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Clădirea noii policlinici din lași, dată de curînd în folosință Foto : Gh. Vințilă

Dezvoltarea
patrimoniului
de locuințe
în tara noastră

Ing. V. CARABA
vicepreședinte al Comitetului de stal pentru îndrumarea și controlul 

organelor locale ale administrației de stat

în cadrul politicii de ridicare siste
matică a nivelului de trai al întregu
lui popor — obiectiv fundamental și 
permanent al întregii sale activități
— partidul nostru acordă o mare im
portanță îmbunătățirii continue a 
condițiilor de locuit ale populației. 
Numai în anii 1951—1966 statul a 
construit în mediul urban circa 70 la 
sută din totalul suprafeței locuibile
— peste 360 000 de apartamente — in
vestind circa 23 miliarde lei, în afara 
sumelor folosite pentru lucrările cu 
caracter edilitar și de deservire. Pes
te 95 la sută din fondul locativ actual 
din orașe, aflat în patrimoniul statu
lui, este format din clădiri moderne, 
construite din materiale durabile, a- 
vînd un grad de confort ridicat, in
comparabil mai mare decît al clădi
rilor vechi

Șl In viitor, statul va aloca Impor
tante mijloace financiare șl materiale 
pentru construirea de locuințe, pe 
care le va pune la dispoziția oameni
lor muncii prin închiriere, contri
buind astfel la asigurarea și îmbu
nătățirea condițiilor de locuit. în anii 
1967—1970 urmează să se realizeze din 
fondurile statului sau cu sprijinul a- 
cestuia circa 276 000 de apartamente. 
Ca urmare, statul va deține în conti
nuare o însemnată parte a fondului 
de locuințe, formată 
mari existente și din 
construi.

Recenta Plenară a 
a stabilit noi măsuri . ... 
vor conduce, fără îndoială, Ia dezvol
tarea intr-un ritm și mai rapid a 
patrimoniului de locuințe în țara 
noastră. Astfel, întreprinderilor și or
ganizațiilor de stat li se dă dreptul de 
a construi locuințe din fonduri pro
prii, pe care să le închirieze salariați- 
lor lor. Fondurile necesare realizării 
acestor construcții vor fi asigurate, 
în principal, din beneficiile realizate 
peste plan. Este o măsură care are 
o deosebită importanță pentru îmbu
nătățirea condițiilor de locuit ale 
muncitorilor, inginerilor, economiști
lor și altor categorii de salariați din 
aceste unități, pentru asigurarea sta
bilității cadrelor ; ea va duce, totoda
tă, la cointeresarea întreprinderilor 
în utilizarea rațională a mijloacelor 
bănești și materiale pe care le au la 
dispoziție, creînd condiții prielnice 
pentru manifestarea inițiativei cadre
lor de conducere, a tuturor salariați- 
lor la realizarea sarcinilor trasate 
prin planul de stat. De asemenea, uni
tățile cooperatiste șl alte organizații

obștești vor putea construi, din fon
durile proprii, locuințe, pe care să le 
administreze și să le închirieze mem
brilor lor sau specialiștilor care lu
crează în cadrul acestor unități.

Venind în întîmpinarea dorinței 
manifestate în ultimul timp de un nu
măr tot mai mare de cetățeni de a 
dobîndi locuințe proprietate persona
lă, plenara stabilește noi măsuri 
pentru stimularea și executarea unor 
asemenea construcții. Astfel, statul 
va sprijini și de aici inainte realiza
rea locuințelor proprietate personală 
prin : acordarea de credite pe termen

LA BARAJUL 
„TIMIȘ- 

TREI APE“
O dată cu începerea betonării 

casei vanelor și turnarea ultime
lor cantități de beton la priza de 
captare a canalului Semenic, lu
crările de construcție ale baraju
lui „Timiș-Țrei ape” — obiectiv 
hidrotehnic ce se înalță in ve
derea îmbunătățirii alimentării 
cu apă industrială a agregatelor 
siderurgice din Reșița — au in
trat într-o nouă etapă. Pe locul 
barajului — unde au fost exca 
vate mari cantități de stîncă și 
pămînt — se fac ultimele pre
gătiri pentru înălțarea „pinteni
lor” de beton care vor etanșa 
barajul de roca munților. Noul 
baraj hidrotehnic va asigura for
marea, pe o întindere de peste 
45 ha, situată de-a lungul văilor 
celor trei pîrîuri. a unui lac de 
acumulare cu o capacitate de 
peste 5 milioane mc apă O dată 
cu înălțarea barajului „Timiș- 
Trei ape", primul de acest fel 
din țara noastră, în munții Seme- 
nicului se conturează și o nouă 
zonă turistică a Banatului.

(Agerpres)

O CLIPĂ
DE RAȚIUNE

Haralamb ZINCĂ
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La ÎNTRECERILE PREOLIMPICE din Mexic, 
sportivii români au totalizat 3 medalii de 
aur, 7 de argint și 2 de bronz

Bilanț favorabil fotbaliștilor noștri în CVA
DRUPLA INTÎLNIRE CU ECHIPELE POLONIEI

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI: Selec
ționata masculina a României la primul pas 
important: 3-2 cu Bulgaria; astăzi începe 
turneul final feminin (Corespondență telefo
nică de la Istanbul)
RUGBI: ieri, la București, România 
a Germaniei 27-5

R. P,

Doi lideri autoritari DUPĂ PRIMA PARTE A 
CAMPIONATELOR DE HANDBAL: Steaua 
(masculin) și Universitatea Timișoara (te* 
minin)

In boxă, cinci acuzați ! 
Ilie, Ioan Ioan, Serbau 
Cârăcior Petre si Zlătan Ion. 
bărbați în floarea vîrstei. Patru 
căsătoriți, al cincilea — cel 
tînăr — a fost, dar a divorțat, 
aceeași meserie. Au lucrat în
eași întreprindere, la același banc, 
în aeelașinsChim'er’Se intilniau. deci, 
zi de zi. Si nu de ieri, si nici de alal
tăieri...

în sală, cinci familii — sînt ne
vestele, copiii, părinții celor din boxă. 
Pentru întiia oară s-au întîlnit și 
s-au cunoscut aici, în fața comple
tului de judecată. I-a adunat la un 
loc întîmplarea aceea nenorocită din 
noaptea de 9 iunie a. c.

E cald. Zăpușeală. Sala arhiplină. 
Nimeni n-o părăsește. Cunosc dosarul 
nr 4230/67. Cercetez curios chipurile 
împietrite ale celor cinci voinici din 
boxă. îi privesc rînd pe rînd nu fără 
un sentiment de amărăciune. Prie
teni ! Tovarăși de muncă... Măcar 
unul să fi strigat în noaptea aceea cu 
ceva mai multă energie : „Stați, măi. 
fraților, ce facem 7“ și totul s-ar fi 
terminat cu bine, nu s-ar fi făcut de 
rușine, n-ar mai fi ajuns în straie 
de pușcăriași. îi privesc... La între
bările judecătorului, ocolesc adevărul. 
Se contrazic. Nici unul nu vrea să 
spună cine a fost cel cu ideea. Au 
uitat bătrîneasca zicală : „Greșeala 
recunoscută e pe jumătate iertată". 
Sau poate că acum îi încearcă un 
sentiment de jenă față de familiile 
lor din sală ? Ce bine ar fi I Dar 
deocamdată nu văd nici un semn... 
De fapt, ce s-a întîmplat în seara 
zilei de 9 iunie ?

La ora 15,15 patru din cei cinci 
părăsesc uzina. Feșchiu Ilie este pro
prietarul unei motociclete. Ioan Ioan, 
de asemenea, dar cu ataș. Cineva 
propune : „Să mergem la restauran
tul „Cernica" și să bem o bere". 
Propunerea este acceptată. Cărăclor 
Petre și Șerban Gheorghe iau loc pe 
motocicleta lui Ioan Ioan. Se opresc 
Intr-adevăr la restaurantul „Cernica". 
Ceva mai tîrziu, trece prin dreptul 
localului și Zlătan Ion, călare pe 
motocicleta sa. Terminase și el lucrul 
și se îndrepta spre casă. Colegii îl 
opresc șl-1 poftesc la „o bere și un 
cfrnăcior". Zlătan nu refuză invita
ția. După un timp, mal exact după 
orele 16, se constată că localul nu 
mai are bere. „Să mergem la Cabana 
Pustnicul și să bem acolo !“ propune 
atunci unul din el. Soarele mal 
ardea fierbinte pe cer, cînd trei mo
tociclete nărăvașe își duceau stăpînll 
șl pe oaspeții acestora să-și potolea
scă setea, să se răcorească. Din pă
cate, au ajuns la... răcoare.

Ce s-a întîmplat după ora 22 T
Există o mică șl neimportantă con

tradicție cu privire la numărul 
sticlelor de bere consumate. Unul 
declară că s-ar fi băut 15, altul 16. 
Precizarea însă este adusă de Cără- 
cior Petre care, în declarația sa, 
arată : „...ne-am dus la Cabana
Pustnicul unde am consumat 19 sticle 
de bere pe care le-am plătit en per

sonal". Fără îndoială că cel care a 
achitat nota știe și cel mai bine ce 
și cît s-a consumat. Trebuie să re
cunoaștem că 19 sticle de bere nu 
reprezintă o cantitate menită să ză
păcească prea rău mințile a cinci 
bărbați zdraveni de felul lor. Cu atît 
mai mult ne indignează și ne mîh- 
nește ceea, ce a urmat. Pentru a 
înlesni cititorilor înțelegerea și jude
carea faptelor săvîrșite de cei cinci 
voi apela la piesele dosarului, per- 
mițîndu-mi ca. pe ici. pe colo, să le 
comentez. Așadar, să dăm cuvîntul 
victimei, adică inginerului Mircea 
Duzinescu. originar din Iași, proprie-

In pag. a iii-o

Noul stadion „Central' din Craiova, în timpul meciului inaugural dintre selecționatele secunde de fotbal ale României și Poloniei

Foto : 8. Cristian

STELELE 
INDUSTRIEI 
CRAIOVENE

Programul de indus
trializare socialistă a 
țării a fixat Craiova, în 
spațiul marilor prefa
ceri industriale, pe doi 
piloni solizi : uzinele 
„Electroputere" și noul 
combinat chimic de la 
Isalnița.

Intrînd în Craiova pe 
Calea Bucurestiului, 
după ce depășești ca
lea ferată și aleea um
broasă de plopi, desco
peri mai întîi halele 
imense si apoi firma 
„Electroputere".

Sub arcuirea ei. mii 
de muncitori înmănun
chează zilnic, in înfă
șurările transformatoa
relor de forță sau ma
șinilor electrice rotati
ve. nesecate izvoare de 
forță, menite să ajute 
omul în permanenta 
lui încleștare cu natu
ra. Uzinele ..Electropu
tere" au apărut în pri
mii ani după procla
marea republicii. îna
inte nu fusese aici de- 
cît un atelier de repa
rat locomotive, ciopîrțit 
Si el de furia bombe
lor. Acesta era peisa
jul Vulcănestilor la a- 
pariția Hotăririi nr. 
973 a Consiliului de Mi
niștri, prin care a fost 
legiferată înființarea

Uzinei „Electroputere". 
în fiecare an numărul 
produselor a crescut 
proportional cu puterea 
lor. cu calificarea oa
menilor. Prima coman
dă executată a fost mo
torul electric de 4,5 
kW.

In fiecare an. în fie
care oră sau zi, rotorul 
marilor prefaceri s-a 
învîrtit fără pauză în 
sensul progresului, iar 
faima uzinei a început 
să treacă dincolo de 
hotarele tării. Pare de 
necrezut, dar azi. după 
18 ani de la înființarea 
uzinei, puterea unui 
singur produs — loco
motiva electrică de 
5100 kW — este de 
1 333 ori mai mare de- 
cît puterea primului 
motor electric construit 
aici. Uzina a crescut o 
dată cu oamenii, oame
nii au crescut o dată cu 
uzina. Aceste prefaceri 
în timp și în spațiu au 
cerut noi unități de 
măsură, care să expri
me voința, elanul, băr
băția si dăruirea aces
tor oameni.

în anul 1962. primul 
an in care s-a construit 
locomotiva Diesel-elec- 
trică. uzina a produs 
opt locomotive. în anul

La Pitești

FABRICĂ DE ARTICOLE 
TEHNICE DIN CAUCIUC

PITEȘTI (corespondentul „Scînteii”). — 
Zona industrială Găvana din Pitești se va 
îmbogăți cu un nou obiectiv ce se con
struiește aici ; o fabrică de articole teh
nice din cauciuc, cu o capacitate anuală 
de 22 000 tone produse necesare indus
triilor extractivă, siderurgică, construc
toare de mașini, chimică și petrolieră. Intre 
articolele ce urmează a se realiza aici enu
merăm : benzi transportoare de mare re
zistență pentru furnale și cariere, garnituri 
presate și profilate pentru autoturisme, lo
comotive Diesel și electrice, pentru foraje 
de mare adîncime. Valoarea investiției fa
bricii se ridică la sute de' milioane lei. Din 
proiect reținem soluția de a se merge pe 
realizarea de instalații în aer liber și redu
cerea simțitoare a lucrărilor de construcții. 
Durata de construcție a viitoarei fabrici 
este de 63 de luni, iar cea de recuperare 
a investiției de 6 ani și 5 luni.

(Continuare în pag. a III-a)

Patinoarul artificial „23 August” din Capitală a fost „asaltat” ieri de numeroși amatori 
ai patinajului Foto : A. Cartojan

Drama

1367 se construiesc 125 
de locomotive. Anul 
1967 a constituit pentru 
„Electroputere" o încu
nunare a muncii depu
se de oamenii ei — li
vrarea locomotivei Die
sel electrice cu nr. 500.

...O privire în viitor, 
spre ceea ce uzina va 
fi mîine. In 1968 va 
trebui să producă 150 
de locomotive Diesel- 
electrice si opt locomo
tive electrice. Numărul 
mașinilor electrice ro
tative. al transforma
toarelor si al echipa
mentelor electrice va 
atinge cifre fantastice, 
pentru cei care au fost 
martorii producerii pri
mului motor în uzină.

„Cetatea mașinilor e- 
lectrice" de la porțile 
Craiovei este astăzi în 
plină ascensiune. Tîr- 
aurile internaționale 
s-au familiarizat cu 
marca ..Electroputere", 
produsele expuse bucu- 
rîndu-se de succes.

Călătorul care pără
sește Craiova prin Ca
lea Severinului. după 
ce lasă în urmă vesti
tele izvoare cu apă 
limpede si rece ale O- 
bedeanului, pătrunde 
în geometria spațială a 
fierului, betonului și 
sticlei. In dreapta, scli
pind tn soare, între
prinderea de prefabri
cate din beton — cu 
hale mari, spațioase. în 
care tehnica modernă a 
dictat cele mai bune 
procedee tehnologice. 
Aici totul este realizat 
din beton armat și 
sticlă. Betonul asiguri 
rezistenta și robustețea, 
iar sticla lumină si es
tetică. Depășind noua 
Autobază nr. 1 că
lători. stafia de inter
venție auto și sediul 
întreprinderii 6 con
strucții, in zare apar, 
ca niște catarge de co
răbii uriașe, coșurile de 
fum ale Termocentra
lei Craiova. Nu depar
te ti se dezvăluie, pro
filată pe dealul Buco- 
vățului, care închide 
zarea spre apus, silue
ta industrială a combi
natului chimic.

Privind de aproape, fi 
se relevă o întreagă 
gamă de conducte în
șirate pe umerii de be
ton ai estacadelor, tur
nuri metalice, de eva
cuare, cadre de beton și 
fier supraetajate, urzea
lă de zăbrele metalice, 
în interiorul acestor in
stalații care comunică 
intre ele fie prin sec
țiunea conductelor. fie 
prin cabluri, se petrec 
complexe reacții chimi
ce, realizate la scară 
industrială.

Este suficient să a- 
mintim aici că pe 
vechea platformă (de
numire relativă) func
ționează 14 fabrici, dis
puse de-a lungul a trei 
linii tehnologice, și că 
alături, pe noua plat
formă. constructorii de
finitivează un alt o- 
biectiv de aceeași ca
pacitate, pentru a de
fini o nouă coordonată 
a impunătorului combi
nat.

