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Cum se respectă 
programul de lucru
în unitățile agricole

O vizită la mal multe întreprin
deri și ferme agricole de stcrt din 
regiunea Iași ne-a dat posibilita
tea să constatăm că măsurile sta
bilite de partid pentru îmbunătă
țirea activității în agricultura de 
stat se aplică cu seriozitate șl ho- 
tărîre, au efecte pozitive. îndeo
sebi au crescut competența șl răs
punderea șefului de fermă pentru 
folosirea utilajelor și a mijloacelor 
financiare necesare realizării sar
cinilor de producție. In multe ferme 
energiile lucrătorilor permanenți 
sînt concentrate pentru efectuarea 
lucrărilor în timp scurt, conslderîn- 
du-se că atunci cînd situația o 
cere, programul reprezintă ziua lu
mină. Acest lucru este confirmat 
și de situația privitoare la campa
nia agricolă de toamnă. Semăna
tul griului s-a Încheiat în toarte fer
mele cu aproape 10 zile mal de
vreme decît în anul trecut.

Rezultatele obținute în desfășu
rarea lucrărilor și sporirea produc
ției — explică Ing. Ion Gheorghiu, 
directorul întreprinderii agricole de 
stat Tg. Frumos — se datoresa 
reepectărll cu strictețe a progra
mului de lucru zilnic. Continuarea 
muncii începînd de dimineață de
vreme și pînă la apusul soarelui, 
adică pe întreaga zl lumină, a de
venit o obișnuință. Tractoriștii sînt 
direct interesați să execute lucrări 
de calitate deoarece ei știu că 
veniturile lor sînt în funcție șl de 
producția care se obține. De aici 
îndemnul de a lucra cît mal cu
«por.

Cele spuse s-au confirmat întru- 
totul pe teren. Tractoriștii de la 
fermele „Centru', Sîrca, Jora și 
Ruginoasa ne-au spus că pentru 
a avea o productivitate mai mare, 
se îngrijesc să se aprovizioneze de 
cu seară cu combustibil, își pro
cură și alte materiale de care au 
nevoie. In toate fermele acestei în
treprinderi s-au luat măsuri să se 
aducă zilnic hrană pentru tracto- 

i ziști la locul de muncă.
Același lucru am constatat șl la 

ferma Serbești a întreprinderii a- 
gricole Codăești, Rîșești, Manțu și 
Bunești din cadrul întreprinderii 
agricole de stat Huși și altele.

Nu peste tot programul zilnic de 
lucru se respectă în adevăratul în
țeles al cuvîntului. La ferma Crasna 
a întreprinderii agricole de stat 
Vaslui, semănatul celor 210 ha cu 
griu de la trupul Oltenești a în
târziat cîteva zile din cauza slabei 
organizări a muncii, a neiolosirii 
în întregime a zilei lumină. Trac
toriștii au făcut zilnic naveta între 
eediul fermei și cîmp, cale de 15 
km, fiind transportați cu o remorcă. 
Ei au pierdut timp prețios dimi
neața pină la reluarea lucrului, iar 
seara își încheiau activitatea de
vreme. Cu toate că există condiții 

j ele dormit la trupul Oltenești, ei 

au bâtut drumurile pentru că nu 
li s-a asigurat masa de searâ și 
dimineață. Din discuția avută cu 
tehnicienii Vasile Carteleanu și 
Mircea Manoilă a reieșit că tracto-
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riștâl întâmpină greutăți șl la primi
rea carburanților.

— DIndu-se carburanții In ges
tiunea noaSirS, a tehnicienilor, ne 
vine foarte greu să-i șl distribuim 
— ne spune tov. Manoild. Ne aflăm 
tn diferite locuri In timpul zilei și 
nici seara, nici dimineața nu pu-

Infirmitatea logicii
Dintr-un raid întreprins 

recent am cules cîteva 
mostre de lucruri făcute 
fără pic de logică — pe 
care le supunem atenției 
cititorului.

0 curiozitate... 
arhitectonică

Este de presupus că în 
curînd Clujul va deveni un 
obiect de atracție pentru 
turiști, care vor alerga din 
toate părțile să vadă — 
așa cum la Pisa curioșii 
vin să privească turnul în
clinat — un monument ar
hitectonic de o mare ori
ginalitate : blocul cu un 
singur balcon din Piața 
Mihai Viteazu.

Localnicii, după ce l-au 
contemplat cu stupefacție 
zile și luni de-a rîndul, 
manifestă *azi doar un me
diocru interes pentru ope
ra unui arhitect proiectant 
de la D.S.A.P.C. Cluj.

Blocul, o clădire cu 5 
niveluri, păstrează mirat pe 
fațadă un balcon singular 
ca o gabie pe un catarg. 
Și nu e amplasat undeva 
la mijloc, ceea ce ar fi

Avaria
de Platon PARDĂU

Stai atârnat <f« «eara aceasta 
subțire de lemn, o ori, două 
ore, patru ore, opt ore, douăs
prezece ore, înțepenit cu picioa
rele în treptele înguste, cu apa
ratul de sudură într-o mină și în 
cealaltă lași să-ți cadă cite un 
fir de metal din cutia de elec
trozi așezată undeva aproape de 
obraz. Stai astfel tu, cu flacăra 
ta, care trebuie să curgă exact 
pe marginea fisurii, exact și 
uniform, trebuie să se lipească 
pe această fisură devenită o 
problemă a ta personaid și 
de care nu te vei putea despărți 
decît la sosirea acelui final pe 
care evenimentul l-a proiectat 
brusc în mijlocul conștiinței 
generale, în mijlocul acelei con
științe de unde se detașează, 
trebuie să se detașeze, solitară 
și dirză, conștiința ta.

Atunci nu-ți mai amintești 
cine ești, că ai trasat kilometri 
de coliere de sudură peste 
trupul recipientelor aflate sub 
uriașe presiuni, că tu însuți 
ești ceea ce se numește un sudor 
pentru înaltă presiune; nu mai 
întrebi cum s-a întâmplat, cum 
a fost posibil ca acest rezervor 
de 230 de metri cubi și care în
deplinește în condițiunile com
binatului un rol asemănător cu 
cel al ficatului în organismul 
uman, cum a fost posibil ca re
zervorul de otel să se strîngă 
înăuntrul lui de parcă ar fi fost 
un simplu balon de cauciuc supt 
dintr-odată, îneît panourile me
talice s-au strivit cu zgomot 
mare și întregul mecanism de 
fierbătoare, conducte, benzi 
transportoare, cazane de dizol
vare și atâtea altele și-a încetat 
mișcarea.

Ai uitat cine a fost primul 
care a dat alarma atunci noap-

tem ajunge întotdeauna la timp, 
la depozitele de carburanți. Din 
această cauză, tractoriștii nu pot 
alimenta tractoarele de seara, iar 
uneori așteaptă mult și dimineața. 
Ca să nu se întâmple acest lucru, 
tractoriștii desfac înculetoarea și 
se aprovizionează singuri. Cum 
vom ieși însă noi cu gestiunea se 
va vedea la verificare.

Interlocutorul a propus ca să se 
dea carburanții pe tâmpul campa
niilor în seama unui tractorist cu 
experiență. Așadar, tractoriștii 
pierd ore prețioase pentru alimen
tarea tractoarelor și în plus, evi
dența consumului de combustibili 
este ca și neexistentâ. Dar cine îm
piedică ca la aceastâ ferma sa se 
adopte soluția cea mal potrivită 
pentru înlăturarea unei asemenea 
anomalii ?

Adoptarea unui program de lu
cru specific lucrărilor agricole,

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii**

(Continuare în pag. a IlI-a)

împrumutat feței clădirii 
o aparență clclopiană, ci 
undeva la margine, asime
tric, la nivelul etajului 
patru.

Oamenii fac totdeauna 
eforturi să asimileze inso
litul. acordîndu-i explicații 
logice, raționale. Blocul cu 
un singur balcon și-a fău
rit deja o mitologie : cică, 
inițial, ar fi fost proiectate 
mai multe balcoane, distri
buite convenabil la toate 
nivelurile, dar la avizare 
ele au fost suprimate. Ar 
fi fost un bloc fără balcoa
ne acceptabil și chiar inte
resant. Numai că un func
ționar distrat a uitat să 
șteargă dintre balcoanele 
avizate unul singur pe 
care, găsindu-1 pe plan, 
constructorul l-a executat ! 
Ce e curios este faptul că 
balconul a fost executat, 
așa ca un cuib de lăstun, 
lipit de peretele fațadei, 
fără să aibă comunicație 
cu interiorul. Au existat 
mal multe dileme : să se 
dărîme blocul, să se dărî- 
me balconul sau să se 
spargă peretele șl balconul 
să fie pus în comunicație 
prlntr-o ușă. S-a optat în 
cele din urmă pentru ulti
ma soluție, ca fiind cea 
mai... rațională.

Alții susțin însă că naș
terea balconului solitar nu 
s-ar datora unui lapsus 
birocratic, ci ar fi expre
sia unei intenționalități 
creatoare, el fiind în in
tenția proiectantului un e- 
lement arhitectonic înadins 
ales pentru a contrabalan
sa intrarea în clădire, care 
se face prin colțul opus. 
Așadar, o intrare și un ie
șind pe fața clădirii, puse 
anume în diagonală pentru 
a justifica, cu o bizară lo
gică, de fapt o fantezie 
mal mult decît bizară a ar
hitectului.

Trei cote zero 
și aceeași notă 
proiectantului

In cartierul Gheorghieni 
din Cluj, cînd a fost să se 
construiască microraioa- 
nele 1 și 2, proiectantul, 
D.S.A.P.C. Cluj, a fixat trei 
cote zero diferite ca valoa
re pentru construcția clă
dirilor, a drumurilor și a 
lucrărilor edilitare, fără să 
procedeze însă, cu prilejul 
sistematizării pe verticală,

și la o corelare a cotelor. 
Și așa se face că (mai ales 
la microraionul 2, în curs 
de executare) apar mereu 
lucrări necorespunzătoare 
ce trebuie apoi remediate, 
fapt care costă și bani șl 
timp. Deși D.S.A.P.C. Cluj 
(atelierul de proiectare 
condus de arh. Iacobi 
Cristian) se face că „nu 
înțelege" despre ce e vorba, 
totuși procesele verbale ale 
Direcției gospodăriri comu
nale din cadrul Sfatului 
orășenesc Cluj sînt pline 
de astfel de consemnări. 
Astfel, proiectantul nu a 
corelat felul cum să se 
execute rețelele exterioare 
— care nici nu figurează 
în planul coordonator, în 
funcție de cota terenului 
amenajat. De aici greșeli 
în execuție, întârzieri, 
cheltuieli în plus. Gru
pul 4 T.R.C.C. a execu
tat în jurul blocurilor că
mine de vizitare mai înal
te decît cota trotuarelor. 
Cine plătește cheltuielile 
pentru coborîrea lor la 
cota terenului ? (Pe str. 
Borhanci, în dreptul Imo
bilului cu nr. 32, căminul 
de vizitare de la rețeaua 
de canalizare e cu 30 cm. 
deasupra drumului, împie-

tea, cum pe platforma înaltă, 
bătută de vtnt, s-au adunat din
tr-odată, directorul general, in
ginerii șefi, maiștrii, mecanicii, 
sudorii, într-o consfătuire ad- 
hoc printre norii de aburi care 
umpleau valea Sucevei, cum au 
venit mulți sd umple pared ei 
înșiși, rapid, vidul formidabil 
care a fost în stare să deformeze 
liniile puternice de oțel.

Acum nu mai e decît o ches
tiune de timp, de ore și minute, 
un timp care reprezintă însăși 
noua linie de fabricație a com
binatului, îi reprezintă pe toți 
oamenii de aici, pe tine care 
rămîi cu aparatul de sudură 
aprins în fața oțelului contor
sionat, pe platforma înaltă bă
tută de vintul lunii noiembrie.

Acum tot ceea ce te privește 
pe tine a rămas undeva în 
urmă, și chiar alte întîmplări 
dramatice (nu asemănătoare, 
fiindcă trăiți cea dinții, de acest 
fel, țu și combinatul) cînd ai 
lucrat atârnat pe schela meta
lică, culcat cu fața în sus, su- 
dînd în această poziție precum 
a pictorilor de demult zugrăvind 
bolțile Voronețului; a rămas 
undeva în urmă tot ceea ce știi 
despre tine și ceilalți dimpre
jur, despre colegii tăi și ingi
nerul acesta tînăr din Mitocul 
Dragomimei, care nu mai pleacă 
acasă la sfîrșitul lucrului, des
pre alte suduri în situații com
plicate, posibil a fi efectuate 
doar cu ajutorul oglinzii...

Rămîi în fața panourilor de 
oțel care trebuie așezate rapid 
unele lingă altele, rămîi cu fla
căra continuă a aparatului de 
sudură, căreia îi răspunde de 
dincolo de oțel, de dinăuntru, 
flacăra aprinsă de alți sudori, 
iar alături de tine celelalte 
puncte de foc umblînd cu pî- 
raiele roșii ale oțelului topit, 
astfel îneît treptat trăiești în
tr-o țesătură incandescentă care 
urcă spre final.

Atunci realizezi puterea. In 
ansamblul tăcerii tale și a ce
lorlalți, ql liniștii unite ( \ su
netul evenimentului care ți-a 
proiectat brusc conștiința în 
mijlocul conștiinței generale.

