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Termocentrala Luduș-lemut Foto : S. Cristian

JUoeitf a <nc«pirt «d produsă, 
cu 40 d» tile mai devreme, fa
brica de metanol 3 din cadrul 
Combinatului chimic Orașul 
Victoria, cel mai important 
obiectiv care te construiește aici 
în actualul cincinal. Datorită 
concepției tale constructive ?i 
tehnologice avansate, noua in- 
stalație va asigura realizarea 
unor indici tehnico-economici 
superiori celorlalte două fabrici 
de metanol ale combinatului. 
Așa, de exemplu, deși va avea 
o capacitate de producție de 
50 000 tone anual, fată de numai 
30 000 tone cit are instalația de 
metanol 2, noua fabrică va fi 
deservită de un număr egal de 
muncitori si cadre tehnice, ceea 
ce va permite dublarea produc
tivității muncii. Aceasta va in
fluența pozitiv asupra scăderii 
prețului de cost al metanolului.

Cu 40 de zile 
mai devreme 

Cea mai mare 
fabrică de 
metanol din 
tară a intrat

Principala noutate pe care o 
prezintă noua fabrică, si care o 
deosebește net de celelalte două, 
constă în noua tehnologie de 
obținere a metanolului. Despre 
ce este vorba ? După cum se 
Știe, la instalațiile 1 și 2 cracarea 
gazului metan pentru obținerea 
gazului de sinteză se realizează 
cu un volum ridicat de oxigen, 
ceea ce, implicit, înseamnă con
sum mare de energie electrică. 
La noua instalație se folosește 
bioxidul de carbon, deșeu 
rezultat din procesul de pro
ducție și care în prezent se 
pierde in aer odată cu gazele 
arse. El va fi, deci, recuperat, 
înlocuind complet oxigenul.

Bineînțeles, toate acestea nor 
avea înrîurire favorabilă asupra 
costurilor de fabricație la pro
dusele ce se vor obține din me
tanol si. în primul rînd, la for
mol, care, împreună cu ureea, 
formează materia de bază folo
sită la realizarea cleiurilor sin
tetice. Instalațiile sînt de un 
înalt nivel tehnic. O mare parte 
din utilaje, cum ar fi coloanele 
de spălare a bioxidului de car
bon, schimbătoarele de căldură, 
rezervoarele, pompele și altele 
s-au produs în țară, la uzinele 
,.Independența“-Sibiu, UPRUC- 
Făgăraș, Uzina de pompe Bucu
rești.

Construirea propriu-zisă a in
stalației de metanol 3 a în
ceput cu un an în urmă. Lucră
rile de bază s-au atacat însă 
mai tîrziu. Un timp — în pe
rioada iernii — activitatea de 
construcție a înregistrat pe șan
tier un ritm scăzut, ceea ce a 
determinat organele locale de 
partid să analizeze mersul lucră
rilor și, în consecință, să fie 
luate măsuri pentru impulsiona
rea lor. Este un merit al con
structorilor, montorilor si insta
latorilor că au aplicat energic 
măsurile cele mai eficiente pen
tru a recupera rămînerea în 
urmă, ajungînd chiar în 
situația de a preda în avans, 
față de grafic, unele lucrări și 
poziții importante. Acest fapt a 
asigurat condițiile ca instalația 
de metanol 3 să poată fi dată 
în funcțiune, asa cum am amin
tit, cu 40 de zile mai devreme.

CE URMEAZĂ DUPĂ
PROCLAMAREA NOULUI?

Convorbire ou tovarășul loelf UGLAR
prlm-iecretor al Comitetului regional Maramureș al P.C.R.

în ce direcții fundamental» 
considerați că trebui» orientate 
eforturile organizațiilor de par
tid, ale activiștilor în sprijinirea 
noului ?

Nu există criteriu mal precis de 
apreciere a receptivității față de nou 
decît poziția militantă pentru a asi
gura aplicarea liniei generale a parti
dului. Concluziile ce se desprind din a- 
nalizarea muncii activiștilor potrivit 
acestui criteriu confirmă întru totul 
îndreptățirea denumirii — fondul de 
aur al partidului. De la nivelul co
mitetului regional și pînă la organi
zațiile de bază din combinatele in
dustriale, fermele și cooperativele a- 
grlcole, școli și instituții, sute de ac
tiviști, cadre de partid caracterizate 
prin principialitate, competență, ac
ționează ca promotori entuziaști ai 
noului. Am greși însă dacă am con
sidera acest tablou general ca un în
demn la automulțumire.

Procesul de adaptare la noile 
exigențe, la stilul de muncă im
pus de stadiul de dezvoltare în 
care ne aflăm, constituie, evi
dent, un examen sever pentru 
fiecare activist...

Dintre care nu lipsesc „corljen- 
țil“. I-aș împărți în două ca
tegorii. Unii nu au ochiul format 
spre a discerne noul, nu au reușit 
să-și însușească trăsăturile proprii 
noului stil de muncă pe care tre- 

. buie să-l promovăm. La Comitetul 
raional de partid Sighet a trebuit să 
criticăm moliciunea cu care erau 
înlăturate metodele de conducere 
caracterizate prin supraabundentă 
de ședințe, hîrtii șl directive, înce
tineala cu care se muta centrul-d» 
greutate al activității pe teren, ast
fel ca oamenii, realitățile să fie cu
noscute pe viu, nu doar din infor
mări și caracterizări.

Cealaltă categorie include pe cei 
care îneacă munca în vorbe. Decla
rațiile pline de patos : „trebuie să 
milităm pentru triumful noului, să-i 
deschidem drum larg pretutindeni" 
reprezintă doar o perdea de fum care 
camuflează lipsa oricărei activități e- 
fective pentru a sprijini ceea ce e 
nou și înaintat. Am cunoscut oa
meni care țineau expuneri, refe
rate, conferințe proslăvind noul sub 
toate formele, dar care își conside
rau prin aceasta misiunea încheiată. 
Multă vreme raioanele Șom-

cuta Mare, Lfipuș, Cehul Sllvaniei, 
Satu Mane, Cărei s-a tot vorbit des
pre Importanța îmbunătățirilor fun
ciare. Totuși, în timp ce se rosteau 
vorbe frumoase despre necesitatea 
promovării noului în agricultură, lu
crările înaintau cu pași de melc. 
Atunci cînd tovarășii care răspun
deau de desfășurarea acestei acțiuni 
au fost ajutați să înțeleagă că ceea 
ce li se cere nu este să vorbească 
despre nou, ci să înlăture obstacolele 
din calea acestuia, s-a ajuns ca 
(fără nimic în plus decît voință și 
perseverență) în cîteva luni să se 
realizeze lucrări pe 
fuseseră „imposibil** 
curs de cîțlva ani.

V-iti .referit ._ . .
' poziției'tlectardMe, la"necesita

tea de a depăși simpla procla
mare a adeziunii fată de nou. 
Cum se concretizează în acest 
domeniu aportul efectiv al 
ganizațiilor de partid ?