Ca peste tot. în ciu
da timpului foarte 
scurt, istoria este pre
zentă și aici. La în
ceput constructorii au 
dat bătălia „pe orizon
tală", construind dru
muri și căi ferate, plat
forme și fundații. O 
dată fixate acestea, au 
început cucerirea pozi-

Romeo POPESCU

(Continuare 
în pag. a III-a)

subdezvoltării
Deosebită este ponderea 

pe care o ocupă în lucră
rile actualei sesiuni a Adu
nării Generale a Națiunilor 
Unite problema inegalității 
în nivelurile de dezvoltare 
a statelor. Această problemă 
este în prezent larg dezbă
tută sub diverse aspecte în 
Comitetul nr. II, după cum 
a fost nelipsită aproape din 
toate cuvîntările rostite cu 
prilejul dezbaterilor gene
rale din adunare. De altfel 
se știe că din cele 122 țări 
membre ale O.N.U. nu mai 
pufin de 86 alcătuiesc gru
pul țărilor în curs de dez
voltare, sau așa-numita „lu
mea a treia”.

Ca urmare a îndelunga
tei asupriri coloniale, aces
te țări, la care se adaugă 
teritoriile care mai sînt și 
astăzi dependente, nu au 
avut posibilitatea să-și asi
gure o dezvoltare econo
mică și spirituală care să 
acopere măcar cerințele 
minime ale unei vieți civi
lizate ; grosul avuțiilor a- 
cestei lumi s-a scurs spre 
cîteva fări capitaliste avan
sate al căror potential e- 
conomic a crescut într-una.

Astăzi, sistemul de domi
nare colonială este pe cale 
de dispariție, dar fenome
nul inegalității în dezvol
tarea economică a statelor 
în loc de a-și reduce pro
porțiile devine fot mai 
accentuat ca urmare a unui 
complex de factori care

tiv modeste pe care și le 
propusese. Pentru a se ca
racteriza această situafie, de 
multe ori se folosește ex
presia „deceniul dezamă
girii”. In raportul Consiliu
lui economic și social, în 
alte documente, în luările 
de cuvînt ale diverșilor

care au

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK 
DE LA ROMULVS CAPLESCU

la actuala sesiune au făcut 
și fac în continuare obiec
tul unei ample analize. Da
tele statistice prezentate 
indică în mod limpede că 
disparităfile economice ca
pătă aspecte tot mai fla
grante.

S-a vorbit și se vorbește 
pe larg la prezenta sesiune 
de faptul că „deceniul dez
voltării”, proclamat cu pri
lejul primei Conferinje a 
Națiunilor Unite pentru 
comerț Și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) din 1964 nu 
și-a atins obiectivele rela

delegați s-a arătat că foarte 
pufine au fost țările în curs 
de dezvoltare care au reu
șit să atingă obiectivul pro
pus al unui ritm de creș
tere anual de 5 la sută.

Dintr-un număr de 47 
state în curs de dezvolta
re, în privința cărora există 
date comparabile fată de 
situafia din 1960, doar 17 
au reușit să realizeze un 
asemenea ritm. S-a preci
zat, totodată, că populația 
celor 30 de țări care nu 
au atins acest ritm repre
zintă 75 la sută din totalul

populației celor 47 de state. 
In multe fări în curs de 
dezvoltare ritmurile de 
creștere în primii cinci ani 
ai „deceniului dezvoltării" 
au fost inferioare ritmurilor 
din cei cinci ani
precedat deceniul. Tendin
ța de scădere a persistat 
și anul trecut cînd ritmul 
mediu global de creștere a 
fost de 3 la sută țață de 
4 la sută în 1965. Nu pro
duce deci mirare că, deși 
populația țărilor slab dez
voltate reprezintă peste 2/3 
din populajia lumii, revine 
acestor țări doar 5 la sută 
din producția 
mondială. In
dijii, venitul national 
cap de locuitor stagnează 
sau crește extrem de lent 
în prima jumătate a dece
niului, creșterea medie a 
venitului national pe cap 
de locuitor 
dolari, în 
300 dolari 
economie 
piefei.

industrială 
aceste con- 

pe

a fost de 
comparație 
în fările cu 
dezvoltată

(Continuare
în pag. a IV-a)

10 
cu 
o 
a



PAGINA 2 SdNTEIA — luni 30 octombrie 1967

Drumul |
lemnelor j 
de loc !
De curînd. ziarul nostru a publl- I 

eat o suită de articole care — ur- | 
mărind drumul complicat parcurs 
de lemnele de foc din pădure la I 
c'epozitul de desfacere si de aici la I 
cumpărător — solicitau analizarea ■ 
temeinică de către organele de re- ■ 
sort a deficiențelor existente în acest I 
sector de deservire a populației, în | 
vederea luării unor măsuri eficiente . 
pentru înlăturarea lor.

După apariția acestor articole, la I 
redacție au sosit numeroase scrisori 
din partea cititorilor. Cum este și I 
firesc, el aduc în discuție in primul I 
rînd sistemul de lucru practicat în 9 
prezent de către unitățile de vînza- . 
re a lemnului de foc, sistem care, în I 
ciuda criticilor formulate de-a lungul | 
atîtor ani, este total necorespunzător.

„Depozitul de combustibil se spune I 
că este o unitate comercială — ne I 
scrie Ion Marinescu din Tr. Severin * 
— dar îți este aproape imposibil să-1 I 
socotești astfel, pentru simplul mo- I 
tiv că. de cum intră pe poarta sa, I 
cumpărătorul nu simte nici un mo- . 
ment că este tratat ca un cumpără- I 
tor. Nu știu cum stau lucrurile prin I 
alte părți. însă cine vrea să-si pro
cure lemne de la depozitul din ora- I 
sul nostru trebuie să se prezinte de I 
la orele 12 noaptea pentru a primi I 
un... număr de ordine (!?). Dar cal- ■ 
varul de-abia de aici începe. Pentru I 
a-ți cumpăra lemne ești nevoit să-ți I 
iei un concediu de cel puțin 2—3 zile".

„Nu exagerez de loc — ne scrie I 
N. Mitran — dacă vă spun că ziua | 
în care un cetățean se duce să cum- • 
pere lemne de foc de la depozitul •

Vedere a îocalîtdfii Bran, regiunea Brașov
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cin Găești este o adevărată zi de 
iad. Mai întîi trebuie să se convin
gă dacă depozitul nu e gol, apoi să 
se ducă să se programeze, să alerge 
încolo și încoace pentru a găsi mo
dalitatea de cîntărire a cărbunilor, 
deoarece depozitul nu are basculă, 
să caute mijloace de transport 
S.a.m.d. Ce legătură au toate acestea 
cu o deservire, cît de cît civilizată ? 
Ai impresia că omul a venit la de
pozit nu pentru a fi servit, el pentru 
a face el servicii depozitului**.

în mod paradoxal, cumpărătorul 
este nevoit să renunțe la orice pre
tenții și să accepte condițiile pe care 
i le impune vînzătorul. Este foarte 
adevărat că activitatea unui c'epozit 
de lemne este în multe privințe a- 
nevoioasă, că operațiile de încărcare 
și expediere a mărfii sînt greoaie si, 
pe lîngă un mare efort, necesită 
timp. Aceasta nu poate constitui 
însă un motiv de sacrificare a timpu
lui liber al cetățeanului, de justifica
re a acelor aglomerații care, în unele 
locuri, parcă s-au încetățenit ca sin
gura metodă de deservire.

— Dezorganizarea deservirii în a- 
ceste unități — remarcă un cititor 
din Alexandria — se datoreste fap
tului că. în prezent, se nesocotesc 
cele mai elementare reguli de co
merț. Depozitul de combustibil cred 
că este singura unitate comercială 
unde dorința cumpărătorului nu are 
absolut nici o importanță. Aici nu 
ai ce ales ; ești obligat pur și sim
plu să cumperi nu ce vrei, ci ce ți 
se dă. Nimeni nu te întreabă dacă 
îți place ori nu-ti place. Dacă ceri 
lemne netăiate și nu vrei să pleci 
acasă cu mîna goală, trebuie să plă
tești și costul... tăiatului ! Dacă vrei 
cărbuni, ti se vinde numai praf. Si 
cum praful nu-ti trebuie, după ce îl 
cumperi, îl lași „cadou" depozitului, 
ca să-1 „vîndă" apoi altora, cu toate 
că el rămîne mereu pe loc. E de la 
«ine înțeles că asemenea practici 
arbitrare lasă loc si diferitelor afa
ceri necinstite pe seama statului și a 
cetățeanului.

Orice magazin care se respectă se 
Interesează în primul rînd de calita
tea mărfii pe care o vinde. Cele mal 
multe depozite de lemne fac excepție 
și de la această regulă. La depozitul 
din orașul nostru — ne scrie Rado 
Calistrat din Tecuci — se aduc în 
permanență numai lemne de esență 
moale. Stive întregi de brad putred, 
căruia dacă-i dai foc nici nu arde 1 
Pe salariațil depozitului nu-1 intere
sează calitatea. El știu una șl bună : 
oricum ar fi, tot se vinde.

Discuțiile pe tema calității lemne
lor de foc revin, în fiecare an, ca un 
leit-motiv, față de care conducerile 
întreprinderilor de combustibil adop
tă binecunoscuta tactică a struțului. 
Numeroși cetățeni se întreabă de ce 
nu se instituie și în această privință 
norme precise pentru a face imposi
bile practicile incorecte ale unor lu
crători care își tratează clienții după 
criterii ce nu au nimic comun cu 
comerțul ?

O situație cu totul anormală — ne 
scrie N. Bițu din Caracal — dăinuie 
în organizarea transportului lemnelor 
de la depozit la domiciliul cumpără
torului, lăsat la discreția conducător 
rului auto sau a cărăușului pus „în 
mișcare" doar de supraprețul conve
nit între patru ochi

Multe din anomaliile existente 
în prezent în depozitele de lem
ne, după cum relevă numeroși 
cititori, sînt „roadele" lipsei de etică 
profesională la personalul care le de
servește. După cite se pare, princi
pala cauză care întreține gravele de
formări în conduita acestor lucrători 
constă în faptul că, pe de o parte, 
conducerile întreprinderilor de com
bustibil nu iau măsuri hotărîte îm
potriva necinstei și arbitrarului, iar 
pe de altă parte ignorează sesizările 
cetățenilor..

— Am reclamat nu de mult — ne 
scrie Sofia Turc din București, 
str. Zăpada Mieilor nr. 19 — condu
cerii I.C.L. „Combustibilul" Bucu
rești pe salariații Depozitului nr. 64, 
care mi-au livrat lemne de calitate 
necorespunzătoare. Am așteptat să se 
facă cercetări, să vină cineva să 
vadă lemnele. N-a venit nimeni. To
tuși, conducerea I.C.L. „Com
bustibilul" mi-a răspuns că n-am 
dreptate, consultînd, probabil, doar 
pe salariatul reclamat. Un asemenea 
procedeu mi se pare foarte grav de
oarece dă cale liberă abuzurilor de 
orice fel, iar pe cei ce le săvîrșesc 
îi absolvă de răspundere.

îmbunătățirea activității depozite
lor de lemne presupune, desigur, mă
suri organizatorice serioase care însă 
nu pot fi aminate la nesfîrșit. Ano
maliile de genul celor menționate 
mai sus trebuie să fie înlăturate ime
diat, deoarece sînt prea grave pentru 
a se putea admite vreun compromis

T. DUMITRU
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LICEUL DIN CALAFAT
LA 50 DE ANI DE ACTIVITATE
Printre școlile noastre cu vechi 

tradiții se numără și liceul din 
Calafat care a împlinit ieri 50 de 
ani de la înființare. In cele 5 de
cenii de activitate, liceul de aici a 
pregătit multe generații de absol
venți care s-au distins in diferite 
profesiuni, aducînd o contribuție a- 
preciată la înflorirea economiei și 
culturii românești. Elevii liceului 
din Calafat au astăzi la dispoziție, 
ca urmare a grijii partidului și sta
tului nostru, un bogat material di
dactic audiovizual, un laborator- 
muzeu bogat înzestrat, o biblio
tecă cu peste 15 000 de volume, ca
binet metodic etc., care creează 
condițiile cele mai bune pentru 
dezvoltarea și perfecționarea pro
cesului de învățămint.

In cursul zilelor de sîmbătă și du-

minică, la Calafat, în prezența or
ganelor locale de partid și de stat, 
a reprezentanților Ministerului ln- 
vățămintului, a foștilor elevi și 
profesori ai liceului și a numeroși 
invitați au avut loc manifestări în
chinate acestui jubileu. Spectaco
lele prezentate de ansamblul artis
tic al liceului, sesiunea de referate 
a cercurilor de elevi, festivitatea 
înmînării diplomei de onoare a co
mitetului regional V.T.C, Oltenia 
către organizația de U.T.C. din li
ceu au întregit atmosfera sărbăto
rească a semicentenarului. După 
festivitatea jubiliară și manifestă
rile artistice a fost inaugurată o 
nouă bază sportivă a liceului pe te
renurile căreia, pină pe inserat, 
s-au și desfășurat primele întreceri 
sportive între elevi.

cinema

ale nepăsării
mal

spune 
chiar 
Noi totuși

exage- 
Nu 
de 
am

el. 
așa

anchetei 
acestei 

din co-

Seară. Nicolae Temelie, 
muncitor pe un șantier de 
construcții din Moroeni, Se 
îndrepta spre casă. La un 
moment dat trebuia să 
treacă peste o punte, lungă 
de 125 m, care traversează 
apa Vărbilăului. După circa 
10—15 pași a căzut în 
prundul rîului. Accidentul 
a fost mortal.

Răsfoim dosarul 
penale. Cauzele 
tragice întîmplări
muna Poiana VărbilăU, ra
ionul Teleajen, sînt cît se 
poate de clare : a) îngus
timea punții ; b) lipsa ba
lustradelor laterale nece
sare menținerii echilibru
lui ; c) balansul exagerat 
al punții datorat număru
lui insuficient de stîlpi de 
susținere. Concluzia se im
pune de la sine : dacă toate 
aceste lucruri ar fi fost 
puse la punct, firul vieții 
unui om nu s-ar fi rupt 
într-un chip atît de neaș
teptat.

Dar să derulăm cu înce
tinitorul antecedentele ac
cidentului. La 8 iunie 1968, 
Procuratura raionului Te
leajen, cu adresa nr. 948— 
326, a cerut Sfatului popu
lar al comunei Poiana Văr- 
bilău să repare de urgență 
puntea respectivă care — 
cităm — „pune într-un real 
pericol viața cetățenilor**. 
A trecut de atunci peste un 
an de zile, timp în care 
s-au făcut alte 4 adrese de 
revenire, dar fostul preșe
dinte al sfatului, Ion Mîrgoi, 
a rămas impasibil. Dacă nu 
l-a mișcat moartea unul om, 
cum 
niște 
feta“ . .
luată apoi de Constantin 
Vianu, actualul președinte.

— La 12 iulie a.c. — ne 
relatează Gheorghe Preda, 
președintele Sfatului popu
lar al raionului Teleajen — 
a venit la mine în audiență 
un cetățean din satul Tres
tioara. Căzuse de pe punte 
și se afla în concediu me
dical. M-am dus la fața lo
cului si am stabilit ca sfa
tul popular comunal 
pare puntea imediat.

Ce s-a întîmplat 
aceasta ? Absolut 
Redacția noastră a 
o sesizare despre această 
inadmisibilă indolentă sfa
tului popular raional, care, 
printr-un răspuns purtînd 
semnătura aceluiași preșe
dinte Gheorghe 
munica ziarului 
va fi reparată 
lunii august (!?)

într-una din
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Bimple hîrtii ? „Șta- 
nepăsării a fost pre-

să re'

după 
nimic, 
trimis

Preda, co
că puntea 
în cursul

zilele tre-

cute, ne-am deplasat la 
Vălenii de Munte, unde 
l-am întîlnlt pe Constantin 
Vianu, președintele de la 
Poiana-Vărbilău.