La urmă, abia la urmă, cînd 
învelișul izolator din exterior a 
fost așezat și reînchelat, cînd 
luminile suplimentare s-au stins, 
cînd schela de lemn, schela 
înaltă construită tn interiorul 
rezervorului, ca și cum ar fi 
trebuit zidit un turn, este des
făcută bucată cu bucată, fărî- 
mițată, tăiată îneît să poată fi 
scoasă prin orificiul de vizitare 
de la bază numit manioc, cînd 
ultimul om dinăuntru, încăle- 
cind marginile aceluiași orifi
ciu, iese afară și clipește des, 
puțin stingherit de lumina soa
relui, începi să gîndești că totul 
a durat doar 5 zile în loc de 
încă o dată pe atîta, și amestecat 
printre ceilalți oameni, asiști la 
închiderea capacului, umplerea 
cu apă. verificarea etanșeității, 
repomirea acelui mecanism 
foarte complicat de fierbătoare, 
conducte, benzi transportoare, 
cazane de dizolvare și atît'ea 
altele care reprezintă jumătate 
din puterea combinatului.

în întâmpinarea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Ro
mân, din 6 decembrie e.c., ieri au 
avut loc conferințele organizațiilor 
de partid din orașul București și 
din regiunile Argeș, Bacău, Bucu
rești, Crișana, Dobrogea, Hune
doara, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia și Suceava.

La lucrările conferințelor au luat 
parte membri și membri supleanți 
ai Comitetelor și Birourilor organi
zațiilor respective, membri ai Bi
rourilor și Comitetelor raionale și 
orășenești de partid, delegați de
semnați în organizațiile de partid 
din întreprinderi industriale, unități 
agricole socialiste, din întreprinderi 
de construcții și de transporturi, 
instituții științifice și culturale, re
prezentanți ai organelor locale de 
stat și ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Au luat pante, de asemenea, șefi 
de secții la C.C. al P.C.R.. miniștri, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale.

Conferințele au avut la ordinea 
de zi : — Dezbaterea Directivelor 
că privire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei na
ționale, corespunzător condițiilor 
noii etape de dezvoltare socialistă 
a României și a Principiilor de 
bază ale îmbunătățirii organizării

în memoria victimelor 

de la Doftana
Duminică dimineața a avut loc la 

Doftana solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori în memoria comu
niștilor și altor deținuți antifasciști, 
care și-au găsit moartea acum 27 de 
ani sub dărîmăturile celei mai cum
plite temnițe din țară.

Au depus coroane de flori reprezen
tanți ai Comitetului regional Ploiești 
al P.C.R., sfatului popular regional, 
Comitetului foștilor deținuți antifas
ciști, Comitetelor raional și orășenesc

La adunarea de alegeri a orga
nizației de partid de Ia secția în
treținere mecanică a combinatului 
de celuloză șl htrtle de la Suceva, 
desfășurată in prima jumătate a 
lunii noiembrie, s-a vorbit despre 
fapta de eroism a sudorilor Aurel 
Brutaru șl Gheorghe Florae, a 
altor 22 de oameni printre care 
Vasile Ianovlcl, Grlgore Bădrăgan, 
Constantin Polocoșeru, Alexandru 
Grlgoraș, Ilarion Papuc, datorită 
cărora a fost grăbită repararea 
avariei produsă de apariția unul 
vacuum la rezervorul de 239 de 
metri cubl. A fost un eveniment 
la care el, cel 24 de sudori șl 
mecanici, se vor gtndl vreme în
delungată.

La un corner în coreul 
brașovenilor, rapidistul C. 
Dan înconjurat de cinci 

adversari
Foto : M. Andreescn

dicînd circulația). La blocu
rile 1-15, AS9, AS8 etc. 
proiectul e făcut în așa fel 
îneît apele se scurg spre 
fundația clădirilor. Legă
tura dintre centrala termi
că 7 și blocurile H2 și AS9 
e defectuoasă, canalul ter
mic trece la suprafața so
lului.

Intre baroc 

și... bariolat

Ierte-mi-se jocul acesta 
de cuvinte ! Fără îndoială 
că nu există nici o legătură 
între stilul artistic baroc, 
caracterizat prin exces de 
ornamentare complicată, 
prin înflorituri, precum și 
(în arhitectură) prin nere- 
gularitatea liniilor și mo
numentalitate — și adjec
tivul amintit care înseamnă 
„pestriț". Nici măcar din 
punct de vedere lexical, 
deși ambele cuvinte ar avea

Petre PINTIUE

(Continuare 
în pag. a II-a) 

administratîv-teritoriale a Româ
niei și sistematizării localităților 
rurale ; — Alegerea delegaților la 
Conferința Națională a P.C.R.

Primii secretari ai organiza
țiilor de partid, tovarășii Dumitru 
Popa — oraș București, Petre Du
minică — regiunea Argeș, Ion Ichim
— regiunea Bacău, Gheorghe Necula
— regiunea București, Teodor Haș
— regiunea Crișana, Constantin 
Mîndreanu — regiunea Dobrogea, 
Gheorghe Călin — regiunea Hune
doara, Nicolae Vereș — regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, Gheor
ghe Petrescu — regiunea Oltenia, 
Vasile Potop — regiunea Suceava, 
au făcut expuneri asupra documen
telor adoptate de recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R.

Subliniind importanța programu
lui stabilit de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, 
participanții la conferințe au ex
primat hotărîrea fermă a comu

In pag. a II-a
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Cîmpina ale P.C.R., a numeroase în
treprinderi și instituții din orașul și 
raionul Cîmpina. Au făcut de gardă 
vechi activiști de partid. S-a păstrat 
un moment de reculegere în memoria 
victimelor întunecatei închisori.

După pelerinajul făcut la cimitirul 
„Trei-pruni“, cei peste 500 de repre
zentanți ai uzinelor cîmpinene, rafină
riilor și schelelor văii Prahovei, țărani 
din împrejurimi, militari și elevi au 
vizitat secțiile muzeului. (Agerpres)

însemnări din
eroicul Haifong

— Bombardarea orașu- 
lui Haifong este ideală 
din punct de vedere mili
tar — declara presei a- 
mericane, cu o zi înainte 
de sosirea noastră în lo
calitate, amiralul Grant 
Sharp, comandantul torte
lor S.U.A. din Pacific. Am 
văzut cu ochii noștri ce se 
ascunde în spatele unor 
astfel de afirmații brodate 
pe un așa-zis „caracter 
militar" al obiectivelor a- 
tacate.

Nu pot uita clipele pe
trecute la unul din spi
talele orașului. Priveam, 
pe paturile sale, chipuri 
de bătrîni, răpuși de du
rere, fefe palide, istovite 
de suferinfă, ale unor 
copii sau ale unor tinere. 
Intr-un colt delira Doan 
Hun Tu, un băiat de 15 
ani, rănit la cap de schije 
de rachetă, zbătîndu-se în 
ghearele morfii, deși doc
torii au făcut aproape im
posibilul pentru a-l salva. 
Lîngă el, un alt copil, 
Nguyen Van Min, de 13 
ani, paralizat datorită le
ziunii coloanei vertebra
le de către o bombă cu 
bile, așteaptă cu ochii 
închiși, slăbit de prima 
operație, o a doua in
tervenție chirurgicală. O 
fată de o rară frumusețe, 
Nguyen Thi Rang, ne 
arată cu un gest ce parcă 
acuză, piciorul drept 
amputat ; pentru cel sting 
medicii luptă, fără sorfi 
siguri de reușită, ca să-l 

salveze ; picioarele fetei 
au fost sfîrtecafe de o 
bombă cu explozie întâr
ziată. Dinfr-un alt pat se 
uită la noi cu o privire 
fixă, inconștientă, sătean- 
ca Fam Thi Si, o femeie 
în plină putere, al cărei 
corp este numai răni, 
transfuzia care tocmai i 
se face urmărind s-o men
țină în viată ; nu se știe 
dacă va scăpa, însă chiar 
și în acest caz ea nu va 
mai putea niciodată să lu
creze, căci va rămîne pa

ralizată. Bătrînul Fam Ba 
Leu își acoperă fața cu 
un bra) și își întoarce 
capul cînd ne apropiem. 
Nu vrea să vadă pe ni
meni, nu dorește să vor
bească cu nimeni — ni 
se explică. E un om îm
pietrit în durerea sa. Ra
cheta care l-a rănit i-a 
omorît familia, i-a distrus 
tot ce avea mai scump 
pe lume.

Și acești oameni sînt 
doar cîfiva din lungul 
cortegiu al victimelor. E 
plin spitalul de ei. Tofi 
sînt atinși grav de schije 
sau de bombe cu bile, 
schilodifi pentru toată 
via(a. Unii sînt condamnați 
să trăiască cu zeci de bile

niștilor, a întregului popor, de a 
înfăptui noile măsuri elaborate de 
partid, măsuri ■ care se integrează 
organic în acest program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste. 
Totodată conferințele au afirmat 
adeziunea deplină a tuturor oame
nilor muncii din patria noastră 
față de politica externă a partidu
lui și guvernului.

în încheierea dezbaterilor, parti
cipanții la conferințe au adresat 
telegrame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care își exprimă aproba
rea și sprijinul deplin față de 
măsurile cuprinse în documen
tele Plenarei din octombrie, pre
cum și hotărîrea de a-și consacra 
întreaga energie, pricepere și capa
citate de muncă transpunerii în 
viață a sarcinilor ce decurg din a- 
cesle documente.

SPORT
■ FOTBAL—în cla

samentul diviziei 
A, o singură echipă 
și-a păstrat locul...

■ BASCHET — Echipa 

feminină Politehnica 

București învingătoa

re ia Ankara — Me

ciuri atractive în

' campionatul intern

■ Rugbîștii se 
pregătesc pen
tru meciul cu 
Franța

■ HOCHEI — In med 
revanșă, România - 
Elveția 3-1

■ AU ÎNCEPUT 

„ MONDIALELE' 
DE LUPTE LIBERE

în corp, imposibil de ex
tras, care odată și odată, 
atunci cînd nu se va mai 
aștepta nimeni, le va a- 
duce paralizia sau moar
tea. Agresorii au mers 
pînă acolo îneît, cum a- 
rată vicepreședintele Cru
cii Roșii vietnameze, utili
zează bombe cu bile din 
material plastic translucid 
sau din material antimag
netic, împiedicînd astfel 
extirparea lor prin opera
ție. „Peste 50 la sută din 
cazuri sînt datorate bom

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU LA HANOI, 

ADRIAN IONESCU

belor cu bile — subli
niază doctorul Do Queng. 
Deosebit de grele sînt o- 
perafiile pe care trebuie 
să le facem la ochi, pe 
creier sau pe inimă. Nu 
ne crufăm, căutând cu ori
ce pref să redăm vieții 
pe aceste femei, pe acești 
bătrîni și copii, surprinși 
pe străzi, în plin oraș sau 
la munca cîmpului pe o- 
goarele din jurul Haifon- 
gului".

„Să-r răzbunăm pe 
compatrio(ii noștri I" — 
glăsuiesc inscripțiile ce 
pot fi văzute pe ruine sau 
pe casele rămase în pi
cioare, de-a lungul străzi-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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DEPLINĂ ADEZIUNE LA POLITICA PARTIDULUI 
DE ÎNFLORIRE CONTINUĂ A PATRIEI SOCIALISTE

Cinci 
milioane

Duminică 12 noiembrie, în sala 
de concerte a Radioteleviziunii din 
Capitală, în prezența a 670 de dele
gați și a peste 300 de invitați, s-au 
desfășurat lucrările Conferinței Or
ganizației de partid a orașului 
București. Au participat membri și 
membri supleanți ai comitetului o- 
rășenesc și ai comisiei de revizie, 
membrii birourilor comitetelor ra
ionale de partid și alți delegați de
semnați de organizațiile de partid 
din întreprinderi și instituții — 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
oameni de știință și cultură, vechi 
membri ai Partidului Comunist Ro
mân, conducători ai organizațiilor 
obștești. De asemenea, au partici
pat tov. Ion Pățan, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și alți activiști ai 
Comitetului Central.

în deschiderea discuțiilor la pri
mul punct al ordine! de zi 
a luat cuvîntul tovarășul Du
mitru Popa, membru supjeant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim - secretar al Co
mitetului orășenesc P.C.R. Bucu
rești. Vorbitorul a subliniat că re
centele măsuri adoptate de plenara 
din octombrie se înscriu organic în 
contextul acțiunilor inițiate de 
partid și guvern de la Congresul 
al IX-lea, pentru ridicarea întregii 
activități economice pe o treaptă 
calitativ superioară și îmbunătă
țirea continuă, pe o bază trainică 
a vieții poporului. El a ară
tat că în adunările organizate 
în marile întreprinderi și u- 
nități economice din Capitală 
pentru dezbaterea Directivelor 
s-a înregistrat o amplă par
ticipare, formulîndu-se peste 400 
de propuneri concrete. Se cuvine 
să reliefăm faptul că cea mal mare 
parte a intervențiilor și propuneri
lor sînt pătrunse de grijă și răs
pundere pentru perfecționarea pro
ducției, pentru ridicarea continuă 
a eficientei economice, a activității 
întreprinderilor.

în cadrul dezbaterilor la acest 
punct de pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul un mare număr de parti- 
cipanți.

Tov. Beiu Jean, director general 
al Uzinelor Grivița Roșie, Gomoiu 
Alex., director al întreprinderii 
Steaua Roșie, Tănase Volintirn
— director general al Uzinelor Da
nubiana, Iuju Steinbach — direc
tor general al Fabricii de 
confecții și tricotaje, au adu» 
în cuvîntul lor numeroase fapte 
din activitatea acestor întreprin
deri care confirmă justețea mă
surilor cuprinse în proiectul de 
Directive. Ei au făcut propuneri 
pentru înlăturarea fenomenelor de 
centralism excesiv, a unor organe 
intermediare, a paralelismelor în 
activitatea de conducere.

