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Ca om al cifrelor și datelor sta
tistice. am avut prilejul, mai mult 
decit alții, sâ fac comparații și cal
cule gospodărești, constat.’nd că 
pentru administrarea șl conserva
rea fondului locativ statul cheltu
iește sume mult mai mari decît 
cele încasate din chirii. De ce ? 
Pentru că legislația locativă actua
lă, precum și rosturile încetățenite 
de mai multă vreme barau drumul 
unei activități pozitive. Și în re
giunea Ploiești s-a construit mult 
în ultimii ani. Și, așa cum se pre
vede în Hotărîrea plenarei C.C. 
al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c., 
se vor investi în continuare noi și 
importante sume de bani pentru 
construcții de locuințe. Dar se pune 
întrebarea : efortul cetățeanului — 
chiriaș este pe măsura celui depus 
de stat ? Incontestabil că nu I Mul
te case, primite de la stat, sînt lă
sate de chiriași să se degradeze, a- 
ceștia neîndeplinindu-și elementa
rele obligații de locatari. în anul 
1966 veniturile din chirii, în regiu
nea Ploiești, s-au ridicat la aproa
pe 15 milioane lei. Reparațiile și în
treținerea locuințelor au costat însă 
51 milioane. Deci statul a scos din 
vistieria lui 36 milioane să acopere 
cheltuielile pentru reparații. Orice 
om bine intenționat va recunoaște 
că statul nu poate cheltui la ne- 
sfîrșit sume (de-a dreptul impre
sionante) pentru remedierea unor 
stricăciuni provenite de multe ori 
din neglijența 
regim de 
rife, care 
cheltuieli 
sector și 
posibilități mai mari pentru o bună 
îngrijire și conservare a clădirilor.

în prezent, calculat la valoarea 
chiriei actuale, un apartament se 
amortizează în circa 110 ani. Des
prind de aici necesitatea unei res
ponsabilități mari de ambele părți : 
a chiriașului, căruia trebuie să i se 
precizeze obligațiile, cît mai detaliat 
cu putință, în contractul de 
riere ; a întreprinderilor 
toriale pentru locuințe 
asociațiilor de locatari —

■ preconizează hotărîrea. Referin- 
du-mă la noile organisme prevâzu-

locatarilor. Noul 
chirii stabilește alte ta- 
echilibrează balanța de 
făcute de stat în acest 
creează în acșlași timp

închi- 
teri- 

și a 
cum

Vasile CUSTURA 
director adjunct 
al Direcției regionale 
de statistics Ploiești

(Continuare în pag. a IlI-a)

ln legătură cu Hotărîrea privind 
locuințele și chiriile, în presă au și apă
rut ecouri, luări de poziție, s-au adus 
alte argumente care explică necesi
tatea măsurilor preconizate. Eu aș vrea 
să mă refer, în cele ce urmează, la 
un capitol care interesează un mare 
număr de cetățeni șî anume la noul re
gim al chiriilor.

După cum se arată în hofărîre, ni
velul scăzut al chiriilor plătite în prezent 
(tariful de bază a rămas neschimbat din 
1953, cînd salariul mediu lunar era de 
447 lei), necuprinderea în calcul a de
pendințelor, precum și cheltuielile mari 
pentru administrarea și întreținerea fon
dului locativ au dus la o situație anor
mală și păgubitoare pentru sfat : chiriile 
încasate nu acoperă decîf 35—40 la sută 
din cheltuielile unităților de gospodărie 
locativă. Că așa stau lucrurile rezultă 
cu prisosință din următoarei» dat» cu 
privire la încasării» din chirii șl la 
cheltuielii» făcute pentru fondul locativ 
în acest an în raionul Lenin : încasări — 
circa 15 milioane de lei, cheltuieli — 
peste 40 milioane lei. Deci, numai pen- 
iru fondul locativ, din raionul nostru 
statul pierde anul acesta 25 milioane 
de lei. La fondul locativ din foate ora
șele țării anul frecuf s-au înregistraf 
pierderi de 537 milioane de lei. Dacă 
s-ar menține actualul tarif al chiriilor, 
calculele arată că în 1970 pierderile 
ar 
lei.
că aceasta 
podărească. Cerințele 
conomiei naționale, corespunzător in
tereselor întregului popor, impun ca și 
în domeniul gospodăririi fondului loca
tiv, pentru a cărui dezvoltare se inves
tesc anual miliarde de lei (în actualul 
cincinal 18 miliarde I), să se aplice 
principiile economice, adică chiriile în
casate să acopere integral cheltuielile 
efectuate penfru amortizarea, întreți
nerea și administrarea fondului locativ.

Dar pe lîngă faptul că tariful actual 
al chiriilor nu asigură acoperirea 
cheltuielilor pentru conservare și admi
nistrarea fondului locativ, el nici nu este 
echitabil. De aceea, Hotărîrea plenarei 
stabilește o serie de criterii urmărind 
ca chiriile să acopere cheltuielile pentru 
fondul locativ și, totodată, să reflecte, 
pe de o parte, gradul de confort al 
locuinței respective și, pe de altă parte, 
posibilitățile materiale ale chiriașului. 
Cu alte cuvinte ca chiriile să fie echi
tabile. '

Este vorba, în primul rînd, de faptul 
că, după vechiul farif, chiria se calcu
lează numai pentru camerele de lo
cuit, camere care reprezintă doar circa 
65 la sută din suprafața locuințelor. Or, 
gradul de confort al unei locuințe, după 
cum bine se știe, nu depinde doar 
de suprafața locuibilă, care a fost luată 
pînă acum în calcul la stabilirea chi
riei, ci în foarte mare măsură 
de mărimea și numărul dependințelor 
— bucătărie, baie, cămară, vestibul etc. 
După vechiul regim al chiriilor, locatarul 
unei locuințe fără dependințe plătea 
aproape aceeași chirie ca locatarul unui 
apartament de aceeași mărime, dar cu 
toate dependințele, din cauză că aces
tuia din urmă i se adăuga un procent 
foarte mic la tariful de bază al calculului 
suprafeței locuibile. Acest calcul nu era 
just, penfru că dependințele ocupă'circa 
35 la sută din suprafața folosită de loca
tar și pentru ele se investesc aproape 
jumătate din fondurile folosite la con
strucția apartamentului. De fapt, tocmai 
la aceste părți ale locuinței, dotate cu 
instalații costisitoare și pentru care pînă 
acum nu s-au încasat sumele cuvenite 
drept chirii, se fac, în schimb, cele mai 
mari cheltuieli de reparații.

ln al doilea rînd, chiria trebuie să 
reflecte un alt element important al 
confortului — modul cum se face 
călzirea. Se șfie doar că este de pre
ferat un apartament cu suprafață lo
cuibilă mai mică, dar avînd încălzi
rea centrală sau gaze la sobă. Majo
rarea de 30 la sută pentru încălzirea 
centrală sau cu gaze este de aceea pe 
deplin justificată, lată, deci, de ce este 
necesar să se ia în calcul și celelalte su
prafețe folosite de chiriaș, precum și 
modul de încălzire.

Stabilindu-se tarife atît pentru supra
fața locuibilă, cîf și penfru dependin
țe se asigură asffel amortizarea inves
tițiilor și reparațiile ce se execută.

Alte 
feră la 
dentar, 
gim al 
nivelul 
chiria încasată 
vanfajelor de 
Torul- spațiului 
ma de zonele 
țelor, socotesc 
se majora chiria cu 10 la sută pen
tru locuințele aflate în zone centrale 
și vile, acestea oferind avantaje care

prevederi ale hotărîrii se re- 
majorări pentru spațiul exce- 

Este adevărat că și vechiul re
chinilor prevede majorări, dar, 
chiriei

în-
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• „SAPTAMINA PRE0LIM- 
PICA" : avalanșă de recor
duri mondiale la ciclism; 
trăgătorul român Gh. Flo- 
rescu - medalie de argint

• Fotbal: DUPĂ ZECE E- 
TAPE, F. C. ARGEȘUL IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI; 
„CODAȘELE" AU ACUMU
LAT CITE UN PUNCT : NOTE 
- Reflecții asupra selecțio
nării și omogenității

• REPREZENTATI
VELE NOASTRE DE VOLEI 
PLEACA ASTAZI LA „EURO
PENELE" DIN TURCIA

•REZULTATE DIN CAMPIO
NATELE DE RU6BI, BAS
CHET, HANDBAL, POLO 
ALTE ȘTIRI DIN ȚARA ȘI 
DE PESTE HOTARE

ajunge 
Oricine

la
î»> 

nu

700 milioane de 
poate da seama 

este o treabă gos- 
dezvolfării e-

RECORD LA BAIA SPRIE

fiind scăzut, făcea ca 
să nu fie pe măsura a- 
care se bucură defină- 
excedentar.. finind sea- 
de amplasare a locuin- 
echitabilă măsura de a

Vasile NUJESCU 
șeful 
serviciului fond locativ
I.A.L. raionul Lenin

(Continuare în pag. a III-a)
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Steaua 79—69; 
tehnica 62—61 

Idinamoviști 
prezinte far I nationaid „
fotografie :

I.C.F.i__

Turneul final al competiției mas
culine de baschet „Cupa Româ
niei" s-a încheiat ieri cu victo
ria echipei Dinamo București, 
urmatâ de Steaua, I.C.F. și Poli- 
'hshnfta București, 'fatâ- rezulta
tele ultimă! etape : Dinamo — 

; I.C.F. - Poli- 
62—61. Baschetbaliștii 
i urmeazâ sâ ne re- 

fara în competiția inter
națională „Cupa cupelor". în 

: fazâ din meciul 
— Politehnica
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INVENTIVUL
Șl DESCURCĂREȚUL

Dezvelirea 
unui monument 
Brâncuși

in Parcul Herăstrău

Exploatarea minieră Baia Sprie, 
din regiunea Maramureș, A ÎN
DEPLINIT PLANUL ANUAL, FIZIC 
$1 VALORIC, AL LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCȚIE $1 MONTAJ PRE
VĂZUTE A SE EXECUTA ÎN RE
GIE PROPRIE. Printre aceste lu
crări se numără construirea unui 
baraj necesar creării unei rezerve 
de peste 250 000 mc de apă pen
tru nevoile exploatării. In același 
timp, s-au terminat lucrările de 
deschidere a unui nou orizont mi
nier, iar pentru asigurarea mate- 
-ialului necesar unor operații în 
subteran, a fost creată o carieră

nouă. La obținerea acestor suc
cese a contribuit faptul că brigă
zile de mineri au fost înzestrate 
cu platforme mobile special adap
tate cerințelor procesului de să
pare a lucrărilor ascendenf-verti- 
cale. Totodată, în fiecare brigadă 
lucrează cîte un miner care po
sedă cunoștinfe de mecanică și de 
întreținere a utilajului din dotarea 
tehnică. Astfel, la săparea suitori
lor au fost obfinute viteze medii 
lunare de peste 100 m.l., ceea ce, 
pentru condițiile de zăcămînt ale 
exploatării din Baia Sprie, consti
tuie un record. (Agerpres)

Cum de-am ajuns, 
parcurgînd paginile 
unei cărți de înaltă ri
goare științifică („Sta
tistica nivelului de 
trai al populației" — 
tehnica de calcul și a- 
naliza economică — 
Ed. Didactică și Pe
dagogică — București 
1967) să mă gîndesc 
tocmai la o paralelă 
între noțiunea de „in
ventiv" și cea de 
„descurcăreț" 7 Poate 
că, parcurgînd aceste 
rinduri, cititorul mă 
va înțelege. în orice 
caz, imi cer scuze de 
la bun început, făcînd 
precizarea că cele ce 
urmează sînt doar 
niște simple însemnări 
pe marginea filelor 
unei cărți, sînt gîn- 
duri ivite pe parcursul 
lecturii sau, poate, 
mai bine zis, în para
lel cu ea. Trebuie să 
mărturisesc deosebita 
emoție pe care mi-o 
provoacă cifrele în- 
tr-adevăr grăitoare, 
știința de a le așeza în 
așa fel îneît ele să vor
bească de la sine. Iar, 
în opera citată, prin 
însuși domeniul pe 
care îl abordează, afli 
tocmai asemenea cifre.

Așadar, undeva, 
cam după vreo 200 de 
pagini, ajungind la ca
pitolul „Statistica ve
niturilor populației 
din fondurile sociale 
de consum" m-am sur
prins gîndindu-mă, nu 
știu de ce, la omul in
ventiv animat de cău
tare creatoare. S-a în- 
tîmplat aceasta, poate, 
datorită convingerii că, 
cu cît ai mai mulți 
oameni inventivi, cu 
atît asiguri o dezvol
tare mai rapidă în 
toate domeniile de ac
tivitate, aceasta reflec- 
tîndu-se, desigur, și în 
nivelul de trai.

Strădania de a afla 
căi noi, soluții adap
tate la condițiile sau

Corneliu LEU

ia necesitățile contem
poraneității a fost a- 
preciată întotdeauna 
de omenire, pentru că 
aceasta a însemnat o 
apropiere și o apro
fundare a legilor ei. 
Ingeniosul, spiritul in
ventiv, este privit cu 
admirație, cu încîn- 
tare, cu simpatie, pen-

opinii
sau,

tru că ființa lui repre
zintă creația. Creația 
în acțiune, care recla
mă intr-adevăr senti
mente de încintare și 
admirație. Intr-uri sin
gur caz acestea se pot 
schimba : cînd inge
niozitatea nu este pusă 
in slujba unui scop 
constructiv. în această 
situație, ea nu creează 
ci neagă, și reacțiile 
pe care le poate trezi 
sînt teama. îngrijora
rea, Instinctul de apă
rare, ura. Gîndindu-ne 
la acestea ne vine de
sigur în minte imagi
nea ingeniozității ho
țului, a criminalului, 
a escrocului. Există 
însă și forme ale aces
tei „ingeniozități" care 
în societățile trecute 
au fost catalogate 
drept „onorabile". De 
exemplu, exploatarea: 
ingeniozitatea de a 
stoarce cît mai mult 
profit din munca al
tora, afacerile veroase, 
aranjamentele de cu
lise avînd drept scop 
profitul personal indi
ferent de mijloacele 
prin care era obținut.

Aici ingeniosul se 
transformă în „des
curcăreț" — termen 
întrebuințat cu orice 
fel de ton — chiar a- 
probativ, poate, dar nu 
cu admirație. Acest 
descurcăreț este și cel 
care poate înșela, și 
cel care poate duce cu 
vorba, și cel care poate 
frustra găsind portite 
fată de rigorile legii. 
Și el se adaptează le
gilor, condițiilor noi 
economice și sociale, 
dar în felul lui.

Ajungind aici m-aș 
opri la unul dintre as
pecte : modul în care 
știu unii să tragă pro
fit de pe urma fondu
rilor sociale de con
sum puse la dispoziția 
noastră de către socie
tate ca o parte a plus- 
produsului muncii pe 
care o efectuăm.