Tn roda portului Constanta

Este vorba, în primul rînd, de 
cîmpul vast, cu adevărat inepuizabil, 
de afirmare a noului pe care-1 con
stituie acțiunea de organizare știin
țifică a producției, 
și complexitatea ei, 
ganizare științifică 
imprimat un suflu 
ganizațiilor de partid din regiune ; 
ele au ajutat colectivele de specia
liști să. întreprindă studii spre a 
dezvălui cauzele care frînează reali
zarea ritmică a producției, pregăti
rea tehnică minuțioasă a fabricației, 
folosirea maximă a capacităților de 
producție, a forței de muncă și a 
fondului de timp, optimizarea pro
ceselor tehnologice. Numai la Baia 
Mare au fost elaborate aproape 600 
de studii, a căror eficientă econo
mică se va concretiza, în următorii 

produse peste plan în 
peste 573 milioane lei. 

limita doar la cifre 
s-ar putea trage concluzia că totul 
merge bine. Tocmai de aceea unii 
activiști ai comitetului orășenesc de 
partid s-au lăsat cuprinși de un 
sentiment de automulțumire, uitînd 
că organizarea superioară a produc
ției este prin excelență un proces 
dinamic, care Impune intervenția 
operativă a organelor de partid pen
tru stimularea noului și înlăturarea 
anomaliilor ce apar pe parcurs. Or, 
activiștii comitetului orășenesc de 
partid, deși au sesizat în studiile 
întocmite la exploatările miniere 
Săsar, Ilba și întreprinderea „Băi-

(Continuare tn pag. a II-a)

La sfîrșitul fiecărei toam
ne, organizațiilor comer
ciale, îndeosebi celor ale 
cooperației de consum, 11 
se pune întrebarea : cum 
ați aprovizionat localitățile 
și punctele de lucru înde
părtate, supuse Izolării în 
timpul iernii ? întrebarea 
este firească. Ploile, visco
lul sau înghețul pot izola 
temporar unele localități 
situate în zona muntoasă, 
în Delta Dunării, sate de
părtate de arterele de cir
culație, exploatări forestie
re etc. In aceste condiții, 
buna desfășurare a activi
tății, însuși traiul oamenilor 
depind de aducerea din 
timp a unui stoc de mărfuri 
alimentare și industriale 
menite să asigure o 
vizionare normală a 
lației. Cooperația de 
sum a întocmit din
planuri de aprovizionare în 
care s-au prevăzut sorti
mentele șl cantitățile ne
cesare pentru fiecare loca
litate, termene limită pînă 
cînd mărfurile respective

trebuiau să fie transportate 
și depozitate.

Cum sînt aprovizionate 
magazinele din aceste lo
calități acum, cînd terme
nele prevăzute au trecut, 
iar iarna îșl face simțită 
prezența ? Am căutat răs
punsul în cadrul unul raid

anchetă, întreprins în re
giunile Crișana, Suceava și 
Dobrogea.

La U.R.C.C. Crișana, care 
are de aprovizionat un 
mare număr de localități 
șl guri de exploatare fo
restieră greu accesibile, 
tov. vicepreședinte Dumi
tru Bîrta ne-a relatat că,

deși termenul a fost depă
șit cu 5—10 zile iar unele 
cerințe n-au fost integral 
acoperite, „se poate spune 
că mărfurile de consum 
zilnic s-au asigurat pentru 
majoritatea localităților. în 
ce privește produsele in
dustriale, s-au asigurat, de

asemenea, aproape în între
gime cantitățile planificate 
la bocanci, șoșoni șl cizme 
de cauciuc, flanele 
etc.".

Și la gurile de 
tare forestieră din 
nea Suceava, în localitățile 
care trebuie aprovizionate 
din timp cu principalele

Pămînt. Pămînt rupt din 
malurile Oltețului.

Șl apă scoasă cu ciuturi 
din adîncurl.

Actul creației începe prin 
amestecul elementelor. Mîl- 
nlle puternice, arse de soa
re, frămîntă temeinic lu
tul. II pun Ia dospit, îl 
transformă într-o pastă 
moale șl docilă, îl divid 
gospodărește în cocoloașe 
de diferite mărimi. Ges
turi familiare palmelor bă
tătorite de oltean zdravăn 
încă, la cel peste 60 de 
ani pe care îl are. Gesturi 
simple, obișnuite.

Mîna apucă apoi hotărît 
cîte un bulgăre. O rotire 
în jurul unei axe nevăzu
te ca și a pămîntului în 
desprinderea din nebuloa
să, o rotire lentă, apoi din 
ce în ce mai rapidă. Apro
piate ca într-un gest de ri
tual magic, palmele cuprind 
energic lutul, care într-o 
clipă se însuflețește cu
prins de o vibrație neobiș
nuită.

Mîna goală, ajutată rare
ori de instrumente de sim
plitate extremă, îl atinge 
ușor din cînd în cînd. Ori
ce explicație fizică pare 
falsă. Pămîntul se dilată, 
se strînge, crește șl des
crește miraculos, parcă de 
unul singur. Formele se 
schimbă mereu. Metamorfo
zele rapide, aproape fan
tastice, se opresc pe loc, 
încremenind în farfurii, 
străchini, blide, talere, căni, 
ulcioare, vase de flori, fi
gurine, jucării, „fluiericl".

Sînt puse o vreme, așa 
crude, să se zvînte în adie
rea blîndă a salcîmilor. 
Timp în care, pămînturi a- 
lese savant de pe malul 
rîulul, de la rădăcina co
pacilor sînt frecate cu gri
jă și rîndulte în minuscule 
ceșcuțe.

Așa se naște paleta de 
Culori naturale a olarului.

O pensulă veche, un corn 
de vacă cu pană de gîscă 
la vîrf. în mijlocul tipsiei 
„angobate** a curs întîl o 
pată mare galbenă. Cercuri 
subțiri,- albe-gălbul, au în
conjurat-o. Tipsia a fost a- 
șezată în cuptorul din curte 
șl lăsată focului moale, tare, 
iar moale, pînă la arderea 
completă.

Din pămînt. apă, foc — 
așa apare, prins într-o tip
sie, simbolul soarelui.

Scene aproximativ ase
mănătoare puteau fi urmă
rite în cîteva localități din 
aproape fiecare regiune a 
țării. Scene identice pu
teau fi urmărite la Horezu 
(lîngă Stelian Ogrezeanu) 
la Marginea, la Vama. Și 
acum o sută și acum două 
eute-de ani. (Uite alei o 
roată de lemn, de mai bine 
de 140 de ani!).

Nu e vorba de nici un 
miracol.

E vorba de exercitarea 
unuia dintre numeroasele, 
străvechi meșteșuguri. Mo
deste meșteșuguri populare. 
Este știut că din vechime, 
olarul, țesătoarea, cioplito
rul în lemn confecționau 
cu migală și trudă zilnică, 
neaureolați de nici un fel 
de veleități suplimentare, 
felurite obiecte necesare 
gospodăriilor țărănești. A- 
cestea luau drumul tîrguri- 
lor, unde erau vîndute pen
tru utilitatea lor. Dar șl 
pentru altceva: pentru fru-

musețea lor, O «xLganțt • 
cumpărătorului, dar șl a 
producătorului. Nu din mo
tive de concurență...