De pe acum noi am pășit la a- 
plicarea indicațiilor din Directive 
cu privire la Conducerea colectivă 
a întreprinderii — a arătat tov. Ci
cerone Gorunescu, director ge
neral al uzinelor „23 August"
— iar începutul este promi
țător. Colectivul de conduce
re al uzinei, întrunindu-se re
gulat. analizează și rezolvă pro
blemele majoră ale întreprinderii 
și putem constata că în acest cadru 
problemele sînt rezolvate mult mai 
bine. Astfel a fost elaborată o 
nouă schemă de organizare, spo- 
rindu-se considerabil rolul com
partimentului de concepție și pre
gătire a fabricației.

Munca intensă politică și orga
nizatorică pentru valorificarea din 
plin a rezervelor existente, pentru 
eliminarea piederilor — a spus tov. 
Ion Iosefide, secretar al comitetu
lui orășenesc — a permis rentabili
zarea a 121 de produse care înainte 
erau nerentabile și diminuarea pier
derilor planificate pe acest an cu 214 
milioane lei. Ampla acțiune ini
țiată de partid pentru organizarea 
științifică a producției și a muncii 
în întreprinderi a scos la iveală și 
valorificat importante rezerve ma
teriale și de muncă, a dat naștere 
unor însemnate inițiative și solu
ții originale, a dus la generalizarea 
unor metode moderne de organi
zare și conducere a întreprinderi
lor. El a vorbit apoi despre măsuri
le necesare în vederea îndepliniri’ 
la toți indicatorii a planului pe a- 
cest an în întreprinderile Capita
lei.

O pîrghie importantă în aplica
rea consecventă a principiului co
interesării materiale — a subliniat 
tov. Lina Ciobanu. prim-secretar al 
Comitetului raional 1 Mai — o 
constituie hotărîrea plenarei C.C 
din 5—6 octombrie cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare și majorarea salariilor. Vor
bitoarea a făcut un șir de propu
neri menite să contribuie la asigu
rarea stabilității cadrelor în între
prinderi și instituții, la întărirea 
responsabilității în activitatea ingi
nerilor și tehnicienilor de concepție 
și proiectare.

Un puternic interes a trezit pro
iectul de Directive în rîndurile oa
menilor de știință, al celor aproa
pe 11 000 de specialiști care acti
vează în domeniu] cercetării știin
țifice în Capitală. Tov. Radu Voi- 
nea, secretar general al Acade
miei, a insistat asupra necesității de 
a se intensifica acțiunea de valo
rificare a rezultatelor cercetărilor 
științifice în producție. Ca unul 
care am luat parte la lucrări 
științifice executate pe bază de 
contract cu unități productive, nu 
pot să nu remarc faptul că aceste 
unități urmăresc de mutte ori mai 
mult obținerea unei atestări scrise 
a omului de știință, o expertiză, un 
consilierat, decît o colaborare efec
tivă în rezolvarea unor probleme 
importante ale producției.

O economie modernă presupune 
cadre de înaltă calificare. înarmate 
temeinic cu știința organizării și 
conducerii producției. Abordînd în 
cuvîntul său această problemă, 
prof. dr. Marin Lupu, rec-

torul Academiei de Studii Eco
nomice, a relevat că măsurile 
care au fost luate începînd 
cu acest an universitar pentru re
organizarea învățămlntului superior 
economic constituie încă o verigă 
a politicii partidului care se leagă 
direct de vastul program de perfec
ționare a conducerii și planificării 
economiei naționale.

In concluzia dezbaterilor a luai 
cuvîntul tov. Dumitru Popa.

Vorbitorul a relevat că lucrările 
Conferinței Organizației de partid 
a orașului București s-au desfășu
rat într-un spirit creator, de lucru, 
intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cu o largă și activă partici
pare a delegaților și invitaților, 
ilustrînd cu deosebită vigoare apro-

Conferinfa organizației 
orășenești de partid București

De numeroase alte probleme ridi
cate în documentele plenarei s-au 
mai ocupat tovarășii Borș Gheor- 
ghe, președintele Consiliului local 
al sindicatelor, Ispas Traian, vice
președinte al Comitetului executiv 
al S.P.C., Burcea Marin, prim-se
cretar al Comitetului raional Le
nin, Mihăiță Mihai, director gene
ral al Direcției regionale C.F.R., 
N. Gănciulescu, director al I.C.R.P.I. 
Gh. Mușatescu, director al Su
cursalei Băncii Naționale, Alexe 
Mihai, director general al uzinei 
„Electronica".

Un loc important în cadrul dez
baterilor l-au ocupat problemele 
privitoare la îmbunătățirea orga
nizării administrativ teritoriale a 
țării șl sistematizarea localităților 
rurale.

Există o strfnsă legătură și Inter
dependență reciprocă între Direc
tivele C.C. al P.C.R. cu privire la 
perspectivele conducerii planificării 
economiei naționale și principiile 
de bază ale îmbunătățirii organi
zării administrativ-teritoriale șl 
sistematizării localităților rurale — 
a arătat în cuvîntul său tov. Ion 
Cosma, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei.

Ținînd seama de principiile e- 
nunțate în documentele plenarei 
C.C. al P.C.R., preocupările noas
tre trebuie să fie canalizate în di
recția aplicării acestora la dimen
siunile și specificul orașului Bucu
rești. Prevederile documentelor ur
mărind obiective deosebit de im
portante și imperios solicitate de 
procesul dezvoltării sociale: ca per
fecționarea aparatului și simplifi
carea lui, ieftinirea acestuia și în
lăturarea unor verigi intermedia
re, creează un cadru propice pen
tru o activitate de stat mult mai 
eficientă pentru valorificarea ma
ximă a resurselor locale materiale 
și umane pentru înflorirea econo
mică, socială și culturală a orașe
lor și comunelor țării. în cadrul a- 
cestor cerințe structura administra
tivă a orașului poate fi stabilită 
evident pe baza unui studiu temei
nic al practicii, al tradițiilor în a- 
cest domeniu pe baza concordan
ței cu progresul tehnic, cu cerin
țele perfecționării conducerii și pla
nificării economiei.

„Cred că este bine că s-a amin
tit aci printre altele și de lucră
rile din iulie ale Sesiunii Marii A- 
dunări Naționale — a spus în cu
vîntul său academicianul Zaharia 
Stancu. Dezbaterile asupra politi
cii externe, ample și competente, 
s-au desfășurat plecând, toate, 
de la expunerea strălucită a secre
tarului general al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pu
țin timp s-a scurs de la sesiunea 
din iulie și pînă azi. Dar în acest 
scurt timp multe evenimente au 
avut loc și toate, sau aproape toa
te, au subliniat, o dată și încă o 
dată, justețea politicii externe a 
partidului nostru, a statului nostru, 
a poporului nostru.

Cred că nu mă înșel afirmîrfd și 
aici că niciodată nu a existat o mai 
deplină concordanță între fondul 
de viață — interese, idei, sentimen
te, tradiții, intenții și perspective 
— al unui popor și politica internă 
și externă a conducerii sale de stat 
și de partid.

în anii noștri satele s-au schim
bat mult, în unele ținuturi chiar 
uimitor de mult, a arătat vorbito
rul, subliniind că măsurile privind 
organizarea administrativă și siste
matizarea satelor vor crea condiții 
pentru ridicarea satelor, pentru a- 
propierea lor de nivelul orașelor și 
creșterea continuă a bunăstării ță
rănimii.

Documentele aflate în dezbatere 
pun numeroase și complexe sarcini 
în fața activității politico-ideolo- 
gice. Problemele ce decurg pentru 
acest sector de seamă al muncii 
de partid au fost, reliefate în cu
vîntul tov. Gheorghe Dumitru, se
cretar al comitetului orășenesc, 
care a spus între altele : Că- 
lăuzindu-se după principiile fun
damentale ale marxism-Ieninis- 
mului, partidul nostru 
transformă într-o colecție 
abstracte, ci ținînd seama 
rințele reale ale vieții, de 
mele concrete pe care le ridică pro
cesul construcției socialismului în 
raport cu particularitățile țării 
noastre, le dă permanent un con
ținut concret, îmbogățindu-le prin 
generalizarea propriei sale expe
riențe istorice în conducerea pro
cesului revoluționar.

Propaganda de partid, învățămîn- 
tul ideologic, munca politică și 
culturală de masă sînt chemate să 
militeze activ în vederea populari
zării, explicării, aprofundării, însu
șirii și traducerii in viață a preve
derilor 
munca 
festări 
Se cer 
toate domeniile propagandei din 
Capitală.

barea unanimă a organizației noas
tre de partid față de amplul com
plex de măsuri preconizate în do
cumentele adoptate de recenta ple
nară 
P.C.R.

Prin 
clerile 
au luat cuvîntul au dovedit 
înalt simț de răspundere, 
discemămînt și grijă deosebită 
pentru a găsi căile care să asigu
re înfăptuirea în oele mal bune 
condiții a Directivelor C.C. al 
P.C.R.

Exprimîndu-ne deplina aprobare 
față de documentele supuse dezba
terii, convinși fiind da justețea șl 
oportunitatea lor, noi trebuie să 
fim totodată pe deplin oonștlenți 
că traducerea în fapt a acestor mă
suri, pe care le putem numi pe 
drept euvînt istorice, necesită des
fășurarea unei intense activități 
din partea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, o luptă fermă 
împotriva rutinei și țablonismulul,

• Comitetului Central al

problemele abordate, apre- 
și propunerile făcute, cei ce 

un 
mult

combaterea cu tărie a unor ten
dințe conservatoare și dezvoltarea 
noului în toate sectoarele.

Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg 
de principalei» sarcini care revin 
organelor și organizațiilor de 
partid din Capitală, maselor largi 
de oameni ai muncii pentru a asi
gura îndeplinirea planului în toate 
întreprinderile și la toți indicatorii, 
respectarea riguroasă a obligațiilor 
contractuale, creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost, ridicarea nivelului calitativ al 
produselor, sporirea eficienței în
tregii activități economice. O aten
ție deosebită va trebui acordată 
realizării în bune condiții a planu
lui de investiții, asigurfndu-se spri
jinirea cu materiale șl forțe de 
muncă, îndeosebi a acelor șantiere 
la care se semnalează rămîneri în 
urmă, cum sînt cele de la Uzina de 
țevi „Republica", Fabrica de cabluri 
și materiale electroizolante, I.G.A.B., 
„Danubiana" ți altele.

Vorbitorul a subliniat că există 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
ți depățirea sarcinilor de plan pe 
anul 1967.

Sîntem ferm convinși, a spus vor
bitorul In încheiere, că muncitorii, 
inginerii, economițtil, tehnicienii, 
activițtii de partid ți de stat, toți 
oamenii muncii din Capitală îți 
vor aduce Întreaga lor contribuție 
la traducerea în viață a directive
lor partidului vor întîmpină Con
ferința Națională a partidului cu 
realizări de seamă în toate dome
niile de activitate.

în continuare, s-a trecut la punc
tul al doilea al ordinei de zi: ale
gerea delegaților pentru Conferința 
Națională. Au foet aleși, potrivit 
normelor de reprezentare stabilite, 
un număr de 112 delegați.

La Încheierea lucrărilor, asisten
ța a intonat Internaționala.

> ) In aplauzele puternice ale asistenței, CONFERINȚA A
ADRESAT C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, O SCRISOARE, în care se spune printre altele :

Conferința organizației de partid a orașului București, dezbăttnd 
documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, îți 
exprimă totala adeziune față de măsurile preconizate pentru ridi
carea întregii activități economice pe o treaptă calitativ superi
oară, pentru continua dezvoltare și înflorire a României socialiste. 
Totodată — se spune în telegramă — exprimăm profundul atașa
ment, și încrederea nețărmurită în politica Partidului Comu
nist Român de dezvoltare continuă a forțelor de producție, a 
științei și culturii, dă o înaltă apreciere politicii externe și consec
venței cu care Comitetul Central al partidului nostru militează 
pentru întărirea unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru1 consolidarea păcii în lume.

Dezbaterile largi din întreprinderile și instituțiile Capitalei, dis
cuțiile purtate în cadrul Conferinței au subliniat caracterul realist 
și creator, profund științific, al soluțiilor preconizate, pe deplin 
corespunzătoare realităților și cerințelor etapei actuale și necesi
tăților dezvoltării in perspectivă a patriei noastre.

Raportăm Comitetului Central al P.C.R., se arată în scrisoare, hă 
oamenii muncii din Capitală, mobilizați de organizațiile de partid 
pentru perfecționarea continuă a activității economice, au obținut, 
în cele 10 luni ale anului curent, o depășire a planului cu 2,3 
la sută la producția globală și 2,7 la sută la productivitatea muncii, 
realizînd beneficii peste plan de aproape 800 milioane lei.

Sîntem ferm hotărîți să îndeplinim planul producției globale pe 
anul 1967 pînă la 23 decembrie, să realizăm economii suplimentare 
la cheltuielile planificate de 650 milioane lei și beneficii peste plan 
de 909 milioane lei.

Comuniștii din organizația de partid a orașului București se an
gajează să întîmpine Conferința Națională a partidului cu noi 
realizări și vă asigură, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor munci 
cu abnegație și devotament pentru înfăptuirea grandiosului pro
gram de construcție economică, de ridicare pe o treaptă superioară 
de civilizație ți progres a patriei noastre, Români^ socialistă.

nu le 
de teze 
de ce- 
proble-

cuprinse în Directive. In 
noastră persistă încă mani- 
de formalism și rigiditate, 
îmbunătățite activitățile în

Caracterizate printr-o înaltă ți
nută, printr-un spirit de lucru, ac
tiv, lucrările conferinței orășenești 
au reflectat avîntul politic, activi
tatea vie, dinamică cu care oame-

nii muncii din Capitală, ca și din 
întreaga țară, întîmpină Conferin
ța Națională a Partidului Comunist 
Român.

