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Noua recoltâ de porumb
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raid-anchetă

CULESUL PORUMBULUI
TREBUIE INTENSIFICAT

Strîngerea recoltei de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și alte culturi preocupă în aceste zile pe lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat, pe membrii cooperativelor agri
cole, organele agricole etc. Este de executat un mare volum de 
transporturi, iar dacă se ține seama că tot acum se face semănatul 
cerealelor de toamnă, rezultă că este necesară o bună organizare 
a muncii pentru ca toate aceste lucrări să se execute fără în
târziere. Raidul-anchetă întreprins în regiunile Oltenia, Crișana 
și Mureș-Autonomă Maghiară a urmărit modul cum se desfășoară 
recoltatul, ce trebuie întreprins în vederea grăbirii acestei impor
tante acțiuni.

OLTENIA:

Rezultate 
bune cu 
unele excepții

Despre lucrările de recoltare ne-a 
informaf tov. ing. MIHAI CROITORU, 
vicepreședinte al consiliului agricol re
gional. „Pînă la 16 septembrie, în re
giunea Oltenia s-au recoltat peste 
100 000 ha porumb din cele aproape 
270 000 ha cultivate. In aceste zile, 
ritmul culesului crește de la o zi la 
alta. Aceasta este o urmare directă a 
bunei organizări a muncii. De aseme
nea, strîngerea florii-soarelui de pe 
cele peste 40 000 ha a fost practic 
terminată. Merită evidențiate raioanele 
Caracal, Corabia și Calafat în care, 
pînă în prezent, porumbul a fost strîns 
de pe mai mult de jumătate din su
prafață".

într-adevăr, în aceste raioane, am 
întîlnif pretutindeni o bună organizare 
a echipelor și brigăzilor de cîmp, grijă 
deosebită pentru folosirea la maximum 
a mașinilor și a celorlalte mijloace de 
transport. De exemplu, la cooperativele 
agricole din Redea, Dobrofești, Amă- 
răși, Bucinișu, Scărișoara, Traianu și 
altele din raionul Caracal, pe lingă 
mașini și atelaje, făranii cooperatori, cu 
sprijinul mecanizatorilor au confecțio
nat, cu posibilităfi locale, platforme de 
mare capacitate pentru transportul știu- 
lefilor și al cocenilor. Anul acesta, deși 
producfia medie de porumb este su
perioară celei planificate, sînt asigu
rate și pregătite spafiile de depozitare 
a recoltei și mijloacele necesare de 
transport.

Dacă în general în Oltenia, lucră
rile de recoltare a porumbului se des
fășoară mulțumitor, în unele raioane 
se constată o serie de defecțiuni. Să 
ne oprim la Băilești. Acest mare raion 
agrar, pînă la 15 septembrie, la ca
pitolul culesul porumbului se afla cu 
5 procente sub realizările medii ale 
regiunii. In același ritm nesafisfăcător 
se lucrează în raioanele Balș, Gilort

șl Sfrehaia. De exemplu, tn raionul 
Balș, pînă în dimineața zilei de 16 
septembrie s-a recoltat porumbul numai 
de pe 3 865 ha. Rămînerea în urmă 
a acestei lucrări nu este întîmpiătoare. 
Aici uniunile cooperatiste și conduce
rile unităților nu s-au preocupat de 
organizarea muncii, folosirea timpului 
favorabil, a mijloacelor de transport 
destinate recoltării porumbului.

Secfia agrară a comitetului regional 
de partid, împreună cu consiliul agricol 
regional și uniunea regională a coope
rativelor agricole de producfie, a sta
bilit, încă înainte de începerea recol
tării culturilor de toamnă, măsuri con
crete care să asigure, în toate raioa
nele, condifii pentru ca fiecare lucrare 
să se desfășoare în timpul optim. Este 
necesar însă ca aceste măsuri să fie 
aplicate în toate raioanele, astfel ca 
întreaga recoltă de porumb să ajungă 
fără pierderi în hambare.

0 „tradiție 
dezmințită

Pentru unitățile agricole din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară constituie un 
fapt meritoriu începerea din vreme a 
lucrărilor agricole de toamnă. Urmînd 
indicațiile date de specialiști, coopera
torii au început semănatul griului, lucra
re care, conform graficelor, se va efec
tua între 15 septembrie — 20 octom
brie, diferențiat pe zone pedoclimatice. 
Din datele centralizate la consiliul agri
col regional rezultă că pînă la sfîrșitul 
săptămînii trecute arăturile de însămîn- 
țare au fost executate în proporție de

Victor DELEANU, 
Lorand DEAKI, 
Ion PITICU, 
corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

„TURUL ROMÂNIEI"
Momentul etapei

Un duel
la porțile 
orașului

Pe lungile serpen
tine ale dealurilor din
tre Turda {i Cluj, ci
cliștii urcă din greu în 
după amiaza caldă de 
septembrie. Mai sînt 
aproximativ 25 km 
pînă la stadionul de pe 
malul Someșului și, 
după 
toate 
bative 
zate. De altfel nici nu 
este de mirare, ținînd 
seama de ritmul foarte 
rapid în care s-a mers, 
îndeosebi pe prima 
parte a traseului: peste 
43 km într-o oră de la 
plecarea din Tg. Mu
reș /

De aceea, atacul tri
coului galben surprinde 
întregul pluton, cu ex
cepția lui Kazmierzak 
și a lui Ek Jan Ake. 
Un terțet remarcabil, 
dacă ne gîndim că li
derul este acompaniat 
de „spaima" sprinteri
lor și de inițiatorul pri
mei acțiuni în „mareg

buclă". Intr-adevăr, 
suedezul Ake s-a lan
sat de unul singur încă 
pe străzile Bucureștiu- 
lui, în etapa inaugu
rală.

Sub presiunea lui

Rusu, fugarii se distan
țează vizibil, în timp 
ce grupul urmăritor 
ezită, așteptînd, desi
gur, o inițiativă auto
ritară. Este lesne de 
înțeles că ea nu poate 
veni decît din partea 
unuia dintre cei anga
jați direct în lupta pen
tru supremație — Prin- 
sen, Ziegler sau Bors- 
chel. Și iată-l pe ul
timul instalîndu-se în 
fruntea plutonului, prin- 
tr-un efort, pe cît de 
spectaculos pe atît de 
eficace, care transformă 
„pachetul" policrom

Dan DEȘLIU

pare,cum se 
resursele corn- 
au fost epui-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Pe cea de-a cinci
sprezecea filă, sep
tembrie a însemnat 
deschiderea a mii de 
porți, larma din 
curți, miile și mi
lioanele de flori ce 
au prezidat sărbă
toarea începerii a- 
nului școlar. Școlile 
și-au primit copiii 
care au adus cu ei tot 
soarele verii, răcoa
rea cetinilor de pe 
poteci de munte, mur
murul cald al spume
lor mării. Voinici, 
frumoși, sănătoși, co
piii și tinerii patriei 
au început un an 
nou.

A fost o zi a bucu
riei. Sub acest semn, 
al bucuriei, dascălii 
și elevii de pe 
tot cuprinsul patriei, 
din Suceava și Ma
ramureș pînă în Ba
nat și în Dobrogea, 
au închinat primele 
ore slăvirii pămîntu- 
lui strămoșesc, cinsti
rii marilor tradiții de 
luptă ale poporului, 
recunoștinței fier
binți pentru Parti
dul Comunist Român. 
„Transmitem din toa
tă inima — se spune 
într-o telegramă a- 
dresată COMITETU
LUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, 

TOVARĂȘULUI
N I C O L A E 
CEAUȘESCU de 
către profesorii și e- 
levii din orașul Cărei 
— cele mai fierbinți 
mulțumiri pentru 
dragostea și grija cu 
care ați creat minu
natele condiții de 
muncă și învățătură 
din școlile noastre. In 
acest moment solemn, 
făgăduim partidului 
și guvernului, vă fă
găduim dumneavoas
tră personal, scumpe 
tovarășe Nioolae 
Ceaușescu, că ne vom 
face pe deplin dato
ria, că vom mun
ci din răsputeri 
pentru a ne dovedi la 
înălțimea grijii ce ni 
se poartă". „Ne an
gajăm — se scrie în 
telegrama adresată 
C. C. al P.G.R. de că
tre elevii școlii pro
fesionale „Progresul"

din Brăila — să mun
cim din răsputeri 
pentru traducerea în 
viață a Directivelor 
Congresului al 
lea al Partidului 
munist P.omân 
vind dezvoltarea 
vățămîntului 
sional și tehnic, 
devenim muncitori 
de nădejde ai indus
triei noastre socia
liste".

Mulțumire și oma
giu, cuvintele rostite 
și gindite in mii de 
adunări se string lao
laltă ; milioane de 
chipuri se întorc lu
minoase în aceste zile 
către cel care întru
chipează mersul îna
inte al patriei, însăși 
rațiunea noastră de a 
fi, Partidul Comunist 
Român.

Către el s-au în
dreptat inimile ce
lor care au adresat 
următoarea telegra
mă :

PĂRINTELUI NOS
TRU DRAG, PARTI
DUL COMUNIST 
ROMÂN

IX- 
Co- 
pri- 
în- 

profe- 
să

Noi, școlarii cla
sei I, care pășim j 
astăzi pragul școlii ț 
generale nr. 9 din Si- | 
biu, vă rugăm să pri- : 
mi ți toate mulțumiri
le noastre și adînca f 
noastră recunoștință [ 
pentru dragostea cu ț 
care ne ocrotiți copi- f 
lăria, pentru școala ; 
frumoasă, luminoasă, I 
pentru cărțile ce i 
ne-au așteptat pe 
bănci, pentru zîmbe- j 
tele fericite ale pă
rinților noștri.

Ne vom strădui să 
fim cuminți și să în
vățăm cît mai bine 
pentru a răsplăti ne
mărginita dragoste 
ce ne-o purtați.

In numele celor 42- 
de școlari, 
Maria Popovici, în

vățătoare.
Ziua deschiderii 

școlilor este în patria 
noastră o zi a bucu
riei, a recunoștinței, 
a făgăduielilor ce se.g 
vor împlini.

In dezvoltarea economică șl în în
treaga viață socială a țării noastre, 
sectorul circulației rutiere are o deo
sebită însemnătate și o pondere me
reu crescîndă, nemijlocit legată de a- 
semenea procese ca sporirea masivă 
a volumului transporturilor de măr
furi industriale și agricole, extinde
rea producției de autovehicule, meca
nizarea agriculturii, dezvoltarea tu
rismului. Perfecționarea continuă a 
circulației rutiere, ca una din compo
nentele vieții sociale moderne, con
stituie o problemă de stat. La buna 
soluționare a acesteia concură un șir 
de factori și instituții — sfaturile 
populare, organele de specialitate ale 
miliției, Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene, pre
cum și alte ministere, întreprin
derile industriale sau agricole avînd 
în posesie sau folosință autovehicule 
etc. îndeplinirea integrală și întoc
mai de către toate instituțiile ce ac
ționează sau au contingențe cu acest 
domeniu a sarcinilor și responsabili
tăților ce le revin este condiția hotă- 
rîtoare a îmbunătățirii circulației pe 
drumurile publice.

Intensificarea traficului rutier este 
inseparabil legată de problema pre
venirii accidentelor. In unele țări, ac
cidentul de circulație a ajuns o ade
vărată epidemie a vieții contempo
rane, constituind a 3-a sau a 4-a 
cauză a deceselor și respectiv prima 
la vîrstele 5—35 ani, lovind adică so
cietatea , tocmai în asemenea puncte 
principale ca numărul copiilor și 
vîrstele active ale populației. In tara 
noastră, în anul 1966, peste 1600 
vehicule 
din care 
jorătoare este și ponderea ridi
cată a cazurilor mortale. Este un 
bilanț al cărui conținut tragic se tra
duce prin mii de familii îndoliate, de 
cetățeni infirmi sau rămași complet 
fără capacitate de muncă, nemai- 
vorbind de aspectul material al dau
nelor aduse economiei naționale și a- 
vutului personal al cetățenilor. Este 
o cale nefastă, pe care nu se 
poate și nu trebuie să se meargă 
mai departe; aceasta o cer interesele 
întregii noastre societăți, o cer în
seși principiile de bază ale activi
tății statului nostru, care are drept 
comandament permanent și major 
grija față de om

Iată cîteva din considerentele da
torită cărora problema prevenirii și 
reducerii accidentelor de circulație 
se ridică în țara noastră cu o acui
tate cotidiană tot mai insistentă.

Departe de a fi o „fatalitate", ac
cidentul se datorează, aproape inva
riabil, unor manifestări de lipsă de 
răspundere și indisciplină, care pot 

, în realitate, prevenite, zăgăzuite 
curmate prin efortul comun al tu-

angajate 
multe

în accidente, 
grave; îngri-

turor instituțiilor și organelor de re
sort.

Așa cum este cunoscut, un rol 
deosebit de important în îndrumarea 
și controlul circulației revine orga
nelor miliției, respectiv formațiuni
lor de circulație din cadrul acestor 
organe; îmbunătățirea în continuare, 
perfecționarea activității lor consti
tuie una din pîrghiile importante ale 
creșterii securității circulației pe dru
murile publice.

Este un fapt incontestabil că dato
rită eforturilor depuse, serviciile de 
specialitate din cadrul miliției și-au 
îmbunătățit în mod vizibil în ultimul 
timp activitatea. Dispunînd de o do
tare materială în dezvoltare, orga
nele miliției au adus și aduc o con
tribuție de prim ordin în reglemen
tarea și buna desfășurare a circu
lației pe drumurile publice. însăși 
elaborarea noii legi a circulației, a- 
doptată anul trecut, numeroasele mă
suri pe linia modernizării circulației 
și încadrarea țării noastre în siste
mul internațional de indicatoare ru
tiere; extinderea zonelor de marcaje; 
creșterea pe șoselele principale a 
locurilor de refugiu; instalarea gri
lajelor protectoare în punctele de in
tensă circulație a pietonilor; înlocui
rea stîlpilor marginali de ghidaj 
din beton ; — concomitent cu desfă
șurarea unei acțiuni educative în 
instituții, întreprinderi etc. pentru 
cunoașterea și respectarea regulilor 
de circulație — sînt numai cîteva 
din mărturiile străduințelor depuse 
de organele noastre de miliție, în co
laborare cu sfaturile populare și alte 
organe și instituții de stat în vede
rea asigurării unor condiții sporite de 
securitate pe drumurile publice.

Desigur, instaurarea pe drumurile 
publice a unui regim de strictă și ri
guroasă disciplină este o sarcină grea 
— cu atît mai complexă ținînd seama 
de asemenea factori ca creșterea 
bruscă. în ultimii ani, a volumului 
de transporturi rutiere și a parcului 
de autovehicule, proporția ridicată a 
conducătorilor auto proaspăt formați, 
deci cu experiență redusă, caracte
rul eterogen al vehiculelor etc.

Realitățile cotidiene arată, totodată, 
că sectorul circulației prezintă încă 
un șir de carențe, pe șosele conti
nuă să aibă loc încălcări ale legii 
circulației.

portantei pîrghii pe care o constituie 
opinia publică.

Așa cum este de înțeles, în exer
citarea atribuțiilor lor de îndrumare 
și control, organele de miliție dispun 
de efective limitate; este firesc că ele 
nu pot să cuprindă și să supravegheze 
la orice oră din zi și din noapte, în 
orice punct, desfășurarea circulației 
pe drumurile publice. De asemenea, 
și în ceea ce privește dotarea privind 
lucrurile în mod realist, se înțelege

N. CORBU

AL VIII-LEA CONCURS

DE AMATORI IN FAZA

(Continuare in pag. a II-a)

La Teatrul safiric-muzical „Constantin 
Tănase" din București a început mărfi 
faza orășenească a celui de-al Vlll-lea 
Concurs al formafiilor artistice de ama
tori 
ți i 
de

RWIWiW

George-Radu 
CHIROVICI

i. Timp de zece zile, în fa|a juriului 
a spectatorilor vor evolua peste 250 

i formafii artistice ale așezămintelor

culturale, ale sindicatelor din întreprin
deri și din cooperație. Participă în a- 
ceastă etapă a Concursului inferprefi de 
muzică populară, muzică de operă și 
muzică ușoară, brigăzi artistice, formații 
de estradă etc.

Deschiderea celei de-a 22-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U

Ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu,
ales

O importantă pîrghie: 
factorul obștesc

Una din principalele căi ale creș
terii eficienței activității de supra
veghere a circulației este întărirea 
colaborării, în forme organizate, a or
ganelor de miliție cu cetățenii, creș
terea concursului acestora, a im-

Mărfi, la orele 15,15 (21,15 ora Bucu- 
reștiului), în palatul Națiunilor Unite 
din Manhattan a avut loc deschiderea 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. In aceeași zi, Adu
narea Generală și-a ales președintele, 
în persoana ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu. El a fost ales cu o majori
tate covîrșitoare de voturi : din 118 vo
turi exprimate, 112 au fost în favoarea 
reprezentantului României,; 5 delegații 
s-au abfinut, iar un vot a fost acordat 
delegatului Tanzaniei.

Activitatea dinamică a 
cialiste pe arena politică 
acțiunile sale în spiritul
liste, constructive, a problemelor în sus
pensie, eforturile ce le depune pentru 
statornicirea unui climat de securitate, 
pentru așezarea relațiilor dintre state pe 
principii de dreptate și echitate, pen-

fru colaborarea între popoare, toate 
acestea și-au găsit recunoașterea prin 
alegerea reprezentantului țării noastre 
în funcfia de președinte al celui mai 
înalt for international, Adunarea Gene
rală a O.N.U.

Noua sesiune a Adunării Generale a 
fost deschisă, într-o atmosferă solemnă,

României so- 
infernafionald, 
abordării rea-

CABLOGRAMĂ 

DIN NEW YORK
B

Crește dotarea 
flotei maritime

în portul Constanța a acostat noul mineralier 
românesc „Oltul" de 25 400 tdw — al 7-lea din

această clasă construit în Japonia pentru țara 
noastră. în drum spre patrie, vasul a încărcat 
la Madras (India) minereu pentru industria 
noastră. Pe șantierele navale japoneze se află în 
construcție ultima navă de acest fel, „Maramu
reș", din comanda făcută de România, precum 
și un petrolier de 36 000 tdw din planul de do
tare pe acest an al flotei noastre maritime co
merciale.

(Agerpres)

de către președintele celei precedente 
și președinte provizoriu al actualei se
siuni, Abdul Rahman Pazhwak. Potrivit 
tradifiei, el cere delegațiilor să păstreze 
un minut de reculegere și meditație. 
Apoi; A. R. Pazhwak a rostit o cuvîn- 
tare în care a făcut bilanful trecutei se
siuni, oprindu-se totodată asupra unor 
aspecte ale situației internaționale ac
tuale. El a subliniat rolul pe care îl 
poate avea O.N.U. în condițiile în care 
s-ar bucura de sprijinul deplin al gu
vernelor din lume pentru menținerea 
păcii și și-a exprimat încrederea în po
sibilitățile și capacitatea O.N.U. de a 
crea condițiile în vederea rezolvării di
feritelor probleme litigioase și a abor
dării lor într-un spirit realist. Lumea 
noastră, a spus el In încheiere, este o 
lume a schimbărilor revoluționare, o 
lume dinamică ale cărei elemente, po-

litice și economice, sînf în permanentă 
prefacere, un singur factor rămînînd a- 
celași : dorința și hotărîrea de a înfăptui 
pacea.

Se trece apoi la constifuirea comi
siei de verificare a deplinelor puteri, 
după care are loc alegerea, prin vot se
cret, a președintelui celei de-a XXII-a 
sesiuni. -In conformitate cu procedura 
existentă, nu se prezintă candidaturi, în 
scopul de a se asigura delegafilor o 
totală libertate, în ceea ce privește ale
gerea președintelui sesiunii. A. R. 
Pazhwak desemnează dintre delegați doi 
scrutători care vor supraveghea opera
țiunea de votare. Se distribuie apoi 
un buletin de vot fiecărei delegații, 
care înscrie pe ea numele candidatului 
pentru care votează.

După închiderea scrutinului, urna este 
deschisă în prezența scrutătorilor, care 
procedează la numărătoarea voturilor. 
Ei comunică rezultatele președintelui șe
dinței, care, la rîndul lui, proclamă : 
este ales președinte al noii sesiuni șe
ful delegației Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul afacerilor externe Cor
neliu Mănescu. Sala izbucnește în a- 
plauze puternice, al căror ecou se pre
lungește în lojile rezervate publicului, 
în cabinele care înconjoară sala mare a 
palatului Națiunilor Unite, reporterii de 
la posfurile de radio și televiziune trans
mit evenimentul; fotografii, operatorii 
de imagine și de sunet îl consemnează 
pe peliculă și pe bandă.

R. CĂPLESCU

(Continuare in pag. a Vl-a)
«
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CU APĂ A SIBIULUI

Tumu Severin s-a dat' ta 
folosință acum cîteva luni o fa
brică de pline. Dar pîinea pro
dusă de această întreprindere 
este, de ode mai multe ori, de 
calitate slabă : neoresoută, crudă, 
cîteodată ou neputință de consu
mat. Intr-o zi s-au rebutat 3 000 
kg de pline (există și în panifica
ție rebuturi !). L-am întrebat pe 
un lucrător al întreprinderii ce 
»e face cu aceste produse necon- 
suznabile. Mi-a răspuns, candid, 
oă se dau gospodăriilor de stat 
Turnu Severin șl Halînga, pentru 
hrana porcilor. (Pîinea se vinde 
la preț redus. Cine suportă difa- 
rența de preț — nu știa nici el, 
deși ar fi fost și este interesant de 
aflat). O fi și aceasta o „soluție". 
Mă întreb însă dacă merita ca, 
pentru atâta lucru, să se con
struiască o fabrică modernă ?