★

Ne aflăm la Oboga — 
străvechi șl celebru centru 
de ceramică olteană. Cel 
pe care l-am urmărit era 
Marin Murgășanu. A de
prins meșteșugul șl talen
tul de la tatăl și bunicul 
său, care le deprinseseră 
de la tații și bunicii lor. 
O asemenea practică ge
neralizată în diverse col
țuri ale țării a făcut ca 
azi să putem număra, în 
una și aceeași familie, mai 
multe generații de zugravi 
de biserici, pictori de icoa
ne pe lemn și sticlă etc. 
(Tradiția pictorilor pe sticlă 
din Laz numără 15 oameni 
cu numele Poienaru, a- 
parținînd la 7 generații; la 
fel cea a unor cioplitori 
din Rodna și Crișana, la 
fel a unor țesători din Ar
geș etc.).

Acum cîteva decenii O- 
boga, care e de fapt o zonă 
incluzînd șl satele Româna 
de sus și Româna de jos, 
număra peste 200 de olari 
— după aprecierea localni
cilor. (Pe drumul principal 
se porneau în vremea tîr- 
gurilor șiruri lungi de care 
înalte, acoperite cu covil
tire de rogojini, cu oale a- 
gățate în partea de sus ca 
firmă șl reclamă). Acum au 
rămas mult mal puțini. Au 
fost atrași de noi meserii 
la orașe (chiar în Balș, de 
exemplu), au fost cîștigațl 
în întregime de agricultu
ră. Chestiune de calcule 
materiale, dar și de che
mare. Din cel rămași, cîțl
va au fost încadrați în co
operația meșteșugărească, 
alții...

— Dumneata nu te duci 
la tîrgul de sîmbătă, de la 
Calafat?

— Nu, ne-a răspuns Ma
rin Murgășanu.

Rosturile acestui „nu“ e- 
rau aceleași cu ale acelui 
„nu" pe care mulți l-au 
spus meșteșugului lor „ță
rănesc", aceleași care i-au 
determinat să îmbrățișeze 
alte îndeletniciri. Unele 
de natură obiectivă: sfera 
utilului obiectelor lor s-a 
restrîns mult în ultima vre
me. Oamenii își procură 
din ce în ce mai mult vase 
de sticlă, porțelan etc. O- 
biectele produse de ei în
cep să fie cerute ' numai 
pentru atributele lor de 
frumusețe, pentru valoarea 
lor decorativă. Ceea ce de
termină o restrîngcre a 
cererii obiectelor în serie 
și o exigență în plus față 

— de-valoarea artistică.
Pentru aceasta îți trebuie 

însă, pe lîngă dorința de 
a persevera într-o „artă" 
moștenită din străbuni, pa
siune și talent — care, din 
păcate, nu-s întotdeauna e- 
reditare. Dar îți mai tre
buie și conștiința faptului 
că faci o muncă necesară, 
apreciată ca atare, o 
muncă cu care să te poți 
mîndri — precum cu ori
care alta.

De ce nu porneau carele
Natalia STANCU 
Victor DELEANU

C. C. E. la polo

B Azi se încheie turneul inter
național de handbal de la Cluj

■ Actualitatea la fotbal: rezul

tate din diviziile A și B.; ulii

mele vești despre Juventus

și Valencia, adversarele echi

pelor noastre Rapid și Steaua

S-a terminat primul tur al

campionatului de hochei pe

gheață

@ Alte știri din țară și de peste
hotare

Lupta la tușă între înaintările echipelor Rulmen
tul Bîrlad — Constructorul București (ieri în semifi

nalele campionatului de juniori)
Foto : M. Cioc

(Continuare în pag. a Il-a)

RĂZBOIUL
Micuță Tănase 
® Din programul 
emisiunilor ra-

produse, au fost asigurate 
stocurile pentru iarnă. 
După cum ne-au Informat 
tov. Ilie Cojocaru, merceo
log principal la U.R.C.C. 
Suceava, și Vâsile Pălima- 
ru, președintele U.R.C.C. 
Botoșani, unele sortimente 
n-au fost livrate însă

furnizori la termenele sta
bilite. In ce privește Delta, 
unde aprovizionarea a în
ceput de la mijlocul lunii 
august, localitățile dispun 
de aproape toate mărfurile 
necesare în cele 4 luni cît 
durează anotimpul friguros.

Sînt incontestabile efor
turile și rezultatele obțl-

nute de uniunile regionale 
și raionale ale cooperației 
de consum. Totuși, vizitînd 
unele localități îndepărta
te, care pe neașteptate pot 
rămîne izolate pe un timp 
mai lung sau mai scurt, am 
constatat lipsa unor măr
furi absolut necesare, sla
ba preocupare pentru buna 
lor păstrare, pentru deser
virea civilizată a cumpără
torilor.

Analizînd cauzele care 
fac ca o serie de coopera
tive să fie insuficient apro
vizionate sau să nu aibă 
deloc unele mărfuri ceru
te de cumpărători, trebuie 
să ne oprim, în primul 
rînd, asupra activității în
treprinderilor 
ale cooperației de consum. 
De pildă, cele 10 localități

Ion PITICU 
Nistor ȚUICU 
Vasile MIHAI 
corespondenții „Scînteii"

PATENTELOR
CORESPONDENTA DIN TOKIO DE LA FLORE A ȚUIU

Scandalul Izbucnit în cercurile 
Industriale japoneze și pe care zia
re ca „Mainichi Daily. News" șl 
„Asahi Evening News' l-au co
mentat sub titlul „Spionajul în in
dustrie' se menține în actualitate. 
Protagoniștii sînt firmele „Toyo ra- 

,Nippon rayon co* șl 
Descope- 
de spio- 
japoneză 
prefectu-

yon co', „! 
„Kawasaki aircraft co*, 
rirea unei întregi rețele 
naj în industria chimică 
se datorește poliției din 
ra Hyogo.

Scandalul atrage atenția în mod 
deosebit întrucît în el sînt ames
tecate „Toyo rayon co", cea mai 
mare firmă producătoare de fire 
și fibre sintetice din țară, aflată 
în concurență cu compania „Nip
pon rayon co', a doua ca mărime.

Antecedente : după război, firma 
care a luat inițiativa producerii 
„nylonuiui '6' după un patent 
cumpărat din S.U.A. a fost „Toyo"; 
din acel moment, ea continuă să 
conducă în lupta competitivă. In 
ultimul timp, a perfecționat o 
fibră superioară — „nylon 765' — 
de la care a izbucnit de fapt 
scandalul recent. Dezvoltarea cer
cetărilor pentru îmbunătățirea ny
lonuiui, a poliesterilor, după o pe
rioadă de relativă încetinire, a 
prins anumite firme nepregătite. 
Acestea au încercat să „scurteze" 
calea pentru a ajunge la rezulta
tele obținute de alte firme re- 
curgînd la metodele spionajului 
industrial.