A venit la mine, 
foarte fericit, un moș 
de-al meu care a lu
crat ani buni, cu am
biție și tragere de ini
mă, într-o cooperativă 
agricolă de producție. 
„Sînt pensionar — 
mi-a spus — sînt pen
sionar ca notarii, ca 
învățătorii, ca funcțio
narii de la oraș 1“ Era 
țanțoș și plin de o 
demnitate deosebită. 
M-a impresionat mult 
această conștiință de 
sine săpată temeinic 
în structura existenței 
lui și-am stat de vorbă 
multă vreme despre 
asta. Cînd ne-am mai 
încins, omul, în bucu
ria lui, a mai făcut o 
precizare : „Ei, poate 
c-ar fi durat mai mult, 
s-ar mai fi tărăgănat 
niște zile, dar a pus 
umărul cuscrul 
tică, îl știi, nu ? 
care-i neam cu 
dinspre bunică-ta. 
L-am cinstit pe el cu

(Continuare 
în pag. a II-a)

Cos-
Ala 
noi

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan, feldmareșalul 
mad Ayub Khan, a luat 
cursul zilelor de sîmbătă 
nică, la, o partidă de vinătoare.

Vînătoarea s-a încheiat printr-o 
masă oferită de președintele Con
siliului de Stat, ia care au parti
cipat Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat. George 
Macovescu, prim-adjunct 
trului afacerilor externe, 
gan, secretar general al 
lui de Miniștri. Mihai 
ambasadorul României în 
și alte persoane oficiale.

La masă au luat parte, de ase
menea, doamna Miangul Aurang
zeb, fiica președintelui, Syed Sha
rifuddin Pirzada, ministrul aface
rilor externe al Pakistanului, cu 
soția. J.- K. A. Marker, ambasa
dorul Pakistanului în România, 
prințul Miangul Aurangzeb, depu
tat în Adunarea Națională. S. Fida 
HaSsan, secretarul principal al pre

Moharri- 
parte, în 
și dumi-

al minis- 
Ion Dră- 
Consiliu- 
Magheru, 
Pakistan,

ședintelui, Altaf Gauhan, secre
tarul Ministerului Informațiilor și 
Radiodifuziunii, și alte persoane 
oficiale pakistaneze.

Duminică seara, înaltul oaspete 
și persoanele oficiale care îl în
soțesc au asistat, la Opera română, 
la spectacolul cu opera „Traviata“.

★

In cursul zilei de sîmbătă, doam
na Miangul Aurangzeb, fiica preșe
dintelui Republicii Islamice Pa
kistan, împreună cu doamna Sha- 
rifuddin Pirzada, soția ministrului 
afacerilor externe al Pakistanului, 
au făcut vizite la Palatul Pionie
rilor din Capitală. Fabrica de con
fecții și tricotaje și la Maternitatea 
Polizu.

Duminică dimineața, doamna 
Miangul Aurangzeb, împreună cu 
ministrul afacerilor externe pakis
tanez, Sharifuddin Pirzada, și so
ția sa, au vizitat Centrul cinema
tografic de la Buftea, unde s-au 
întîlnit cu artiști și regizori de 
film români.

(Agerpres)

Telegramă
Excelenței Sale

domnul Amir Abbas Hoveida
primul ministru al Iranului

TEHERAN
Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în înalta funcție de prim mi

nistru âl Iranului, ani deosebita plăcere să vă adresez călduroase felici
tări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea nobilei misiuni ce 
v-a fost încredințată.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima convingerea că prietenia 
și colaborarea rodnică dintre țările noastre vor continua să se dezvolte, 
în interesul celor două popoare și al cauzei păcii mondiale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

ln cadrul manifestărilor prile
juite de comemorarea a 10 ani de 
la moartea lui Constantin Brâncuși, 
duminică dimineața a fost dezvelit, 
în Parcul Herăstrău, un complex 
sculptural dedicat genialului artist. 
Lucrarea, realizată de artistul po
porului Ion Irimescu, vicepreședin
te al Uniunii artiștilor plastici, în
fățișează pe Constantin Brâncuși 
încadrat de tradiționala poartă ro
mânească, ale cărei motive au ser
vit ca sursă de inspirație a nume
roase din operele sale. Pe soclul 
monumentului este înscris crezul 
care a călăuzit pe marele artist și 
gînditor de artă în întreaga sa 
creație : „Vreau să sculptez forme 
care pot da bucurie oamenilor".

La festivitatea dezvelirii com
plexului sculptural au participat 
Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, istorici și critici de artă, ar
tiști plastici, precum și oaspeți de 
peste hotare aflați în țară cu pri
lejul recentului colocviu consacrat 
lui Constantin Brâncuși. Au vorbit 
acad. Ion Jalea, președintele Uni
unii artiștilor plastici, și prof. Dem 
Loghin, președintele Comitetului 
de cultură și artă al orașului Bucu
rești. (Agerpres)

ETAJELE" SUBTERANE

ALE KAZAHSTANULUI
Nesfîrșite stepe, semideșerturi și 

pustiuri cu dune mișcătoare de ni
sip, pe care numai caravanele de că
mile se încumetau să le străbată — 
astfel se înfățișa odinioară Kazah- 
stanul, a doua republică unională ca 
mărime, ocupind un teritoriu imens 
între Caspica și crestele Tian-Șanu- 
lui.

O străveche legendă cazahă spune 
că un tînăr djighit a găsit odată în 
stepă o pepită de aur cît un cap de 
cal. Aflînd de comoară, moșierii din 
partea locului au vrut să și-o însu
șească, dar djighitul a ascuns-o în- 
tr-un sipet pe care l-a închis cu 
cheia, apoi l-a îngropat în pămînt 
iar cheia a aruncat-o în cer. Veacuri 
la rînd au căutat oamenii, dar în 
zadar, comoara îngropată...

în toamna anului 1850, cînd o mică 
ambarcațiune l-a debarcat pe mare
le poet Taras Șevcenko în fortul A- 
lexandrov de pe malul răsăritean al 
Caspicii, pentru un lung și depărtat 
exil, peninsula Mangîșlak era un 
pustiu de hisipuri mișcătoare încin
se de soarele arzător. Pe atunci ni
meni nu bănuia că sub nisipuri, la 
o adîncime de numai 850—900 de 
metri se ascund zăcăminte petroli
fere cu 10—15 orizonturi suprapuse. 
Pînă acum au fost descoperite aici 
cinci zăcăminte mari si circa 40 de 
structuri petrolifere și gazelfere. Pri
ma exploatare — cea de la Uzeni — 
a intrat în funcțiune în vara anului 
1965. Ea dă o producție de peste 5 000 
ton» de titel zilnic. în februarie a-

Foto : R. CostinIeri, la dezvelirea monumentului

nul acesta a fost dat în exploatare 
al doilea zăcămînt, de asemenea cu 
mai multe „etaje" de petrol — cel 
de la Jetbai, cu rezerve suficiente 
pentru mai multe decenii. Anul a- 
cesta peninsula Mangîșlak va da tă
rii aproape 4 milioane tone de pe
trol, iar pînă în 1970 extracția va 
ajunge aci la 12—15 milioane. Pe
ninsula devine astfel una din cele

De la corespondentul 
nostru la Moscova, 

Silviu PODINÂ

mai importante zone petrolifere ale 
Uniunii Sovietice, comparabilă cu A- 
zerbaidjanul. Dacă la început țițeiul 
de aici era transportat spre rafină
ria din Guriev cu cisterne. De calea 
ferată, acum el curge printr-o con
ductă pînă în portul Șevcenko, de 
unde este încărcat în tancuri petro
liere. Orașul Șevcenko este legat de 
zăcămintele petrolifere printr-o cale 
ferată, o sosea și o linie electrică 
de inaltă tensiune. Pentru aprovi
zionarea cu apă potabilă a coloniei 
de sondori de la Uzeni a fost in
stalată o conductă lungă de 75 de 
kilometri pînă la sursa de apă dul
ce descoperită în pustiu, la mare a-

dincime. In viitor, transportul canti
tăților tot mai mari de petrol se va 
face printr-o conductă magistrală 
Șevcenko—Guriev —Volgograd— Li- 
siceansk. lungă de peste 2 000 de ki
lometri.

...Pe locul de surghiun al lui Taras 
Șevcenko, în trei ani s-a înălțat în 
plin pustiu un oraș nou, ce-i poartă 
numele. Cartiere de blocuri cu pa
tru nivele, cu o populație de 25 000 
de locuitori, cinematografe, hotel, 
braserii, magazine. Deși orașul este 
situat la sute de kilometri de cea 
mai apropiată sursă de apă pota
bilă, el ocupă unul din primele locuri 
în ceea ce privește consumul de apă 
potabilă pe cap de locuitor. Apa 
este obținută din Marea Caspică cu 
ajutorul a două instalații de desali
nizare, care asigură orașului circa 
20 000 de metri cubi de apă zilnic. 
Cele două desalinizatoare acoperă 
nevoile actuale ale orașului, dar ele 
vor deveni insuficiente într-un vii
tor apropiat, cînd Șevcenko va de- 
veni un important centru industrial. 
De aceea a și început construcția u- 
nui nou desalinizator. care va fi ac
ționat de energie atomică și care va 
asigura 150 000 metri cubi de apă 
zilnic. Ia un preț apropiat de cel al 
apei potabile aduse în alte orașe 
prin conducte. Principalul element 
al acestui desalinizator este filtrul 
său molecular, cu orificii care au un

(Continuare in pag. a IV-a)
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la 1 500 de locuitori —> nu se 
face fată integral acestei solici-

București, 
cîteva atnă- 
legătură cu 
pe care le

ridici receptorul, 
formezi numărul 

09 75 sau 16 73 40 
primești acasă. în

al 
su-

sto- 
cura 
avea 

a

i •

re-
Se 
de 

dedi-

o nouă unitate

Prof. dr. Valerian 
POPESCU 

membru corespondent al Academiei

M E R C U R“

Este o realitate obiectivă că solici
tarea pentru asistență stomatologică 
este masivă și chiar în țările unde nu
mărul 
re — 
cialist 
poate 
țări. Din studiile întreprinse și pe ba
za concluziilor trase de comisiile de 
experți ai O.M.S. rezultă că ritmul de 
producere a cariilor, a parandontopa- 
tiilor, a edentației și a celorlalte afec
țiuni buco-deritare depășește cu mult 
posibilitățile de formare a numărului 
uriaș de specialiști care ar fi teoretic 
necesar pentru a le trata. Dar rezolva
rea problemelor asistenței odonto-sto- 
matologice poate fi asigurată nu nu
mai prin sporirea numerică a cadre
lor, ci mai ales prin îmbunătățirea ca
lității pregătirii lor, prin orientarea 
spre profilaxie, prin cercetarea de noi 
metode de prevenire și combatere. în 
acest context, mi se pare cu totul ne
firească diferențierea ce se face în 
„Studiul privind dezvoltarea învătă- 
mîntului superior" între pregătirea 
specialiștilor din diferite ramuri ale 
medicinei și stomatologi, și propune
rea ca numai durata de studii de la 
Facultatea de stomatologie să se re
ducă de la 6 la 5 ani.

Medicul stomatolog pe care-1 for
măm astăzi trebuie, ca orice specialist 
de înaltă calificare, să aibă o vastă 
cultură generală și o temeinică și lar
gă pregătire în domeniul specialității 
sale, încît să poată acorda o asistentă 
competentă, la nivelul actual al știin
ței și corespunzător exigențelor mo
derne , pe de altă parte, este necesar 
ca el 'ă poată înțelege și aplica în 
practică, conștient și creator, toate 
cuceririle științifice medico-biologice 
din domeniul specialității sale, să 
aibă preocupări si competentă pentru 
acțiunile preventive și un înalt simt 
al responsabilității profesionale, care 
să-l ajuta să se ridice de la experiența 
practică cotidiană, la problemele am
ple și complexe ale științei stomatolo
gice, la acțiunile mari de sănătate ale 
colectivității.

Stomatologia fiind o specialitate 
medico-chirurgicală egală în răspun
dere cu toate celelalte specialități ale 
medicinei, si bazîndu-se pe aceleași 
principii si metode de lucru, este fi
resc ca cei ce o practică si le revine 
datoria să o dezvolte, să nu fie pre
judiciat! în pregătirea lor ; dimpotri
vă, este firesc ca ei să se bucure de 
condiții asemănătoare de formare ca 
orice medic, atît Ca sistem de învătă
mînt. cît și ca volum de cunoștințe 
biologice și medicale generale, care 
să-i asigure o bază, suficient de solidă 
pentru fundamentarea pregătirii de 
specialitate. Aceasta este tendința u- 
nanimă care se desprinde din lucră
rile reuniunilor științifice și profesio
nale de specialitate si din modificări
le înfăptuite în ultimii ani sau pe cale 
să se înfăptuiască în sistemele și pla
nurile de învătămînt odonto-stomato-

logic din țări cu bogată tradiție în 
acest domeniu Sînt chiar țări în care 
practica stomatologică nu este admi
să decît doctorilor în medicină spe
cializați în stomatologie timp de 
2—3 ani (Italia, Portugalia, Spania, 
Austria).

După părerea mea. sistemul de în
vătămînt stomatologic pe care-1 apli
căm în prezent este, în genere, cores-

punzător. Formula la care s-a ajuns 
e rezultatul unor îndelungate frămîn- 
tări, pe baza studiilor diferitelor for
me de învătămînt din alte țări, pe ba
za experienței pe care noi înșine am 
acumulat-o an de an, în raport cu ni
velul general al medicinei de la noi și 
cu necesitățile calitative ale asistentei 
pe care le impune etapa actuală și 
perspectivele ei de dezvoltare din ur
mătoarele decenii. Am căutat să asi
gurăm în cei 6 ani de studii o pregă
tire teoretică și practică cît mai bună, 
îmbinînd armonios și echilibrat forma
ția medicală generală de bază cu cea 
de strictă specialitate. Astfel, au fost 
înlăturate în bună parte excesele în 
ce privește extinderea disciplinelor 
preclinice și clinice generale nestoma- 
tologice. lăsînd doar atît cît este ab
solut indispensabil înțelegerii proce
selor biologice normale și patologice 
ale întregului organism, condiție obli
gatorie pentru înțelegerea și integra
rea proceselor ce se petrec în segmen
tul buco-dentar și maxil-facial 
corpului omenesc, procese ce se 
pun acelorași legi și mecanisme. Tn 
acest scop au fost restructurate și pro
filate programele analitice ale disci
plinelor preclinice (biochimie, biofizi
că. morfologie normală și patologie, 
fiziologie, fiziopatologie, microbio
logic, farmacologie etc.). La dis
ciplinele clinice nestomatologice se 
urmărește nu ca viitorul medic 
stomatolog să învețe să rezolve dife
ritele afecțiuni medicale sau chirurgi
cale de alte specialități, ci ca el să 
poată recunoaște diferitele stări pato
logice ale organismului întreg, pentru 
a-și putea face un diagnostic și o in
dicație terapeutică corectă a afecțiu
nii stomatologice, pentru a-si putea a- 
dapta metodele și tehnicile de trata
ment de specialitate în raport cu fon
dul biologic al bolnavului respectiv, 
în ce privește pregătirea de speciali
tate, planul de învătămînt și progra-

mele asigură un volum corespunzător 
de cunoștințe teoretice și practice, ju
dicios proportionalizate, dîndu-se o 
mare atenție însușirii unei corecte 
tehnicități, deprinderii unor bune ma- 
nualităti. Astfel, la absolvire, medi
cul stomatolog poate trece să-și des
fășoare activitatea de stomatologie 
generală curentă în mod independent, 
inclusiv profilaxia ; el. posedă baza 
necesară pentru ca, ulterior, să se 
poată specializa și perfecționa în dife
ritele ramuri ale stomatologiei, pre
cum și pentru a se dezvolta pe linia 
cercetării științifice în stomatologie, 
sarcină de mare importantă ce 
trebuie ignorată, dacă vrem să 
căm într-adevăr nivelul asistentei 
să lichidăm treptat rămînerile în 
mă. cărora le sîntem încă tributari.