Bine fad, bine găsești — glă- 
suiește o zicală. Dar se mai în
tâmplă și altfel. Fiica mea, Maria 
Iosifescu, a găsit în drum, mai de 
mult, un portofel. înăuntru — 
300 de lei. De bună credință, am 
dat zvon prin sat, ca să audă pă
gubașul. A venit la mine cetățea
nul Dumitru Jigaru, pretinzînd că 
el a pierdut banii. (în portofel era 
însă alt nume). Pretinsul păgubaș 
ne-a adus fel de fel de jigniri, 
spunînd că în portofel a avut nu 
300 de lei, ci de patru ori mai 
mult — 1200 de lei! Și oa să 
„dovedească" — zice el — acest 
luoru, a luat pe cineva drept 
martor și s-a prezentat la miliție, 
unde — culmea — ne-a reclamat. 
Martorul adus de el este irespon
sabil mintal, cunoscut de toată 
lumea că depune mărturii minci
noase. Asta încă n-ar fi nimic, 
dar de atunci așa-zisul stăpîn al 
portmoneului pierdut nu ne Iasă 
să ne vedem de treburi. Să judece 
oricine : cu ce este copila mea 
vinovată de-o poartă atîta pe dru
muri ?

Fostul meu soț, Nicolae Ioniță, 
de care m-am despărțit mai de 
mult, avea obligația, potrivit ho- 
tărîrii tribunalului, să-mi plăteas
că lunar cîte 175 lei pensie de 
întreținere pentru fiul nostru 
Dan. Dar din 1964 tatăl copilu
lui a „dispărut". Pentru a-1 găsi, 
m-am adresat tribunalului, dar 
acesta m-a trimis la miliție. De la 
miliție am fost trimisă din nou la 
tribunal, ș.a.m.d. Fostul meu soț 
a avut ultimul domiciliu, împreu
nă cu părinții și sora lui, în 
București, str.' Sf. Apostoli 41 A, 
raionul N. Bălcescu. Oare nici 
rudele lui cele mai apropiate nu 
știu unde poate fi găsit acest pă
rinte evazionist ?

în Editura politici 
a apărut: IN INIMA

cu nemiluita
CULEGERE DE LECȚII PENTRU 
CURSURILE ȘI CERCURILE IN 
CARE SE STUDIAZĂ STATUTUL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Dacă cineva, pe lîngă a 
cărui ogradă se află izvoa- 
re si pîraie cristaline, 
ne-ar spune că duce dorul 
de apă. că de ani de zile 
se necăjește să-și procure 
cantitatea necesară gospo
dăriei sale, si că. pe dea
supra. mai cheltuiește fără 
folos șl mari sume de bani, 
am crede în cel mai bun 
caz că-i vorba de-o exa
gerare. Totuși, asa stau lu
crurile într-un mare oraș 
al tării — Sibiul. Care este, 
de fapt, situația ? 
dintr-un memoriu al 
prinderii comunale 
nesti. adresat unor 
centrale : ..După o cheltu
ială de peste 47 milioane 
lei pentru alimentarea cu 
apă. la ora actuală Sibiul 
— în vecinătatea căruia se 
găsesc rîuri frumoase și în
tinse — primește tot atîta 
apă cît primea si cu 5 ani 
în urmă, din vechea sursă, 
adică doar i.umătate din 
cantitatea necesară — lucru 
ce aduce prejudicii însem
nate ritmului modernizării 
edilitare, ca si activității 
industriale... Practic, cartie
rele Lazaret. 11 Iunie sînt 
lipsite de apă notabilă mai 
toată ziua. Alte cartiere. 
Hipodrom. Lup.eni ș.a., pri
mesc apă cu țîrîita. în lu
nile secetoase, peste 20 de 
întreprinderi și instituții 
din oraș — printre care fa
brici ale industriei alimen
tare. spitale etc. — sînt a- 
limentate eu cisterna... S-a 
schimbat un singur lucru : 
prețul de cost al anei, care 
este aproape dublu fată de 
acum 2 ani".

Vorbind despre cauzelo 
acestei situații precare, tov. 
C. Buzdughină, președintele 
comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc, ne 
spunea : „Cerințele mereu 
noi de apă potabilă ale Si
biului se loveau, cu ani în 
urmă, doar de soluții 
pășite, de cîrpeli. în 
însă, statul ne-a pus la 
poziție 63 milioane lei. 
ceastă importantă sumă fi
ind destinată realizării unei 
noi uzine de apă (cu capta
re din rîul Cibin). execu
tării unui canal de aduc- 
țiune, reînnoirii și extinde
rii rețelei de distribuție a 
orașului.

Iată. deci, că fonduri de 
Investiții există. Ce s-a în- 
tîmplat însă ? Ne poves
tește tot tov. Buzdughină.

— Deși majoritatea lucră
rilor au fost terminate, sl 
cu toate că de la darea în 
folosință a acestora a tre
cut un an si nouă luni, pa
rametrii proiectați n-au fost 
nici pe departe atinși. In-

GRAVE DEFICIENȚE 
ÎN ALIMENTAREA

vestit!» urm» să aducă. în 
prima etapă, un spor de 
20 700 mc apă în 24 ore, 
iar în etapa următoa- 
re. cantitatea trebuia să 
se dubleze. Dar si astăzi 
sibienii trebuie să se 
curce cum pot. cu cel 
14—16 000 m c în 24 
Cauzele sînt multiple _ 
referă mai mult la modul 
de lucru al proiectantului 
(I.P.A.C.H, București) si al 
constructorului (Grupul de 
șantiere nr. 2 Sibiu — 
T.R.C.-Brașov).

Am căutat să analizăm 
împreună cu cei doi par
teneri de contract — 
I.P.A.C.H.-București și Gru
pul de șantiere nr. 2 Sibiu 
— unele deficiențe și e- 
ventual căile de remediere a 
situației, 
te a 
„tari" : „Calificativul 
iectului nostru, avizat 
mai multe rînduri de 
ruri de specialitate 
C.S.C.A.S.. C.S.A.. ș.a. 
este „foarte bine". Noi 
putem răspunde de modul 
cum lucrează constructo
rul" — ni s-a spus la 
I.P.A.C.H. ..Beneficiarul — 
ni s-a explicat la Grupul 
de șantiere nr. 2 — a în
cercat să ne impute faptul 
că. uneori, am dat lucrări 
de slabă calitate, sau că 
nu ne-am achitat de obliga
țiile contractuale. Am fost 
chemați si la Arbitrajul de 
stat. Dar ni s-a dat cîștig 
de cauză. Dacă sînt greșeli, 
ele pornesc poate de 
proiectare". Evident, 
cerc vicios. Si cu toate 
cestea...

Nu ne rămînea altceva 
de făcut decît să vizităm 
pe îndelete lucrările.

Din loc în loc, de-a lun
gul conductei de aducțiune 
de la Gura Rîulul — de 
neorezut 1 — gropi uriașe 
cît casa. Ce s-a petrecut 
ta aceste locuri ?

„Vulcanii" aceia — ne 
apunea Ing. Helmut Schen
ker, de la sfatul populat

dus ruperea canalului de 
golire de la stația de tra
tare, din cauza executării, 
tatr-o succesiune necores- 
punzătoare, a diferitelor 
tronsoane; dincoace, de
talii rămase neexecutate 
deoarece nu fuseseră cu
prinse în proiect...

Ne oprim aici, deși lista 
gravelor deficiențe, atît de 
proiectare, cît șl execu
ție, e mult mai mare. în- 
sumînd toate cheltuielile 
cauzate de luorările supli
mentare, de refaceri și 
contrarefacerl, de reme
dieri și contraremedieri re
zultă o sumă de 620 000 lei. 
E rostul altor organe și, 
în primul rînd, al Inspec
ției de stat în construcții, 
de a stabili cine sînt, no
minal, vinovății și cine 
trebuie să suporte paguba. 
Problema e însă 
suma de 620 000 lei 
minuat considerabil 
mul altor 
special, a 
tribuție a 
de 92 km 
în prezent 
decît 28 km. în curînd vin 
ploile de toamnă, cine mai 
poate garanta recuperarea 

' restantelor ?
— E o situație cum nu se 

poate mai nefirească — ne 
spunea tov. Ilie Banu, di
rectorul întreprinderii co
munale Sibiu. Proiectantul 
se codește să-și revizuiască 
proiectul general, construc
torul întoarce spatele și 
cere materiale și bani ca 
să continue lucrările, noi 
ne învîrtim în ședințe și 
nu știm ce să mai facem. 
Trebuie să se intervină cu 
toată energia atît din par
tea Sfatului popular re
gional Brașov, C.S.C.A.S., 
C.S.A., ba chiar și a or
ganelor băncii, pentru a se 
putea ieși cît mai repede 
din impasul în care ne 
găsim.

în repetate rînduri, zia- 
pul, nostru a atras atenția 

. .asupra unor fenomene a- 
, semănătoare de irosire a 
eforturilor, de investiții ne
finalizate, manifestări de 
incompetență care, în afară 
de pagube considerabile 
aduse economiei naționa
le frînează îmbunătățirea 
confortului urban. Ele sînt 

înlătura; unul din cele 4 ^u atR mai ^dăunătoare j:u 
filtre a trebuit să fie scos- 
din funcțiune numai după 
5 luni de la darea în ex
ploatare ; cuvele subtera
ne pentru dizolvarea și de
pozitarea sulfatului de a- 
lumlnlu au fost, practic, și 
ele scoase din uz, proiec
tul dovedindu-se necores
punzător ; mai încolo, ve
dem locul unde s-a pro-

al orașului — stat efectele 
unor explozii subterane.

— !?
— Pentru noi, curioase 

n-au fost atît exploziile, 
cît mai ales descoperirile 
făcute. Am săpat mai adînc 
aceste gropi și, ce să vezi. 
Mufele, sternurile conduc
telor conțineau doar 4—5 
kg plumb, în loc de 12—14 
kg, cît e normal. Mai ales 
din cauza acestor „econo
mii" făcute de constructori, 
de la darea în folosință a 
lucrării (3 ianuarie 1966), 
apa a trebuit să fie oprită 
de circa 40 de ori, fiecare 
oprire cu o durată de cel 
puțin 8 ore. Grupul nr. 2 
a lucrat de mîntuială. Și 
nu e singurul caz...

...Ne-am oprit și la uzina 
de apă. Valuri uriașe din- 
tr-un mal, rostogolite în 
coastele unuia din decan- 
toare, au ovalizat pur și 
simplu construcția de peste 
1 milion de lei, ceea ce 
face ca podul de rulare să 
fie aproape blocat. Pretu
tindeni gropi, lucrări în
cepute și abandonate, prin
tre care decantorul nr. 2 
și cel de-al doilea rezervor 
de apă curată. Am intrat 
și înăuntrul stațiilor de 
filtre și de coagulare. Din 
cauza izolațiilor hidrofuge 
necorespunzătoare, ca și a 
viciilor de construcție sau 
mecanice ale instalațiilor, 
ai impresia că te afli în 
fundul unei peșteri: peste 
tot curg ventile, apa prove
nită din ploi se infiltrează 
prin pereți. Peste insta
lații, prevăzute pentru un 
termen de 50—60 de ani, 
s-a așternut de mult un 
strat gros de rugină, pe 
care nimeni n-o mai poate

,cîț este vorba de o ches
tiune vitală pentru un în
treg oraș, cum este ali
mentarea cu apă. Se im
pune ca neîntîrziat orga
nele competente să ia mă
surile necesare pentru 
sanctionarea severă a vi- 
novatilor și remedierea si
tuației.

Nlcolae BRUJAN

temele : Partidul Co-Lucrarea cuprinde 
munist Român — conducătorul politic al 
poporului în construirea socialismului; 
Statutul Partidului Comunist Român și 
rolul său în viața partidului; Calitatea de 
membru al Partidului Comunist Român; 
Organizarea Partidului Comunist Român 
pe baza centralismului democratic ; Orga
nizațiile de bază ale Partidului Comunist 
Român; Conducerea de către partid a 
activității economice; Partidul și organi
zațiile de masă și obștești; Educarea co
munistă a membrilor de partid.

în volum este publicat, de asemenea, 
Statutul Partidului Comunist Român.

Drum turistic
BRAȘOV. — Noul drum forestier care 

leagă orașul Victoria de complexul Sîmbăta 
de Sus. a fost dat în folosință. Construită pe 
o lungime de 10 km, la poalele mun
ților Făgăraș, . șoseaua înlesnește turiștilor 
o călătorie cu mașina pînă la mînăstirea 
Sîmbăta de Sus și la alte obiective turis
tice. Pe această arteră, iubitorii de excursii 
pot ajunge în locuri pitorești din munții 
Făgărașului unde se găsește și cabana 
Arpașul.

O ramificație a acestui drum, aflată încă 
în construcție, va trece pe la cabana 
Sîmbăta. Pătrunderea, dinspre nord, în 
munți va fi astfel ușurată de drumurile 
forestiere de pe văile Bîlea, Arpășel și 
altele, care pînă acum erau greu accesi
bile turiștilor. (Agerpres)

Călătorul pornit din 
Constanța spre Tulcea 
ua avea marea surpriză 
să descopere un drum 
bogat în frumuseți; 
culmile Tașaulului, ce 
ascund o mare rezer
vație piscicolă; depre
siunea Hamangia, tn 
adîncurile căreia au 
fost descoperite „Gîn- 
ditorul" fi perechea sa, 
capodopere ale artei, 
azi celebre tn lumea 
întreagă; serpentinele 
montane ale Codrului; 
lacul Babadag, des
pre care legenda spu
ne că, pe vremuri, fă- 
cînd parte din Marea 
Euxină, a fost punct 
terminus al odiseii ar- 
gonaute ; insolita 
trare povîrnită 
cea Deltei și 
șapte coline.

Dar parcă 
toate aceste frumuseți 
cea mal fermecătoare 
rămîne pădurea Ba- 
badagului. Șoseaua as
faltată, ce leagă ve
chiul Tomis de mereu 
proaspăta poartă a 
Deltei, o „taie" de la 
km 70 pînă la km 95. 
Douăzecișicinci de kilo-

aspect de dumbravă 
minunată, plină de 
poieni, alteori tablou 
de codru secular, mi
șună căprioare și țapi, 
maiestuoși, bîjbtio bur
sucii, trec mistreții 
flămînzi de ghindă 
dulce, fără să mai vor
bim de zburătoare și 
gîngănii, al căror iți" 
ventar e dificil de fă
cut chiar și pentru un 
specialist.

Amplasat într-un a- 
semenea parc natural, 
preocupările staționa
rului din Babadag al 
Institutului academic 
de biologie sînt multi
ple. Se studiază dina
mica anuală și multi- 
anuală a vegetației; 
dinamica sezonieră se 
ocupă de apariția flo
rilor și plantelor de-a 
lungul anotimpurilor 
„verzi". Sînt urmăriți 
copacii în creșterea lor, 
se observă atent fau
na, inclusiv populația 
minusculă din sol și 
frunzar.

Realizările stațiunii 
biologice din Baba
dag sînt demne de 
reținut. Ele au și

DE DRUMEȚIE

caracter imediat 
practic. S-a stabilit, 
astfel, precis flo
ra regiunii, notîndu- 
se identitatea a 800 de 
specii — 600 de stepă 
și 200 de pădure — in- 
dicîndu-se cele cu im
portanță 
gramineele, 
medicinale, 
meliferă. Pînă azi, ier
barul pădurii Babadag 
și al podișului dobro
gean însumează circa 
5 000 de coaie. Studie
rea unităților botanice, 
materializată într-o 
precisă hartă a bioce
nozei locale, va servi 
la desăvîrșirea organi
zării pășunatului, la 
sporirea producției fo
restiere și la dirijarea 
amplasărilor apicole. 
Stațiunea mai studiază 
tn plus apariția și evo
luția insectelor dăună
toare, date importante 
șt necesare stabilirii 
de măsuri eficace con
tra lor, cercetîndu-se 
viața păsărilor folosi
toare și modul în care 
pot fi cel mai bine o- 
arotite.

„Sperăm ca prin ac
tivitatea noastră să ri
dicăm și interesul ge
neral pentru acest loc 
splendid eu numele de 
Babadag. ne-au spus 
cercetătorii. Ar fi gro
zav dacă acestui orășel 
plin de flori și de aer 
curat i s-ar imprima 
un caracter turistic, de 
vilegiatură sau balne
ar. Merită cu prisosin
ță o asemenea atenție, 
întrucît localitatea si 
împrejurimile sînt ge
neroase în colțuri un
de multi s-ar recon
forta. Din păcate însă, 
pentru aceasta nu s-a 
făcut nici cel mai mic 
efort material. Si n-ar 
fi nevoie de unul prea 
mare, întrucît lemnul 
și piatra se găsesc din 
abundență la doi pași 
și banii s-ar recupera 
repede, repede de tot. 
iar orășelul ar înflori 
văzînd cu ochii...".

Am părăsit Babada
gul. dîndu-le perfectă 
dreptate. L-am părăsit 
dună ce m-am plimbat 
îndelung pe străzile 
lui, autentice alei de 
parc ozonat, gîndindu- 
mă cu regret la cît 
de putină lume îl 
cunoaște 
ta-i valoare, 
dormit . cu 
o noapte, 
Babadag, dar locali
tatea n-are încă un 
hotel cît de mic. Si am 
scris aceste însemnări 
gîndindu-mă, ca și 
mulți alții de pe aici, 
cît de bine i-ar sta 
în haina unei stațiuni 
climaterice.

metri, calatorul 
literalmente în ce ți
nut se află. Marea se 
ascunde, rămasă în 
urmă și la dreapta, 
iar muntele, ivit pe 
neașteptate în preaj
mă, devine o realitate 
nesperată. Vara, iarna, 
pădurea Babadagului 
obligă la popas — în
deosebi pentru peisa
jul inedit în România 
al pădurii din vecină
tatea mării.

Loc cu peisaje stră
lucitoare, poreclit 
turiști „Sinaia 
brogei", dar 
prea timid 
O.N.T.-ului, 
atrage de 
ani oamenii 
în special biologi. De 
opt ani, laboratorul 
de geobotanică și eco
logie al Institutului 
,,Traian Săvulescu" al 
Academiei a înfiin
țat, în inima pădu
rii. un staționar de 
cercetări, cu scopul 
special de a studia, pe 
durată, unitatea com
plexă formată din 
plante și animale, rea
lizată tn condițiile par
ticulare ale regiunii, 
adică biocenoza pădu
rii Babadag. Și de a- 
tunci, an de an, mai 
tn toate anotimpurile, 
un grup de cercetători 
condus 
Popescu-Zeletin și for
mat din pasionații Ni- 
colae Doniță, Vasile 
Mocanu, Gheorghe Di- 
horu, Constantin Bru
diu, împreună cu la
borantul Tudor Cer- 
neagă, supranumit prin 
partea locului „acade
micianul din Baba
dag", au străbătut tot 
podișul estic al masi
vului dobrogean.

întreg acest perime
tru biogeografic reali
zează o neobișnuită 
îmbinare de elemente 
vegetale. Plante sudi
ce, venite dinspre Me- 
iiterana, conviețuiesc 
surprinzător cu cele 
ajunse aici din stepa 
ucraineană și cu plan
te caracteristice Euro
pei Centrale. Această 
„simbioză" se explică 
prin condițiile excep
ționale de relief, care 
fac posibilă existenta 
în spații foarte apropi
ate a celor mai feluri
te vegetale. Un exem
plu celebru printre 
biologi îl oferă așa- 
numita. Vale a Sere- 
metului și Dealul Da- 
dovar, unde de la go
runul, carpenul, teiul 
și ulmul european se 
trece rapid la umbra 
stejarului pufos și a 
frasinului meditera- 
neean, ca apoi, co- 
borînd puțin spre sud, 
soarele să inunde fi
nita și panișul ru
sesc... Prin această 
pădure, uneori cu

de 
Do- 

intrat 
tn atenția 

Babadagul 
mal multi 
de țtilnță,

fost slab popularizată, oameni dor
nici să-și dea concursul voluntar 
ca activiști-auxiliarl ai formațiunilor 
de circulație nu cunosc cum trebuie 
să procedeze.

Așa cum este cunoscut, alte sec
toare ale miliției conlucrează strîns 
ou masa cetățenilor, se sprijină în
deaproape pe aceștia, solicită con
cursul lor, Iar cetățenii aduc de 
multe ori contribuții deosebit de utile 
cînd este vorba de depistarea sau

țelea ta a sancționa conducători auto 
pe motive extrem de mărunte — de
pășirea cu cîteva minute a parcării 
într-o zonă de oprire, ți nu de sta
ționare, distanta în centimetri de la 
bordura trotuarului etc., oare ar me
rita un sfat sau atragere de aten
ție. Firește, că asemenea practici nu 
pot să nu fie privite ca șlcanatorii, 
să nu genereze nemulțumiri, proteste 
și fricțiuni, să nu arunce o umbră 
asupra relațiilor tovărășești ce tre
buie să existe între omul muncii în 
uniformă și omul muncii de la vo
lan. Or, trebuie arătat că organele 
de conducere ale miliției apreciază 
activitatea agenților de circulație nu 
după numărul de sancțiuni pentru 
contravenții mărunte ci după unicul 
criteriu al existenței sau inexistenței 
accidentelor în zona respectivă de 
responsabilitate.