Un episod inedit este acela că 
firma „Kawasaki aircraft co", care 
a refuzat să achiziționeze un nou 
tip de mașini de filat relon create 
de „Toyo" pe motiv că „nu-și 
poate însuși eforturile altei com
panii' — la scurt timp după a- 
ceasta și-a anunțat intenția de a 
vinde aceleași proiecte... Așa s-a 
și ajuns la descoperirea afacerii. 
Se presupune că firma „Nippon ra
yon co" a cumpărat documentele 
secrete ale noii mașini, realizate 
de „Toyo nylon co", de la o com
panie intermediară. Cazul urmează 
să fie elucidat de organele judi
ciare.

Mobilul recurgerii la spionaj ? 
In cadrul luptei de concurență,

tehnice ale

atîta timp cît nici o întreprindere 
nu poate să inventeze totul, calea 
cea mai rapidă de însușire a pro
gresului tehnologic este cumpăra
rea de patente. Tocmai această 
practică stă la baza afacerii men
ționate șl, pe cît se pare, folo
sirea el se Intensifică în Japo
nia o dată cu introducerea libe
ralizării capitalurilor. Aceasta va 
ascuți, desigur, și concurența din
tre întreprinderile Japoneze și cele 
străine, determinîndu-le pe acestea 
din urmă să nu vîndă cu ușu
rință tehnica nouă companiilor 
japoneze. Păstrarea secretului a- 
supra realizărilor
unei firme se poate face, desigur, 
prin obținerea unui patent prote
jat de lege. întrucît formalitățile 
respective cer un timp considera
bil, noutatea se păstrează în sei
furi. Tocmai în această perioadă 
acționează spionajul industrial.

„Războiul patentelor" are o deo
sebită intensitate și pondere în 
Japonia unde există aproape 
82 000 de cereri pentru recunoaș
terea de patente, din totalul de 
circa 250 000 în întreaga lume. Din 
aceste 82 000 de cereri, mai mult de 
o pătrime aparțin străinilor (peste 
10 000 provin de la firmele ameri
cane, 3 500 de la firmele vest-ger- 
mane, peste 2 000 de la cele en
gleze etc.) Anual se primesc din 
afară circa 4 000 de obiecțiuni ale 
firmelor străine împotriva dreptu
rilor de patente pentru care fir
mele japoneze înaintează cereri.

Dar piața japoneză nu este sin
gura unde firmele străine pro
testează în legătură cu drepturile 
lor de patent. Anual, în lume se 
publică circa un milion de pagini 
de literatură tehnică a patentelor. 
„Războiul patentelor' a luat pro
porțiile de astăzi întrucît vînza- 
rea acestor „mărfuri invizibile' a- 
duce profituri însemnate. Recentul 
scandal din industria chimică ja
poneză are dimensiuni relativ mici, 
dar relevă concurența puternică 
dintre companii în lupta pentru 
menținerea întîietății pe piață și a 
obținerii unor profituri cit ra® 
mari.
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Mîinile iscusite ale cooperatoarelor de la „Sîrguinfa"-0ucurești duc mai de
parte tradifia unor vecni meșteșui 

naționale din <
uri. Se executd aici cu măiestrie costume 
iverse regiuni ale jârii

Foto : R. Costin

Zăceam în patul spi
talului de două săptă- 
mînj. N-aveam voie să 
fac mișcări prea multe. 
Colegi de salon îi a- 
veam pe unul în vezi
cula căruia s-au găsit 
vreo 1 364 de pietre ne
gre și care după fie- 
:are bărbierit întrebuin
ța loțiunea „Călin" și 
pe încă un ins căruia îi 
spuneam Grigore. 
cest Grigore era 
zdravăn decît noi. 
losea papucii mei 
casă, primea foarte mul
te flori și vizite si cu 
toate că se internase 
în legătură cu o cole
cistită, avea o compor
tare foarte ciudată.

O dată — pentru că 
el avea voie să umble, 
și tot se ducea la bu
fetul spitalului -— l-am 
rugat să-mi cumpere și 
mie o cutie cu biscuiți. 
S-a bucurat că are o- 
cazia să mă servească. 
S-a întors de la bufet 
și mi-a pus pe noptie
ră un pumn de ace de 
siguranță. Biscuiți nu. 
I-am mulțumit și l-am 
întrebat dacă s-a inter
nat numai pentru cole
cistită. Altădată, l-am 
rugat să-mi cumpere un 
borcan cu iaurt. Mi-a 
adus patru lame „Greif". 
A treia oară. în loc de 
„Sportul" și „Fotbal", 
m-am pomenit cu două 
pachete de napolitane. 
Cu altă ocazie, în 
să-mi cumpere 
de „Tarr", am 
că-mi aduce 16 
scobitori (pe 
aia se găseau), 
drăznit să-l întreb:

— Știți, Tarr-ul se 
întrebuințează după 
bărbierit și Tarr-ul, 
după cîte îmi dau eu

seama, n-are nici o le
gătură cu scobitorile.

— Știu.
— Atunci de ce ml-ati 

luat scobitori?
— Nu avea Tarr.
— Ahal Dumnea

voastră ați fi foarte ni
merit la un serviciu de 
aprovizionare. Intr-o în
treprindere ați face mi
nuni.

S-a uitat fix in ochii 
mei și mi-a zis:

— Chiar la aprovi
zionare lucrez.

— Nu zău. Unde?
— La Uzina de ma-

niște tablă de 10—40 mm 
grosime. U.M.G.-ul 
n-avea ce face cu a- 
ceastă tablă și ca atare 
a dat-o la retopit. Se 
înțelege că cu prețul 
fierului vechi. Omul 
meu a fost felicitat de 
conducere că n-a adus 
în locul tablei de 4 mm 
cîteva tone de piper, 
varză ori steluțe pen
tru pomul de iarnă. Ci 
ceva apropiat de nece
sarul lor, la care au pă
gubit doar cîteva zeci 
de mii.

U.M.G. avea nevoie de 
vreo 375 mp de gea-

PA PUCII

loc 
o sticlă 

văzut 
cutii cu 
vremea 
Am în

șini grele (U.M.G.). Pe 
șoseaua Berceni.

— Mă bucur. După 
însănătoșire am să vă 
vizitez.

— Plăcerea va fi 
partea mea.

— Nu cred, am 
eu în gind.

El s-a făcut bine . 
colecistită, bineînțeles). 
Și a ieșit din spital. Eu 
la fel. Și pentru că îi 
promisesem o vizită, 
l-am vizitat.

Ce-am constatat:
U.M.G. avea nevoie 

de niște tablă neagră 
de 4 mm grosime. I se 
aduce la cunoștință o- 
muiui meu de la apro
vizionare și acesta face 
o comandă. Dar nu că
tre Laminorul de tablă 
Galați, ci către Combi
natul siderurgic Galați. 
Ultimul onorează co
manda dar nu cu tablă 
de 4 mm, ci le trimite

de
zis
(de

muri armate. Omul de 
la aprovizionare a luat 
notă și a comandat 
3 449 mp.

— De ce ai coman
dat atîta?

— Să fie.
Să fie, dar nu mai e. 

Pentru că geamurile 
ș-au descărcat pe o 
rampă, iar peste ele 
niște cărămidă refrac
tară. Pagubă? 
zeci 
teau 
meu 
cap.
te aveau nevoie, gea
muri armate a adus. 
Vă închipuiți ce se pu
tea întîmpla dacă a- 
proviziona uzina de ma
șini grele cu niște oi 
ori capre negre si mai 
aruncau și cărămida 
fractară peste ele...