Ada GREGORIAN

Reflex de toamna pa Mureș Foto : A. Cartojan

de economii

cinema

Raflecllnd moluția ascenden
ta a veniturilor populației, acti
vitatea de economisire la C.E.C. 
• căpătat un larg caracter de 
masă, numărul depunătorilor »< 
«olumul sumelor depuse tnre- 
gistrînd tn permanență creșteri. 
In București există un libret de 
economii la 2 locuitori, iar tn 
regiunile Banat, Brașov și Do- 
brogea la fiecare trei locuitori 
revine un libret de economii.

Nu de mult s-a emie și al 
5 000 000-lea libret de economii. 
La populația țării noastre, în
seamnă ed un libret de econo
mii revine la mal puțin de pa
tru locuitori. La începutul anu
lui 1900, proporția era de numai 
1 ta».

{Ti mei bine ee reflecta aețiu- 
nea de eoeuomieire fn soldul ge
neral al depunerilor populației, 
în anul 19M și anul acesta, 
pînă la 20 septembrie au fort 
depuși spre păstrare la C.E.C. 
de peste trei ori mai mult decit 
tn primii doi ani ai sesenalului 
(1900 și 1901). Comparativ cu SI 
decembrie la S0 septem
brie a.c. soldul general a fost 
eu 17,4 la rută mai mare. în me
diul rural soldul mediu pe lo
cuitor a crescut eu 22,4 la sută.

Casa de Economii și Coneem- 
natiuni pune la dispoziție libre
te de economii cu dobtndi, cu 
dobtndd și etștiguri, cu dobtndd 
și etștiguri in autoturisme, li
brete de economii pentru cons
truirea de locuințe proprieta

re personală, obligațiuni C.E.C. 
și conturi curent» personale care 
oferă o serie de avantaje ee nu 
pot fi ignorate. Anual, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a- 
eordă depunătorilor, sub formă 
de dobtnzi și etștiguri, sute de 
milioane de lei. Numai la trage
rile la sorti ale libretelor de 
economii cu dobtndd și etștiguri 
tn autoturisme, care au avut loc 
tn acest an, s-au atribuit 864 de 
etștiguri tn autoturisme. Este 
vorba de 39 541 051 lei.

Alte etștiguri importante au 
revenit participanților la trage
rile la sorți ale libretelor de 
economii ți etștiguri, cu dobtn
dd și etștiguri, ale libretelor de 
economii pentru construcția de 
locuințe, precum și participan- 
ților la tragerile la sorți lunare 
ale obligațiunilor C.E.C.

• O fată fericită — cinemascop t SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2149 — 
orele 19,30), PATRIA (completare 
Efemere) — 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
LUCEAFĂRUL (completare Sttrcul, 
pasăre reptilă) — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI (completare 
Mlaștina tăcută) — 11,15 ; 18,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Profesorul distrat ! REPUBLICA 
(completare Tămăduire) — 11,45 ; 14 ;
16.45 ; 19 ; 21,18, CAPITOL (completare 
Pilule II) — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN (completare Mlaștina 
tăcută) — 11,18 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Zece negri mititel : FESTIVAL — 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele 
completarea Micii Înotători).
• Oameni In rulotă : VICTORIA (com
pletare Legenda) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

EXCELSIOR (completare 
r: ?:;*”■') — 12 ; 14,15 ;

teatre
• Opera română : Faust — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Singe vlenez — 19,80.
• Teatrul Ciulești (tn sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Palatul 
Pionierilor) : Tlgrlțorul Petre —17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
naSe" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30.

18,80 ; 20,45, 1_________
Sttrcul, pasăre reptilă) 
16,30 ; 18,45 ; 21.
• Sfidarea : CENTRAL
16 ; 18,30 ; 21.
• Un minut de adevăr : CINEMATECA 
— 10 ; 12 ; 14.
• Pe cer trece carul mare : LUMINA 
(completare Mărtșeștl... 50 de ani) — 
8,45—16 în continuare ; 18,30 ; 21.
• Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
• Canaliile : DOINA (completare
Mlaștina tăcută) — 11,18 ; 18,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15.
• Cine călărește un tigru : UNION 
(completare O nuntă la Olteni) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare 
De unde vin copiii 7) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Orizont științific nr. 2 — U.R.S.S. — 
Laboratorul vieții — Vecinii — Despre 
fumat — Orașul fără străzi : TIMPURI 
NOI — 9—21 In continuare.
• Fantomas contra Scotland Yard — 
cinemascop : GIULEȘTI (completare 
Efemere) — 15,30 ; 18 ; 20,30, COLEN- 
TINA (completare Sub semnul trainicei 
prietenii româno-bulgare) — 14,15; 16,15; 
18,15 ; 20,30.
? Răzbunătorii : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 

OPOARE (completare Se răresc norii)
— 14 ; 16 ; 18 ; 20, MIORIȚA (completare 
Ziua recoltei 1967) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
0 Pasărea PhOnix — cinemascop : 
DACIA — 7,30—20,30 In continuare.
• Un idiot la Paris — cinemascop : 
BUZEȘTI (completare 1001 de desene) 
— 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARTĂ (com
pletare Efemere) — 10—14 In conti
nuare ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• In fiecare zi e sărbătoare — cinema
scop : CRINGAȘI (completare Gustav

-Și cumpără mașină) — 18,30 | 17,4» t
• Veselie la Acapuloo i GRIVIȚA 
(completare Pilule H) — 11,ÎS ; 13,80 ;
15.45 : 18,18 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop I BUCEGI 
(completare Armonie) — 9—13 tn con
tinuare ; 18 î 18,15 | 20,30, POPULAR - 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow — cinema
scop : GLORIA (completare Gustav șl 
sfetnicii) — 11,18 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS (completare Gustav un adevărat 
bărbat) — 10,30 ; 14 ; 16,30 ; 18 ; 20,30, 
MELODIA (completare Orașul) — 11,16;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.15, FLAMURA 
(completare Gustav pacifistul) — 11,30 ;
15.30 ; 18,30 ; 20,30.
• Șeful sectorului suflete t UNIREA 
(completare Perfecțiunea a rotundă)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Climate — cinemascop : FLACĂRA
— 14,30—18,30 tn continuare ; 20,45.
• Amprenta : VITAN (completare Gă
teala capului) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30; 20,30,
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 i 
MUNCA (completare Expresul de noap
te) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : AURORA (com
pletare Nicolae Kirculescu) — 11,151
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA
(completare Sttrcul, pasăre reptilă) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele 
serii) — 15,30 ; 19,30.
• Jandarmul la New York — cinema
scop : COSMOS (completare Ultima ți
gară) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — ci
nemascop : VIITORUL (completare F 
semnul trainicei prietenii romăno-b'ci. 
gare) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Prostănacul — cinemascop : VOL
GA (completare Mlaștina tăcută) — 
9—13,30 tn continuare ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45.
• Agonie șl extaz — cinemascop : RA
HOVA (completare Permanențe) — 15 | 
18 ; 21.
• Singur pe lume s PROGRESUL (com
pletare Fetita cu chibrituri) — 14 ; 16 1 
18,15 ; 20,30.
• Sui mtinile, domnilor polițiști I ■ 
LIRA (completare Armonie) — 15,80 | 
18 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan — cinema
scop : FERENTARI (completare Filo
xera) — 15,30 ; 18 î 30,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele 
serii) : COTROCENI — 15,30 •, 19.
• Testamentul incașului — cinema
scop : PACEA (completare tntîlnlre) 
— 15,45 ; 18 ; 20,15.

INFIRMITATEA
LOGICII

(Urmare din pag. I)

aparent o rădăcină co
mună.

Cînd intri azi în frumo
sul oraș de pe Crișul Re
pede, plin de monumente 
arhitectonice în stil baroc 
din secolele al XVIII-lea și 
al XIX-lea — palate, bi
serici, clădiri de utilitate 
publică — rămâi uimit de 
„mariajul" de culori cu to
tul inoportun folosit la vop
sirea fațadelor vechilor clă
diri. Frumoasele (e drept !) 
culori pastelate. în stil Li
toral alese în scopul de a 
înveseli ochiul, nu reușesc 
decît să-ți provoace crispa
re și o profundă nedume
rire : cine le-a 
monumentalele 
stil baroc ?

Printre ele 
verdele, în toate nuanțele, 
dar mai ales un verde sil
van, de pădure. Interesîn- 
du-ne cine e șeful secției 
de sistematizare, arhitec
tură, proiecții ți construcții 
al orașului Oradea am aflat 
că e inginerul Căpățînă, de 
profesie... silvicultor I

Nu știu dacă numai din- 
sul sau mai sînt și alții 
răspunzători de hibridiza
rea peisajului arhitectonic 
al Oradei. Cert este că o 
clădire ca cea a complexu
lui „Vulturul negru" de pe 
•ta. Independentei, cons-

tnuită într-un știi baroc 
„fin de siecle", și unde sînt 
amplasate hotelul cu același 
nume și diferite spații co
merciale — a fost „corcită", 
modernizîndu-i-se parterul 
unde funcționează acum o 
alimentară cu autoservire 
și un bar de zi. Acest lucru 
era posibil și fără să se 
strice unitatea de stil a clă
dirii. care are. ca efect al 
hibridizării, un aspect ri
zibil.

zinul e țl gospodărit eu ., 
chibzuială...

Alături, de o parte și de 
alta a magazinului de car- 
ne-lapte, care e totdeauna 
ticsit de lume, sînt două 
unități ce dispun de un 
mare spațiu, dar în schimb 
sînt mai totdeauna goale, 
pentru că ambele au același 
profil : o cofetărie și o 
bombonerie.

Renovări, 
renovări!...

aplicat pe 
clădiri în

predomină

în Piața București din 
spatele gării Oradea, unde 
s-a construit un ansamblu 
modern de clădiri ale căror 
partere sînt folosite ca spa
ții comerciale, se află un 
magazin pentru produse de 
carne și lapte. Singurul de 
acest fel pe o rază destul 
de mare, deservind nume
roși locuitori, la care se 
adaugă și călători aflați in 
tranzit prin gară. Numai 
că acest magazin dispune 
de un spațiu extrem de re
dus : 4 x 5 m. Aici se fac 
totdeauna patru cozi : una 
pentru carne, alta pentru 
mezeluri, alta pentru lapte 
ți în sfîrșit una pentru 
brînzeturi, pentru că maga-

Există o plagă a renovă
rilor specifică unităților 
T.A.P.L. Localuri de ali
mentație publică mai ales, 
se strică, se refac, se strică 
din nou și iar se refac.

Renovarea restaurantului 
„Transilvania" din Oradea 
a costat peste un milion Iei. 
Cea a restaurantului „Hu- 
bertus" din Cluj, 476 000 lei, 
iar a cofetăriei „Urania", 
496 000 lei. Mania aceasta a 
restaurărilor costă o groază 
de bani și nu aduce nici un 
folos. Sînt unele unități 
privilegiate în care se in
vestesc aiurea sume uriașe 
și care în schimb nu ram
bursează nici un venit. 
(Planul de desfaceri pe pri
mele nouă luni la „Huber- 
tus" nu s-a realizat cu

61 000 lei, Iar „Urania" în
scrie o nerealizare de plan 
cu 100 000 lei în aceeași pe
rioadă).

Restaurantul „Someșul" 
din Cluj pare a fi mai mult 
In renovare. Acum cinci ani 
renovarea a costat 120 000 
lei ; cu trei ani în urmă 
încă 180 000 lei. Anul aces
ta restaurantul a fost din 
nou renovat, înghițind 
395 000 lei pentru niște a- 
menajări interioare care în 
fapt au redus spațiul co
mercial al localului cu cir
ca 20 m.p. Localul arată 
desigur foarte frumos, dar 
nimeni nu știe de ce i s-a 
coborit tavanul cu un 
metru și mai ales, de ce 
cu prilejul ultimei reno
vări nu s-a găsit nimeni 
să-i facă ți ventilație în 
costul banilor 
pentru că așa

Renovarea 
metalo-chimie 
fier" de pe 
Groza din Cluj 
mai mult nici _ .
decît un an de zile, cînd 
de fapt toată lucrarea n-ar 
fi trebuit să dureze mai 
mult de trei luni. De ce ? 
Pentru că tatii, după ce 
s-a hotărit renovarea, s-a 
închis magazinul. Apoi 
de-abia s-au făcut proiec
tele de amenajări interi
oare, dar lucrările n-au 
fost nici sincronizate și nici 
coordonate, ci s-au desfășu-

cheltuiți, 
ceva nu are. 
magazinului 
„Curtea de 

str. Petru 
a ținut, nici 
mai puțin

întlîm- 
Pagu- 

in acti
rat anarhic, la voia 
plărll. Rezultatul ? 
bele provocate din 
vitatea magazinului pe a- 
ceastă perioadă se ridică 
la 4 milioane lei vînzare, 
dintre care 80 mii lei ar fi 
reprezentat beneficiu net.

Un raport al Serviciului 
de creditare a circulației 
mărfurilor, din cadrul su
cursalei regionale a Băncii 
de stat, pune punctul pe 1 
în această problemă : „Pen
tru a stăvili tendința în 
cheltuire a fondurilor bă
nești mai mult în scop de 
a înfrumuseța localurile, e 
necesar — pentru realismul 
calculului economic — să 
fie angajată prin lege și 
răspunderea conducerii u- 
nitătii comerciale care so
licită creditul. Sancțiunile 
prevăzute In prezent, de re
tragere a împrumutului, 
sînt minore, operează numai 
pînă la finele anului pune
rii în funcțiune a lucrării 
și succede cheltuirii fondu
rilor. în plus ele vizează 
doar unitatea economică și 
nu pe cei care au hotărit 
cheltuielile".

0 metodă
rentabilă! ?

Nu o să credeți, dar me
toda aplicată cîndva de 
unii vînzători din coopera
tivele sătești, prin care 
dacă voiai să cumperi un 
ac de cusut trebuia să iei 
și un fitil de lampă (de care 
n-aveai trebuință) a ajuns 
să se aplice în unele uni
tăți ale T.A.P.L.-ulul în ora
șe și încă ridicată la rangul 
de principiu comercial.