—Oamenii 
rează — ne 
e o punte 
periculoasă, 
reparat-o.

îi propunem să mergem 
la fața locului. Aici, sur
priză : puntea — nereparată!

Nepăsarea apare în toa
tă monstruozitatea ei...

Protecția vieții cetățea
nului ! Cum să nu acordăm 
prioritate 
supreme 
cum am 
vederea _________
indolență, neglijența dusă 
pînă la iresponsabilitate ci
vică, grava atrofiere a ce
lui mai elementar spirit de 
prevedere care obligă ca, 
atunci cind faci un lucru, 
să-1 faci cum trebuie, chiar 
dacă aceasta presupune un 
efort suplimentar ?

Anul trecut. în apropie
rea noilor blocuri de pe 
strada Mihai Bravu din 
Mizil s-au amenajat niște 
terenuri de joacă pentru 
copii. Au venit Cîtiva „me
seriași" și au instalat mal 
multe aparate și instalații 
de joc. Printre altele, au 
pus un balansor exact lîngă 
un ciot de copac căruia nu 
i-au dat nici o importantă, 
socotind că nu e treaba lor 
să-1 scoată de acolo. La cî- 
tVă timp după aceasta, 
fetița Carmen Dumltriu, 
care se juca pe balansor, 
a căzut pe ciot și șl-a frac
turat mîna. De atunci stă 
numai prin spitale.

— Multe dintre pericolele 
cu urm&ri nefaste asupra 
vieții omului au un carac
ter artificial, creat (cul
mea !) tocmai de către aceia 
care au misiunea de a le 
îndepărta — ne spune re
voltată dr. Eiisabeta Gri- 
goraș de la circumscripția 
sanitară nr. 249 București. 
La dispensarul nostru sînt 
aduși multi copii acciden
tați, unii chiar mutilați pe 
viată, din cauza unor apa
rate sau instalații de pe 
terenurile de joacă. Ce o 
fi fost în capul proiectan- 
ților atunci cînd au con
ceput niște tobogane-gigant 
care-țl provoacă amețeli 
doar cînd te uiți la ele, sau 
niște leagăne la fel de 
periculoase care sînt lăsate 
să funcționeze chiar dacă 
șînt defecte ?

Cerem părerea directo
rului adjunct al Instltutu-

acestei îndatoriri 
dar, mai ales, 
putea trece cu 

manifestările de

lui „Proiect“-București, 
Constantin Pislărașu.

— Toboganele proiectate 
de noi au provocat acci
dente ? Nu ni s-a sesizat 
nici un caz pînă acum — ne 
spune el. Aceste aparate au 
o funcție educativă bi
necunoscută — ele dezvoltă 
curajul, agilitatea în miș
cări...

Părinții vor să știe 
însă un lucru precis și 
anume : aceste aparate nu 
pot fi făcute în așa fel 
îneît, fără să-și piardă fun- 
țiile educative, să nu dea 
naștere la accidente ?

— Uneori se acordă o 
pondere exagerată elemen
tului de probabilitate in da
una celui de siguranță, lă- 
sînd loc imprevizibilului 
sau soluțiilor hazardate — 
remarcă Florin Dimitriu, 
procuror șef adjunct la 
Procuratura orașului Bucu
rești. Iată un caz : în curtea 
unui bufet din comuna O- 
topeni a fost săpată o groa
pă pentru introducerea u- 
nui rezervor de combu
stibil al instalației de în
călzire. Cei care au fă
cut groapa au socotit, 
pesemne, că n-o să i se în
tâmple nimănui să cadă în 
ea și, prin urmare, n-au 
luat nici măsuri pentru a 
exclude o asemenea întim- 
plare. Au lăsat groapa des
coperită și, într-o noapte, 
un cetățean a căzut în ea ! 
Imprudențele, tendințele 
de minimalizare a implica
țiilor pe care le pot avea 
așa-zisele mici neglijente 
pot fi fatale, ele costă vieți

omenești și tocmai de aceea 
legea le pedepsește cu 
toată asprimea.

— în întreprinderi, în 
Instituții, pe șantiere — 
comentează asemenea ano
malii Ion Rotărescu, mun
citor în orașul Bocșa — 
există norme bine stabilite 
pentru asigurarea securi
tății muncii. Orice încăl
care a lor — chiar dacă nu 
a dus la vreun accident — 
este sancționată. Mă întreb 
de ce nu s-ar putea institui 
un sistem asemănător și 
pentru protecția vieții ce
tățeanului în afara locului 
de munjjă ? în orașul nos
tru, la intersecția a două 
străzi intens circulate, a 
stat multă vreme descope
rită o gură de canal. în 
cursul acestui an s-au pe
trecut aici patru accidente. 
Cum poate fi calificată o a- 
semenea neglijență care a 
provocat atîtea accidente ? 
Din păcate, unii gospodari 
ai treburilor obștești tra
tează aceste probleme ca pe 
niște simple chestiuni facul
tative.

— Astfel de lucruri tre
buie făcute nu din bună
voință, ci din obligație, iar 
cine le ignoră să suporte 
consecințele legii — preci
zează Ion Niță, procuror 
șef al raionului Teleajen. 
Ar fi insă potrivit să se a- 
plice sancțiuni înainte ca 
neglijentele să facă vic
time. Nepăsarea, ca o con
diție care ar putea pune 
în pericol viața cuiva, este 
cel puțin tot atît de gravă 
ca și atunci cînd ea a de
venit deja cauza unei în- 
tîmplări tragice.

Un vechi proverb spune : 
paza bună trece primejdia 
rea. Tocmai de aceea tre
buie să asigurăm prin cele 
mai severe măsuri sigu
ranță deplină pentru viața 
cetățeanului, eliminarea tu
turor cauzelor Care ar pu
tea da naștere la accir 
dente.

Dumitru T1RCOB 
Alexandru STROE

CONCURS
PUBLIC ÎN
PROIECTARE

Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al regiunii Brașov 
— Direcția de sistematizare, 
arhitectură și proiectarea con
strucțiilor — organizează un 
concurs public cu tema 
„PROIECTAREA UNUI AN
SAMBLU DE LOCUINȚE PE UN 
TEREN CU PANTA CARACTE
RISTIC REGIUNILOR MUN
TOASE ALE ȚARII". Se vor a- 
corda premii și mențiuni între 
15 000 lei și 5 000 de lei. Lu
crările se primesc pînă la 
2 decembrie 1967. Tema-pro- 
gram poate fi ridicată de la 
Siatul popular al regiunii Bra
șov (secțiunea planiiicare) 
sau de la D.S.A.P.C. Brașov 
(serviciul tehnic) str. K. Marx 
nr. 43.

• Operațiunea Crossbow — cinema
scop : Patria — 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.30, Festival (completare Sub sem
nul trainicei prietenii româno-bul- 
gare) — 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
• Un idiot la Paris — cinemascop : 
Republica — 12 ; 14 ; 18 ; 18, Capitol
— 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, Melodia
— 12,15 ; 14,30 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, Gloria 
(completare Găteala capului) — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, Torni» (com
pletare Perfecțiunea e rotundă) — 
11,15 ; 13.45 ; 16.15 ; 18.45 ; 21.
• Sindbad marinarul : Luceafărul 
(completare Perfecțiunea e rotundă)
— 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
București (completare Albina româ
nească — Apts Meliflea Carpatina) —
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Modern 
(completare Arhitectura universului)
— 11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18 30 ; 20,30, Fe
roviar — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,45, 
Excelsior — 12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21.15 (la ultimele două cinematografe 
completarea Fetița cu chibrituri).
• Cenușă și diamant : Central — 12 ;
15 ; 18 ; 20,45.
• Prostănacul — cinemascop : vic
toria (completare Fetița cu chibrituri)
— 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15,
Grivița — 11,15 ; 13.30 î 16 ; 18,15 !
20.30, Aurora (completare O nuntă la 
Olteni) — 11,15 ; 13,30 î 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Amprenta : Lumina — 11,80 ; 13,48 ;
16 ; 18,30 , 20,45.
• Sus mîinlle, domnilor polițiști ! : 
Doina (completare Piatra șt viața)
— 11,30 ț 13,45 i 16 j 18,30 i " “
• Cheile cerului 1 Union (completare 
Găteala capului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• In golful urșilor albi — Bub sem
nul trainicei prietenii romăno-bulgare
— Intilnirea : Timpuri Noi — 9—21 
In continuare.
• Cine călărește nn tigru : Gluleștl 
(completare Dacă aș fi știut 7) —
15.30 ; 18 ; 20,30. Rahova — 18,30 ; 18 1
20.30,
• Fantomas contra Scotland Yard
— cinemascop : Dacia — 8,15 — 20,45 
in continuare, Drumul Sării (comple
tare Expresul de noapte) — 18 ; 17,30 ; 
20.
o pasărea Phdnix — cinemascop : Bu- 
zeștl — 15,30 ; 18 ; 20,30, Volga —
9—14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — 
cinemascop : Crîngașl (completare A- 
partamentul) — 15,30 ; 17,45 ; 20,15.
• Testamentul incașului — cinema
scop : Bucegi — 15,45 ; 18,15 ; 20.45, 
Flamura — 11.15 { 13,30 ; 16 ; 18,18 ;
20.30 (la ambele completarea Nicolae 
Kirculescu), Floreasca (completare 
Tămăduire) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Povestea țarului Saltan — cine
mascop : Unirea (completare Se răresc 
norii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

20,45.

• Bora cea mare — cinemascop : Fla
căra (completare 1001 de desene) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Bunicul, Kylljan și eu > Vltan 
(completare Filoxera) — 15.30 ; 18 ; 
20,30.
• Agonie și extaz — cinemascop i 
Miorița — 11,30 ; 14.30 ; 17,30 ; 20,30, 
Arta — 9—14,30 In continuare ; 17,30 ;
20.30 (Ia ambele completarea Perma
nențe).
• Faraonul — cinemascop (ambele 
serii) : Popular — 16 ; 19,30.
• Fantomas se dezlănțuie — cinema
scop • Munca (completare Maxim 
Găspar) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — ci
nemascop : Moșilor (completare Ex
presul de noapte) — 16 ; 18,18 ; 20,30.
• Singur pe lume t Cosmos (com
pletare De unde vin copiii 7) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Marele restaurant — cinemascop : 
Viitorul (completare Congresul ling
viștilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cine
mascop : Colentina (completare Ro
manțe) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Pro
gresul (completare Congresul lingviș
tilor) — 16,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele 
serii) : Lira — 18 ; 19.
• Recompensa — cinemascop : Fe
rentari (completare Cancerul meta
lelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cimaron — cinemascop : Cotrocenl 
(completare Ultima țigară) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• șeful sectorului suflete — cinema
scop : Pacea (completare înflorim șl 
noi cu țara) — 16 ; 18 ; 20.

• Opera română : Lacul lebedelor — 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
ganini — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
bllcă — 20.
• Teatrul „Gluleștl" (tn sala 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 a Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
Omul care a văzut moartea — 19,30, 
(In sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Ullse șl... coinci
dențele — 19,30.

? Teatrul ,,Barbu Delavrancea" :
a-n filme — 20.

• Teatrul „Țăndărică" (la Palatul 
Pionierilor) : Tlgrișorul Petre — 17.
• Circul de stat : Internațional clr- 
cus-program — 19,30.

Pa

pii-

dln

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE «

PROGRAMUL I : Sfatul 
medicului : Gimnastica de 
înviorare (9,25). Intîlnlre eu 
melodia populară și inter
pretul preferat (13,10). Ex
pediție pionierească (emi- 

slune-concurs) (14,16). Selecțiunl din opereta „Frumoasa 
Elena" — de Offenbach (15,30). Antena tineretului (17,10). 
Teatru radiofonic. Premieră „Neîncredere în foișor". Scena-

luni

Pescari în larg

OCTOMBRIE—5 NOIEMBRIE
riu radiofonic de Nelu Ionescu (20,40). PROGRAMUL nl 
Cărțile copilăriei : „Colț alb" de Jack London (9,30). Poemul 
slmfOnlc „Acteon" de Alfred Alessandrescu (10,03). Cîntece 
și jocuri populare (16,00). Opera românească contemporană : 
„Răscoala" de Gheorghe Dumitrescu (18,25). Actualitatea tea- 

Bossinitrală (19,45). Selecțiunl din opera ..Semiramida" de 
(21,05).

PROGRAMUL I : 
medicului s Sarcina __ 
Iile infecțioase (9.25). Me
ridiane. Prezențe românești 
peste hotare (15,05). „Geor
ge EneScu sau poezia omu

lui" (16,30). Inșlr-te mărgărite (emisiune pentru copil) : „Tot 
aurul din lume", poveste de Vasile Cojocaru (17,10). Tribuna 
radio : structura administrativ-terltorlală în noile condiții 

. economice și sociale, vorbește Ion Chlrilescu, vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru îndrumarea șl controlul or
ganelor locale ale administrației de stat (18,05). Teatru radio
fonic serial. Semicentenarul Marelui Octombrie — „Anul

marți
Sfatul 
șl bo-

fonlc serial. Semicentenarul Marelui Octombrie _____
1918". Dramatizare radiofonică de Virgll Stoenescu după 
romanul „Calvarul" de Alexei Tolstoi (20,40). PROGRAMUL 
II : Dansuri din opere (8,45). Radioracheta pionierilor (9,30). 
știință, tehnică, fantezie (13,30). Actualitatea muzicală (18 10). 
Răspunsuri pentru iubitorii muzicii de operă (18,35). Antena 
tineretului (21,30). Muzică de cameră de Joseph Haydn (22,15).

Dezvoltarea patrimoniului
(Urmare din pag. I)
lung, atribuirea de terenuri șl asigu
rarea de materiale de construcții, 
prin proiectare și execuție.

Pentru ca un număr cît mal mare 
de cetățeni să poată beneficia de 
sprijinul statului și ținînd seama că 
ponderea cea mai mare o au salariații 
cu un salariu lunar de pînă la 1 500 
lei, Hotărirea prevede, pentru aceștia, 
condiții mai avantajoase de a-și con
strui case. Bunăoară, actuala regle
mentare stabilește că solicitanții, in
diferent de salariul pe care îl au, 
trebuie să depună la contractare un a- 
vans minim de 30 la sută din valoa
rea locuințelor, iar perioada de ram
bursare a creditului este de maxi
mum 15 ani. Pornind de la același 
principiu al diferențierii după venit, 
aplicat și la regimul chiriilor, noile 
prevederi stabilesc avansul minim și 
durata de rambursare 
salariul beneficiarului 
nume : cei cu un 
pînă la 1500 lei

în raport cu 
de credit. A-

salariu
vor

de 
r__  ___ ___ _ depune
un avans de numai 20 la sută din va
loarea locuinței, iar creditul obținut 
— de 80 la sută — va putea fi ram
bursat într-o perioadă de pînă la 25 
ani. în aceste condiții, un salariat 
care contractează un apartament 
compus din 2 camere avînd o supra
față locuibilă de 30 mp și dependin
țe, la un preț de circa 65 000 lei, va 
depune la început un avans minim 
de 13 000 lei, iar diferența o va putea 
achita în 300 de rate lunare (25 ani), 
revenindu-i circa 210 lei pe lună, 
adică cu 13 la sută mai puțin decit 
rata lunară care se plătește actual
mente, potrivit prevederilor legale in 
vigoare. Angajații care au salarii lu
nare între 1 501—2 000 lei vor depu
ne, la contractare, un avans de 25 
la sută din valoarea apartamentului, 
iar pentru diferență vor putea obține 
un credit rambursabil în 20 de ani. 
Cei care vor achita integral prețul 
locuinței cu prilejul contractării vor 
beneficia de o reducere de 5 la sută 
din preț.

După . cum se știe, se prevede 
și posibilitatea ca locuințele proprie
tate personală să fie executate In re
gie proprie. în aceste cazuri, solici
tanții vor beneficia de un credit de 
pină Ia 20 000 lei, rambursabil într-o

perioadă de 15—25 ani, cu condiția 
de a se face dovada că au posibili
tăți de realizare a construcției și a- 
duc o contribuție materială proprie. 
Cei care vor să-și exeoute locuințele 
în regie vor primi repartiții de ma
teriale, iar la cerere vor primi și a- 
sistență tehnică din partea organiza
țiilor specializate — de stat sau ale 
cooperației meșteșugărești.