în schimb, numărul sancțiunilor 
drastice pentru contravenții grave este 
redus. Vinovății de abateri grave — 
excese de viteză, depășiri în condiții 
interzise, orbiri cu farurile etc. — 
„scapă ieftin" pentru faptele lor care 
puteau genera — și generează des — 
accidente tragice. Dacă pe moment a- 
baterea gravă nu s-a soldat cu victime 
sau pagube, ea poate fi sancționată 
doar printr-o amendă bănească — 
nu mare — organele de miliție ne- 
avînd posibilitatea de a aplica a- 
semenea sancțiuni îneît vinovaților 
să le piară cheful de a transforma 
autovehiculul în instrument de dis
trugere și teroare.

Din acest punct de vedere, 
s-ar putea lua în considerare necesi
tatea reexaminării cadrului le
gal prevăzut pentru aplicarea unei 
asemenea sancțiuni drastice ca retra
gerea temporară a permisului de 
conducere. Legea adoptată acum un 
an a stabilit condițiile de aplicare a 
acestei măsuri; experiența răstimpu
lui ce s-a scurs arată însă că pre
vederile în vigoare — retragerea 
permisului doar dacă în cursul ulti
milor trei ani titularul permisului 
a mai fost sancționat de două ori 
pentru contravenții din cele mai gra
ve și intrînd în vigoare doar după 
a treia contravenție gravă — sînt 
cu mult prea îngăduitoare, îngrădeso 
posibilitățile miliției de a îndepărta 
temporar de pe drumurile publice e- 
lementele iresponsabile, constituie de 
fapt supape pentru continuarea unor 
astfel de manifestări. Este de înțeles 
ideea ce a stat la baza acestor pre
vederi — a nu se leza drepturile in
dividului — dar faptele dovedesc că 
menajamentele ce au fost prevăzute 
favorizează doar o minoritate de ele
mente cu comportări lipsite de sim
țul răspunderii, întoreîndu-se împo
triva masei largi a celor ce circulă 
pe drumurile publice. în aceste con
diții, cine trebuie să fie, în princi
pal, protejat? De altfel, și în alte 
țări, pe măsura creșterii circulației 
rutiere, procedura retragerii tempo
rare a permisului de conducere s-a 
simplificat continuu, tocmai ca o 
măsură de auto-apărare a societății. 
Iată de ce considerăm că, la propu
nerile organelor de miliție, se impu
ne reconsiderarea — operativă — a 
prevederilor legale.

Este interesant de arătat, în această 
ordine de idei, asprimea cu care ac-

ționeazfi organele de circulație rutie
ră din alte țări. Astfel, cu prilejul 
unui raid, în Franța, au fost retrase 
într-o singură zi (15 august 1966) 354 
de permise pe loc — în mod preventiv, 
fără să fi fost vorba de accidente ! — 
pe lîngă 3849 de acțiuni deferite justi
ției în cadrul unei acțiuni organizate 
sub lozinca „Fără milă față de crimi
nalii volanului" și pe care prefectul 
de poliție a explicat-o astfel: „Cînd 
se produce o tentativă de asasinat, 
se încearcă dezarmarea asasinului. A 
dezarma pe iresponsabilul șoselelor 
înseamnă a-i retrage arma sa, adi
că permisul său de conducere".

Agentului de circulație îi revine 
o muncă de mare responsabilitate 
și deosebit de dificilă. Plouă sau 
ninge, în ger sau sub soarele dogo
ritor, îl vedem în fiecare zi, în uni
formă, la intersecția străzilor sau 
patrulînd pe șosea. El este mereu 
la post, ca santinela sau grănicerul, 
miliția cunoscînd și cazuri de agenți 
de circulație căzuți Ia datorie, în 
exercițiul funcțiunii. îndeplinind o 
importantă activitate socială lucră
torii aparatului de control al cir
culației se bucură de stima gene
rală. Este necesar să fie întărit res
pectul față de agentul de circulație, 
să se înțeleagă importanța muncii 
sale, ca element de bază al ordinei, 
bunei desfășurări și securității cir
culației, conducătorii-auto, toți cei 
ce circulă pe drumurile publice a- 
cordîndu-i întreaga considerație și 
sprijinul necesar.

Opinia publică apreciază rezulta
tele obținute de organele de miliție 
în ceea ce privește formarea unui 
agent de circulație cu o atitudine a- 
tentă și politicoasă, principial și 
ferm, mereu alături de cetă
țean și în slujba acestuia — a- 
devărat exemplu al lucrătorului 
nostru de miliție. Sînt rezultate 
pozitive, care se cer incontesta
bil consolidate și dezvoltate în mod 
continuu, spre a spori mereu presti
giul și autoritatea corpului de agenți 
de circulație și a tuturor lucrătorilor 
miliției noastre. Cu atît mai mult este 
necesară intensificarea muncii edu
cative pentru eliminarea unor mani
festări — ton ireverențios, spirit cîr- 
cotaș, blazare sau indiferență — ma
nifestări nesemnificative pentru ac
tivitatea masei largi a agenților de 
circulație, dar care, deși tot mai rare, 
contravin acestor norme de con
duită.

în legătură cu aceasta se poate a- 
precia ca utilă propunerea ca, așa 
cum este situația în numeroase țări 
avansate ale lumii, agenții de circu
lație să poarte și în țara noastră, 
odată cu insigna de identificare, și 
numere de ordine — ceea oe ar 
permite masei cetățenilor să-și aducă 
contribuția și să sprijine eforturile 
pe tărîm educativ ale organelor de 
conducere din cadrul miliției, să e- 
vidențieze exemplele înaintate, să re
liefeze atitudinile de înaltă conștiin
ciozitate, și, totodată, să semnaleze 
cazurile acelor agenți de circulație 
care nu-și fac datoria în mod cores
punzător. Fără îndoială că prin acea
sta — formă a controlului societății 
— organele de conducere ale mili
ției ar primi un important ajutor, 
anonimatul din prezent defavorlzînd 
de fapt elementele înaintate.

că în actuala fază a dezvoltării noaa- 
tre economice nu pot fi făcute Inves
tiții atît de costisitoare cum ar recla
ma folosirea unor mijloace speciale 
de tipul radar-ului, televiziunii ru
tiere, aparaturilor electronice sau 
controlul și dirijarea prin radio, din 
elicopter etc. Ca urmare, raza de cu
prindere a organelor de circulație 
este practic limitată, cuprinde pete 
albe în care se deschide cîmp liber 
de acțiune celor aflați la volan.

în același timp, există un mare 
număr de conducători auto, oameni 
de încredere, profesioniști serioși, 
de mare corectitudine, cu o bună 
conduită socială și îndelungată ex
periență practică; la volanul mași
nilor proprietate personală se află, 
de asemenea, numeroși conducători- 
auto caracterizați prin seriozitate șl 
spirit de disciplină, cadre de răs
pundere din diferite sectoare de ac
tivitate care au devenit buni cu
noscători ai regulilor de circulație șl 
au dobîndit experiență practică; a- 
ceștia alcătuiesc un vast rezervor de 
forțe suplimentare pentru organele 
de miliție, chemat să le acorde, vo
luntar, un sprijin activ în depistarea 
și combaterea infracțiunilor de cir
culație. Tocmai pentru a asigura va
lorificarea acestor posibilități, Decre
tul Consiliului de Stat privind cir
culația pe drumurile publice, din 
aprilie 1966, a asigurat cadrul ju- 
ridico-legal necesar prevăzînd că or
ganele miliției se pot sprijini pe con
cursul voluntar al unor conducători 
de autovehicule.

Ca urmare a traducerii în viață a 
acestei prevederi, a fost constituit un 
asemenea corp auxiliar, care acțio
nează, cu bune rezultate, într-un șir 
de regiuni ale tării — Cluj, Crișana, 
Brașov..Există însă unele regiuni, ca 
regiunea și orașul București, Banat. 
Dobrogea, Iași unde constituirea și 
activitatea acestui corp sînt mult in
ferioare posibilităților reale. La unii 
conducători auto., se manifestă reți
neri nejustificate de a răspunde a- 
pelurilor miliției; privind lucrurile 
printr-o optica greșită, de așa-zisă 
„solidaritate a conducătorilor auto", 
ei nu înțeleg că neacordîndu-și con
cursul la solicitările miliției mic
șorează posibilitățile de depistare a 

..elementelor care circulă cu vehicule ’ 
în mod neresponsabil, ceea’ ce este 
contrar intereselor generale și se 
poate întoarce : împotriva lor înșiși. 
Aceste • ajutoare ar putea aduce un 
sprijin eficient în acțiupea de su
praveghere ’ șl control atît sesizînd 

" miliției abaterile observate personal, 
cît și desfășurînd el înșiși muncă e- 
ducativă în rîndul conducătorilor- 
auto din unitatea în care funcțio
nează. punîndu-și la dispoziție mași
na și part.icipînd, împreună cu lu
crătorii miliției, la operațiunile de 

. „ . . control și supraveghere,, dînd con-
Ce o ri spunînd în aceasta privim-..„j. ...curs la dirijarea circulației în zone 

aglorperate, de mare trafic/ în punc
te nevralgice, la intersecții și treceri 
de nivel periculoase etc. în același 
timp, organele de miliție din dife
rite regiuni trebuie ele însele să so
licite în mai mare măsură 
concurs; astfel, în unele locuri acțiu
nea de constituire a acestui corp a

într-o sesizare 
ceastă rubrică se 
de neglijență petrecut la farma
cia nr. 12 Găești, unde asistentul 
de farmacie Gheorghe Sultana a 
eliberat greșit un medicament. 
Oficiul farmaceutic regional Ar
geș ne-a informat că salariatul 
neglijent a fost sancționat. Pentru 
preîntîmpinarea unor astfel de 
situații — ne informează în con
tinuare O.F.R. — se vor organiza, 
începînd de la 1 octombrie a.c., 
cursuri de reîmprospătare a cu
noștințelor, la care vor participa 
toate cadrele medii din rețeaua 
farmaceutică a regiunii.

Ing. Grigore Ciuncan, șeful 
secției canal, apă, salubritate din 
Eforie-Sud, a cîștigat mai de 
mult la loto un autoturism. No
rocul lui. După un timp însă, 
ghinion, autovehiculul n-a mai 
mers : cică i s-ar fi furat o piesă. 
Milostiv, Victor Ungureanu, șeful 
garajului secției, unde a fost adă
postită un timp mașina, a găsit 
de cuviință să-1 despăgubească 
pe proprietar („întîmplător" șeful 
lui) : a reținut fiecărui salariat, 
la leafă, cîte 5 lei, pe bază de 
tabel pînă ce a strîns contrava
loarea piesei. „Nu e nimic rău în 
asta — spune el. Am făcut doar 
o chetă". Nu cumva această „che
tă" constituie un abuz grosolan ?

ță codul penal ?

Un grup de muncitori 
de la secția l.C.A.S. 
Eforie-Sud acest

oferă 
crări 
bind, 
tulul 
rolul 
cerea unor atribuții ale statului pe 
seama acestui factor — proces care 
poate să se dezvolte și în sectorul 
circulației, spre folosul general.

Se poate aprecia că există posibi
litatea de a se folosi în asemenea 
mod pîrghia sprijinului obștesc îneît 
să se asigure dublarea sau triplarea 
ariei de exercitare a controlului cir
culației rutiere, iar elementele ires
ponsabile să știe că mii de ochi su
praveghează drumurile publice, că so
cietatea noastră dispune de forța 
necesară pentru a-i înfrîna.

O problemă asupra căreia s-ar pu
tea reflecta ar fi introducerea 
unor îmbunătățiri în capitolul res
pectiv din Regulamentul pentru 
aplicarea Decretului Consiliului de 
Stat privind circulația ne drumurile 
publice si pentru stabilirea și sanc
tionarea contravențiilor în acest sec
tor — spre a se spori atribuțiile și 
eficacitatea intervențiilor auxiliaru- 
lui-voluntar. Esențial este însă 
de a se asigura ca sesizarea con
travenției de către auxiliarul-vo- 
luntar — fie comunicată pe loc ce
lui vinovat, fie transmisă organelor 
de miliție — să se bucure de ace
lași regim, să aibă aceeași pondere 
și aceleași consecințe ca sesizarea 
agentului de circulație.

Discernămînt în aplica
rea sancțiunilor

Un alt aspect de care este legată 
îmbunătățirea activității de îndru
mare și control îl constituie întărirea 
fermității, lichidarea oricăror mani
festări de moliciune față de abate
rile grave de la normele de circu
lație, sancționarea acestora cu aspri
mea necesară — paralel cu tratarea 
diferențiată a cazurilor de abatere 
măruntă, neesențială.

în prezent, mai stăruie părerea — 
la unii lucrători ai formațiunilor de 
circulație — că „toate contravențiile 
sînt la fel", că „nu există abatere 
mare sau mică" — idee care, de alt
fel, a fost exprimată de un ofițer ai 
miliției și într-un articol recent pu
blicat în „Scîntela". Practic, această 
tratare nediferențiată duce la faptul 
că uneori abateri mărunte, — de
sigur, nerecomandabile, dar care în 
nici un caz nu pot fi surse de acci
dente sau pericole grave — sînt 
sancționate nu numai, cu promptitu
dine ci și cu multă severitate. 
Există unii agenți de circulație 
care fac un exces de zel greșit în-

Policlinică nouă 
la Piatra Neamț
BACĂU (corespondentul „Scînteii'). — 

In orașul Piatra Neamț s-a înălțat noua 
policlinică a orașului formată din 3 
corpuri de clădire cu cîte 3 nivele, care 
vor adăposti 20 cabinete medicale de 
specialitate. Aici vor funcționa servicii 
de RSentgen terapie, fizioterapie, hidro- 
terapie, un serviciu unic de investigație 
și explorări funcționale și o sală de 
cultură fizică medicală. Zilnic vor 
putea fi consultați în cabinetele 
noii policlinici peste 1 000 pacienți. 
Policlinica va avea, de asemenea, 5 
laboratoare și o farmacie. Ea va fi dată 
în folosință pînă la sfîrșitul acestui an.
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Expoziție:1

proiectelor cu inscripția

economică BALANȚA
ORELOR „MOARTE"

De cîteva luni, conducerile de în
treprinderi au îndatorirea, prin
tr-o hotărîre de partid și de stat, 
să îndeplinească riguros cerința fo
losirii complete, judicioase și cît 
mai productive a timpului de lu
cru, respectării disciplinei în mun
că și în activitatea economică. 
Asigurînd încadrarea fiecărui mun
citor, tehnician, inginer, economist 
într-un program bine coordonat de 
lucru, în majoritatea întreprinderi
lor s-au obținut însemnate sporuri 
de productivitate a muncii și alte 
efecte favorabile.

Aplicînd prevederile hotărîrii, 
în regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară s-au recuperat în favoarea 
producției circa 40 000 om/zile, e- 
chivalentul unei producții supli
mentare de 10 pînă la 15 milioane 
lei. Totodată, de la o lună la alta a 
scăzut volumul pierderilor în to
talul celor 480 de minute folosite 
efectiv în activitatea economică. 
De pildă, în luna iulie aceste pier
deri s-au redus, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, cu 51,9 la 
sută. Succese asemănătoare s-au 
consemnat și în regiunea Cluj. Aici, 
depășirea producției globale în pri
mele opt luni ale anului cu aproa
pe trei procente — ceea ce înseam
nă un plus de 153 milioane lei, 
comparativ cu prevederile planului 
•— s-a datorat și unei mai bune fo
losiri a zilei de muncă. în favoarea 
acestei depășiri au acționat scăderea 
relativă a numărului de salariați, 
prin creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii cu 2,7 la sută, 
precum și economisirea a 7 811 
om/zile în trimestrul II, față de pri
mele luni ale anului.

Rezultatele amintite aici pe scurt 
sînt însă diminuate de anumite ne
reguli în aplicarea riguroasă a Ho
tărîrii privind reglementarea pro
gramului de lucru și întărirea dis
ciplinei muncii.

ClND ATRIBUȚIILE 
SE „PASEAZĂ"...

La întreprinderea de reparații 
auto nr. 5 din Cluj, în luna mai 
s-au înregistrat 47 om/zile — ab
sențe nemotivate, învoiri și con
cedii fără plată. în luna august, 
această cifră s-a ridicat la 114 
om/zile. Am cerut explicații. Tov. 
VALERIU RADULESCU, șeful ser
viciului plan-organizare, ne-a spus: 
„Cifra mare a absențelor se dato
rează mai mult secției de carosaj, 
unde, de pildă, un singur munci
tor a înregistrat 17 absențe. Am 
luat măsuri pentru desfacerea con
tractului de muncă".

Iată însă că nu numai muncito
rul respectiv a încălcat disciplina 
muncii. Căutînd să discutăm cu 
maistrul Ion Cekan — care îl avea 
în subordine — încercarea a
zadarnică. Pentru că, după cum 
ne-a relatat șeful secției, Ing. RE
MUS NEAGU, omul era „învoit 
tocmai atunci în oraș, cu... ches
tiuni personale". Dacă maistrul 
procedează în acest mod, atunci 
cum să se comporte muncitorii 7

De altfel, defectuos este și proce-

deul de consemnare a prezenței oa
menilor la program. Această opera
ție o execută pontatoarea. Numai 
că, mult timp, a lipsit și ea, fiind 
înlocuită de cineva care cu greu 
a sesizat absențele, fie ele motivate 
sau nu. Să se deranjeze cumva 
maistrul sau inginerul amintit pen
tru a face prezența oamenilor 7 Ar 
fi fost cazul. Dar ambii au nesoco
tit această atribuție elementară, 
stipulată de reglementările în vi
goare. O constatare ulterioară ne-a 
arătat însă că nu e vorba numai 
de încălcarea unor atribuții pre
cise, de existența unor neajunsuri, 
ci și de faptul că ele se cunosc și 
totuși se tolerează. Chiar directorul 
întreprinderii, ing. IOSIF T.ApA- 
LAGA, ne-a spus că „lucrurile se 
cunosc". Ca urmare, pe nimeni nu 
mai poate mira creșterea de circa 
2,5 ori a numărului absențelor ne
motivate. în schimb, cine suportă 
daunele aduse întreprinderii 7 Cel 
mai firesc ar fi ca cei care le to
lerează, le acoperă șl nu acționează 
pentru înlăturarea lor operativă.

Exemplul nu este singular. De a- 
ceeași lipsă de fermitate în ches
tiunea discutată dau dovadă și con
ducerile unor unități din cadrul 
Direcțiilor exploatării, transportu
lui și industrializării lemnului din 
ambele regiuni. Tov. ACAȚIU 
VAIDA, director adjunct al 
D.R.E.T.I.L.-Mureș-Autonomă Ma
ghiară, ne spunea că : „A devenit 
aproape o practică părăsirea par
chetelor în zilele de sîmbătă, de că
tre majoritatea muncitorilor, cu 
3—4 ore înaintea terminării pro
gramului, iar în prima zi a săptă
mânii sosirea lor cu 4—5 ore în- 
tîrziere. Nu este mai puțin adevă
rat faptul că astfel de acte sînt si 
rezultatul unui transport anapoda 
spre locurile de exploatare". Inter
locutorul a fost sincer, dar ceea ce 
este de făcut nu ne-a mai spus.

Probabil că o poziție simi
lară a îmbrățișat și conducerea 
D.R.E.T.I.L.-Cluj, din moment ce 
s-au consemnat 1 643 om/zile ab
sențe nemotivate și aproape 400 
om/zile învoiri sau concedii fără 
plată. Cînd vor fi eliminate cau
zele ce generează acte de indisci
plină economică?
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Fabrica de xahdr „Șire
tul" din Bucecea. Aspect 
din hala de fabricație 

Foto : Gh. Vințilă

fost

Produoția globală mu 
marfă

la turnătorie, aparataj *1 
prelucrări mecanice
la secțiile bunuri de con
sum și montaj
la secția mașini de calcu
lat

IAR NERITMICI
TATEA SE RIDICA LA
RANG DE FATALITATE

Notăm suma de 180 000 de lei. 
Ea reprezintă valoarea medie a o- 
relor suplimentare efectuate în 
primul semestru la întreprinderea 
„Electro-Mureș" din Tg. Mureș. 
1 722 ore suplimentare s-au prestat 
într-o singură lună, de pildă, nu
mai la atelierul de șlefuitorie. îm
părțind cele 1 722 ore la 47 de oa
meni din atelier și apoi la 8, pen
tru a afla cîte zile lucrează în 
„plus" lunar fiecare om din acest 
atelier, se obține cifra 5. Adică, 5 
zile, în medie, pe lună se adaugă 
suplimentar la cele 26 de zile lu
crătoare normale. De unde oare a- 
ceastă risipă de timp suplimentar 7 
Să consultăm tabelul care ur
mează :

Luna august (mii Iei)

decada I decada II

1023 1141

1084 1118

192 174

„Asaltul" este, deci, evident. In 
primele două decade acalmie, iar 
în ultima... sute și sute de ore su
plimentare. Bineînțeles, justifică
rile nu au lipsit. Le-am primit de 
la dispecerul-șef al unității, ing. 
LUDOVIC LOGHIN: „Furnizorii 
de materie primă, ca „Laromet"- 
București, „Metrom“-Brașov sau 
„Emailul Roșu“-Mediaș sînt autorii 
acestei stări de lucruri nesatisfăcă
toare". Cu greu am putut să aflăm 
și care 
derii la 
cronice.
urmărirea neatentă a comenzilor, 
în programarea defectuoasă a pro
cesului de producție în secțiile în
treprinderii.