Toate aceste considerente îndreptă
țesc concluzia că reducerea duratei 
învătămîntului în Facultatea de 
matologie de la 6 la 5 ani, așa 
se preconizează în Studiu, ar 
drept rezultat prejudicierea gravă 
pregătirii medicului stomatolog, dău- 
nînd atît asistentei . cît și dezvoltării 
în perspectivă a acestei specialități 
medicale.

în concluzie, pe baza faptelor ex
puse mai sus si în spiritul principiilor 
formulate în studiul Ministerului în- 
vățămîntului privind rolul scolii supe
rioare de a pregăti specialiști de înal
tă calificare cil un profil larg și o te
meinică formație de specialitate. Cu 
posibilitatea de a se adapta continuu 
la noile cuceriri ale științei și tehni
cii și de a dezvolta mai departe, prin 
cercetări științifice, specialitatea res
pectivă, propun să se mențină și în 
Facultatea de stomatologie durata 
studiilor de 6 ani. Ritmul de formare 
a specialiștilor nu cred că trebuie fă
cut prin prejudicierea calificării pro
fesionale, mai ales cînd este vorba de 
sănătatea omului. Mai curind, ar tre
bui găsite soluții pentru extinderea și 
perfecționarea învățămîntului stoma
tologie. înființarea unei Facultăți 
stomatologice la Craiova constituie 
o măsură bună. Merită a fi studiată 
posibilitatea înființării și in alte cen
tre a unor secții sau facultăți de sto
matologie dar, în primul rînd, se im
pune sprijinirea substanțială a facul
tăților existente, atit în ce privește 
spațiile de învățămînt, cît șî dotarea. 
O atenție particulară se cuvine acor
dată creării condițiilor pentru moder
nizarea procesului de predare. Este 
stabilit că în mod cu totul deosebit 
învătămîntul stomatologic, care are 
un accentuat caracter practic și teh
nic, poate deveni mai ușor accesibil și 
asimilabil, prin folosirea curentă a Ci
nematografiei și televiziunii, mai ales 
cînd numărul de student! ce trebuie 
să învețe este foarte mare, așa cum 
este în facultățile noastre. în aceste 
direcții, socotesc că sînt necesare a 
fi îndreptate eforturile forurilor de în
vătămînt medical superior.

Mercur, zeul 
merțului, își exercită 
vechea funcție su
plimentară de... co
misionar. E suficient 
să 
să 
14 
Și .
urma comenzii tele
fonice, o serie de pro
duse alimentare și de 
băcănie. CASA DE 
COMENZI „Mercur" 
oferă consumatorilor 
din Capitală posibili
tatea să-și facă une
le cumpărături, prin 
comandă 
fără a se 
magazine. 
Stelian 
director adjunct 
Direcției
a Sfatului popular al 
orașului 
ne-a dat 
nunte în 
serviciile
oferă în prezent casa 
de. comenzi „Mercur", 

în ultima vreme, 
livrările directe la 
domiciliu interesează 
tot mai mul ți cetățeni

telefonică, 
deplasa la 
Tovarășul 

Voiculescu, 
al 

comerciale

ai Capitalei. Venind 
în intimpinarea a- 
cestor cerințe, casa 
de comenzi „Mercur" 
expediază contra rahi- 
burs, pe adresa cum
părătorilor, carne, 
preparate și conserve 
de carne, conserve și 
semiconserve de pește, . 
conserve de legume 
și fructe. Pe lista pro
duselor pe care le li
vrează această casă 
figurează, de aseme
nea, laptele și pro
dusele lactate proas
pete, brînzeturile și 
untul, ouăle, pîinea 

făinoase,și pastele 
zahărul și produsele 
zaharoase, 
săpunurile. în nomen
clatorul produselor se 
mai adaugă vinurile, 
berea, băuturile na
turale și spirtoase, 
băuturile speciale din 
import, apele mine
rale. precum și di
versele articole de 
băcănie și dă 
casnic.

Apelul la serviciile 
casei „Mercur" oferă

o serie de avantaje 
ce nu pot fi igno
rate. Comenzile se 
primesc zilnic, între 
orele 7—21, iar li
vrarea mărfurilor la 
domiciliu se face în
tre orele 8—14 sau 
14—20. după prefe
rința cumpărători
lor! Desfacerea pro
duselor alimentare la 
domiciliul cumpără
torilor pe bacă de co
menzi prealabile are 
loc după un tarif 
convenabil de trans
port, indiferent de 
distanța ce o are de 
parcurs. Prestația 
pentru adusul măr
furilor la domiciliu 
se taxează cu 3 lei 
pentru lin colet pmă 
ia" 3 kg ; cu 5 lei — 

’între 5—JO kg; cu
5 lei + 0,50 lei pen
tru fiecare kg ce de
pășește 10 kg.

Prin casa de co
menzi „Mercur" se pot 
obține și expedia la 
domiciliul rudelor, 
prietenilor, cunoștin
țelor o serie de ca
douri pentru anumite 
evenimente sau 
uniuni familiale, 
pot comanda, 
pildă, torturi
cate sărbătoririi zilei 
de nașteri, băuturi 
fine etc., cu plata an
ticipat.

Comenzile se 
face telefonic,
sind cele două pos
turi amintite sau. di
rect, la sediul casei 
din Piața Splaiului 
nr. 3—5 (blocul turn).

Valoarea minimă a 
unei comenzi trebuie 
să fie de 60 lei. Pre
țurile sînt cele exis
tente în magazinele 
cu amănuntul. Spre 
ilustrare, mențio
năm că la o comandă 
de 2 kg pulpă porc,
1 kg pulpă vacă,
2 kg zahăr, 1 kg orez. 
2 pachete unt. 1/2 kg 
imîntînă, 1/4 kg 
măsline, 4 borcane 
gem de vișine și 20 
ouă (în total în va
loare de 151 lei), se 
percepe o taxă de 
transport de numai
6 lei.

A. GOLIANU

Azi se deschide la halele O- 
bor din Capitală un magazin 
general de textile-încălțăminte 
sub denumirea de „Bazarul 
Obor". în cadrul magazinului 
se pune în vînzare un bogat 
sortiment de articole de îm
brăcăminte și încălțăminte, 
precum și produse de parfu
merie, gablonzuri și jucării. 
Noua unitate de desfacere va 
sta la îndemîna tuturor, fiind 
situată la întretăierea a nume
roase mijloace de comunicație 
care trec pe lîngă halele 
Obor, astfel că accesul va fi 
foarte ușor din toate punctele 
orașului. Plasarea lui în incin
ta halelor Obor îi favorizează 
și pe cei care desfac produse 
agricole să cumpere de aici 
mărfurile de care au nevoie.

Magazinul va fi deschis de 
la orele 8 dimineața pînă la 
orele 7 seara.

întreprinderea agricolă de stat Odobești. Recoltarea strugurilor pentru vinificare Foto : Acerpres

cinema Inventivul

Izvoarele de apă minerală 
de la Slănic au devenit cu
noscute datorită efectului pe 
care îl au în tratarea diferite
lor boli. Cura cu aceste ape 
se poate face și la domiciliu, 
întreprinderea industrială de 
stat Mărgineni — Bacău îm
buteliată și livrează comerțu
lui ape minerale 
rul 3, indicate în 
nice, disoepsii cu 
te, cu hipotonie 
gastrică, ulcere gastroduode
nal© fără manifestații acute, 
litiază biliară, obezitate. De 
asemenea, sînt indicate pen
tru cei sufșrinzi de traheită, 
bronșită cronică, emfizem, 
astm, rinită, faringită, larin- 
gită cronică. Prețul unei sticle 
este de 0,80 lei

de la izvo- 
gastrite cro- 
hipoacidita- 
sau atonia

• Prostănacul — cinemascop : Patria 
(completare Nicolae Klrculescu) — 11,30: 
14 ; 16.30 ; 19 ; 21.30, TomlS - 12,15 ; 14,45 .
17.15 ; 19,45, Melodia (completare Arhi
tectura universului) — 11,15 ; 13,45 ; 16,15.
18.45 ; 21, Flamura (completare O nuntă 
la Olteni) — 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21.
• Un Idiot ta Paris : Republica — 11 ; 
13 ; 15 ; 17, Capitol (completare îndem
nul datoriei) — 11,30 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,31); 
20,45, Feroviar — 10 45 : 13 ; 15,15 ; 17.45 ; 
20,15, Excelsior - Î2 ; 14,15 ; 16.30 ; 19 ;
21.15 Modern — 11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18.30;
20.30 (la ultimele trei cinematografe 
completarea Perfecțiunea e rotundă).
• Cine călărește un tigru : Luceafărul
— 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30, Moșilor 
(completare Găteala capului) — 16; 18,15; 
20.30, Floreasca (completare Printre al
bine) — 16.15 ; 18.30 : 20.45.
• Slndbad marinarul : București (com
pletare O nuntă la Olteni) — 10,45 ; 12,45:
14.45 ; 16.45 : 19 ; 21.
• Cenușă și diamant : Central — IZ; 15; 
18 . 20,45.
• Absență îndelungată : Cinemateca — 
10 ; 12 : 14.
• Agonie șt extaz. — cinemascop : Festi
val — 11.30 : 14.30 ; 17,30 ; 20,30. Grivit»
— 15 ; 18 ; 21 (la ambele completarea 
Permanențe).
• Sora cea mare : Victoria — 11,15; 
13.30: 16: 18.30; 20.45.
• Fantoma» contra Scotland Yard — 
cinemascop ; Lumina (completare Gră
nicerii) - 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, 
Gloria (completare Tămăduire) — 11,15,
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, Volga (completare 
Nicolae Klrculescu) — 16 : 18,15 ; 20.30.
e Program pentru copil : Doina — 9; 10.
• Un lucru făcut la timp : Doina —
11.30 : 13,45 : 16 : 18,30 : 20,45.
• Procesul de la Verona : Union —
15.30 : 18 ; 20.30.
• Sălbaticii de pe Rîul Morțli — Spre 
creste — Gustav nu-și cumpără mașină : 
Timpuri noi — 9—21 tn continuare.
• Testamentul Incașului — cinemascop: 
Ciulești (completare NlcOiae Klrculescu)
— 15,30 : 18 : 20.30. Aurora (completare 
Găteala capului) — 11,15 ; 13,30 : 16 ; 
18.15 ; 20,30. Drumul sării (completare 
Romanțe) — 15 : 17,30 : 20.
« Șeful sectorului suflete — 
scop : înfrățirea Intre popoare 
tare Expresul de noapte) — 
20,15,
• Spartacus — cinemascop (ambele se
rii) : Dacia — 9—19,30 în continuare.
• Femela necunoscută : Buzești — 15,30: 
18 ; 20.30.
« Comisarul X — cinemascop : Crîngași 
(completare 23 August 1967) — 15.30 : 
17,45 : 20.15.
• Faraonul — cinemascop (ambele se
rii) : Bucegi — 16 : 19.45, Arta — 15,30 : 
191
• O zi nu tocmai norocoasă — cinema
scop . Unirea (completare Dacă aș fi 
știut) — 16 : 10,15 ; 20,30.
• Marele restaurant — cinemascop : 
Flacăra (completare Congresul lingviști
lor) - 13,30 : 18 : 20.30.
• Singur pe lume : Vitan (completare 
450 de ani de la tlrnosirea Mănăstirii 
Argeș) - 15.30 : 18 : 20,30.
• Pasărea PhOnlx — cinemascop : Mlo 
rita - 14,30 : 17.30 : 20.30.
• Canaliile : Popular (completare Ma
xim Gaspar) — 15,30 ; 18 : 20,30.
• Cum să furi un milion —' cinema 
scop Munca (completare »e unde vin 
copiii 7) - 16; .18,30-; 20.45. • Cotroceni 
(completare Primăvară obișnuită) — 
15.30 : 10 : 20.30.
• Sus mltnile, domnilor polițiști
cosmos (completare Tovarășa) — .15.30 : 
18 -----

cinema- 
(comple-
ÎS ; 18 ;

îs

: 20.30.
Atît timp cit voi trăi :
. 18.15 : 20,30.
Cine voia S-O ucidă pe 

colentifta 
furnica) — 16 .
țarului Saltan i Rahova 
Se răresc norii) — 15.30

Viitorul

jessie 7 — 
(completare 
18,15 ; 20.30.

•
cinemascop : 
Greierele și
« Povestea
(completare
18 : 20.30.
• Recompensa — cinemascop : Progre 
sul (completare Costumul <!e ceremonie 
românesc) — 15,30 ; 13 ; 20,30 Lira (com 
pletare Piatra și viața) — 15.30 ; 18 ; 
20.30, Pacea (completare Congresul 
lingviștilor) — 15.45 : 18 ; 20.15.
• Secerișul roșu : Ferentari — 15,30 . 
18 ; 20,30.

teatre

• Opera română : Trubadurul — 19;30.
• Teatrul de stat de operetă : Secre
tul tui Marco polo — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 19.30.
• Teatrul Ciulești (în sala Studio a 
Teatrului Național
Omul care a văzut moartea
(In sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 
a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
Martorii Se suprimă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ca-n 
filme — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Palatul Pio
nierilor) : Tigrițorul Petre — 17.
• Teatrul satirlc-muzlca! „C. Tânjise" 
(sala Palatului) : Formația Sincron — 
19,30.