Oglindind preocuparea partidului 
de a crea condiții corespunzătoare de 
locuit unor categorii de locuitori din 
mediul rural — medici, cadre didac
tice, specialiști din stațiuni de ma
șini și tractoare, întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole 
de producție, precum și altor anga
jați ai unităților de stat — și venind 
in întîmpinarea dorințelor exprimate 
de aceștia de a-și construi locuințe 
proprietate personală, cu sprijinul 
statului, în localitățile rurale unde 
muncesc, Hotărîrea acordă și aces
tor salariați posibilitatea de a be
neficia de credite, avantaj pe care 
legislația în vigoare nu-1 prevede.

O altă formă prin care cetățenii 
pot dobîndi o locuință proprietate 
personală este aceea a cumpărării 
unei case din fondul locativ existent, 
pus în vînzare de către stat. în a- 
cest sens, se vor vinde : clădirile 
mici individuale, cu un singur apar
tament ; locuințe din clădiri cu un 
număr redus de apartamente ; apar
tamentele din blocurile in care exis
tă și locuințe proprietate personală, 
în unele cazuri, cu aprobarea expre
să a Consiliului de Miniștri, se vor 
vinde și clădiri mari, cu mai multe 
apartamente. Cei care doresc să 
cumpere locuințe beneficiază de a- 
celeași condiții de avans și creditare, 
exceptare de la regimul de normare 
și repartizare a spațiului locativ, scu
tire de impozite pe clădiri ca și 
cei care își construiesc, cu sprijinul 
statului, o locuință personală nouă. 
Aplicarea acestei măsuri va duce, 
fără îndoială, la cointeresarea cetă
țenilor în buna gospodărire și între
ținere a fondului locativ, parte inte
grantă a avuției naționale.

Cetățenii participă ei înșiși la ope
rațiunile ce se vor efectua legat de 
vînzarea acestor case. Astfel, din comi
siile de evaluare, constituite de către 
comitetele executive, vor face parte

de locuințe9
șl cetățeni oare ae bucură de presti
giu și autoritate în cartier. De ase
menea, pentru realizarea unui larg 
control obștesc asupra evaluării, lis
tele ouprinzînd clădirile ce se pun în 
vînzare și prețul lor vor fi afișate 
la sediile comitetelor executive ale 
sfaturilor populare orășenești, cetă
țenii putînd face contestații la comi
tetele executive asupra problemelor 
de fond. Criteriile de prioritate de 
care se va ține seama la vînzarea 
acestor locuințe sînt cele publicate 
în presă. Noile relații create între 
viitorii proprietari și locatarii apar
tamentelor ce vor fi vîndute, în ca
zul cînd aceștia nu-și exercită drep
tul de prioritate, vor fi precizate și 
reglementate, în spiritul Hotărîrii, 
prin actele normative în curs de ela
borare.

întrucît mulți cetățeni se întreabă, 
ce se înțelege prin clădiri cu 
un număr redus de apartamente, ne 
exprimăm părerea că această cate
gorisire trebuie să se facă diferen
țiat, în funcție de condițiile concrete 
ale fiecărui oraș. în acest scop, co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare, cu sprijinul cetățenilor, 
trebuie să desfășoare din timp studii 
corespunzătoare.

Desigur că realizarea unor aseme
nea măsuri complexe de dezvoltare 
a patrimoniului de locuințe cere ca 
sfaturile populare să acționeze de pe 
acum pentru dezvoltarea și di
versificarea producției materiale
lor de construcții, a prefabrica
telor pentru toate tipurile de 
construcții, prin folosirea mai largă 
a resurselor locale existente. în a- 
ceastă direcție, un sprijin prețios ar 
putea da și cooperativele agricole de 
producție care, folosind resursele lo
cale și perioadele cînd au disponibile 
brațe de muncă, ar putea organiza 
producția cărămizilor și altor mate
riale pentru acoperirea nevoilor lo
cale de construcții. De asemenea, 
considerăm că prin brigăzile lor de 
construcții s-ar putea executa casele 
proprietate personală care se vor 
realiza în comune, potrivit noilor re
glementări.

Direcțiile de sistematizare, arhitec
tură și proiectare a construcțiilor 
trebuie să treacă la elaborarea de 
proiecte în mal multe variante, care

«ă țină seama de tradițiile și ape- 
c if icul arhitecturii locale și care să 
fie puse la dispoziția celor ce do
resc să-și construiască case proprie
tate personală. O dată cu urgentarea 
și definitivarea schitelor de sistema
tizare a orașelor, trebuie stabilite 
zone in care se vor construi blocuri, 
alte zone pentru clădiri cu un nu
măr redus de apartamente cît șl, se
parat delimitate, zone pentru case fa
miliare.

O atenție deosebită va trebui să a- 
cordăm folosirii eficiente a terenuri
lor de construcții existente. Comite
tele executive ale sfaturilor populare 
au datoria să vegheze ca, la atribui
rea către cetățeni, acestea să fie 
astfel parcelate incit să se obțină o 
densitate optimă a construcțiilor. în 
acest scop, este nimerit ca, îndeo
sebi în orașe, să se pună accentul pe 
construirea de apartamente în 
blocuri, care sînt mai ieftine șl pot 
fi dotate, cu cheltuieli minime, cu 
toate lucrările tehnico-edilitare ne
cesare. De asemenea, socotim că ar 
fi util ca cetățenii care doresc să-și 
construiască case și care dețin tere
nuri de construcții, situate pe artere 
dotate cu lucrări edilitare, să se aso
cieze cu alți solicitanți de locuințe 
proprietate personală și, împreună, 
pe baza unor condiții reciproc avan
tajoase, să construiască clădiri cu 
mai multe apartamente.

După cum se știe. în multe orașe 
ale țării, casele ce se vor pune în 
vînzare sînt amplasate pe terenuri 
întinse, care depășesc uneori necesi
tățile unei folosiri normale a clădirii. 
Pornind de la considerentele enun
țate mai sus, socotim că, în aceste 
cazuri, ar fi necesar ca, în concor
danță cu prevederile schițelor de sis
tematizare, suprafețele de teren ex
cedentare să fie parcelate și atribuite 
altor beneficiari pentru construirea 
de locuințe proprietate personală.

Pentru aplicarea întregului com
plex de măsuri amintit, sfaturile 
populare trebuie să organizeze, la ni
velul orașelor, întreprinderi econo
mice capabile să rezolve operativ 
toate problemele ce le ridică o ac
țiune de asemenea anvergură.

Am convingerea fermă că aplica
rea întocmai a prevederilor Hotărîrii 
recentei Plenare va crea condiții 
prielnice pentru manifestarea iniția
tivei maselor largi ale populației, a 
organelor locale ale administrației 
de stat în dezvoltarea șl consolidarea 
patrimoniului de locuințe din țara 
noastră.

PROGRAMUL I : Moment 
poetic interpretat de Tanti 
Cocea (8,24). Sfatul medicu
lui 1 Prevenirea îmbolnăvi
rilor tn condițiile de micro
climat din subteran (9,25). 

Cîntece ascultate mereu cu plăcere (11,36). De ce 7 De unde T 
De etnd t (emisiune pentru școlarii din clasele I—-IV) (14,18). 
Actualitatea literară (15,05). Concert-ghlcltoare — muzică 
din opere (16,25). Călătorie In Istoria civilizației. (Emisiune 
pentru tinerii ascultători) (17,10). Antena tineretului. Cît 
durează acomodarea (radlo-anchetă printre proaspeți absol
venți al școlilor profesionale) (18,40). Teatru radiofonic Serial t 
„Anul 1918“ de Alexei Tolstoi. Seria a n-a. Un om puternic 
(20,35). PROGRAMUL II : înaintași de seamă al științei șl 
tehnicii românești : Ion Ionescu de la Brad (9,»0). Bibliotecă 
de literatură romănă : I. L. Caraglale — „Nuvele" (10,30). 
Băptămlna muzicii sovietice. Din recitalul de romanțe ruso 
al mezzosopranel Galina Kareva (18,17). Scrisorile lui Dulliu 
Zamflrescu. Prezentare de cont unlv. N. I. David (15,30).

miercuri

JOI
PROGRAMUL I i Recital da 
operă Arta Florescu (11,15). 
Radlosimpozion. Cercetări 
actuale în educația adulțl- 
lor (18,05). Teatru radiofonie 
serial : „Anul 1918“ de A-

lexei Tolstoi. Seria a III-a „Războiul" (20,40). Antena tine
retului (21,25). Moment poetic. Anton Pann (22,30). PROGRA
MUL II : Sonata pentru violoncel șl plan de Boris Ceai- 
kovski (9,00). Lectură in premieră (10,30). La Leningrad — 
prin locuri unde a răsunat glasul iul Lenin (note de călătorie) 
(11,15). Sfatul medicului : Erupția molarului de minte (16,15). 
Bolero de Ravel în interpretarea orchestrei din Philadelphia ; 
dirijor, Eugene Ormandy (17,10). In Jurul globului (19,45). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a Radlotele- 
viziunil. Dirijor Iosif Conta (20.00).

PROGRAMUL I : Sfatul 
medicului : Crizele de ficat 
(9.25). Cronica economică 
(11,03). Săptămtna muzicii 
sovietice : muzică ușoară 
(11,30). Cărți care vă aș

teaptă (15,05). Antena tineretului (18,40). Teatru radiofonie 
serial s „Anul 1918“ de Alexei Tolstoi. Seria a TV-a Revoluția 
(20,35). PROGRAMUL II : Roza vlnturilor (emisiune pentru 
școlari). Din cuprins : Clubul călătorilor : „In orașul de 
pe Neva" (9,30). Teatru radiofonic : „întâlnire peste ani" de 
Lucia Demetrius (10,30). Pe teme medicale (16,15). Cadran 
cultural (18,25). Itinerar turistic românesc (19,40). Seară de 
* " ‘ "" ' ' Humperdink (20,00).

vineri

operă : „Hănsel șl Gretel" de

PROGRAMUL I : Recitalul 
pianistului Sviatoslav Rich
ter : studii de Rahmanlnov 
(9,30). Revista revistelor e- 
conomlce (11,03). Ascultați șl 
recunoașteți — muzică u- 

șoară (14,35). Memoria pămlntulul românesc (17,10). In Jurul 
globului (18,05). Teatru radiofonic serial î „Anul 1918“ de 
Alexei Tolstoi. Seria a V-a. Pragurile conștiinței (20,40). 
PROGRAMUL II : Călătorie In Istoria civilizației (emisiune 
pentru _tlnerii_ ascultători) (11,15). Noutăți de muzică ușoară 

Jerâme 
Berlioz

sîmbătă

(12,06). Lectură dramatizată : „Trei într-o barcă" de 
K. Jerfime (13,30). „Simfonia fantastică" de Hector 
(20,00). Vă invităm la dans (21,05).

duminică
PROGRAMUL I : 
radiofonic pentru ____
„Fiul reyoluțiai", scenariu 
de Ion Mărglneanu (8,00). 
„Transmitem pentru sate** 
(9.15). Cîntece de petrecere 

,00). Pagini celebre din opere 
„Anul 1918“ de Alexei Tolstoi. „Se

Teatru 
copil :

(10.45) . „De toate pentru toți" (12,1
(15.45) . Teatru serial — 
risipesc norii". Seria a Vl-a (20,40). „7—7—7“ — emisiune 
concurs de muzică ușoară românească (21,00). PROGRAMUL 
II : Radlo-atlas (10,03). Actualitatea cinematografici — Premie
rele săptâmînfi (10,45). Refrene dragi (12,15). Unda veselă (14.30). 
Concurs cu public — Concurs enciclopedic. Literele C și P 
(15,10). Revista literară radio (17.30). Melodii magazin (19,05). 
Semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Concert simfonic festiv transmis din Praga, Varșovia, Bucu
rești, Berlin, Budapesta șl Moscova (20,30).
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întrecerile

Un bilanț frumos 
al sportivilor noștri

CIUDAD DE MEXICO 29 (A- 
gerpres). — Penultima zi a în
trecerilor preolimpice de 
Ciuc-'ad de Mexico s-a soldat cu 
un bilanț _____ .
sportivii români : O MEDALIE 
DE AUR ȘI PATRU DE AR
GINT. prin care delegația țării 
noastre, cuprinzînd numai 18 
sportivi (la 6 discipline), totali- 

' "j aur, 
de

la

remarcabil pentru

zează acum trei medalii de 
șapte de argint și două 
bronz.

A treia medalie de aur a . 
cucerită de campionul mondial 
ION BACIU, care în turneul de 
lupte greco-romane, la catego
ria „cocoș", s-a impus tn fața 
unor valoroși luptători, ca ma
ghiarul Varga și bulgarul Trai- 
kov. Al doilea luptător român 
prezent la întreceri, Simion Po
pescu, s-a situat pe locul se
cund la categoria „pană", în ur
ma finlandezului Martti Laakso. 
O comportare meritorie au avut 
și tinerii M. Ionescu si C. Ma
nea. clasați pe locul al doilea 
la canoe dublu 1 000 m. cu 
timpul de 4’12"56/100. In a- 
ceastă probă victoria a revenit 
cuplului Wichmann — Petro- 
vics (Ungaria) — 4’ll’’06/100. Un 
rezultat valoros a obținut, de 
asemenea, echipajul feminin 
Viorica Dumitru — Valenti
na Serghei ; în finala probei de 
caiac dublu 500 m, reprezentan
tele noastre au fost la un pas 
de victorie, fiind întrecute cu 
numai 49 de sutimi de secundă, 
după o pasionantă dispută, 
către renumitele caiaciste 
vietice Antonina Seredina 
Ludmila Pineaeva.
de box. Constantin Ciucă (cate
goria „muscă") a cucerit me
dalia de argint, deși în finală 
a fost cel puțin egal cu mexi
canul Ricardo Delgado. învin
gătorii la celelalte categorii: 
„semimuscă" — Watanabe (Ja
ponia), „cocoș" — Espinoza (Cu
ba), „pană" — Roldan (Mexic), 
„semiușoară" — Luevano (Me
xic), „ușoară" — Frolov 
'U.R.S.S.), „semimijlocie" — 
Wolke (R.D.G.), „mijlocie-mi- 
că“ — Garbey (Cuba), „mij
locie* — Casați (Italia), „semi
grea" — Pozniak (U.R.S.S.), 
„grea" — Barannikov (U.R.S.S.).

Turneul feminin de volei s-a 
încheiat cu victoria echipei Ja
poniei (3—0 în ultimul meci cu 
Panama). Tot Japonia a cîștigat 
și competiția de hochei pe iar
bă. învingînd în finală cu 5—0 
echipa Mexicului. La înot, tînă- 
rul mexican Guillermo Eche
verria. revelația întrecerilor, 
și-a înscris în palmares o nouă 
victorie, cîștigînd 
1 500 m cu timpul

Concursurile de 
Mexico se încheie 
călărie „Cupa Națiunilor* 
echipe, după care va urma fes
tivitatea de închidere.

fost

de
so- 

_____ si 
Tn turneul

proba de 
de 17’05”8/10. 
la Ciudad de 
cu proba de 

pe

IN CVADRUPLA INTILNIRE

SPORT
CU FOTBALIȘTII POLONEZI»

CRACOVIA (prin telefon de 
la Aurel Neagu). —• Ieri, în fa
ța a peste 40 000 de 
tori prezenți pe 
la din frumosul < 
Cracovia, echipele de fotbal 
ale Poloniei și României au 
luptat, într-un meci amical, a- 
vînd fiecare un scop precis : 
prima — pentru a dezminți 
tradiția învingîndu-i, în sfîr
șit, pe români, după 35 de ani

)0 de specta- 
stadionul Vis- 

oraș polonez

căzii asemănătoare ale echipei 
noastre, a obținut un raport de 
16—1 la cornete și de 18—11 
la șuturi Ia poartă. Care sînt 
cauzele acestor disproporții ? 
în primul rind, linia de mijlo
cași : Libardi, care nici la Bu
dapesta n-a corespuns, a fă
cut din nou un meci slab, iar 
Koszka s-a limitat la acțiuni 
defensive. în al doilea rînd, 
extremele poloneze i-au de-

La Cracovia s-a 
menținut tradiția

de insuccese; a doua — echipa 
noastră — pentru a perpetua 
tradiția... Reprezentativa Ro
mâniei și-a atins scopul, deși 
cu multă dificultate. După 90 
de minute de joc, în care gaz
dele au atacat furibund, iar 
oaspeții s-au apărat cu mare 
hotărîre, tabela de marcaj a 
rămas nemodificată, a 19-a 
tîlnire Polonia — România 
cheindu-se la egalitate.