Oarecum asemănătoare este 
tuația și la Uzina „Unirea"

e contribuția întreprin- 
menținerea neritmicității 
Ea constă, mai ales, în

si- 
din 

Cluj. Deficiențele în organizarea și 
programarea producției la una din 
secțiile de bază, turnătoria — 
care cu regularitate nu își în
deplinește planul lunar, stabilirea 
inechitabilă a ordinii de urgență 
a operațiilor tehnologice, după 
principiul „ce e mai greu... la 
urmă", au provocat numai în luna 
august, de exemplu, efectuarea 
a circa 4 300 ore suplimentare. în 
comparație cu „Electro-Mureș", 
la „Unirea" ponderea cea mare 
în menținerea neritmicității pro
ducției revine carențelor de or
din tehnico-organizatoric. Ele se 
tolerează, pierzîndu-se la «api-

toiul eficiență economică, atît a- 
tunci cînd oamenii stau, chiar dacă 
au fișele pontate — deci la începu
tul decadelor sau unei luni — cît 
și datorită orelor suplimentare, mij
loc complet neeconomic de îndepli
nire a planului și nociv în privința 
rezultatelor financiare.

Dar, cauzele irosirii timpului de 
muncă se manifestă la această u- 
zină și sub alte aspecte. Iată ce 
ne-a relatat, în acest sens, tov. SI- 
MION FARCAȘ, activist al Comi
tetului regional Cluj al P.C.R.: „La 
„Unirea" s-a constatat că maiștrii 
sînt chemați nu rareori la ședințe 
de producție, denumite operative, 
care durează... 2—3 ore". Nu întîm- 
plător, deci, se petrec dereglări ale 
ritmului de fabricație, pierderi de 
timp, întreruperi ale procesului de 
producție. Conducerea uzinei le cu
noaște prea bine și crede că ele se 
pot soluționa prin intermediul șe
dințelor prelungite.

Ancheta a dezvăluit importante 
„goluri" marcate în defavoarea 
timpului de producție, care di
minuează rezultatele întreprinde
rilor. Pentru remedierea acestei si
tuații este necesar nu numai să 
se asigure „prezența fizică" a oame
nilor în tot timpul programului de 
lucru, ci toate cele 480 de minute 
să fie utilizate continuu, cît mai 
productiv.

GALAȚI. De la comitetul regio
nal de partid aflăm că luni după- 
amiază s-a deschis, în sediul Casei 
orășenești de cultură din cartierul 
Țiglina I, expoziția : „Organizarea 
științifică a producției și a muncii 
în industria regiunii Galați". La 
deschidere au participat membri 
ai biroului comitetului regional de 
partid, numeroase cadre tehnice și 
economice din întreprinderi.

Expoziția înfățișează, în mod 
sintetic, principalele realizări ob
ținute de colectivele unităților in
dustriale în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
generalizează metodele, căile și 
mijloacele folosite pentru ridicarea 
nivelului activității economice, pre
cum și direcțiile spre care sînt 
orientate în continuare eforturile 
cadrelor din întreprinderi. Materia
lul informativ prezintă laturi ale 
organizării producției ca : struc
tura de conducere a în
treprinderilor, sistemul informațio
nal, programarea și urmărirea 
operativă a producției, organi
zarea muncii, folosirea timpului 
de lucru etc. Se prevede ca în 
timpul cît expoziția va fi deschisă 
să se organizeze discuții, confe
rințe, să se prezinte filme docu
mentare pe diverse aspecte ale 
acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii.

Marea răspundere a proiec- 
fanților pentru realizarea la ter
men, în condiții de înaltă efi
cientă economică, a importante
lor obiective și lucrări indus
triale a fost puternic subliniată 
la Consfătuirea consacrată acti
vității de proiectare în dome
niul construcțiilor, care a avut 

Iloc în luna ianuarie. în acest 
sens, s-au formulat sarcini pre
cise si recomandări stricte, me
nite să asigure perfecționarea 
activității de proiectare — fac
tor vital nentru îndeplinirea ri
guroasă a vastului program de 

! investiții al cincinalului. De la
consfătuire au trecut aproape 8 
luni. Ce progrese s-au înregis
trat în activitatea de proiectare, 
în lumina sarcinilor precise și 
recomandărilor stricte formulate 
la consfătuire ? Asemenea pro
bleme le-am abordat într-o con
vorbire cu tov. NICOLAE PO- 
POVICI. director tehnio al In- 

Istitutului de proiectări nentru 
industria chimică anorganică și 
a îngrășămintelor.

— Lucrările și concluziile consfă
tuirii s-au imprimat adine în stilul 
și modul de gîndire al proiectanților 
institutului nostru. S-a clarificat si 
accentuat scopul final al activității 
de proiectare, a avut loc o canali
zare a forțelor spre îndeplinirea im
perativului esențial — sporirea c- 
ficienței economice a investițiilor. 
Aceste preocupări, în cazul 
tufului nostru, s-au 
în alegerea tehnologiilor de 
care hotărăsc, în ultimă instanță, ni
velul eficientei economice a întregii 
investiții, dar si a celor mai ratio
nale soluții pentru alimentările cu 
energie, apă și lucrări auxiliare, 
amplasamente si altele. De aceste 
deziderate s-a tinut seama mai ales 
la proiectarea instalațiilor noi. urmă- 
rindu-se permanent ca tehnologiile 
să fie mult perfecționate, fată de 
cele adoptate anterior, la nivelul 
procedeelor moderne pe plan mon
dial. E cazul liniilor de fabricație de 
capacități mărite la amoniac, azotat 
de amoniu, uree, acid sulfuric etc. 
Totodată, au fost puse în valoare 
spatiile disponibile si unele rezerve 
existente pe unele platforme indus
triale. preconizîndu-se soluții ratio
nale nentru dezvoltări de producție, 
la Govora. Uzina de produse sodice 
Ocna Mureșului. Uzina de superfos- 
fati si acid sulfuric Năvodari. Com
binatul de îngrășăminte chimice din 
Tr. Măgurele. S-au adoptat soluții 
noi. economice. în proiectare prin 
compararea mai multor variante con
structive. de amplasament, nrin re
ducerea rezervelor de utilaje monta
te si dimensionarea riguroasă a su
prafețelor construite. Recent, s-a în
cheiat studiul asupra efectelor teh- 
nico-economice ce se pot obține prin 
folosirea unor elemente noi în con
strucția instalațiilor de acid sulfuric

insti- 
materializat 

bază.
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lui de metal. Au fost întocmite pla
nuri de măsuri care, aplicate în 
practică, prin proiectele de execuție, 
au permis reducerea cantității de 
construcții metalice. Pentru a avea 
criterii de comparație mobilizatoare, 
s-au stabilit indici de consum de 
metal pe baza unor proiecte avansa
te și a unor soluții moderne. In plus, 
unul din criteriile principale în ana
lizarea și aprecierea variantelor îl 
constituie consumul de metal.

Accentuez, nu ne-am mulțumit nu
mai să elaborăm noi soluții, ci ara 
urmărit intens ca economiile preco
nizate să nu se irosească la execuție, 
pe șantier, întărind, pentru aceasta, 
asistența tehnică 
acest fel, s-a putut 
de circa 7 500 tone 
lice, prevăzută în 
economic pentru dezvoltarea Combi
natului chimic de la Craiova, la nu
mai 4 500 tone. Totuși, posibilitățile 
sînt mult mai mari. Se constată încă 
rețineri din partea proiectanților la 
indicarea unor materiale noi.

— Sintetizînd, ce alte soluții 
constructive noi ați aplicat, și 
repetăm, la ce nivel de eficien
ță economică ?

— Multe lucrări au fost concepute 
pe baza unor criterii noi, utilizind 
soluții din tehnica mondială, cu re
zultate directe asupra economicității 
lor. Acestea au urmărit atît aspectul 
economic nemijlocit, cît și ridicarea 
gradului de mecanizare și de indus
trializare a lucrărilor pe șantiere. 
Menționăm cîteva : utilizarea princi
piului de comasare a obiectelor (la 
fabricația azotatului de amoniu), ri
dicarea gradului de prefabricare a 
betonului armat (practic, la toate ha
lele de fabricație principale, la tur
nurile de răcire). In ce privește efi
ciența propriu-zisă, a devenit o prac
tică, la proiectele realizate de noi, 
să raportăm economii importante la 
unele lucrări, chiar în cursul reali
zărilor, economii determinate, în 
mare măsură, tocmai de îmbunătăți
rea soluțiilor față de studiile ante
rioare. Asemenea economii vorbesc 
de la sine : la Combinatul de îngră
șăminte chimice Tr. Măgurele, etape
le I—III, circa 70 milioane lei, la 
Combinatul chimic „Victoria", la 
noua instalație de metanol 17 mili
oane lei. De asemenea, se întrevăd 
importante economii la noile unități 
de îngrășăminte de la Craiova și Tr. 
Măgurele, în curs de realizare.

— Ce credeți că a favorizat 
activizarea proiectanților în a- 
bordarea frontală a chestiunilor 
privind ridicarea gradului de 
rentabilitate, de eficiență în an- - 
gajarea fondurilor de investiții ?

— în ultimă instanță, sarcinile șl o- 
rientarca date de plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966, indicațiile 
și recomandările consfătuirii precum 
și îmbunătățirea nivelului tehnic pro
fesional al proiectanților. Mă opresc 
la ultima chestiune.

în afară de fructificarea mijloacer 
lor clasice de documentare și infor
mare, un loc important s-a acordat: 
în institut activității de introduceri 
a metodelor matematice moderne de 
calcul. S-a format. în acest sens, un-- 
colectiv special, care are ca sarcină, 
informarea celorlalți proiectanta de
pistarea problemelor ce pot fi rezol
vate pe această cale si colaborarea... 
cu centrele de calcul. Cu toate că sin-, 
tem încă la început de drum, s-au 
consemnat, pînă acum, o serie de" 
realizări la calculul structurilor di" 
construcții în cadre, Ia unele soluții'- 
de încălzire, la stabilirea duratei de 
execuție a lucrărilor prin metoda 
drumului critic, la calculul rețelelor^ 
de termoficare. Institutul nostru, în” 
cadrul unui plan de dotare, a început 
să primească mașini moderne de cal
culat și reprodus, care vor permite 
mărirea productivității muncii și per
fecționarea substanțială a calității 
documentațiilor tehnice și economice 
pe care le întocmim. Acestor aspecte 
le vom acorda o maximă atenție. în- 
trucît elaborăm proiecte și pentru 

’ export, activitate care va fi mult am
plificată, tinînd seama de faptul că 
industria noastră chimică a acumulat 
o experiență bogată.

Secvențele prezentate nu epuizează 
laturile experienței colectivului 
IPRAN, ale activității sale îndreptată 
riguros spre ridicarea eficientei fon
durilor de investiții. Ele atestă serio
zitatea cu care s-au abordat aici in
dicațiile și recomandările consfătui
rii și oferă garanția 
noi realizări de prestigiu în 
întocmirii de proiecte la 
tehaio și economic înalt.

si trecerea la realizarea unor linii 
tehnologice mai mari de 200 000 tone/ 
an. care generează, rezultate extrem 
de favorabile față de liniile de 
100 000 de tone. Orientînd în acest 
mod eforturile, proiectantii institutu
lui au posibilitatea de a combate 
unele tendințe — mai ales din par
tea unor beneficiari — de a solicita 
rezerve exagerate de utilaje sau su
pradimensionări. în special la sursele 
de utilități.

— Insistăm asupra ultimei a- 
firmații. Cum, adică, beneficiarii 
nu sînt direct interesați în eco
nomisirea volumului de utilaje 
tehnologice, în evitarea anoma
liei supradimensionărilor 1

— Cel puțin în cazul institutului 
nostru, există la unii beneficiari un 
spirit de „prudență" exagerată, care 
se manifestă în cererea de a se pre
vedea în proiecte rezerve mai mari 
de utilaje montate sau de surse de 
utilităti. Am constatat că aceste re
zerve. care reprezintă însemnate 
imobilizări de fonduri, nu pot suplini 
calitatea slabă a unor utilaje sau 
lipsa de întreținere si reparațiile ne
corespunzătoare a celor aflate în 
funcțiune. în ceea ce privește sur
sele de utilităti. existenta lor ..din 
belșug", poate crea condiții , mai co
mode de exploatare, dar favorizează 
consumuri specifice exagerate, duc 
la diminuarea rezultatelor economi
ce. Situația se perpetuează datorită 
faptului că reglementările și siste
mul actual în care se realizează in
vestițiile nu antrenează și nu cointe
resează pe beneficiari în reducerea 
valorii investițiilor.

I
— Am dori să cunoaștem con
tribuția proiectanților la îmbu
nătățirea indicatorilor economici 
ai proiectelor.

— Ne călăuzim după indicațiile 
consfătuirii, ale documentelor de 
partid si de stat. Adică, mai întîi, 
sTău redus, prin proiectare, suprafe
țele de teren necesare pentru con
struirea noilor instalații. De exem
plu. la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele, gradul de o- 
cupare al terenului, la primele trei 
etape de construcție, a fost de 47 
la sută. La etapa a IV-a, în curs de 
realizare, el a crescut la 57 la sută, 
iar pentru etapa a V-a. care se află

Tr.

co
aie 
au 
in

competentă. în 
reduce cantitatea 
construcții meta- 
studiul tehnico-

scop satisfacerea 
pe acest traseu, 

creștere, reduce- 
de parcurs și a 
de întreținere a

decada m
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RESTI-PITEȘTI
Bucureștiul va fi legat de 

Pitești printr-o linie de cale 
ferată dublă. Construirea celei 
de-a doua linii, recent începu
tă, are drept 
traficului de 
în continuă 
rea timpului 
cheltuielilor 
materialului rulant. Se preve
de, totodată, centralizarea elec- 
trodinamică a mai multor 
stații de pe acest traseu, înlo
cuirea traverselor de lemn cu 
cele din beton precomprimat și 
montarea unui tip de șină pen
tru viteze și capacități sporite.

(Agerpres)

In faza de studiu și proiectare, acest 
grad va atinge 60 la sută.

Unele supradimensionări s-au evi
tat în domeniul stabilirii suprafețe
lor și înălțimilor, ca în situația in
stalației de fluorură de aluminiu de 
la Năvodari, a fabricației azotatului 
de amoniu la Craiova si Tr. Măgu
rele.

Proiectantii si-au orientat efortu
rile si în scopul justei aprecieri a 
agresivității diverșilor agent! chi
mici. alegerii unor soluții corespun
zătoare de protecție, obtinîndu-se 
însemnate economii, mai ales prin 
diminuarea importului de materiale 
speciale. Ca exemple, cităm turnu
rile de răcire la instalațiile noi de 
îngrășăminte de la Craiova si 
Măgurele.

— Probabil, în majoritatea 
zurilor, asemenea strădanii 
colectivelor de proiectare 
permis micșorarea valorii 
vestițiilor.

— Așa este. Ceea ce pare parado
xal este că economiile nu au fost 
privite întotdeauna cu ochi buni de 
unii beneficiari și de întreprinderile 
de construcții-montaj. De ce? în- 
trucît aveau planificate inițial fon
duri de investiții mai mari. Ca ur
mare, efecte favorabile economiei 
naționale apar ca greutăți pentru 
unii constructori. Paradoxul poate fi 
evitat prin crearea posibilității de a- 
daptare a planului de investiții în
tr-un mod mai operativ, pentru ca 
nu criteriul valoric de apreciere a 
activității constructorilor să primeze 
ci stadiile fizice, concrete și'realeale 
lucrărilor. în acest mod, s-ar identi- 
fica forme adecvate de antrenare a 
constructorului la reducerea continuă 
a valorii de deviz, ceea ce ar ușura 
găsirea unul limbaj comun între ac
tivitatea de proiectare și cea de exe
cuție, în domeniul reducerii sistema
tice a valorii noilor obiective in
dustriale.

— în repetate rînduri s-a sub
liniat rolul proiectanților în re
ducerea consumului de metal. 
Cu ce eficientă ați îndeplinit a- 
ceste indicații și recomandări ?

— După Plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, proiectanții institu
tului nostru și-au propus, ca un prin
cipal obiectiv, diminuarea consumu-

(Urmare din pag. I)

marcate în defavoarea

Don POPESCU.

33 la jufă. Din suprafața arătată s-a 
pregătit pentru semănat circa 50 la sută.

Nu același lucru se poate spune des
pre recoltatul porumbului. Culesul a 
început doar în raionul Tg. Mureș. Po
trivit datelor centralizate, a fost efec
tuată, pînă în prezent, pe o suprafață 
mică, de numai 100 ha. în numeroase 
locuri se invocă argumentul că porumbul 
nu ar fi ajuns la maturitate. Conform 
„tradiției" culesul trebuie început nu
mai la sfîrșitul lunii septembrie.

Deplasîndu-ne în cooperativa agricolă 
de producție din Acățari, raionul Tg. 
Mureș, l-am întîlnit pe președinte toc
mai dirijînd carele încărcate cu știuleți 
de porumb spre locul de depozitare. 
„Falsa tradiție în privința culegerii po
rumbului s-a dezmințit în acest an — 
a spus el. Față de anii trecuți, porumbul 
s-a copt mai repede și deci nu avem 
timp de pierdut".

Recoltatul porumbului a atins viteza 
de 5—10 ha pe zi și la cooperativa 
agricolă din Văleni, vecină cu cea din 
Acățari. Aici totuși se putea constata o 
defecțiune în organizarea muncii : se 
neglija eliberarea terenului. Cocenii în 
loc să fie adunați la un capăt al tarlalei 
de unde puteau fi transportați mai ușor, 
stăteau risipiți pe cîmp. Din această 
cauză nu se puteau pregăti suprafețele 
care urmează a se însămînța cu grîu.

In Valea Nlrajulul am vizitat ți alto

unități agricole, unde culesul porumbu
lui era în foi. Printre acestea se numără 
cooperativele agricole Gălățeni, Un
gheni și altele. In alfe locuri, se con
stată lipsuri serioase în organizarea 
muncii la recoltare și eliberarea terenu-, 
lui. La grupul llieni al cooperativei agri
cole din comuna Gheorghe Doja, nu 
s-a recolfat nici un bob de porumb 
deși cel puțin două parcele sînt bine 
coapfe. Totuși conducerea coope
rativei, lucru semnalat și în alfe părți,

■' ■ !
nu urmărește recoltarea porumbului în 
primul rînd- de pe parcelele care au 
dat în copt..

Consiliul agricol regional a recoman
dat ca recoltarea porumbului să 
facă cu prioritate de pe suprafețele 
urmează să se însămînțeze cu culturi 
toamnă. Dar această indicație nu 
respectă peste tot. Este necesar ca 
ganele de partid și agricole din
giune să se ocupe mai mult de pro
blemele campaniei de toamnă.

se 
ce 
de
se 

or- 
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Iși fura 
singuri căciula

Deși vegetația este puțin întîrziată, 
culesul porumbului a început și în re
giunea Crișana. Pînă în ziua de 16 
septembrie, se recoltaseră 3 762 ha. In 
majoritatea cooperativelor agricole spa
țiile de depozitare sînt pregătite cores
punzător, iar în unele raioane trans
portul se execută concomitent cu recol-

fătul. In raionul Criș, de exemplu, s-au 
transportat și depozitat 3 800 tone din 
5 400 fone recoltate. Rezultate asemă
nătoare s-au înregistrat și în raionul 
Ineu.

Acțiunea de recoltare a porumbului 
se desfășoară însă destul de anemic. 
In raioanele Marghita, Oradea și Salop- 
ta se manifestă și de astă dată tendința 
de a justifica înfîrzierea lucrărilor. Se 
afirmă ba că „porumbul n-a ajuns încă 
la maturitate", ba că „a plouat în ulti
mele zile și că nu s-a putut lucra", lată 
paravanul în spatele căruia în unele 
cooperative agricole ca cele din Biha- 
rea, Diosig, Hodoș și altele, din raionul 
Oradea, se ascunde, de fapt, slaba or
ganizare a muncii. Cine i-ar putea crede 
pe cei din Anf, Vînători sau Sepreuș că 
au condiții mai vitrege decît cei ■ din 
Olari șl - Comlăuș,. că • la Ineu, Seleuș

sau Șicula plouă mai mult decît la Gur- 
ba sau Drauț ? Cei în cauză ar trebui 
să-și dea seama că procedînd astfel își 
fură singuri căciula. Căci tot ei vor fi cei 
păgubiți dacă porumbul va rămîne pe 
cîmp sau se va strica datorită depozită
rii necorespunzătoare.

„Adevărul este că recoltatul poate 
începe din plin în aproape toate coope
rativele — precizează inginerul Vasile 
Dragoș, președintele Uniunii regionale 
Crișana a cooperativelor agricole. A- 
vem mari suprafețe cultivate cu hibrizi 
timpurii, ajunși acum la maturitate".

Cunoscîndu-se această situație de ce 
nu se iau măsuri în vederea grăbirii lu
crărilor ?

O atenție mai mare trebuie acordată 
depozitării porumbului. O analiză făcută 
în luna iunie a arătat că pentru depo
zitarea recoltei de porumb din unitățile 
agricole de stat mai sînt necesare de 
.construit pătule cu o capacitate totală 
de 2 250 tone. Pe această bază s-a 
stabilit că trebuie fonduri în va
loare de peste 2 milioane lei. A în
ceput livrarea materialelor la Șimleu, 
Dohangia, Oradea etc. Dar păfulele nu 
există nici acum. De ce ? Pentru că De
partamentul Gostat nu are încă aproba
rea și fondurile necesare. Va trebui 
găsită deci o soluție rapidă, acum pînă 
cînd nu. e tîrziu, cunoscut fiind 
faptul că execuția acestor pătule nu se 
poate face intr-un termen prea scurt.

obținerii unor 
domeniul 
un nivel

Gheorghe RADEL ,
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Contribuții la dezbaterea publica privind:

Pentru îmbogățirea docu
mentării științifice

Prof. dr. docent Ing. Ion 8. ANTONIU
membru corespondent al Academiei

Perfectionarea învățămtatuliil superior, 
deziderat unanim al opiniei publica univer
sitare. presupune în mod necesar o îmbună
tățire — sub raport cantitativ ai mai ales ca
litativ — a instrumentelor de lucru ale ca
drelor didactice si studenților.