„I. L. Carâgiale") :
16,50,

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR RADIOFONICE 23 — 29 octombrie
PROGRAMUL I. Sfatul me
dicului : Grăsimile în ali
mentația cardiacilor (9,25). 
„De la o melodie la alta" — 
muzică ușoară (10,90). Piese 
instrumentale de estradă 

(10,45). Cronica economică (11,03). Biblioteci șl 
bibliotecari (12,15). Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (13,30). Expediție pionierească. 
Concurs radiofonic cu public pentru pionieri și 
școlari (14,15). Din comoara folclorului nostru (16,40). 
Antena tineretului (17,10). Orizont științific (18,95). 
Cu muzica ușoară pe diferite meridiane (18,20). 
Incursiune in cotidian (18,40). Varietăți muzicale 
(19.40). Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri al dra- 
ma'turgiei românești" — Barbu Ștefănescu Dela- 
vranoea : „Hagl Tudose" (20,45). PROGRAMUL II. 
Aripi tinere. Cerc literar radiofonic pentru școlari. 
Poetul Dan Deșliu de vorbă cu tineri autori (9,30). 
Sultă de melodii — muzică ușoară (10,30). „Tinere
tul, floarea țării" — program de cîntece (11.13). 
Semicentenarul Marelui Octombrie. Interpret! ro
mâni ai rolului Iul Lenln (19,45). Caleidoscop mu
zical (20,40). Simfonia 
George Enescu (23,22).

luni

marți

Il-a tn la major de

PROGRAMUL 1. Sfatul me
dicului : Regimul de viață 
al tinerei mame după ieși
rea din spital (9,25). varie
tăți folclorice (9,30). Parada 
soliștilor și orchestrelor de 

Pe scenele cluburilor : Stu-muzlcă ușoară (11,15).
dioul de poezie al Universității populare București 
(12,15). Meridiane. Săptămîna culturală pe glob. Tri- 
centenar Jonathan Swift (15,05). Inșir-te mărgărite 
(emisiune pentru copii) (17,10). Odă Umbli române 
(18.30). Melodii-magazin (21.25). Moment poetic. Din 
culegerile de poezie populară de Mihai Eminescu 
(22.45). ..Reverie" — muzică ușoară (23,00). PROGRA
MUL II. Muzică ușoară interpretată la diferite in
strumente (8.00). Cu cintec și joc pe plaiuri mol
dovene (8,35). Muzică de cameră de compozitori ro
mâni (9.00). Ochiul magic (emisiune de știință și 
tehnică pentru școlari): Extemporal radiofonic (9.30). 
Antologie de literatură universală : Din povestirile

■

SI

descurcărețul
(Urmare din pag. 1)

ceva și-a mers mai repede". Trebuie 
să mărturisesc faptul că amănuntul 
acesta mi-a împovărat de contrariere 
toate sentimentele frumoase trăite in 
fata conștiinței de demnitate, de om 
cu rostul său, pe care-o simțisem la 
acel țăran care avea — primul din 
toate generațiile — „pensie ca no
tarii, ca învățătorii, ca funcționarii 
de la oraș". întrebările mi-au năvălit 
indignate; „Dar de ce ? Nu are vîrsta 
respectivă ?“ Ba da. „Nu întrunește 
condițiile prevăzute ?“ Ba da. „Nu 
are dreptul la această pensie prin 
statut?" Ba da. Atun-’?! De ce a 
mai fost nevoie de „cinstirea" cuscru
lui Costică ? 1 Și, am priceput : cus
crul Co8tică este un băiat descurcă
reț. El și-a dat seama că zecile sau 
sutele de cooperatori vîrstnici care-i 
trec prin mînă sînt îneîntați de orîn- 
duirea în care trăiesc, de ceea ce s-a 
dobîndit pentru ei. Și s-ă gîndlt : de 
ce n-ar profita de pe urma acestei 
îneîntări lăsînd impresia că pensia 
pentru țărani o dă el și nu virtutea 
z.ecilor de ani de luptă pentru socia
lism, nu munca acestor oameni al că
rei plusprodus nu mai este însușit de 
alții, ci se acumulează spre propria 
lor bunăstare.

Descurcăreț băiat, cuscrul Costișă ! 
îți vine să te uiți la el si să zici : 
„Uite, mă, cum a știut Să-ntOărtă lu
crurile".

Ingenioase s-au dovedit șl două 
educatoare din Hunedoara ' despre 
care, dacă nu s-ar fi certat intre ele, 
desigur că încă multă vreme n-aș fi 
auzit. Astfel, însă, s-au reclamat una 
pe alta și, pînă la urmă, a ieșit lâ lu
mină adevărul care le cam întunecă 
pe amîndouă. Dar să luăm lucrurile 
ceva mai sistematic : una dintre for
mele consistente de acordare de bu
nuri șî servicii membrilor societjrtii 
noastre în mod gratuit, susținute din 
fondurile sociale de consum, o con
stituie condițiile puse la dispoziția 
tinerei generații, condițiile In cere 
ne putem crește copiii. Statul plă
tește din fondurile sociale de con
sum alocații pentru l 500 000 de co
pii, ceea ce reprezintă în anul 1965 
— conform lucrării citate — 
2 676 000 000 de lei. în afară de aceas
ta. statul sau Organizațiile coopera
tiste finanțează căminele, creștrie, 
grădinițele, statul acordă manualele 
gratuite elevilor — la 3 400 000 de 
elevi — cheltuiește 10 000 de lei ne 
an pentru pregătirea fiecărui stu
dent. r.Folo.ș-■ ehor.m < Rentru toți ■ mem
brii societății noastre,' ..'

Ce; -s-au gîndit- cele :'louă preopi
nente : de ce. dacă tot se află în 
miezul lucrurilor, n-ar trage el* un 
folos mai mare ? Si, deăcnrcărete. au 
procedat la o acțiune pe care, în
tr-adevăr, justiția nu are cum s-o 
condamne, ci rămîne numai la lati
tudinea bunului simt ; au început să' 
ducă o luptă acerbă pentru a lua sub 
oblăduirea lor, la grădinițele, resnec- 
tive, copiii oamenilor cu funcții im
portante din oraș. Calculul e, simplu : 
dacă ele tot sînt n’ătite de societate 
ca să îngrijească tinerele vlăstare, 
de ce n-ar îngriji acele vlăstare de 
pe urma cărora ar putea trage măi 
mult folos. Nu merg mai departe, 
pentru că aici am intra în zona unei 
alte răni : aceea a traficului de in
fluentă. care merită o discuite. s*Da- 
rată. De reținut numai atît :, des
curcăreții s-au adaptat, noilor' con
diții economice, au găsit modalitatea 
de a profită personal de pe urma 
unei atît de mari realizări sociale 
cum sînt. gratuitățile pentru copii în 
tara noastră. , .

scrlltorulul Argentinean Bernardo Kordon (10,30). 
Actualitatea muzicală (15,30). De la duet la sextet — 
muzică de operă (18,30). Noapte bună, copii : „Din 
Isprăvile lui Nastratin Hogea" (20,30). La micro
fon, lnterprețll Margareta PIslaru șl Salvatore 
Adamo (21,50). Concert cu prilejul zilei Națiunilor 
Unite. Transmisiuni din Budapesta, Geneva și New 
York (22,30).

PROGRAMUL I. Statul me
dicului : Recomandări pen
tru cel ce lucrează la su
darea metalelor (9,25). Cîn
tecele tinereții (10,45). Perle 
folclorice (12,35). De ce ? De 

unde 7 De clnd 7 (emisiune pentru școlarii din 
clasele I—IV) (14,15). Concertul melodiilor (14,30). 
Actualitatea literară (15,05). Semicentenarul Mare
lui Octombrie. în vizită la Institutul unificat de 
cercetări nucleare din Dubna (16,30). Cîntece și 
jocuri populare (16,45). Ziua Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România (17,10). uzina văzută 
de aproape (18,05). Antena tineretului (18.40). „La 
porțile dorului" — emisiune de folclor (20,5*0). PRO
GRAMUL II. Noua geografie a patriei (emisiune 
pentru școlari) (9,30) Bibliotecă de literatură ro
mână : Marin Preda — „Risipitorii" (10,30). Concert 
de prînz (14.08). Jocuri populare (16,20). Memoria pă- 
mîhtului românesc (17,40). Actualitatea cinemato
grafică. Ediție pentru cinecluburi (18,25). Poemul 
simfonic ,Narcisse" de Ion Nona Ottescu (18,40). 
Transmisiune din sala mică a Palatului a recitalului 
violoncelistului Radu Aldulescu (20,00). Teatru ra
diofonic: „Mutter Courage" de Bertolt Brecht (21.30).

miercuri

JOI
PROGRAMUL I. Radioma- 
gazlnul ascultătoarelor (9,30). 
„Viers, nai și strune" — 
melodii populare (10,30). 
Muzee și expoziții : Aspecte 
de la Colocviul internațio

nal „Constantin Brâncuși" (15,05). Voci tinere la 
microfon (17,10). Radiosimpozion. Autoritate și răs
pundere în conducerea activității economice (18.05). 
Varietăți muzicale (19.40). Antena tineretului (21.05). 
PROGRAMUL II. Cîntece *1 jocuri populare (8,45).

Lectură iu premieră : Franclic Munteanu — „Re
întoarcerea" (10,30). Lucrări corale de Sabin Drăgoi 
(11,00). Din țările socialiste. Semicentenarul Mare
lui Octombrie. Alma-Atâ, ăzi (11,15). Concert de 
prînz (14,08), Miorița : Dansul popular românesc 
(15,30). Sfatul medicului : Combaterea unor deprin
deri neigienice ale copilului (10,15). Luminile ram
pei. Din spectacolele Operei române (17.10). Melodii 
cu dedicații (18,00). tn Jurul globului (19,45). Trans
misiunea concertului orchestrei simfonice a Radio- 
televlziunli. Dirijor Emanuel Elenescu (20,00).

vineri
PROGRAMUL I. La micro
fon, melodia preferată (8,25). 
Sfatul medicului : Căderea 
părului — măsuri de com
batere și prevenire (9,25). 
Album de canțonete (10,45). 

orchestrelor de muzică ușoa-Parada soliștilor și a ___________ ___ ________ ...__
ră (11,18). Dumbrava minunată (emisiune pentru șco
larii din clasele I—IV) (14,15). In slujba patriei (17,10). 
Concert ghicitoare — muzică din opere (17,40). An
tena tineretului : „Drepturile celei de a Vil-a arte" 
(13,40). Concert de melodii românești (19,00). Pagini 
de mare popularitate din creația scriitorilor noștri : 
Al. Vlahută — „România pitorească" (21,05). Me
lodii-magazin (21,25). PROGRAMUL II, Start, spre 
extraordinar (emisiune pentru tineret) (9,30). Teatru 
radiofonic. Semicentenarul Marelui Octombrie : 
„Orologiul Kremlinului". Adaptare radiofonică după 
piesa lui Nikolai Pogodin (10,15). Album folcloric 
(13,00). Șirag de melodii (15,20). Prime audiții de 
operă : „Bărbierul din Sevilla" de Paislello (17,10). 
Pagini despre Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie : Gala Galaction, Ion Pas, Scarlat Calimachi 
(18,25). Carnet plastic : Oaspeți străini participant! la 
Colocviul internațional ~..Constantin Brâncuși" (22.15).

PROGRAMUL I. Metronom 
’87 (9,25). Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică 
ușoară (11,15)..-Album sonor 
(12.35). Scriitori ai secolului 
XX: Konstantin PaustOVSki. 

.Colaborează Tatiana Nicolescu și Pop Simion (17,10). 
In jurul globului (18,05). Soliști de muzică ușoară

sîmbătă

(18,20). Mari cupluri ale iubirii î „Tamerlan șl Blbl- 
Hantm" (21,05). Album da romanțe (22,15). Moment 
poetic. Varlațluni pe tema fabulei „Greierele și 
furnica" (22,45). Muzică de dani (0,05). PROGRAMUL 
II. „Iți mulțumim, partid cutezător" — program de 
cîntece (8,20). File de legendă. Cetatea Poenari (9,20). 
Capodopere ale literaturii : „Martin Eden" de Jack 
London (19,30). Călătorie In istoria civilizației (emi
siune pentru tinerii ascultători) (11,15). Cîntecele 
anotimpurilor (12,45). Concert de prînz (14,08). Mituri 
și legende : Legendele Incașilor (15,30). Ilustrate 
muzicale (18.00). Scriitori la microfon : Alexandru 
Andrlțolu (19,45). Transmisiunea concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat „George Enes
cu", Dirijor Henry Selblng (20.00). Ritm și melodie 
(23,22).

duminică
PROGRAMUL I. Teatru 
radiofonic pentru copil : 
„Pe urmele unui cerb". 
Dramatizare după romanul 
„Mieii sălbatici" de Ernest 
Tompson Seton (8,00). 

sate" (9.15). Varietăți muzi- 
pentru toți" (12.00). Estrada

„Transmitem pentru 
cale (9,55). „De toate 
duminicală (13,10). Mozaic muzical (15,00). Radlo- 
magazin sportiv (20.05). Teatru Scurt : „vară șl vis
col" de Stefan Bănulescu (20.20). Muzică de dans 
(23,00). Melodiile nopții (0.05). PROGRAMUL II. Val
suri nemuritoare (7,35). Piese instrumentale (9,15). 
Actualitatea cinematografică - Premierele săptă- 
mînli (10,45). Din cele mai frumoase cîntece, cele 
mai frumoase (12,15). Cîntă Angela Moldovan (12,55). 
Concurs cu public - „Plimbare prin Cișmlgiu" 
(15,10). Din albumul muzicii de estradă (16,05). „La 
horă-n sat" — emisiune de cîntece și jocuri (16,30). 
Revista literară radio (17,30). Opera „Flautul fer
mecat" de Mozart - montaj muzlcal-literar (18,00). 
Melodii-magazin (19.05). Album de romanțe (2ț,40), 
Festivalul muzical International „Săptăminile vie- 
neze 1967" (23,07). Muzică de dan» (23,40).

Si ajungem acum la un aspect si 
mai grav, care îmbracă forme lusti- 
fiabile. Am asista* la .procesul Penal ■ 
intentat unul medie de ciȚciithșcrlntie 
care vindea medicamentele ne . care 
statul i le dădea snrp s le acorda 
gratuit bolnavilor. Descurcăreț *rn, 
nu ? Justificarea "lui a fost următoa
rea,; „De ce nu le-ar fi v-îndut., cînd 
si alti coleg! de-ai lui practică aceas
ta înt.r-un mod mai vonjat, adică dau 
medicamente gratuite nu ' acelora 
care- vin la corisultatia. gratuită -de la - 
dispensar, cl celor care găsesc for
ma de a Ie plăti vizita în mod .par
ticular", Descurcăreți șl aceștia, nu ?

în 1985. aflăm din aceeasî carte, 
statul a cheltuit 5'67'4 060 000 de 1*1 
pentru sănătate,. „De ce. —- și-or fi 
spus respectivii medici — acest ca
pitol al fondurilor sociale de con
sum să se împartă egal pe toți mem
brii societății și să nu tragă un fo
los mai mare dumnealor, cei cara 
sînt chemați să administreze o parte 
din aceste fonduri".

Bineînțeles că nu fiecare om știe 
să-și calculeze salariul real și tn 
funcție de fondurile sociale de con
sum pe care i le atribuie ortnduirea 
socialistă. Mal mult decît atît, de la 
an la an aceste fonduri cresc — crese 
substantial. Iată încă două cifre din 
lucrarea citată : „24 180 de milioane 
— adică 24 de miliarde de lei repre
zintă pe anul 1965 veniturile globale 
obținute de populație din fondurile 
sociale de consum". Si : „tn 15 ani 
fondurile sociale de consum au cres
cut cu 442 la sută". Cifre impresio
nante, care, desigur, fac eu ochiul 
„descurcăreților". Calculul lor e sim
plu : în societatea noastră an de an 
cresc beneficiile pe care le are 
populația din fondurile sociale de 
consum. Nu tot omul însă tși ’ dă 
seama de aceasta, și atunci, uneori, 
nu-i prea greu să lași impresia că 
faci o favoare acordînd drepturi care, 
de fapt, rezultă șl sînt conferite de 
însusi gradul de dezvoltare al orîn- ■ 
duirii noastre.

Pînă ce sînt depistați, „descurcă- ț 
reții" încearcă să facă comerț cu 
ceea ce socialismul oferă ca o cuce
rire a muncii tuturor.

