“). — Meciul 
Petrolul-U.T.A., pe care a- 
matorii de fotbal l-au putut 
urmări și pe micul ecran, a 
corespuns în bună parte aș
teptărilor datorită nume
roaselor faze palpitante pe
trecute la poarta lui Gor- 
nea, dar și la cea a lui Mi

hai Ionescu. In minutul 25, 
cînd scorul era încă „alb", 
arbitrul Ilie Drăghici a a- 
nulat un gol înscris de Ba
dea, ceea ce a provocat pro
testele suporterilor și chiar 
ale unor jucători ploieșteni. 
La pauză, însă, Badea a re
cunoscut că atinsese balonul 
cu mina...

Panică la poarta echipei brașovene
(fază din meciul Steaua — Steagul roșu)

CL ASAMENTUL
A. S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Craiova 
Dinamo București 
Universitatea Cluj 
Steaua
Jiul
Petrolul
Dinamo Bacău 
Farul
F. C. Argeș 
Steagul roșu 
Rapid
U.T.A.
Progresul

IERI IN
SERIA I: Victoria Ro

man — Poiana Cîmpina 
3—1 ; Chimia 
cea — C.F.R. Pașcani 
2—3 ; Chimia Suceava — 
C.S.M.S. Iași 3—0 ; Me- 
trom Brașov — Siderur- 
gistul 4—1 ; Flacă:ra Mo- 
reni — Portul Constanța 
2—0 ; Politehnica Bucu
rești — Ceahlăul Piatra 
Neamț 2—2.

Rm. Vîl-
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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1
1
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1
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o
1
1
1
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1

o 
o 
o
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

7
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1

DIVIZIA B
SERIA A II:

radea
doara — amina!; A. S. 
Cugir — Politehnica Timi
șoara 2—0 ; C.S.M. Reși
ța — Vagonul Arad 0—1 , 
Gaz metan Mediaș — Cri- 
șul Oradea 1—0 ; C.F.R 
Arad — Minerul Baia 
Mare 3—0 ; C.F.R. Cluj — 
Industria Sîimei Cîmpia 
Turzii 2—6 ; C.F.R. Timi
șoara — C.S.M. Sibiu 4—0.

Olimpia O- 
Metalul Hune-

Rubrica realizată de Ion DUMITRIU, Constantin 
ANI, cu concursul corespondenților.

O delegație 
lamentar român, care va participa 
la cea de-a 101-a sesiune a Consi
liului interparlamentar a plecat du
minică la Geneva. Din delegație fac 
parte deputății prof. Tudor Dră- 
ganu, vicepreședinte al grupului, și 
Ion Iliescu, secretarul grupului.★

în cadrul Zilelor filmului bulgar, 
prilejuite de sărbătoarea națională 
a R. P. Bulgaria, în sala cinemato
grafului „Central*' din Galați a fost 
prezentat duminică seara un spec
tacol de gală cu filmul artistic 
„Cea mai lungă noapte'*.

★
Sub auspiciile Muzeului regional 

Crișana, în sala permanentă de ex
poziții din Oradea, s-a deschis du
minică expoziția de pictură Ion Țu- 
culescu. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut frumoasă, cu cerul variabil 
în nord-vestul țării și mai mult 
senin in rest. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse intre 20 de grade 
la Cîmpulung Muscel și 30 de 
grade la Gurahonț.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12 13 și 14 septembrie. în 
țară; vremea se menține fru
moasă. cu cerul mai mult senin 
noaptea și dimineața, exceptînd 
nord-vestul unde va deveni in
stabilă, cu cerul mai mult noros 
și vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vîntul vă sufla slab, cu in
tensificări locale. Temperatura 
în ușoară creștere. Minimele vor 
fi cuprinse intre 8 și 18 grade, 
mai coborîte în depresiuni și 
nordul Moldovei, iar maximele 
între 21 și 31 de grade, tn Bucu
rești : vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul mai. mult se
nin la începutul intervalului. 
Apoi, cerul se va înnora trep
tat și va deveni favorabil ploii 
de scurtă durată Vîntul va su
fla potrivii. Temperatura aeru
lui ușor variabilă.



