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CONFERINȚELE
ORGANIZAȚIILOR

REGIONALE DE PARTID
în cursul zilei de duminică, 19 

noiembrie, s-au desfășurat lucră
rile conferințelor organizațiilor de 
partid din regiunile Banat, Brașov, 
Cluj, Galați, Iași, Maramureș și 
Ploiești, convocate în întîmpinarea 
Conferinței naționale a Partidului 
Comunist Român din 6 decembrie 
a.c.

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai comitetelor și birouri
lor organizațiilor respective, mem
bri ai birourilor și comitetelor ra
ionale și orășenești de partid, de
legați desemnați în organizațiile 
de partid din întreprinderi indus-

Conlucrarea
dintre „TEHNIC"
și „ECONOMIC"

triale, unități agricole socialiste, 
din întreprinderi de construcții și 
de transporturi, instituții științifice 
și culturale, reprezentanți ai orga
nelor locale de stat și ai organiza
țiilor de masă și obștești.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi de secții la C.C. al P.C.R., mi
niștri, reprezentanți ai 
tuții centrale, ziariști.

Conferințele au avut 
de zi : — Dezbaterea 
de Directive cu privire la perfec
ționarea conducerii și planificării 
economiei naționale, corespunzător 
condițiilor noii etape de dezvoltare 
socialistă a României, și a Proiec
tului principiilor de bază ale îm
bunătățirii organizării administra- 
tiv-teritoriale a României și sis
tematizării localităților rurale ; a- 
legerea delegaților la Conferința 
națională a P.C.R.

Primii secretari ai organizațiilor 
de partid, tovarășii Ion Cîrcei — 
regiunea ~ 
regiunea 
regiunea 
lescu — 
brescu — regiunea Iași, Iosif Uglar 
— regiunea Maramureș și Dumitru 
Balalia — regiunea Ploiești, au 
făcut expuneri asupra documente
lor adoptate de recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. subliniind că în
făptuirea prevederilor acestor do
cumente constituie o valoroasă

unor insti-

la ordinea 
Proiectului

Banat, Gheorghe Pană — 
Brașov, Aurel Duca — 
Cluj, Constantin Dăscă- 

regiunea Galați, Miu Do-

3 tele lașului

în activitatea

Plecarea președintelui
Vecei Executive Federale 

a R.S.F. Iugoslavia

contribuție la perfecționarea tu
turor laturilor vieții sociale, la 
mersul ascendent al construcției 
socialiste.

Dezbaterile conferințelor au re
levat profundul realism al politicii 
partidului nostru și au exprimat, 
totodată, hotărîrea comuniștilor, a 
întregului popor., de a da viață 
măsurilor elabof’ate la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R. pe drumul 
trasat de Congresul al IX-Iea al 
P.C.R. Conferințele au subliniat 
adeziunea comuniștilor, tuturor ce
tățenilor patriei față de politica 
externă a partidului și guvernului.

Participanții la conferințe au a- 
dresat, în 
telegrame 
Partidului 
varășului 
care sînt 
sprijinul activ față de măsurile ela
borate de partid.

încheierea dezbaterilor, 
Comitetului Central al 
Comunist Român, to- 

Nicolae Ceaușescu, în 
exprimate aprobarea și

(Agerpres)
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Armonizarea laturii tehnice a pro
ducției cu cea economică și 
financiară, regăsirea acestei corelații 
principiale în colaborarea factorilor 
tehnici din întreprindere cu cei eco
nomici, ca și în justificarea strict e- 
conomică a fiecărei inițiative de or
din tehnic, constituie imperative fun
damentale. ale oricărui proces de cre
are a noi bunuri materiale. O ase
menea necesitate a fost clar contura- 
t". de documentele de partid și de stat, 
iar căile de îndeplinire a ei le-am a- 
bordat într-o primă discuție cu tov. 
ing. Nicolae Dan, secretar cu proble
mele economice în Comitetul orășe
nesc Constanța al P.C.R.

— în majoritatea întreprinderilor 
industriale din orașul nostru, ne spu
nea ing. Dan, relația de care a- 
minteați, dintre tehnic și economic, 
este realizată în condiții optime. Deci, 
exemplele nu lipsesc. Bunăoară, în
treprinderea de prefabricate și mate
riale de construcții ne producea cu 
c.îtva timp în urmă „dureri de cap“ : 
pierderile se țineau lanț. Adică latura 
economică era neglijată. O serie de 
măsuri de ordin tehnic au pus capăt 
nerentabilității. între ele, investirea u- 
nor sume minime pentru construirea 
unui depozit central și executarea de 
benzi transportoare au avut o cores
pondență economică imediată și de 
maximă eficiență — astfel că, în 
scurt timp, această unitate va face 
și ea parte din puternicul detașament 
al întreprinderilor care dau beneficii.

Notînd această apreciere, a urmat 
întrebarea legitimă : în împletirea ce
lor doi competitori — „tehnic-“ul și 
„economic“-ul există cumva cazuri de 
supremație : „primul factor — locul I, 
celălalt rămînînd undeva, la periferie ? 
Un răspuns l-am intuit în marea sec
ție de fabricat hîrtie a Fabricii de 
celuloză și hîrtie Palas. Ascultăm ex
plicațiile tov. ing. Elisabeta Mușat :

— Fabrica noastră — obiectiv in
trat de cîțiva ani în funcțiune — e 
prima care produce hîrtie din... paie. 
Utilajele pentru măcinat pasta de ce
luloză sau mașina de fabricat 'hîrtie- 
sînt dintre cele mai modeme de acest 
fel din țară.

într-adevăr, mașina de fabricat hîr
tie, cu cei peste 90 metri ai ei lun
gime, instalată într-o sală de dimensiu
nile unui teren de fotbal, stîmește ad
mirația oricui. Curățenia impecabilă 
și culorile pastel, condițiile tehnice de 
lucru amplifică impresia favorabilă. 
De la tov. Mircea Popescu, inginerul- 
șef al fabricii, aflăm că „în ceea ce 
privește calitatea hîrtiei, se fac efor
turi susținute pentru ridicarea ei pe 
trepte superioare". La „tehnic", deci, 
calificativul „bine". Dar la „econo
mic" ?

— Mai sînt multe de făcut, în sen
sul că pînă acum, factorul economic 
și financiar a fost lăsat mult în ur
mă, ne-a mărturisit tov. Valeriu Bădă- 
rău. contabilul-șef al fabricii. Con
secințele acestei optici deficitare ne-au 
costat. Pierderile pe primele nouă luni 
ale anului au fost cu aproape trei 
milioane lei mai mari decît cele ce se 
„cuveneau", potrivit planului, deși la 
secția hîrtie restanțele cantitative în
sumează 1 619 tone.

' Cauzele acestei stări de lucruri ne-au 
fost înfățișate pe larg. Principala se

pare a fi neglijarea problemelor e- 
conomice ale producției. Venea în fa
brică o comandă de hîrtie. Imediat, 
conducerea tehnică și serviciul produc
ție hotărau lansarea ei în fabricație, 
fără a se consulta cu compartimentele 
economice pentru a se studia, în co
mun, operativ și temeinic, condițiile 
favorabile realizării rentabile a co
menzii. Ignorarea compartimentului 
aprovizionării și desfacerii, de pildă, 
a provocat consemnarea, la sfîrșitul 
lunii septembrie, a unor stocuri su- 
pranormative de materii prime și ma-

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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DE TERMOFICARE

unei noi ma-

ORADEA. — In 
zona industrială din 
vestul orașului Ora
dea a început con
strucția
gistrale de termofi- 
care. Pornind de la 
centrala termo-electri- 
că, ea va străbate un 
traseu de peste 4 ki
lometri, avînd ca 
punct final comple-

xul de sere ce se ri
dică în apropierea 
satului Sîntion, pe o 
suprafață de 43 de 
hectare. Conducta va 
alimenta serele cu 
apă supraîncălzită, 
începînd cu semestrul 
II al anului viitor, 
cină primele 18 hec
tare ale complexului 
vor intra în produc
ție.

Se prevede, de a- 
semenea, racordarea 
la noua conductă a 
unui combinat avicol, 
precum și a secției 
de pigmenți anorga
nici a Uzinei de lacuri 
și vopsele „Transil
vania" aflată în curs 
de construcție.

(Agerpres)
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Complexul de sere al întreprinderii agricole de stat din Ploiești Foto : Gh. Vințilă

COMENTARII, ȘTIRI, REZULTATE

DIN „LUMEA SPORTULUI ii

■ DUPĂ MECIUL DE FOTBAL DE LA
BERLIN ■ LOTUL R. F. G. PENTRU PARTIDA
DE MIERCURI ■ „CUPA BUCUREȘTIULUI" 
LA HANDBAL ■ AGENDĂ RUGBISTICĂ ■ 1NCĂ
5 RUNDE IN CAMPIONATUL DE ȘAH ■ IERI,
AZI, MlINE PE PATINOARUL „23 AUGUST"
■ UN VIITOR CAMPION MONDIAL DE BOX?

(tn pag. a IlI-a)

Multiple sînt ipostazele frumuseții 
în vechea capitală a Moldovei. O- 
rașul lași, privit de pe colinele 
Buciumului, oferă un profil de 
stampă florentină, cu zidiri și turle 
medievale. Văzut de la Cetățuia, 
ansamblul urban impresionează prin 
ritmica în alb și negru a zonei in
dustriale, voalată de transparența 
aburului. Altfel ne apare cu treptele 
și gradațiile culorii și patinei spe
cifice fiecărui cartier, așa cum se 
desfășoară pe evantaiul de coline 
din fața Galafei. Toate aceste fa
țete ale unui tot armonios, prin 
controversele lui, vorbesc de vîrsta 
și înțelepciunea efortului omenesc 
edificator pentru exprimarea unei 
sociabilități specifice. Frumos ne 
pare tot ce a reușit să obiectiveze 
în volume, ritm, culoare, ori în 
figuri monumentale, prezența unor 
idei și năzuințe semnificative pen
tru existența generațiilor de îna
intași. înțeleasă astfel cetatea lașilor 
este o comoară de plasticitate, o 
istorie națională scrisă în piatră și 
bronz. O asemenea frumusețe, 
comparabilă cu a Sucevei, cetății 
Alba lulia, dar superioară prin ma
sivitate- și continuitate, impune și 
obligă la un stil elevat de muncă 
pe edilii de azi.

Artiștii și arhitecții, ajutați de 
forurile de partid și de stat au 
elaborat un vast plan de păstrare 
și îmbogățire a monumentelor lașu
lui. El se va completa în concept 
și se va realiza treptat, dar unitar, 
în decursul anilor. Mă gîndesc cu 
un' fior de bucurie la clipa, mai 
mult sau mai puțin apropiată, cînd 
va renaște clădirea Academiei Mi- 
hăilene (există propunerea, foarte 
îndreptățită cred, ca ea să fie re
făcută pe baza planurilor și foto- 
g-r-aWer—ex-istente). -Ea va-avea de 
cîștigat în perspectivă și monumen
talitate prin noua poziție și struc
tură. Iși va arunca mai departe 
arcada de piatră spre Liceul națio
nal, constituind o poartă, Cu boltă 
specific moldovenească, o deschi
dere monumentală spre Piața Unirii. 
Poate aici se vor grupa statuile 
cronicarilor, pînă la Cantemir, și 
ale savanților de seamă care au 
urmat în istoriografia Moldovei. 
Ideea continuității și a unității na
ționale ar cîștiga astfel în profun
zime, culminînd cu grupul lui Cuza 
Vodă din centrul pieței celei noi. 
Aici hotelul care se ridică astăzi, 
cu 16 nivele, oferă un perete late
ral și altul pe toată verticala, orb 
deocamdată, dar gafa să deschidă 
ochii printr-un mozaic monumen
tal, care să completeze actual tema 
Unirii.

Prezența pregnantă a trecutului 
glorios este educativă pentru tî- 
năra generație, care va da numele 
pieței cuprinse intre Biblioteca 
Centrală Universitară și Casa de 
cultură a studenților. Unghiul de 
jos al pieței îl constituie esplanada 
și treptele de piatră de la Rîpa 
Galbenă, loc unde vor fi ampla
sate probabil cele 12 statui ale 
voievozilor moldoveni, din care 
doar două, ale lui Ion Vodă și Pe
tru Rareș, se mai cer terminate prin 
munca sculptorilor Bârleanu și Dă- 
măceanu. Astfel ansamblul monu
mental din incinta fără unghi de 
vedere a bibliotecii îșî va do- 
bîndi locul cuvenit. La înălțimea de 
la care a evocat trecutul și a con
stituit o culme a conștiinței na
ționale, Eminescu va domina panta 
acestei piețe.

Cu cit ne urcăm spre Copou 
memoria orașului se va concre
tiza tot mai mult în demnitatea 
lui statuară. Piața Universității,

Radu NEGRU

(Continuare in pag. a Il-a)
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Duminică seara a părăsit Ca
pitala președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
Mika Șpiliak, împreună cu soția, 
care, la invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și a soției sale, a făcut o 
vizită de prietenie în țara noas
tră.

La plecare, la gara Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, cu so
ția, Janos Fazekaș, vicepreședinte

★

Președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mika 
Șpiliak, și soția au vizitat duminică 
orașul Constanța și litoralul Mării 
Negre. Oaspeții au fost însoțiți de 
Janos Fazekaș, vice-președinte al 
Consiliului de miniștri, cu soția, 
Vasile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul României la 
Belgrad, Petre Nicolae, președinte
le Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Constanța, pre
cum și de Iakșa Petrici, ambasado
rul. Iugoslaviei.,1a București, Nisim 
Konfino, șeful de cabinet al preșe
dintelui Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, George Po- 
povici, prim-secretar al Ambasadei 
iugoslave, și alte persoane oficiale.

în timpul vizitei pe litoral, 
Gheorghe Dumitrașcu, arhitectul 
șef al orașului Constanța, i-a con
dus pe oaspeți prin zonele noilor 
ansambluri arhitectonice de la 
Mangalia Nord, Eforie Nord și Ma
maia și le-a vorbit despre soluțiile 
adoptate pentru rezolvarea unor 
probleme legate de amenajarea și 
modernizarea litoralului. De pe te
rasa hotelului „Parc" oaspeții au

al Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Mălnășan, ambasa
dorul României la Belgrad, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, și membrii ambasadei.