In prezent. ..mărimea" unui manual impri
mat tipo sau lito — se stabilește în raport 
cu numărul de ore pe care cursul respectiv 
le are în planul de învățămînt, Procedeul mi 
se oare greșit — deoarece manualul este ast
fel limitat numai la redarea lecțiilor efectiv 
predate si propun să fie revizuit. După pă
rerea mea.

volumul fiecărui manual sau tratat 
mai ales atunci cînd privește o disci
plină generală sau tehnică generală și 
este scris de un profesor specialist cu 
experiență, ar fi de dorit să fie sta
bilit în raport direct cu cunoștințele pe 
care le are de transmis.

Menirea unui asemenea manual este să 
conțină mult; mai mult decît se predă oral, 
oferind studentului •— viitor inginer — de
talii fie intr-o metodă sau demonstrație, fie 
variante ale unui aparat sau instalații, ele
mente de care tînărul va avea nevoie în 
activitatea sa din producție. în stabilirea 
tirajului este necesar să se aibă în vedere 
ca ele să nu se epuizeze într-un interval de 
timp scurt — cum se întîmplă acum — ci să 
poată fi găsite de studenti și după minimum 
cinci ani. în acest sens, propun

să se adopte sistemul folosit în alte 
tari, de a se tipări tiraje succesive ale 
aceleiași ediții.

Cu totul diferită trebuie să fie activitatea

editorială ta privința cursurilor da strictă 
specialitate, al căror conținut trebuie să se
condeze progresele continue ale disciplinei 
respective. In acest caz, părerea mea este ca 
tirajele să fie reduse, iar diversele ediții a- 
daptate cerințelor progresului.

Nu spun nimic nou atunci cînd afirm că 
pentru menținerea cadrelor didactice uni
versitare în pas cu realizările contemporane 
ale științei și tehnicii este necesară o docu
mentare cît mai bogată. Apar pe an sute, 
dacă nu mii de cărți si reviste în toate do
meniile de specialitate. Evident că nu e ne
cesar ca toate să intre în fondul unei biblio
teci. Dar pe lîngă faptul că unele dintre ele 
se procură greu deoarece un cadru didactic 
are dreptul să ceară într-un an procurarea 
unei singure cărți, precum și din pricina unor 
formalități mai complicate decît ar trebui, de 
la comandă și pînă la primirea ei trec 6—10 
luni, indiferent din ce țară se procură lucră
rile. Consider că

ar trebui revizuit cu toată răspunde
rea și seriozitatea actualul sistem de 
procurare a literaturii universale de 
specialitate, creîndu-se posibilitatea a- 
chiziționării de către biblioteci și ca
drele didactice a unui număr sporit de 
cărți și reviste, nu la termene fixe, ci 
atunci cînd este nevoie, atunci cînd 
acestea apar. Propun, de asemenea, să 
se îmbogățească dotarea bibliotecilor 
instituțiilor de învătămint superior cu 
publicații de specialitate, creîndu-se 
totodată și posibilitatea utilizării aces
tei documentații și în afara bibliotecii 
respective.

0 școală superi
oara de gdmiofe- 
trație de stat

Dumitru HOLT
doctor în drept

Creșterea continuă a 
competenței sfaturilor popu
lare în toate domeniile de 
activitate atrage după sine 
necesitatea pregătirii cît 
mai temeinice a celor ce 
muncesc în cadrul lor. To
tuși, în prezent nu sînt 
create școli de specialitate, 
profilate pentru pregătirea 
cadrelor necesare adminis
trației locale de stat, califi
carea profeslpnală a aces
tora reâlizîndu-se prin 
cursuri de scurtă durată 
care oferă o pregătire insu
ficientă în raport cu sarci
nile complexe care le re
vin în aparatul de stat. De 
aceea, ar fi oportun, după 
părerea mea, ca în cadrul 
rețelei învățămîntului supe
rior

să se înființeze o

Școală superioară de 
administrație de stat. 
Propun, de asemenea, 
ca durata cursurilor a- 
cestei școli să fie de 2 
ani și să funcționeze 
fie pe lîngă Facultatea 
de drept, fie pe lîngă 
Institutul de științe e- 
conomlce.

Planul și programa de în- 
vățămînt să fie întocmite de 
Ministerul învățămîntului 
în colaborare cu Comitetul 
de stat pentru îndrumarea 
si controlul organelor lo
cale ale administrației de 
stat, activitatea practică a 
studenților urmînd să cadă 
în răspunderea comitetelor 
executive ale sfaturilor 
populare regionale și ale 
orașelor București și Con
stanța.

Sa ținem seama 
de diferențierea 
talentelor

Conf. univ. Alma Cornea-IONESCU
Institutul pedagogic din Timișoara

La noi în țară, educația 
șl dezvoltarea talentului 
muzical se realizează în in
stitute profilate de-a lungul 
a trei cicluri de învățămînt. 
Aceasta înseamnă că indi
ferent de valoarea talentu
lui, tînărul muzician este 
obligat să învețe timp de 
17 ani pe instrument, dînd 
peste o sută de examene și 
colocvii pînă la absolvirea 
Conservatorului. Se reali
zează astfel o standardizare 
a talentelor care constituie, 
după părerea mea, o mare 
greșeală.

Talentul este un complex 
de aptitudini. Aceste apti
tudini apar însă inegal și 
ritmul lor de dezvoltare 
este ceva cu totul indivi
dual, în funcție de anumite 
condiții psiho-fiziologice ; 
de aceea nu se poate pre
ciza în mod rigid că pentru 
a stăpîni un instrument la 
nivel de concertist este ne
condiționat necesar un nu
măr de 17 ani de școală. Si 
totuși, în învățămîntul nos
tru muzical, datorită di
dacticismului prea rigid, a- 
cest număr de ani de stu
diu e obligatoriu pentru 
toți tinerii, indiferent de 
talentul lor. Propun ca 

talentele autentice, evi
dent verificate de comi

sii exigente de specia
liști, să poată intra la 
Conservator încă înain
te de a termina liceul, 
avîndu-se în vedere și 
posibilitatea absolvirii 
Iui într-un număr redus 
de ani.

în sfîrșit, învățămîntul 
muzical este susceptibil și 
de alte îmbunătățiri. Afir- 
mînd aceasta mă refer la 
supraîncărcarea programe
lor analitice și a planurilor 
de învățămînt cu unele dis
cipline în detrimentul preo
cupărilor artistice. în felul 
acesta se ține prea puțin 
seama de faptul că elemen
tele de bază ale tehnicii in
strumentale nu se pot asi
mila decît într-o anumită 
etapă, pînă la o anumită 
vîrstă, în primii zece ani ai 
studiului. Această etapă 
fiind, poate, cea mai im
portantă în dezvoltarea ar
tistică a tînărului instru
mentist, trebuie să i se a- 
corde cele mai bune con
diții de studiu. Ca atare, 
propun

revizuirea planului de 
învățămînt și reducerea 
la maximum a orelor a- 
fectate u»or discipline 
auxiliare, pentru a lăsa 
Ioc unui studiu cît mai 
temeinic.

Ar fi utile consilii 
de experți pe lin
gă Ministerul În
vățămîntului

Prof. dr. Oliviu GHERMAN
prorector ol Universității din Craiova

în cele ce urmează mă 
voi referi la o problemă 
care depășește oarecum ca
drul studiului aflat în dez
batere. Dar nu cred că ar fi 
lipsită de eficiență și de 
perspectivă crearea unor 
consilii de experți pe lîngă 
Ministerul învățămîntului 
care să aibă întruniri perio
dice, cu un program bine 
stabilit, cu un sistem de lu
cru accesibil tuturor cadre
lor didactice din învăță- 
niîntul superior, dar si spe
cialiștilor din economia na
țională. De aceea propun 

să se elaboreze un bu
letin intern al Ministe
rului învățămîntului, 
în care să se prezinte 
din timp — după mo
delul recentului studiu 
— proiectele tuturor 
măsurilor ce urmează 
să fie luate în discuție, 
acordîndu-se fiecărui

cadru didactic sau spe
cialist din industrie 
posibilitatea să-și ex
pună punctul de ve
dere.

în acest mod, opinia tu
turor ar fi prezentă, contri
buind efectiv la spiritul co
lectiv de muncă.

Sugerez, de asemenea, 
organizarea a două- 
trei dezbateri anuale, 
acoperind practic toa
te măsurile ce depă
șesc pe cele de rutină.

Discuțiile închise, desfă
șurate într-un spirit nu în
totdeauna favorabil noului, 
ar fi astfel înlocuite cu dez
bateri largi, cu o amplă 
respirație, ancorate în rea
litățile concrete ale tării 
noastre. O pagină a buleti
nului ar putea fi rezervată 
propunerilor pentru dezba
teri viitoare.

Poartâ maramureșanâ în comuna Vadu, raionul Signet
Foto : Agerpres

tv
16,30 — Rugbi : întîlnirea internațională amicală dintre echi

pele „Grivița Roșie" București și „La Voulte" Franța. 18.00 — 
Telecronica economică. 18,30 — Pentru copii Ala-Bala : „Start 
la... ponton". 19,00 — Clubul tinereții. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate. 20,00 — De
sene animate. 20,15 — Divertisment muzical cu orchestra 
„Electrecord". 20,45 — Avanpremiera. 21,00 — Prima parte a 
Concertului Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din 
Moscova. Dirijor : Kiril Kondrașin. 21,45 — Filmul artistic 
„Steaua fără lumină". 23,05 — Telejurnalul de noapte.

EXPOZIȚIE 
DE GRAVURĂ 
CUBANEZĂ

Sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură ți Artă, marți s-a 
deschis în sala mică a Ateneului 
român expoziția de gravură cuba
neză din secolele XVIII și XIX. Pu
blicul bucureștean are astfel prile
jul să cunoască, prin intermediul 
cîtorva zeci de lucrări, realizările 
a peste 20 de artiști cubanezi. Sînt 
redate cu autenticitate atmosfera 
orașelor, a peisajelor, a micilor 
porturi, obiceiurile tipice și dansu
rile tradiționale din Cuba. Actuala 
expoziție se înscrie în cadrul re
lațiilor culturale dintre cele două 
țări, alături de expoziția de pictură 
contemporană românească deschisă 
la Havana anul trecut, precum ți 
de expoziția de artă populară ro
mânească ce se va organiza în 
Cuba în iarna acestui an.

La vernisaj au fost prezenți Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, artistul po
porului Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, artiști 
plastici și alți oameni de cultură și 
artă, precum și membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej au rostit scurte 
cuvîntări pictorul Eugen Popa, vi
cepreședinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, ți Manuel Yepe Menen
dez, ambasadorul Cubei la Bucu- 
rețti.

(Agerpres)

teatre

O Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : APUS 
DE SOARE — 19,30.

9 Teatrul Giulești (în sala Tea
trului de Comedie) : ULISE ȘI 
COINCIDENTELE — 19,30.

FESTIVALUL
AGENDA FESTIVALULUI Răcită Iul

sssaisn

— film pentru

12,15;

LU- Teodora ALBESCU

ASTA ! : 
Voievod 

(com-
18,15;
20,30, 
toate

DOINA 
— 11,30;

GEORGE ENESCU"

David OISTRAH
Desene de SILVAN

La sala Ateneului Român va avea loc încă un concert închinat muzicii 
românești. în program Lieduri de Nicolae Brînduș, Tudor Ciortea, Hilda 
Jerea, Mihail Jora, Marcel Mihalovici, Marțian Negrea, Doru Popovici, Adrian 
Rațiu, Dan Voiculescu, în interpretarea soliștilor: Arta Florescu, Emilia Pe
trescu, Martha Kessler, Viorica Cortez-Guguianu, Dan Iordăchescu, Valentin 
Teodorian. Vom putea asculta și poemul „Crengile" pentru cor în mișcare 
și orchestră de Carmen Petra în execuția corului și orchestrei de studio ale 
Conservatorului, dirijate de Grigore Iosub și Iovan Miclea.

Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat din Moscova, dirijată de 
Kiril Kondrașin, va susține cel de-al doilea concert din cadrul Festivalului. 
Programul cuprinde : Suita „Locotenentul Kije" de Prokofiev, Simfonia a 
IX-a op. 70 de Șostakovici, și „Petrușka" de Stravinski.

La Operă, își continuă turneul Baletul Operei Mari din Paris, cu pro
gramul de ieri seară.

Filarmonica din Los Angebs
Anticii spuneau, și observația lor 

era rezultatul unei mari experiențe 
umane, că plăsmuirile artistice, dacă 
nu realizează niciodată perfecțiunea, 
imposibil de atins de către niște bieți 
muritori, ne permit în schimb s-o 
întrezărim, să-i certificăm existența 
alături de bucuriile noastre pămîn- 
tești, încurajînd astfel năzuința no
bilă a fiecăruia de a o cuprinde cînd- 
va. Ideea mi se pare de o frumusețe 
echivalentă cu obiectul observației. 
Ea mi-a revenit în. minte pe cînd ur
măream magistrala, interpretare dată 
de Zubin Mehta și orchestra din 
Los Angeles poemului straussian „O 
viață de erou" și, o seară mai tîrziu, 
Simfoniei „Eroica". Am ascultat mul
te versiuni ale acestor capodopere, 
dar puține ne-au dezvăluit atît de 
limpede cît de mărețe și cît de grave 
sînt desișurile ideilor și implicațiile 
lor ca în această muzică, împlinin- 
du-se și învolburîndu-se, deschizînd 
mereu alte profunzimi asemenea no
rilor — neobosiții generatori de fan
tasme. Zubin Mehta ne-a confirmat 
că perfecțiunea există, că ea ne este 
contemporană. De aceea și iluzia, re
petată o dată cu superlativele de as
cultătorii celor două concerte, după 
care dirijorul ar fi un vrăjitor. Nu 
am de gînd să-i dezmint. Mehta este 
întrucîtva și un vrăjitor, dar îneîn- 
tarea pe care el o produce audito
riului are alte explicații și anume, 
cele care au stat de totdeauna la te
melia marilor realizări artistice: o 
pregătire minuțioasă a actului crea
tor, adică o cunoaștere apropiată a 
partiturii (care-i și permite să se 
lipsească de notația ei în concert), o 
înțelegere adîncă a sensurilor muzi
cii, o pasiune cumpănită pentru idee 
dar și o răbdare de ceasornicar elvet 
pentru toate detaliile. Cer scuze pen
tru îndrăzneala cuvîntului, dar, para
doxal, în unele momente ai senzația 
că muzica sub bagheta lui Mehta de
vine greu de suportat, așa cum nu

altfel ne apar o „Divina Commedia" 
sau „Faust". Prea multe sînt ideile, 
prea copleșitoare este bogăția de fru
musețe ce ne asaltează impetuos su
fletul. Or, ca să realizezi de la pu
pitru o asemenea tălmăcire și să o 
transmiți atît de vie și proaspătă ce-

lui care te ascultă nu cu un aparat 
electronic, ci cu aceleași urechi cu 
care cuprinde, de cînd lumea, simpla 
bătaie a inimii, este nevoie de o 
mare știință. Mehta și instrumentul 
orchestral pe care-l animă cu rigu
roasă eleganță au în urmă nu numai 
o cantitate imensă de muncă dar și 
o disciplină exemplară, mă repet, dis
ciplina tuturor veritabililor creatori. 
Să mai notăm, ca o explicație, că or
chestra aceasta care sună impecabil 
dă într-un an nu mai puțin decît 150. 
de concerte ? Să mai notăm că în cei 
aproape 50 de ani de existență ea a 
lucrat cu maeștri de reputație ca 
Bruno Walter, Klemperer, Thomas 
Beecham, John Barbirolli, Arthur 
Rodzinski, Leopold Stokovski, von 
Beinum ? Zubin Mehta este dirijorul 
titular al orchestrei din 1962 și con
ducerea sa, continuînd tradiția iluș
trilor înaintași, însemnează o muncă 
neistovită de perfecționare, de auto- 
depășire. Un ochi atent își poate da 
seama ce reprezintă această autode- 
pășire chiar și numai studiindu-l pe

Mehta, la scurt interval de la prima 
sa apariție la București: dirijorul a 
evoluat în direcția interiorizării, re- 
nunțînd la unele gesticulații care, 
deși erau ele însele seducătoare, i 
s-au părut probabil de prisos în 
concepția sa de astăzi. Conducînd cu 
seninătate și augustă deferentă o u- 
vertură de Weber, prezentînd Rap
sodia a Il-a de Enescu într-o versiu
ne de un echilibru și o solemnitate 
de imn sau fastuoasele piese „Medi
tațiile Medeei" și Dansul răzbunării, 
Mehta ne-a convins de adevărul că 
muzica, spre a izvorî limpede și 
spontană, are nevoie să treacă prin 
adîncurile frămîntărilor unui spirit 
suplu, în comuniune permanentă cu 
lumea, cu oamenii.

Experienței artistice bogate a for
mației i s-a adăugat admirabil talen
tul tînărului pianist Andrâ Watts, 
temperament dinamic dar reflexiv, la 
care spontaneitatea, de asemenea, 
trădează direct o pregătire minu
țioasă, severă. In concertul de Liszt, 
cu care interpretul și-a început se
ria succeselor europene la Royal 
Festival Hall, sub bagheta lui 
Schmidt-Isserstedt, ca și în concer
tul de Mac Dowel. Andre Watts ne-a 
convins de marile sale calități și 
perspective. Alegerea ca solist pentru 
concertele bucureștene ni s-a părut 
fericită.

Serile de muzică dăruite de Or
chestra Filarmonicii din Los Angeles 
se înscriu ca un eveniment dintre 
cele mai alese ale ediției de față a 
Festivalului „George Enescu". Ne 
bucurăm că evenimentul artistic la 
care am fost martori a ținut să sub
linieze prin ținuta, prin calitatea sa 
ireproșabilă, ideea scumpă marelui 
nostru muzician căruia îi cinstim 
memoria, aceea că arta este expre
sia cea mai fericită pentru elogie
rea creației umane și a sentimente
lor nobile ale oamenilor.

Mircea SiMIONESCU

cinema

0 AGONIE ȘI EXTAZ
ecran panoramic : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 21.
0 ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: RE
PUBLICA (completare Albina românească
— Apis Melifica Carpatina) — 9.30; 11,45; 
14; 16,45; 19; 21,15.
O CASTELANII : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45. GRĂDINA DOINA
— 19,30 (la ambele completarea 450 de ani 
de la tîrnosirea bisericii mînăslirii Ar
geș), GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30, CIRCUL DE STAT -- 18; 
GRĂDINA EXPOZIȚIA - 19,30 (la 
completarea Tovarășa).
O MEANDRE : CENTRAL — 9,30;
15; 18: 20,45.
0 RECOMPENSA — cinemascop :

CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30 (la 
ambele completarea Arhitectura univer- 

! sului).
0 SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE 
MĂRI — cinemascop ; BUCUREȘTI — 
8,45; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15. MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,
FLAMURA — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,45; 
20 (la ambele completarea Costumul de 
ceremonie românesc), FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30: 21. EXCELSIOR — 

. 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20 (la ambele com
pletarea Arhitectura universului),
0 SUS MÎINILE DOMNILOR POLI
ȚIȘTI ! : CAPITOL — 9,15; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,45, la grădină — 20. AURORA
— 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20, la grădină
— 19,15, MELODIA — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 21. STADIONUL DINAMO — 
19 (la toate completarea Tovarășa).
0 SINGUR PE LUME : FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 20. FLOREASCA — 11; 15,30; 18;-

20,30, GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 
19 (la ambele completarea Nota zece la 
sport), GIULEȘTI (completare Cancerul 
metalelor) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• CUM SĂ FURI UN MILION - cine
mascop : LUMINA — 9; 12; 15; 18; 21, 
MIORIȚA — 14; 17; 20 (la ambele comple
tarea Arhitectura universului). BUCEGI 
— 10; 15,30; 18,15; 21, la grădină — 19,30, 
TOMIS — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30; 
la grădină — 19, GRĂDINA VITAN — 
19,45 (la ambele completare Albina româ
nească — Apls Melifica Carpatina).
• UNORA LF. PLACE JAZUL : 
(completare Nota zece la sport) 
15; 17,45; 20,30.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA
UNION (completare Io, Ștefan 
ctitor) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA 
pletare Orizont științific nr. 8/1967) —
9,30; 11,45; 16; 18.15; 20,30.
• MONDO CANE : TIMPURI NOI (com
pletare Orizont științific irr. 8/1967) —
9—20 în continuare.

Bogăția spirituală a muzicii se poa
te dărui inimii omenești doar prin 
mijlocirea interpretului. Este nevoie 
însă de acea intuiție artistică, care 
să asigure operei executate respira
ția și perspectiva veacurilor; este 
chemată participarea unei sensibili
tăți de mare rafinament, capabilă să 
prețuiască sinceritatea și să deose
bească esența de aparență.

Revelația acestor imperative am a- 
vut-o cu ocazia recitalului susținut 
de violonistul David Oistrah, marți

după-amiază, în Sala Mare a Palatu
lui.