— Avem nevoie 
argilă refractară, 1 
adus la cunoștință omu-

Cîteva 
de mii. Dar pu- 
fi milioane. Omul 
a lucrat aici cu 
De geamuri arma-

Iul de le aprovizio
nare.

Credeți că în loc de 
argilă refractară a a- 
dus cămile, elefanți, 
cuie de șiță, săpun de 
ras, viermi de mătase, 
ori șireturi pentru bas
cheți? Nu. Poate vă în
chipuiți că a adus pe
peni verzi ori araci 
pentru vie. Nici măcar. 
A adus argilă refracta
ră. Dar a adus. Nu s-a 
jucat.

Este de datoria mea 
«ă atrag atenția geolo
gilor care peste 10^15 
mii de ani vor face să
pături în Berceni șl vor 
da de straturi de argi
lă refractară să nu se 
treacă la prime ori să 
facă comunicări că au 
descoperit marea cu sa
rea. N-au descoperit ni
mic. Dumneaei, argila, 
a fost adusă de omul 
cu colecistită din zile
le noastre și a fost des
cărcată în niște șanțuri, 
iar peste argilă, ca să 
nu mal fie denivelări, 
s-a așternut pămînt. Ah 
pămîntul ăsta, multe 
mai înghite'

— Aveți un tip tare 
la aprovizionare, i-am 
spus eu directorului.

— Mie îmi spuneți?
— Unde l-ati desco

perit?
— Noi l-am crescut.
— Cred că ați 

drojdie de bere 
multă. A crescut 
gerat de mult.

Nu vă place 
lucrează?

— Ba da. îmi place 
formidabil de mult cum 
lucrează. Dar are un 
singur cusur.

— Ce cusur?
— Cînd se internea

ză pentru colecistită, 
n-are papuci. Ar tre
bui să-i dați papuci(i)..,

Și mai am o nedu
merire. Cind se inter
nează, de ce se inter
nează numai pentru co
lecistită?

pus 
prea 
exa-
cum

re-

de 
s-a

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE 27 XI 3 XII 1967

i n a

luni
I PROGRAMUL I : Selec- 

țlunl din operete (9,30). 
Cronica economică (11,03). 
Sfatul medicului : Inflama-

1 țlile acute ale 
(11,45). Expediție .

>. Emisiunile culturale ale săp- 
Documentele Plenarei, amplu program al

gîtulul 
pionie-

rească (14,15). Afiș radiofonic.
tămînii (15,15). p - - * ■ _______ _____ _________ ___  __
viitorului (16,30). Antena tineretului (17,10). Noi înregistrări 
de operă : soprana Lucrețla Popescu Lobodan (18,10). 
Orizont științific (18,30). Teatru radiofonic : „Casa". Scena
riu radiofonic de Smilian Rozman (20,40). Emisiune literară : 
Liviu Rebreanu — O înregistrare prețioasă. Fragment dlntr-un 
interviu inedit al scriitorului — „Alături de Liviu". însem
nări de Fany Liviu Rebreanu (21,30). PROGRAMUL II : Să 
învățăm c.întecul „Sîntem zorii noi" — de Emil Lerescu, pe 
versuri de Mihail Cosma. Emisiune în sprijinul formațiilor 
artistice școlare (8,20). Divertismente de Mozart (8,5Q). 
Tezaur muzical (emisiune pentru școlari) : „Pagini de rap
sodie". Prezentare de Radu Gheeiu (0,30). Aripi tinere. Cerc 
literar radiofonic pentru școlar! (11,15). Cadran cultural. Din 
cuprins ; activitatea cultural-artistică in sezonul de iarnă. 
Cerințe și posibilități. Prezintă Stellan Tăbăraș (15,30). 
Poemul simfonic „Didona" de Alfred Alessandrescu (16,40). 
Itinerar turistic românesc. Arta pietrarilor din zona Buzăului. 
Prezintă Radu Crețeanu ; Pastel pentru o toamnă românească 
— de Gheorghe Tomozel ; Prin „Țara vinului". însemnări de 
Constantin Prisnea (18,10). Album folcloric (19,00). Tribuna 
tinerilor compozitori. Concert al orchestrei simfonice a 
Radiotelevizlunil. Dirijor Emanuel Elenescu (20,00).

Coordonate culturale (15,15). Personaje din operete : Sandu 
în opereta „Ana Lugojana" de Filaret Barbu (15.30). Docu
mentele plenarei, amplu program al viitorului (16.30). In 
slujba patriei (17,10). Caleidoscop muzical (17.40). PROGRA
MUL II : Muzică de George Friederich Haendel (9,00). Con
cert de estradă (9,30). Teatru radiofonic : „Lady Winder- 
meere șl evantaiul ei“ de Oscar Wilde (10,30). Varietăți mu
zicale (12,03). Concert de prînz (14,30). Cronica literară de 
Victor Crăciup: Ion 7' ., 7' .77.7L.
medicale (16,15). Uvertura tragică de Brahms (orchestra B.B.C. 
din Londra, dirijor Arturo Toscanini) (17,10). Memoria pămîn- 
tului românesc. „Călugărenl" — documentar radiofonic de 
Petre Dineu (17,40). Simfonii de Joseph Haydn (19,00). Seară 
de operă : ,,Fedora" de Giordano (20,00). Intilnire cu eroii lui 
Petre Isplrescu. Autorul emisiunii : Titel Constantinescu 
(21,30). Carnet plastic. Prezintă Eugen Schileru (22,15).

Horea „Poezii" (15,30). Pe teme

CE URMEAZĂ
DUPĂ PROCLAMAREA
NOULUI ?
(Urmare din pag. I)

măreana", unele manifestări de su
perficialitate în probleme privind 
normarea muncii, raportul optim 
între muncitorii de bază și cel au
xiliari, paralelismele sistemului in
formațional, s-au mulțumit să critice 
neajunsurile constatate și să dea 
indicații de... îmbunătățire a activi
tății. Nu putem accepta un asemenea 
stil de muncă. Rolul organizațiilor 
de partid nu e doar de a constata 
și semnala lipsuri, ol de a ajuta 
efectiv la înlăturarea lor.

Asa a procedat Comitetul orășenesc 
de partid Satu Mare. Biroul comite
tului orășenesc nu s-a mulțumit să 
afle că în toate întreprinderile a fost 
întocmit un mare număr de studii cu 
privire la organizarea științifică a 
producției ; la 6curt timp după ela
borarea acestora, a Început să con
troleze la fața locului felul cum sînt 
aplicate. In felul acesta, tov. Ioan 
Foriș, prim-secretar al comitetului 
orășenesc, a constatat că nerealizarea 
la termen a unora dintre măsurile 
Stabilite la Uzina „Unio" se datora 
caracterului lor extrem de general, 
insuficienței fundamentării tehnico- 
economice. Intervenția la timp a co
mitetului orășenesc a determinat re
medierea operativă a acestor neajun
suri ; ideile valoroase din studiile în
tocmite au fost concretizate în măsuri 
practice privind utilizarea capacită
ților de producție, stabilirea fluxuri
lor raționale de fabricație, alegerea 
celei mai adecvate tehnologii, îmbu
nătățirea structurii organizatorice a 
întreprinderii.

lucru, numind în conducerea lor mun
citori capabili și energici, a asigurat 
asistența tehnică în schimburile II șl 
III, a pus capăt cu mînă fermă libera
lismului față de încălcările disciplinei 
muncii.

i în condiții similare, rezulta
tele sînt cîteodată total diferite. 
Mult» depind de maturitatea po
litică a activistului.