(Agerpres)
★

admirat panorama stațiunii Ma
maia.

Tot în cursul dimineții, vicepre
ședintele Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia și persoanele 
care l-au însoțit au făcut un popas 
în noua zonă industrială a ora
șului Constanța. La întreprinderea 
de morărit-panificație, inginerul 
Gheorghe Muscoi, directorul aces
tei unități, i-a încunoștințat pe 
oaspeți despre procesele tehnolo
gice care se desfășoară în întregi
me .automatizat. .

Programul vizitei a cuprins, de 
asemenea, Muzeul regional de ar
heologie și edificiul cu mozaic, 
unde oaspeții au fost întîmpinați 
de Vasile Canarache, directorul 
muzeului.

La amiază, Petre Nicolae a ofe
rit un dejun în onoarea președinte
lui Mika Șpiliak și a soției sale, 
la hotel „Europa" din Eforie Nord.

în cursul după-amiezii președin
tele Vecei Executive Federale a 
R. S. F. Iugoslavia și persoanele 
oficiale române și iugoslave care 
îl însoțesc s-au înapoiat în Capi
tală.

H REPERCUSIUNILE CRIZEI FINANCIARE BRITA
NICE : LIRA STERLINĂ A FOST DEVALORIZATĂ

■ ÎN CIPRU - NOI SCHIMBURI DE FOCURI; LA
ANKARA Șl ATENA - MĂSURI MILITARE

■ CONDAMNĂRI GRELE CERUTE DE PROCUROR ÎN 
PROCESUL DE LA ATENA

■ INCIDENTE ARMATE IZRAELIANO-IORDANIENE

(In pag. a IV-a)

Telegrame
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, a adresat regelui Laosului, Sri Savang Vatthana, urări cor
diale cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei sale de naștere.

Regele Sri Savang Vatthana, printr-o-telegramă, a exprimat vii mul
țumiri pentru urările transmise.

PROBE ACUZATOARE
A doua

Astăzi se deschide la Co
penhaga cea de-a doua se
siune a Tribunalului inter
național pentru cercetarea 
crimelor de război comise 
de S.U.A. în Vietnam, 
constituit la inițiativa lor
dului Bertrand Russel și a 
scriitorului și filozofului 
francez Jean Paul Sartre. 
Sesiunea va dura pînă 
la 1 decembrie. Tribu
nalul este alcătuit din 
reprezentanți de seamă ai 
opiniei publice din nume
roase țări, oameni de știin
ță. scriitori, juriști, medici.

După cum se știe, la pri
ma sesiune. ținută la 
Stockholm în primăvara a- 
cestui an, membrii tribuna
lului, cercetînd un mare 
număr de fapte, au ajuns 
la concluzia că guvernul 
S.U.A. este vinovat de un 
război de agresiune și de

sesiune a Tribunalului internațional Russel
bombardamente sistematice 
și deliberate contra popu
lației civile din R.D. Viet
nam. In legătură cu cea 
de-a doua sesiune m-am 
adresat dr. M. F. Kahn,

de-a doua sesiune a Tribu
nalului internațional ?

— La sesiunea de la Co
penhaga Tribunalul va exa
mina următoarele capete 
de acuzare referitoare la

Convorbire cu prof. dr. M. F. KAHN, 
membru al unei comisii de anchetă a „Tribunalului 

international Russel"

profesor la facultatea de 
medicină din Paris, mem
bru al unei comisii de an
chetă, care a fost în acest 
an atît în R. D. Vietnam 
cît și în Vietnamul de sud 
spre a culege probe pentru 
cea de-a doua sesiune a 
Tribunalului.

— Ce reprezintă cea

Vietnamul de sud, în spe
cial : dacă există agresiune 
în Vietnamul de sud ? dacă 
prizonierii de război sînt 
maltratați, dacă populația 
civilă este deportată în 
așa-numite „sate strategi
ce", dacă este masacrată 
sau înfometată ori trimisă 
în lagăre de concentrare ;

folosesc S.U.A. în acest răz
boi arme interzise de legile 
internaționale ?

în vederea celei de-a 
doua sesiuni au fost între
prinse mai multe acțiuni 
pregătitoare. Mai întîi. s-a 
efectuat o foarte importan
tă muncă de documentare. 
Ne bazăm pe numeroase 
mărturii din surse ameri
cane. Or, acestea sînt cele 
mai inatacabile ; apoi dis
punem de probe din sursă 
neutră — depoziții din par
tea unor persoane care au 
vizitat Vietnamul din mo
tive umanitare, ca medici, 
ziariști din R.F.G., Franța 
sau Elveția. Am adunat 
apoi diverse materiale din 
surse ale autorităților viet
nameze ; în plus, avem și 
mărturiile personale ale 
unor cetățeni vietnamezi.

La toate acestea se adaugă

munca efectuată în diverse 
țări europene de comisii’ei 
specializate ale Tribunalu
lui : o comisie de documen
tare, o comisie juridică, 
una științifică (din care fac 
și eu parte). Această din 
urmă comisie este însărci
nată cu stringerea de do
vezi tehnice, cu studierea 
și analizarea științifică a 
pieselor acuzatoare ; sau 
cu reproducerea unor ex
periențe științifice și cu a- 
nalizarea anumitor arme 
utilizate de americani. Ma
teriale importante va fur
niza Tribunalului comisia 
de anchetă care a făcut 
cercetări în Vietnamul de 
sud.

Al. GHEORGHIU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Conferința organizației 
regionale de partid Ploiești

La Ploiești, important centru al 
Industriei petroliere românești,- s-au 
desfășurat duminică lucrările Con
ferinței organizației regionale de 
partid. Conferința a prilejuit o te
meinică dezbatere a documentelor 
plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie, dezvăluirea a noi re
surse și posibilități de dezvoltare 
economică a regiunii, de dinami
zare a forțelor creatoare ale oame
nilor muncii de pe aceste locuri. 
Părticipanții la conferință și-âu 
exprimat deplina adeziune față de 
măsuh'le cuprinse în documente, 
hotărîrea fermă de a-și consacra 
toate forțele pentru înfăptuirea lor. 
La Conferință a participat tov. 
Andrei Păeuraru. șef de secție la 
C.C. ăl P.C.R., și alți activiști ai 
Comitetului Central al partidului.

Deschizind dezbaterile, tovarășul 
Dumitru Balalia, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al comite
tului regional de partid, a subliniat 
că recentele măsuri adoptate de 
plenara din octombrie se înscriu 
organic în mărețul program elabo
rat de Congresul al IX-lea 
al partidului, pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii ac
tivități economice, dezvoltarea 
multilaterală a societății noastre 
socialiste și creșterea continuă a ni
velului de trai al poporului. Mă
surile de perfecționare a activi
tății economice și sociale stabilite 
de plenară — a arătat el — reflec
tă cu putere creșterea rolului con
ducător al Partidului Comunist Ro
mân în viața țării, constituie o 
nouă și prețioasă contribuție la gă
sirea celor mai bune soluții pentru 
rezolvarea problemelor complexe 
ale construcției socialismului în pa
tria noastră. Vorbitorul a relevat 
că documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. au fost dezbătute în nume
roase întreprinderi și instituții din 
regiune, în sesiuni și ședințe lăr
gite ale comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, oamenii mun
cii făcînd sugestii și propuneri in
teresante.

Numeroși participant la discuții 
au apreciat în mod deosebit măsu
rile preconizate în vederea apro
pierii conducerii de producție, lăr
girii atribuțiilor întreprinderilor, 
care vor contribui la valorificarea 
mai intensă a potențialului tehnic 
și uman din unitățile industriale, 
la creșterea eficienței întregii acti
vități economice. Experiența noas
tră. a spus tov. Ilie Cîșu, secretar 
al comitetului regional de partid, 
arată că este posibilă organiza
rea și conducerea unor unități e- 
conomice mari, formate din mai 
multe întreprinderi cu profil simi
lar. avînd răspundere efectivă și 
fiind direct cointeresate în îndepli
nirea planului. In acest an, ca ur
mare a aplicării studiilor și măsu
rilor de organizare științifică, au 
fost, unificate trusturile de extrac
ție Ploiești și Tîrgoviște, ceea ce a 
avut ca efect o mai bună utilizare 
a cadrelor tehnico-inginerești, re
ducerea cheltuielilor administra- 
tiv-gosoodărești cu circa 2,2 mili
oane lei.

Referindu-se la problemele orga
nizării sistemului de conducere pe 
trei verigi — întreprindere, centra
lă industrială, minister — tov. 
Dumitru Nistor, director general al 
uzinei „1 Mai“-Ploiești, a formulat 
propunerea ca în construcția de u- 
tilaj petrolier să funcționeze o cen
trală industrială cu sediul la Plo
iești — oraș unde este concentrat 
principalul nucleu de producție în 
această ramură. De asemenea, el 
a propus ca de această centrală să 
aparțină și Institutul de proiectări 
și cercetări pentru utilai petrolier.

Tov. Gheorghe Tănăsoiu, di
rectorul Uzinei de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, a arătat că 
prin constituirea de centrale in
dustriale se vor soluționa și defi
ciențe bine cunoscute în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale. 
Iată, de pildă, sîntem în a 
doua jumătate a lunii noiem
brie și nu dispunem încă de 
450 tone laminate, strict necesare 
producției din acest trimestru. Si
gur că această situație ne va deter
mina să folosim ca și pînă acum 
alte materiale, de obicei supradi
mensionate. ceea ce mărește con
sumul de metal și. implicit, prețul 
de cost al producției. Socotesc că. 
prin trecerea unora dintre sarcini
le de aprovizionare și desfacere în 
atribuția centralelor si prin lăr
girea competențelor întreprinderi
lor se va lichida această serioasă 
lacună a producției actuale.

Tov. Gheorghe Alecu, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Ploiești, a adus în discuție 
între altele, problema organizării 
mai bune a conducerii producției 
pe marile platforme industriale, 
cum este și complexul de la Brazi. 
Consider, a sous el. că se Va obți
ne o eficiență economică mai ri
dicată dacă cele două mari între
prinderi existente aici — rafinăria 
și combinatul petrochimic — vor 
fi subordonate aceleiași centrale.

In aceeași ordine de idei, tov. 
Bujor Olteanu, director general al 
Rafinăriei Brazi, a făcut propune
rea ca în cadrul centralei industri
ale de rafinării să se creeze sectoa
re bine pregătite în domeniul a- 
provizionării cu materii prime (ac
tualele unități : întreprinderea de 
transporturi țiței-condlicte și Baza 
de aprovizionare rafinării nu sa
tisfac întrutotul cerințele). în do
meniul desfacerii produselor pe 
piața internă și externă precum și 
o întreprindere specializată pentru 
revizia și reparația instalațiilor 
tehnologice.

Relevînd importanța și eficiența 
conducerii planificate, a coordonă
rii unitare a întregii economii, tov. 
Vasiie Ardeleanu, directorul sche
lei Boldești, Alexandru Șoriceanu, 
strungar la Uzina de mecanică fină 
Sinaia, Maria Gîlmeanu, secretar 
gl comitetului de partid de la în-» 

treprinderea textilă „Bucegi" Pu
cioasa, și alți delegați au vorbit pe 
larg despre urmările pozitive pe 
care le vor avea măsurile preconi
zate în vederea creșterii rolului și 
atribuțiilor întreprinderilor în ela
borarea, fundamentarea și executa
rea planului, în conducerea activi
tății lor productive și îmbunătă
țirii sistemului de cointeresare ma
terială. Ei s-au referit la modul 
inovator în care proiectul de Di
rective preconizează aplicarea în 
practică a principiului conducerii 
colective în activitatea economică, 
precum și a gestiunii economice 
proprii în toate unitățile.

In cuvîntul lui, tov. Ion Micăle. 
directorul sucursalei regionale a 
Băncii Naționale. a apreciat că 
măsurile preconizate in vederea 
îmbunătățirii finanțării și credită
rii producției și investițiilor, și a 
sistemului de prețuri, vor contri
bui la stimularea întreprinderilor 
în reducerea cheltuielilor de pro
ducție și utilizarea rațională a fon
durilor, în desfășurarea unei acti
vități rentabile. Tov. Ion Alexan
dru, președintele Consiliului regio
nal al U.G.S.R., a subliniat necesi
tatea extinderii nofmării tehnice, 
fundamentată științific, care este 
o importantă rezervă de creștere 
a productivității muncii.

In scopul creșterii rolului cerce
tării tehnico-științifice in procesul 
amplu al reproducției sociale și în
tăririi legăturii între activitatea de 
cercetare și producție, tov. Gheor
ghe Aldea. directorul Institutului 
de cercetări forai-extracție Cîmpi- 
na, a sugerat ca Consiliul Național 
al Cercetării Științifice să acorde 
mai multă atenție calificării cadre
lor de cercetători și să organizeze 
anumite forme de perfecționare a 
pregătirii lor.

Alți participanți la dezbateri, 
printre care tov. Constantin Sandu, 
prim secretar al Comitetului raional 
de partid Buzău, Gheorghe Haivei, 
directorul I.A.S. Tohani. și Gheor
ghe Mareș, directorul S.M.T. Cio
cani, au făcut propuneri pentru 
folosirea mai bună a pămîntului, 
punerea în valoare a terenurilor în 
pantă, a suprafețelor mlăștinoase, 
pentru utilizarea rațională a forței 
de muncă și cointeresarea materia
lă a lucrătorilor din agricultură.