Azi se deschide

la Kinshasa După schimbarea Vizita delegației Tradiționala sărbătoare

Conferința
la nivel înalt

a Organizației

Unității Africane
KINSHASA 10 (Agerpres). — 

Luni se deschide la Kinshasa con
ferința la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane. Se așteaptă 
să fie prezenți aproximativ 20 de 
șefi de state, 18 țări membre ui
mind să fie reprezentate de șefi de 
guverne sau reprezentanți ai șefi
lor de state.

Duminică au luat sfîrșit în același 
oraș lucrările Conferinței ministe
riale a Organizației Unității Afri
cane care a elaborat ordinea de zi, 
precum și o serie de rezoluții care 
urmează să fie aprobate de șefii de 
state.

Pe ordinea de zi a reuniunii la 
nivel înalt a O.U.A. figurează pro
bleme privind dezvoltarea econo
mică a statelor africane, dezvolta
rea colaborării dintre ele, sprijini
rea mișcărilor de eliberare din te
ritoriile aflate încă sub dominație 
străină, în special din Africa de 
sud-vest, Angola, Mozambic, con
damnarea regimurilor de discrimi
nare rasială din R.S.A. și Rhode
sia și altele.

de guvern din Peru
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA VASILE OROS
8

Criza guvernamentală de 24 
de ore care s-a produs în 
Peru s-a încheiat pentru mo
ment. In acest răstimp, fostul 
guvern, care demisionase în 
bloc, a fost înlocuit cu un al
tul, condus de Edgardo 
Seoane Corrales.

Observatorii politici din 
Lima consideră că la baza a- 
cestei crize au stat atît factori 
economici cît și factori poli
tici. Măsurile economico-fi- 
nanciare ale guvernului care 
au dus, între altele, la o dras
tică devalorizare a monedei 
naționale, au produs o neîn
credere generală ; rezervele 
de dolari au scăzut de la 150 
milioane la 30 milioane. înce
tarea producției de făină de 
pește, scăderea exporturilor 
de bumbac și zahăr, politica 
de prețuri la unele produse 
industriale au agravat atît 
maladia economică, cît și cea 
a regimului.

Dificultățile de ordin politic 
nu au fost nici ele neglijabile. 
Modificările survenite pe pla
nul alianțelor între partide au 
privat partidul guvernamental 
de majoritatea de voturi ne
cesară in parlament. Astfel, 
contrar prevederilor constitu
ției, încă din luna iulie, parla
mentul nu s-a mai reunit.

In situația creată, fostul 
prim-ministru, Daniel Becerra 
de la Fior, a preferat să de
misioneze preventiv, pentru a 
permite președintelui Fernan
do Belaunde Terry o operație 
de remaniere. De mai mult 
timp, Uniunea Națională O- 
dristă (partid opoziționist de 
dreapta) exercita o presiune 
crescîndă asupra președinte
lui. Observatorii de presă no
tează că în ultimul timp pre
ședintele a manifestat o atitu
dine de compromis față de 
forțele odriste, care, de altfel, 
cu prilejul actualei crize au 
înregistrat un avans, prin nu
mirea unui lider al lor, 
Aguilar Cornejo, ca președin
te al Senatului. Totodată, 
Belaunde a căutat să-i satis
facă atît pe conservatori, cît 
și oligarhia financiară. El a 
căutat să dea satisfacție ari
pii liberale din propriul său 
partid, numind în funcția de 
prim-ministru șl ministru de 
externe pe Edgardo Seoane 
Corrales.

Observatorii politici din 
Lima consideră că actuala 
schimbare a cabinetului se în
scrie pe linia încercărilor de 
a se soluționa criza politică 
prin care trec autoritățile pe- 
ruviene în ultima vreme.

agențiile de presă transmit:
33

C. C. al P. C. R. în Olanda
Duminică delegația C.C. al P.C.R 

condusă de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care la invitația C.C. al 
P.C.O. vizitează Olanda, a participai 
la festivalul 
aniversarea 
heid“.