Dacă intri în restauran
tul ..Grivița" din Piața 
Chibrit din București, șl 
vrei să bei ceva, nu-țl

poți satisface dorința decît 
dacă comanzi șl mîncare. 
Se duce omul acasă, și vrea 
să bea .o țuică înainte de 
masă. Nu e servit decît 
dacă ia șl o gustare. Vine 
omul de la masă șl vrea să 
bea o bere sau ceva să-și 
potolească setea. Reușește 
doar dacă mal mănincă o 
dată. Ar fi de înțeles acest 
procedeu dacă restaurantul 
ți-ar oferi niște specialități 
culinare care să-ți trezeas
că apetitul sau să-ți incita 
gurmandia : raci, să zicem, 
creier, rinichi, momite, mă- 
duvioare, pește, sau alta 
specialități apetisante. Dar 
nu ți se oferă altceva de
cît friptură și cașcaval. în
trebi pe responsabil ce e 
cu măsura aceasta șl ți 
se răspunde că „așa sînt 
dispozițiile". Insiști, și-l în
trebi ce gîndește el per
sonal despre aceste dispo
ziții, dar omul îti răs
punde candid că ..metoda e 
rentabilă", unitățile vînd 
astfel mai multă mîncare. 
Renunți eă-1 mai întrebi 
ce fel de negustorie e asta, 
și în ce măsură e satisfă
cut astfel cetățeanul consu
mator. și nu mai calci prin 
localul cu pricina.

Probabil că vestea des
pre această metodă „ren
tabilă" a ajuns departe, 
pentru că se practică si în 
Cluj (Bodega „Hubertus" 
ocolită de aceea de con
sumatori) și în Oradea 
(Bodega din Piața 23 Au
gust. colt cu str. V. Alec- 
sandri, nu servește bere 
fără mici ; și tot astfel Bo
dega Ștrandului).

S-ar cuveni, desigur, co
mentarii, dar cînd ai în 
fată asemenea „rt>ade“ ale 
ilogicului — sau mai bine 
zis ale unei inteligente in
firme — rămîi perplex, 
șocat și fără grai. Le sem
nalăm și le propunem aten
ției forurilor în drept



$CÎNTEIA — luni 13 noiembrie 1967 PAGINA 3

ii'

nflj SPORT
! Vizitele ministrului francez

Primele vești de la „mondiale" I Maurice Schumann

LUPTE LIBERE

Două goluri
contra ••• .•

REZULTATE TEHNICE

DELHI 12 (Agerpres), — Pe stadionul National din capitala Indiei, în pre
zența unui numeros public, au început campionatele mondiale de lupte libere.

în prima reuniune, la categoria muscă, luptătorul român Tapalagă a obținut 
o prețioasă victorie, reușind să dispună la punote de campionul turc Esenceli. 
La aceeași categorie, bulgarul Baev a terminat la egalitate cu Neff (R.D.G.), 
iar Sanders (S.U.A.) l-a învins prin tuș pe polonezul Krop. în limitele categoriei 
cocoș, românul Cristea a cîștigat la puncte meciul cu Mayer (R.D G ). Japonezul 
Tanaka l-a întrecut, tot la puncte, pe Abutaleb (Iran). în cadrul categoriei 
ușoară, Chirilă (România) a pierdut Ia puncte în fața iranianului Ovahed.

★
La Brașov s-a desfășurat aseară tntîlnlrea de lupte greco-romane România- 

R. F. a Germaniei, încheiată cu scortil de 5,5—2,5 puncte tn favoarea luptătorilor 
români. Iată rezultatele tehnice tn ordinea categoriilor : C. Turturea face meci nul 
cu R. Lacour ; I. Allonescu învinge la puncte pe F. Tempe ; Gh. Gheorghe meci 
nul cu W. Hettich ; I. Gabor meci nul cu M. Scbendorfer ; I. Țăranu pierde la 
puncte In fața lui P. Neppekowen ; F. Clorcilă Învinge Ia puncte pe W. Hoppe ; 
Gh. Popovtcl învinge la puncte pe K. Ehan ; N. Martlnescu bate la puncte pe 
H. Elchelbaum.

11 cornere
CLUJ (corespondentul „Scînfeli'). Cu tot timpul fri

guros, un mare număr de spectatori au urmărit con
fruntarea dintre Universitatea din localitate și Steaua. 
Echipa bucure?tean$, bine organizată în joc, a obținut 
o meritată victorie, obligînd pe studenți să închine 
steagul pentru prima oară pe teren propriu în acest 
sezon. Clujenii au dominat teritorial vreme îndelungată 
și au periclitat adesea poarta lui Haidu, dar n-au 
reușit să marcheze. Se știe însă că fotbalul se joacă 
pe goluri și cei care au înscris au fost steliștii — prin 
Constantin și Sorin Avram — profitînd de greșelile 
apărării clujene. Tot ceea ce au obținut studenții în 
atac au fost... 11 cornere și două bare. Ivansuc, spre 
care s-au concentrat mai toate atacurile, deși a avut 
o „zi mare’, n-a putut fructiiica nimic, întrucît s-a 
aflat mereu încadrat de doi-trel apărători adverși.

Important în această partidă ni se pare faptul că 
s-a jucat un fotbal bun și au fost create faze de poartă 
palpitante, deși terenul era greu, alunecos, din cauza 
ploii ce căzuse în ajun. De la Steaua s-ău evidențiat: 
Constantin, Sătmăreanu, S. Avram, Haidu și Dumitru 
Nicolae. Dintre clujeni, așa cum am 
foarte bine a jucat Tvansuc.

arătat mai sus,

UNIVERSITATEA CLUJ-8TEAUA 0—2 (0—1). 
Au marcat : Constantin (min. 40) și Sorin Avram 
(min. 75). . .. .
RAPID-STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A marcat : 
I. Ionescu (min. 58).
PROGRESUL-FARUL 0—1 (0—0). A marcat : 
Unguroiu (min. 53).
PETROLUL-F. C. ARGEȘUL 1—0 (1—0). A mar
cat : Mocanu (min. 43). '. '
U.T.A.-UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—0 (1—0). 
A marcat : Axente (min. 34 și 79).
A.S.A. Tg. MUREȘ-DINAMO BUCUREȘTI 2—1
(1—0). Au marcat : Racsi (min. 23), Dumitriu III 
(min. 58) pentru A.S.A. ; Lucescu (min. 72) pentru 
Dinamo.
DINAMO BACĂU-JIUL 3—2 (1—0). Au marcat : 
Demhrovski (min. 41), Daniel Ene (min. 57), 
Gh, Ene — din 11 m (min. 67) pentru DinamO ; 
Achim (min. 85) și Naidin (min. 87) pentru Jiul.

CLASAMENTUL
12
12
12
12
12

UNIVERSITATEA CRAIOVA 12 
UNIVERSITATEA CLUJ 
A.S.A, Tg. MUREȘ 
PETROLUL
DINAMO BUCUREȘTI 
RAPID
JIUL 
PROGRESUL 
STEAGUL ROȘU

C.C.E. LA BASCHET FEMININ

RUGBI

| Pregătiri 
ipentru 
| m e ciu I
| cu
Franța

1 9

ICu prilejul partidei 
național — Selecționata 
ciei“,

„Lotul 
provin- 

desfășurată sîmbătă pe 
Stadionul Republicii din Bucu
rești, rugbiștii noștri fruntași au 
participat ia un prim criteriu 
de verificare în vederea meciului 
cu Franța, programat pentru 10 
decembrie Ia Nantes. Au evo
luat următoarele formații: LO
TUL NAȚIONAL: Dinu, Onuțu 
(Gh. Mircea), Mihalașcu — Țu- 
țuianu (Șerban), Veluda — Răș- 
canu, Demian, Băltărețu — Flo- 

. "'cu, Oblemenco — Wusek, Iri- 
• .,escu, Dragomirescu, Drago- 
mir (Nica) — Penciu (Marines
cu); SELECȚIONATA PROVIN
CIEI: Pândele (Bogoș), Zamfir, 
Rozenberg (Doiciu) — Dăscăles- 
cu, Ionescu — Spiratos, Chifa- 
nu, Pop (Beianu) — Rujola 
(Roibașu), Cristea — Flore», To- 
mescu, Sabău, Bucșe — Crișan 
(Penciu). După o dispută anima
tă, în care la„provinciali“ au pre
dominat preocupările defensive, 
victoria a revenit „naționalilor" 
cu scorul de 11—3 (6—0), punc
tele lor fiind realizate de Iri- 
mescu prin... toată gama de pro
cedee tehnice: o lovitură de pe
deapsă, o lovitură de picior că
zută, o încercare și o transfor
mare.

Antrenorii echipei noastre na
ționale nu se arătau satisfăcut! 
de evoluția elevilor lor nici în 
ce privește ■ jocul de ansamblu, 
nici — cu mici excepții — jocul 
individual. Intre altele, înaintașii 
nu și-au valorificat suficient a- 
vantajul taliei în repunerile de 
la margine și n-au reușit decît 
arareori acțiuni prin care să con
tracareze apărarea permanent a- 
glomerată a liniei de trei-sfer- 
turi adverse. Legat de aceste 
nereușite, mai ales de cea din 
urmă, poate fi explicată parțial 
și evoluția neconcludentă a li
niei de trei-sferturi a lotului re
prezentativ. în plus, unii selec- 
ționabili au părut obosiți, iar 
alții au lăsat impresia că se... 
menajează. Antrenorii lotului au 
exprimat și alte aprecieri, pozi
tive și negative; concluzii defi
nitive — pe care le-am dori cît 
mai optimiste — vor putea fi e- 
nunțate însă după următorul 
meci de verificare programat 
miercuri, tot la București, între 
reprezentativele A și B.
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ANKARA (prin telefon). — Sîm
bătă seara, în capitala Turciei s-a dis
putat primul meci din noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet feminin dintre echipele Politeh- 
nica-București și Ghazi Egitim Spor- 
Ankara. Baschetbalistele noastre au 
cîștigat la un scor clar (66—35), du
pă o primă repriză în care, de aseme
nea, au dominai (27—14).

Returul urmează să se desfășoare 
la sfîrșitiil acestei săptămîni la Bucu
rești, în sala Floreasca.

partida ce au susținut-o sîmbătă la 
sala Floreasca ; avantajul a trecut âpoi 
de partea deținătorilor „Cupei Româ
niei", al căror joc s-a dovedit mult 
mai complex și bine reglat. Păcat 
doar că Diaconescu, ignorînd etica 
sportivă, își face, spre dezaprobarea 
tribunelor (de ce nu și a colegilor de 
echipă, a antrenorului lor ?) o falsă 
glorie din persiflarea adversarilor 
aflați în inferioritate.

Duminică dimineața, echipele femi
nine și masculine ale cluburilor Rapid 
și „U* Cluj și-au împărțit victoriile, 
după confruntări interesante. A plăcut 
îndeosebi meciul fetelor, prin acura
tețea fazelor și incertitudinea ce a în-

I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I

în cursul zilei de duminică, 
Maurice Schumann, ministru de 
stat însărcinat cu cercetarea știin
țifică, probleme atomice și spațiale 
al Franței, împreună cu consilierii 
săi. a fădut b călătorie în regiunea 
Argeș. Oaspeții au fost însoțiți de 
ing. Nicolae Sîrbu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, și de funcționari 
superiori ai consiliului, precum și 
de ambasadorul Franței la Bucu
rești, Jean Louis Pons.

După scurte popasuri la mînăs- 
tirea șî Biserica Domnească din 
Curtea de Argeș, a fost vizitată 
hidrocentrala „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej". Aici, inginerul - șef al 
întreprinderii. Dumitru Alexe, a 
prezentat aspecte privind proiec
tarea, construcția și funcționarea

hidrocentralei. Vizitînd sala turbi
nelor și 
au făcut . .
gradului înalt de tehnicitate și or
ganizare
călduros pe protectanțil; consirut- 
torii și energeticienii români.

*
în cinstea ministrului de stat 

francez, la restaurantul „Argeș" 
din Pitești a fost oferit un dejun. 
Au participat Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, Pan- 
telimon Cîrtiță, directorul hidro
centralei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, și persoanele oficiale care 
au însoțit pe oaspeți în vizita prin 
regiunea Argeș.

barajul, oaspeții francezi 
aprecieri elogioase asupra

a uzinei și au felicitat

, (Agerpres)

închiderea Expoziției 
industria l-comerciale
a U. R. S. S

i
RAPIDISTELE 
ÎNVINSE

Doar 8 minute au reușit studenții de 
la I.C.F. să fie egali dinamoviștilor In

Printre outsider!
ATLEȚII DE PE LITORAL

Cele două echipe care și-au strtns 
pînă în prezent întreaga zestre de 
puncte doar între zidurile propriei 
cetăți, Dinamo Bacău și Petrolul Plo
iești, s-au arătat și duminică neier
tătoare cu adversarii sosiți în ospeție. 
Dacă însă tnfrîngerea Jiului la Ba
cău a fost lipsită 
pentru desemnarea 
toamnă, în schimb, 
Argeșul la Ploiești 
stopat ascensiunea 
a provocat și cea de-a opta (!) schim
bare de lider al clasamentului ge
nerai. Steaua, victorioasă la Cluj, a 
revenit în frunte, deși avantajul său 
față de F. C. Argeșul nu se numără 
în puncte, ci în abia două goluri în 
plus, rezultate din sistemul de calcu
lare a golaverajului. In fapt deci, 
bucureștenli și piteștenii vor aborda 
piept la piept ultima etapă, luptind 
acasă cu Petrolul și respectiv cu 
Progresul, pentru platonicul titlu de 
campion al turului.