Un loc important în cadrul dez

Conferința a adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se spune, printre altele :

Participanții la Conferința organizației regionale de partid 
Ploiești, dezbătînd pe larg importantele documente aprobate de 
Plenara Comitetului Central a) Partidului Comunist Român din 
5—6 octombrie a.c., dau o înaltă apreciere programului amplu de 
acțiune elaborat de partid în scopul înfăptuirii istoricelor holăriri 
ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Ei văd 
în aceste documente propriul lor program de viață șl de muncă, 
o chemare fierbinte la promovarea curajoasă a inițiativei și spiri
tului gospodăresc

Sîntem mîndri că putem raporta conducerii’ partidului impor
tantele realizări ale colectivelor întreprinderilor din regiune care, 
in zece luni, au dat peste plan o producție globală în valoare de 
395 milioane lei, economii suplimentare la prețul de cost pe 9 luni 
în valoare de 232 milioane lei și beneficii suplimentare de 304 mi
lioane lei. De asemenea, depășind sarcinile de producție, oamenii 
muncii din agricultura regiunii au livrat peste plan, la fondul 
central al statului, 41 000 tone de cereale. Ne angajăm ca, în conti
nuare, să intensificăm și mai mult munca pentru a realiza sarci
nile planului de stat pe anul 1967 pînă în jurul datei de 21 decem
brie și să pregătim temeinic producția anului viitor.

Conferința organizației regionale de partid Ploiești exprimă ade
ziunea deplină a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii față 
de politica externă a partidului și statului nostru, care corespunde 
intereselor fundamentale și aspirațiilor poporului român.

In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din re
giune, încredințăm Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, pe Dumneavoastră personal tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea mărețului 
program elaborat de partid în scopul înfloririi și ridicării pe noi 
trepte ale civilizației și progresului a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România

baterilor conferinței l-a ocupat pro
iectul Principiilor de bază cu pri
vire la îmbunătățirea organizării 
administratiy-terițoriale și sistema
tizarea localităților rurale. Mai 
mulți delegați, printre care tov. 
Constantin Marinov, secretar al 
Comitetului regional de partid, și 
Nicolae Tăbîrcă, președintele co
mitetului executiv al sfatului popu
lar regional, au relevat că împăr
țirea administrativă actuală nu mai 
corespunde puternicei dezvoltări 
economice și sociale a țării, creea
ză paralelisme și suprapuneri în 
munca de îndrumare și control, 
duce la umflarea exagerată a per
sonalului administrativ. Ei și-au 
exprimat convingerea că prin tre
cerea la noile forme de organizare 
administrați v-teritorială, localități 
ce au fost în mod tradițional centre 
importante administrative și cultu
rale, ca Tîrgoviște, veche cetate de 
scaun, și Buzău, vor cunoaște o 
dezvoltare multilaterală, la nivelul 

Noua aripă a hotelului „Bulevard" din Sibiu

posibilităților și resurselor mari de 
care dispun.

Cît privește acțiunea de siste
matizare a localităților rurale, tov. 
Ion Mărășescu, directorul D.S.A.P.C. 
Ploiești, a arătat că tendința de 
concentrare a populației spre satul 
de centru nu este numai o proble
mă administrativă, ci o chestiune 
vitală pentru dezvoltarea satului și 
ridicarea nivelului de viață a locui
torilor din mediul rural. Deoarece 
aceasta este o acțiune de lungă 
durată, pentru a crea totuși un 
cadru de perspectivă construcțiilor 
actuale, a spus vorbitorul, consider 
necesară pentru început elabora
rea unor schițe de sistematizare 
simplificate, care pot fi realizate 
într-un timp mai scurt.

Mai mulți vorbitori, între care 
Ion Sirbu, secretar al Comitetului 
regional de partid, și Niculina Cos- 
tescu, profesoară la Liceul din Pu
cioasa. au relevat legătura organică 
dintre politica internă și externă a 
partidului, aportul pe care țara 
noastră îl aduce prin creșterea for
ței sale economice și dezvoltarea sa 
multilaterală la creșterea puterii 
sistemului mondial socialist în an
samblul său, la lărgirea influenței 
socialismului în lume, la întărirea 
forțelor mondiale antiimperialiste,' 
a forțelor păcii și progresului.

în încheierea dezbaterilor confe
rinței a luat cuvîntul tov. Dumitru 
Balalia, prim secretar al Comite
tului regional de partid. Arâ- 
tind că în cele zece luni care 
au trecut din acest an s-au 
obținut realizări remarcabile în 
economie, vorbitorul a subliniat 
că trebuie intensificată munca atit 
în întreprinderile industriale cît și 
pe șantierele de construcții, unde 
mai este de executat, în noiembrie 
și decembrie, un volum de circa 24 
la sută din planul anual de inves
tiții. Cu atît mai mult cu cît unele 
obiective industriale — Fabrica de 
zahăr Bazău. secția de lînă pieptă
nată de la întreprinderea „Doro- 
banțul“-Ploiești și instalația de hi- 
drofinare a motorinei de la Rafină
ria Brazi — nu au intrat îh func
țiune la termenele prevăzute. Vor
bitorul a subliniat apoi necesitatea 
urmăririi mai atente a livrării 
producției planificate la export, 
pregătirii temeinice a producției și 
investițiilor anului viitor, fructifi

cării cît mai depline a studiilor și 
soluțiilor preconizate cu prilejul 
acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii și de renta
bilizare a produselor. Tov Dumitru 
Balalia s-a referit, în continuare, la 
necesitatea ca organele și organiza
țiile de partid să-și perfecționeze 
continuu stilul și metodele de 
muncă, în vederea abordării efi
ciente a diferitelor laturi ale acti
vității economice, politice și orga
nizatorice.

★
Lucrările conferinței, desfășurate 

într-o vie atmosferă de muncă sti
mulativă și creatoare, au reflectat 
puternic hotărîrea oamenilor mun
cii de a traduce în fapt obiectivele 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și măsurile ce vor fi adop
tate de Conferința națională a 
partidului.

Nicolae PANTILIE 
Constantin CAPRARU

Toamna pe eleșteu

„.PASTEUR 
cercetări și realizări

Poate să pară curios, dar 
există și activități in care 
munca creatoare, productivă 
tinde către... scăderea canti
tativă a producției. Este 
vorba de un anacronism ? 
Nicidecum. Așa stau lucru
rile de exemplu la INSTI
TUTUL DE CERCETĂRI 
VETERINARE și biopre- 
PARATE „PASTEUR" din 
București.

Datorită rezultatelor bune 
înregistrate în prevenirea u- 
nor hoit grave la animale : 
pesta porcină, febra aftoasă, 
salmonelozele, tuberculoza 
și variola la păsări etc. astăzi 
se cer mai puține prdduse 
biologice necesare prevenirii 
acestora. S-a ajuns implicit 
la reducerea producției de 
seruri și vaccinuri a institu
tului.

— Este rezultatul logic al 
unei activități reunind 
contribuțiile diverse ale 
specialiștilor ce-și axează 
căutările spre sporirea efici
enței în munca de prevenire 
a bolilor la animale, ne rela
tează dr. TRAI AN NEGRU- 
Ț1U, directorul institutului. 
Trebuie însă spus, mențio
nează interlocutorul nostru, 
că în același timp cu dimi
nuarea cantităților unor se
ruri și vaccinuri se poate 
vorbi de o îmbunătățire ca
litativă și de o diversificare 
continuă a gamei lor. Sorti
mentele pe care le produ
cem astăzi cuprind 58 de 
preparate biologice folosite 
pentru menținerea stării de 
sănătate a șeptelului, dez
voltării sale corespunzător 
sarcinilor cincinalului.

O mențiune specială tre
buie făcută activității de 
preparare a vaccinurilor 
pentru prevenirea unor boli 
cu evoluție gravă la anima
le, activitate la care au a- 
dus o contribuție substanți
ală colectivele de cercetă
tori conduse de dr. Mircea 
Popa, dr. Ion lsopescu, dr. 
Ion Suhaci și alții.

Rezultate foarte bune au 
fost obținute în cercetare și

MONUMENTELE IAȘULUI
(Urmare din pag. I)

unde fîntîni dreptunghiulare, cu 
pantă dublă de scurgere, vor oglindi 
grupuri simbolice de tineri, care au și 
fost turnate în bronz de sculptorii Bâr- 
leanu și Guguianu, va fi încadrată de 
statui. îmi aduc aminte, din copilărie, 
de inspiratul cap al filozofului Vasiie 
Conta și de severitatea liniilor unui 
monumental Titu Maiorescu, al căror loc 
este lîngă Xenopol și Kogălniceanu, pe 
care tineretul studios îi cunoaște și-i 
venerează deopotrivă. Cîndva dalta unor 
sculptori a răspuns întrebărilor pe care 
imaginafia studenților le formula cu 
privire la chipul dascălilor luminați ai 
acestui popor. Efortul artistic și educa
tiv, în acest domeniu, se cere reluat și 
amplificat. Pe aici a trecut războiul, dar 
opera de reconstrucție materială și spiri
tuală a ajuns astăzi la acea zonă înaltă 
cînd viitorul se sprijină temeinic pe 
trunchiul de piramidă al trecutului, cînd 
valorile noi se ridică din seva celor cu 
trudă adunate de acest popor. Ne 
aducem, cu tot mai multă perseverentă, 
aminte de momentele și figurile repre
zentative ale istoriei noastre, nu pen
tru a le contempla pur și simplu, 
ci pentru a le urma exemplul în fapte. 
Statuile savanfilor Ibrăileanu, Philippide, 
Petre Andrei și ale unui întreg areopag 
de profesori iluștri vor deveni prezente 
înălțătoare prin truda celor mai buni 
sculptori contemporani. Efigia unor sa
vant! ca Poni, Cernătescu, ai căror ur
mași lucrează la Institutul de chimie, se

în producția mijloacelor imu- 
noprofilactice contra febrei 
aftoase care, alături de alte 
măsuri, au făcut ca țara 
noastră să se situeze printre 
țările cu cea mai bună si
tuație epizootologică, din a- 
cest punct de vedere. La 
obținerea unor asemenea re
zultate a contribuit întregul 
colectiv al secției respective, 
din care amintim pe dr. 
Valerin Dohotaru, dr. Aurel 
Vercan, dr. Ilie Marinescu.

In afară de vaccinuri, in
stitutul mai prepară seruri 
imune necesare protejării 
imediate a animalelor în a- 
numite situații epizootologi- 
ce, precum și o categorie 
aparte de biopreparate (pro
duse revelatoare și pentru 
serodiagnostic), folosite în 
vederea descoperirii cazuri
lor de infecții ascunse la 
animale, acestea constituind 
punctul de plecare în ac
țiuni de prevenire a mai 
multor boli.

Noile condiții de creștere 
și exploatare a animalelor în 
unități de tip industrial, cu 
efective tot mai mari, ridică 
probleme mai puțin cunos
cute și încă nesoluționate pe 
plan mondial. Pentru a răs
punde cerințelor actuale ale 
terenului, colective de cer
cetători, ca de exemplu cel 
din secțiile și laboratoarele 
de „epizootologie și diag
nostic" condus de dr. Petru 
Jivoin, „bolile păsărilor", 
condus de dr. Virginia Stoe- 
nescu, „bolile taurinelor", 
condus de dr. Grigore Con
stantin, și colectivele altor 
secții și laboratoare duc o 
muncă susținută, concretiza
tă într-o serie de rezultate 
care stau la baza mai multor 
soluții și recomandări pen
tru practica apărării sănătă
ții animalelor.

La dispoziția cercetători
lor se afla astăzi aproape 100 
de săli-laborator cărora li 
s-au alăturat recent noile la
boratoare de fiziopatologie 
și de culturi de țesuturi. Ele 
permit să se aprofundeze u- 
nele studii menite să ducă 
la soluții noi, eficiente, pen

tru rezolvarea unor probleme 
actuale la noi în țară ca și 
pe plan mondial.

Consemnarea unor rezul
tate obținute pipă acum 
este menită să pună în 
lumină faptul evident 
că cercetătorii Institutu

lui „Pasteur" au toate 
condițiile pentru o contri
buție din ce în ce mai ma
re la Rezolvarea problemelor 
majore din acest important 
domeniu de activitate.

Aurelia GOLIANU

cinema
• O fată fericită : Patria (completare Efemere)
— 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Luceafărul (com
pletare Stîrcul, pasăre reptilă) — 11,13 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, Feroviar — 10,15 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ; 20, Excelsior — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.45 ; 
21 (la ambele completarea Arnlonie), Modern 
(completare Laboratorul vieții) — 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
@ Loana : Republica (completare Micii înotă
tori) — 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 : 19,15 ; 21,30,
București (completare Stîrcul, pasăre reptilă) —
10.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
q Profesorul distrat : Capitol (completare Aven
turile Iul Bobo-City) — 11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30; 
20,45, Gloria (Completare Ziua recoltei 1967) —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia (comple
tare Orizont sUințific nr. 9/19G7) — 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
© Ocolul : Central (completare Efemere) — 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Un minut de adevăr : Cinemateca — 10 ; 
12 ; 14.
• Zece negri mititei : Festival (completare 
Micii înotători) — 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Gri- 
vița (completare Mlaștina tăcută) — 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis (completare Tămăduire)
— 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30, Flamura (completare
Aventurile lui Bobo-City) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : Victoria (completare Ori
zont științific nr. 9/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, Bucegi (completare Micii înotători)
— 9—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Dulcea pasăre a tinereții — cinemascop : 
Lumina — 9,15—16,15 în continuare.
O Salvele Aurorei : Lumina (completare Efe
mere) — 18,30 ; 20,30.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Să-mi faceți una ca asta ! : Doina (comple
tare Mărășești... 50 de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,30 ; 21.
• Singur pe lume : Union (completare Băiețelul 
care făcea totul pe jumătate) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Galapagos — Retrospectivă jubiliară : Tim
puri noi — 9—21 în continuare.
• Operațiunea Crossbow : Giulești (completare 
Legenda) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora (completare 
Orașul) — 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Căutătorii de aur din Arkansas : înfrățirea 
între popoare (completare Favoritul) — 14 ; 16 ; 
18 ; 20.
• Agonie și extaz : Dacia — 7,30—20,45 în con
tinuare, Drumul sării (completare Permanențe)
— 14,30 ; 17,15 ; 20.
• Climate : Buzeștl — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Femeia necunoscută : Crîngași (completare 
Gustav pacifistul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări : Unirea (com

cere păstrată pentru acest loc, atit de 
frecventat astăzi de specialiștii străini.