In cadrul 
în marea sală 
Amsterdam a avut loc un miting 
la care au participat peste 10 000 
de muncitori și alți simpatizanți ai 
ziarului. Delegația C.C. al P.C.R. a 
luat loc în prezidiu alături de to
varășul Paul de Groot, președinte-

tradițional prilejuit de 
ziarului ,,De Waar-

festivalului organizai
„Nieuwe Rai“ din

le P.C.O., șl de ceilalți conducători 
ai partidului. în cuvîntul rostit cu 
acest prilej, tovarășul Paul de 
Groot a salutat delegația C.C. al 
P.C.R., exprimîndu-și totodată sa
tisfacția pentru dezvoltarea relații
lor frățești dintre cele două 
partide.

Seara, delegația C.C. al P.C.R. a 
avut o întrevedere cu tovarășul 
Marcus Bakker, membru al Biroului 
Politic, președintele grupului parla
mentar comunist, și cu Jaab Wolf, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.O. întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

SITUAȚIA DE PE Delegația de partid
FRONTURILE
DIN NIGERIA

și guvernamentală
a R. D. Germane

a ziarului L 3Humani te
Sute de mii de pari

zieni au participat la 
tradiționala sărbătoare 
populară a ziarului 
„l’Humanite", organ al 
C.C- al P.C.F., ce s-a 
desfășurat sîmbătă și 
duminică în parcul Vin
cennes din Paris. Aici 
i-a inltmpinat un adevă
rat orășel multicolor, ră
sărit peste noapte în 
imensul parc. Pe străzile 
și aleile lui numeroase, 
standuri ale federațiilor 
și organizațiilor locale de 
partid din întreaga țară, 
atrăgeau privirile celor 
prezenți.

Duminică dimineața 
conducătorii P.C.F. au 
vizitat standurile ziare
lor partidelor comuniste 
și muncitorești și ale or
ganizațiilor democratice 
din diverse țări, aflate 
în „orașul internațional" 
— simbol al solidarității 
proletare internaționale 
Standul „Scînteii" a

atras numeroși vizitatori. 
Conținînd obiecte de 
artizanat, albume, plian
te turistice, fotografii cu 
imagini ale realizărilor 
țării noastre, el s-a bucu
rat de un deosebit inte
res.

Duminică după amia
ză, a avut loc un mare 
miting în prezența tova
rășului Waldeck Rochet, 
secretar 
P.C.F., 
membri ai conducerii 
partidului.

La miting a luat cuvîn
tul tovarășul Roland Le
roy, membru al biroului 
politic, secretar al C.C. 
al P.C.F. Evocînd. proble
mele sociale actuale din 
Franța, Leroy a vorbit 
despre lupta P.C.F. pen
tru realizarea unui pro
gram comun de progres 
social și pace, împreună 
cu celelalte forțe de 
stînga. Abordînd pro-

general al 
și a celorlalți

blema unității stîngii, el 
a arătat că discuțiile 
duse cu federația stîngii 
au marcat progrese im
portante, P.C.F. fiind 
gata să-și continue aces
te discuții. Leroy a rea
mintit apoi poziția 
P.C.F. în principalele 
probleme internaționale. 
In încheiere participan
ta la miting au adoptat 
o rezoluție de solidari
tate cu lupta eroică a 
poporului vietnamez

Întreaga manifestare a 
oglindit popularitatea de 
care se bucură în rîn- 
durile comuniștilor și 
maselor largi de oameni 
ai muncii din Franța 
„l’Humanită", ziar co
munist cu o veche bo
gată tradiție, purtător 
de cuvînl devotat al 
Partidului Comunist 
Francez.