în cadrul cuplajului de la Bucu
rești, vreo cinci mii de spectatori au 
ținut totuși să asiste la „derbiul’ 
codașelor, dintre Rapid (!) și Stea
gul roșu. Și ce au văzut ? Au văzut 
o echipă brașoveană cu trei debu- 
tanți în locul titularilor suspendați 
sau indisponibili prin obișnuite acci
dentări, trei tineri, Ciutac (un ju
nior adus de la Făgăraș), Ion Vasile 
(din pepiniera proprie) și Lemnaru 
(de la Burdujeni — fost anul trecut 
în lotul național de juniori). Poate 
că noile nume din formația lui Silviu 
Ploieșteanu vor 
deocamdată însă jucătorii respectivi 
n-au putut contribui la o replică se
rioasă a Steagului roșu în fața Rapi
dului. Feroviarii au ținut tot timpul 
în mîinlle lor frînele partidei, dar 
erau cît pe aci să nu reușească în
scrierea golului necesar victoriei. 
I-a ajutat Campo, jucînd indolent un 
balon oarecare la marginea supra
feței de pedeapsă. Năsturescu, insis
tent, i-a smuls lui Campo mingea șl

de Importantă 
campionului de 
eșecul lui F. C. 
nu numai că a 
piteștenilor, dar

străluci cîndva,

i-a pasat-o lui Ionescu, care a marcat 
ușor, ca la antrenament ! Ne-am 
obișnuit în ultima vreme să remar
căm dintre rapidiști pe Dan. înde
plinim și astăzi această „formalita
te". Ionescu și Dumitriu, corespunză
tori in joc, fără să strălucească, dar 
și fără a se fi obosit prea mult.

Progresul n-a mai repetat împo
triva Farului comportarea din etapa 
trecută, cînd a ținut în șah pe 
Steaua. Probabil că nici nu i-a con
venit jocul foarte bărbătesc al con- 
stănțfenilor. Aceștia nu numai că re
prezintă, fizic, o: veritabilă echipă de 
categoria „grea", dar sînt și exce
lent pregătiți din punct de vedere 
atletic. Dacă la aceasta adăugăm for
ma impecabilă a mijlocașilor Koszka 
și Manolache, sobrietatea și prompti
tudinea apărării, in frunte cu Uțu, 
dar mai ales aportul tactic al lui 
Sasu în atac (acesta a jucat aproape 
fără greșeală), putem fără grijă să 
conchidem că victoria echipei an
trenate de V. Mărdărescu a fost pe 
deplin meritată. Scorul de 1—0 în 
favoarea Farului se datorează golu
lui înscris de Unguroiu dintr-o cen
trare a lui Sasu. Era însă posibilă 
marcarea altor goluri, dacă Mîndru 
n-ar fi avut două sau trei intervenții 
de-a dreptul ieșite din comun și dacă 
arbitrajul întregii brigăzi, de o ca
litate foarte slabă, n-ar fi nedreptă
țit în ci te va momente decisive pe 
constănțeni.

Cu privire la Sasu, la sfîrșitul par
tidei Progresul — Farul se auzeau 
păreri la masa presei despre o even
tuală includere a lui în lotul repre
zentativ. Să nu uităm însă că pri
măvara nu se face doar cu o floare, 
adică să așteptăm alte prilejuri, alte 
confirmări ale formei lui Sasu — 
mai ales că adversarii lui de ieri 
nu sînt de talie internațională. La 
lotul reprezentativ n-avem acum ne
voie să ne agățăm de un fir de pai...

PE SCURT, DE LA
CORESPONDENȚII
NOȘTRI
• BflCftU

Vol.riu MIKOHESCU

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I: Portul Conatanța-Poiana 

Cîmpina 2—1 ; Politehnica Bucu- 
lești-Chimia Suceava 5—0 ; C.F.R. 
Pașcani-Electronica Obor 3—3 ; 
Metrom Brașov-Flacăra Moreni 
2—0 ; Metalul București-Coahlăul 
Piatra Neamț 1—0 ; Victoria Ro- 
man-C.S.M.S. Iași 1—0 ; Siderur- 
gistul Galati-Chimla Rm. Vîlcea 
(amînat).

în clasament, după 12 etape, 
continuă să conducă C.S.M.S. Iași 
(19 puncte), urmată de Ceahlăul 
Piatra Neamț (14 puncte).

SERIA a Il-at Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzli-Vagonul Arad 3—1;C. ANI

Insuficient protejat de coechipieri, purtătorul balonului (Veluda, din lotul 
rațional) este împiedicat de un singur adversar să transmită la timp balonul

Crișul Oradea-A.S. Cugir 1—1 ; Me
talul Hunedoara-C.S.M. Sibiu 2—0; 
Minerul Baia Mare-Politehnica Ti
mișoara 5—2; C.S.M. Reșița-C.F.R. 
Cluj 1—0; C.F.R.I.R.T. Arâd-Olim- 
pia Oradea 4—1 ; C.F.R. Timișoară- 
Gaz metan Mediaș 3—1.,

în clasament conduc», după 12 
etape, C.F.R. Timișoara (17 puncte), 
urmată de Crișul Oradea (16 
puncte).

DIN
» LIDERUL TURNEU- 
UI INTERZONAL DE 

ȘAH DE LA SOUSSA 
(TUNISIA), marele maes- • 
tru danez Bent Larsen, a 
fost stopat din seria sa de 
victorii. în runda a 20-a, 
Larsen a pierdut în 35 de 
mutări la canadianul Sut
tles, dar se menține în 
frunte cu 13,5 puncte, se
condat de Portisch 12 
puncte (1), Gligorici 12 
puncte, Gheller 11,5 punc
te (1) etc. Alte rezultate : 
Byrne-Matanovici remiză, 
Steln-Miargmarsuren 1-0, 
Gipslis-Bilek 1-0, Hort- 
Gligorici remiză.

» LA SOFIA, IN MECI 
RETUR PENTRU campio
natul european de fotbal, 
Bulgaria — Suedia 3—0 
(2—0). Autorii punctelor : 
Kotkov, Mitkov și Aspa- 
ruhov. In aceeași compe
tiție, la Belgrad, Iugosla-

Duminică seara s-a închis Ex
poziția industrial-comercială a 
U.R.S.S., organizată la București, 
în cele trei săptămîni cit a fost 
deschisă, ea a fost vizitată de peste 
400 000 de persoane din Capitală 
și din întreaga țară.

La închidere, directorul general 
al expoziției, V. M. Lepeoșkin, a 
declarat redactorilor agenției A- 
gerpres S. Lucian și T. Nițescu ur
mătoarele :

Expoziția a prezentat produse apar- 
ținînd tuturor ramurilor economiei 
sovietice, de la mărfuri ale industriei 
ușoare pînă la rachetele cosmice. Ea 
a trezit un deosebit Interes atit în 
rindurile marelui public românesc, 
cit și ale specialiștilor din diferite 
domenii. în timpul cît a fost deschisă, 
prin manifestările organizate, s-a 
realizat un larg șl util schimb de 
experiență între specialiști sovietici 
si zeci de mii de ingineri, tehnicieni 
și muncitori români din diferite do
menii de activitate.

De asemenea, unele întreprinderi 
sovietice de comerț exterior au pre
zentat produse care au interesat pe 
partenerii români. în acest sens re
marc demonstrațiile făcute pe lacul 
Herăstrău de întreprinderea „Sudo-

import" din Moscova cu motonavele 
de pasageri „Zarea", „Volga" și 
„Striji", care s-au bucurat de o bună 
popularitate. O serie de exponate, 
cum ar fi cele din domeniul mij
loacelor auto de transport, utilajelor 
de construcții și mașinilor-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, a ma
selor plastice etc„ au trezit interes in 
rîndul vizitatorilor.

Referindu-se Ia eficiența organi
zării celei mai mari expoziții a Uni
unii Sovietice în acest an peste ho
tare, V. I. Akimov, directorul comer
cial al expoziției, a spus : In afară 
de aspectul pe care l-a avut — acela 
de a arăta poporului român cele mai 
reprezentative succese obținute de 
poporul sovietic în cei 50 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie — expoziția a avut șl un 
caracter comercial. Sub acest raport 
vrem să subliniem că șintem foarte 
mulțumiți de volumul afacerilor per
fectate. S-au contractat spre vînzare 
șl cumpărare diverse mărfuri în va
loare de zeci de milioane de ruble.

In încheiere, directorul comercial 
a declarat că actuala expoziție a 
contribuit, fără îndoială, la dezvolta
rea și diversificarea schimburilor co
merciale dintre cele două țări prie
tene, la adîncirea colaborării econo
mice sovieto-române.

Un meci se joacă 90 de minute! 
Timp de 85 de minute băcăuanii au 
condus cu 3—0. Apoi, considerîndu-se 
victorioși, ei au oprit „motoarele" 
lăsînd inițiativa de partea- oaspeților, 
care n-au așteptat multe invitații, și, 
în numai 5 minute, au marcat două 
goluri.

văluit rezultatul pînă în ultimul minut, 
cînd clujencel», mai hotărîte, au .în
scris punctele' victoriei. Surpriză ? A- 
parent, da ; în fond, însă, cu multe 
absențe in formație, - rapldistele îm
puțeau spera mai mult. Situația s-a 
repetat, dar în sens invers, la întâl
nirea masculină. Valorificînd mingile 
recuperate sub panouri (în 
jeanului Demian), rapidiști! 
gurat o meritată victorie.

D.

lipsa clu- 
și-au asi-

ILIESCU

• PLOIEȘTI
Echipa F.C. Argeșul a venit la Plo

iești pentru a obține un meci nul, 
apărîndu-se supranumeric și contra- 
atacînd sporadic. De la Dobrin ne 
așteptam la mai mult. Mocanu a fost 
cel mai bun de la petroliști.

• TG. MUREȘ
Gazdele, într-o nouă formulă 

echipă, au făcut cel mai frumos 
al lor din actualul campionat.

• ABAD

de 
joc

Universitatea Craiova n-a jucat 
rău, dar arădenii nu mal par... dis
puși să piardă puncte la Arad. Inci
siv atacul localnicilor.

HOCHEI

IN MECI REVANȘĂ,
ROMANIA-ELVETIA 3-1

Selecționatele de hochei pe gheată 
ale României și Elveției s-au întilnit a- 
seară, in meci revanșă, pe patinoarul 
„23 August" din Capitală. Victoria a re
venit echipei române cu scorul de 3—1 
(2—0; 0—0, 1—1). Au marcat Gheor
ghiu, Celamar, Biro, respectiv Litti, In 
prime intîlnire, echipa română cîștigase 
■eu 7—1.

Rezultatele tehnice ale etapei : mas
culin : Dinamo București—I.C.F. 80— 
64 ; Rapid—Universitatea Cluj 63—57 ; 
Farul Constanta—Steaua 67—75 ; Poli
tehnica Iași—Politehnica București 
60—83 ; Universitatea Timișoara Co
merțul Tg. Mureș 84—64 ; feminin : 
Rapid—Universitatea Cluj 59—62 ; Con
structorul—Crișul Oradea 55—49 ; 
I.C.F.—Mureșul Tg. Mureș 68—63 ; 
Voința Brașov—Progresul București 
45—32.

Duminică dimineața, la cimitirul 
militarilor britanici din apropierea Ca
pitalei, a avut loc o solemnitate pri
lejuită de aniversarea încheierii armis
tițiului in primiri război mondial. în 
'memoria ostașilor britanici căzuți în 
cele două războaie mondiale a depus 
o coroană de flori ambasadorul Marii 
Britanii la București, John Chadwîck. 
Au mai depus coroane de flori alți 
membri ai corpului diplomatic.

La solemnitate au participat ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate și 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. (Agerpres)

Premieră teatrală

șah Noul lider
Fl. Gheorghiu

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
a prezentat duminică seara în premie
ră pe țară piesa Sidoniei Drăgușanu 
„Jocul adevărului". Regizorul Mihai 
Berechet a distribuit în principalele 
roluri pe actorii Grigore Vasiliu-Birlic, 
Silvia Dumitrescu-Timică, Natașa Ale
xandra, Anca Șahighian, Didona Po
pescu, Adela Mărculescu și Ilinca To- 
moroveanu. Decorurile aparțin lui 
Dan Nemțeanu.

Tragerea
auto
turismelor
Loto

Administrația de stat Loto- 
Pronosport organizează rniine 
o nouă tragere a autoturisme
lor la Loto la care se atribuie 
in număr nelimitat autoturis
me : Renault 26, Skoda 1000 
M.B., Fiat 850, Trabant 601. 
Tot in număr nelimitat se 
atribuie premii de 75000 lei 
(un autoturism la alegere din
tre cele 4 tipuri acordate la 
categoriile I și TV și diferența 
in numerar).

Se efectuează 21 de extrageri 
cu 85 de numere in total.

Cu bilete J de 60 lei se poa
te participa la toate cele 21 
de extrageri cu 85 de numere.

Azi este ultima zi pentru 
cumpărarea biletelor.

După runda a 8-a a campionatului 
masculin individual de șah, în care l-a 
învins pe mezinul Dan Zara, marele 
maestru internațional Florin Gheorghiu 
totalizează 5 ’/t puncte și a trecut in 
fruntea clasamentului, urmat de fostul 
lider, Adrian Buza cu 4 ’/a (2) puncte, 
E. Ungureanu și C. Radovici cu cita 
4 */r (1) puncte etc. Alte rezultate de 
ieri : Reicher — Georgescu 1—0, Ra
dovici — Vaisman 1—0 ; partidele 
Soos — Ghijescu, Ciocîltea. — Drimer, 
Demian — Nacht, Neamfu — Partoș și 
Fischer — Pavlov s-au încheiat la egali
tate, iar cea dintre Troianescu și Buza 
a fost întreruptă.