Mai sus, pe culmea dealului, s-au de
finitivat proiectele unor fîntîni lîngă 
Institutul agronomic „Ion lonescu de la 
Brad" și alcătuirea rozariului de la 
Grădina botanică, lucrări pe care le-am 
dori epurate de banalitatea și grotescul 
unor execufii pripite. Am dori ca ele să 
nu repete butaforia acelei fîntîni din 
Copou, propusă astăzi dărîmării. Va-, 
loarea monumentală a acestei părfi a 
orașului, reorganizarea memoriei lui, ar 
avea de cîștigat prin corectarea ampla
sării unor statui. De pildă ecvestra 
„Șarjă de la Prunaru", care evocă în 
maniera romantică a lui Dumitrescu- 
Bârlad un episod important din primul 
război mondial, și-ar găsi locul în faja 
cazărmii. Aplicarea proiectului de care 
aminteam presupune o muncă, unitară și 
adecvată, care să nu forjeze memoria 
de dragul ornamentului.

lașul trăiește intens opera de edifi
care a socialismului, nutrindu-și stilul 
propriu din memoria tradițiilor științi
fice și culturale de prestigiu. Două an
sambluri de mare frumusețe, deplin re
prezentative, au început să cîșfige 
perspectivă prin conturarea piefelor din 
fata Teatrului National și a Palatului 
culturii, degajate treptat din aglome
rarea unor clădiri minore și nesemnifi
cative. Aici se vor grupa statuile marilor 
artiști și interpreji, care au ilustrat 
crea)ia dramatică și muzicală româneas

Centenarul 

școlii 
din Lelești

în comuna Celești din raio
nul Gorj s-au desfășurat du
minică festivitățile prilejuite 
de împlinirea a 100 de ani de 
la înființarea școlii din loca
litate.

O clădire din bîrne cu o 
singură încăpere, un învăță
tor și cîțiva elevi în 1867, la 
înființare — o școală de 8 ani 
cu 7 săli de clasă, (alături de 
alte trei școli) mai bine de 
300 elevi și 15 cadre didactice 
in acest an Școlar — sînt ci
fre care redau sintetic dinamul 
parcurs de școala din această 
comună pînă in prezent.

Formațiile artistice ale școlii 
șl corul căminului cultural 
din localitate, aflat în al 6-lea 
deceniu de activitate, au pre
zentat un frumos program 
dedicat evenimentului.

Cei prezenți au vizitat apoi 
școală uhde au fost organizate 
diferite expoziții de artă popu
lară, didactică și altă care 
prezintă istoricul școlii.

CU prilejul sărbătoririi cen
tenarului școlii. Colectivul di
dactic, elevii și cei prezenți la 
festivități au adresat C.C. al 
P.C.R. o telegramă în care, 
exprimindu-și adinca recunoș
tință față de partid, pentru 
grija părintească ce o poartă 
invățămîntului, se angajează 
Să-și sporească eforturile pen
tru a obține rezultate și mai 
bune in procesul de educare 
și pregătire a tinerei generații.

pletare Orizont științific nr. 9/1967) — 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Oameni in rulotă : Flacăra (completare Ori
zont științific nr. 9/1967) — 14,30—20,30 în con
tinuare.
• Procesul de la Verona : Vitan — 14,30—20,30 
în continuare.
• Un idiot la Paris : Miorița (completare Des
pre fumat) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
Volga (completare Pilule II) — 9,30—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45.
• Spartacus (Ambele serii) : Popular — 15,30 ;
10.30.
• Prostănacul : Arta (completare Baronul) — 
9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Marele restaurant : Munca (completare Bă
iatul și cărbunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 : 20,30.
• Subteranul : Moșilor (completare Pilule II) 
— 15 ; 17 ; 19 ; 21, Cotroceni (completare Favori
tul) — 15,30 ; i8 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : Cosmos (comple
tare Foarfecă și băiețelul) — 14,30—20,30 în con
tinuare.
• Fan tom as contra Scotland Yard : Viitorul 
(completare Băiatul și cărbunele) — 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
• Cum să furi un milion : Colentina (comple
tare Gustav nu-șl cumpără mașină) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Veselie la Acapulco : Floreasca (completare 
Baronul) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sfidarea : Rahova (completare Micii înotă
tori) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Amprenta : Progresul (completare Băiatul și 
cărbunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Pasărea Phonix : Lira — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Sus mîinlle, domnilor polițiști î : Ferentari 
(completare Orașul fără străsi) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Fanfan la tullpe : Pacea (completare Aventu
rile Iul Bobo-City) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

teatre
• Opera română : Don Juan — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Țara surtsulul 
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’* (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Romulus cel 
Mare (spectacol prezentat de Teatrul de stat 
din Oradea) — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
• Teatrul „Giulești" (în sala Studio a Teatru
lui Național „I. L. Caragiaie") : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) : Scandal la Boema — 19,30.

că. Una din laturile primei pie)e va fi 
în întregime nouă, și ea se cere să fie 
la înălțimea valorică, artistică, a piese
lor învecinate. Cît privește Piafa Pala
tului culturii, dominată acum de statuia 
lui Ștefan cel Mare, va fi în viitorul 
apropiat un ansamblu complex în care 
se vor confrunta armonios epoci diferite 
ale istoriei Moldovei.. Memoratoriul în 
piatră ridicat anul trecut cuprinde piese 
rare și frumoase care merită un capitel 
de piatră în locul celui de plastic. Re
constituită, casa lui Dosoftei, poate cea 
mai veche și semnificativă clădire din 
lași, va cere în fafa acestei foste biblio
teci efigia acestui cărturar și poet. Ea 
ar dialoga astfel cu școala și statuia lui 
Asachi, precum și cu noile clădiri ad
ministrative care sînt ridicate acum în 
roșu. Va fi un spectacol unic în felul lui, 
grăitor pentru orice generație prezentă 
ori viitoare. In faja unei alcătuiri atît 
de ample a memoriei obiectivate se va 
înălța pe verticale noi moralul celor 
tineri ca și al celor încerca), de vîrstă.

In cartierele noi, sau în cadru! unor 
clădiri și ansambluri recent ridicate sînt 
locuri și planuri larg deschise vederii, 
pe care nu trebuie să le lăsăm uniforme, 
monotone. Ele oferă și prin semnifica
ția lor nouă, de avînt constructiv, în
tr-un cadru de echitate socială, de 
bunăstare și prcrgres, un prilej de evo
care a eroilor clasei muncitoare, care 
s-au jertfit pentru acest prezent fericit. 
In cartierele Nicolina, Socola, Cantemir 
au avut rădăcini temeinice tradițiile de

luptă ale poporului nostru, ele pot in
spira pe sculptori, și prin intermediul 
mesajului artei lor pot aefiona asupra 
conștiinfei constructorilor socialismului. 
In cadrul arhitecturii noi, a instituțiilor, 
școlilor, uzinelor este destul loc pentru 
opere monumentale. Perefii Orbi au de
venit luminoși la școala „Ibrăileanu", 
prin mozaicul semnat de artiștii Matyus 
și Grigoraș. De o rezolvare plastică fe
ricită s-a bucurat și fafada școlii „Can
temir". Mai sînt multe asemenea școli 
noi, dar mă gîndesc mai ales la apliurile 
metalice, sau la alte modalități plastice 
pentru a da expresie unor fafade impor
tante, cum ar fi panourile de zidărie de 
la noua fabrică „Țesătura" amplasată pe 
o arteră principală. Podurile, pasarela 
spre Bucium oferă tot âtîtea prilejuri 
de gîndire și joc al imaginației crea
toare. Un proiect al ceramistei Filifc- 
reanu oferă o solufie plastică originală 
și ușor de realizat, care promite să 
transforme intrările în orâș din locuri 
comune în expresii ale ospitalității lui 
calde și demne.

O gîndire unitară, o sinteză plastică 
izvorîtă din istoria orașului poate feri 
de stereotipie și ornamentare nesemni
ficativă. Aș critica, din acest punct de 
vedere, goana unora după forme fără 
un confinut sesizabil, cum ar fi mozaicu
rile orizontale, pe care nu le pofi privi 
decît de pe acoperiș sau din avion.

Visez alături de concetățenii mei un 
lași impunător nu numai prin aerul al
băstrui al colinelor încărcate de turle și 
edificii verticale, ei și prin prestanfa 
bronzului și marmurei statuilor sale. 
Flntînile să cînte cu gurile de apă, cera
mica și mozaicurile să Incinte prin cu
loare, vorbind de prezenta dîrză Șl 
dreaptă a unui popor întemeietor șl 
păstrător de cultură, original prin izvoa» 
rele și năzuințele umenităjil șal*,
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HANDBAL

„CUPĂ BUCUREȘTIULUI"
Pentru handbaliștii noștri frun

tași, ca de altfel și pentru cei din 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. tradiționala competiție 
„Cupa Bucureștiului" (ediția a 
VHI-a) ce se desfășoară în sala 
Floreasca a prezentat, în linii mari, 
obiective asemănătoare. In afara 
dorinței firești de a se clasa cît 
mai bine la finele întrecerilor, pri
lejul a fost folosit drept prim punct 
de plecare al pregătirii pentru 
campionatele mondiale din 1970 
(Franța). Prezentînd două echipe — 
de seniori și de tineret — specia
liștii noștri verifică acum posibili
tățile unui număr mai larg de ju
cători, cărora ulterior li se vor a- 
dăuga și alți selecționabili, în pre
zent indisponibili sau ieșiți din for
mă.

Ieri, în penultima zi a „Cupei 
Bucureștiului" maestrul emerit al 
sportului Olimpiu Nodea (actual
mente antrenor la echipa „Stea
ua"), spunea : „Evoluția handbaliș- 
tilor este, în general, neconcluden
tă. Randamentul inconstant, cu pe
rioade de minusuri la ambele 
noastre echipe se datorează și 
faptului că ne aflăm după încheie
rea campionatului intern și la în
ceputul sezonului internațional de 
sală. Oricum, însă, selecționabilii 
ar trebui să arate mai multă am
biție pentru recucerirea „piscului* 
de pe care am fost detronați la 
C. M. din Suedia.

în ce privește celelalte echipe o 
impresie 
goslavii, 
Cu toate 
formația
bază din echipa campioană (a- 
ceasta a jucat zilele trecute, în 
C.C.E., cu campioana Islandei), 
iugoslavii au dovedit multă iorță 
de joc, rezistență fizică, siguranță 
atît în apărare, cît și în atac. Po
lonezii au arătat o bună pregătire 
atletică, dar repertoriul lor de pro
cedee tehnice în atac mi s-a părut 
sărac, orientarea tactică slabă. 
Ieri, în meciul cu Iugoslavia, n-au 
știut să valorifice cît de cît minu
tele în care adversarii lor aveau 
pe teren doar trei-patru oameni. La 
echipa U.R.S.S. am remarcat o oa
recare creștere a potențialului o- 
fensiv, mai ales prin forța de șut 
a lui Juravliov. în sfîrșit handbaliș
tii maghiari par ieșiți din formă 
deși ieri seară au făcut („ajutați" 
și de prima noastră selecționată) 
un joc destul de bun".

Penultima etapă a „Cupei Bucu
reștiului', desfășurată ieri, s-a în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Iugoslavia — Varșovia 24—9 ; 
U.R.S.S. — București (tineret) 
18—17; București — Budapesta 
17—16. Competiția se încheie as-

tăzi, cu partidele U.R.S.S. — Var
șovia ; București (tineret) — Buda
pesta ; București — Iugoslavia. 
Programul începe la ora 17.

CAMPIONATUL DE HOCHEI

Rotaru (București-tineret) înscrie din plonjon
Foto : S. Cristian

ȘAH: AU MAI RĂMAS 
CINCI RUNDE

DIN LUMEA

deosebită mi-au lâsat iu- 
mult schimbați în bine, 
că și-au întinerit serios 

și le lipsesc jucători de

Eoshtate în dubla intîlnire 
de polo de la Floreasca

Duminică dimineața la ba- 
• zinul Floreasca s-a disputat 
meciul revanșă de polo pe 
apă dintre echipele Dinamo 
București și Dynamo Magde
burg. Victoria a revenit echipei 
vizitatoare cu scorul de 6—5 
(1—1, 2—1, 3—1, 0—2). In pri
mul meci, Dinamo București 
cîștigase cu 9—4.

Conlucrarea

dintre „TEHNIC"

Aseară, in meci re
vanșă, echipele repre
zentative de hochei 
pe gheață ale Româ
niei și R. D. Germa
ne au terminat la e- 
galitate : 2—2. De re
marcat că 
repriză, 
noștri au condus cu 
2—0, în a doua nu s-a 
marcat nici un gol, 
iar în a treia, oaspe
ții au egalat, irtscriind 
două goluri. Un re
zultat bun pentru e- 
chipa 
fiind că hocheiștii oas-

in prima 
hocheiștii

noasttă, știut

peți activează în gru
pa A a campionatului 
mondial. Ieri, cei mai 
buni de pe teren au 
fost portarii : Dumi
tra? (România) 
Piirschel (R.D.G.).

'Astăzi, miine și 
zilele următoare 
săptămînii în curs, 
patinoarul 
„23 August'" 
pitală vor avea loc 
meciurile primului tur 
al campionatului re
publican. Iată echi
pele participante : 
STEAUA (campioană

în 
ale 
pe 

artificial 
din Ca-

pe 1966), DINAMO 
BUCUREȘTI, AV1N- 
TUL MIERCUREA 
CIUC, AGRONOMIA 
CLUJ, PETROL-GEO- 
LOGIE BUCUREȘTI 
(fostă Politehnica), 
T1RNAVA ODORHE1, 
AVINTUL GHEOR- 
GHIENI.

Programul de azi 
este următorul : Agro- 
nomia-Tirnava (ora 9), 
Avîntul M. Ciuc-Pe- 
trol-Geologie (ora 17), 
Steaua-Avîntul Gheor- 
ghieni (ora 19).