Tot ceea ce este fond social de 
consum are ca sursă produsul pen
tru societate pe. care-1 realizează fie
care om prin numea sa. tar cine în
cearcă într-o formă sau alta, să-și 
însușească în mod particular ceea ce 
este dreptul nostru al tuturor. în
seamnă că de fapt ne exploatează. 
Concluzia e evidentă : Pentru ex
ploatare, . orînduirea noastră are, 
încă de la inițialele ei. legile cele 
mal categorice.

I
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• Avalanșă de recor
duri mondiale la ciclism 
©Trăgătorul Gh. Flo- 
rescu - medalia de 

argint

CIUDAD DE MEXICO 22 (A- 
gerpres). — Concursurile pre- 
olimpice de la Ciudad de Me
xico au înscris pe tabela per
formantelor noi recorduri și re
zultate de valoare. Reprezen
tanții României au ciștigat cea 
de-a 5-a, medalie, prin trăgăto
rul Ghcorghe Flarescu, clasat 
pe locul al doilea la talere, a- 
runcate din șanț cu 197 puncte — 
la un punct diferență, de J. Beck 
(S.U.A.), cîșfigătorul probei. Ltt 
armă liberă calibru redus, po
ziția culcat 60 focuri, victoria a . 
revenit lui A. Gherasihiănok 
(U.R.S.S.) cu 598 puncte — re
cord mondial egalat. N. Rotam 
IRomânia) a ocupat locul 8. cu 
592 puncte.

Un impresionant număr de 
recorduri mondiale a fost înre
gistrat în întrecerile de ciclism 
de pe velodromul. Calles. In 
proba de l 000 m cu start de pe 
loc nu mai puțin de 6 cicliști 
cu depășit recordul mondial o- 
ficia.1 (Sânte Gaiardoni — T 07” 
27 100). Cîștigătorul probei a fost 
italianul Gianni Sartori cu 1' 
04” 61'100. urinat de Trentin 
(Franța) 1’ 05” 41 100. Balke (O- 
landa) V ”
(Fra nța) 
(U.R.S.S.)

05” 66 100. Morelnn
1’ 05” 75 100. Agapov
V 05” 84 100, Goens 

(Belgia) 1’ 06" 72 100. Alte re
corduri mondiale stabilite in 
concurs și în tentative oficiale : 
4 000 m : Jlri Daler (Cehoslova
cia) 4' 45" 94 100 (v. rec. Groen 
— O’anda -- 
m lansat . 
(U.R.S.S.) 10” 
lansat : Pietre Trentin (Franța) 
27” S5! 100 : 1 000 m lansat:
Luigi Borghett.i (Italia) 1’ 01"
14 100. . .

Cursa de 20 kilometri marș 
s-a soldat cu o surpriză, pri
mul loc revenind mexicanului 
Jose Pedraza - 1 h 34’ 22”,
urmat. de Ha.ns Reimann 
(R.D.G ) -- 1 h 75’ 56". Ghenedl 
Agopov (U.R.S.S.) - 1 h 36’ 02”. 
Campionul. olimpic. . Italianul 
Abdon Patniih, a sosit al 6-1,ea 
cu timpul de 1 h 96’ 79”.

ReiUliate din. turneul de polo 
pe ană : Iugoslavia—-Ital’a 7 -5: 
U.R.S.S,—Cuba 8—6 ; Mexic-- 
Japonia. .6—5.

4’ 50” 21'100; 200
Omar Pakhadze

69'100 : 500 m

CICLISM : Nou record 
național de juniori

leri, pe velodromul Diuămo din 
Capitală, tinărul ciclist Florin Pur- 
căr’iș (Steaua) a făcut o tentativă 
de dohorire a recordului național 
al orei la juniori. tn 60 de minute. 
F. Purcăruș a acoperit 40,170 
km, intrecitld attfel cu peste SOO m 
vechiul record, deținut de Ș. Gre
gorian.

Rezultate din

FOTBAL Învingînd
pe fostul lider

ARGEȘENII
AU TRECUT
PE PRIMUL LOC

REZULTATE TEHNICE

• STEAUA - F. C. ARGEȘUL 2—3 (2—0). 
din 11 m și min. 85), Olteanu (min. 50) pentru 
pentru Steaua.

• DINAMO BUCUREȘTI — JIUL 0—0.

(min.

(min.

(min.

(min.

V

Constantin (în

Au marcat : Dohrin (min. 69 
Argeșul ; Soo (min. 25 și 40)

1—0 (1—0). A marcat : TufanFARUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA
21).
STEAGUI, ROȘU — PROGRESUL 1—1 (0-1). Au marcat : Necula 

48) pentru Steagul roșu ; Țarălungă (min. 6) pentru Progresul.
PETROLUL — RAPID 1—9 (0—9). A marcat : Dridea I — din 11 m 
75).
UNIVERSITATEA CLUJ — U.T.A. 1—9 (0—0). A marcat : Coman
62).

• A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO BACĂU 2—1 (1—1). Au marcat: Du
mitri* III (min. 12). Timpânaru, (min. 51) pentru mureșeni ; Cernat (min. 26) 
pentru băcâoani.

După ce Constantin
— remarcabil și ieri 
prin claritate în cons
trucția jocului pînă în 
motnctitul accidentării 

a provqoat cele 
două, goluri înscrise 
de Soo în prima parte 
a derbiului Steaua- 
F.C. Argeșul, nu cred 
că mai era vreun spec
tator care să mizeze pe 
victoria piteștenilor. De 
altfel aceștia nici nu 
păreați că privesc cu 
seriozitate întrecerea, 
chiar la scorul defavo
rabil lot cu 0—2, per- 
mttindu-și, inclusiv în 
apărarea imedială (1), 
unele scamatorii tehnice, hai să zi
cem, bune pentru o partidă amicală.

Și, totuși, după pauză, luînd lu
crurile cevțr mai în serios, piteșteuii 
au egalat și apoi âtt. schimbat rezul
tatul spre profitul lor I

De lapt, slăbiciunile de,.ieri ale e- 
thip.ei Steaua se văzuseră încă din 
primele 45 mințite, insă ele fuseseră 
estompate de golurile marcate. Apără
torii centrdli, D. Nictilae și în special 
Ilftlmăgeanu, nu arătau forma obiș
nuită. iar, în plus. Vigu ne confirma 
că nu se simte în largul lui pe postul 
de fundaș. Moda aceasta, a fundași
lor ziși ofensivi, dar care nu sînt în 
stare șă-și îndeplinească prima lor o- 
bligație (adică să deposedeze de min
ge adversarul), a păgubit rieri direct 
Steaua, ambele goluri din acțiuni ale 
piteștenilor avîndu-șf originea în zona 
lui Vigu. Dacă la carențele apărării 
imediate semnalate mai sus adăugăm 
accidentarea lui D. Popescu (înlo
cuit nesatisfăcător de Jenei), urmată 
de aceea a lui Constantin, găsim cite-
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va dintre principalele motive ale îri- 
frfngerii militarilor.

Se spune că Învingătorilor li se 
iartă totul, dai sâ ne abatem de la o 
asemenea practică inutilă. F.C. Ar
geș esle acum, după zece etape, 
huntnșa clasamentului, are noi obli-
ga|ii; nu

1 ■**
V

mijloc), gata sâ „specul

I V,'
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Incepind de duminicii seara. Tea
trul Național „I. L. Caragiale" pre
zintă la sala „Comedia" noua pre
mieră a actualei stagiuni : „Zece 
zile care au zguduit lumea", de Hei
ner Muller și Hager Stahl, după car
tea cu același titlu a ziaristului a- 
merican John Reed. In traducerea 
lui Al. Philippide. piesa prezintă 
Șaptesprezece scene din timpul Ma
rii Revoluții. Socialiste din Octom
brie, evocate de ziaristul american. 
Spectacolul este pus in scenă de re
gizorul Mihai Dimiu. Distribuția este 
alcătuită din numeroși interpreți, 
cuprinzînd actori din diferite gene
rații, majoritatea de la Teatrul Na
tional.

însemnătatea istorico-mondială a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc-, 
tombrie. despre ecoul pe care revoț 
luția l-a avut în întreaga lume, des* 
pre participarea oamenilor muncii 
din țara noastră la apărarea și spri
jinirea revoluției.

La cinematograful „Modern" din- 
Suceava a avut loc duminică dir. 
mineața un simpozion despre „Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, eveniment de răscruce 
în istoria universală". In înche
iere a fost prezentată o gală d<* fil
me documentare pe tema „50 de' 
ani de realizări ale științei și cul
turii sovietice".

leze” o eventuala imprecizie a portarului piteștean, 
Coman Foto : R. Costin

Sosită în turneu în tara noastră, 
formația de estradă „Estonia", sub 
conducerea artistică a lui Vladimir 
Sopojnin, artist emerit al R.S.S. Es
tone. a prezentat duminică seara 
primul spectacol la Casa, de cultură 
a tineretului din Iași. Publicul a răs
plătit cu vii aplauze pe artiștii 
oaspeți, care au oferit un spectacol 
alcătuit din dansuri, muzică ușoară, 
muzică de jaz. numere acrobatice.

. ,<r
O interesantă manifestare, intitula-^ 

tă „Călătorie pe hartă de ta Mos
cova la Leningrad" a avut loc la 
Deva, cu care prilej au fost înfă
țișate succesele obținute de poporul 
sovietic în cei 50 de ani de construe-' 
ție a noii societăți.

SERIA I : Chimia Rimmcu Vîlcea — Metiom Brașov 2—1 ; Chimia 
S iceava — Metalul București 2—0 ; C.S M.S Iași — Portul Constanța
1 -l ■ C.F.R. Pascctni — Victoria Roman 1—0; Ceahlăul Piatra Neamț 
— Poiana Cimpina 2—0 ; Electronica Obor — Politehnica București
2 2, Flacăra Morem — Siderurgistul Galați 1—0. După zece etape, in 
clas~m®nl conduce C.S.M:S Iași cu i7 puncte.

SERIA A II-A : G.F.R Timișoara — Minorul Baia Mate 0—0 ; Gaz 
metan Media» — Politehnica Timișoara 1 — 1 ; Vagonul Arad — Crișul 
Oradea 0 —0 ; C.S.M. Sibiu — C.F.R Arad 2—1 ; C.F.R Cluj — A. S. 
C gir 6 -0 , C.S.M Reșița — Metalul Hunedoara 0—0 ; Olimpia Oradea 
- industria sirmei Cimpia Turzii 1—0. După zsce etape, în clasament 
conduce C.F R. Timișoara, la egalitate de puncte — 14 — cu Vagonul 
Arad.

mai este, ca în anii trecuți, 
o tipări și neexperimentată echipă. 
Piteștenii au arătat duminică atîtea lu
cruri Irunionse, tactic și chiar tehnic, 
incit este păcat să asistăm la risipirea 
călit; Iilor, într-un noian de „superfi
cialități”. Dintre acțiunile pozitive 
menționăm : Jcrcan, din „apărare” (I), 
lansează perfect pe Kraus care-i luase 
locul pe aripă, cursa irezistibilă a a- 
cestuia poale fi stopată doai prin 
fault în careu, urmează penalti-ul 
transformat de Dobriu și egalarea 
scorului. Alt exemplu : Nuțu, plecat 
fulgerător pe contraatac, centrează 
precis lui Dobrin, „drop” al acestuia 
de la 16 metri, o execuție tehnică, 
fără exagerare excepțională, din care 
rezultă golul victoriei. (Cît privește 
primul punct înscris de piteșteni. vina 
apărătorilor militari este și de alt or
din. Ei s-au oprit la semnalizarea de 
ofsaid a tușierului, dar au uitat — Și 
e doar un lucru elementar 1 — că doar 
fluierul arbitrului principal oprește 
regulamentar jocul).

în „deschiderea” acestui derbi, 
șit ca spectacol, un meci anost, 
namo-Jiul, sub orice critică. Din 
cale, relatările corespondenților 
tri conțin lucruri puțin măgulitoare și 
despre multe dintre partidele dispu
tate în țaiă.

reu-
Di- 
P* 

noș-

Valeriu MIRONESCU

Anunțarea, . zilele 
trecute. a loturilor 
noastre renrezentative 
de fotbal în vederea 
partidelor amicale cu 
selecționatele Poloniei a 
suscitat, cum era si fi
resc. atenția Iubitorilor 
de fotbal. In legătură 
eu componența loturi
lor. redactorul rubricii 
noastre de sport a soli
citat părerea unui 
binecunoscut specialist, 
maestrul emerit al 
sportului TITUS OZON, 
internațional. actual
mente antrenor.

„Echipa națională — 
noțiunea 
poate de 
buie să 
adevărat 
mai bun 
reprezinte __  ... _ __
chintesența lui. In a- 
cest sens devine cu a- 
tît mai necesară inclu
derea integrală a ele
mentelor valoroase și 
nicidecum sacrificarea 
unora pentru întărirea 
formațiilor B sau de 
tineret, cînd confrun
tarea fotbalistică inter* 
țări se desfășoară pe 
mai multe fronturi, 
cum este Cazul acum 
cu fotbalul nostru. Pri
ma reprezentativă tre
buie să aibă in astfel 
de condiții prioritate, 
aș spune absolută. Se- 
.lectia a căutat, de data 
aceasta. s„’. .5 
acestei cerințe, 
cred că ar mai 
reflectat asupra 
corective, in așa 

să putem soune că 
trimis , la Cracovia 
ce al-e mal bun la 
actuală fotbalul ro

mânesc.
La alcătuirea lotului 

este apoi necesar să se 
aibă în vedere multiple 
eventualități, să se pre
vadă diverse situații — 
inclusiv necesitatea în
locuirii unor jucători 
accidentați sau a căror 
capacitate de efort pre
zintă scăderi. Mi se 
pare mai puțin solidă 
linia de mijlocași. In
tr-adevăr. valori deose
bite între mijlocașii e- 
chipclor din, divizia 
A nu prea există : dar 
aceasta nu înseamnă a 
selecționa 
virtutea 
Popescu 
Calități, 
parcursul unui meci are 
vizibile scăderi de vi
talitate. Mi se pare 
hazardată apoi selectio-

se 
tre

cu 
are

să

este cît 
clară — 
Cuprindă 

tot. ce 
fotbalul :

1 intr-adevăr

narea lui Ghergheli, 
, cînd întreaga lui echipă 
merge foarte slab — și 
el nu 
puțin excepție — nu 
știu 
includerea sa în loț.

Din lectura listei 
înaintașilor reiese că ar 
fi necesară includerea a 
încă unei rezerve, pen
tru asigurarea pe în
treg parcursul meciu
lui a vigorii șl incisivi
tății contraatacurilor. 
Repet că în gene
ral (mențiunile sau 
sugestiile de mai sus 
nu le consider a avea 
caracter critic) echi
pa mi se pare mult 
mai judicios alcătuită! 
prezintă anumite garan
ții de stabilitate și omo
genitate.