Astăzi, începînd de la ora 16,30 în 
aula Institutului de petrol, gaze și geo
logie are loc runda a 9-a, în care se 
întilnesc, printre alții, doi dintre concu- 
renjii neînvinși pînă acum : Gheorghiu 
și Radovici. Prezintă interes, de aseme
nea, partidele Ungureanu — Ciocîltea, 
Troianescu — Nacht, Soos — Geor
gescu, Buza — Neamfu.

PROGRAMUL DE LUCRU

(Urmare din pag. I)

LUMEA LARGĂ
via — Albania 4—0 (1—0), 
iar la Porto, Portugalia — 
Norvegia 2—1 (1—1).

• UN CONTROL AN
TIDOPING FOARTE 
STRICT (conform instruc
țiunilor C.I.O.) va fi apli
cat la campionatele mon
diale de lupte libere de la 
New Delhi. Președintele 
Federației indiene de 
lupte, Surjit Majithia, a 
precizat că 20 de luptători 
vor fi supuși zilnic con
trolului. Orice substanță 
interzisă (inclusiv alcoo
lul) descoperită la analiză 
va antrena nu numai des
calificarea luptătorului în, 
cauză, dar si a întregii 
echipe din «are 
face parte.

• 1N ETAPA A 
CAMPIONATULUI
LIAN DE FOTBAL, Ju-

acesta

8-a A
ITA-

ventus Torino a pierdut 
cu 0—2 la Cagliari, Inter- 
nazionale eu 0—2 la Bres
cia, iar Roma a terminat 
nedecis (0—0) cu Lane- 
rossi Vicenza. In clasa
ment conduce A. S. Roma 
cu 12 puncte, urmată de 
Torino si A. C. Milan cu 
11 puncte fiecare etc.

• ÎN 
LIGII
TENIS 
ționata 
a doua 
(la Vilnius) cu 7—0 repre
zentativa Olandei.

• ÎNTR-UN MECI 
CONT1ND PENTRU TU
RUL I AL „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI" 
LA BASCHET MASCU
LIN, la Casablanca, s-au 
întilnit formațiile Csfar 
Rabat și Juventud Bada- 
lona. Juventud a obținut

victoria cu scorul 
96—70 (45—35).

de

CAMPIONATUL 
EUROPENE DE 
DE MASĂ, selec- 
U.R.S.S. a obținut 
victorie, invingind

• PREȘEDINTE- 
L E CLUBULUI ARGEN
TINEAN DE FOTBAL 
RACING BUENOS AIRES, 
Beldomero Pico, a dez
mințit știrea potrivit că
reia el ar fi propus echi
pei Celtic Glasgow dispu
tarea unui al 4-lea meci 
pentru a desemna pe 
cîștigătoarea Cupei Inter
continentale, aflată acum 
în posesia jucătorilor din 
Buenos Aires.

în schimb. B. Pico a 
confirmat că un reprezen
tant al guvernului argen- 
tinean a oferit un alt tro
feu pe care cele două 
echipe (Celtic și Racing) 
și-l vor disputa la începu
tul anului viitor, în două 
partide programate la 
Buenos Aires și Glasgow.

care să asigure folosirea integrală 
a zilei-lumină este importantă pen
tru toate sectoarele unei astfel de 
întreprinderi. Întîlnim însă progra
me care excelează prin timp ne
productiv. La atelierul mecanic de 
la sediul I.A.S. Vaslui, bunăoară, 
toți cei 10 mecanici, strungari, fie
rari se găseau într-un total gol de 
producție. în trei zile s-a reparat 
doar o remorcă. Lucrătorii de la 
atelierul mecanic al fermei Crasna, 
care aparține tot de această în
treprindere, în toată perioada cam
paniei agricole de toamnă au re
parat un singur tractor. Este ade
vărat că lucrătorii de la aceste 
ateliere au mai efectuat unele lu
crări la ferma zootehnică și în alte 
părți. Dar productivitatea muncii 
lor a fost scăzută, programul de 
lucru nu a fost bine întocmit. In
ginerul mecanic Ovidiu Benderliu 
afirma că nu se respectă graficul 
de reparații de către ferme și că 
există tendința de a se exploata 
tractoarele și mașinile agricole mult 
peste normative. De aceea, meca
nicii nu au de lucru în unele pe
rioade. Desigur, rezolvarea acestei 
probleme ar trebui să preocupe 
conducerea întreprinderii. Dar nu 
este mai puțin adevărat că, în pe
rioada campaniei agricole, măcar 
o parte din mecanici ar putea fo
losi mai eficient timpul, muncind 
direct la volanul tractorului, pe 
baza organizării activității în două 
schimburi sau în schimb prelungit. 
O serie de reparații mai mici ar 
putea fi efectuate operativ direct 
la ferme prin amenajarea unor a- 
teliere simple. .

Cu mai multă, eficientă ar putea 
fi utilizat programul de lucru și în 
celelalte sectoare ale întreprinde-

iilor agricole. Tov. Costică Me- 
linte, economist-șef la întreprinde
rea agricolă Tg. Frumos, și Virgil 
Donciu, economist-șei la întreprin
derea agricolă Codăești, au arătat 
că programul economiștilor este 
Încă mult îngreunat de unele sta
tistici încărcate pe care le cer Di
recția regională de statistică. Trus
tul I.A.S. și departamentul.

— Deși contabilitatea este orga
nizată pe baza unei evidente sim
plificate, trebuie să răspundem 
încă la un volum mare de lucrări 
statistice — ne spune tov. Virgil 
Donciu. Se mențin, ca și înainte, 
aceleași 12 dări de seamă statis
tice, cu toate că majoritatea cifre
lor se repetă. Separat de aceasta, 
mai întocmim și formulare pentru 
Banca Națională și cea de inves
tiții, iar la fiecare trimestru se q- 
daugă și darea de seamă conta
bilă. Multe cifre din dărilo de sea
mă statistice s-ar putea cumula 
ca, de pildă, investițiile centrali
zate și reparațiile capitale cu in
vestițiile necentralizate, situația li
vrărilor către stat cu cele la ex
port pe un singur formular etc. De 
asemenea, situația privind folosi
rea mijloacelor de producție ar 
putea fi simplificată prin elimina
rea coloanelor care se referă la 
orele de funcționare a tractoare
lor, pentru că la ferme nu se mai 
ține această evidență și noi o în
tocmim cu aproximație.

Există deci aspecte variat» care 
arată că, sub diferite forme, se iro
sește timpul oamenilor. Strădania 
lucrătorilor fermelor și întreprinde
rilor agricole de stat de a lucra zi 
de zi tot mai productiv este frîna:ă 
de defecțiuni organizatorice ca șl 
de elemente de birocrație, care nu 
au ce căuta în cadrul nou de acti
vitate al acestor unități.



viața internațională
Vietnamul de sud

Pozițiile 

americane 
bombardate 
de mortierele 
patrioților

U.P. I.: 83 militari ame
ricani au fost uciși și 428 
răniți

SAIGON 12 (Agerpres). — Pu
ternice tiruri, schimburi de foc de 
mortiere și baraje de artilerie au 
avut loc sîmbătă noaptea în zona 
podișului central din Vietnamul de 
sud, în apropiere de Dak To, între 
forțele patriotice sud-vietnameze și 
trupele americano-saigoneze. După 
cum relatează corespondentul a- 
genției U.P.I. din Saigon, avioane 
de bombardament americane, de 
tip „B-52“, au efectuat raiduri în 
tot cursul nopții deasupra regiunii, 
aruncînd bombe cu napalm. Pozi
țiile infanteriei americane au fost 
ținute permanent în cursul nopții 
sub un puternic tir de mortiere de 
către patrioții sud-vietnamezi. Po
trivit unor cifre comunicate de ofi
cialități militare de la Saigon, ci
tate de agenția U.P.I., 83 de mili
tari americani au fost uciși și 428 
răniți.

„REGLEMENTAREA CU AJUTORUL 

FORJEI A PROBLEMELOR 

EUROPENE ESTE IMPOSIBILĂ"

UN INTERVIU AL MINISTRULUI DE EXTERNE AL FRANȚEI

PARIS 12 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, a de
clarat în cursul unui interviu acor
dat rețelei de radio și televiziune 
vest-germane „Suedwestfunk" că 
„reglementarea cu ajutorul forței 
a problemelor europene este im
posibilă". Referindu-se la necesita
tea apropierii țărilor din es
tul și vestul Europei, Couve de 
Murville a declarat că „singurul 
mod de a progresa în acest dome
niu este de a se pune capăt răz
boiului rece, adică de a începe prin 
destindere și, apoi, de a continua 
prin cooperare și înțelegere să dis
cute problemele lor într-un spirit 
pozitiv, adică cu dorința de a găsi 
o soluție".

întrebat ce părere are despre 
candidatura Marii Britanii la Piața 
comună, ministrul de externe fran
cez a relevat că trebuie să se aibă 
în vedere situația în care se află 
Marea Britanie și condițiile even
tualei sale aderări. „Din punct de 
vedere economic, monetar și finan
ciar, Marea Britanie, a spus el, 
trebuie să fie în stare să-și asume 
angajamentele care sînt imperati

ve, cu alte cuvinte, trebuie să fie 
într-o situație bună din toate ace
ste puncte de vedere". Couve de 
Murville a subliniat că „Marea Bri
tanie va trebui să accepte tot ceea 
ce a realizat pînă în. prezent. Piața 
comună".

INCIDENTE 
I0RDANIAN0- 
IZRAELIENE

AMMAN 12 (Agerpres). — Un co
municat al forțelor militare iorda- 
niene anunță că „forțe armate izrae- 
liene au deschis foc duminică dimi
neața asupra satului iordanian 
Jdeideh, situat pe malul rîulul Ior
dan. Cîteva case, aparținînd țărani
lor, au fost distruse". Nu s-a înregis
trat nici o victimă.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al forțelor arma
te izraeliene anunță că trupe iorda- 
niene au deschis foc de artilerie du
minică dimineața asupra pozițiilor si
tuate la 17 kilometri de podul Da- 
mia, la nord de localitatea Jericho. 
Unități izraeliene au ripostat pentru 
ca apoi iordanienii să înceapă un tir 
de mortiere grele. Schimbul de 
focuri de pe cele două maluri ale 
Iordanului a durat aproape patru 
ore.

Guvernul britanic a primit 
stmbdtâ un mesaj din partea 
comandamentului Frontului Na
țional de Eliberare din Aden 
(F.N.L.), in care se cere guver
nului britanic „să angajeze 
negocieri cu acesta, tn decurs 
de o săptămînă, în vederea a- 
cordării independenței Adenului 
pini. la sfîrșitul lunii noiem
brie". A.F.P. a relatat din Lon
dra că guvernul britanic a co
municat răspunsul său, care 
„pare să fie favorabil" cererii 
primite. Citind postul de radio 
Cairo, aceeași agenție anunță, pe 
de altă parte, că secretarul ge
neral al Frontului de Eliberare 
a Sudului Ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.), Abdel Mackawee, a 
cerut convocarea urgentă a Con
siliului „Ligii arabe" pentru a 
examina ultimele evenimente 
din Arabia de sud. In fotogra
fie : Soldați britanici în poziție 
de luptă pe străzile Adenului.

diallo telli: Mercenarii au 
cauzat prejudicii Africii

KINSHASA 12 (Agerpres). — Se
cretarul general al Organizației U- 
nității Africane, Diallo Telli, a de
clarat sîmbătă în cadrul unei con
ferințe de presă ținute la Kinsha
sa, că participanții la reuniunea 
comisiei speciale a O.U.A. exami
nează problema identificării „chiar 
și cu ajutorul amprentelor digi
tale" a mercenarilor albi care au 
fost forțați, recent, să fugă din 
Congo. El a adăugat că aceste in
formații vor fi aduse la cunoștința 
O.U.A., a O.N.U. și a tuturor de-

partamentelor de imigrație a țări
lor membre ale O.U.A., în scopul 
interzicerii prezenței mercenarilor 
pe teritoriul Africii. Vorbitorul a 
precizat că comisia examinează 
„posibilitățile de a se plăti com
pensații statului congolez (Kins
hasa) și altor țări africane de că
tre mercenari șl statele cărora a- 
ceștia pretind că Ie aparțin", sub
liniind că „mercenarii au cauzat 
prejudicii materiale, politice și mo
rale Africii".

agențiile
de presă transmit:

• CONDAMNĂRI LA MADRID • DECLARAȚII ÎN ECUA
DOR ÎN FAVOAREA STABILIRII RELAȚIILOR DIPLOMA
TICE CU ȚĂRILE SOCIALISTE • PLOI TORENȚIALE NE- 
MAIÎNTÎLNITE IN KUWEIT

Dumpingul

„LACRIMEI

S-a încheiat al 13-lea Con
gres mondial al drumurilor, 
care a avut loc la Tokio. La lu- 
crări au participat 1800 de delegați din 
56 de țări, printre care și România. Au 
fost dezbătute probleme privind moder
nizarea drumurilor, construirea de rețele 
rutiere suspendate, planificarea construirii 
de drumuri, pavajele flexibile și rigide, 
echipamentul necesar asigurării circula
ției rutiere și problema drumurilor urbane.

Relațiile comerciale dintre 
R. P. Ungară și Chile se dez
voltă favorabil se arată în comuni
catul comun dat publicității cu prilej uf 
vizitei în Cliile a delegației ungare, con
dusă de ministrul comerțului interior, Istvan 
Szurdi. Cu acest prilej au fost semnate un 
tratat comercial, un acord de colaborare 
tehnică și un acord de colaborare culturală 
și științifică.