„Runda do ieri a marcat intrarea în 
ultima parte a turneului final al cam
pionatului individual ele șah. Din a- 
cest moment, interesul spectatorilor — 
spunea arbitrul principal Gh. Moklo- 
veanu — este captat de frămîntările 
părții superioare a clasamentului. 
Deocamdată, în fruntș este instalat, 
neînvins, campionul de anul trecut, 
Florin Gheorghiu, al cărui start însă a 
fost, oarecum, neconvingător. Se
cundanții săi apropiați. Radovici (de 
asemenea neînvins) și Buză (în formă 
nesperată) au șanse egale la primul 
loc, mai ales că marele maestru in
ternațional are de susținut cîteva 
partide dificile.

Soos, altă dată „abonat" la locuri 
fruntașe, nu a dat randamentul obiș
nuit și nu emite pretenții, iar Victor 
Ciocîltea, omul salturilor la antipozi, 
ne rezervă, probabil, pentru ultimele 
runde, obișnuita lovitură de teatru. Să 
vedem, însă, în ce sens...".

în runda de ieri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Buză — Geor
gescu 1—0 ; Demian — Ungureanu 
1—0 ; Soos — Fischer 1—0 ; Vais- 
man — Gheorghiu 0—1 ; partidele 
Radovici — Pavlov, Nacht — Ghițes- 
cu, Ciocîltea -— Neamțu și Zara — 
Partoș s-au încheiat la egalitate, iar 
cele dintre Troianescu și Drimer, 
Reicher și Segal au fost întrerupte. în 
clasament conduce Fl. Gheorghiu cu 
10,5 puncte, urmat de Buză — 10
puncte, Radovici — 9,5 puncte etc.

Campionatul continuă azi, de la 
ora 16,30, în aula Institutului de pe
trol, gaze și geologie.

LARGĂ
In meci retur contînd pen

tru „Cupa campionilor eu
ropeni" la handbal feminin, 
la Rostock, echipa locală Empor a 
învins cu 10—5 (4—0) echipa Ferenc- 
varos Budapesta. Handbalistele ger
mane s-au calificat pentru turul ur
mător datorită 
bun. In primul 
varos cu 7—4.

unui golaveraj mai 
joc cîștigase Ferenc-

Buster Mathis
speranțe

Boxerul
(S.U.A.), una din tinerele 
ale categoriei grea, a boxat dumini
că la Stockholm cu peruvianul Ro
berto Davilla. Net superior, Mathis 
a cîștigat prin K.o. în repriza a 7-a. 
Mathis, neînvins 
vîrstă de 23 de
120 kg.

în carieră, este în 
ani și cîntărește

DUPĂ 0-1 LA BERLIN

Mexicul poate surîde 
fotbaliștilor noștri

văzut în capi- 
D. Germane pe 

români in pri- 
oficial după 

eșec de la 
sîmbătă berline-

I-am 
tala R.

“fotbaliștii 
mul meci 
neuitatul 
Ziirich. O
ză de toamnă rece, devenită 
pentru noi ca de ghea
ță, din cauza supraoptimis- 
mului gazdelor. Ziarul 
„Sport Echo" a apărut cu 
titlul mare : „O pernă groa
să pentru meciul de la Bucu
rești este visul nostru”, alu
zie evidentă la un scor fa
vorabil, de proporții. So
cotelile pe străzi și în tri
bune erau simple : „dacă 
Ungaria a dispus de Româ
nia cu 6—0, iar R.D.G. a 
învins Ungaria cu 1-—0, vă 
închipuiți ce poate fi azi” — 
își spuneau înaintea meciu
lui amatorii de fotbal de 
aici.

în tribune, aproximativ 
40 000 de oameni și tot a- 
tîtea trompete. Sute de 
lozinci. Două din ele au

fost purtate în male de ti
neri entuziaști, care au fă
cut înconjurul pistei stadio
nului. Pe una scria : „Ro- 
rrrânia knoc-out". Pe alta 
„Românii ne sînt simpatici, 
dar noi vom merge la Me
xico”.

Apropos de Mexic 1
Bătălia din teren a fost 

pentru pașaportul la Jocu
rile Olimpice, prima parte 
a dublului meci dintre e- 
chipele României și R.D. 
Germane. Scopul echipei

și „ECONOMIC"
(Urmare din pag. I)

Galați. Câștigătoarele acestor întîlniri urmează 
a-și disputa, în meci direct, duminică 3 decem
brie, titlul de campioană pe anul 1967.

rugbistică
Constructorul, C.S.S. București, Rul
mentul Bîrlad și Ancora Galați - semi- 
tinaliste ale campionatului de juniori

Din nou toamnă, din nou se numără „bobocii" ; 
de ieri, specialiștii federației de rugbi sînt „numai 
ochi" la turneul final al campionatului republi
can de juniori. Primele meciuri au reunit patru 
formații din țară : Rulmentul Bîrlad, Agronomia 
Cluj, Ancora Galați și C.S.M. Sibiu. Cuplajul 
respectiv, programat pe terenul IV al stadionu
lui ,/Tineretului" din Capitală, a fost urmărit 
cu un spor de interes și de antrenorii formații
lor bucureștene Constructorul și C.S.S. — califi
cate din oficiu în semifinale.

Rugbiștii din Bîrlad, învingători ieri cu scorul 
de 6—3 în fața clujenilor, se vor întîlni duminica 
viitoare, în prima semifinală a campionatului, 
cu echipa Constructorul. O misiune, am putea 
spune foarte dificilă pentru bîrlădeni, întrucît, 
se știe, adversarii lor sînt chiar campionii tării 
pe anul trecut. Tot cu 6—3 s-a încheiat și me
ciul dintre Ancora șl C.S.M. Gălățenii păreau 
încă din debutul meciului învingători la 
dar sibienii au echilibrat în bună măsură 
In acest fel, echipa Clubului școlar din 
rești, fostă în repetate rînduri campioană 
blicană, va juca tot duminică, în a doua 
finală a noului campionat, cu iormația

ETAPA A 22-A A CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A

scor, 
jocul. 
Bucu- 
repu- 
semi- 

din

Ieri s-a reluat campionatul diviziei A de rugbi. 
S-au înregistrat rezultate normale, favorlții 
nedezmințindu-și pînă la urmă superioritatea. 
La București, Progresul a întrecut Rulmentul cu 
15—8 (9—3), Dinamo pe Știința Petroșeni cu 
15—0 (după o primă repriză „albă"), iar Rapid 
a terminat la egalitate (3—3), după ce la pauză 
constănțenii conduceau cu 3—0.

Scorul etapei (23—0) l-a realizat în deplasare 
Grivița Roșie în dauna Preciziei Săcele. Alte re
zultate : Agronomia Cluj — Steaua 0—6 (0—3),
Politehnica Iași — Gloria 16—0 (8—0).

teriale în valoare de aproape 600 000 
lei și de produse finite fără desfacere 
asigurată de 3-58 000 lei. Cheltuielile 
neeconomicoase a;i „înflorit”, cea 
mai mare parte din ele, datorîndu-se 
dobînzilor penalizatoare plătite pentru 
împrumuturi restante.

Urmărindu-se, probabil, să se de
monstreze „pe viu” cît de neglijată 
este aici latura economică, s-au 
pășit consumurile specifice atît la 
ția hîrtie cît și Ia celuloză. Iar 
timentele s-au realizat parcă la 
tîmplare. De fapt, singura preocupare 
mărturisită a conducerii tehnice a fa
bricii a fost : producție și iar produc
ție. Cu toate acestea, în mod parado
xal, nu numai că producția planifi
cată nu s-a realizat, dar econo
micitatea ei — așa cum 
tat — s-a lăsat undeva, pe un plan 
secundar. Atmosfera de „joc al întîm- 
plării” a fost întreținută însă și de 
dispozițiile trunchiate care le-a emis 
chiar forul tutelar al fabricii. In acest 
an, de pildă, unității i s-a repartizat 
să producă 3 600 tone hîrtie superioa
ră, dar s-au asigurat repartiții de li
vrare numai pentru 192 tone. S-au rea
lizat alte sortiment» de hîrtie, de alte 
calități, la un preț de cost necorelat 
cu cel de vînzare, diferențe care au 
provocat pierderi.

— Se pare că luna octombrie 
marcat un reviriment, ne-a spus 
ginerul-șef al fabricii. Planul de pro
ducție a fost realizat și depășit și la 
hîrtie și la celuloză. Prin reducerea 
stocurilor supranormative, împrumu
turile restante au scăzut cu aproape 
două milioane lei. Izvorul acestor re
zultate ? S-a „umblat” puțin la me
canismul colaborării eficiente dintre 
factorii tehnici și cei economici, re- 
ușindu-se pînă acum analizarea bila
terală a fiecărei măsuri tehnice între
prinse.

Credem că tovarășii din conducerea 
întreprinderii vor găsi resurse — pe 
baza experienței lor bogate, a valorifi
cării gîndirii economice și a înțelep- • 
ciunii Colective — să îmbunătățească 
în cel mai scurt timp situația financi- >- 
ară a întreprinderii.

Sînt și unități industriale în care 
relația tehnic-economic, cu toate că 
se face simțită, e- încă firavă, ceea ce 
conduce la obținerea unor rezultate 
„de amestec”, adică și bune și rele. 
Acesta este climatul existent, de pildă, 
la I.M.U. Medgidia.

— Comparativ cu anii trecuți, ne 
relata tov. Gheorghe Ștefănescu, con- 
tabilul-șef al întreprinderii, rezultatele 
sînt net superioare. Pe 9 luni s-au 
obținut economii peste plan la prețul 
de cost de 1 650 000 lei, iar benefi
ciul din efort propriu — de aseme
nea peste plan — a măsurat 645 000 
lei. Sortimentele au fost și ele înde
plinite. Punctul nevralgic este ritmi
citatea. Doar 5 la sută din planul lu
nar se execută în prima decadă, iar 
restul, în celelalte.

„Nevralgia” ritmicității durează 
cam de mult. Cum poate ti ea trata
tă ? Inspectorul Nicoiae Șolescu, de 
la Filiala raională Medgidia a Băncii 
Naționale, susține că pentru redresa
rea ritmicității, „problema trebuie 
studiată de specialiști din afara între
prinderii. Pe plan local s-a făcut a- 
proape totul...”

Oare așa să 
hală principală a 
dinea desăvîrșită 
la strungurile așezate, în linie, pe gră
tare, într-un flux tehnologic complet 
reorganizat, sau noul produs care

de- 
sec- 
sor- 
în-I

I
I
I

sitar B
Praga I
și Ro- ■

I
u
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

inîernațfona-Competiția 
lă de patinaj artistic de la 
Praga a continuat cu desfășurarea 
probei feminine. Primul loc a fost 
ocupat de cehoslovaca Maskova 
(1349 puncte). Richter (R. D. Ger
mană) s-a clasat pe locul doi cu 
1 265 puncte, urmată de Mikulova 
(Austria) cu 1 249 puncte. Beatrice 
Huștiu (România) s-a clasat pe locul 
12 jcu 995 puncte.

am ară-

In turneul universitar 
masculin de volei de la 1 
s-au întîlnit echipele U.R.S.S. și Ro
mâniei. Voleibaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 3—2 
(15—12, 15—11, 13—15, 13—15, 15—9).

După cum am mal anunțat, 
în preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal, la Berna. în pre
zenta a peste 60 000 de spectatori, 
reprezentativele Elveției și Italiei au. 
terminat la egalitate : 2—2, (1—0). 
Jocul, desfășurat pe stadionii! 
„Wandkorf", a fost dominat de elve
țieni. Scorul a fost deschis în. minu
tul 34 de interul stînga elvețian 
Quentin. După pauză, la un contra
atac. italienii au egalat în minutul 
65 prin Riva. în minutul 68 însă, la 
o centrare, elvețienii au marcat cel 
de-al doilea punct, prin Kuenzli. A- 
proape de încheierea meciului. Riva 
a fost faultat în careu : arbitrul 
maghiar Istvan Szolt a acordat pe
nalti. Același Riva a înscris.

Selecționata de rugbi a Noii 
Zeelande („AII Blacks") a întîlnit 
la Toulouse echipa secundă a Fran
ței. Din nou., rugbiștii oaspeți au ofe
rit o remarcabilă demonstrație, ter
minînd învingători cu 32— ltt (18—3). 
După cum scrie în cronica sa cores
pondentul sportiv al agenției „France 
Presse". rugbiștii echipei All Blacks 
au făcut o „partidă magnifică".

în continuarea turneului ne care-1 
întreprinde în Franța, echipa Noii 
Zeelande urmează să mai susțină 
două meciuri la Bayonne si Paris.

In semifinalele turneului in
ternațional de tenis de la 
Brisbane, australianul John New
combe l-a învins cu 6—3. 7—5, 3—6, 
3—6, 7—5 pe compatriotul său Bow- 
rey. Meciul a fost extrem de dispu
tat și a durat două ore si 35 de mi
nute. In finală. Newcombe îl va în
tîlni ne veteranul Rov Emerson (A- 
ustralia). Acesta l-a învins după 110 
minute de joc pe danezul Jan Les- 
chlv. cu scorul de 6—4. 3—6. 6—1,
6—3.

tn campionatul de fotbal al 
Angliei, după 17 etape continuă 
conducă Manchester United cu 24 
puncte, urmată de Liverpool. Man
chester City și Tottenham, cu cîte 
22 de puncte.

Turul ciclist al Mexicu
lui a luat sfîrșit cu victoria co
lumbianului Alvaro Pachon, care a 
totalizat 55h45’08”. El a fost urmat 
în clasament de Martin Rodriguez 
(Columbia), 55h48’37“, Rene Pynew 
(Olanda) 55h50’07”. “
(U.R.S.S.) 55h52’32“,
chielan (Italia) 55h55’18”, Heribero 
Diaz (Mexic) 55h57’04”. Pe echipe a 
cîștigat Columbia, urmată de Mexic 
și U.R.S.S. Ultima etapă a fost do
minată de columbianul Severo Her
nandez, care a terminat învingător, 
dispunînd la sprintul final de so
vieticul Alexei Starkov.
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beneficiarilor de a onora tei- 
contractuale are o cauză. Ter- 
contractuale nu prevăd defal- 
cadrul trimestrelor, ci doar 

etc.,mai cînd a avut mingea, 
Ghergheli s-a reaclimatizat 
dificil după absența din e- 
chipa națională, iar Con
stantin n-a mai avut spon
taneitatea din ultimele 
jocuri. Dintre înaintași, Ion 
Ionescu s-a dovedit a fi cel 
mai activ și întreprinzător. 
Năsturesou n-a fost într-o 
stare fizică corespunzătoare, 
iar Lucescu s-a străduit 
mult, dar a ratat în două 

în jocul situații foarte favorabile.
Echipa aceasta rămîne o 

bază de plecare și pentru 
meciul cu echipa R. F. a 
Germaniei și cu cea a R.D. 
Germane, necesită însă mo
dificări miercuri în linia de 
înaintare. Antrenorii au, de 
altfel, intenția să folosească 
în meciul amical pe Pîrcă- 
lab și Kallo.