Așadar, după ce atît 
mulți iubitori ai fotbalului 
țara noastră au așteptat cu te- 

■ meri acest meci, selecționata 
de seniori a obținut un rezul
tat relativ mulțumitor. Fotba
liștii noștri au luptat din 
puteri, mai ales cei din 
rare — în primul rînd 
Coe, ieri cel mai bun jucător 
român, și portarul Coman, 
cărora li s-a alăturat înainta
șul Năsturescu, remarcabil prin 
vitalitatea și aportul lui în tot 
timpul meciului. Echipa a fă
cut față multor momente difi
cile din primul și pînă în ul
timul minut de joc. Ea s-a 
apărat supraaglomerat în fața 
unor adversari optimiști după 
recentul succes din meciul cu 
Belgia (4—2 la Bruxelles). Ju
cătorii noștri au reușit însă nu
mai arareori să iasă din chin
ga dominării și să asalteze 
poarta adversă : Soo (în mi
nutul 28) a nimerit bâra și 
Năsturescu (în minutul 87) a 
fost pe punctul de a înscrie.

Echipa poloneză a dominat 
în proporție de trei sferturi din 
meci, a beneficiat de zece mari 
ocazii de gol, față de două o-

ÎU- 
în-

de 
din

răs-

0 delegație guvernamentală 
română a plecat la Alger

a părăsitDuminică dimineața 
Bucureștiul, îndreptîndu-se spre 
Alger, o delegație guvernamentală 
română, condusă de Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului. La in
vitația guvernului Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
delegația va participa la festivită-

Cronica zilei

țile ocazionate de cea de-a 13-a *. 
niversare a începerii revoluției al
geriene — «ărbătoarea națională « 
Algeriei.

Din delegație face parte și Pe
tru Burlacu, adjunct al minisirur.il 
afacerilor externe.

pășit în valoare și viteză pe 
fundașii noștri de margine. 
După cîtva timp, pe Sătmărea- 
nu l-a ajutat în mod eficient 
Năsturescu, dar Voinea nu s-a 
putut ajuta nici pe el, darmite 
pe Mocanu I Adăugind defec- 
tuozitatea unor intervenții ale 
Iui D. Nicolae și izolarea lui 
Soo (căci Constantin încerca să 
aducă mingi din urmă) — re-

zultă motivele unor perioade 
de descumpănire în jocul e- 
chipei noastre.

Părerea noastră este că echi
pa ar fi putut totuși, în pofi
da disproporției arătate mai 
sus, să cîștige chiar acest meci, 
dacă 2—3 jucători și-ar fi gă
sit locul în echipă de la în
ceput, sau mai degrabă decît 
s-a făcut. De pildă, introduce
rea lui Dobrin în ultima jumă
tate de oră s-a făcut simți
tă în joc, căci echipa noastră a 
început să țină mai mult min
gea în terenul advers ; în a- 
ceastă perioadă, raportul din
tre pătrunderile în dispozitive
le celor două echipe a fost a- 
proape egal, doar 24 la 21 în 
favoarea gazdelor, de unde 
pînă atunci fusese net în fa
voarea acestora. De asemenea, 
credem că introducerea lui I. 
Ionescu în linia de atac apărea 
necesară, cel puțin o dată cu 
Dobrin, pentru a da mai mul
tă incisivitate acțiunilor noas
tre ofensive.

în sfîrșit, timpul și spațiul 
nu ne permit să facem consi
derații mai amănunțite. O pri
mă concluzie se conturează to
tuși, și anume că echipa noas
tră națională are posibilități de 
a depăși momentele grele și de 
a intra pe făgașul restabilirii 
potențialului de joc.

JUNIORII AU CONFIRMAT
La Tarnobrzeg, 

români au făcut un 
foarte bun. realizînd 
rezultat excelent în 
selecționatei poloneze, 
pă ce la pauză scorul 
egal (1—1). în partea
doua a meciului atacul ro-

I

Echlpa română de tineret ■ întrecut relativ comod, cu 5—3 (2—1), for
mația similară poloneză. Considerabila porție globală de goluri a fost rea
lizată de Grozea (2, unul din penalti), Dumltrache (2) și Boc, iar din partea 
poloneză de Kozerski (2) și Kot. Rezultatul, firește, ne satisface, dar scorul 
l-am fi dorit mal categoric în favoarea românilor, adică mal corespunzător 
fizionomiei jocului șl diferenței de valoare dintre cele două echipe. De obicei, 
un „5—3“ este urmarea unei dispute strînse între adversari cam de puteri 
egale. Or, ieri pe teren nu se constata așa ceva, superioritatea în joc fiind 
clar de partea fotbaliștilor români.

într-adevăr, „speranțele* noastre 
capăt la altul, au marcat cinci goluri, 
În plus au mal ratat alte situații pri
elnice la poarta adversă, însă li s-au 
înscris trei puncte în modul cel mai 
stupid posibil. De pildă, ambele go
luri ale extremei stînga Kozerski se 
datorează nu numai incapacității 
fundașului Kiss de a-și păzi și depo
seda de minge adversarul direct, dar 
și greșelilor puerile săvîrșite de Con- 
stantlnescu. De altfel acesta, pen
tru modul total neserios în care a în
țeles să apere poarta reprezentativei 
de tineret, a fost zgomotos dezapro
bat de public). Fără asemenea scăderi 
personale de neadmis, cu siguranță 
că scorul ar fi fost mai categoric 
de partea noastră.

Dintre jucătorii prezenți ieri în 
formația română Dumitrache ne-a 
reconfirmat că este o „speranță", o 
veritabilă speranță ; el a realizat go
lul al cincilea într-o manieră teh
nică strălucitoare, descotorosindu-se 
prin dribling pe rînd de trei adver
sari și aceasta chiar în plină supra
față de pedeapsă, arhiaglomerată. 
Boc și Dinu au corespuns pe tot par
cursul partidei (suplinind și lipsurile 
fundașilor laterali), iar Grozea ne-a 
satisfăcut doar în prima parte a me
ciului. Lucescu ne-a părut cam plic
tisit după „retrogradarea" lui la ti
neret. De la polonezi s-au reliefat 
prin tehnică și gîndire de joc Do- 
marski și Kot.

Valeriu MIRONESCU

au ităpînit practic partida de la un

Pe numai cîțiva metri pâtrafi, 16 înaintași luptd pentru... 
un singur balon

RUGBI România

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Turcia, ambasadorul 
Turciei la București, Kamuran Gu- 
run, a rostit duminică seara o cuvin- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

vremea

F a Germaniei

27-5 (16-0)

juniorii 
joc 
un 

fata 
Du- 
era 

a

mân s-a arătat deosebit de 
eficace. înscriind alte trei 
goluri. Scor final : 4—2 ! 
Punctele echipei noastre 
au fost marcate de Cania- 
ro (2). Marinescu si Stefă- 
nescu.

„După Hanovra, unde am fost învinși la limită, 
regăsesc echipa României mai puternică, mai teh
nică, stăpînă pe joc, și nu mă miră de ce Franța 
are dificultăți deosebite în confruntările cu ea" — 
spunea Fliiggel Helmut, antrenorul formației R.F. 
a Germaniei, referlndu-se după meci la principa
lele atu-uri ale selecționatei noastre. Intr-adevăr, 
ieri, pe Stadionul Republicii din Capitală, rug- 
biștfi români au practicat un 1oc de valoare, spec
taculos, au încercat si au reușit numeroase proce
dee tehnice de finețe (grămezi spontane. încruci
șări. lovituri de picior căzute), concretizate într-un 
rezultat final net favorabil. în plus, echipa a bene
ficiat ieri c‘e un transformer — Irimescu — în mare 
formă, autor a 15 puncte și coautor la mai toate 
acțiunile liniei noastre de trei sferturi. Oaspeții, 
bine clădiți fizic, s-au străduit să servească o 
replică onorabilă, dar n-au putut suplini numai 
prin combativitate lacunele de pregătire tehnică. 
Si așa, însă, înaintarea noastră a avut destule „pro
bleme" cu grămada adversă, de care a fost adesea 
împinsă. Reușita medului amical de duminică re
prezintă „certificatul de garanție" al noii formule 
încercată de antrenorii V. Moraru șl D. Ionescu, 
dar minusurile semnalate cu această ocazie (lipsa 
de fermitate la executarea placajelor, desele cioc
niri între... proprii jucători, uriele bîibîieli în 
mînuirea balonului șl nepermise scăderi de ritm) 
necesită destulă muncă pentru a fi remediate îna
intea tradiționalei confruntări anuale România — 
Franța, ce va avea loc în luna decembrie la Nantes.

Dan ILIESCU

★

Duminică dimineața • torit în Ca
pitală Ansamblul folcloric al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist. Timp 
de două săptămîni artiștii sovietici 
vor prezenta tn București și în alte 
localități din țară 
drul manifestărilor 
centenarului Marii 
te din Octombrie.

La sosire, pe peronul Gării de Nord, 
solii artei folclorice sovietice au fost 
salutați de activiști ai C.C. al U.T.C., 
precum și de reprezentanți ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

spectacole în ca- 
consacrate semi- 
Revoluții Socialis

Timpul probabil pentru zilele 
de 31 octombrie, 1 și 2 noiem
brie. In țară : vremea continuă 
să se răcească ușor, mai ales în 
nordul tării. Cerul va fi varia
bil. înnorări mai persistente în 
Banat, Transilvania și nordul 
Moldovei, unde vor cădea ploi 
locale. în rest ploi izolate. Vîn- 
tul va sufla slab, pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și 8 
grade, iar maximele între 8 și 
16 grade. Ceață dimineața și 
seara. In București : vreme în 
răcire ușoară, mai ales in a doua 
parte a Intervalului. Cer schim
bător, Vlntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară. Ceață dimineața 
și seara.

Stelele industriei
crai o vene

(Urmare din pag. I)

Se aștepta mai mult 
de la „secunzi"

CRAIOVA (prin telefon de la Aris
tide Buhoiu). — Duminică a fost o 
veritabilă premieră pentru amatorii 
de sport craioveni : începînd de ieri, 
„orașul banilor" dispune de unul din
tre cele mai moderne și încăpătoare 
stadioane ale țării — Stadionul „Cen
tral" a cărui inaugurare s-a făcut cu 
prilejul meciului dintre selecționatele 
secunde ale României și Poloniei.

Răsfoind carnetul cu însemnări, 
majoritatea impresiilor mă determină 
să subliniez de la început că, din 
păcate, momentului festiv de Ia Cra
iova nu i-a corespuns un joc de ca
litate. Disputa s-a rezumat, mal ales 
în prima parte, la o angajare de 
forțe confuză, la o cursă dezordonată 
după goluri. în prima repriză, încer
cările fotbaliștilor români de a stră
punge apărarea adversă au eșuat 
datorită în special excesului de ac
țiuni individuale, dezlînate ; cînd s-a 
recurs, totuși, la jocul colectiv, min
gile adresate lui Iancu erau irosite de 
acesta cu o ușurință de neînțeles. 
Repriza secundă a avut la început un 
alt aspect, introducerea lui Kraus și 
Țarălungă înviorînd compartimentul 
ofensiv.

Scorul a fost deschis în prima re
priză de către atacantul polonez 
Marks. După pauză, echipa noastră 
a egalat în minutul 58 prin Țară- 
lungă (cu concursul fundașului ad
vers Stoțotkowski). După zece mi
nute, însă, oaspeții iau din nou 
conducerea prin extrema dreap
tă Musialek. care a profitat de 
o surprinzătoare greșeală colec
tivă a apărătorilor noștri. Se contura 
o înfrîngere pe teren propriu, dar cu 
puțin înainte de fluierul final Sfîr- 
logea, lansat în careu de către 
Țarălungă. restabilește egalitatea 
(2—2) și totodată scorul final. Deci, 
după cinci meciuri disputate pînă 
acum între echipele secunde ale Ro-

mâniei și Poloniei, scorul general ne 
este favorabil : trei victorii și două 
rezultate egale.

După jocul slab practicat de „se
cunzii" noștri, scorul trebuie să ne 
mulțumească. Jucătorii oaspeți po
sedă o bună tehnică individuală, 
aleargă mai puțin dar cu folos, au o 
statură impresionantă și știu să șu- 
teze de la distantă. Din păcate, nu se 
poate spune că selecționata noastră 
are o personalitate conturată, că poți 
deduce apriori o idee pe care „cei 11" 
s-o desăvîrșească. Sintetizînd defici
ențele manifestate ieri de echipa 
noastră, ele au fost următoarele : ini
țiativa lăsată pe seama adversarului, 
joc în spații mult prea mici, fără un 
cîmp optim de manevră. Singurul 
care a corespuns din atacul nostru : 
Sfîrlogea. După ce în ultimele me
ciuri internaționale am fost „fericiți" 
cu mai mulți arbitri străini, prea 
puțin onești, acum conducătorul jocu
lui, Stavrev (Bulgaria), a fost un ar
bitru mereu pe fază.

fiilor pe verticali. De 
acum se trecuse la e- 
tapa montajului. Cit a 
durat această operație, 
utilajele si agregatele, 
peste 20 000 tone, au 
fost fie înfrățite cu be
tonul fundațiilor, 
ridicate la înălțimi de 
peste 50 metri.

Cînd toate acestea au 
fost terminate. con
structorii și montorii au 
urat succes chimlștilor 
și au plecat pe alte ver
ticale ale țării.

Alte file din istoria 
combinatului :

— 15 noiembrie 1964. 
La orele 17 s-a obținut 
oxigen cu puritate 96 
la sută și azot cu pu
ritate 99.6 la sută.

— 21 ianuarie 
S-a obținut acid 
tic.

— 17 februarie 
S-a obținut 
Concentrația 
pentru procesul de fa
bricație al azotatului de 
amoniu.

— 14 martie 1965, ora 
1,50. Un nou sortiment : 
azotat de amoniu gra
nulat.

— 17 martie 1965. 
Primele tone de azotat 
de amoniu au pornit 
spre ogoarele patriei. 
Țăranii cooperatori, ca-

te au venit la recepție, 
au luat în palmă grăun
țele ca pe cel mai de 
preț lucru, le-au privit, 

ți au 
fi

fie

1965. 
azo-

1965. 
amoniac, 

optimă

le-au mirosit, 
strănutat a noroc 
belșug.

In acest timp, 
noua platformă 
structorii 
istoria 
dustrii 
Astăzi, 
500 000 
tat au 
poarelor, 
nouă platformă s-a 
terminat montajul și 
încep probele tehnolo
gice la o altă unitate.

Alături de combina
tul chimic, îmbinat or
ganic prin estacade de 
țevi, tunele de cabluri 
și rețele electrice ae
riene. se ridică monu
mentala cetate a volți- 
lor. Termocentrala Cra
iova are înfățișarea for- 
tăretelor. dar procedee
le moderne de obținere 

o 
cu 

cos-

pe 
con- 

imbogățeau 
modernei in- 
contemporane. 
cînd peste 

de tone de azo- 
luat drumul o- 

pe această 
platformă 

montajul

a energiei electrice 
fac contemporană 
secolul vitezelor 
mice.