Intr-adevăr, atunci cînd această 
maturitate prezintă fisuri, nu e ex
clusă pătrunderea influenței unor 

de spirit retrograde, a 
concepții înveehite care 

uneori clin activist aliatul po-

PROGRAMUL I : Radiora- 
cheta pionierilor (9,30). 
Douăzeci de ani în creația 
șl interpretarea româneas
că. Republica, izvor de 
frumuseți — program de 

cintece (10,45). Cronica economică (11,03). Sfatul medicului : 
Colibaclloza (11,45). Succese ale muzicii ușoare (12,20). Tot 
Înainte (ediție pentru pionierii din clasele a IlI-a și a IV-a) 
(14,15). Cărți care vă așteaptă. Cărți despre Brâncușl : Petre 
Pandrea — „Brâncușl — amintiri șl exegeze" ; V. G. Paleolog 
— „Tinerețea iul Brâncușl". Prezintă Ion Biberi șl Constantin 
Vlșan (15,15). Cintece de Elly Roman (15,40). Piese corale 
de Teodor Bratu (16,15). Documentele Plenarei, amplu pro
gram al viitorului (16,30). Odă limbii române. Comori ale 
limbii noastre ; Cantitate și calitate în limbă, de Gheorghe 
Bulgăr ; Cronica limbii literare : Marin Sorescu „Unde fu
gim de-acasă ?“. Prezintă George Mlrea ; Cum e corect, de 
N. Mlhăescu, dr. în filologie (17,10). Caleidoscop muzical 
(18,10). Tribuna radio, istoria confirmă : Revoluția socialistă 
și problema agrară (18,30). Pagini de mare popularitate din 
creația scriitorilor noștri : George Topîrceanu — „Balade 
vesele șl triste" (20,40). PROGRAMUL II : Lucrări de Claude 
Debussy (10,03). Antologie de literatură universală ; Pagini 
din volumul „Parfum de crizanteme" de D. H. Lawrence
(10.30) . lladlomagazinul ascultătoarelor (13,30). Duete din
operete (15,00). Emisiune de actualități literare (15,30). Suita 
din baletul „La piață" de Mihail Jora (17,10). Amfiteatru 
literar. Din cuprins : Istoria literaturii române. Compendiu 
radiofonic ' ................
univ. dr. Constantin Ciopraga (18,10). __  .
(18.30) . Noapte bună, copii : povestea „Mama' 
teca de aur : Mihai Codreanu (21,30).

marți

Conceptul de istorie literară. Prezintă prof. 
Concert de estradă 

(19,50). Fono-

PROGRAMUL I : Unda 
veselă (9,30). De la fluier 
la marile ansambluri fol
clorice (10,30). Estrada ar
tistului amator (14,15). 
Muzee șl expoziții (15,15). 

„Trandafir de la Moldova" — cîntece și jocuri (16,55). Con
cert simfonic popular (17,30). Dialog cu ascultătorii. Emisiune 
de Corneliu Leu (18,03). Muzică ușoară de Sile Dlnicu (20,15). 
La balul de sîmbătă seara (21,00). PROGRAMUL II : Sullști 
și orchestre de estradă (9,30). Fragmente din baletul „Tri
cornul" de De Falia (10,03). Do-Re-Mi pentru copii (emi
siune muzicală pentru școlarii din clasele I—IV) (11,15). 
Piese instrumentale de compozitori români (13,40). Recitalul 
violonistului Walter Gleseking (16,15). O operă în 30 de mi
nute ; „Le Willy" de Puccini. Emisiune de Amalia Brumer 
(19,00). Serlitori la microfon : Ion Brad (19,30). Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor Djura

sîmbătă

a
Jaksic (R. S. F. Iugoslavia).

PROGRAMUL 
de ieri și de 
zică ușoară 
toate pentru 
Pagini celebre din opere 
(15,45). Selecțlunl din ope

rete (17,04). Intilnire cu melodia populară șl interpretul 
preferat (19,00). Teatru scurt — „29 de grade la umbră" de 
E. Lablche (20,25). Canțonete Interpretate de Mario del
Monaco (22,40). PROGRAMUL II : Duete comice din operete 
(7,20). Teatrul radiofonic pentru copil prezintă : „Dan, căpitan 
de plai", „Peneș Curcanul". „Legenda clocîrllei" de Vasile 
Alecsandri. Dramatizare de Mlhai Benluc (8,00). Radio-Atlas 
(9,35). Pagini alese din muzica de estradă (10,30). A 7-a artă 
(10,45). Unda veselă (14,30). Revista literară Radio — Din 
cuprins : G. Macovescu : Conferința Națională a P.C.R. ; 
Imnuri pentru stema țării — versuri ; Blocnotes de Eugen 
Jebeleanu (17,30). Romanțe... și amintiri (21,40). Festival mu
zical internațional Salzburg 1967 (23,07).

duminică
I : Succese 
azi — mu- 
(11,03). De 
toți (12,00).

• Un taxi pentru Tobruk : Patria —
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Capitol —
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• I.oana : Sala Palatului (seria de
bilete 2172 — ora 19,30), Republica 
(completare Micii înotători) — 12 ;
14.30 ; 16,45, București (completare
Stiroui, pasăre reptilă) — 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18.45 ; 21, Modern (completare 
Tovarășa) - 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• O fată fericită : Luceafărul (com
pletare Stircul, pasăre reptilă) — 11,15;
13.30 : 16,15 ; 18.30; 20,45, Victoria (com
pletare Băiatul și cărbunele) — 12,15 ;
14.30 ; 17 ; 19,15 ; 21.30, Grivița — 11.15;
13.30 ; 18 ; 18.15 ; 20,30, Gloria - 9 ;
11.15 ; 13,30 , 16 ; 18,15 ; 20.30. Melodia 
(completare Mlaștina tăcută) — 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Zece negri mititel : Festival — 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Arta (comple
tare Sub semnul trainicei prietenii 
româno-buigare) — 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, Floreasca (completare
Laboratorul vieții) - 11,15 : 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
A Opera de trei parale : Central —
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Un minut de adevăr : Cinemateca
— 10 ; 12 ; 14.
• Ecou pe coastă : Lumina (comple
tare Orașul fără străzi) — 9—16,30 în 
continuare ; 18,30 ; 20,30.
A Program pentru copii : Doina — 
9 ; 10.
A Sindbad marinarul : Doina (com
pletare Micii Înotători) — 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,30 ; 20.45, Vitan (completare
Ziua recoltei 1967) - 14,30 ; 18,30: 18,30; 
20,30.
• Vulturii zboară devreme : union 
(completare Retrospectivă juhiliară)
— 15,30 ; 18 ; 20,30, Buzești (comple
tare Mlaștina tăcută) — 15 ; 17.45 ;
20,30.
• Mondo cane — Viața plină de sur
prize: Timpuri noi — 9—21 în conti
nuare.
A Profesorul distrat : Feroviar —
10.45 ; 13 ; 15,3a ; 18 ; 20,15, Excelsior
— 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 (la am
bele completarea Efemere), Aurora 
(completare O fabulă modernă) — 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Flamura 
(completare Legenda) — 11,15 : 13,30 ; 
18 ; 18,15 ; 20,30.