Emoția adîncă a execuției, refuzul 
virtuozității în sine, cunoașterea, in
timă a textului muzical, transparen
ța, sobrietatea și puritatea frazării 
unde gîndirea participă în egală mă
sură cu sufletul și unde discreția e- 
chilibrează dezlănțuirea expansivă a 
emoțiilor și sentimentelor — în- 
tr-un cuvînt frumusețe, profunzime 
și delicatețe tulburătoare, sintetizate 
de artist într-o armonie deplină — 
iată virtuțile esențiale ale. violonisti
cii lui Oistrah..

Bogăția timbrală a sunetului său 
atît de robust și pătrunzător, în a- 
celași timp cald, vibrant și nuanțat 
captivează de la început. Tonul, co
lorat cu multă sensibilitate, se mlă
diază într-un larg diapazon emotiv : 
tandru și duios în Sonata de Schu
bert, sau în Balada de Ianacek, răs
colitor și încordat în Sonata de 
Brahms, meditativ sau capricios în 
melodiile lui Prokofiev ori în humo- 
reștile lui Sibelius, de mare rafina
ment poetic în Ravel, impetuos și 
strălucitor în Allegro de Brahms, sau 
în dansurile de Kodaly. Articulația

© CANALIILE : BUZESTI (completare 
Copilărie furată) — 15,30; 18. la grădină
— 20,30.
• LUPOAICA : CRINGAȘI (completare
De-a șoarecele și pisica) — 15,30; 18;
20,30.
© SPARTACUS — cinemascop (ambele 
serii) : GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30,
ARTA — 10; 13,30; 17; 20.30.
O PENTRU UN PUMN DE DOLARI — 
cinemascop UNIREA (completare Mîinile 
pictorului) — 16; 18,15, la grădină — 20, 
COSMOS (completare Triptic de artă 
populară) — 15.30; 18; 20,30.
© ȚAR ȘI GENERAL : MOȘILOR (com
pletare Tutunul) — 16; 18. la grădină
— 19,30.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cine
mascop : LIRA — 15,30; 18.
© JANDARMUL LA NEW YORK — ci
nemascop : COTROCEN1 (completare Ha
noi de la răsărit la asfințit) — 15,30; 18; 
20,30.

arcușului este deosebit de expresivă 
iar vibrato-ul mîinii stingi mult va
riat. La aceasta se adaugă precizia 
extraordinară a înălțimii.

Dar Oistrah este totodată dotat cu 
o tehnică de virtuoz, care îi permite 
valorificarea nenumăratelor posibili
tăți de care dispune vioara. El cîntă 
cu o degajare, cu o naturalețe care 
face neobservat gradul de dificultate 
al unor compoziții ca Sonata de Ra
vel sau Dansurile ungare de Ko
daly.

Siguranța tehnică a interpretului 
depășește sfera spectaculosului, de
venind un izvor intens de frumu
seți estetice. Virtuozitatea eliberează 
drumul spre muzică; lupta cu cor
zile viorii este înlocuită de preocu
parea descifrării și comunicării idei
lor aflate în contextul muzical. Stă- 
pîn al unei extraordinare tehnici in
strumentale, în care se reîntîlnesc 
grația, finețea, forța, cu elanul și 
amploarea sonoră, David Oistrah ră- 
mîne însă în primul rînd un muzi
cian și nu un virtuoz. Artist cu o 
percepție sensibilă, el creează inter
pretări în care gingășia, expresivi
tatea stilului sînt neobișnuit de de
licate și de sigure în același timp.

Perspicacitatea sa tehnică și mu
zicală îl îndrumă spre simplitate și 
claritate în expunere. Frazarea este 
firească și convingătoare. El eșafo- 
dează o lucrare, o construiește ca un 
adevărat arhitect al sonorităților dîn- 
du-i proporții armonioase și logice. 
Urmărind permanent linia mare a 
unei compoziții, violonistul nu pier
de însă din vedere detaliul, dimpo
trivă îl subliniază înfățișîndu-l în 
lumina cea mai justă: nu renunță 
la* savoarea amănuntului, dînd fie
cărui moment particular un sens 
propriu, dar și unul general; pentru 
ar^V- nu există pasaje neutre. O 
trăsătură a execuției sale este și mo
bilitatea : într-un timp scurt sonori
tatea catifelată a viorii își schimbă 
culoarea primind, aproape neobser
vat.. o altă undă de strălucire.

Stăpînind toate tainele muzical- 
poetice ale actului interpretativ, 
Oistrah reușește astfel să găsească 
nota proprie fiecărui compozitor, fie
cărei lucrări, atingînd mereu esen
țialul. în Sonatele de Schubert, 
Brahms sau Ravel, precum și în ce
lelalte miniaturi instrumentale cîn- 
tate. în supliment în cadrul recita
lului, muzicianul a parcurs cu ace
eași autoritate o mare varietate de 
ipostaze psihologice și de meșteșug, 
evidențiind pregnant, de fiecare dată, 
însușirea fundamentală a artei sale 
interpretative : lirismul.

El s-a dezvăluit în execuția a- 
cestor pagini ca un poet plin de spon
taneitate, cu un intens consum in
terior, cunoscător al jocurilor de 
umbră și lumină, adevărat maestru 
în mînuirea culorilor și nuanțelor. 
Sobru și precis, într-o permanentă 
ardere creatoare, dublată de o pro
fundă înțelepciune, David Oistrah a 
relevat în lucrările interpretate fru
musețea și noblețea mesajului unor 
mari maeștri ai artei sonore, a dă
ruit acestei muzici dimensiunile, spi
ritualitatea și suflul de care ea are 
nevoie pentru a exista și pentru a 
putea vorbi inimii omenești.

La reușita recitalului, subliniem 
participarea plină de muzicalitate a 
pianistei Frida Bauer. Sensibilă și 
delicată, ea a urmărit cîntul solistic 
cu multă înțelegere, asigurînd pro
gramului o unitate interpretativă de 
înaltă ținută artistică.
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Declarația președintelui Vecei Executive
Giurița Joikici

vremea

a R. S. Serbia,

obiective social-culturale,

țara, a făcut, înainte 
în patrie, o declarație 

„Agerpres", Mircea

de utilâ"Vizitele delegației parlamentare cehoslovace

La Brașov, membrii delegației 
parlamentare cehoslovace, condusă 
de Helena Leflerova, vicepreședin
te al Adunării Naționale, s-a în
tâlnit marți cu Ion Mărcuș, pre
ședintele Sfatului popular regional, 
cu membrii Comitetului executiv al 
Sfatului și cu deputați din regiune 
ai Marii Adunări Naționale. Cu a- 
cest prilej, oaspeților le-au fost 
prezentate principalele probleme 
ale dezvoltării economice, sociale, 
culturale și a turismului în această 
parte a țării. A avut loc, de ase
menea, un schimb de păreri asu
pra organizării și funcționării or
ganelor locale ale puterii de stat 
din cele două țări. După aceea, 
parlamentarii cehoslovaci au fost 
oaspeții colectivului de muncitori,

tehnicieni și ingineri ai uzinei 
„Tractorul". Deputatul Emil Oniga, 
directorul general al uzinei, a vor
bit despre istoriaul și dezvoltarea 
întreprinderii, gama și caracteris
ticile tractoarelor românești reali
zate aici pentru nevoile economiei 
naționale și pentru export, precum 
și despre modul de pregătire a ca
drelor tehnice necesare. Apoi, de
legația c vizitat principalele secții 
ale uzinei. în cursul aceleiași zile, 
oaspeții au vizitat cartiere de lo
cuințe, 
precum șl monumente istorice ale 
orașului. Cu ocazia prezenței dele
gației Adunării Naționale Ceho
slovace în regiune, Ion Mărcuș a 
oferit un dejun la Poiana Brașov.

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea a f 
general frumoasă, au ceri 
rlabil. mai mult noroe tn Olte
nia, Banat și regiunea de munte, 
unde pe alocuri s-au semnalat 
ploi temporare șl averse însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din 
sud-est. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 14 
grade la Oravlța șl 22 de grade 
la Cluj, Satu Mare, Tg. Mureș, 
Dej șl Roșiorii de Vede. In 
București: vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul varia
bil, mal mult senin după-amla-

fl

Primirea la Marea Adunare Națională

a delegației parlamentare japoneze

O vizită deosebit

Marți dimineața, vicepreședinte
le Marii Adunări Naționale, acad. 
Ștefan S. Nicolau, a primit, la Pa
latul Marii Adunări Naționale, de
legația de parlamentari din Japo
nia, condusă de Yasuo Otsubo, de
putat (Partidul Liberal Democrat) 
care ne vizitează țara.

La întîlnire au luat parte depu
tați ai Marii Adunări Naționale, 
membri ai comisiei de politică 
externă și ai comisiei juridice. Au 
fost de față Itaru Maruo, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Japoniei 
la București, și membri ai 
sadei.

țămîntului,
Agriculturii și Comitetului de Ra- 
dio-Televiziune. Delegația a vizitat 
apoi Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România și Muzeul satu
lui, cartiere noi de locuințe din 
Capitală, obiective social-culturale.

(Agerpres)

amba-

★
delegației de 

Japonia, acâd. 
oferit un dineu la res-

Printre 
luat

parla- 
Ștefan

în cinstea 
mentari din 
S. Nicolau a 
taurantul Athenee Palace,
persoanele oficiale care au 
parte se aflau acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru e- 
nergie nucleară din Republica So
cialistă România, Ion Datcu, am
basadorul României la Tokio, < 
putați în Marea Adunare Națio
nală, precum și Itaru Maruo, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Japoniei la București, și membri ai 
ambasadei.

în cursul aceleiași zile, parlamen
tarii japonezi s-au întâlnit cu.mem
bri ai <

Consiliului Superior al

za. Vîntul a auflat In general 
slab. Temperatura maximă a 
fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 șl 23 septembrie. In 
țară : vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 gra
de, iar maximele între 16 și 26 
de grade. In București: vreme 
schimbătoare, cu cerul tempo
rar noroș. favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în crește
re ușoară.

Președintele Vecei Executive a 
R. S. Serbia, Giurița Ioikiai, care 
ne-a vizitat 
de plecarea 
redactorului 
Bumbac.

Aș dori să menționez — a spus 
oaspetele — că vizita pe care am 
făGut-o în țara dumneavoastră la 
invitația Consiliului de Miniștri a 
fost deosebit de utilă pentru noi, 
deoarece ne-a dat posibilitatea să 
cunoaștem rezultatele obținute de 
oamenii muncii din România în 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
lor. Sîntem bucuroși că am putut 
observa în mod nemijlocit efortu
rile entuziaste, însuflețirea gu care 
harnicul popor român muncește 
pentru construcția socialistă în Ro
mânia prietenă. Vizita ne-a oferit 
prilejul să cunoaștem unele din 
formele și metodele de muncă, atît 
în domeniul administrativ de stat, 
cît și în domeniul activității pro
ductive în industrie, agricultură, 
comerț și în alte sectoare. Cunoaș
terea reciprocă a experienței fie
cărei țări socialiste este deosebit 
de importantă, întrucît ea contri
buie la sporirea succeselor po
poarelor noastre în construcția so
cialistă, la dezvoltarea relațiilor 
prietenești între aceste țări. în ce 
privește colaborarea dintre țările

noastre, consider eă există nume
roase posibilități pentru dezvoltarea 
și adîncirea lor multilaterală. Do
meniul economic, în care colabo
rarea româno-iugoslavă are deja o 
bază trainică, oferă perspective 
pentru continua diversificare a 
cooperării și în diferite domenii, 
pentru obținerea unor rezultate 
care să corespundă intereselor am
belor popoare.

Aș vrea să subliniez în acest con
text succesele deosebite obținute în 
colaborarea constructorilor româno- 
iugoslavi la marea hidrocentrală 
de la Porțile de Fier. Am consta
tat cu bucurie în mod nemijlocit 
avîntul care caracterizează pe mun
citorii, inginerii și tehnicienii ro
mâni și iugoslavi în efectuarea în 
cele mai bune condiții și la ter
men a acestui obiectiv grandios.

Ne exprimăm bucuria că, în 
ceastă mare operă economică, 
călește o colaborare deosebit 
utilă între specialiștii români 
iugoslavi, ceea ce constituie, în
celași timp, un exemplu de relații 
între două țări vecine și prietene. 
Importantul obiectiv de la Porțile 
de Fier proiectează în viitor o 
perspectivă trainică pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor ro- 
mâno-iugoslave în toate domeniile 
de activitate.

a- 
se 
de
Și 
a-

republicanCampionatul
de atletism
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F SPORT
\„TURUL ROMÂNIEI

Un mare număr de marinari, do
cheri, muncitori și funcționari din 
portul Constanța au luat parte 
marți după-amiază, în sala de fes
tivități a clubului Direcției naviga
ției maritime „NAVROM", la fes
tivitatea înmînării unui drapel a- 
cordat portului Constanța, de Mi
nisterul Comerțului Exterior al 
R. D. Vietnam, în semn de prețuire 
a atașamentului și contribuției în
tregului colectiv din portul româ
nesc la cauza luptei poporului viet
namez pentru construirea socialis
mului și împotriva agresiunii im
perialiste.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Comer
țului Exterior, precum și ai amba
sadei R. D. Vietnam la București.

Ing. Nicolae Zeicu, directorul 
Direcției navigației maritime 
„NAVROM“-Constanța, a adresat 
reprezentanților eroicului popor 
vietnamez, un călduros salut de 
bun venit în mijlocul muncitorilor 
portuari constănțeni. Vorbitorul a 
exprimat simpatia poporului ro
mân față de lupta poporului viet
namez, hotărîrea oamenilor muncii 
din portul Constanța de a-și aduce 
contribuția la sprijinirea cauzei 
drepte a eroicului popor vietnamez

și de a-i acorda sprijin în lupta sa, 
pînă la victoria finală.

A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, care, vorbind despre le
găturile frățești dintre popoarele 
român și vietnamez, despre rela
țiile portului Constanța cu portul 
vietnamez Haiphong, a relevat 
sprijinul moral, politia și material 
pe care partidul, guvernul și po
porul român, ca și alte țări socia
liste frățești, îl acordă poporului 
vietnamez în lupta lui împotriva 
imperialismului american, pentru 
salvarea patriei. După ce a vorbit 
despre contribuția conducerii și 
colectivului portului Constanța 
la asigurarea transporturilor de 
mărfuri pentru R. D. Vietnam, ne
cesare în construirea socialismului 
și în lupta sa eroică, ambasadorul 
Hoang Tu a înmînat inginerului 
Zeicu Nicolae Drapelul Roșu pe 
care se află înscris: „Solidarita
te— prietenie în lupta pentru în
vingerea imperialismului american 
agresor".

Festivitatea s-a încheiat cu pre
zentarea filmelor documentare „O 
zi în capitala Hanoi" și „Pe fluviul 
Cam".

(Agerpres)
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Seară culturală chiliană
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Republicii Chile, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat marți o 
seară culturală la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S. Au participat Alecu 
Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic. Au fost prezenți Rolando 
Stein, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Chile la 
București. Președintele Uniunii 
Ziariștilor, Nestor Ignat, a împăr
tășit impresii dintr-o călătorie în 
Republica Chile. Asistența a ur
mărit apoi 
chiliană.

un recital de poezie

★
marilor aniversări oul-

Consiliul
In cadrul 

turale recomandate de 
Mondial al Păcii, marți a avut loc 
o festivitate consacrată împlinirii 
a 100 de ani de la nașterea poetu
lui ceh Petr Bezruc, < 
Comitetul Național pentru 
rea Păcii, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, Uniunea scrii
torilor și Comisia națională ro
mână pentru UNESCO. Despre via
ța și opera lui Petr Bezruc a vor
bit scriitorul Virgil Teodorescu. A 
urmat un recital din poezia poe
tului ceh, la care și-au dat con
cursul actori ai Teatrului Național 
„I. L. Caragiale".

★
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție, a sosit în țara noastră o dele
gație de conducători de cooperative 
agricole din Tunisia, condusă’ de 
Hedi Ben Hassen, director adjunct 
al Uniunii regionale a cooperative
lor din Kef. Oaspeții vor vizita 
cooperative agricole de producție, 
întreprinderi agricole de stat, sta
țiuni experimentale din țara 
noastră.

în cursul dimineții de marți, de
legația tunisiană a făcut o vizită 
la Uniunea națională a cooperati
velor agricole de producție, unde 
a avut întrevederi cu membri ai 
conducerii uniunii.

*
între 5—19 septembrie ne-a vizi

tat țara o delegație a Uniunii in
ternaționale a sindicatelor doche
rilor și muncitorilor din antrepo
zite din S.U.A. (I.L.W.U.). în a- 
ceastă perioadă, delegația a vizitat 
și șantierele navale și porturile 
Galați și Constanța, orașele Bra
șov și Sibiu, stațiuni de odihnă de 
pe litoralul Mării Negre și de la 
munte, construcții de locuințe, mu
zee, a avut întîlniri și convorbiri 
prietenești cu activiști sindicali.

Delegația a fost primită la Con
siliul central al U.G.S.R. de Larisa 
Munteanu, secretar al consiliului.

*
Delegația grupului român al 

Uniunii Interparlamentare, repre
zentată de deputății prof. Tudor 
Drăganu, vicepreședinte al grupu
lui interparlamentar, și ing. Ion 
Iliescu, secretarul grupului, care a 
participat la lucrările celei de-a 
101-a sesiuni a Consiliului Inter
parlamentar de la Geneva, s-a îna
poiat în Capitală.

(Agerpres) |

Cum a câștigat C. Grigore

etapa de ieri

(Din carnetul arbitrului principal)
Din Tg. Mures spre Cluj au ple

cat 58 de cicliști din cei 64 cîți au 
luat startul din București.

Km. 20. — încercări de evadare 
din partea alergătorilor cehoslovaci 
Machak și Novak. Plutonul se regru
pează de fiecare dată.

Km. 41. — Din pluton fuge totuși 
Novak și, mai cu ambiția lui. mai 
cu „nepăsarea" celor din pluton, ia 
un avans de peste un minut. La...

Km. 56. — fugarul este prins. 
Grupul fruntaș îi cuprinde aproape 
pe toți așii cursei, inclusiv pe Emil 
Rusu, purtătorul „tricoului galben".

Km 72. — Turda. Profitînd de o 
barieră, ce a stopat plutonul la Ieși
rea din Cîmpia Turzii. „eșalonul doi" 
— care altfel ar ti sosit la Cluj cu 
o serioasă întîrziere — se încorpo
rează grupului fruntaș. Prin centrul 
orașului Turda se declanșează lupta 
pentru sprintul cu premii. Cîștlgă 
Kazmierczak (R.D.GsJ.

Km. 80. — Pe neașteptate. Rusu 
tîșneste literalmente din fruntea plu
tonului. pe care în acel moment îl 
conducea, și scapă singur în fată. 
Dorea, firește, o nouă victorie de e- 
tană în orașul său natal — Clujul. 
In cîteva secunde însă 1 se alătură 
Kazmierczak șl suedezul Jan Ek. Un 
trio forte, căruia personal îi acordam 
serioase șanse de a devansa pluto
nul șl a ajunge distantat la stadio
nul din Cluj.

Km. 96. — Anticipările nu-mi sînt 
confirmate ; cei trei fugari sînt a- 
junși pe pantele line dar prelungi 
ce urcă Feleacul. Sprintul de cătă- 
rare. marcat în dreptul bornei kilo
metrice 473. revine lui Mickein. de 
altfel lider al clasamentului grimpe- 
rilor. L-au urmat : compatriotul său 
Borschel și tînărul nostru alergător 
Vasile Sălăjean.

Km. 100. — Coborîre amețitoare ne

sernentinele către Cluj. Porniți ca o 
furtună din vîrful Feleacului, cicliștii 
încearcă ultimele sanse în această 
scurtă, dar agitată etapă. Borschel, 
suedezul Strand si cehoslovacul Ma
rek atacă puternic pe străzile Clu
jului. Plutonul răspunde prompt și 
nu-i lasă să se distanțeze.

Către stadion, unde are loc sosi
rea. se pedalează prudent; viraje 
multe dreapta-stînga. Există pericol 
de derapare. Cu puțin înainte de in
trarea pe stadion. Constantin Gri
gore sprintează pe neașteptate șl 
scapă în învingător ; cu toate efor
turile depuse. Borschel si danezul 
C. Nielsen nu-1 mai pot ajunge, cla- 
sîndu-se pe locurile doi si. respectiv 
trei. In același timp cu învingătorul 
(2h34’37” pe 105 km — medie orară 
41,700 km) au fost cronometrați și 
alți circa 30 de alergători, dintre 
care n-au lipsit românii Rusu, Zie
gler, Suclu, — aflați pe locurile 1, 
3 și respectiv 6 în clasamentul gene
ral.

Etapa de astăzi, a VIII-a, se dispu
tă pe următorul Itinerar : Cluj (start 
la ora 13,10 din Piața Libertății) — 
Huedin (14,20) — Aleșd — (15,55) — 
Oradea (17).

Octavian AMZA
★

CLASAMENTUL GENERAL IN
DIVIDUAL DUPĂ 7 ETAPE : 1. — 
E. Rusu (România I) ; 2. — Prinsen 
(Olanda) la 1’27” ; 3. — Ziegler
(România II) la 1’39” ; 4. — Zelen- 
ka (Cehoslovacia) la 1’43” ; 5. — 
Borschel (R.D.G.) la 2’11” ; 6. — 
Gh. Suciu (România II) la 2’50” etc.

în clasamentul pe echipe condu
ce România II. urmată de Româ
nia I la 6'38”, R. D. Germană la 
10’18”.