Nu putem încheia comen
tariul nostru, fără a reveni 
la arbitrajul cehoslovacului 
Davidek. Chiar și antreno
rul echipei R. D. Germane, 
Karoly Soos, a fost de a- 
cord că acest arbitru a con
dus foarte slab jocul. N-a 
trecut neobservat faptul că 
arbitrul Davidek sancționa 
pe gazde numai la mijlo
cul terenului, iar pe oaspeți 
în exclusivitate în jurul oa- 
reului lor. Ne-a fost foarte 
greu să deosebim la acest 
arbitru incapacitatea de 
reaua credință. în a doua 
repriză, rând a constatat jo
cul bun al echipei noastre, 
a avut parcă remușcări, în 
așa fel îneît — în compen
sație — a trecut cu vederea 
un fault comis de jucătorii 
noștri la limita interioară a 
careului...

Va fi 
federal 
F.I.F.A. 
Davidek, 
comis greșeli similare și în 
meciul Ferencvaros — F.C. 
Argeș, de la Budapesta.

pre-

clarificare, cu unele com
binații realizate spectaculos 
dar, din păcate, cu aceeași 
meteahnă a lipsei de 
cizie în finalizări.

In orice caz, chiar și fără 
să dea gol, echipa noastră 
națională a arătat că, dacă 
va continua să fie alcătuită 
din jucătorii cei mai valo
roși și pregătită realist, în
drumată în spirit construc
tiv, i se poate pretinde ca, 
la 6 decembrie, î j 
retur, să elimine echipa

CORESPONDENTA TELEFONICA 
DIN BERLIN DE LA AUREL NEAGU

R.D.G. era să învingă re
prezentativa României cu 
scorul cel mai avantajos 
posibil. Și a fost 0—1 du
pă numai 8 minute de joc, 
în urma unui penalti dic
tat în mod eronat de arbi
trul cehoslovac Davidek. A- 
cesta avea să fie însă și re
zultatul final al meciului.

Ca s-a întîmplat în faza 
incriminată ? După execu
tarea unui corner, care a 
produs în careul nostru o în
ghesuială și 2—3 șuturi re
petate, ultimul șut, de alt
fel slab, a lovit umărul lui 
Mocanu. în timp ce arbi
trul de la tușă, socotind fa
za rezolvată, se îndrepta de 
la poartă spre 
considerind că 
nuă normal, 
centru, după 
un moment, 
11 m. Este interesant de 
reținut că nici jucăto
rii germani, nici tribu
nele n-au solicitat 11 m, de
cizia fiind pur și simplu 
surprinzătoare pentru aceș
tia și uluitoare pentru noi.

Cu tot handicapul din 
minutul opt al penaltiului 
cu pricina, reprezentativa 
României a luptat cu tot a- 
vîntul, salvîndu-se din 
tuații periculoase cu apor
tul unor jucători cum 
fost portarul Coman și fun
dașii Dumitru Nicoiae și 
Dan C. Apoi, datorită și 
faptului că pînă la pauză 
scorul n-a fost majorat, fot
baliștii noștri s-au debarasat 
de complexul adversarilor, 
tribunelor, golului și... ar
bitrului, au făcut o repri
ză secundă care ar putea 
constitui un început în re
punerea pe linia de plutire 
a lotului nostru reprezen
tativ.

In pofida înfrîngerii su
ferite, partida realizată la 
Berlin de echipa națională 
nu se poate asemăna cu ce
le anterioare, de la Buda
pesta și Cracovia ; de aceas
tă dată, purtătorii tricoului 
național, în afară de devo
tamentul arătat, au jucat 
mulțumitor, la mijlocul te
renului și în zona adversă. 
Apărarea n-a mai trecut 
prin momente penibile, de 
lungă durată din fața ca
reului, iar în jocul înaintă
rii ne-a făcut plăcere să ur
mărim o gîndire în cur» de

locul său, 
jocul conti- 
arbitrul de 

ce a ezitat 
a indicat

si-

au

R.D. Germane din cursa 
pentru un loc în turneul de 
fotbal al J.O. Pentru a rea
liza însă acest deziderat, se
lecționabilii și antrenorii 
vor trebui să muncească cu 
și mai multă stăruință.

In special, trebuie acor
dată multă atenție atacului, 
care și de această dată a 
fost firav, lipsit de incisi
vitate, atunci cînd a avut 
ocazii de a înscrie. Și în a- 
cest meci s-a făcut obser
vată greșeala de a nu sus
ține acțiunile ofensive cu 
mai multă forță, separîn- 
du-se astfel înaintașii de 
restul echipei, situație care 
a dus de multe ori 
lînarea unor atacuri 
țătoare.

Dacă majoritatea 
torilor și-au făcut 
(în afară de cei remarcați 
mai sus, adăugîndu-se, pen
tru jocul lor din a doua 
parte a meciului, Mocanu 
și Koszka), jucătorii din mij
loc au fost inegali. Chiar 
și Dobrin, care a făcut o 
partidă satisfăcătoare, s-a li
mitat la joc apreciabil nu-

la des- 
promi-

apără- 
datoria

necesar oa Biroul 
să semnaleze la 

comportarea lui 
mai ales că el a

LOTUL R. F. A GERMANIEI 
PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

Federația de fotbal a R. F. a Germaniei a se
lecționat un număr de 16 jucători în vederea 
meciului de la 22 noiembrie cu România de la 
București. Iată numele acestora : Wolter, Mayer 
(portari), Patzke, Heidemann, Schulz, Baese, 
Weber, Vogts, (fundași), Beckenbauer, Overath, 
Siemensmayer, Libuda, Heiss, Seeler, Hetzer, 
Loehr (mijlocași și înaintași). Hottges, Miiller și 
Ulsass, accidentați, nu au fost selecționați.

IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI44
Medicina lași-Chimia Suceava 0—0 ; Gloria Bîrlad- 

C.S.M.S. lași (amînat) ; Ancora Galafi-Ceahlăul Piatra 
Neam| 2—1 ; Progresul Brăila-Vicloria Roman 4—0 ; 
Marina Mangalia-S.N. Oltenița 2—0 ; Cimentul Med- 
gidia-Metalul București 0—1 ; Dinamo Obor Bucureșfi- 
Poiana Cimpina 2—0 ; Chimia Tr. Măgurele-T.U.G. 
București 0—1 ; Metalul Tîrgoviște-Flacăra Moreni 
2—1 ; Dunărea Calafat-C.F.R. Timișoara 0—2 ; Victo
ria Tg. Jiu-Metalul Hunedoara 3—0 ; Minerul Ghelar- 
Vagonul Arad 1—1 ; Politehnica Timișoara-C.F.R.I.R.T. 
Arad 1—0 ; Bihoreana Marghita-Crișul Oradea 1—3 ; 
C.I.L. Gherla-Minerul Baia Mare 2—2 ; Lemnarul Odor- 
hei-C.F.R. Cluj 1—0 ; Oltul Sf. Gheorghe-C.S.M. Sibiu 
0—1 ; Chimia Făgăraș-lndustria Sîrmei Cimpia Turzii 
2—1.
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fie ? Vizitînd uriașa 
uzinei, te încîntă or-' 
în care se lucrează

este remorca tehnologică pentru în
cărcarea și descărcarea furajelor și în
grășămintelor, ale cărei benzi trans
portoare vor mări de cîteva ori pro
ductivitatea muncii în exploatare. 
Noua conducere a întreprinderii a 
reușit, intr-adevăr, multe lucruri bune. 
Dovada : realizările pe trei trimestre. 
In plus, volumul rebuturilor s-a redus 
cu aproape 600 000 lei comparativ cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, iar beneficiile obținute în a- 
cest timp sînt egale cu cele realizate 
pe întreg anul 1966. Totuși, neritmici- 
tatea producției cauzează. Nu s-au 
găsit pînă acum procedee de progra
mare judicioasă a activității uzinei, de 
asigurare a decalajului dintre secțiile 
ei ? S-au identificat, dar nu se aplică 
riguros. Tocmai în acest sens trebuie 
să acționeze conducerea de la I.M.U. 
Medgidia.

Investigațiile au depistat și cealaltă 
fațetă a problemei : latura tehnică a 
producției e stânjenită de „geamăna'" 
ei, latura economică. Cum este posibil 
așa ceva ? Ce vitalizează această 
turnare a logicii economice p

— Produsele fabricii noastre 
bine cunoscute, subliniază tov.
colae Carciog, secretarul comitetu
lui de partid de la „Cimentul“-Med- 
gidia. E suficient să spun că 60 la 
sută din producție merge la export, 
ceea ce atestă condițiile tehnice în 
care se lucrează la noi, precum și ca
litatea cimentului.

Iar anomalia ? Datorită nepreluării 
produselor finite de către beneficiari, 
în trimestrul I silozurile au fost blo
cate. Ca urmare, s-a sistat producția, 
ceea ce a condus la depășirea sub
stanțială a prețului de cost. Totuși, 
refuzul 
menele 
Hienele 
cări în
atît : trimestrul I, trimestrul II, 
etc. Preluarea produselor s-a făcut 
deci, după contract, în mod anormal, 
fiindcă trimestrul are 3 luni și lunile 
au cîte 30 de
compartimentul desfacerii din între
prindere, el nu a intervenit pentru 
corelarea ritmului de livrare cu cel al 
producției, iar rezultatele s-au văzut. 
Acest compartiment s-a situat doar 
pe poziția „băgătorului de seamă”...

— La depășirea prețului de cost, 
ne lămurește șeful serviciului contabi
litate, au contribuit și unii furnizori. 
Este vorba, de pildă, de cei 1 037 000 
lei reprezentînd cheltuieli suplimenta
re cu combustibilul, datorate livrării 
tîrzii a păcurei de către furnizorul 
nostru, ceea ce a impietat condițio
narea ei corespunzător necesităților 
întreprinderii.

S-a cerut, probabil, sancționarea a- 
cestor furnizori, căzuți în „păcat" ? 
Răspunsul e negativ. Nimeni nu a so
licitat plata daunelor. Principiul „în
țelegerii colegiale" a servit ca paravan 
pentru acte neconcordante cu disci
plina livrărilor. Acest fenomen ne în
deamnă la cîteva concluzii. Resursele 
de sporire a eficienței economice a 
oricărei activități productive sînt ines
timabile. în valorificarea lor trebuie 
antrenate atît forțele tehnice, cît și 
cele economice, începînd din faza a- 
provizionării, continuînd cu cea a pro
ducției propriu-zise și terminînd cu 
vînzarea produselor obținute. Unila
teralitatea sau contribuția de comple
zență nu sînt admise. In schimb, ac
tele și deciziile se impun dublate de 
răspunderi precise, de eforturi pentru 
finalizarea lor, la termen și în condiții 
optime.

zile... în ce privește

Probe acuzatoare
(Urinare din pag. I)

a-. — La ce constatări au i 
juns membrii comisiei ?

— Am observat, fotogra
fiat, interogat diverse per
soane și am înregistrat Cu. 
toată rigurozitatea piesele 
pentru strîngerea probelor 
și aprecierea documentelor.

Comisia a constatat că 
populația civilă este siste
matic atacată de avioane — 
a spus interlocutorul. Am 
văzut sate rase de pe su
prafața pămîntului, ogoare 
răscolite de bombe. Am 
trăit zile și nopți laolaltă cu 
vietnamezii. Ei preferau să 
se retragă în păduri și să 
continue lupta, decît să se 
lase tîrîți în „satele strate
gice", adevărate lagăre de 
concentrare organizate de 
americani. Am fost marto
rii oculari a numeroase 
bombardamente. Noi înșine 
am fost atacați în cursul 
acestei anchete de către a- 
vioanele S.U.A. Am consta
tat că americanii fac uz de 
produse și de gaze toxice. 
Am strîns la fața locului a- 
semenea probe. In același

timp, am adunat mărturii 
ale populației civile, atît a- 
supra masacrelor în masă 
din „satele strategice" cît și 
asupra torturilor. Dispunem 
în acest scop de 330 de măr
turii directe. Americanii fo
losesc mijloace de distru
gere în masă a populației 
civile, cît și a mijloacelor ei 
de existență — culturile de 
orez.

Dovezile și mărturiile 
strînse de noi sînt copleși
toare — spune dr. Kahn. în
șiși americanii nu pot să 
nu le recunoască, deși cau
tă, să le nege, să le as
cundă.

Dr. Kahn. mi-a arătat 
două recipiente de sticlă 
bine închise, umplute cu 
gaze sub formă de pudră. 
Cîntăreau nu mai mult de 
cîteva zeci de grame. „Dacă 
aș deschide capacul lor în 
această cameră, am fi a- 
mîndol sufocați", mi-a de
clarat el. Știind bine că fo
losirea gazelor e interzisă 
de legi internaționale, ame
ricanii afirmă că aceste 
gaze nu ucid în aer liber. 
Dar el le folosesc tocmai 
pentru a scoate pe oameni

— civili și militari — din 
adăposturi sau tranșee.

— Ce urmări au aceste 
gaze ?

— Vom demonstra în fața 
Tribunalului că concentra
rea de asemenea gaze pe un 
spațiu îngust ucide omul 
sau îl vatămă, deoarece ele 
atacă sistemul respiratoriu 
și cel nervos. Am văzut in 
Vietnam oameni intoxicați 
de pe urma lor și chiar noi 
am fost ușor atinși de a- 
ceste gaze. Am mai Consta
tat că americanii folosesc 
bombe cu napalm. In plus, 
bombardiere uriașe „B-52“ 
vin să atace cite un grup de 
cîteva căsuțe vietnameze, 
care nu au nimic comun 
cu obiectivele militare.