Am stat mult de vor
bi cu maistrul 
stantin Virtosu. 
nar din Bîrca. El 
dus lucrările de _ 
re la coșul de fum. de 
200 de metri, in schim
bul de noapte. Mi-a 
mărturisit că ziua pa-

Con- 
origi- 

a con- 
glisa-

norama industrială d» 
la Ișalnița nu face două 
parale. Pentru a-i ve
dea. intr-adevăr, fru
musețea. este absolut 
necesar să o privești 
într-o seară, de sus. de 
la 200 de metri, la lu
mina artificială a tubu
rilor fluorescente.

De acolo, de sus, părea 
că privesc o boltă răs
turnată în care galaxia 
luminilor se împărțea în 
constelațiile fabricilor 
pe care le ghiceam du
pă densitatea „aștrilor", 
după dimensiuni și pa
rametri. în această u- 
riasă galaxie industria
lă, ca intr-o baie dă 
lumină, erau scufunda
te feeric hale mari, co
loane zvelte, mașini, 
care la această oră își 
arătau agerimea miilor 
de cai-putere.

Forța acestei galaxii 
este datorată genera
toarelor puternice ale 
termocentralei la

. s-a adăugat, de 
un mare grup de 315 
kW. Un altul 
urmează să fie 
funcțiune, și atunci ca
pacitatea integrală 
depăși 1 000 kW.

Toate acestea stnt 
realizate într-un număr 
de ani care se pot so
coti pe degetele de la 
o singură mină.

care 
curînd.

similar 
pus în

va

(Urmare din pag. I)

La Istanbul, după un maraton voleibalistic
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HANDBAL Steaua și 
Timișoara lidere de toamnă

Ieri s-a încheiat prima parte a 
campionatelor republicane de hand
bal. Derbiurile etapei, desfășurate la 
București, au dat cîștig de cauză e- 
chipelor Steaua (masculin), care a 
dispus de Dinamo București cu 
15—12, și Universitatea Timișoara 
(feminin), învingătoare cu 4—3 în 
partida cu Confecția București ; în 
urma acestor rezultate, cele două 
echipe (deținătoare ale titlurilor de 
campioane) și-au consolidat poziția 
de lidere avînd 6 și, respectiv, 5 
puncte avans față de următoarele 
clasate.

Rubrics realizată de 
Constantin ANI

ISTANBUL (prin tele
fon de la trimisul nostru 
special). — După vic
toriile facile din pri
mele două etape ale 
preliminariilor (cu Alba
nia ți R. F. a Germa
niei), reprezentativa 
masculină a țării noas
tre a susținut aseară la 
Istanbul primul meci 
dificil din cadru] grupei, 
cu _ ’ ’
Așa cum era de aștep- 
tat, disputa a fost deo
sebit de strînsă, palpi
tantă ți plină de răs
turnări. In primul set, 
anihilînd prin eforturi 
deosebite atacurile pu
ternice ale românilor, 
jucătorii bulgari cîțtigă 
cu 15—12. Urmează 
set ți mai disputat. E- 
chipa noastră are o 
venire puternică ți 
vinge cu 15—10. 
nou cedăm, după 
final extraordinar, 
15—17. E rîndul alor 
noțtri In setul al patru
lea, pe care ți-l adju
decă net, cu 15—6 I Al 
cincilea set, decisiv 
(după mai bine de două 
ore de la începerea 
partidei), evoluează în 
favoarea voleibaliștilor 
bulgari pînă la 8—5, 
cînd se schimbă terenu
rile ; remontăm la 8—8. 
In continuare, 11—12. 
Veritabilul maraton vo
leibaliste se apropie de 
sfîrșit, Intr-o ambianță 
greu de descris In tri
bunele de la Palatul 
sporturilor, unde galeria

este împărțită In două 
tabere. Cine va cîțtiga ? 
în sfîrșit, o speranță la 
miezul nopții: 13—12 
pentru noi I Cu un ul
tim efort admirabil, spor
tivii romini cîțfigă setpl 
decisiv cu 15—12. Scor 
final 3—2 I A trecut 
miezul nopții. Alte 

.mănunte, pe mîine...

de
a-

ici/ din cadrul grupei, 
selecționata Bulgariei.

un

re- 
în- 

Din 
un 
cu

★

auEchipele feminine 
încheiat trialul prelimi
nar în drumul spre titlu. 
Simbătă noaptea, cele 
opt finaliste își serbau, 
la proporții rezonabile, 
desigur, succesul de 
pînă. acum. Două din 
ele, U.R.S.S. și Olanda, 
aflate la Izmir — unde 
are loc turneul final — 
și-au permis pentru as
tăzi o anumită relaxare 
fizică și nervoasă.

Echipa noastră femi
nină a rămas, din pă
cate, la Ankara. Spe
ranțele ei de calificare 
— spulberate vineri 
(0—3 cu Ungaria I) dar 
renăscute simbătă (3—0 
cu R.D.G. I) — au fost 
eliminate definitiv chiar 
pe linia de sosire. Caz 
unic în campionatele 
europene : 3 echipe la 
egalitate 
punctaj, 
frîngeri, 
te prin 
punctele 
primite. Doar 6 puncte 
mai mult la „înscrise", 
șl voleibalistele noas
tre ar fl putut trimite

perfectă de 
victorii și în- 
sînt departaja- 
raportul dintre 
înscrise și cele

icum, da I* Izmir, Ilus
trate cu : „Salutări ve
sele de pe malul Mării 
Egee'...

lntr-un singur meci din 
trei, mai exact tn cel cu 
R.D.G., echipa s-a arătat 
capabilă de un joc bun, 
In special din punct de 
vedere al omogenității ți 
puterii de luptă. In parti
da cu R.D.G., antrenorul 
Ștefan Stroe a folosit mai 
bine elementele din lot, 
sextetul prezentat inițial 
In teren corespunzînd a- 
proape în totalitate. Nu 
același lucru se petre
cuse în partida cu Unga
ria — cînd cel pu|in un 
set (primul) putea li cîț- 
tigat ți, deci, ne-ar fi 
adus calificarea. Lipsa de 
curaj ți de încredere față 
de unele jucătoare mai 
puțin „cunoscute" l-au fă
cut pe antrenor să alcă
tuiască pentru început o 
formație greoaie, cu un 
greșit plasament pe te
ren. Desigur nu este po
trivit să intrăm acum In 
amănunte. Există lotuși 
suficiente fapte care a- 
testă că, dacă la aceste 
„europene* echipa Ro
mâniei — cu medalii de 
bronz la campionatele 
precedente — se vede 
retrogradată In 
de consolare" 
locurile 9—15, 
tea din voleiul nostru fe
minin presupune o dis
cuție mai temeinică.

„turneul 
pentru 

activita-

Ion DUMITRIU

tarul „WartbUrg-ului", cu nr. 1. Iș. 832. 
(Rog cititorii să treacă cu îngăduință 
peste proverbialul stil al procese- 
lor-verbale).

„Persoanele care ne-au atacat (In 
mașină se găseau trei bărbați șl trei 
femei, n.a.) nu i-am cunoscut nicio
dată și nici în seara respectivă n-au 
avut vreun incident cu careva de la 
masa noastră. Ieșind din local și a- 
jungînd la mașină, am văzut cîțiva 
motocicliști pornindu-și motocicletele. 
Au început să ocolească mașina. Co
legului meu din București i s-a pă
rut suspectă această mișcare. Am de
cis să mai stăm, să plece motocicliș- 
til. Văzînd că nu plecăm, o moto
cicletă solo (A se înțelege... fără ataș 
N.A.) s-a întors spre noi șl ne-a dat 
ocol. (Deci unul din motocicliști a 
văzut oul aparținea „Wartburgul* șl 
cine a urcat în mașină. Cititorii sînt 
rugați să rețină acest amănunt, N.A.) 
La cîteva sute de metri. (Mașina por
nise să străbată prin pădure aleea 
ce duce spre șoseaua principală N.A.) 
am observat la lumina reflectoare
lor o barieră formată din motociclete. 
Erau puse de-a curmezișul, iar cea 
cu ataș era așezată pe stînga, cu di
recția spre noi. Eu am încetinit mer
sul (...) crezînd că-i un control da 
circulație sau vreun accident. Dîn- 
du-mi seâma că este ceva suspect, 
am spus colegilor mei să blocheze 
ieșirile (Portierele. N.A.). S-au des
prins cîteva umbre pe partea dreap
tă și stingă. N-aș putea preciza nu- 
jnărul lor, căci era întuneric, lumi
narea făcîndu-se numai la farul din 
față. Un cetățean din partea stingă 
ne-a somât, spunîndu-ne că vrea să 
ne cunoască, să ne dăm jos și să la 
în primire femeile, adică să dispună 
de ele. (Celelalte persoane din ma
șină declară același lucru. Ba ingi
nerul Sfetcu iși amintește cu exac
titate formula de somare: „Dațl toate 
actele și tot ce aveți în mașină, iar fe
meile să coboare'.". N.A.). Văzînd a- 
ceastă situație desperată, am pornit 
mașina înapoi. Motocicleta cu ataș 
a încercat să-mi taie calea, să nu pot 
merge înapoi și să mă blocheze. Am 
accelerat la maximum și nu ne-a 
depășit (...) și am mers pînă la ca
bană. Pe motocicleta cu ataș au fost 
două umbre, deci două persoane. Se 
pare că și motocicletele solo au apă
rut după aceea. Cînd la cabană a 
coborît Sfetcu (...) doi s-au repezit la 
el să-l imobilizeze și să nu apeleze 
la ajutor. Noi am strigat după aju
tor. Sfetcu a fost luat la bătaie. Au 
mai venit și alții de pe motociclete, 
nu știu cîte persoane. Au venit și doi 
milițieni și din lumea care era în 
local (...). S-a încins o bătaie între 
cei care încercau să-l Imobilizeze (Pe 
huligani. N.A.). S-a spart veselă, 
mobilă... Au fost apoi imobilizați*.

(Proces-verbal : ședința publică din 
14. IX. 1967).

Cum m faoa că aloi unul dintre el

n-a fost in stare să raționeze o sin
gură clipă ți n-a intervenit să-ți ată- 
pinească prietenii, să-l Împiedice de 
a-*l duce actul nesăbuit pină la ul
tima consecință T Cine a fost cel eu 
ideea 7 Căci o limpede că la baza 
acțiunii lor huliganice a stat un aot 
deliberat.

Cit do mult contrastează interiorul 
civilizat al acestui apartament cu 
fapta huliganică a celui ce locuiește 
aici ! Ne despărțim. Multă vreme cu
vintele acestei soții necăjite : „începe 
școala *1 el n-o să ducă fetița la școa
lă, ața cum gindiee**, mi-au răsunat 
tn urechi.

★
Lui Feșchiu Iile întreprinderea l-a 

repartizat acum un an sau doi un a- 
partament într-un bloc nou de pe 
strada Zivedenl. Intr-o seară, am 
sunat la ușa locuinței familiei sale. 
Mi-a deschis o femele finiră ; am 
mal zărit-o șl în timpul procesului, 
iar ochii ei negri, pe cît de frumoși, 
pe atît de triști, mi-au atras luarea 
aminte. Vizita mea neanunțată o sur
prinde. Mă legitimez. Mă poftește în 
sufragerie. O fetită de o șchioapă se 
furișează pe lîngă mine. Cuprind din- 
tr-o privire apartamentul — mobilă 
nouă, modernă. Simt pretutindeni 
mîna harnică a femeii. Luăm loc în 
jurul mesei. îi explic scopul vizitei.

★
Femeia lui Ioan Ioan este șl ea 

muncitoare la „Fabrica de ciorapi 
<Bucureștl>“. Locuiește la marginea 
orașului, intr-o căsuță a lor. Prezen
ța mea o surprinde, apoi o neliniș
tește. Intrăm in casă. Mobilă nouă, 
modernă. Televizor. Miroase a cu
rățenie șl asta mă bucură. Această 
femeie cu obraji palizi, ai cărei ochi 
trădează o suferință lăuntrică, tră
iește de 12 ani sub același acoperiș 
cu bărbatul ei.

— Eram in spital... mă operasem, 
răsună slab glasul tremurat al gaz
dei. Nenorocirea s-a petrecut într-o 
vineri, iar in ajun el venise la spi
tal să mă vadă. îl mal așteptam pe

O CLIPĂ
DE RAȚIUNE

— O să mă țineți mult, mă între
bă, că trebuie să-ml iau copilul do 
la creșă 71

Ii explic pentru ce am venit. S-a 
Înnegurat și-mi pare rău. dar n-am 
Încotro.

— Nu, nu știu ce să vă spun... Lui. 
in noaptea aceea, miliția i-a dat 
drumul. A venit tirziu acasă, era în 
zori, trebuia să mă duc la fabrică. 
Cînd am venit, am aflaț_ că l-au che
mat 
mai 
fete 
mul 
an șl cîteva zile. M-am recăsătorit 
acum cițiva ani... și s-a arătat a tl 
un bărbat bun, cu dragoste de casă, 
de copilul meu de la celălalt aoț.„ 
Spune șl mata, cum s-a putut în
tîmpla 7

Ne luăm rămas bun. Ea se duce Ia 
creșă să-și la copilul. N-are cu cine-1 
lăsa acasă. Vrea ca fata ei din a X-a 
să învețe în liniște, fără griji. Privesc 
In urma ei. Un om necăjit : primul 
iot — muncitor în aceeași fabrică — 
a murit șl a lăsat-o cu un copil mic. 
Pe atunci nu era decît o simplă fe
meie de serviciu la căminul fabricii. 
I-a venit însă greu să facă față 
salariul el de îngrijitoare... S-a ca
lificat, a învățat meseria de 
lătoare. Și e o țesătoare bună, 
urmă l-a cunoscut pe Cărăcior Pe
tre, actualul ei soț. și se considera o 
ființă fericită. Și, dintr-o dată, în- 
tîmplarea asta nenorocită.

★
Comuna Cernica. O casă țărăneas

că. moștenită de Zlătan Ion de la pă
rinți. Soția lui mă primește într-o 
odăiță simplă. Aceeași curățenie. Fe
meia e gravidă, în 
fi cel de-al treilea 
tan. Băiețelul are 
șapte...

— A venit tîrzlu

din nou la miliție. De atunci n-a 
venit acasă. Am doi copii, două 
— una In clasa a X-a, de la pri- 
meu soț. A doua, cu el, are un

CU

țe-
Pe

luna a patra. Va 
copil al lui Zlă- 
șase ani. fetita

— Cum am aflat de cele petrecu
te 7 Fetița era la bunici, iar în casă 
aveam un oaspete — pe fratele meu 
care, în aceeași seară, trebuia să 
plece la armată. îl așteptam cu masa 
pusă, să cinăm, să ne luăm rămas 
bun de la fratele meu. Și am văzut 
că bărbatul meu nu mai vine. M-am 
îngrijorat, îl știam cu motocicleta. 
Zic : doamne ferește, să nu 1 se fi 
întîmplat ceva. L-am căutat, împre
ună cu fratele meu, toată noaptea, 
pe la Urgență, pe la Salvare, pe la 
D.M.C. Pînă atunci nu mal lipsise 
de acasă. Vai, ce noapte a mai fost ! 
A doua zl, trebuia să mă duc la lu
cru — sînt muncitoare la fabrica 
„Ambalajul*. în sfîrșit, am aflat de 
cele intîmplate și nu mi-a venit să 
cred. De nouă ani stntem căsătoriți 
și niciodată n-a făcut așa ceva. Nu 
știu cum s-a putut întîmpla 1 Cît cîș- 
tigăm pe lună 7 Eu între 8—900, el 
între 1300—1500. cu indemnizația co
pilului. Acum, cu toată nenorocirea 
asta, mi-e tare greu... ore pierdute 
pe la Colegiu, pe la Tribunal.- Nu 
pot să-mi dau seama I

duminică, dar In locul lui au venit 
niște vecini... Așa am aflat. Nn mi-a 
venit să cred. Părea nn bărbat așe
zat... de treabă... gospodar...

— Bine, dar faptul e fapt...
— Da, oftează ea. Cine știe cît o 

să-l dea 1
Cuvinte simple, rostite din inimă. 