Al. GHEORGHIU

Ambasadorul României la 
Solia, Ioan Beldean, a oferit du
minică seara o masă în cinstea mi
nistrului forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, generalul 
colonel Ion Ioniță, care își petrece 
concediul de odihnă în Bulgaria. 
Au luat parte generalul de armată 
Dobri Djurov, ministrul Apărării 
Populare al R. P. Bulgaria, general 
colonel Atanas Semerghiev, prim- 
locțiitor al ministrului apărării 
populare, generali și alte persoane 
oficiale.

depus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor de la Westerplatte. 
Apoi, la bordul unei nave militare 
poloneze, președintele de Gaulle 
a făcut o vizită la Gdynia, al doilea 
mare port al Poloniei. In seara 
aceleiași zile oaspetele francez s-a 
înapoiat la Varșovia.

comerciale între Republica Arabă 
Unită și Iordania. Totodată, sîmbătă 
au început la Damasc convorbirile 
dintre o delegație siriană și una ior
daniană în vederea sporirii comerțu
lui, îmbunătățirii transporturilor și 
cooperării industriale dintre Siria și 
Iordania.

Guvernul Suediei a 
propus convocarea unei 
conferințe la nivel mi
nisterial a Patru t3ri nor_ 
dice, care să examineze proble
mele legate de intenția țărilor 
scandinave de a adera la Piața 
comună, anunță ziarul „Finan
cial Times". Data conferinței nu 
a fost încă stabilită, dar se pre
supune că ea va avea loc Ia sfîr- 
șitul lunii septembrie. Experții 
ar urma să prezinte participan- 
ților la conferință o serie de re
comandări asupra unor probleme 
din domeniul agriculturii și pis
ciculturii, pieței capitalurilor și 
circulației forței de muncă.

Duminica a avut loc la Mos_ 
cova o convorbire între ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., An
drei Gromîko, și ministrul de ex
terne al R.A.U., Mahmud Riad. Au 
fost examinate probleme de interes 
comun.

John Diefenbnker, Prim 
ministru al Canadei între 1957 și 
1963, a fost înlăturat din funcția de 
șef al Partidului Conservator Pro
gresist la al 5-lea tur de scrutin 
al Convenției naționale a partidu
lui, care a avut loc sîmbătă seara, 
în locul său a fost ales Robert 
Stanfield, primul ministru al pro
vinciei Nova Scotia.

Un acord înire guvernul 
Somaliei și 0.0.cu Privire la 
crearea în capitala somaleză a unui 
centru de învățămînt pentru indus
tria pielii a fost semnat la Mogadis
cio. Timp de cinci ani, O.N.U. va 
pune la dispoziția Somaliei experți și 
utilaje în valoare de peste 600 000 
dolari pentru dezvoltarea acestei ra
muri industriale, deosebit de impor
tantă pentru economia somaleză.

LAGOS 10 (Agerpres). — Antho
ny En.ahoro, comisarul federal ni
gerian pentru muncă și informare, 
a făcut o declarație destinată pre
sei în care a anunțat că în tot cursul 
săptămînii trecute avioanele forțe
lor armate federale au bombardat 
Biafra. El a recunoscut în același 
timp că elicopterele biafreze au 
lansat explozive asupra pozițiilor 
federale, fără a da detalii asupra 
locului și pagubelor provocate. 
Enahoro a prezentat apoi situația 
existentă în prezent pe fronturile 
terestre. Astfel, el a menționat că 
trupele federale continuă să pro
greseze în regiunea Ikom (provin
cia orientală), dar a adăugat că 
înaintarea s-a încetinit, întrucît 
trupele biafreze au aruncat în aer 
numeroase poduri strategice de 
mare importanță. Potrivit declara
ției lui Enahoro, trupele federale 
continuă înaintarea și în provincia 
de centru-vest, în special în partea 
de nord a acestei provincii. Răs- 
punzînd la o întrebare privind si
tuația pe frontul din apropierea lo
calității Ore, Enahoro a declarat că 
forțele federale sînt în înaintare. 
El a confirmat, de asemenea, bom
bardarea aeroportului Enugu, în 
cursul săptămînii trecute, precizînd 
că din surse sigure s-a aflat că 
majoritatea avioanelor de care dis
puneau biafrezii au fost „serios 
avariate".

s-a înapoiat la Berlin
BERLIN 10 (Agerpres). — Dele

gația de partid și guvernamentală 
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 Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., s-a în
tors duminică la Berlin, după vi
zita oficială de patru zile făcută la 
Sofia. La plecarea din Sofia, ei 
au fost conduși de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B. și 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare, și de 
alți conducători de-partid și de 
stat, precum și de șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la So
fia.