(Urmare din pag. I)

orașului

într-o panglică tot mai subțire, fulge- 
rînd pe sub plopii din marginea șose
lei. Pietrele kilometrice ne arată că se 
apropie dealul Feleacului, iar „trioul" 
condus de Rusu încearcă să-și mențină 
avansul pentru a țîșni nestingherit în 
plonjonul spre Cluj. Asistăm la o ve
ritabilă cursă de urmărire, în care, fi
rește, raportul de forțe este net favo
rabil celor mai numeroși.

Principalii candidați la „tricoul gal
ben" își dau limpede seama că reușita 
evadării ar spori considerabil șansele 
actualului deținător, cu atît mai mult 
cu cît acesta — precum bine se vede 
— nu părea dispus să se mărginească 
la o apărare prudentă după demon
strația de forță din etapa contracrono- 
metru. Borschel pedalează cu îndîrji- 
re, secondat de coechipierii săi, de a- 
lergătorii olandezi și cehoslovaci; cei 
500 metri care-i despărțea la un mo-

ment dat de mica formație a fugarilor 
scade văzînd cu ochii, în ciuda fap
tului că Rusu nu abandonează iniția
tiva nici chiar atunci cînd decalajul 
s-a redus la cîteva lungimi. Ah, dacă 
ar putea să reziste pînă la intrarea în 
orașul natal I Poate că acolo, pe stră
zile atît de bine cunoscute, în acla
mațiile miilor de concetățeni, pregă
tiți să-l întîmpine sărbătorește, el ar 
căpăta noi puteri și ar plana singur 
într-o supremă încordare spre linia de 
sosire...

Se aude, însă, tot mai distinct zum
zetul întețit al plutonului, zvonul ace
la metalic, care anunță apropierea 
unui grup numeros. Rusu privește me
lancolic ultima creastă pe care o avea 
de urcat înainte de ținta visată, 
apoi reintră în rînduri, lăsîndu-i lui 
Grigore sarcina unei mici „răzbunări" 
asupra lui Borschel pe pista stadionu
lui din Parc...

ASTĂZI Radiodifuziunea transmite

trei reprize de fotbal
Stațiile noastre de radio vor transmite astăzi de la Pitești — 

în jurul orei 16,15, pe programul I — desfășurarea meciului interna
țional de fotbal FC Argeșul — Ferencvaros Budapesta. In cadrul 
emisiunii se vor transmite și aspecte din Turul ciclist al României.

De asemenea, astă-seară, în jurul orei 20,30, va fi transmisă la 
radio și repriza a doua a meciului de fotbal Dinamo Zagreb-Petrolul 
Ploiești. Transmisia se va face pe programul I.

Probele disputate în ziua a doua 
a campionatelor republicane de at
letism (care au avut loo pe stadio
nul Republicii din Capitală) au dat 
următorii cîștigători: Feminin : 
80 m garduri — Valeria Bufanu 
11" 5/10 ; 400 m — Doina Bădescu 
56" 2/10 ; 200 m — Ecaterîna Nou- 
rescu 25" 3/10 ; înălțime —Virginia 
Bonei 1,72 m ; disa — Olimpia Ca
taramă 50,66 m ; ștafetă 4X100 m; 
— Metalul 47" 5/10.

Masculin : 200 m — Gh. Zamfi- 
rescu 21" 5/10 ; 1 500 m — C. Bloțiu 
3'51'' 3/10 ; 5 000 m — A. Barabaș 
14' 31" ; 400 m garduri — C. Jurcă 
52" 3/10 ; lungime — V. Samungi 
7,49 m; prăjină — D. Piștalu 4,85 
m ; greutate — C. Crețu 15,71 m ; 
ciocan — Gh. Costache 63,70 m; 
50 km marș — I. Găsitu 4h 38' 32" ; 
ștafetă 4X400 m — Dinamo 3' 14" 
5/10.

CAT DE URAGANUL

„BEULAH"

PE SCURT
DE PESTE HOTARE

ȘAH. — în turneul candidatelor la 
titlul mondial de șah au continuat 
partidele întrerupte din rundele pre
cedente. Stadler a cîștigat la Nico
lau. în clasament, conduce Stadler 
cu 7 puncte, urmată de Kislova și 
Markovici cu cîte 5,5 puncte, Nico
lau și Aleksandrla cu cîte 5 puncte 
etc.

Petre Mărmureanu l-a învins cu 
6—3, 6—2, 10—8 pe Dințev (U.R.S.S.). 
Roy (Australia) a dispus cu 6—1, 
6—4, 6—1 de Kureghia (U.R.S.S.). în 
proba de dublu masculin, perechea 
Nolels, Segg (U.R.S.S.) a întrecut cu 
6—il, 6—3 pe Bosch, Mărmureanu 
(România).

Un bilanț provizoriu al dezas
trului produs de uraganul „Beu
lah" care s-a abătut asupra pe
ninsulei Yucatan (Mexic): 29 de 
morți, numeroși dispăruți, 300 de 
mii de sinistrați, 70 la sută din 
locuințe distruse sau avariate. 
Numeroase localități lasă impre
sia urmărilor unui bombardament 
aerian. Soarta locuitorilor din 
multe sate dispersate în păduri 
este încă necunoscută.

Președintele Mexicului, Gus
tavo Diaz Ordaz, a ordonat în
ființarea unui pod aerian de la 
Ciudad de Mexico spre regiunile 
sinistrate. Potrivit prevederilor 
stațiilor meteorologice, uraganul 
se îndreaptă spre nord-est și ame
nință să traverseze din nou coasta 
mexicană între localitățile Tam
pico și Matamoros.

consătenii săi. El s-a cățărat in 
copac după o ceartă cu cîțiva 
dintre săteni și declară că nu 
va coborî pină cînd poliția nu îi 
va înlătura definitiv pe „inamicii 
săi" care „se adună zilnic in jurul 
copacului". Robirtsonianul Quirino 
nu are încredere în nimeni, refu- 
zînd să răspundă oricărui apel de 
a coborî. Singura persoană de 
care nu se teme este o femeie din 
sat, din partea căreia acceptă 
zilnic mâncarea. De 50 de zile 
polițiștii fac de pază in jurul co
pacului.

MARCA CEA MAI
VALOROASA

★

POLO PE APA. — Competiția in
ternațională de polo pe apă pentru 
„Cupa Jadran" a continuat la Split. 
Echipa Iugoslaviei a învins cu 12—5 
(3—1, 4—1, 2—1, 3—2) echipa Româ
niei. R. D. Germană a întrecut cu 
1—0 Olanda, iar U.R.S.S. a învins cu 
3—1 Italia.

★

— Turneul 
de baschet 
cîștigat de 
învins cu

internațio- 
de la Var- 
echipa Po- 
scorul de

BASCHET, 
nai masculin 
șovia a fost 
lonlei care a 
79—63 (40—31) echipa R. D. Germane.
Pe locurile următoare s-au clasat 
R. D. Germană și România, cu a- 
celași număr de puncte ca si echipa 
Poloniei, însă 
ferior. Echipa 
timul loc.

cu un coș-averaj in- 
Ungariei a ocupat ul-

★
TENIS. — La Tbilisi, a continuat 

turneul internațional de tenis. în 
proba de simplu masculin (turul doi),

★

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs de atletism desfășurat ia 
Helsinki, finlandezul Alti Alarotu a 
stabilit un nou record al tării sale 
în proba de săritură cu prăjina : 5,16 
m. Nevala a aruncat sulița la 82,39 
m, iar Kuha a cîștigat proba de 5 000 
m plat în 14’ 13” 8/10.

★

CICLISM. — „Turul Bulgariei" a 
continuat cu etapa a 4-a Biala Sla
tina—Troian (135 km). Victoria a re
venit bulgarului Savcev, cronometrat 
în 3 h 14’ 26”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Venczel (Ceho
slovacia) — 3 h 14’ 41” și Hava (Ceho
slovacia) — 3 h 15’ 04”. Cicliștii ro
mâni au ocupat următoarele locuri : 
33. — Moldoveanu 3 h 22’ 22” ; 36. 
— Egyed 3 h 22’ 26" ; 42. — Stoica 
3 h 22’ 35” ; 43. — Zanoni 3 h 22’ 35” ; 
56. — Rîndașu 3h35’10". în clasamen
tul general conduce Venczel (Ceho
slovacia), urmat la 40” de italianul 
Mischi.

UN TEATRU MULTI

MILENAR
Arheologii britanici au descope

rit în localitatea Gosbeck din co
mitatul Essex vestigiile unui tea
tru roman construit din lemn. Se 
apreciază că teatrul a fost con
struit în jurul anului 200 i.e.n. Pe 
temeliile sale s-a ridicat mai târ
ziu un teatru asemănător din 
piatră.

DE 50 DE ZILE REFU

GIAT... PE COCOTIER
De 50 de zile durează supliciul 

țăranului filipinez Quirino Berja, 
care s-a refugiat în vîrful unui 
cocotier de 20 metri înălțime, fiin- 
du-i teamă că „va fi linșat" de

Totul a pornit do la 
o invitație : Uniunea i- 
novaforilor din Iugo
slavia a anunjat deschi
derea primei sale ex- 
pozifii permanente, la e- 
tajul IV al clădirii cu nr. 
8 din Piafa Marx-Engels, 
în plin centrul 
dului.

Ideea care a 
baza organizării 
fiei — ne spune 
rul Mile Rașula, secretar 
al Uniunii — a fost a- 
ceea de a face cunos
cute lucrările inovatorilor 
noștri în întreaga fără. 
O parte din exponatele 
existente, completate cu 
altele noi, vor fi prezen
tate și în capitalele ce
lorlalte republici iugo
slave, precum și în cen
trele industriale. Expo
zifia permanentă a ino
vaților se adaugă ast
fel eforturilor care se 
depun în economia 
iugoslavă pentru moder
nizarea întreprinderilor, 
creșterea produefiei și 
productivității 
îmbunătăfirea 
produselor. In această 
direefie activează, adu- 
cîndu-și o contribufie 
însemnată, inovatorii și 
rafionalizatorii.

După cum a spus in
terlocutorul nostru, în 
prezent Uniunea inova
torilor are 7 000 de 
membri și numărul lor 
este în continuă creștere. 
Aproape că nu există 
mare întreprindere sau 
institut care să nu aibă 
activul său de inovatori. 
Pentru aceștia Uniunea 
organizează seminarii, 
simpozioane, iar mun-

Belgra-

sfat la 
expozi- 
ingine-

muncii, 
calităfii

citorii cei mai calificafl 
fin expuneri împărtășin- 
du-și experienfa. De a- 
semenea, laboratoarele 
uzinelor și institutele a- 
cordă întregul lor spri
jin inovatorilor.

Eficienta activității ino
vatorilor se face tot mai 
simțită pe planul spo-

licenfe și patente, por
nește și dintr-un alf cal
cul pracfic. In anumife 
cazuri, practica importu
lui de licențe s-a dove
dit ineficace. Săptămîna- 
lul „Komunisi", organ al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, sublinia a- 
cest aspect referindu-se

In cadrul expoziției 
sînt prezentate aproape 
400 de inovații — în 
piese originale, în foto
grafii sau în desene — 
adică a zecea parte din 
totalul inovațiilor cunos
cute în țară — ne spune 
inginerul Mihailo Obra- 
dovici, directorul expo-

5

Ziarul britanic „Daily Sketch" 
scrie că marca poștală „One Cent 
British Guyana" emisă în anul 
1856, care în 1940 a fost cumpă
rată de un american necunos
cut cu suma de 42 000 de dolari, 
va fi pusă in curind la licitație. 
In cercurile filateliste internațio
nale, această marcă este conside
rată a fi cea mai valoroasă din 
lume. Se apreciază că prețul ofe
rit pentru ea se va ridica pînă la 
suma record de 560 000 dolari.

BIOLOGIE COSMICĂ
Embrionul unui bob de grîu 

crește in spațiul cosmic in două 
zile cit în trei zile pe pămint. 
Accelerarea procesului de creș
tere a fost observată de biosate- 
litul american care . recent a în
treprins o călătorie de 45 de ore în 
spațiul cosmic. La bordul satelitu
lui s-au aflat diferite organisme 
vii. S-a anunțat că o parte din 
organismele transportate vor tre
bui să parcurgă un ciclu de re
producție de la 1 pină la 3 gene
rații pentru a se putea constata 
cu precizie influența mediului 
cosmic asupra creșterii lor.

nomii de peste două 
milioane dinari anual. 
După eforturi susfinufe, 
inginerul Skriniar Stie- 
pan de la Întreprinderea 
de tramvaie din Zagreb 
a creat un aparat care 
împiedică înghețarea in
stalațiilor de frînă ; prin 
aceasta se realizează e-

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU LA BELGRAD, N. PLOPEANU
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de ziarul 
elocvent. 
— arată 
scara în-

ririi beneficiilor între
prinderilor și al econo
miilor realizate. Un cal
cul întocmit 
„Borba" este 
In prezent 
ziarul — pe
tregii economii raportul 
dintre licenfele și paten
tele străine și cele iugo
slave este de 85 la 15. 
Dacă proporjia ar fi ds 
50 la 50 — și în această 
direefie există posibilități 
— valoarea realizărilor 
din inovajii s-ar majora 
de la 1861 la 6 203 mi
lioane dinari noi. S-ar 
economisi astfel pe în
treaga economie peste 
4 300 milioane dinari noi 
sau aproximativ 350 mi
lioane dolari.

Trebuie arătat, de ase
menea, că tendința de a 
se renunja în bună parte 
la importul de „inteli
gentă", materializată în

la necesitatea stringentă 
de a se ieși pe piafa ex
ternă pentru a se
vinde produsele chiar
și acelora de 
care pînă acum 
cumpărat licenfe și 
tenta. „Vînzătorul 
ieri, acum cumpărător, 
nu mai este tolerant ca 
altădată — scrie revista, 
El pune condifii și ridică 
pretenfii severe. De cînd 
afi cumpărat de la noi și 
pînă în prezent, cînd 
noi vrem să cumpărăm 
produsele voastre — 
spune partenerul străin 
— la noi s-a sporit pro- 
duefia și s-a ridicat pro
ductivitatea muncii. Pen
tru produsul pe care-l 
creafi, vouă vă trebuie 
51 ore, adică tot atît cît 
ne-a trebuit și nouă cu 
cinci ani în urmă, acum 
însă noi realizăm aceasta 
în 36 ora".

la 
s-au 
pa
ds

zifiei. Ele materializează 
gîndirea creatoare și e- 
forfurile celor mai buni 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Dintre expo
nate 4O“/o se și aplică în 
produejie dînd rezultate 
fructuoase.

Vizităm expozifia. In
ginerul 
prezintă 
ie. iată, 
inovația 
Skendici
„Industria de motoare", 
din Rakovifa ; el a găsit 
un nou procedeu de că- 
lire a pieselor de trac
tor, asigurîndu-le pro
prietăți superioare. La 
aceeași întreprindere, 
muncitorul Regheiaf Mi
lan a construit un utilaj 
original pentru ridicarea 
și transportul motoare
lor. Ambele inovații a- 
duc întreprinderii eco-

Obradovici ne 
cîteva expona- 

de exemplu, 
muncitorului 

Milan, de la

conomii de peste un mi
lion dinari anual. Activul 
de inovatori din bazinul 
minier Bor-Maidanpek 
este prezent cu mai 
multe realizări. Printre 
inovafiile care aduc mari 
economii — 100 mili
oane dinari anual — dis
tingem lucrarea a doi 
ingineri, Babici Djordje 
și Ivanovici Milan, care 
au construit un aparat 
de comandă de la dis
tantă a utilajelor de 
mină. însemnate econo
mii realizează Industria 
de mașini din Niș, unde 
inginerii Mitrovici și Sta- 
menkovici au construit o 
mașină • specială pentru 
îndoirea tablei indife
rent de grosime. La 
noua mașină, producti
vitatea muncii este cu 
15°/o mai mare decît la 
alte mașini de același

gen care au fost impor
tate.

Sînf unele inovații — 
ne spune inginerul O- 
bradovici — pe lingă 
care vizitatorul neavizat 
ar putea să treacă, fără 
să le acorde importantă. 
De exemplu, masa de 
presă realizată de teh
nicianul lelici Mihailo de 
la Întreprinderea „Ica
rus" din Zemun. Pînă a- 
cum la o masă de presă 
obișnuită muncitorul care 
o deservea așeza du o 
mînă piesa sub presă 
iar cu cealaltă apăsa bu
tonul care punea meca- 

funcfiune. 
întîrzia cu 

piesa de sub 
neatenfie 
zdrobită, 
de teh- 
„Icarus"

nismul în 
Dacă el 
mîna pe 
presă, o mică 
și mîna îi era 
Masa realizată 
nicianul de la 
exclude definitiv aseme
nea accidente : meca
nismul care aefionează 
presa nu poate fi pus în 
funefiune decît prin apă
sarea a două butoane 
laterale, astfel îneît mun
citorul este nevoit să ia 
de sub presă ambele 
mîini. Simplu, dar 
eficacel

Expozifia permanentă 
a inovațiilor oferă multe 
exemple asemănătoare, 
care arată preocuparea 
de zi cu zi a mii și mii 
de oameni din Iugo
slavia pentru continua 
perfecționare a mașinilor 
și utilajelor, a procesului 
tehnologic, condifie 
principală în ridicarea 
producției și productivi
tății muncii, a nivelului 
de Irai al poporului.
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I

sesiuni a Adunării Generale a O.N.U
încrederea pe care mi-ați acor- 

dat-o alegîndu-mă președinte al ce
lei de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale și onoarea de a mă investi 
cu această înaltă magistratură se a- 
dresează țării mele. Nu pot să ex
prim mai bine recunoștința mea 
profundă decît asigurîndu-vă că în 
îndeplinirea funcțiunii mele voi 
căuta — în deplin respect pentru re
gulile acestui for — să servesc lu
crările Adunării Generale cu a- 
ceeași dorință sinceră de a promova 
un climat propice rezolvării mari
lor probleme internaționale și de a 
asigura preeminența principiilor 
conviețuirii pașnice a statelor, care 
animă politica'externă a Republicii 
Socialiste Ron&ânia.

Poporul român, căruia îi aparțin, 
a dobîndit în cursul multor secole 
de încercări aspre virtuțile păstră
rii ființei naționale, a apărării uni
tății și independenței, a unei dez
voltări de sine stătătoare. El a cu
noscut suferințele războaielor, ca și 
binefacerile păcii, amărăciunile 
subjugării sau dependenței, precum 
și bucuria de a fi stăpîn în casa sa. 
Dar unul din învățămintele cele mai 
de preț pe care el și le-a însușit 
este acela că pentru a fi respectat 
trebuie să respecți și că drumul 
cel mai sigur spre a vedea aplicate 
regulile de conduită internațională 
trece prin observarea strictă a a- 
cestor reguli de către fiecare, unul 
față de altul.

Egalitatea în drepturi, acest prin
cipiu fundamental pe care este con
struită Carta Națiunilor Unite, com
portă nu numai drepturi, dar și 
obligații. Ca membră a Organizației 
Națiunilor Unite, România a privit 
întotdeauna acest organism menit 
să consolideze pacea și securitatea 
și să instaureze cooperarea inter
națională, ca un for de armoni
zare a eforturilor tuturor națiuni
lor spre realizarea țelurilor lor co
mune.

Fiecare națiune este deținătoare 
a unei experiențe originale, ce re
clamă respect, atenție și receptivi
tate. Fiecare are drumul său de 
dezvoltare istorică, drum ce îi de
termină, în ultimă instanță, fizio
nomia și personalitatea specifice în 
marea familie a națiunilor. In lu
mina obiectivelor și metodelor Car
tei, această diversitate, departe de a 
fi o sursă de încordare și de con
flicte între state, constituie punctul 
de plecare sănătos pentru apropie
rea lor, pîrghia de stimulare a apor
tului sporit al fiecăruia la întărirea 
păcii și securității internaționale.

România este; o țară socialistă. 
Dornică să extindă cooperarea cu 
toate țările, indiferent de regimul 
sau filozofia lor, ea pune în centrul 
politicii sale prietenia cu țările cu 
care împărtășește aceeași concepție. 
Hotărîrea Adunării Generale de a 
alege ca președinte al acestei se
siuni pe reprezentantul unei țări 
socialiste este o recunoaștere a ne
cesității participării egale a diferi
telor regiuni și sisteme la activi
tatea Națiunilor Unite. Nimeni nu 
va putea parcurge în mod obiectiv 
istoria acestei Organizații fără a 
consemna participarea esențială a 
țărilor est-europene la înființarea 
și creșterea ei, rolul lor activ în 
ansamblul evenimentelor din viața 
internațională.

Cincizeci de ani după Revoluția 
din Octombrie, care a avut o în
semnătate covîrșitoare nu numai 
pentru unul din marile popoare 
ale omenirii, ci a marcat începutul 
unei ere de prefaceri fundamentale 
în societatea contemporană, socia
lismul este o parte integrantă a 
lumii noastre. Ideile sale, ma
terializate în existența și activi
tatea unui sistem de state, e- 
xercită astăzi o influență netă
găduită, astfel încît rezolvarea 
oricărei probleme internaționale 
nu poate fi concepută fără, el.

Intr-o lume de prefaceri ce se 
succed cu o rapiditate fără prece
dent, a ține seama de fapte și a 
recunoaște realitățile cu clarviziu
ne și fără idei preconcepute re
prezintă o condiție de seamă a ca
pacității de- a le îndrepta cursul 
într-un sens pozitiv. Această sală, 
în care am salutat primirea atîtor 
noi membri ai Organizației — astăzi 
mai numeroși decît cei fondatori — ____ __ __________
reflectă și ea prefacerile ce au loc tîrziere'în folosul general al ome

nirii, care va integra astfel în cir
cuitul mondial al bunurilor și idei
lor un potențial de care era pînă 

proces 
statele 
de re-

sului de închegare și de dezvoltare 
a națiunii, care în zilele noastre 
reprezintă o forță motrice a progre
sului societății. Totodată, nu tre
buie să uităm că sistemul colonia
list nu este pe deplin lichidat, iar 
formele de dependență neocolonia- 
listă, precum și încercările de a 
menține ultimele poziții ale colo
nialismului reclamă din partea co
munității internaționale acțiuni, vi
gilente și energice.