Mă gindesc cu un sentiment de ciudă 
și indignare la cei cinci din boxă. 
Dacă măcar unul din ei s-ar fi gîn- 
dit, în clipa aceea, la familiile lor, 
cu siguranță că ar fi izbutit să-i Îm
piedice și pe ceilalți să se facă de 
rușine. Dar „amănuntul* acesta le-a 
scăpat din vedere. $1, astfel, au abă
tut asupra caselor lor valul nedorit 
de nimeni al necazurilor.

★
„Postăvărla română*. Ora 14,30. 

Se iese din tura de dimineață șl se 
intră în cea de după-amiază. Pe so
ția lui Cărăcior Petre o aștept In
tr-o încăpere a comitetului sindical. 
Intră o femeie în jur de 40 de ani, 
de statură potrivită, îmbrăcată tn- 
tr-un halat albastru, de lucru. Mă 
cercetează cu niște ochi rotunzi, ea 
da oopil.

acasă, îmi poves
tește ea. Eu dormeam. M-am trezit, 
l-am dat ceva de mîncare. Nu mi-a 
zis nimic. Dimineața a plecat la fa
brică. După masă, a venit o nepoată 
de-a mea și mi-a spus că pe Ion 
l-au chemat la miliție pentru un 
icandal și că mi-a trfmls vorbă să 
nu mă neliniștesc, că-i nevinovat.

— Lucrați undeva 7
— Nu. El era totul pentru noi...
Ochii 1 se umplură de lacrimi. în

cercai i-o liniștesc...
— Nu știu cum a ajuns cu ăia - 

că el a plecat mai tirziu de la fabri
că... Ceasul rău... întrebați șl la fa
brică ce om e soțul meu...

★
...ȘI totuși actul huliganic a avut 

loc. Nimeni nu-1 poate contesta, ni
meni nu poate și nu trebuie să-l 
ierte ! In boxă, cinci bărbați. Patru 
sint căsătoriți, al cincilea a fost, dar 
a divorțat. Munceau în același loc. 
Și nici unul din ei n-a găsit in el 
suficientă putere ca să-l oprească pe 
ceilalți de la săvirșirea unui act ce 
contravine attt de grav legilor con
viețuirii sociale.
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viața internațională
UN FILM 

RECHIZITORIU 

„Departe 
de Vietnam"

...Imensele port-avioane ale lio
tei a 7-a americane își fac plinul 
de inuni)ii. O mie de tone de 
bombe sint aruncate zilnic asupra 
orașelor și satelor vietnameze. 
Bombele fac ravagii la Hanoi. Ful
gerate in văzduh, avioanele ameri
cane se prăbușesc în flăcări. Sec
vențe impresionante ce denunfă a- 
gresiunea americană se perindă în 
lafa spectatorilor. Sînt imagini din 
„Departe de Vietnam", emoționant 
film-rechizitoriu. Filmul, bazat nu
mai pe fapte, scoate in relief inca
pacitatea puternicei mașinării de 
război americane de a infringe 
eroica rezistentă a poporului viet
namez.

Filmul evocă aspecte ale acțiuni
lor de solidaritate cu poporul mar
tir, care se desfășoară pe toate me
ridianele, cu participarea păturilor 
celor mai largi ale populafiei. 
Apoi, secvențe din S. U. A. :

•W,

< -•k-.v

• 1

Standul Republicii Socialiste România la Tîrgul internațional al cărții de la 
Frankfurt (R.F. a Germaniei)

agențiile de

CORESPONDENTA DIN 
PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

quaker-ul american Norman Morrl- 
son își dă foc în lafa Pentagonu
lui în semn de protest contra răz
boiului și adresează opiniei publice 
un patetic apel : America să înce
teze războiul I

..Băgații se îmbogățesc, săracii 
sînt uciși", această lozincă, scan
dată de sute de mii de manifes- 
tanfr In „Central Park” din New 
Vork, răsună cu putere de pe ecran.

Filmul a fost turnat la Paris, New 
York, în Cuba, Bolivia, Vietnam. 
Unele secvențe reprezintă aspecte 
ale luatelor filmate în Vietnamul de 
sud. Filmul — o expresie a so
lidarității cu poporul vietnamez a 
slujitorilor celei de-a 7-a arte — 
este opera colectivă a unui grup de 
cineaști și tehnicieni, printre care : 
Claude Lelouche, Jean Luc Godard, 
loris Ivens, Alain Resnais, Aqnes 
Varda, Chris Marker și William 
Klein ; 150 de regizori, operatori, 
scriitori, ziariști au participat timp 
de 10 luni la realizarea acestui do
cument zguduitor.

Premiera sa europeană a avut 
loc zilele acestea în orășelul fran
cez Besanțon, la aceeași oră cînd 
rula și pe numeroase ecrane din 
New York ca parte integrantă a 
marii demonstrații a new-yorkezi- 
lor împotriva războiului din Viet
nam. Ziarul „Le Monde” semnala 
succesul exceptional al acestui film 
în cadrul festivalului cinematogra
fic de la New Vork. „Departe de 
Vietnam’ te face să te simfl și mai 
aproape de eroicul popor vietna
mez, care-și apără cu vigoare inde
pendenta și libertatea, dreptul la o 
viață demnă.

Au luat sfîrșit la Bologna 
lucrările Consiliului Confe
derației internaționale pen
tru dezarmare și pace. In 
centrul intervențiilor au stat proble
ma vietnameză și cea a foametei în 
lume. Mai mulți vorbitori s-au pronun
țat în favoarea organizării unei largi 
campanii pentru ca Statele Unite să 
pună capăt intervenției lor în Asia 
de sud-est și pentru reducerea dez
echilibrului între țările bogate și cele 
în curs de dezvoltare. Aceste puncte 
de vedere și-au găsit expresia în mo
țiunea finală adoptată de participan- 
ții la întîlnirea de la Bologna.

Numeroși reprezentanți 
ai țăranilor și muncitorilor 
din zona Canalului Panama, 
aflată sub ocupația americană, au 
participat la un marș spre parlamen
tul țării. Ei au protestat împotriva 
abuzurilor autorităților americane 
care obligă pe țărani să părăsească 
loturile lor de pămînt pentru a extin
de poligoanele și taberele militare.

Ministrul industriei ali
mentare al Republicii So
cialiste România, Bucur
pu, și-a încheiat vizita făcută în Po
lonia la invitația lui Feliks Pisula, 
ministrul industriei alimentare al R. P. 
Polone. Sîmbătă la amiază Bucur 
Șchiopu a fost primit de Zenon No
wak, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, cu care a 
avut o convorbire prietenească. A fost 
de față Tiberiu Petrescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Varșovia.

în urma recentelor inun
dații din Argentina, 63 de 
persoane și-au pierdut via
ța, iar peste 30 sînt date dispărute. 
Pagubele materiale provocate de a- 
ceste inundații n-au fost încă eva
luate. Forțele armate, poliția și Cru
cea Roșie acordă în prezent primele 
ajutoare celor 300 000 de sinistrați.

Cuvintarea lui Wladyslaw Gomulka 
la Olsztyn

VARȘOVIA 29 .— Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : în localitatea Olsztyn, din 
R. P. Polonă, a avut loc festivitatea 
dării în exploatare a Uzinei de anve
lope pentru autovehicule, unul din 
cele mai mari obiective industriale 
ale actualului cincinal. Pînă la sfîr- 
șitul anului, uzina va produce circa 
40 000 de anvelope și camere, ur- 
mînd ca apoi producția ei zilnică să 
fie de 1300 de asemenea produse. 
Suma de 1,5 miliarde zloți investită 
în construcția uzinei de la Olsztyn, 
urmează să fie amortizată pînă în 
1970.

La festivitate a participat Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și alți conducă
tori de partid și de stat. Luînd cu
vin tul cu acest prilej, Wladyslaw 
Gomulka s-a referit pe larg la im
portanța semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Vorbind despre evenimentele in
ternaționale actuale vorbitorul a 
subliniat că Polonia, laolaltă cu alte 
țări socialiste, se pronunță în mod 
solidar în apărarea păcii, în apăra
rea popoarelor care sînt amenințate 
de imperialism, acordă ajutor po
porului vietnamez în lupta sa eroi
că împotriva agresiunii americane.

în legătură cu situația din Euro
pa, Wladyslav Gomulka a subliniat 
că recunoașterea de către Republica 
Federală a Germaniei a liniei Oder- 
Neisse este necesară poporului po
lonez în aceeași măsură în care este 
necesară poporului german. Refe- 
rindu-se la propunerea ministrului 
vest-german al afacerilor externe, 
Willy Brandt, ca Republica Fede
rală a Germaniei și Polonia să pro
cedeze la un schimb de declarații 
de renunțare reciprocă la folosirea 
fdrței în relațiile dintre cele două 
state, Wladyslaw Gomulka a subli
niat că un asemenea pas „ar avea 
importanță numai în cazul în care 
guvernul de la Bonn va renunța la 
pretențiile sale de a reprezenta în
treaga Germanie, va recunoaște 
faptul real al existentei celor 
două state germane suverane —

R. D. Germană ți R. F. a Germaniei 
— ale căror guverne trebuie să cadă 
de acord asupra renunțării la folo
sirea forței in relațiile reciproce".

(Urmare din pag. I)

ta

în Elveția s-au încheiat 
alegerile parlamentare, rare 
au durat două zile. Cei 1 600 000 de 
alegători au fost chemați în fața ur
nelor pentru a desemna pe viitorii 
deputați în Camera Superioară a Par
lamentului — Consiliul Statelor — și 
în cea Inferioară — Consiliul Național. 
La actualele alegeri au participat, pen
tru prima dată în Elveția, în trei can
toane, Geneva, Vaut și Bassel, și fe
meile. Ele au avut însă dreptul să 
voteze numai lista candidaților pen
tru Consiliul Statelor.

Au fost arestați la Ma
drid 13 conducători ai „co
misiilor muncitorești", 
urmare a demonstrațiilor de protest 
împotriva concedierilor și creșterii 
costului vieții. Printre aceștia se află 
Julian Ariza, unul din principalii li
deri ai sindicatului muncitorilor din 
industria metalurgică din Madrid.

presa
transmit
• PROTESTE ÎN PANAMA ÎMPOTRIVA EXTINDERII TABE
RELOR MILITARE AMERICANE • ALEGERI PARLAMENTA
RE ÎN ELVEȚIA • MOȚIUNEA CONSILIULUI CONFEDERA
ȚIEI INTERNAȚIONALE PENTRU DEZARMARE ȘI PACE
• BILANȚUL INUNDAȚIILOR DIN ARGENTINA

La 29 octombrie, poporul 
turc a sărbătorit cea de-a 
44-a aniversare a procla
mării Republicii. Cu prilejul 
sărbătorii naționale, la Ankara, Istan
bul și în alte orașe au avut loc pa- 
răzi militare și demonstrații, precum 
și alte festivități.

Aproximativ 2 000 de 
budiști au încercat să „re
cupereze" pagoda naționa
lă Vien Hoa Dac. Intre demons
tranți și poliție au avut loc puter
nice ciocniri. Toți tinerii participanți 
la acest „marș" apți de a fi în
corporați în armata sud-vietnameză au 
fost arestați.

IN VEDEREA SOLUȚIONĂRII 
DIFERENDELOR

acord Intre
KENYA Șl SOMALIA

DAR-ES-SALAAM 29 (Ager
pres). — Președintele Kenyei, Jomo 
Kenyatta, și primul ministru al 
Somaliei, Mohamed Ismail Egal, 
reuniți în localitatea Arusha (Tan
zania) pentru a reglementa dife
rendele dintre cele două țări, în 
prezența lui Kenneth Kaunda, pre
ședintele Zambiei, au semnat 
sîmbătă un memorandum care 
menționează punctele asupra că
rora cele două părți au ajuns la 
un acord.

Guvernele Kenyei și Somaliei, 
precizează documentul, sînt de a- 
cord să-și consacre toate efortu
rile necesare menținerii relațiilor 
de bună vecinătate, precum și 
pentru menținerea păcii și secu
rității de ambele părți ale fron
tierei dintre cele două țări. Ei 
și-au dat, de asemenea, asentimen
tul pentru a împiedica orice aten
tate la vieți umane sau proprie
tăți în aceste regiuni și de a se 
abține de la acțiuni ostile de pro
pagandă. Cei doi oameni de stat 
și-au exprimat acordul și în ce' 
privește abolirea treptată a stării 
de urgență în regiunile de fron
tieră și în vederea restabilirii re
lațiilor diplomatice.
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Lecjie practică la una din școlile 
profesionale din Coasta de Fildeș

■

.Runda Kennedy' și .cei șapte

MOSCOVA

STAGIUNE
JUBILIARĂ

din 
tea- 
so- 
tot

La 36 de ore după prăbu
șirea speranțelor puse în 
conferința „celor șase" de 
la Luxemburg, miniștrii 
„celor șapte" din Asociația 
europeană a 
schimb (A.E.L.S.) 
nit la Lausanne 
examina perspectivele gru
pării lor. In urmă cu cinci

liberului 
s-au reu- 
pentru a

în vederea intrării în Co
munitatea economică euro
peană. Or, acest din urmă 
punct al ordinei de zi a fost 
eliminat prin decizia dc 
marți a „i ‘ 
niunea de la 
avut deci un 
rutină".

Atît Piața

celor șase". Keu- 
Lausanne a 
caracter „de

comună cît ți

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

săptămini, la Helsinki, cea 
de-a 15-a reuniune a Comi
tetului consultativ a trecut 
in revistă evoluția situației 
din A.E.L.S. în ultimul an 
și a desprins unele conclu
zii privind necesitatea abo
lirii barierelor netarifare. 
Așadar, sesiunea de la Lau
sanne a „celor șapte" ar fi 
avut drept obiectiv ratifica
rea analizei efectuate la 
Helsinki, ca și discutarea 
perspectivelor ce se deschid 
membrilor A.E.L.S. după 
noile demersuri întreprinse

A.E.L.S. Înregistrează sem
nele unor noi obstacole în 
calea libertăți* comerțului 
internațional. Săptămîna 
trecută țările nordice au no
tificat Departamentului de 
stat american dezacordul 
lor cu privire Ia Intențiile 
Congresului de a pune noi 
bariere protecționiste în 
calea importurilor S.U.A. 
Guvernul britanic, la 
rindul său, a protes
tat Împotriva acestor 
tendințe, subliniind că 
traduoerea lor în viață „ar

însemna 
provoca 
mună". 
de lege 
Dirksen 
văzînd „protejarea 
rilor industriale care 
putea fi amenințate 
concurenta străină" — 
numai că ar antrena mă
suri de restricție Ia impor
turile S.U.A., dar ar spul
bera efectele și așa limi
tate ale „rundei Ken
nedy". După cum se știe, 
„runda Kennedy" a lăsat 
în suspensie problemele 
agricole, cărora nu le-a 
găsit soluție. Acorduri, 
mai mult sau mai puțin 
importante, au fost, totuși, 
realizate In domeniul pro
duselor chimice, al siderur
giei, al textilelor. Or, ca
valerii protecționlsmulul a- 
merican urmăresc 
ze tocmai drumul 
produse.

Alături de
A.E.L.S., „oel șase" din Pla
ta comună, Japonia, Aus
tralia și un mare număr

un dezastru" ți ar 
„o depresiune co- 
Practic, proiectul 

depus de senatorii 
și Hartke — pre- 

ramu- 
ar 
de 
nu

state latino-americane 
respecta- 

angajamentelor din 
„rundei Kennedy", 
lăsat să se înțelea- 
în caz contrar, vor 
contramăsuri care 

determina reducerea 
american cu

să bare- 
acestor

membrii

de 
au cerut S.U.A. 
rea 
cadrul 
Ei au 
gă că, 
aplica 
pot
exportului 
două miliarde de dolari.