In legătură cu pro
blema omogenității — 
a spus în continuare 
Titus Ozon — remarc

face cîtuși de
ce a determinat

n t e

cit 
am 
tot 
ora

să răspundă 
Totuși, 
trebui 
unor 

fel în-

jucători în 
inerției. D. 
are anumjte 

dar pe

faptul că în unele ziare 
au apărut false „nedu
meriri” sub forma în
trebării : de ce a fost 
criticat ca negativ prin
cipiul selecției din 8 
cluburi a reprezentati
vei divizionare (înfrîn- 
tâ sever la Budapesta), 
cînd. selecționate în a- 
celași fel, echipele 
noastre B și de tineret 
au obținut rezultate fa
vorabile ? Se amintea 
chiar că echipa Angliei 
a ciștigat campionatul 
mondial, deși „unspre- 
zecele” respectiv cu
prindea jucători din 7 
cluburi.

Adevărul e că prin
cipiul alcătuirii pestrițe 
a echipelor naționale 
este întotdeauna de ne
dorit. Totul depinde 
iasă de valoarea adver
sarului, de presiunea la 
care e supusă în cursul 
jocului o echipa astfel 
alcătuită. Luați o echi
pă formată din jucători 
de o anumită valoare 
nu din 8, ci din 11 clu
buri, și puneti-o să joa
ce împotriva unei echi
pe sensibil moi slabe, 
net inferioare, și o va 
învinge la 3—4 goluri 
diferență. Puneți însă 
selecționata-mozaic în 
fața unei formații de 
valoare medie, de forță 
relativ egală — și fisu-

rile celei dinții vor a- 
părea evidente, vizibile 
pentru oricine privește 
cu ochii, așa cum s-a 
și întimplat de altfel în 
cazul echipelor noastre 
B și de tineret, care, 
deși au învins, vreme 
îndelungată nu și-au 
găsit cadența, au acțio
nat fără cursivitate și 
coeziune, victoriile — 
ambele pe teren pro
priu 
abia

Si, 
neti 
după . 
ției pestrițe în fața unui 
adversar puternic și se 
va vedea cum din „o- 
mogenitatea și coeziu
nea” ei nu rămîn decît 
țăndări ! Așa cum a 
fost, de altfel, cazul la 
Budapesta. Pe motivul 
că un cazan de aburi 
construit din zeci de 
petice poate rezista Ia 
o presiune de 2—3 at
mosfere (chit că s-ar 
face bucăți la o pre
siune mai mare I), nici 
un tehnician serios și 
cu competentă în ma
terie nu s-ar declara 
adeptul construcției 
unor astfel da cazane.

Cît privește cazul e- 
chipei Angliei, cam
pioană mondială. este 
perfect adevărat că eă 
a fost formată din ju
cători de la 7 cluburi 
și că in timpul marii 
competiții n-a fost su
pusă unor presiuni u- 
șoâre. Dimpotrivă, cam
pionatul mondial a 
constituit un adevărat 
maraton. Insă toate a- 
cestea constituie numai 
o jumătate de adevăr, 
pentru că cealaltă ju
mătate — dată, se pare, 
uitării — este că Ram
sey a avut la îndemînă 
lotul respectiv și l-a 
supus unui regim de 
pregătire intensă și de 
omogenizare nu cîteva 
zile. ei. dacă nu mă în
șel. aproape doi ani.

Lucrurile acestea sînt 
clare pentru orice om 

ale

— conturindu-se 
înspre final.
mai departe, pu- 
echipa alcătuită 
principiul selec-

„de meserie” în 
fotbalului ; păcat este 
cînd 
lui 
care ____ ____ _ _ ,
de bună credință, dar de 
pregătire — privește 
lucrurile simplist și pe 
deasupra, capătă posi
bilități de a răspîndi 
confuzii în fotbalul nos
tru, susținînd „princi
pii” care nu ne vor 
duce niciodată înainte”.

„opiniile” 
de

omu-
nespecialitate. 

lipsit dacă nu

CAMPIONATE, COMPETIȚII

SUCCES
Din țară..

ECHIPELOR DE VOLEI!

BASCHET, campionatul feminin, 
etapa I : Constructorul București- 
Voința București 59—50 ; Rapid-Pro- 
gresul București 49—47 ; Mureșul Tg. 
Mureș-Crișul Oradea 55—53 ; 
Brașov-Unlversitatea Cluj 
Politehnica București-I.C.F.

Voința
37—35 ;
56—40.

Duminică, în numeroase loca
lități din regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară, au avut loc ex
puneri, simpozioane, seri literare 
și de poezie. Cadre didactice uni
versitare, profesori au vorbit despre

Ieri, la mai multe cămine cultu
rale din regiunea Crișana, au avut 
loc expuneri și 
Marea Revoluție 
tombrie, precum 
ral-artistice care
și recitări clin literatura română și 
sovietică, evocînd momente din zi
lele Marelui Octombrie.

(Agerpres)

conferințe despre 
Socialistă din Oi- 
și programe cultu- 
au cuprins lecturi

Telegramă
Cu ocazia constituirii noului gu

vern iranian, in care Ardeshir Za- 
hedi deține în continuare funcția 
de ministru de externe, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, i-a adresat o telegramă 
de felicitare prin care, urîndu-i 
succes în activitatea viitoare, ex
primă încrederea în dezvoltarea 
continuă a cooperării multilaterale 
stabilite între cele două țări.

„Zilele medicele
balcanice1'

începînd de duminică. în Capi
tală se desfășoară „Zilele medicale 
balcanice”. Participă delegați din 
țările balcanice și ai altor organi
zații medicale internaționale.

în cele patru zile cît va dura a- 
ceastă manifestare vor avea loc 
cea de-a IN-a reuniune a Consi
liului general al Uniunii medicale 
balcanice, o sesiune științifică și șe
dința solemnă consacrată celei 
de-a 35-a aniversări a creării U- 
niunii medicale balcanice.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea ș-a men

ținut frumoasă și a continuat să 
se încălzească. Cerul a fott 
mult senin. Vîntul a suflat 
general slab. Temperatura 
rului la ora 14 oscila între 
grade la Joseni și 23 de grade 
la Oravița. In București; vre
mea a fost frumoaslă. S-a încăl
zit ușor. Cerul s-a menținut mal 
mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura ma
ximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 octombrie. în țară : 
vremea devine instabilă, înce- 
pînd din vestul țării. Cerul va fi . 
temporar noros. Vor cădea ploi, 
mai frecvente în Transilvania, 
Banat și Oltenia. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime. 
vor fi cuprinse între 2 și 12 gra
de, iar maximele între 10 și 20 
de grade, mai ridicate la înce
putul intervalului. Ceață locală.

' In București : vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii în a doua parte 
a intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creș- ” 
tere la început, apoi în scădere 
ușoară. Ceață.

mai* 
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ÎN ÎNTlMPINAREA ZILEI FORȚELOR ARMATE
BACĂU (corespondentul „Scin- 

teii"). — La galeriile Muzeului de 
artă din Bacău a avut loc ieri ver
nisajul expoziției de pictură, sculp
tură și grafică a studioului de artă 
plastică al armatei. Expoziția, or
ganizată cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate din tara noastră, reflectă, 
printr-un număr de peste 100 de 
lucrări, diverse aspecte ale muncii 
de pregătire ostășească și de educa
ție patriotică, precum și unele fapte 
eroice ale poporului nostru în în-

delungata sa luptă istorică pentru 
dreptate și libertate. Atrag atenția 
în mod deosebit lucrările de sculp
tură „Vînător de munte" și „Por
tret de erou", semnate de Vasile 
Barabaș. picturile „Eroul căpitan Ig
nat", „Contraatac la cota 100 (Mără- 
șești)“ și „Apus de soare în Mara
mureș". ce aparțin lui Paul Atana.-. 
siu. De asemenea, au fost apreciate 
și unele lucrări de grafică executa
te de Mircea Pavel, Iosif Santa și 
Angela Spiridonescu.

în această dimineață vor părăsi 
Bucureștiul, de pe aeroportul Bănea- 
sa. îndreptindu-se spre Istanbul, lo
turile reprezentative de volei ale 
țării noastre care, după cum am 
mai anunțat, urmează să participe 
la campionatele europene. Cele două 
loturi românești sînt alcătuite ast
fel : FEMININ — Ivănescu, Chetsan, 
Constantirthscu. Rebac, Bogdan, C&u- 
nci, l’opescu, Florescu, Szekely, Ștc- 
fănOscu, Baga (antrenor : St Stroe) ; 
MASCULIN - Drăgan. Udiștcanu, 
Cozonici. Schreiber, Tîrltci. Christia- 
nl, Crețti, Ganciu, Smerecinschl. Bar
tha, Szocs, Berzei (antrenori : S. Mi- 
hăilescu și FI. Balaiș)

Marea competiție voleibalistică, pe 
lingă interesul ce-1 prezintă în lupta 
pentru supremația continentală, pre
supune și o ultimă verificare preo- 
limpică a principalelor candidate la 
cucerirea titlului olimpic la Ciudad 
de Mexico. De altfel, acum în între
cerea masculină se vor intîlni actua
le!» deținătoare ale titlurilor — mon
dial (echipa Cehoslovaciei) — olim
pic (echipa U.R.S.S.) și european (re
prezentativa României), ceea ce spo
rește atractivltatea competiției.

Reprezentanții voleiului românesc 
au deci dificila misiune de a-și apăra 
titlul continental ce îl dețin. Nu 
încape îndoială că sarcina lor este 
cit se poate de serioasă, cunoscut 
fiind faptul că — la fel ca la „mon
dialele” din 1966 de la Praga, unde 
au ocupat locui doi în clasamentul 
final — încă din preliminarii vor 
avea adversare foarte valoroase : 
echipele Poloniei și Bulgariei. In 
lupta pentru cîștigarea laurilor de 
campioni. în afara formațiilor a- 
mintite mai sus, vor conta și echi
pele Ungariei, vicecampioană euro-

Germane, Iugoslaviei, 
că „europenele” dinpeană, R. D. 

Semnificativ 
Turcia vor însemna o reeditare a 
campionatelor lumii de anul trecut, 
deci o trecere în revistă a tot ce 
este mai bun și valoros în voleiul 
mondial, este faptul că, exceptînd 
echipa Japoniei, clasată atunci pe 
locul V, echipele europene ati ocu
pat și ocupă cele mei bune poziții 
în ierarhia voleiului mondial.

Și campionatul feminin reunește 
valori ale voleiului mondial. Cu ex
cepția, de asemenea, a echipei Ja
poniei, în Turcia se vor întrece pu
ternicele reprezentative ale Uniunii 
Sovietice, deținătoarea titlului euro
pean, Poloniei. R. D. Germane. Un
gariei. Cehoslovaciei etc. In acest 
anturaj extrem de valoros, selecțio
nata feminină a României are, to
tuși. posibilitatea sâ realizeze o per
formantă frumoasă, clasîndu-se ori
cum mai bine decît la ultima ediție 
a campionatului Europei.

Timp de două săptămîni, cît vor 
dura campionatele din Turcia, Iubi
torii noștri de sport, în general, de 
volei, în special, vor urmări, din, 
relatările presei, comportarea echi
pelor românești, fiind alături de ele 
cu simpatia ce Ie-o poartă. Este de 
presupus că voleibaliștii și voleiba
listele României își vor angaja în 
luptă întreaga lor capacitate tehnică, 
vor face uz de toată voința și dîr- 
zenla de care sînt capabili, pentru a 
reprezenta cu cinste prestigiul vo
leiului românesc, pentru a-i adăuga 
noi și valoroase performante. Ne 
facem ecoul iubitorilor noștri de 
sport, urind echipelor de volei ale 
României „DRUM BUN Șt SUCCES !“

lon DUMITRIU

Gloria
3—3 ;

RUGBI, etapa a XX-a : 
București-Rulmentul Bîrlad 
Steaua-Farul Constanta 18—3 ; Gri- 
vița Roșie-Știința Petroșeni 18—0 ; 
Agronomia Cluj-Rapid 3—3 ; Precizia 
Săcele-Dinamo București 3—11 ; Poli
tehnica Iași-Progresul 6—0.

HANDBAL, etapa a VlII-a : femi
nin : Universitatea București-Uni- 
versitatea Timișoara 3—8 ; Politehni
ca Galați-Progresul București 9—7 ; 
Liceu! nr. 4 Timișoara-Confecția 
București 3—1 ; Mureșul Tg. Mureș- 
Rulmentul Brașov 9—3 ; Rapid-Con- 
structorul Timișoara 14—11. mascu
lin : Politehnica Timlșoara-Dinamo 
București 16—14 ; SteaUa-C.S.M. Re
șița 25—14; Dinamo Bacău-Unlversî- 
iatea București 10—9 ; Rafinăria Te- 
leajen-Universitatea Cluj 
Textila CiMnădie-Dinamo 
17—15.

15—12 ; 
Brașov

Rapid-POLO : în meci restanță,
Steaua 4—2 (2—0, 0—0, 1—1, 1—1) ! 
Rezultatul nu mai poate influenta 
insă ordinea definitivă a clasamen
tului ; Dinamo București devine 
(pentru a 11-a oară consecutiv) cam
pioană a tării, iar Steaua și Rapid 
ocupă în această ordine locurile 2 
și 3. indiferent de rezultatul ulti
mului meci restant, Steaua-I.C.F. 
programat miercuri.

...și de peste hotare
TINĂRUL CAIACIST ROMAN 

ROCO RUJAN â participat cu un 
succes deosebit la întrecerile pentru 
„Cupa Nistrului”, desfășurate Ia Du- 
bosari (R. S. ,S. Moldovenească), 
cîștigînd probele de caiac simplu pe 
distantele de 500 m, 1 000 m și 
I 000 m. A patra victoria românea»-

I Criterii 
'echitabile 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Rubrică realizată de 8
Constantin ANI g

că 
de 
proba de canoe dublu.

DUPĂ PATRU RUNDE 
NEUL INTERZONAL DE 
LA SOIJSSA (Tunisia) 
scher și lvkov cu cîte 2,5 puncte (1), 
urmați de Gheller, Gipslis, Larsen, 
Byrne și Portisch cu cîte 2,5 puncte 
etc. Iată cîteva rezultate din runde
le III și IV : Byrne — Quellar 1—0 ; 
Matulovici — Suttles 0—1 ; Gipșliș — 
Stein 1—0 ; Portisch — Larsen 1—0 ; 
Korcinoi — Gheller remiză ; Gheller 
— Stein remiză ; Fischer — Portisch 
remiză.

REZULTATE DIN ETAPA A 5-A 
A CAMPIONATULUI ITALIAN DE 
FOTBAL : A.C. Torino — Juventus 
4—0 (I !); Internazionale — A.C. Milan 
1—1 ; Sampdoria — A.S. Roma 1—1. 
In clasament conduce A.S. Roma cu 
8 puncte, urmată de Milan, Bolog
na, Torino 7 puncte, Fiorentina, 
Juventus și Neapole — 6 puncte etc.

A 61-a EDIȚIE A TURULUI CI
CLIST AL LOMBARDIEI (cursă cla
sică de o zi) desfășurată pe distanța 

a revenit italianu- 
Bitossi, cronometrat 
(medie orară 38,473 

la 31”, a so-

la acest concurs a fost obținută 
frații Petre și Vasile Năstase în

IN TUR- 
ȘAH DE 

conduc Fi-
(Urmare din pag. I) .

266 km,
Franco 

6h 54’ 50”

(Urmare din pag. I)

de 
lui 
în 
km). Pe locul doi, 
sit Felice Gimondi, iar pe locul trei 
francezul Raymond Poulidor.