?> Sus milnile, domnilor polițiști ! : 
nfrățirea intre popoare (completare 

Orizont științtfle nr. 9/1967) — 14 ; 
16 ; 18 ; 20.

• Salvele Aurorei : Dacia (completare 
Stîrcul, pasăre reptilă) — 8.30—20,45 
în continuare.
A Fantomas contra Scotland Yard : 
Crîngași (completare Armonic) —
15.30 ; 18 ; 20,30, Flacăra (completare 
Aventurile lui Bobo-City) — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : Bucegt — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Miorița — 12 ; 15,30 : 18 ; 20,30.
® Canaliile : Unirea (completare Pi
lule II) - 15,30 : 18 ; 30.30.
• Ocolul : Tomis (completare Efe
mere) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 30.30, 
A Povestea țarului Saltan : Popular 
(completare Laboratorul vieții) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
A Cum să " 
(completare
18.45 ; 21.
• Pasărea
17.45 ; 20,30.
A Sora cea mare : Viitorul (comple
tare Aventurile iul Bobo-CISv) — 
15,30 , 18 ; 20,30, 
e French-Cancan : 
Pletare Vecinii) -
• Subteranul : ~ ‘ 
18,15 ; 20,30.
® Răzbunătorii 
Despre fumat.
15,30 : 18 ; 20,30. 
® Testamentul 
(completare < 
9/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,S0.
• Prostănacul : Drumul sării (com
pletare Scuzați, atracții) — 15 ; 17,30 : 
20.
A Spartacuș (ambele serii) s Feren
tari — 15,30 ; 19,30.
a Comisarul X : Cotroceni (comple
tare Aventurile lui Boho-City) — 
15,30 ; 18 ; 20.30.

furi un milion : Moșilor 
orașul) 14,15 ; 16,30 ;

Phftnix : Cosmos 15 ;

Colentlna (com-
16 ; 18,15 ; 20,30, 

Volga - 12 ; 14 ; 16 :

: Rahova
Aprindeți

incașului 
Orizont

(completare 
o țigară) —

: Progresul 
științific nr.

teatre
• Opera română : Prinț șl cerșetor 
— 19,30.
« Teatrul 
crețul lui
• Teatrul 
blfcă — 20.
« Teatrul .. . ... __ „__ ___
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Zece zile care au zguduit lumea 
(spectacol prezentat de Teatrul „Al. 
Davlla“-Plteștl) — 20.
• Teatrul șatlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Scandal la Boema — 
19,30, (sala Victoria) : Colibri Music- 
Hall — 19.30,

de stat de operetă : Se- 
Marco Polo — 19,30.
de Comedie : Opinia pu-

„Lucia Sturdza Bulandra'

I
 Sprijinind tot ce e nou și îna

intat, organizațiile de partid a- 
jung inevitabil la conflict cu a- 
numite tendințe rutiniere. Ar fi 
interesant de exemplificat ase
menea confruntări de poziții.

Aplicarea măsurilor privind crește
rea eficienței întregii activități eco
nomice și a fiecărei unități econo
mice în parte creează un cadru larg 
acestei înfruntări, organizațiile de 
partid fiind chemate să se situeze în 
primele rînduri ale promovării nou
lui. îmi revin în minte două exemple 
care mi se par semnificative. La ex
ploatarea minieră Baia Sprie, în 
cursul acțiunii de organizare științifi
că a producției, organizația de partid 
a susținut că o resursă importantă de 
ridicare a eficientei economice a în
treprinderii ar constitui-o introduce
rea în procesul de preparare a mi
nereului din hălzile vechi de steril. 
Conducerea uzinei de preparare, unii 
tehnicieni au contestat temeinicia 
propunerii, realismul ei, într-un cu- 
vînt au susținut că aplicarea ei ar fi 
nerentabilă. Comitetul de partid (se
cretar — tov. Gheție Simion) n-a de
zarmat. Argumentele teoretice au fost 
însoțite de verificarea practică. Și ea 
a fost hotărîtoare. Argumentele pri
vind „nerentabilitatea" s-au dovedit 
un simplu paravan al comodității 
acelora care nu erau dornici să-și 
bată capul cu operația, ce-i drept 
grea, migăloasă, de flotare a minereu
lui din haldă. Dar investiția de mun
că ca și cea de inițiativă au fost cit se 
poate de rentabile. Economiile reali
zate în acest fel de unitatea respec
tivă se vor cifra la aproape 7 mili
oane lei.

Alt caz. Ani în șir, Comitetul orășe
nesc de partid Satu Mare a tot „în
ghițit" justificările privind imposibili
tatea obiectivă a realizării sarcinilor 
de plan la fabrica de cărămizi din 
localitate. O analiză mai atentă a 
scos în evidență că directorul, unele 
cadre tehnice, precum și secretarul 
organizației de partid se situaseră pe 
o poziție defetistă privind organiza
rea producției. Deficiențele, în loc 
să fie combătute, erau explicate, jus
tificate și... menținute. Cît de mare 
era ponderea „cauzelor obiective" în 
neajunsurile semnalate s-a văzut în 
septembrie 1967, cînd, la mai puțin 
de un an de la înlocuirea conducerii, 
fabrica șl-a realizat planul anual, 
producînd suplimentar 3,5 milioane 
cărămizi. Aceasta a fost posibil

stări 
unor 
fac ____ . ______
tențial al unor elemente înapoiate, al 
unor faetori de stagnare. Este cazul 
petrecut la cooperativa agricolă de 
producție Craldorolț. Toată lumea se 
obișnuise aici ca sectarul zootehnic 
să nu realizeze producțiile planificate. 
Instructorul Comitetului raional de 
partid Cărei, închizind ochii la 
neajunsurile serioase în organi
zarea muncii, s-a făcut purtă
torul de cuvint al consiliului de con
ducere, care găsea justificare în vitre
gia condițiilor obiective. Cercetarea 
atentă a realităților a arătat că ren
tabilitatea scăzută se datora neglijă
rii metodelor științifice de îngrijire 
și furajare a animalelor, insuficien
tei cointeresări materiale a coopera
torilor care lucrau în sectorul zooteh
nic, valorificării necorespunzătoare a 
producției. Dacă activistul comitetu
lui raional s-ar fi situat pe poziția 
ce-i revine prin firea lucrurilor, de 
factor motor al progresului, fără în
doială că neajunsurile ar fi putut fi 
de mult Înlăturate.