Reuniți într-o conferință 
„de rutină", miniștrii țări
lor din A.E.L.S. nu au fost 
sentiți, totuși, de preocu
pări neliniștitoare. Astfel, 
dacă demobilizarea vama
lă a înregistrat progrese 
în Interiorul Asociației, 
problema obstacolelor ne
tarifare și mai ales aceea 
a produselor agricole nu 
și-au găsit încă dezlega
rea. Pe de altă parte, eșe
cul încercărilor britanice 
de a forța poarta de in
trare tn Plata comună 
accentuează criza de în
credere intre membrii 
A.E.L.S., care se întreabă 
cum s-ar putea consolida 
această organizație Înte
meiată pe principiul pro
vizoratului.
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Pe măsură ce se a- 
propie semicentena
rul Revoluției 
Octombrie, viața 
trată a capitalei 
vietice devine
mai intensă, premie
rele se succed de la 
o zi la alta. Fiecare 
teatru a inclus în re
pertoriu pentru sta
giunea jubiliară spec
tacole la un înalt ni
vel artistic, Cu contri
buția celor mai ta
lentați reprezentanți 
ai colectivelor 
pective.

Cum e și 
in stagiune 
mină spectacolele pe 
teme istorico-revolu- 
ționare. Teatrul „So- 
vremennik" („Con
temporanul"/ a in
clus in repertoriul 
său o trilogie menită 
să prezinte spectato
rilor principalele eta
pe ale mișcării revo
luționare in Rusia. 
Prima parte a trilo
giei intitulată „De
cembriștii" și scrisă 
de Leonid Zorin su
bliniază tragedia de
cembriștilor, care do
reau doborirea auto
crației, dar care, așa 
cum scria Lenin, 
erau departe de po
por, infrîngerea lor 
fiind astfel inevitabi
lă. Zilele trecute a 
avut loc premiera ce
lei de-a doua piese a 
trilogiei, „Narodni
cii", semnată de A. 
Svobodin. Piesa este 
consacrată evocării 
zilei de 3 aprilie 18S1, 
zi in care cinci revo
luționari narodnici, 
care l-au ucis pe ta
rul Nicolae al doilea, 
au fost executați. 
Premiera ultimei pie
se a trilogiei. „Comu
niștii" de A. Șatrov 
va avea loc in curind.

De o bună aprecie
re din partea publi
cului și a criticilor se 
bucură „Virineia" de 
L. Seifullina și V. 
Pravduhin, una 
primele lucrări 
matice intrate 
fondul de aur al 
maturgiei sovietice, 
pusă in scenă la tea
trul „Vahtangov". De 
fapt este vorba de o 
reluare. Piesa a fost 
prezentată 
prima oară 
scena acestui
— pe atunci doar un 
studio — tn anul 
1924. Spectacolul își 
cucerește spectatorii 
prin imaginea veridi
că a satului rus din a- 
junul revoluției, prin

res-

Jir.esc, 
predo-

din 
dra

in 
dra-

pentru 
tot pe 

teatru

măiestria cu care în
fățișează lupta țăra
nilor din rîndurile 
cărora se ridică revo
luționari neînfricați. 
Rolul titular este in
terpretat cu străluci
re de lulia Borisova. 
Partenerul ei, în ro
lul bolșevicului Pavel 
Suslov, este Mihail 
Ulianov, iar regia a- 
parține lui E. Simo
nov.

In zilele semicente
narului, teatrul „Vah
tangov" va prezenta 
un spectacol alcătuit 
din fragmente ale ce
lor mai bune specta
cole pe temă istorico- 
revoluționară, reali
zate de-a lungul ani
lor de acest colectiv, 
printre care „Omul 
cu arma", „Frontul", 
„Adevăr și strimbăta- 
te“, „Armata de ca
valerie" și altele, evo- 
cînd pagini glorioase

Reed. Surprizele in- 
cep încă de la intra
rea in sală unde spec
tatorii sint întîmpi- 
nați, in loc de contro
lorul de bilete, de... 
„omul cu arma" — 
un ostaș roșu care 
verifică biletele cu 
seriozitate și răspun
dere ca pe niște per
mise de intrare la 
Smolnii, iar după ce 
se convinge de auten
ticitatea lor le înfige 
in virful baionetei. 
In hol, un grup de 
ostași și matrozi in
tonează cintece revo
luționare. Pe eșarfe 
de pinză roșie sint 
scrise, cu ortografia 
vremii, lozinci. Spec
tatorul intră astfel 
in atmosferă încă 
înainte ca spectacolul 
să fi început.

Următoarea pre
mieră a teatrului de 
pe Taganka va fi

CORESPONDENȚA 
DE LA SILVIU PODINA

din lupta pentru in
staurarea și consoli
darea puterii sovieti
ce. Compoziția și pu
nerea in scenă a 
acestui spectacol so
lemn sint semnate 
de regizorul principal 
al teatrului — Ruben 
Simonov.

Teatrul Academic 
de Artă „Gorki" va 
oferi publicului spec
tacole de înaltă ținu
tă cu „Orologiul 
Kremlinului", de N. 
Pogodin. „Șase iulie" 
de M. Șatrop și alte 
piese din repertoriul 
său permanent. O 
piesă a cărei premie
ră a găsit un larg ră
sunet a fost „Amba
sador extraordinar" 
de Ariadna și Piotr 
Tur. Piesa este in
spirată din activita
tea Alexandrei Kol
lontai, prima femeie- 
diplomat, unul din 
cei mai talentați re
prezentanți ai diplo
mației sovietice. Eroi
na principală este in
terpretată de A. Ste
panova, artistă a po
porului.

Un spectacol viu 
comentat pentru fac
tura lui puțin obiș
nuită este jucat pe 
scena Teatrului de 
dramă și comedie de 
pe Taganka — „Zece 
zile care au zguduit 
lumea", după celebra 
carte a lui John

„Pugaciov", pe baza 
poemului cu acela 
titlu al lui Esenin, u

Printre numeroase
le spectacole de evo
care istorică trebuie 
să menționăm și 
„Prăbușirea impe
riului", realizat de 
teatrul „Gogol" pe 
baza piesei „Complo
tul împărătesei" 
.4. Tolstoi și 
golev, avînd 
interpreți pe 
Cirkov, artist 
porului al U.R.S.S., 
precum și „Uraganul" 
de V. Bill-Beloțer- 
kovski, a cărei relua
re, de fapt o nouă pre
mieră va avea loc pe 
scena teatrului „Mos- 
soviet" la începutul 
lunii noiembrie.

Un loc important 
in repertoriile tea
trelor moscovite îl o- 
cupă dramaturgia pe 
teme contemporane, 
deși numărul piese
lor care reflectă ac
tualitatea este consi
derat încă insuficient. 
Teatrul Academic de 
Artă va prezenta 
in ajunul jubileului 
noua piesă a lui 
stantin Simonov 
mul patriei", 
evocă perioada 
și complexă de la 
sfîrșitul războiului, 
eroii piesei fiind 
luptătorii întorși a- 

pe front și 
în munca

de 
P. See- 
printre 

Boris 
al po-

Kon- 
„Fu.
CdT9 
grea

Drama tia
Bron-

Tn șirul de cauze care contribuie la 
accentuarea decalajului între țările 
avansate și cele în curs de dezvoltare, 
condițiile inechitabile ale schimburi
lor comerciale internaționale ocupă un 
loc fundamental. In timp ce prețurile 
la materiile prime sînt în scădere sau 
In cel mai bun caz rămîn staționare, 
prețurile mărfurilor fabricate, după cum 
se sublinia și In raportul introdu, " 
secretarului general, sînt într-o 
finuă creștere, apreciată la 7,5 la sută 
anual cu începere din 1962. Reprezen
tanții statelor slab dezvoltate au fost 
unanimi în a denunța o altă fațetă a 
situației și anume faptul că produsele 
de bază, în special cele agricole — 
cafeaua, zahărul, tutunul, cacao, care re
prezintă principalele articole de export 
ale multor țări și sînt exportate tn 
statele avansate — trebuie să străbată 
un adevărat grilaj, format de tarife ridi
cate, contingentări și alte bariere.

Pe de altă parte, mașinile și instala
țiile achizifionate din fările avansate 
nu sînt în general supuse la taxe ca 
urmare a scutirilor prevăzute de legile 
pentru încurajarea dezvoltării indus
triale. Astfel balanța schimburilor între 
(ările avansate și cele slab dezvoltate 
devine tot mai nefavorabilă acestora din 
urmă. Decalajul comercial apreciat la 20 
miliarde dolari anual capătă proporfii 
tot mai mari și aceasta joacă un rol 
primordial în adîncirea prăpastiei dintre 
țările bogate și JKrile sărace, exprimată 
prin aceea că 2/3 din omenire nu dis
pune înfr-un an nici de o treime din 
cheltuielile necesare într-o lună.

Semnificative au fost datele citate de 
reprezentanții lafino-americani : între
1955 și 1966 pierderile provocate de 
relațiile inegale de schimb s-au ridicat 
la dublul valorii totale a exporturilor pe 
ultimii trei ani ai acestei perioade. Re

Iul introductiv al
..... ..... o con**

prezentanful unei mici țări asiatice — 
Ceylonul — a comunicat că datorită 
prafurilor nefavorabile ale pieței mon
diale, aceasfă fără a suferit în perioada 
1960—1966 pierderi cifrate la 340 mi
lioane dolari.

In aceste condijii se consfafă un alt 
fenomen îngrijorător și anume creșterea 
datoriei externe. Potrivit datelor Băncii 
Mondiale, reluate de o serie de cfele- 
gafi, plata datoriilor externe absoarbe 
în prezent 2/3 din totalul ajutorului 
financiar acordat țărilor „lumii a treia’ 
în scopuri de dezvoltare.

U.N.C.T.A.D., se prezentase propune
rea ca fările avansate să consacre 1 la 
sută din venitul lor național spri
jinirii eforturilor țărilor în curs de dez
voltare, obiectiv care nu a putut fi 
însă nici el realizat, din motive legate 
direct de înghițirea unor uriașe resurse 
materiale ca urmare a activității de 
înarmare. Intr-un articol recent, cunos
cutul economist Josue de Castro sub
linia că nivelul anual maxim atins de 
ajutorul extern sub diverse forme a fost 
de 8 miliarde dolari, tn timp ce buge
tele militare ale fărilor avansate au atins

luat cuvîntul la sesiune și care unsori 
au găsit accente foarte energice In 
condamnarea actualei stări de lucruri, 
o frînă serioasă tn calea 
economic și social al lumii 
rene.

Acestea ar fi, pe scurt, 
coordonatele care definesc și explică 
problema dureroasă a subdezvoltării. 
Fără dezvoltarea economică cu coro
larul ei, propășirea științifică și cultu
rală, independența politică constituie 
adesea o ficțiune, realitate de care ță
rile în cauză devin tot mai conștiente.

progresului 
contempo-

cîteva din

un program da modernizare, caaa ea 
presupună munci grea, sacrificii, dis
ciplină și instituții economica, sociala 
și politice corespunzătoare*.

In susținerea acestor eforturi, un rol 
însemnat revine sistemului instituțional 
al O.N.U., comisiilor economice regio
nale, organismelor specializate. In 
special s-a accentuat la actuala sesiune 
a adunării generala speranța că cea de-a 
doua sesiune U.N.C.T.A.D., care va avea 
loc anul viitor la New Delhi, va con
tribui la așezarea relațiilor de schimb 
pe baze avantajoase tuturor fărilor,

Drama subdezvoltării
■

Decalajul economic își găsește reflec
tarea și în disparitatea pe planul știin
ței și tehnicii, și aici se constată o 
proporfie similară celei existente în do
meniul produefiei industriale : din to
talul volumului cercetărilor științifice 
revin fărilor slab dezvoltate doar 5 la 
sută în timp ce 95 la sută sînt con
centrate în circa 30 de fări. Paralel se 
accentuează procesul îngrijorător al 
așa-numitului „brain drain”, al scurge
rii de cadre șfiinfitice din fările mai 
pufin dezvoltate spre cele cu un nivel 
mai înalt de dezvoltare. Pentru prima 
oară acest important aspect este dez
bătut la actuala sesiune O.N.U. Lipsa 
de cadre de cercetare, de informații 
și de experiența necesară, împiedică 
folosirea noilor cuceriri ale științei pen
tru accelerarea procesului de lichidare 
a subdezvoltării.

Cu prilejul primei sesiuni a

în aceeași perioadă 150 miliarde do
lari. Date interesante in această pri
vință a furnizat la actuala sesiune a 
Adunării Generale ministrul afacerilor 
externe al Voltei Superioare, Malik 
Zorane. El a arătat că numai în cursul 
anului trecut s-a cheltuit pe armamente 
o sumă echivalentă cu 10 la sută din 
valoarea totalului produefiei mondiale. 
In 1967 S.U.A. au cheltuit pentru pro
gramul de rachete balistice cu rază 
de aefiune un miliard de dolari, 
ce echivalează cu bugetul unor
membre ale Națiunilor Unite pe o pe
rioadă care depășește un pătrar de 
veac. Aceeași fără a alocat în acest 
an războiului din Vietnam 27 miliarde 
dolari. Cursa înarmărilor constituie, în 
mod neîndoios, așa cum au subliniat 
cea mai mare parte a reprezentanților 
fărilor în curs de dezvoltare care au

mare 
ceea 
state

Ieșirea din această situația constituie 
astăzi una din preocupările majore ale 
lumii contemporane. Foametea, bolile, 
sărăcia, ignoranta, reprezintă dușmanul 
împotriva căruia omenirea trebuie să 
lupte cu forfe unite. Există diverse 
idei, se conturează diverse tendințe 
pentru atingerea acestui obiectiv însă 
solufia care întrunește adeziunea cea 
mai largă, „tripticul dezvoltării’, este 
aceea a intensificării eforturilor proprii 
pentru valorificarea resurselor națio
nale, care să fie completată de o dez
voltare multilaterală a cooperării re
gionale și însofifă de o colaborare 
extra-regională. „In ultimă analiză, de
clara în intervenfia sa reprezentantul 
sfatului Singapore, promovarea dezvol
tării economice depinde de eforturile 
proprii. Un ritm satisfăcător de creștere 
trebuie să fie precedat și susținut de

la crearea unor condiții echitabile de 
competitivitate pentru produsele de 
export ale țărilor slab dezvoltate care 
nu se pot limita la infinit la rolul de 
furnizor de materii prime. Adoptarea 
de măsuri care să ducă la diversificarea 
economiilor țărilor insuficient dezvol
tate, accesul la știința și tehnica moder
nă, crearea unor sisteme 
cercetare 
nafionale, 
meniți să 
nafionale.

Revine 
dere deosebită în această direcție. Se
colul nostru este secolul unor posibili
tăți nelimitate pentru prosperitatea între
gii omeniri. In vederea valorificării a- 
cestor posibilități se impune intensifica
rea străduințelor proprii, o nouă etică 
în relațiile economice care trebuie să 
fie bazate pe egalitate în drepturi.

naționale de 
științifică, formarea de cadre 
reprezintă tot atîfia factori 
consolideze baza economiilor

actualei generații o răspun-

cast de 
angajați 
pașnică.

Teatrul 
de pe Malaia
naia a prezentat în
scenarea poemului 
„Hidrocentrala de la 
Bratsk" de Evgheni 
Evtușenko, iar teatrul 
„Pușkin" piesa „Doc
torul Vera", o drama
tizare, a povestirii cu 
același titlu a lui Bo
ris Polevoi.

Printre spectacolele 
jubiliare care oglin
desc aspecte ale rea
lităților sovietice ac
tuale se numără și 
„Omul meu drag" de 
Iuri Gherman 
Teatrul Mic), 
godnica" de A. 
kovski și P. 
lovski (Teatrul 
gol"), „Măsura 
vărului" 
viața și activitatea 
unor savanți sovietici 
(la Teatrul „Ermolo
va"), „Nadejda Ilova- 
nova" de Vera Pano
va (la Teatrul Cen
tral al Armatei So
vietice) și altele.

Stagiunea jubiliară 
a teatrelor moscovite 
cuprinde, de aseme
nea, numeroase spec
tacole din repertoriul 
clasic rus și univer
sal, din dramaturgia 
contemporană a altor 
țări. Intre 25 octom
brie și 15 noiembrie 
teatrele capitalei so
vietice vor prezenta 
230 de spectacole din
tre care circa 170 cu 
piese de autori so
vietici

(la 
„Lo- 
Cea- 
Pav- 
„Go- 
ade- 

despre
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