— Se vorbește de 
rații de curățire". Ați 
constata ce reprezintă 
te operații ?

— Este clar că e vor
ba de acțiuni pentru te
rorizarea populației, pen
tru a o decima sau 
sili să părăsească sa
tele, în speranța că forțele 
F.N.E. ar fi în acest fel lip
site de sprijin. Nimic de 
zis, numeroși vietnamezi

„ope- 
putut 
aces-

își părăsesc locurile natale 
dar nu pentru a se muta in 
„satele strategice", ci pen
tru a veni direct în sprijW 
nul luptei de eliberare. 
Ne-a apărut clar că ei sînt 
ferm hotărîți să nu cedeze' 
și preferă să lupte pînă la 
unul decît să ajungă în 
„satele strategice".

în încheierea convorbirii, 
prof. Kahn a spus că Tri
bunalul a invitat oficial gu
vernul american să-și tri
mită reprezentanții săi la 
cea de-a doua sesiune. 
„Dar, ca și la prima sesiu
ne, nu am primit nici un 
răspuns. Timp de zece zile 
vom avea o dezbatere în
cărcată — mi-a spus inter
locutorul. Se vor studia 
imense cantități de docu
mente. acte, rapoarte, 500 
de fotografii, zece filme, 
vor fi ascultate relatările a 
numeroși martori oculari, 
depozițiile unor specialiști' 
Sperăm ca materialele 
prezentate la Copenhaga să 
vină în sprijinul luptei po
poarelor care cer ca S.U.A. 
să pună capăt războiului 
din Vietnam" — a conchis 
profesorul.



viața internațională
Lira sterlină a fost devalorizată

REPERCUSIUNILE INTERNE
Șl INTERNAȚIONALE
Din Londra agențiile de presă au transmis : La 13 noiembrie, 

orele 21,30 G.M.T., printr-un comunicat al Trezoreriei britanice, s-a 
anunțat că lira sterlină a fost devalorizată cu 14,3 la sută. Față de 
vechea paritate, în raport cu dolarul, care era de 2,80, noua pa
ritate a lirei sterline este 
vor fi închise ; după cum 
restricții în acordarea de 
printre care exportatorii.

de 2,40. Astăzi, luni, băncile britanice 
se anunță, ele vor fi supuse unor noi 
credite, exceptind „cliențli prioritari".

Subliniind intr-un comentariu că 
pentru a treia oară în istoria 
Angliei un guvern laburist a 
devalorizat lira sterlină, agenția 
France Presse observă, de asemenea,

MUTAȚII

că nici un membru al guvernului n-a 
comentat pentru public, la radio sau 
televiziune, măsura guvernamentală. 
O declarație asupra situației econo
miei britanice și a repercusiunilor 
noilor măsuri va fi făcută luni după 
amiază în Camera Comunelor de că
tre ministrul de finanțe J. Callaghan.

Din Londra se anunță că în 1968 
guvernul englez va reduce cheltuie
lile militare cu 100 milioane lire ster
line.

Potrivit

Parlamentarii români

oaspeți ai Isfahanului

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ
V AU agențiile

ELECTORALE
ÎN PERU

La numai trei luni de la ultima 
remaniere a cabinetului Peruvian, 
apar noi semne de instabilitate poli
tică. Cu rădăcini mai vechi, ea s-a 
exteriorizat cu prilejul alegerilor le
gislative, în departamentele Lima și 
La Libertad. în ambele departamen
te forțele opoziționiste alcătuite din 
partidele „Apra" și „Uniunea națio
nală Odrista" au învins cu sensibilă 
diferență de voturi partidul „Acțiu
nea populară" al președintelui Be- 
launde Terry. Dacă în alte condiții 
scrutinul în sine nu ar fi avut o 
greutate prea mare, în actuala con
junctură el este apreciat ca punct 
de plecare pentru ample reformulări 
pe eșichierul politic Peruvian, fiind
că reprezintă de fapt un test în ve
derea alegerilor generale din 1969, 
cînd urmează să fie desemnat succe
sorul lui Belaunde la președinție și 
să fie renovate ambele camere ale 
parlamentului.

Pentru partidul „Acțiunea popu
lară" preparativele în vederea viitoa
relor alegeri avansează sub auspicii 
din cele mai descurajante. Paralel 
cu rezultatele nefavorabile ale scru
tinului din departamentele Lima și 
La Libertad — barometru tradițional 
al orientării corpului electoral — 
s-a formalizat totodată divorțul în 
sinul alianței oficiale alcătuite din 
partidul „Acțiunea populară" și Par
tidul democrat-creștin. Ministrul de 
externe Edgar Seoane admitea. în

CORESPONDENȚA DIN 
RIO DE JANEIRO 

DE LA VASILE OROS

TEHERAN 19. — Coresponden
tul Agerpres, N. Popovici, transmi
te : Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, cu soția, 
și ceilalți membri ai delegației 
parlamentare române au părăsit 
Șirazul, leagănul de odinioară al 
vieții spirituale persane, cu desti
nația Isfahan. Delegația a fost con
dusă la aeroport de primarul ora
șului Șiraz, colonelul M. Safai, și 
alte persoane din conducerea mu
nicipalității.

Isfahan, denumit Florența Orien
tului, se distinge prin palatele și

ora-

fost 
care 

celebrele

HAVANA 19. — Corespondentul Agerpres, Vic
tor Stamate, transmite : Duminică a sosit la Ha
vana delegația guvernamentală economică a Re
publicii Socialiste România, condusă de Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care va duce tratative privind dezvol
tarea în continuare a colaborării și cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice între România și 
Cuba. La aerodromul „Jose Marți" din Havana 
delegația română a fost întîmpinată de ministrul 
afacerilor externe al Cubei, Râul Roa, ministrul 
comerțului exterior, Marcello Fernandez, și alte 
persoane oficiale.

MOSCOVA

de presă
transmit

aprecierilor comentatori-

10 Downing Street : in cursul serii de sîmbătă, în fața reședinței premie
rului Wilsson, păzită de polirie, s a strins o mare mulțime în timp ce la 

Londra se întețeau zvonurile despre iminenta devalorizare.

lor de presă, devalorizarea va afecta 
în mod negativ nivelul de trai al 
populației britanice și va duce la o 
sporire a șomajului.

— Fondul Monetar Internațional 
s-a angajat să examineze rapid ce
rerea, prezentată la Londra, a unui 
credit de 1,4 miliarde dolari. Mai 
multe bănci centrale occidentale au 
consimțit să deschidă Angliei un cre
dit suplimentar de 1,6 miliarde do
lari, ceea ce ar însemna că noile 
împrumuturi britanice ar putea atin
ge cifra de 3 miliarde dolari.

— Președintele Johnson a decla
rat că devalorizarea lirei sterline nu 
va atrage nicio modificare a valorii 
dolarului.

— Miniștrii de finanțe ai țărilor 
membre ale C.E.E. ș-au întrunit du
minică ia Paris, sub președinția mi
nistrului francez al economiei și fi
nanțelor, Michel Debre, pentru exa
minarea problemelor pe care le ri
dică devalorizarea lirei sterline.

EVOLUȚIA CRIZEI 
CIPRIOTE
• Noi schimburi de focuri în 
insulă • Măsuri militare adop
tate la Ankara și Atena

cadrul unei conferințe de presă, po
sibilitatea unei demisii colective a 
cabinetului în zilele următoare. Care 
sînt cauzele mutațiilor ce se anunță 
pe scena politică peruviană ?

Ca orientare politică actualul gu
vern, rezultat din alegerile din 1963, 
ocupa o poziție de centru, menținută 
în linii generale pînă azi. în cursul 
ultimilor patru ani gestiunea pre
ședintelui Belaunde și-a înscris la 
activ o serie de măsuri menite să 
smulgă țara din înapoierea econo
mică și socială. încă în mai 1964, ca 
urmare a adoptării unui program de 
reformă agrară, au fost expropriați 
peste un milion de acri de teren a- 
gricol, din care o mare parte s-a dis
tribuit țăranilor indieni. în plus, s-a 
decretat naționalizarea ' surselor de 
apă, sustrăgîndu-se din mîinile ma
rilor latifundiari un puternic mijloc 
de exploatare. Modesta industrie na
țională a străbătut și ea o fază de 
impuls. După îndelungi ezitări au 
fost naționalizate, în cele din urmă, 
zăcămintele de petrol din La Brea și 
Parinas, stăpînite zeci de ani de un 
trust nord-american. paralel cu mă
suri de asigurare. în viitor, a pre
ponderentei societății petroliere de 
stat din Peru. La reuniunile 
inter-americane, reprezentanții peru- 
vieni se aflau în rîndul acelor țări la- 
tino-americane care revendică tot 
mai insistent din partea S.U.A. aban
donarea practicilor de presiuni econo
mice și politice în relațiile cu ve
cinii din sud, precum și „colaborare 
echitabilă" pe planul schimburilor 
comerciale.

în ansamblu însă, programul de 
reforme s-a dovedit destul de limi
tat. Pînă azi sînt tărăgănate expro
prieri prevăzute pentru sfîrsitul 
nului 1964. La fel s-a petrecut 
tentativele de fortificare 
siune a industriei naționale, 
li se opun 
străine. Cînd. 
an, mișcarea 
se proporții _______  ___ .patroni, guvernul nu a ezitat să re
curgă la represiunea armată. Toate 
acestea au făcut ca guvernul să 
piardă din sprijinul popular pe care 
conta înainte, iar recentul scrutin 
constituie o elocventă dovadă în a- 
cest sens.

Dacă scrutinul a însemnat un eșec 
pentru partidul guvernamental, a- 
vansul opoziției Apra-Odriste nu 
trebuie absolutizat, cel puțin din 
următoarele două motive. în primul 
rînd, circa un sfert din alegătorii în
scriși s-au abținut de la vot sau au 
votat în „alb". Pe de altă parte, for
țele opoziției de stingă au obținut de 
astă dată un număr de voturi de 
peste patru ori mai mare decît la 
alegerile legislative precedente, cu 
toate că nu au lipsit anumite măsuri 
discriminatorii îndreptate contra lor. 
în lumina acestor împrejurări pare 
corectă constatarea ziarului „El 
Pueblo", care scrie : „Scrutinul re
flectă, înainte de toate, decepția ale
gătorilor față de gestiunea actuală 
și totodată este o expresie a aspi
rațiilor generale spre reforme auten
tice care să asigure țării noastre 
drum larg spre progres economic și 
dreptate
'sra

— Primul ministru al Belgiei a a- 
nunțat sîmbătă seara că francul bel
gian nu se va devaloriza. El a anun
țat, de asemenea, că după consultări 
și celelalte țări ale Pieței comune au 
adoptat aceeași poziție.

— în cercurile apropiate Băncii 
centrale a Elveției s-a apreciat că 
devalorizarea lirei sterline nu vă a- 
trage după sine și devalorizarea 
francului elvețian.

— Guvernul suedez a anunțat ofi
cial că Suedia va menține paritatea 
monetei sale naționale în raport cu 
dolarul.

— Ministrul de finanțe al Finlan
dei a declarat că devalorizarea lirei 
sterline nu va determina o măsură 
similară din partea guvernului din 
Helsinki asupra monedei sale.

— Fondul Monetar Internațional 
anunță că lira irlandeză se devalo
rizează în același procentaj ca și 
lira engleză.

— Primul ministru danez, Jens Otto 
Krag, a anunțat că moneda daneză 
va fi devalorizată și ea, măsură de
terminată de faptul că peste jumă
tate din exportul agricol danez . este 
dirijat spre Marea Britanie.

a- 
cu 

si expan- 
cărora 

interesele monopoliste 
la mijlocul acestui 
revendicativă lua- 

amenintătoare pentru

socială".

NICOSIA 19 (Agerpres). — Un 
schimb de focuri de armă a fost 
înregistrat în noaptea de sîmbătă 
spre duminică între ciprioți turci 
și unități ale gărzii naționale în 
regiunea Limnitis. Nu s-a semna
lat nici o victimă. Pe de altă parte, 
agenția U.P.I., anunță că trei a- 
vipane cu reacție turcești de tipul 
„F-104“ — au fost reperate deasu
pra părții de nord-est a Ciprului.

★
ANKARA 19 (Agerpres). — Agen

ția Reuter anunță din Ankara că forțe 
militare turcești au fost concentrate 
la granița cu Grecia și că unități na
vale ar patrula în larg în apropiere 
de Cipru.

★
ATENA 19 (Agerpres). — Agenția 

U.P.I. jelevă că guvernul grec a rupt 
tăcerea oficială asupra crizei cipriote 
și că un purtător de cuvînt a declarat 
sîmbătă seara că țara sa a luat o se
rie de măsuri cu caracter militar. El 
a precizat că forțele armate grecești 
au fost puse în stare de alarmă și că 
principalii comandanți militari s-au 
întrunit de mai multe ori în ultimele 
zile pentru a examina evoluția eveni
mentelor din Cipru. Purtătorul de 
cuvînt a declarat, de asemenea, că 
primul ministru grec, Constantin Ko
lias, a avut sîmbătă întrevederi cu 
ambasadorii Statelor Unite ■ și Marii 
Britanii la Atena. Convorbirile s-au 
referit la criza cipriotă.

Pe de altă parte, surse autorizate 
din Atena, citate de agenția Reuter, 
declară că guvernul grec a dezmințit 
știrile potrivit cărora Turcia ar fi dat 
Greciei un ultimatum amenințînd-o 
cu o eventuală acțiune militară în 
cazul în care aceasta nu-și va retrage 
trupele din Cipru și nu va schimba 
din funcția de comandant al aces
tora pe generalul Grivas.

ORIENTUL MIJLOCIU
• INCIDENTE ARMATE IZRAELIAN0-I0RDANIENE
• ÎNTREVEDERILE ȘEFULUI MISIUNII O.N.U.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Du
minică dimineața au avut loc noi 
schimburi de focuri între forțele mi
litare izraeliene și iordaniene, rela
tează agenția 
unui purtător 
Aviv, focul a 
iordaniană.