Acord de colaborare

încheierea Festivalului

„l’Unitâ"
De miercuri seara pînă duminică, la 

Milano s-a desfășurat tradiționala săr
bătoare a presei comuniste italiene — 
Festivalul ziarului „l’Unitâ", Standuri 
speciale expuse în parcul Sempione au 
ilustrat grafic dezvoltarea presei comu
niste în Italia, puternicele ei legături 
cu masele, succesele pe care le-a ob
ținut în apărarea intereselor oameni
lor muncii, păcii și democrației.

Manifestarea principală a consti- 
tuit-o congresul „Prietenilor zia
rului „l’Unitâ’ care a avut loc sîm
bătă. In prezența primului secretar al 
partidului, tovarășul Luigi Longo, a 
unor membri ai direcției P.C.I., a di
rectorilor ziarului „l’Unitâ" și revis
tei Rinascita, a unor oaspeți 
străini, tovarășul Giancarlo Pajetta, 
membru al direcțiunii P.C.I., a 
vorbit ziariștilor și difuzorilor presei 
comuniste, prietenilor ziarului „l'Uni- 
tâ“ despre necesitatea întăririi legă
turii dintre partid și ziar pentru „a 
face împreună ziarul", despre îmbu
nătățirea tehnicii de propagandă, de

organizare și difuzare. Vorbitorul a a- 
nalizat.de asemenea rolul pe care tre
buie să-l dețină ziarul în cadrul vii
toarei campanii electorale. După am
ple dezbateri, la care au participat nu
meroși vorbitori, printre care și Luigi 
Longo, a fost ales noul comitet na
țional al asociației prietenilor ziarului 
„l’Unitâ".

Duminică dimineața, timp de a- 
proape două ore, pe străzile orașului 
Milano a avut loc o puternică demons
trație de protest împotriva agresiunii 
americane în Vietnam.

In încheierea festivalului, în parcul 
Sempione a avut loc o mare adunare 
populară la care a luat cuvîntul Luigi 
Longo. A vorbit de asemenea prima 
femeie cosmonaut din lume, Valentina 
Tereșkova. Sărbătorirea presei comu
niste italiene a luat sfîrșit duminică 
noaptea printr-un spectacol de dan
suri și cîntece.

Postul de radio Patet Lao 
a anunțat recent că în cursul lunii au
gust forjele patriotice laofiene au scos 
din luptă 972 militari inamici, dintre 
care 524 au fost uciși. în aceeași peri
oadă, pafrioții au capturat mari canti
tăți de muni)il și echipament militar, 
Au fost, de asemenea, doborîte și ava
riate nouă avioane și elicoptere inamice.

Convorbiri iugoslavo-ira- 
niOnO. La Be12rad au avut loc 
sîmbătă convorbiri între Anton 
Bole, președintele Camerei Econo
mice Federale a R. S. F. Iugosla
via, șl G. Khosrowshahi, președin
tele Camerei de Comerț a Iranului, 
care se află în vizită în această 
țară. Convorbirile s-au referit la 
posibilitățile de sporire a schim
bului de mărfuri șl de extindere a 
colaborării economice dintre cele 
două țări.

0 mare cantitate de stu
pefiante a *ost confiscată sîmbătă 
de poliția din New York pe aero
portul internațional Kennedy. Cinci 
persoane au fost arestate în mo
mentul în care încercau să trans
porte o cantitate de cocaină în va
loare de aproximativ trei milioane 
dolari.