SPORTIVUL MAGHIAR GYORGY 
SCHIRILLA, care în cinstea aniver
sării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie parcurge, alergînd, 
distanța Budapesta — Moscova, a tre
cut prin Kiev. Pînă în prezent, Schi- 
rilla, de profesie șofer de taxi, a 
străbătut 1 500 km. El a declarat că 
se simte bine și speră să parcurgă în 
hune condiții cei 1 400 de km rămași 
pînă la punctul terminus al ten
tativei sale.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
DANEMARCEI a învins cu 3—1 (1—0) 
echipa Finlandei. într-un meci ami
cal desfășurat la Copenhaga.

nici nu este necesar să le enume
răm.

In Hotărtre sînt cuprinse o serie de 
măsuri' care oglindesc preocuparea pen
tru stabilirea unor tarife de bază în 
funcție de salariul tarifar sau pensia 
chiriașului. In acest scop, se prevăd 
trei categorii de tarife : pentru cei care 
eu salarii sau pensii pînă la 800 
cei cu 801—1 000 
lei. Se prevede, de 
tru perioada pînă 
riilor să se acorde 
sălariați titulari de 
chiriere indemnizații 
acoperă, în funcție 
lor și situația familiilor, integral 
într-o
ce va

lei, 
1 000 
pen
sa la

lei și peste 
asemenea, ca 
la majorarea 
unor categorii de 
contracte de în- 

neimpozabile, care 
de nivelul salarii-

sau 
anumită proporție, diferența 

rezulta prin aplicarea nou
lui regim al chiriilor. Socof însă, în 
legătură cu categoriile de tarife pre
văzute de hotărîre, că ar fi mai echita
bil ca să se stabilească grupele luîn- 
du-se de bază alte niveluri ale sala
riilor chiriașilor, de 
la 1 000, de la 1 001 
la 1 501 la 2 500 și 
sus. S-ar putea stabili, 
tarife de bază proporțional mai reduse 
la primele două categorii ce le pro
pun și mai mari la ultimele două. Fac 
această propunere finind seama că o 
astfel de stabilire a grupelor ar reflec
ta mai bine nivelul posibilităților chi
riașilor, așa cum rezultă din hotărîrea 
cu privire la majorarea chiriilor.

Țin să .subliniez, în încheiere, că 
preciez noul regim al chiriilor ca

pînă 
de

a- 
o 

măsură menită să asigure dezvoltarea 
și mai buna conservare a fondului lo
cativ, element principal al ridicării ni
velului de trai al populației.

te pentru a prelua sarcinile actua
lelor întreprinderi și instituții pen
tru construcția, admihistrarea și 
repararea locuințelor, observ jus
tețea noii forme organizatorice pre
conizate. Se concentrează forțele 
într-un singur loc și se realizează, 
în același timp, economii substanția
le prin lichidarea unor forme admi- 
nistrativ-birocratice învechite și 
inutile. Spun aceasta pornind de la 
faptul că erau pline gazetele cu on
tici la adresa I.L.L.-urilor și la a- 
dresa așa-ziselor administrații de 
blocuri, care nici măcar cheltuieli
le de întreținere nu erau în măsură 
să le încaseze la timp, nemaivor- 
bind de asigurarea unei întrețineri 
corespunzătoare. Asociațiile de lo
catari își vor dovedi cu Siguranță 
viabilitatea pentru că sînt nemij
locit interesate la întreținerea și 
curățenia blocurilor respective. Aș 
propune ca noua legislație să speci
fice obligațiile minime ale împuter- 
niciților, pentru care li se poate a- 
corda indemnizația. De asemenea, 
mă gîndesc că n-ar fi rău dacă, a- 
rătîndu-se obligațiile chiriașului, 
s-ar specifica și obligațiile proprie
tarului față de imobilul lui. 
Nu o dată s-au văzut proprie
tari refractari — mă refer la cei 
ce locuiesc în casa lor — cînd era 
vorba să-și realizeze reparații și 
văruitul exterior, să-și îndrepte 
gardurile, să-și îngrijească grădina 
din fața casei. Aceste lucruri sînt

necesare atît pentru prelungire*, 
vieții clădirilor, cît și pentru esteti
ca străzii, a orașului.

în strînsă legătură cu buna îngri
jire și repararea la timp a imobile
lor, în atenția organelor de stat tre
buie să stea și îmbunătățirea sub
stanțială a aprovizionării pieței cu 
materiale.

Am la dispoziție niște cifre care 
ridică justificate semne de între
bare. Industria locală a regiunii 
Ploiești producea în 1964 peste 44 
milioane cărămizi. în 1966, cînd s-a 
apelat în mod expres ca ea sâ-și 
mărească producția de cărămidă, 
se realizează numai 32 milioane. ■ 
Și mai grav e faptul că nici în 
viitor (1968) nu se întrevede rea
lizarea cantității de 60 milioa
ne cărămizi planificate. O si
tuație similară e și la var. Din 
1964 a scăzut continuu cantitatea 
livrată, ajungîndu-se să se producă 
azi cam jumătate din producția lui 
1964. N-aș vrea să pun numai pe 
seama acestei situații scăderea nu- . 
mărului de locuințe construite în 
domeniu) urban, în ultimii șase-ani, 
din fonduri particulare (1960—790 
case ; 1966 — 470 case), dar. cu si- J 
guranță că a avut un efect nega
tiv. Comitetul executiv al Sfatului ; 
popular regional Ploiești ar trebui 
să mediteze serios la aceasta și să 
ia măsuri operative și eficiente 
pentru creșterea substanțială a 
producției de materiale de con
strucție. X,



viața internațională
Demonstrații 
studentesti 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
în regiunea Buenos Aires s-au pro
dus sîmbătâ tulburări după ce po
liția a intervenit pentru a îm
prăștia pe participanții la mai mul
te demonstrații ale studenților or
ganizate în semn . de protest împo
triva politicii guvernului. La Uni
versitatea La Plata, poliția a des
chis focul în aer și a folosit gre
nade cu gaze lacrimogene împo
triva studenților, care au incendiat 
mai multe automobile. O altă de
monstrație a avut loc la Facultatea 
de filozofie și litere din Buenos 
Aires ca urmare a exmatriculării 
mai multor studenți. în total, un 
număr de șapte studenți au fost 
arestați.

Să fie curmată agresiunea S. U. A.
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Vietnam!

Ml

100 000 
manile stanți 
la Washington

• Un nou decret ol 
politicienilor apar- 
theid-ului ® înche
ierea unor acorduri 
comerciale bulgaro- 
afgane

Rasiștii în acțiune. Guver- 
nul Republicii Sud-Africane a emis 
un decret care interzice de fapt func
ționarea școlilor serale orășenești pen
tru muncitorii africani. Aceste școli 
constituiau singura posibilitate pen
tru africani de a urma cursuri de 
calificare.

agențiile de presă
transmit

După vizita 
premierului 
Borten 
la Belgrad

Primul ministru norvegian Per 
Borten țl-a Încheiat vizita tn R.S.F. 
Iugoslavia. Comunicatul comun 
publicat cu acest prilej subliniază 
că premierul norvegian șl pre
ședintele Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Mika Splllak, 
au avut un schimb util de păreri 
asupra problemelor internaționale 
actuale și asupra dezvoltării In 
continuare a colaborării reciproce, 
„în cadrul schimbului de vederi 
asupra situației din Europa, se 
precizează în comunicat, oele două 
părți au constatat continuarea pro
cesului de slăbire a Încordării, În
soțit de o activitate cresclndă a ță
rilor miei și mijlocit Acesta este un

;>• :v •

CORESPONDENȚA 
DE LA N. PLOPEANU

Așa cum au arătat relatările 
din numărul de ieri al ziarului 
nostru, „Ziua internațională a 
Vietnamului", marcată 
bătă, a prilejuit, pe 
meridianele globului 
nice manifestații populare de 
solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez. Fotogra
fiile alăturate înfățișează as
pecte ale acestor manifestații 
la Washington, Helsinki (Fin
landa) și Ottawa (Canada).

După cum anunță telegramele 
de presă din S.U.A., demonstra
ția de la Washington a conti
nuat și duminică. Cu b zi înain
te, după ce a avut loc un mi
ting uriaș Ia „Lincoln Memo
rial", unde David Dellinger, 
președintele „Comitetului pen
tru mobilizarea națională împo
triva războiului din Vietnam", 
a declarat în fața mulțimii că 
războiul din Vietnam „este cel 
mai nepopular din întreaga is
torie a Statelor Unite". Zeci de 
mii de persoane au manifestat 
pînă seara tîrziu in fața clădirii 
Ministerului Apărării al S.U.A. 
La un moment dat, mulțimea 
a rapt baricadele puse de poli
ție, un număr de aproximativ 
50 de persoane reușind să pă
trundă în clădirea Pentagonu
lui. S-au produs incidente care 
an căpătat un caracter violent 
după ce armata și poliția au 
folosit grenade cn gaze lacrimo
gene și au lovit pe manifes- 
tanțl cn bastoane de cauciuc și 
cn paturile armelor. Peste 30 
de persoane au fost rănite. Un 
purtător de cuvînt al Pentago
nului a declarat că peste 200 
de persoane au fost arestate.

După cum relatează 
special al agenției 
Presse, Washingtonul 
sîmbătă aspectul „unui 
vadat de 100 000 de

sîm- 
toate 

puter-

trimisul 
France 
oferea 

oraș in- 
demon- 

stranți care cereau insistent să .. —........ ... ---- repede
Penta- 

de ase- 
de ma-

fie restabilită cit mal 
pacea tn Vietnam, iar 
gonnl se găsea in stare 
din, tncercnit de miile 
nifestanți".

Schimburile comerciale 
dintre Bulgaria și Afgani- 
Staile Sîmbătă, la Sofia, a fost sem
nat un acord comercial și un acord 
de plăți pe bază de cliring între Bul
garia și Afganistan pe anii 1968—1970. 
De asemenea, a fost semnat un acord 
referitor la schimbul de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1968.

Balanța comercială ex
ternă a Franței a fost defi
citară în primele șapte luni ale 
anului curent — a anunțat Camera 
de Comerț de la Paris. Deficitul cel 
mai ridicat a fost înregistrat în schim
burile cu Statele Unite și cu țările 
Pieței comune.

întrevederi egipteano-al- 
geriene» Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R.A.U., Zakaria 
Moheddin, va pleca marți la Alger, 
unde va purta convorbiri cu oficiali
tățile algeriene asupra situației din 
Orientul Mijlociu — anunță agenția 
M.E.N.

Relațiile turco-olandeze.
Sîmbătă s-a reîntors la Amsterdam,

Nava DieselSpre „continentul sudic".
electrică „Obi“, purtînd la bord pe membrii celei 
de-a 13-a expediții antarctice sovietice, a părăsit 
Leningradul , îndreptîndu-se spre Antarctica. Din 
noua expediție fac parte peste 200 de persoane, 
printre care numeroși cercetători științifici. Din ex
pediție fac parte și cercetători leningrădeni în do
meniul zoologiei, care vor efectua pentru prima 
oară scufundări în apele reci ale continentului sudic.

ANGLIA I

Preocupări în ajunul
sesiunii parlamentare

LONDRA 22 (Agerpres). — Parlamentul bri
tanic își reia luni activitatea după o întrerupere 
de cîteva luni. Observatorii se așteaptă la o se
siune parlamentară foarte animată, arătînd că 
guvernul are de făcut față unor serioase proble
me de ordin intern și extern. Deficitul cronic 
al balanței de plăți, stagnarea producției și a 
comerțului exterior, 560 000 de șomeri în ajunul 
unei ierni care se anunță dificilă, o puternică 
mișcare revendicativă — iată cîteva din preocu
pările grave ale guvernului pe plan intern. în 
politica externă, candidatura la Piața comună, 
Rhodesia, relațiile cu S.U.A. oferă perspective 
puțin încurajatoare pentru guvernul laburist. în 
această situație, afirmă comentatorii, opoziția 
conservatoare nu va pierde, probabil, prilejul 
de a lansa atacuri virulente la adresa guvernului.

după vizita făcută în Turcia, minis
trul afacerilor externe al Olandei, J o- 
seph Luns. în timpul șederii sale în 
capitala Turciei, ministrul de externe 
olandez a avut o serie de întrevederi 
cu oficialitățile guvernului turc asupra 
unor aspecte ale actualei situații in
ternaționale, în legătură cu relațiile 
turco-olandeze și a situației din cadrul 
N.A.T.O.

Convorbire între miniștrii 
de externe britanic și izra- 
eliail. Londra a avut loc o în
trevedere între ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, George Brown, și 
ministrul de externe al Izraelului, 
Abba Eban. Agenția Reuter infor
mează că în cursul convorbirii cei 
doi miniștri au examinat situația din 
Orientul Apropiat

segi

MARATON
„COMUNITAR'1
LA LUXEMBURG

element important în desfășurarea 
pozitivă a evenimentelor. Cele 
două guverne sînt gata să-și a- 
ducă contribuția la această evo
luție". Șefii celor două guverne 
s-au pronunțat pentru dezvoltarea 
colaborării dintre state pe baza 
principiului egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile in
terne ale altora, pentru soluțio
narea conflictelor pe cale pașnică, 
ca o condiție esențială pentru 
menținerea păcii în lume.

înainte de a părăsi Belgradul, 
Per Borten a ținut o conferință de 
pre3ă. Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor el a declarat : „Guvernul 
norvegian speră că criza din 
Orientul Apropiat se va rezolva pe 
cale politică — respectiv prin tra
tative". Premierul norvegian a ară
tat că este adeptul concepției că 
nu se pot însuși teritorii cucerite 
prin forță. Pe de altă parte, el a 
subliniat că statului Izrael „trebuie 
sa i se înlesnească să trăiască și 
să existe". Răspunzînd la altă în
trebare referitoare la problema 
navigației prin Canalul de Suez, 
Per Borten a spus : „Guvernul Nor
vegiei a fost întotdeauna de părere 
că Suezul trebuie să fie deschis 
pentru toate navele. Ca țară mari
timă, Norvegia este interesată 
pentru navigație In lumea în
treagă".

Distrugător izraelian 
scufundat 
de nave egiptene

CAIRO 22 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță că distrugătorul 
izraelian „Eilath" a fost interceptat 
sîmbătă în apele teritoriale egip
tene la nord-est de Port Said și 
scufundat de vedete purtătoare de 
rachete egiptene.

★
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei iz- 
raeliene a anunțat că distrugătorul 
„Eilath" a fost atacat sîmbătă, în 
timp ce efectua o misiune de pa
trulare în apele internaționale ale 
Mării Mediterane și scufundat» cu 
rachete lansate de pe bordul unor 
vedete egiptene. Purtătorul de cu
vînt a indicat că 200 din cei 250. 
de membri ai echipajului navei au 
fost salvați de elicopterele și navele 
izraeliene sosite la fața locului. 
Continuă acțiunile pentru salvarea 
celorlalți membri ai echipajului.