Cercetarea cauzei tuturor crize
lor internaționale care periclitează 
grav pacea lumii conduce în ultimă 
instanță la concluzia că în fiecare caz 
a fost încălcat dreptul inalienabil 
al popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta. Nu există nimic mai pri
mejdios, mai costisitor și în a- 
celași timp atât de ineficace decît 
încercarea de a impune soluții din 
afară prin coercițiune, peste voință 
celor interesați.

Interesele păcii generale cer ca în 
Asia de sud-est conflictul care pro
voacă suferințe atît de mari po
porului demn și curajos vietnamez 
să înceteze, punîndu-se astfel ca
păt unui focar ce întreține menta
litatea violenței în relațiile inter
naționale, focar susceptibil să ge
nereze noi primejdii pentru pace.

Sesiunea extraordinară specială a 
transmis acestei sesiuni problema

ența arată că, o dată fabricate, ar
mele creează un potențial de pri
mejdii, fiind susceptibile de a fi 
folosite fie direct, fie ca instrument 
al politicii de presiune și amenin
țare.

Dezarmarea — acest deziderat 
fundamental al umanității — im
pune măsuri eficace îndreptate 
spre distrugerea stocurilor de ar
mamente și în primul 'rînd spre in
terzicerea și distrugerea armelor 
nucleare. Lipsa de rezultate a ne
gocierilor în domeniul dezarmării 
nu satisface așteptările legitime ale 
popoarelor, iar situația din lume 
reclamă o reînnoire a eforturilor 
în această direcție. Realizarea de
zarmării ar duce la promovarea 
legalității internaționale, la așeza
rea relațiilor interstatale nu pe 
forță ci. pe rațiune. Forța, . și în 
primul rînd forța armelor, nu poate 
să rezolve problemele internațio
nale, ci, dimpotrivă, ea nu face de
cît să îngreuneze și să îndepărteze 
soluționarea lor.

încercarea de a asigura prima
tul dreptului asupra forței a fost 
și rămîne o năzuință perseverentă 
a omenirii, pe care șirul fără nu
măr al experiențelor sîpgeroase, 
care dovedeau zădărnicia' războiu
lui ca mijloc de realizare a intere
selor sau de impunere a voinței

pro- 
pro-

este

Primul ministru al Turciei 
in vizita oficiala 

la Moscova
MOSCOVA 19. — Coresponden

tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : La invitația guvernu
lui sovietic, la Moscova a sosit 
marți Suleyman Demirel, primul 
ministru al Turciei. Șeful guvernu
lui turc este însoțit în vizita sa ofi
cială în U.R.S.S. de Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor 
externe, Mehmet Turgut, ministrul 
industriei, Refet Sezgin, ministrul 
energiei și al resurselor naturale și 
alte persoane oficiale turce. Pe ae
roportul Vnukovo, premierul tura 
și persoanele care îl însoțesc au

fost întâmpinate de Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și alte oficiali
tăți.

în aceeași zi, Suleyman Demirel 
i-a făcut o vizită lui Alexei Kosî- 
ghin, cu care a avut o convorbire.

Primul ministru turc i-a făcut, 
de asemenea, o vizită lui Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care a discutat probleme ale i 
țiilor turco-sovietice, precum și u- 
nele probleme internaționale 
ale. ,

, cu 
rela-

actu-

Un succes

deosebit al

apărătorilor

cerului

RD- Vietnam

Deschiderea celei

în lume.
Apariția pe harta politică a 

lumii a unui mare număr de state 
tinere ce își afirmă dreptul 1^, 
existență, independență și suvera-^ 
nitate adaugă o nouă dimensiune, 
problemelor internaționale. Lupta 
lor pentru libertate și pentru con
struirea unei vieți mai bune, de 
sine stătătoare, întărește și dă o 
actualitate deosebită acelui drept 
cardinal — dreptul popoarelor de 
a dispune liber, fără amestec 
străin, de soarta lor — de respec
tarea căruia depinde în ultimă 
instanță pacea lumii.

In respectarea acestui drept 
vedem garanția desăvîrșirii proce-

Corneliu Mănescu (mijloc) la masa prezidențială
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

față de alte țări, nu fac decît s-o 
întărească. De la cei vechi care au 
enunțat dorința ca armele să se 
plece în fața legii — cedant arma 
togae — și pînă astăzi, generațiile 
s-au străduit să perfecționeze in
strumentele de soluționare pașnică 
a litigiilor.

Organizația Națiunilor Unite este 
o manifestare a acestei năzuințe a 
omenirii de a substitui violenței și 
bunului plac norme raționale de 
conduită, corespunzătoare intere
selor generale. Apare mai necesar 
ca oricînd ca Organizația Națiuni
lor Unite să reflecte cu fidelitate 
imaginea lumii contemporane, să 
devină universală, astfel încît toa
te statele, fără discriminări, să-și 
poată aduce contribuția la cauza 
comună a păcii și cooperării. In ar
senalul instrumentelor de acțiune 
ale Organizației figurează mijloace 
pașnice indicate de Cartă, și în pri
mul rînd metoda fundamentală a 
negocierilor care, aplicate în mod 
constructiv, și-au demonstrat în 
numeroase rînduri eficacitatea. 
Concentrarea asupra acestor mij
loace pașnice, folosirea lor cu mai 
mult curaj, cu calm, încredere și 
perseverență, este de natură să 
moveze soluții trainice pentru 
blemele ce ne stau în față.

La începutul acestei sesiuni
firesc să ne punem întrebarea, de
venită tradițională î sub ce semn 
se vor desfășura lucrările noastre ? 
Fără a dori să anticipez un răs
puns, pe care nu-1 putem da înain
tea săptămînilor încordate de lucru 
care ne așteaptă, cred că ceea ce 
rezultă din ansamblul relațiilor 
dintre state, precum și din reflec
tarea lor în activitatea Organizației 
Națiunilor Unite, este necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor ță
rilor spre rezolvarea problemelor 
lumii contemporane. Aici aportul 
oricăruia poate fi de preț. Soluții 
durabile sînt cele care țin seama 
de interesele popoarelor, ale state
lor în cauză, de principiile relații
lor internaționale, sînt rezolvările 
fără presiuni și amestec străin. In 
ceea ce privește criteriul de apre
ciere a soluțiilor, el nu poate fi 
altul decît realismul, eficiența și 
valoarea lor intrinsecă. Procedîn- 
du-se în acest spirit, se vor evita 
întârzierile în rezolvarea probleme
lor internaționale, transformarea 
lor în cazuri cronice.

■ La efortul comun de consolidare 
a păcii și securității sînt chemate să 
contribuie toate statele, mari sau 
mici. Istoria demonstrează că, de
parte de a fi descurajate de dis
proporțiile în resurse și dimensiuni 
și fără a nega rolul și răspunderea 
marilor puteri, țările mici și mijlo
cii, fie ele europene, africane, asia
tice, latino-americane. vădesc voca
ția lor în imprimarea unui climat 
de moralitate, de respectare a lega
lității, în îmbunătățirea relațiilor bi
laterale, cu un cuvînt în acea ope
ră continuă de creare a unui cli
mat de destindere fără care nu se 
pot concepe marile soluții.

Situația internațională reclamă 
mai mult ca oricînd sporirea aces
tor strădanii.

In fața noastră se află un cîmp 
larg de acțiune, a spus C. Mănescu 
în încheiere. îmi exprim con
vingerea că delegațiile vor desfă
șura inițiative valoroase care să 
fructifice bogata experiență a sta
telor membre în folosul păcii și 
securității internaționale.

Apreciind experiența și compe
tența predecesorilor mei, din rîndul 
cărora țin să aduo omagiu special 
distinsului meu coleg, dl. Pazhwak, 
apelînd la cunoștințele și generozi
tatea eminentului secretar general, 
U Thant, și recurgînd la coopera
rea binevoitoare în cadrul celor 
mai largi consultări, sînt decis să 
consacru toate forțele mele pentru 
ca eforturile constructive ale dele
gațiilor statelor membre să fie în
cununate de succes.

de-a ZZ-a sesiuni
a Adunării
Generale a 0XII
(Urmare din pag. I)

Abdul Rahman Pazhwak, secretarul ge
neral al O.N.U., U. Thant, secretarul ge
neral-adjunct, C. V. Narasimhan, îl fe
licită cordial pe noul președinte care, in 
aplauzele ce constituie, totodată, un 
omagiu adus fostului președinte, ia loc 
la masa prezidențială ; el este flancat — 
la dreapta de secretarul general al 
O.N.U., U Thanf, și — la stingă, de se
cretarul general adjunct, C. V. Narasim
han. Apoi Corneliu Mănescu rostește dis
cursul de inaugurare.

Ascultat cu deosebit interes și aten
ție, discursul președintelui actualei se
siuni este subliniat la sfîrșit de aplau
zele întregii asistente. A urmat alegerea 
președinților Comitetelor principale ale 
Adunării Generale.

Cu aceasta a luat sfîrșit prima ședin(ă 
a celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care are în dezba
tere o agendă încărcată, multiple pro
bleme majore ce-și așteaptă dezle
garea și care pot fi grupate în jurul 
cîtorva teme principale : probleme eco
nomice, problemele luptei anticolonia
liste și împotriva discriminării rasiale, 
problema dezarmării, problemele sociale 
și ale drepturilor omului, problema uni
versalității O.N.U. La acestea se adaugă 
și problema Orientului Apropiat, în
scrisă pe ordinea de zi potrivit rezo
luției adoptate la 18 septembrie în șe
dința de închidere a sesiunii a 5-a ex
traordinare.

Timp de trei luni de aci înainte, pre
ședintelui actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. îi revine misiunea 
de a conduce dezbaterile acesteia, de a 
aplica întocmai normele procedurale 
existente, în scopul găsirii unor soluții 
rationale, în măsură să ducă la rezolva
rea problemelor litigioase aflate pe a- 
gendă, în interesul consolidării păcii, al 
dezvoltării colaborării internaționale.

Noul președinte a participat apoi, 
într-una din sălile palatului Națiunilor 
Unite, la o conferință de presă, răspun
zînd la întrebările puse de numeroși 
ziariști.

„Posibilitățile 
de dezvoltare 
relațiilor 
economice 
italo-române 
sint pozitive"

a

HANOI 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
VNA, la 17 septembrie unită
țile de apărare antiaeriană din 
regiunea Vinh Linh, situată la 
nord de zona demilitarizată, 
au doborît două dintre bom
bardierele americane de tip 
„B—52“ care au atacat in 
cursul zilei populația locală. 
Acestea — precizează agenția 
VNA — sînt primele avioane 
americane de acest tip doborî- 
te pe teritoriul K. D. Viet
nam.

— a declarat ministrul 
G. Pieraccini

ROMA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : La 
sosirea in capitala Italiei, după vi
zita făcută in România, ministrul 
italian al bilanțului și programării 
economice, Giovanni Pieraccini, a 
făcut o declarație în care a subli
niat, printre altele, că această vi
zită i-a permis să constate relațiile 
bune existente intre cele două țări. 
„Posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor economice și comerciale 
sint pozitive, pentru că România 
este angajată intr-un mare efort de 
transformare a economiei sale", a 
spus Pieraccini.

BERLIN 19 (Agerpres). — Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, a adresat cancelarului Republi
cii Federale a Germaniei, Kurt Georg 
Kiesinger, o scrisoare în care reînno
iește propunerea cu privire la ini
țierea unor convorbiri între guvernele 
celor două țări în vederea normali
zării relațiilor dintre ele și aducerii 
unei contribuții comune la cauza a- 
sigurării păcii și securității în Eu
ropa. Un reprezentant oficial al gu
vernului R. F. a Germaniei a anunțat 
la o conferință de presă primirea, de 
către cancelarul Kiesinger, a scrisorii 
lui W. Stoph.

HANOI 19 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă atacurile re
petate lansate în ultimele două luni 
de S.U.A. împotriva zonei demilita
rizate a regiunii Vinh Linh și pro
vinciei Quang Binh. Declarația ara
tă că Statele Unite au utilizat în a- 
ceste atacuri arme de distrugere în 
masă ca bombe cu napalm, fosfor, 
cu bile etc., ceea ce dovedește că 
intenția agresorilor care bombar
dează sistematic orașele și satele 
este exterminarea populației civi
le. In declarație se cere din nou 
încetarea imediată a tuturor acțiu
nilor militare împotriva R. D. Viet
nam.

HAVANA 19 (Agerpres). — La 
Havana au avut loc convorbiri în
tre conducători de partid și de stat 
ai Republicii Cuba, în frunte cu Fi
del Castro, și delegația economică 
guvernamentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. In cursul con
vorbirilor, delegația cubaneză și-a 
exprimat convingerea în victoria 
poporului vietnamez asupra agre
siunii și a dat asigurări că poporul 
cubanez va continua să acorde a- 
jutor multilateral Vietnamului în 
lupta sa.

agențiile de presă
Orientului Apropiat. Este o mare 
răspundere pentru această Adunare 
de a-și concentra toate eforturile în 
vederea unei examinări aprofun
date, care să permită găsirea unei 
soluții trainice, în conformitate cu 
interesele vitale ale popoarelor din 
această regiune.

Astăzi, a spus în continuare pre
ședintele Adunării Generale a 
O.N.U., problema păcii și secu
rității este indisolubil legată de sa
tisfacerea aspirațiilor legitime de 
bunăstare și progres ale celei mai 
mari părți din omenire. Lichidarea 
discrepantelor dintre stadiile de 
dezvoltare a țărilor este un impe
rativ pentru comunitatea interna
țională. în timp ce cheia pentru 
combaterea înapoierii, analfabetis
mului, foametei rezidă în ultimă 
instanță în capacitatea fiecărei țări 
de a-și pune în mișcare resursele 
materiale și umane proprii și de a 
se angaja într-un program de dez
voltare, bazat pe știința și tehnolo
gia modernă, revine comunității in
ternaționale, și în primul rînd ma
rilor țări industrializate, sarcina 
nobilă de a sprijini și stimula a-, 
ceste acțiuni. Orice efort în această 
direcție va fi recompensat fără în-

acum lipsită.
Pentru a se dedica unui 

intens de dezvoltare, toate 
au nevoie de securitate și 
surse.

Ambele cerințe sînt contrazise de 
cursa înarmărilor, ambelor cerințe 
le corespunde comandamentul de
zarmării generale. Cursa înarmă
rilor continuă să fie un afront la 
adresa omenirii, o condamnabilă 
risipă de resurse într-o lume lipsită 
de mijloace de existență, o pericu
loasă sursă de încordare. Experi-

IN ONOAREA MINISTRULUI AFACERILOR

EXTERNE AL ROMÂNIEI

Dineu oferit de A. R. Pazhwak

Dejun oferit de U Thant
NEW YORK 19.— Trimisul spe

cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Luni seara, președintele 
celei de-a XXI-a sesiuni a Adună
rii Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, Abdul Rahman Pazh
wak, a oferit în saloanele,hotelului 
Waldorf-Astoria un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor ex- 

' terne al României, Corneliu Mă
nescu.

Au participat: dr. Kurt Wald
heim, reprezentant permanent al 
Austriei la O.N.U., dr. Walter 
Guevara Arze, ministrul afacerilor 
externe al Boliviei, Jean K. Bond 
Nguza, consilier la misiunea per
manentă a Republicii Democratice 
Congo la O.N.U., dr. Fernando 
Lara Bustamante, ministrul aface
rilor externe al Republicii Costa 
Rica, Zenon Rossides, reprezentan
tul permanent al Republicii Cipru, 
L. Bitsios, reprezentant permanent 
al Greciei, Peter Janos, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ungare, 
A. Pachachi, reprezentant perma
nent al Irakului, C. Kabanda, re
prezentant permanent al Ruandei, 
O. S. Diop, reprezentant permanent 
al Senegalului, dr. P. V. Y. Solo-

mon, reprezentant permanent al 
Trinidad—Tobago, vicepreședinți ai 
Adunării Generale la sesiunea a 
XXI-a, A. Berard, reprezentant 
permanent al Franței, N. Fedorenko, 
reprezentant permanent al U.R.S.S., 
A. Goldberg, reprezentant perma
nent al S.U.A., lord Caradon, re
prezentant permanent al Angliei, 
M. Tarabanov, reprezentant per
manent al R.P. Bulgaria, G. Igna
tieff, reprezentant permanent al 
Canadei, S. Mellbin, ministru con
silier adjunct al reprezentantului 
permanent al Danemarcei, G. 
Parthasarathi, reprezentant perma
nent al Indiei, S. Tsuruoka, repre
zentant permanent al Japoniei, 
M.L. Keita, reprezentant perma
nent al Republicii Mali, Cheif 
S. O. Adebo, reprezentant perma
nent al Nigeriei — membri ai Con
siliului de Securitate, A. Neste
renko, C. A. Stavropoulos, Ralph 
Bunche, C. V. Narasimhan, Jiri 
Nosek — secretari generali adjuncți 
ai O.N.U.

Din partea delegației române la 
cea de-a XXII-a sesiune ordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. au 
luat parte Mircea Malița, adjunct

al ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Diaconescu, reprezentant 
permanent al României la O.N.U., 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Cornel 
Burtică, ambasador al Republicii 
Socialiste România la Roma.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de profundă simpatie și 
cordialitate. In toastul său, Abdul 
Rahman Pazhwak s-a referit, în 
cuvinte calde, la activitatea și per
sonalitatea oaspetelui, candidat la 
președinția celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Răspunzînd, ministrul afacerilor 
externe al României a elogiat pe 
toți cei care au militat pentru salv
gardarea intereselor superioare ale 
Organizației Națiunilor Unite, a 
adus un omagiu eforturilor depuse 
de președintele celei de-a XXI-a 
sesiuni, în respectul normelor pre
văzute de Cartă, pentru a-și înde
plini atribuțiile cu care a fost in
vestit.

★

Marți, înainte de deschiderea ce
lei de-a XXII-a sesiuni, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a ofe
rit în saloanele clădirii Secretaria
tului Națiunilor Unite un dejun în 
cinstea lui Corneliu Mănescu. Au 
luat parte Abdul Rahman Pazhwak, 
președintele sesiunii a XXI-a a A- 
dunării Generale, membri ai Secre
tariatului O.N.U., A. Nesterenko, C. 
A. Stavropoulos, Ralph Bunche, 
C. V. Narasimhan, Jiri Nosek — se
cretari generali adjuncți, precum și 
Pierre de Meulemeester, șef al pro
tocolului O.N.U.

Din partea României au partici
pat Mircea Malița, Gheorghe Dia- 
conescu, Maria Groza.

In timpul dejunului a domnit o 
atmosferă caldă, amicală.

transmit
Plenara C.C. al Partidu

lui Comunist din Belgia 
ținută la 16 și 17 septembrie a exa
minat urmările politicii guvernamen
tale în domeniul economic și social. 
La plenară a prezentat un raport 
președintele Partidului Comunist din 
Belgia, Emest Burnelle. în comuni
catul dat publicității se relevă că ple
nara a criticat măsurile guvernamen
tale ce lovesc în situația materială a 
oamenilor muncii.

Ministrul învățămîntu- 
lui al României și-a înche
iat vizita în U.R.S.S. La 19 
septembrie, Ștefan Bălan s-a în
tâlnit cu A. N. Stoletov, mi
nistrul învățămîntului superior 
și mediu de specialitate ai 
R.S.F.S.R., cu care a avut un 
schimb de păreri în probleme de 
învățămînt. în aceeași zi, V. P. 
Eliutin, ministrul învățămîntului 
superior și mediu de specialitate 
al U.R.S.S., a oferit o masă în cin
stea oaspetelui român.

Guvernul de la Kinsha
sa a dat mercenarilor un 
răgaz de trei zile pentru a 
accepta oferta de a evacua pro
vincia congoleză de est. Potrivit de
clarației președintelui Mobutu, fă
cută agenției congoleze de presă, 
în prezent au loc negocieri în ve
derea evacuării mercenarilor care 
după rebeliunea de la Kisangani, 
s-au retras prin orașul Bukavu în 
provincia de est din Congo-Kinshasa.

„Ciocîrlia" la Birmin
gham. Ansamblul de cîntece și 
dansuri populare românești „Cio- 
cîrlia", în turneu în Marea Brita- 
nie, a prezentat luni seara primul 
spectacol în orașul Birmingham. 
Publicul a făcut o primire deo
sebit de călduroasă ansamblului, 
întîmpinînd pe solii artei popu
lare românești cu vii aplauze și 
urale. Printre cei prezenți se 
aflau sir Frank Price, adjunctul 
lordului primar al orașului Bir
mingham, Leslie Mac Donnelp, 
director general al companiei 
teatrale „Moss Empire" — or
ganizatoarea turneului —, precum 
și ambasadorul Republicii So
cialiste România la Londra, Va- 
sile Pungan. Ziarul „Birmingham 
Post" a publicat un articol con
sacrat spectacolului, în care sub
liniază că „ansamblul a prezen
tat din bogăția artei, culturii și 
legendelor țării sale un frag
ment impresionant și plin de 
frumusețe".

„Cosmos-178" satelit ar
tificial al Pămîntului la bordul căruia 
este instalat aparataj științific desti
nat continuării cercetărilor spațiului 
cosmic, a fost lansat marți în U.R.S.S,
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