France Presse. Potrivit 
de cuvînt de la Tel 
fost deschis de partea

★
(Agerpres). — Un pur-AMMAN 19 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al guvernului iorda
nian a declarat că forțele izraeliene 
ar fi deschis focul. El nu a precizat 
însă dacă partea iordaniană a ripostat, 
transmite agenția Reuter.

★
IERUSALIM 19 (Agerpres). — Ge

neralul Odd Bull, șeful misiunii 
O.N.U. însărcinate cu supravegherea 
încetării focului în Orientul Mijlo- 

Cairo. a 
de cuvînt al

a-ciu, va sosi la 
nuntat un purtător 
misiunii Națiunilor Unite din Ieru
salim.

Purtătorul de cuvînt a făcut cunos
cut că Odd Bull va avea convorbiri 
eu autoritățile R.A.U. în legătură cu 
întărirea măsurilor de încetare a fo
cului de-a lungul zonei Canalului

moscheile sale minunate, de o mare 
finețe artistică, ornamentate de 
meșterii pricepuți ai timpului.

Sosirea oaspeților în acest oraș- 
muzeu a fost salutată de guverna
torul general al provinciei Isfahan, 
Ebrahim Homayounfar, de prima
rul orașului, Sayd Hedjazi, și alte 
persoane oficiale locale. După o vi
zită la guvernatorul provinciei, 
membrii delegației au vizitat 
șui.

Parlamentarii români au 
oaspeții unuia din atelierele 
confecționează manual
covoare persane renumite în toată 
lumea. Gazdele informează că Isfa- 
hanul va deveni în viitorul apro
piat un important centru industrial 
al țării. A început construcția uzi
nei siderurgice, astfel încît orașul- 
muzeu va cunoaște, alături de li
niștea monumentelor trecutului, 
tumultul vieții moderne. Seara, 
guvernatorul general al provinciei 
a oferit un dineu în cinstea pre
ședintelui M.A.N,, la care a luat 
parte primarul orașului și alte per
soane oficiale, precum și ambasa
dorul României în Iran, Pavel Si- 
lard. Vizita la Isfahan a decurs în- 
tr-o atmosferă deosebit de căl
duroasă.

Delegația M.A.N. s-a întors du
minică dimineața la Teheran.

Președintele Medjilisului, ing. A. 
Riazi, a oferit în onoarea președin
telui M.A.N., Ștefan Voitec, și a par
lamentarilor români, un banchet la 
care au luat parte ing. Sari! 
Emani, președintele Senatului, 
Ardeshir Zahedi, ministrul aface
rilor externe, H. Hedayati, minis
trul educației naționale, M. Majid, 
ministrul produselor agricole și 
alimentației, senatori și deputați, 
funcționari superiori ai M.A.E. Au 
fost prezenți ambasadorul Republi
cii Socialiste România, Pavel Si- 
lard, și membri ai ambasadei. Pre
ședintele Medjilisului și președin
tele M.A.N. au rostit toasturi.

în cursul zilei de duminică, 
acad Ștefan Milcu, membru al de
legației, a fost oaspetele Facultății 
de Medicină a Universității din 
Teheran. în aceeași zi, prof. univ. 
Stanciu Stoian a fost primit de 
ministrul educației naționale, H. 
Hedayati.

Ziua trupelor de 
rachete si artilerie 1

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la 
Adunarea festivă de la Moscova consacrată tra
diționalei Zile a trupelor de rachete și artilerie, 
mareșalul Krilov, comandantul șef al trupelor 
sovietice de rachete cu destinație strategică, a 
apreciat ea o importantă inovație rachetele in
tercontinentale cu combustibil solid pe șasiuri 
autopropulsate, menționînd că „nici o altă țară 
nu dispune de asemenea rampe de lansare". El 
a declarat, de asemenea, că „în ultima vreme în 
U.R.S.S. au apărut și alte noi rachete puternice, 
care pot transporta încărcătura nucleară la țin
tă pe traectorii balistice și orbitale. Părțile ogiva
le ale acestor rachete sînt înzestrate cu mijloace 
de străpungere a apărării antirachetă a inamicu
lui".

Sub presiunea grevei saiariațiior din 
industria cauciucului din sud-vestul Germaniei occi
dentale, patronii respectivi au acceptat să satisfacă 
în bună parte revendicările greviștilor. Acordul ur
mează să intre în vigoare pentru funcționari la 1 
decembrie și pentru muncitori la o săptămînă după 
încetarea grevei.

La tratativele privind acordarea in
dependenței Arabiei de sud, care vor 
începe marți la Geneva între delegațiile britanică 
și a F.N.E. din Arabia de sud, urmează a se stabili 
dacă Anglia își menține promisiunea făcută fostului 
guvern federal de a acorda subvenții în valoare de 
60 milioane lire sterline, dat fiind că F.N.E. a 
preluat o economie aproape falimentară. Există 
divergențe în privința insulei Ferim, pe care Anglia 
o oferise Națiunilor Unite.

într-o declarație făcută ziariștilor, Gahtan Ashaabi, 
lider al F.N.E., a relevat că, după proclamarea 
independenței, Arabia de sud nu va face parte din 
Commonwealthul britanic, iar încercările care ar 
putea proveni din partea Marii Britanii de a impune 
acorduri militare și defensive sau pacte politice vor 
fi combătute.

IN PROCESUL DE LA ATENA

Condamnări grele 
cerute de procuror

ATENA 19 (Agerpres). — In procesul de la 
Atena intentat unui grup de cetățeni greci, prin
tre care cunoscutul compozitor Mikis Theodora
kis, procurorul Solon Papadopoulos a cerut con
damnarea la închisoare pentru 26 dintre acuzați. 
El a afirmat că cinci dintre aceștia ar fi condu
cători ai unui grup de 31 de persoane, arestate 
(n septembrie în legătură cu o pretinsă organi
zație subversivă denumită „Frontul patriotic", al 
cărei scop 
După cum 
Constantin 
închisoare 
Filinis, în 
punzători pentru crearea comitetelor 
patriotic. Pentru acuzații Elias Bentzelos și Anna 
Papanicola au fost cerute pedepse de cite 15 ani 
închisoare. în același timp, procurorul a cerut 16 
ani de închisoare pentru Ioannis Leloudas și 12 
ani pentru Silva Akritas. Compozitorul Mikis 
Theodorakis va fi judecat ulterior.

ar fi răsturnarea actualului regim, 
relevă agenția Reuter, împotriva lui 
Filinis a fost cerută condamnarea la 

pe viață. Papadopoulos a declarat că 
colaborare cu Theodorakis sînt răs- 

Frontului

MAFIA ÎN CUȘCĂ

încă o lege rasistă trecută prin 
Parlamentul din Salisbury: ea Prevede 
segregația în locurile publice ; populația de culoare 
nu are voie să frecventeze aceleași ștranduri, stadioane 
și parcuri destinate albilor. în școlile rhodesiene a 
fost difuzată o - circulară care interzice întrecerile 
sportive mixte.

9
măsură tribunalele locale, 
poliția, locuitorii sudului. 
Drept dovadă, înșiși cei 113 
acuzați, judecați 
Catanzaro. Și tot 
scop, acum trei 
ființă Comisia de 
a crimelor Mafiei.

Dar Mafia continuă să 
exercite o influență diaboli
că. Cum altfel s-ar putea 
explica atitudinea comisiei 
„Anti-Mafia" ? In fața atîtor 
întrebări care se ridică în 
sala de ședințe a tribunalu
lui, comisia preferă să tacă. 
S-au descoperit depozite im
presionante de arme ; „Anti- 
Mafia" îi cunoaște pe pose
sori. Există averi de miliar
de, acumulate prin jaf și 
omor. Și aceasta cunoaște 
„Anti-Mafia". Și totuși, a- 
ceastă comisie, căreia sute 
de vieți i-au încredințat soar
ta lor, refuză să pună la dis
poziția justiției documentația 
necesară.

In boxa acuzaților de la 
Catanzaro, 113 acuzați aș
teaptă verdictul. Cum va răs
punde sentimentelor celor 
care au pierdut, pe nedrept, 
oameni dragi, Curtea de la 
Catanzaro, comisia „Anti- 
Mafia" ?

Lingă zid, o cușcă imensă, 
cu zăbrele grele; o cușcă 
asemenea celor rezervate lo
catarilor dintr-o grădină zoo
logică. In jur, zeci de poli
țiști. Mii deJochi sînt ațintiți 
în același punct, acolo con
verg toate privirile: ale 
Curții, ale publicului. Și în 
cușcă, într-adevăr, o fiară: 
Mafia. Mafia cu 3 000 de 
chipuri, cu mii de tentacule 
ce au curmat alte mii de 
vieți omenești. Mafia, care, 
aici, la procesul de la ~ 
tanzaro, are doar 
chipuri, dar dintre cele 
„căutate".

Mai 1967. Are loc un eve
niment cu totul neobișnuit: 
Mafia, invincibila Mafie, bă- 
trînă de peste 150 de ani, 
devine vulnerabilă. Poliția 
siciliană prinde peste 60 de 
căpetenii ale acestei orga
nizații mereu tăcute în vir
tutea acelei „Omertâ" — 
lege necruțătoare, conform 
căreia a denunța înseamnă 
a muri; a muri lăsîndu-ți 
sîngele pe caldarîmul fier
binte al ulițelor Siciliei, ase
menea zecilor, miilor de vic
time nevinovate ce au pătat 
trist, și mai pătează încă, 
fața senină a sudului însorit.

Octombrie. A crescut cu 
. încă 50 numărul „celor tă
cuți". In boxa acuzaților sînt 
acum 113 mafioți. La Catan
zaro a început primul proces 
de amploare al Mafiei. P. M. 
(Procesul Mafiei) devin ini
țiale cu valoare de simbol. 
Întreaga Italie urmărește a- 
cest spectacol al „Mafiei în 
cușcă". Intervine un obsta
col absurd: „lipsa de do
vezi" ; și procesul se între
rupe.

4 noiembrie. Se reia pro
cesul de la Catanzaro.

In cușcă se disting cîteva 
„vedete" mafiote. Ras proas
păt, amabil, prudent, destins 
atunci cînd nu este la strîm- 
toare, aspru sau lingușitor 
după cum „îi impun" împre
jurările : este Angelo La Bar
bera, „boss" al contrabandei 
de stupefiante. Alături de 
el, Rosario Mancino și Pietro 
Torretta. Sînt creierele ban
delor care, în 1962 și 1963, 
au declanșat la Palermo o 
adevărată teroare, provocînd

28 de asasinate, 11 atentate 
și trei măceluri colective.

Cu toții sînt aici, în a- 
ceastă cușcă... destul de în
căpătoare a tribunalului din 
Catanzaro. Cruzimea lor nu 
încape însă în nici un fel 
de spațiu. „Chiar închiși în 
cușca uriașă a acuzaților, că
peteniile Mafiei inspiră frică
— scrie „II Giorno". Imagi
nea fiilor, părinților, rudelor 
pierdute, imaginea puștii 
mici cu gloanțe neiertătoare
— la lupara — este destul 
de puternică în rîndul fami
liilor îndoliate, al familiilor 
terorizate de Mafia. Sute de 
victime au refuzat să se con
stituie parte civilă, iar după 
primele 48 de ore ale pro
cesului cinci judecători 
populari s-au autorecuzat, 
eschivîndu-se în acest fel de 
la misiunea cu care îi înves
tise Curtea. Printre cei care 
asistă la proces sînt oameni 
care poartă în suflet sau în 
trup răni grele. Dar o mare 
parte dintre ei iac. Ita
lia însă nu mai tace. Zia
rele denunță public crimele 
Mafiei; locuitorul din Mez- 
zogiorno a ridicat capul, 
refuzînd să se supună în fața 
țevii de pistol. A fost ini
țiată o acțiune pe scară na
țională, angajînd în aceeași

acurn la 
în acest 
ani, lua 

anchetare

Ca- 
113 
mai

Dana HERA
de Suez și cu crearea unor echipe 
de observație navală și aeriană, po
trivit cererilor exprimate în acest 
sens de secretarul, general al O.N.U., 
U Thant. Aceste probleme au fost 
deja abordate de Odd Bull în dis
cuțiile pe care le-a avut cu Moshe 
Dayan, ministrul apărării al Izrae- 
lului.

★
KHARTUM 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Suprem de stat 
al Sudanului, Izmail Al Azhari, a 
cerut convocarea de urgență a unei 
noi conferințe arabe la nivel înalt, 
relevă agenția France Presse. citind 
surse oficiale.

★
(Agerpres). — Premie- 

Talhouni a făcut în 
țării o declarație în 
că principalul obiectiv

AMMAN 19 
rul iordanian 
parlamentul 
care a arătat 
al politicii guvernului său este de a 
obține evacuarea trupelor izraeliene 
de pe teritoriul țării, și în special 
din Ierusalim. Acest obiectiv va fi 
îndeplinit în strînsă colaborare cu 
celelalte state arabe. De asemenea, 
declarația subliniază Iordania
face parte integrantă lumea
arabă.

Presa pariziană a reacționat prin vii 
proteste la condamnarea severă a lui Regis 
Debray de un Iribunal militar din Bolivia. Sub 
titlul „O negare a justiției", ziarul „L’Humanite" 
cere revizuirea procesului, eliberarea condamnaților, 
încetarea represiunilor împotriva tuturor victimelor 
imperialismului în America Latină. „Le Figaro" 
scrie : „Verdictul este extraordinar, cu greu de crezut. 
Dezbaterile au făcut să reiasă în mod amplu, pentru 
toți observatorii de bunăcredință, că nu s-a putut 
dovedi că Regis Debray a comis faptele ce i se 
imputau".

Premierul japonez a plecat spre 
patrie duPa vizifa sa în S.U.A., unde a avut 
convorbiri cu președintele Johnson și cu alte ofi
cialități guvernamentale americane. El a făcut, de 
asemenea, o vizită la Națiunile Unite, unde a avut 
întrevederi cu secretarul general al O.N.U., U Thant, 
și cu președintele Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România.
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