(Urmare din pag. I)
diametru ce nu depășește a milioa
na parte dintr-un milimetru. O ast
fel de „sită" lasă să treacă liber 
moleculele de apă, dar reține ionii 
sărurilor dizolvate. Centrala atomică 
a instalației va fi dotată cu un reac
tor cu neutroni rapizi cu o putere 
■ie 1 090 000 de kilowați. Pe lingă 
apa potabilă, centrala va furniza o- 
rașului milioane de kilowați-ore de 
energie electrică.

Bogatele resurse petrolifere au fa
vorizat dezv'oltarea în Kazahstan a 
unei industrii petrochimice. Primul 
centru petrochimic este cel de la 
Guriev, în Kazahstanul de vest și 
cuprinde rafinării si o uzină de po
lietilenă Al doilea — a cărui mate
rie primă este petrolul extras din 
Siberia de vest, e Pavlodarul, oraș 
din nord-estul Kazahstanului.

Un puternic centru 
siderurgic

în subsolul Kazahstanului geologii 
au mai descoperit mari zăcăminte de 
cărbune și minereu de fier. Exploa
tările carbonifere din bazinele Eki- 
bastuz și Karaganda dau combusti
bil de mai multi ani. Aici se efec
tuează în prezent lucrări de deco- 
pertare a unor noi straturi, aflate 
aproape de suprafață, în vederea ex
ploatării lor în carieră. Numai două 
din aceste noi cariere vor avea o

MANIFESTAȚIA DIN BERLINUL OCCIDENTAL
• BERLINUL OCCIDENTAL. — Peste 10 000 de persoane au de

monstrat în Berlinul occidental pentru încetarea războiului agresiv dus 
de S.U.A. în Vietnam. între poliție și demonstranți au avut loc ciocniri. 
Poliția a arestat 49 de participahți la demonstrație. Traficul în centrul 
orașului a fost complet paralizat

O DECLARAȚIE A M.A.E.

AL R. D. VIETNAM
HANOI 22 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă hotărîrea 
cercurilor conducătoare din Aus
tralia și Noua Zeelandă de a trimite 
noi contingente în Vietnamul de 
sud, așa cum au anunțat la 17 oc
tombrie prim-miniștrii acestor 
țări. Guvernul R. D. Vietnam, se 
arată în declarație, condamnă cu 
hotărîre acțiunile agresive ale 
cercurilor . conducătoare din Aus
tralia și Noua Zeelandă împotriva

poporului vietnamez și cere guver
nelor acestor țări să înceteze tri
miterea de trupe în Vietnamul de 
sud. Totodată în declarație se arată 
că guvernul S.U.A. trebuie să re
tragă trupele americane; și pe cele 
satelite din Vietnamul de sud, să 
înceteze fără condiții preliminare, 
bombardarea teritoriului și orice 
alte acțiuni militare împotriva 
R. D. Vietnam și să respecte drep
turile naționale ale poporului viet
namez potrivit acordurilor de la 
Geneva.

„Etajele" subterane
ale Kazahstanului

capacitate de 50 de milioane tone de 
cărbuni pe an. Pînă acum, în bazi
nul Karaganda se exploatează nu
mai primul „etaj" de cărbuni, pînă 
la o adîncime de 500 de metri. Geo
logii au trecut însă la explorarea e- 
tajului al doilea, aflat la adîncimi 
de pînă la o mie de metri. Forările 
făcute au confirmat prognozele spe
cialiștilor : și cel de-al doilea nivel 
este la fel de bogat ca primul în 
cărbune cocsificabil. Totodată. în 
stepele din nord-estul republicii se 
construiește o carieră care va fur
niza anual 20 de milioane tone de 
cărbune. Rezervele de cărbune ex
plorate în această regiune se ridică 
la aproximativ două miliarde de 
tone. în ceea ce privește producția 
carboniferă. Kazahstanul ocupă 
al doilea în Uniunea Sovietică. 
Federația rusă.

Nu mai puțin bogate sînt 
mintale de minereu de fier. Se spu
ne că bazinul din Turgai a fost des
coperit întîmplător, cînd un avion 
de călători s-a abătut de pe traseul

locul 
după

zăcfi-

obișnuit. Aici funcționează acum mai 
multe mine, care dau anual zeci de 
milioane de tone de minereu. în 
stepele din nordul Kazahstanului se 
construiește un combinat de înnobi
lare a minereului, cu o producție a- 
nuală de 36 milioane tone. Rezerve
le de minereu de fier explorate pînă 
acum în Kazahstan se ridică la pes
te 16 miliarde tone.

Pe baza bogatelor zăcăminte de 
cărbune și minereu de fier, în Ka
raganda se dezvoltă un puternic cen
tru siderurgic. Anul trecut a in
trat în funcțiune aici un laminor 
degroșor automat pentru brame. A- 
cum. în continuarea lui. într-o li
nie tehnologică unică, se instalează 
un laminor continuu de tablă de o- 
țel. Au început lucrările de montaj 
la cel de-al treilea laminor, care 
urmează să intre în funcțiune în 
1969 și care va da tablă laminată 
la rece pentru industria de automo
bile. Se extind, de asemenea, sec
toarele de furnale și otelării ale 
combinatului. Și se apreciază că, în 
1970. combinatul siderurgic din Ka-

Tîrgul comercial 
de la Copenhaga

Zilele acestea s-a deschis Tîrgul comercial de la 
Copenhaga, manifestare devenită tradifională In ca
pitala daneză. Este vorba in fapt, de o expoziție a 
produselor de larg consum, InfSfișJnd vizitatorilor pro
duse alimentare și băuturi, veselă și instalații pentru 
bucătării, mobilă, aparate de radio și televizoare etc.

Un mare interes prezintă pavilionul fării gazdă. 
Vesela de porfelan atrage atenfia prin cîteva modele 
noi, Chiar la intrarea în pavilion se face o demonstrație 
cu aparate de bucătărie. Bineînțeles, la loc de cinste 
se află mobila daneză, cunoscută în multe fări, casele 
pentru camping, produsele de artizanat, conservele de 
tot felul și nelipsitele pipe.

între pavilioanele celor 14 țări participante, pavilio
nul românesc, prezent pentru prima oară la acest tîrg, 
constituie un punct de atracție pentru publicul din 
capitala Danemarcei, evocîndu-i imagini din fara 
noastră pe care mulfi danezi au vizitat-o ca turiști. încă 
din primele ore după deschiderea târgului, standul ro
mânesc a cunoscut o mare afluenfă de vizitatori. Ei au 
admirat produsele textile și de încălțăminte, mobilierul 
stil și mobila rustică, covoarele și produsele de artiza
nat, ca și celelalte exponate.

La- fîrg, vizitatorii danezi, ca și cei din alte fări, 
au posibilitatea să aprecieze exponatele, iar firmele 
să încheie tranzacții comerciale, care, de altfel, au și 
început.

Ion HERȚEG

«

raganda va produce mai mult me
tal decît dădea întreaga siderurgie 
a Rusiei tariste.

Legenda devine realitate
Kazahstanul ocupă locul întîl în 

Uniunea Sovietică în ceea ce pri
vește rezervele de cupru, plumb, 
zinc, cadmiu, argint, volfram si mo
libden, precum și în producția me
talelor neferoase și rare. Cele mai 
mari unități producătoare de cupru 
sînt cele de la Balhaș și Djezkazgan, 
în partea centrală a republicii. Cer
cetătorii au stabilit că în urmă cu 
vreo 180 milioane de ani aici se afla 
delta unui fluviu. Avînd o supra
față de 1 000 kilometri pătrați, ea 
constituia un fel de capcană pentru 
minerale. Fluviul aducea părticele 
de cupru, zinc și plumb care se a- 
cumulau în deltă (despărțită de mare 
printr-o barieră de depuneri de ni
sip). Așa s-a format zăcămîntul de

mari proporții de aici. Dar noile ză
căminte de cupru descoperite în 
partea de vest a republicii sînt la 
fel de mari, avînd totodată avanta
jul că se află aproape de suprafață 
și. în vecinătatea unei linii de cale 
ferată.

Sporește în anii actualului cinci
nal și producția auriferă din repu
blică. Extracția filoanelor de aur se 
face la adîncimi de 400—700 metri. 
Noi mine și uzine de prelucrare a 
minereului aurifer se construiesc în 
Kazahstanul de est. Un important 
zăcămînt a fost identificat și în su
dul republicii. Mari zăcăminte de 
metale nobile — vermiculit, titan, a- 
patite — au fost descoperite șl în 
stepa Korcetav, din nordul Kazah
stanului. Crește cu repeziciune ex
tracția de cromit, un valoros mi
neral folosit la ‘ '
inoxidabile, a 
pentru motoare 
toare atomice.

Cu o bază de materii prime atît 
de bogată și variată, industria Ka
zahstanului se dezvoltă rapid. îna
inte de revoluție nu șe fabricau aici 
nici măcar potcoave de cai. Acum 
se produc motoare, mașini agricole, 
aparataj radiologie, aparate telefo
nice, echipament pentru industria 
textilă, excavatoare, haveze, prese 
automate, condensatori și alte pro
duse de înaltă tehnicitate.

Oamenii muncii din Kazahstan 
transformă tn realitate legenda des
pre care pomeneam la începutul a- 
cestor rînduri. Ei au găsit sipetul în
gropat în pămîntul lor. iar comorile 
„etajelor" subterane sînt scoase as
tăzi Ia lumină.

fabricarea otelurilor 
aliajelor refractare 
cu reacție si reac-

n 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
j

IJ

II

Micul ducat al Luxem
burgului cunoaște din nou 
atmosfera specifică întruni
rilor diplomatice. Sesiunea 
ministerială a C.E.E., care 
începe azi, i-a reunit pe 
miniștrii de externe ai celor 
șase țări membre ale Lces- 
tui organisnf economic oc
cidental. Pe l -end„ întâlni
rii se află contro.ersata can
didatură b: 1 tunică la Piața 
comună. După cum se știe, 
sesiunea a fost precedată de 
numeroase întîlniri între ne
gociatorii britanici și repre
zentanți ai țărilor membre 
ale Pieței comune, ca și de 
luări de poziție, de o parte 
și de alta a Canalului Mî- 
necii. Activitatea diploma
tică desfășurată în pregă
tirea actului ce se desfășoa
ră începînd de azi la Lu
xemburg a reliefat mai 
mult sau mai puțin clar po
ziția luată de țările C.E.E. 
față de aderarea Angliei. 
Este cunoscut în cercurile 
vest-europene faptul că O- 
landa, Italia și Belgia spri
jină candidatura celor de 
pe Tamisa. Recenta cuvân
tare a belgianului Jean

tățli" — scrie „Le Monde" 
— evocînd obiecțiile Fran
ței.

în ceea ce privește re
lațiile Angliei cu S.U.A. — 
o altă problemă spinoasă — 
la Quay d’Orsay se mențio
nează că oficialitățile fran
ceze continuă să vadă în 
Anglia un „cal troian" folo
sit de S.U.A. pentru a sub- 
mina C.E.E. pe dinăuntru, 
„în aceste condiții, scrie 
«Le Monde», generalului 
de Gaulle îl este teamă să 
intre într-un proces care nu 
«e știe cum s-ar termina".

Răspunsul britanic la o- 
biecțiue franceze nu s-a lă
sat așteptat : susținînd că o 
eventuală aderare a Angliei 
la C.E.E. va aduce acesteia 
avantaje substanțiale, prin
tre care un important 
aport tehnologic, lordul 
Chalfont declara că gu
vernul britanic respinge 
afirmațiile potrivit cărora 
economia engleză s-ar afla 
într-o „stare de dezechili
bru". Iar în legătură cu 
„relațiile speciale" dintre 
Marea Britanie și Statele

Comentariul zilei

Rey, președintele Comisiei 
executive a C.E.E., în care 
acesta se pronunță pentru 
„deschiderea fără întîrziere 
a tratativelor cu Marea Bri- 
tanie", a fost primită deo
sebit de favorabil la Lon
dra. Iar formulările de prin
cipiu din raportul Comisiei 
executive a C.E.E., care în
deamnă la inițierea unor 
negocieri în acest sens, au 
stîrnit și ele un oftat de u- 
șurare în capitala britanică. 
Se menționează în cercurile 
occidentale că această po
ziție favorabilă Angliei este 
determinată de dorința unor 
țări din C.E.E. de a găsi o 
contrapondere presiunilor 
pe care R.F.G. și Franța le 
exercită asupra lor în ca
drul comunității. Fără în
doială, atitudinea pe care o 
va adopta Franța în ca
drul tratativelor îngrijorea
ză cel . mai mult oficialită
țile britanice. In această 
privință, recentul raport al 
Comisiei executive a C.E.E. 
este deosebit de instructiv. 
Deși se recomandă „des
chiderea negocierilor cu 
Anglia, în formele cele mai 
potrivite", formularea con
ține o serioasă doză de pru
dență, atribuită de ziarul 
„Le Monde" influenței exer
citate de reprezentantul 
francez în Comisia execu
tivă. Astfel, după cum re
marcă presa britanică, se 
pare că vechile obstacole ce 
au stat în fața aderării bri
tanice nu au fost înlătu
rate. „Le Monde" arată că 
„piedica principală rămîne 
lira sterlină", problemă în 
care, după cum scrie presa 
britanică și franceză, ~ 
risul și-ar fi pregătit 
dosar voluminos.

„Chestiunea esențială este 
de a ști dacă lira, în 
perspectiva aderării Angliei, 
nu va fi supusă la consecin
țe bruște, care ar constitui 
un factor de dezechilibru 
pentru ansamblul comuni-

Pa
un

Unite au putut fi auzite u- 
nele declarații mai „tari" 
făcute de Wilson la adresa 
americanilor, declarații me
nite a convinge Parisul că 
Londra ar împărtăși pozi
țiile sale „europene". „Nu 
există nimeni de cele două 
părți ale Mînecii — spu
nea șeful guvernului englez 
— care să dorească să vadă 
creșterea investițiilor ame
ricane în Europa, tradueîn- 
du-se în. ultimă instanță 
printr-o dominație". Dar e- 
xistă o mare deosebire în
tre cele declarate de pre
mierul britanic și situația 
reală, căci potrivit cifrelor 
publicate de băncile ameri
cane, investițiile de capital 
făcute de S.U.A. în Anglia 
au crescut în decursul anu
lui 1967...

In țările membre ale co
munității și la Londra, noua 
rundă de tratative de la 
Luxemburg suscită un deo
sebit interes. La Foreign 
Office se speră că de data 
aceasta 
pentru 
„veto" 
pe de o parte, din cauză 
sprijinului mai hotărît a- 
cordat candidaturii engleze 
de către unii din partenerii 
Parisului și, pe de altă par
te, pentru faptul că acum 
Anglia este secondată și de 
Norvegia, Danemarca și Ir
landa, țări care cer și ele să 
fie primite în C.E.E. Se 
crede însă că Franța va 
încerca să tergiverseze cit 
mai mult cu putință trata
tivele în această direcție. 
Oricum, comentatorii ob
servă că acțiunile diploma
tice inițiate de Anglia cu 
ani in urmă, în scopul de a 
obține aderarea la Piața co
mună, sînt încă departe de 
a avansa spectaculos spre 
deznodămîntul dorit de ea.

va fi mai dificil 
Franța să opună un 
deschis, ca în 1963,

Șerban BERINDEI
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