ALBE ✓ ✓

MARȘUL PĂCII MILANO-ROMA
Imaginea alăturată prezintă momentul cînd din piaja Mercanti din Milano, sute de locuitori 

ai orașului — înfruntînd toamna rece și umedă — porneau într-un impresionant marș de protest câtre 
Roma. Scopul ? De a da glas protestului lor fațâ de războiul din Vietnam, de a cere, din nou; 
„Americani, plecați din Vietnam I'. Coloana care va traversa zeci de orașe italiene urmează să 
ajungă la Roma la 29 noiembrie a.c.

Însemnări din
HAIFONGUL EROIC

' KILOMETRUL |
I 2000 i

(Urmare din pag. I)

lor pustiite de bombe sau încă neatin
se. Și cu mulfi din cei ce stau de 
strajă cerului adesea înroșit de flăcări 
al orașului am avut prilejul să stau de 
vorbă.

Nguyen Van San, șeful unui bata
lion de autoapărare, lucrează de mulfi 
ani într-o uzină — una din pufinele 
care au mai rămas neretrase din Hai- 
fong. „Am ridicat-o cu mîinile noas
tre și iată că astăzi sîntem nevoiji să 
luptăm cu aceleași brafe care au con
struit, să apărăm ceea ce am creat cu 
greu, munca noastră de zi cu zi .— ne 
spune el'. Muncim și luptăm în uzina 
noastră sau pe pozifiile ridicate tn jurul 
ei. Nici unul dintre noi nu ar putea face 
altfel'.

Mă uit cu respect la acest om obo
sit de orele de veghe, de cele peste 
optzeci de bătălii la care a luat parte, 
și care găsește totuși puteri să conti
nue lucrul între două bombardamente.

La fel sînt toți ceilalți. „Sîntem în 
primul rînd muncitori — fine să sub
linieze Tran Thi Mai. Și alcătuim cu 
toții o unitate de luptă care nu face 
parte din trupele regulate”. „Din ea 
fac parte toți — îmi spune o munci
toare tînără, Do Thi Nui. Eu mă nu
măr printre cele care au alcătuit o 
echipă numai din femei. Din ea fac 
parte Tran Thi Luy, mamă a patru fii,

șl alte douăzeci de femei, mal fie
care cu cîte doi și trei copii. Cele 
tinere, ca mine, ne-am hotărît să nu ne 
căsătorim decît după victorie, deși pe 
fiecare dintre noi ne așteaptă un om 
drag. Zilele grele prin care trece fara 
noastră ne cer să nu avem alte griji 
decît acelea ale sale, să-i dăruim totul. 
Nu putem avea decît o singură mulfu- 
mire : aceea a împlinirii datoriei noastre, 
bucuria izbînzilor prin luptă. Nimeni nu 
gîndește altfel.

Activitatea orașului pendulează între 
două coordonate : muncă și luptă. Hai- 
fongul, asupra căruia se abat zi și 
noapte vîlvătăile focului dușman, se a- 
firmă ca o cetate de neînfrînt în ca
lea agresiunii americane. Ceea ce te 
impresionează, împărtășind cu locuito
rii orașului astfel de clipe pline de 
tensiunea raidurilor aeriene, e atmos
fera de optimism ce domnește pretu
tindeni. Fiecare atac respins este pri
mit cu satisfacția calmă, demnă, a o- 
mului încrezător în forfele sale, în drep
tatea cauzei pentru care luptă, cu con
vingerea că încă un pas a fost făcut 
pe drumul greu, plin de sacrificii, dar 
eroic, ce duce la victoria finală. Aceste 
sentimente le percepi în jurul tău chiar 
și în mijlocul celui mai crîncen atac. 
Oricîte bombe ar lansa avioanele S.U.A., 
e de neînfrînt hotărîrea acestor oameni 
de a-și apăra patria.

IDs cîteva zile, capitala Repu
blicii Socialiste Cehoslovace este 
I legată de capitala Slovaciei prin 
intermediul căii ferate electrifi

cate. Darea în exploatare cu două 
Iluni de zile înainte de terme

nul planificat a sectorului elec
trificat de cale ferată Breclav— 

I Bratislava are o semnificație mult 
mai mare decît simpla încheiere 
a unei etape obișnuite în elec- 

Itrificarea căilor ferate. La Bra
tislava se termină cel de-al 
2 000-lea kilometru de cale fe
rată electrificată a țării, ceea 

Ice reprezintă 15,1 la sută din 
întreaga rețea de căi ferate a 

IR. S. Cehoslovace. Pe traseul 
Braga—Bratislava volumul trans
portului feroviar de mărfuri și 
călători reprezintă 54 la sută din 
întregul transport pe căile ferate 

I cehoslovace. Din calculele pre
liminare ale specialiștilor reiese 
că numai pe acest sector (Bre- 

Idav—Bratislava) se vor econo
misi anual peste 290 000 tone 

Ide combustibil. In acest fel, în 
decurs de șase ani vor fi amor
tizate toate cheltuielile legate 

Ide electrificarea sectorului res
pectiv.

Braga.
Euaen IONESCU J

Pentru fările producătoa
re de cauciuc natural, anul 
acesta se va încheia din 
nou cu mari deficite la ex
port. Cursul acestui produs 
pe piafa mondială, în scă
dere de ani de zile, a în
registrat în ultimele luni ni
velul cel mai coborît de 
după 1930. Motivul rezidă 
în politica de dumping 
practicată de unele țări 
dezvoltate la vînzarea 
cauciucului sintetic, precum 
și în lichidările americane, 
cu reduceri de pref, a 
stocurilor strategice de 
cauciuc natural.

S.U.A. desfochează sis
tematic cauciuc din rezer
vele sale strategice pentru 
a stăyili orice tendință de 
creștere a preturilor gene
rate de sporirea cererii din 
partea industriei de război. 
Lichidările americane „au 
dezorganizat piafa mondia
lă a cauciucului și exercită 
o presiune permanentă a- 
supra nivelului preturilor", 
scria „L'Echo de la Bourse 
de Bruxelles*. Destocările 
americane, începute cu 
moderație tn 1960 (70 000 
tone pe an), așa cum de 
altfel și fuseseră anunfate, 
și-au accelerat ritmul și 
sporit proporțiile, ajungînd 
să fie aproape duble tn 
1966. Exemplul dat de a- 
mericani a fost urmat de 
Anglia, apoi de Italia.

Lichidarea stocurilor are, 
desigur, avantaje pentru 
Statele Unite și celelalte 
fări tn cauză ; ea previne 
deprecierea în timp a 
cauciucului stocat, asigură 
realizarea de economii 
prin reducerea importurilor 
și aduce noi venituri.

Pentru țările exportatoare 
de cauciuc natural, aceste 
măsuri au însă repercusiuni 
din cele mai grave, eco
nomice și sociale. Tn Ma- 
layezia, de pildă, cauciucul 
natural constituie baza eco
nomiei (el asigură 3/5 din 
veniturile, în valută ; 65 la 
sută din terenul arabil este 
acoperit cu plantații de he
vea care asigură existenta 
a 40 la sută din populafie). 
Este suficient ca preful 
cauciucului să scadă doar 
cu 1 cent pentru ca Ma- 
layezia să piardă 25 mi
lioane dolari pe an. Tn 
urma deprecierii cursului 
cauciucului pe piafa mon
dială, această tară a avut 
în perioada 1962—1966 un 
deficit de 5 400 000 000 
dolari malayezi. Aceleași 
efecte au fost resimfite de 
economia Ceylonului, Li
beriei, Singaporelui, ca și 
a altor fări producătoare de 
cauciuc de plantafie. Toate 
eforturile întreprinse de ele

în direcția extinderii plan
tațiilor, a sporirii randa
mentului lor, cît și a ex
porturilor, sînt de ani de 
zile practic anihilate.

Vina, afirmă lichidatorii 
de stocuri, ar purta-o toc
mai țările producătoare de 
cauciuc pentru că „prac
tică o politică de supra
producție". Solufia preco
nizată de partea americană 
ar fi limitarea plantațiilor, 
reducerea producției de 
cauciuc natural... Și asta la 
8—9 decenii de la acli
matizarea lui în fările res
pective, după ce, sub pre
siunea colonialiștilor, tradi
ționalele culturi — plan
tații de arbori de cafea, 
ceai, orezării — au fost 
distruse pentru a face loc 
haveei brasiliensis. Migra- 
ția cauciucului a fost în- 
sofită de sute de mii de 
jertfe omenești, de exploa
tarea nemiloasă a localni
cilor, puși să stoarcă cu 
preful unei trude crîncene 
„lacrima albă' din trun
chiurile „copacilor pare 
plîng*. Astăzi, popoarelor 
care au plătit un tribut afît 
de scump pentru a face din 
fările lor patrii adoptive ale 
cauciucului li se propune 
să reducă această cultură 
vitală pentru ele. Pot ele 
accepta o asemenea pers
pectivă cînd planurile lor 
de dezvoltare prevăd ex
tinderi de planfafii care ar 
asigura de lucru la mii. și 
mii de oameni ?

Răspunsul la această în
trebare îl dă comunicatul 
recentei reuniuni de la 
Kuala Lumpur a reprezen
tanților fărilor producătoa
re de cauciuc. Participan- 
fii s-au adresat Statelor 
Unite, cerîndu-le să pună 
capăt dumpingului* și să 
accepte încheierea unui a- 
cord international de re
glementare a prefului.

Totodată, în opinia pu
blică din ț&rije respective 
cîștigă teren ideea creării 
unei industrii proprii de 
prelucrare a cauciucului. 
„A venit timpul, scrie Zia
rul „Ufusan Malayu", să se 
pună capăt trecutului colo
nial, să transformăm tara 
dintr-un apendice de ma
terii prime tnfr-un stat in
dependent. Pe plan extern 
se preconizează lărgirea 
piețelor de desfacere, 
orientarea schimburilor spre 
fările socialiste. Majoritatea 
țărilor condamnate la mo- 
nocultură vădesc tendinfa 
de a înlătura dependenta 
fafă de fările capitaliste, de 
a-și orienta economia și co
merțul pe calea progresu
lui.

Gabriela BONDOC

Președintele juntei naționale de planificare din 
Ecuador, Jaime Nebot Valesco, s-a pronunțat pentru sta
bilirea de relații diplomatice cu țările socialiste în cadrul 
unei conferințe de presă care a avut loc la Quito. De curînd, Nebot Valesco 
s-a înapoiat în țară, după o călătorie pe care a efectuat-o în fruntea unei 
delegații comerciale prin mai multe țări socialiste din Europa, printre care 
și România. In încheiere, președintele juntei naționale de planificare a arătat 
că 27 la sută din exportul Ecuadorului se va face potrivit noilor acorduri 
cu țările socialiste.

Delegația Camerei economice 
din Zagreb și-a încheiat vizita 
în Marea Britanie efectuată ia invi
tația Camerei de Comerț din Birmingham. 
Delegația a avut convorbiri de afaceri cu 
economiști britanici în cadrul cărora s-a 
subliniat, după cum a declarat presei șe
ful delegației, necesitatea de a se depune 
eforturi de ambele părți pentru a se ajunge 
la o colaborare organizată pe termen lung.

!n Kuweit, una din țările cu 
cel mai secetos climat, 
ploi torențiale, nemaiîntîfcrie 
aici. De-a lungul străzilor se scurg șu
voaie de apă, iar liniile de telecomunicații 
au fost avariate. După cum scrie ziarul 
„Ar-Rai al-Amm", cel mai mult au avut de 
suferit de pe urma ploilor nomazii care 
trăiesc în corturi în pustiu.

Madrid a condamnat sîmbătă maiTribunalul din
multe perSOane acuzate de a fi aderat la „asociații ilegale" ți a fi 
desfășurat „propagandă ilegală". Printre acestea se află Francisco Cordero, 
condamnat la 9 ani închisoare, Petro de la Iglesia și Ignacio Carriches, care 
au primit 4 ani și respectiv 2 ani închisoare. (Reuter)

Cel de-al doilea Festival al 
filmului pentru copii și tineret 
s-a încheiat vineri la Teheran. Au partici
pat 26 de țări cu filme de scurt metraj, 
desene animate și cîteva filme artistice. 
România a prezentat filmul „Cine va des
chide ușa", realizat de regizorul Gheor- 
ghe Naghi. Filmul, prezentat în premieră 
mondială, a întrunit aprecieri favorabile, 
primind mențiunea specială a juriului in
ternațional pentru calitățile deosebite ale 
regiei.

Un protocol de cooperare 
tehnica între R.R.U. și Sudan 
a fost semnat în urma convorbirilor care 
au avut loc la Cairo între ministrul petro
lului, transporturilor și zăcămintelor mi
niere al R.A.U., Mahmud Yuness, și o 
delegație economică sudaneză.

0 delegație de partid și gu
vernamentală coreeană vizi
tează Cuba. Li Havana a sosit, pen
tru o vizită de prietenie, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
și a guvernului revoluționar din Cuba, o 
delegație de partid și guvernamentală co
reeană, condusă de Țoi En Ghen, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic al C.C. și se
cretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. Co
reene. (A.C.T.C.)

Guvernele R. P. Mongole șl 
Irakului au hotărît să restabi
lească relațiile diplomatice la 
rangul de ambasadă. (Monțame)

Provocări împotriva R.P.D. Coreene. DuPă cum
agenția centrală telegrafică coreeană, în zorii zilei de 11 noiembrie, în ciuda 
repetatelor avertismente ale părții nord-coreene, comandamentul american din 
Coreea de sud și autoritățile de la Seul au trimis, din nou, vase de spionaj 
în apele teritoriale nord-coreene, în dreptul portului Jangjun. Ca măsură de 
legitimă apărare, precizează A.C.T.C., „unitățile Armatei populare.. a R.P.D. 
Coreene au reținut aceste vase, avînd în vedere actele lor ostile .

La Londra s-a des
fășurat tradijionala 
procesiune organi
zată cu ocazia in
stalării noului lord 
primar al orașului. 
Fotografia redă un 
aspect din timpul 

procesiunii
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