A
a

doua etapă
convorbirilor

dintre premierii

cehoslovaco-îrancez
în domeniul
televiziunii in culori

Vizita președintelui de 
Gaulle în Polonia. Duminică, 
în cea de-a 5-a zi a vizitei pe care 
o efectuează în Polonia, președin
tele Franței, de Gaulle, și minis
trul afacerilor externe, Maurice 
Couve de Murville, au făcut o vi
zită la Gdansk. însoțiți de J. Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și de M. Spychalski, 
mareșal al R. P. Polone, ministrul 
aoărării naționale, oaspeții

Ministrul de externe al 
Japoniei,Takeo Mikl> alfl palru 
membri ai guvernului japonez au pă
răsit duminică Tokio, îndreptîndu-se 
spre Washington, unde vor participa 
la cea de-a 6-a reuniune a comisiei 
ministeriale japono-americane pentru 
comerț și probleme economice ce își 
va desfășura lucrările între 13 și 15 
septembrie la sediul departamentului 
de stat al S.U.A.

Uraganul „Beulah",0316 ■ 
devastat vineri insula Martinica, pro- 
vocînd moartea a 13 persoane șl alte 
pagube considerabile, amenință în pre
zent insula Hispaniola (Republica Do
minicană și Haiti). Serviciile meteoro
logice americane apreciază că orașul 
Santo Domingo este direct vizat și lo
cuitorii acestuia au început să-și ia 
măsuri de apărare. Noaptea trecută 
vîntul a suflat cu o viteză de 135 km 
pe oră și a fost însoțit de ploi toren
țiale, mai ales în Porto. Rico și insula 
Mona, situată între Porto Rico și 
Hispaniola.

Greciei și Turciei
ALEXANDROPOLIS 10 (Ager- 

pres). — Duminică, a avut loc In 
orășelul grec de frontieră Alexan- 
dropolis cea de-a doua etapă a 
convorbirilor dintre premierii Gre
ciei și Turciei 1 Constantin Kollias 
și Suleyman Demlrel. Cei doi șefi 
de guverne au examinat, în conti
nuare probleme privind relațiile 
dintre Grecia șl Turcia și proble
ma Ciprului.

PARIS 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția CTK, la Paris 
a fost semnat un acord referitor la 
colaborarea tehnico-științifică șl 
industrială 
în domeniul
Semnarea acestui acord a fost pre
cedată de tratativele dintre repre
zentanții celor două țări în legă
tură cu problemele adaptării sis
temului francez „Secam" la siste
mul de televiziune existent în 
Cehoslovacia.

cehoslovaco—franceză 
televiziunii în culori.

N. PUICEA

Imagine a pavilionului României la tîrgu! international de la Salonic

ractorB
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La Amman au IncePut convor
biri în problema dezvoltării relațiilor

(Urmare din pag. I)

Duminică la Milwaukee (S.U.A.) a avut loc o nouă demonstrație a oame
nilor de culoare, în semn de protest împotriva practicilor discriminatorii In 
domeniul închirierii locuințelor. în fotografie : imagine din timpul uneia 

din recentele manifestații antirasiale care au avut Ioc in acest oraș.

tralei și-au dat contribuția 
zeci do organizații de pro
iectare, peste o sută de 
uzine din întreaga țară. Din 
Leningrad și Novosibirsk au 
sosit hidroturbinele și hi
drogeneratoarele, din Zapo- 
rojie — transformatoarele, 
din Celeabinsk și Kuznețk 
— construcțiile metalice ale 
estacadelor pentru turnarea 
betonului.

Sala mașinilor, înaltă și 
luminoasă, are o lungime de 
o jumătate de kilometru. In 
1961, aici au intrat în func
țiune primele agregate. Ulti
mul, al optsprezecelea, a dat 
primii kilowați la mijlocul 
lunii decembrie anul trecut. 
Fiecare agregat are o putere 
instalată de 225 000 kilowați. 
Comisia d j stat care a făcut 
recepția a stabilit că două 
din agregatele hidrocentralei 
pot dezvolta fiecare cîte 
250 000 kilowați. Astfel, pu
terea totală instalată în hi
drocentrala de la Bratsk este 
de 4 100 000 kilowați.

Hidrocentrala de la Bratsk 
a fost terminată dar zecile

de mii de constructori își 
continuă activitatea creatoa
re înălțînd alte obiective e- 
nergetice. La Ust-Ilimsk, ei 
construiesc în prezent o hi
drocentrală care va avea o 
putere egală cu aceea de

un volum de 169 miliarde 
metri cubi de apă.

Noul Bratsk este un oraș 
modem, în plină dezvol
tare, cu o populație care a 
trecut de o sută de mii de 
locuitori, cu școli, cluburi,

da 18—18,5 miliarde. Cal
culele specialiștilor arată că 
investițiile pentru construc
ția ei au și fost amortizate 
aproape în întregime. O ex
presie a gradului înalt de 
automatizare realizat aici

GIGANTUL
DE PE ANGARA
la Bratsk și care va constitui 
a treia treaptă a cascadei de 
pe Angara. Vor fi înfăptuite 
apoi celelalte trepte ale cas
cadei energetice de pe Anga
ra și Enisei.

In spatele barajului de la 
Bratsk a fost creată o mare 
artificială cu o suprafață de 
5 500 kilometri pătrați și cu

cinematografe și un centru 
propriu de televiziune.

Pînă în prezent, hidrocen
trala de la Bratsk a dat eco
nomiei Siberiei circa 65 mi
liarde kilowați/ore energie 
electrică. Numai în acest an, 
agregatele ei au produj 12 
miliarde kilowați/oră, iar 
pînă la sfîrșitul anului vor 

f

este faptul că într-un schimb 
lucrează doar opt oameni.

Hidrocentrala de la Bratsk 
este inima energetică a unui 
mare complex industrial care 
ia naștere în această regiune. 
Energia electrică, ieftină, 
produsă de hidrocentrală 
pune în mișcare combinatul 
de industrializare a lemnului

din apropierea orașului, cel 
mai mare combinat de acest 
gen din Uniunea Sovietică. 
Principalul consumator al e- 
nergiei electrice va fi uzina 
de aluminiu aflată în con
strucție la Bratsk. Al treilea 
obiectiv important al noului 
complex industrial este com
binatul de înnobilare a mi
nereului, care se construieș
te în apropiere de Bratsk, 
lîngă un bogat zăcămînt de 
fier descoperit de geologi. 
Pentru cei ce înalță com
binatul și pentru cei ce vor 
scoate la lumină minereul 
de fier din adîncuri, în mij
locul taigalei se înfiripă încă 
un oraș, care a primit nu
mele de Jeleznogorsk, adică 
orașul fierului.

De la Bratsk pornesc în 
mai multe direcții, prin tai
ga, linii de înaltă tensiune 
de 220 și 500 do kilovolți 
care transportă energia flu
viului Angara spre consuma
tori pe distanțe de mii de 
kilometri. Gigantul energe
tic de la Bratsk are de jucat 
un rol deosebit în punerea 
în valoare a marilor bogății 
naturale ale Siberiei.

a fost recuperat
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Nava spațială americană „Biosa- 
telit-2“ a fost recuperată simbătă 
de un avion „C-L35" deasupra 
Pacificului, la aproximativ 1500 
km de insulele Hawai. Operația 
de recuperare, devansată cu 24 
de ore din cauza timpului nefa
vorabil, a reușit și nava spațială a 
fost transportată imediat la baza 
aeriană Hickham din Hawai 
Cele 13 miliarde de microorga
nisme, insecte și plante, care au 
călătorit în Cosmos 45 de ore, 
fiind expuse radiațiilor spațiale, 
vor fi supuse unui examen mi
nuțios Specialiștii Administrației 
naționale pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic apreciază că rezultatele 
experiențelor vor fi diminuate în 
proporție de 24 la sută, ca urma
re a acestei aterizări precipitate
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