Scăderea combativității trebuie să 
constituie un semnal de alarmă pen
tru orice activist, căci ea creează con
diții pentru încălcarea principialității 
partinice, duce la dezvoltarea unui 
climat de îngăduință reciprocă, la to
lerarea neajunsurilor. în loc să con
centreze forțele organizației de partid 
spre lichidarea sistemului muncii în 
asalt, secretarul comitetului de partid 
de la U.M.M.U.M. a socotit mai co
mod să se declare de acord cu de
mersurile, repetate lună de lună de 
conducerea uzinei, pentru a obține 
aprobarea de ore suplimentare.

Unii sînt atît de refractari 
noului tncît reușesc să golească 
de conținut pînă și formele de 
organizare anume concepute 
spre a ajuta la înlăturarea me
todelor perimate. I

O asemenea soartă e hărăzită cîte- 
odată uniunilor cooperatiste și consi
liilor agricole. In loc să le cultive 
inițiativa, spiritul de răspundere in 
îndeplinirea funcțiilor ce le-au fost 
încredințate, birourile Comitetelor ra
ionale de partid (lin Oaș. Lăpuș, Vi- 
șeu, preiau unele din atribuțiile a- 
cestora, le dădăcesc, Nu e de mirare 
că în felul acesta, organisme create 
pentru a pune in valoare marile re
zerve ale producției agricole și a des
cătușa agricultura de frîne artificiale, 
de fenomene de birocratism, alunecă 
spre o muncă funcționărească, lipsită 
de orizont. înțelegerea greșită de că
tre unii activiști 
prim secretar al Comitetului 
ional de partid Vișeu, Mihai Dan
ciul a felului cum se înfăptuiește ro
lul conducător al partidului împinge 
la manifestări de subiectivism și ar
bitrar. la tendințe de substituire si 
paralelism, la o tutelă măruntă care-i 
face pe cei ce o exercită să-și iro
sească forțele în mărunțișuri, negli- 
jind în schimb atribuțiile ce le revin 
nemijlocit. Cit despre cel dădăoiti In 
permanență, ei ajung să nu mal în
treprindă nimic fără a primi „indica
ții", „directive", găsind scuze pentru 
orice tărăgănare în faptul ca n-au 
primit... dezlegare si deprinzîndu-se 
ca sarcinile ce le revin să fie înde
plinite de organele de partid.

(e cazul fostului 
ra-

cărămizi. Aceasta a fost posibil pen
tru că tînărul activist de partid loan 
Pușcaș, numit director al fabricii, a 
pornit o adevărată ofensivă împotriva 
indolenței și inerției care se cuibări
seră pe diferite eșaloane ale între
prinderii, a reorganizat brigăzile de

Promovarea noului in econo
mie, in viata socială cere for
me adecvate ale muncii politi- 
co-ideologice. Sînt cazuri cinci 
folosirea unor metode perimate 
în acest domeniu ridică bariere 
artificiale in calea generalizării 
unor măsuri de mare însemnă
tate.

un efort susținut de îm- 
de înnoire se impune în 
politico-educativă și cul-

Cred că 
prospătare. 
activitatea ....... ...............
turală de masă, împovărată de balas
tul diferitelor manifestări de forma
lism și inerție. înrădăcinate de-a lun
gul timpului. Concentrarea întregii 
activități „la sediu", stabilirea din 
birou a tematicii diferitelor cicluri de 
expuneri fără consultarea prealabilă 
a celor care urmează a le audia, fără 
un efort perseverent de a orienta 
munca politică in funcție de proble
mele care preocupă masele dimi
nuează forța de înrîurire a muncii 
politico-educative.

Se poate acționa și altfel. O dove
dește experiența Comitetului raional 
de partid Sighet. Brigăzile științifice, 
apărute aci cu ani în urmă, trimise 
de la centrul raional să răspindească 
cultura la sate și la gurile de exploa
tare forestieră, constituie și azi, prin 
formele și metodele în continuă per
fecționare pe care le folosesc, o ilus
trare grăitoare a superiorității nou
lui asupra rutinei. Este meritul co
mitetului raional de partid de a fi 
lărgit continuu componența brigăzilor 
științifice care includ acum specia
liști din cele mai variate domenii, de 
a le orienta să-și stabilească progra
mul de activitate pe baza unei atente 
investigări a preocupărilor diferitelor 
categorii de cetățeni cărora li se a- 
dresează. Noul și-a dovedit vitalita
tea și în extinderea sferei de acțiune 
a brigăzilor științifice la cerințele 
specifice orașelor și centrelor mun
citorești. Dezvoltarea și generaliza
rea acestei experiențe rodnice se 
află în centrul preocupărilor comite
tului regional de partid.

In toate domeniile vieții sociale, 
partidul acționează ca promotor al 
noului, ca deschizător de drum al 
progresului. Aderența la nou consti
tuie azi mai mult ca oricind o condi
ție esențială a îndeplinirii de către 
fiecare organizație de partid a sarci
nilor ce-i revin ca factor dinamic, 
mobilizator al colectivului in cadrul 
căruia activează. încetățenind pretu
tindeni deprinderea de a privi recep
tivitatea față de nou ca unul din cri
teriile fundamentale de apreciere a 
fiecărei organizații de partid, Comi
tetul regional Maramureș ai P.C.R. 
consideră că va determina ridicarea 
calitativă a nivelului muncii da 
partid.

vrăjită fi

I î Matineu 
la Conachl 

— montaj de

PROGRAMUL 
literar : „De 
la Arghezi" - 
versuri realizat de Victoria 
Dimitriu și Lucia Negoiță 
(9,30). Pagini alese corale 

(10,43). Sfatul medicului : Aerisirea corectă a încăperilor 
de muncă (11,45). „Pe poteca de la stînă" — cîntece cio
bănești șl jocuri (12,00). De ce 7 De unde 7 De cind 7 (emi
siune pentru școlarii claselor I—IV) (14,15). Meridiane (15,15). 
Documentele Plenarei, amplu program al viitorului (16,30). 
Antena tineretului : „Teatrul șt spectatorul tînăr" (17,10). 
Radiosimpozion. Problematica intelectualității în etapa ac
tuală (18,30). Lectură în premieră : Schițe de Valentin Ber- 
becaru și Marcel Grădinescu (20,40). Metronom ’67.
(21,00). Moment poetic. Lirlcâ albaneză (22,30). PRO
GRAMUL II : La braț cu muzica ușoară (8,00). Opera în 
foileton : „Norma" de Bellini. Emisiune de Gabriela Con
stantinescu (8,35). Inșlr-te mărgărite (emisiune pentru copii) : 
„Albă ca zăpada" — basm de Frații Grimm (11,15). Orizont 
științific (15,30). Cîntece și prelucrări de Gheorghe Dumi
trescu (15,45). Variațiuni simfonice de Ludovic Feldman 
(17,10). Ciclul „Să înțelegem muzica”. „Armonia" — „Relațiile 
de consonanță și disonanță". Prezintă conf. univ. George 
Pascu (18,10). Simfonia în La major de George Stephănescu 
(19,00). Actualitatea muzicală (20.15). Teatru radiofonic : „S-a 
întîmplat azi” — după piesa luj Lev Sinelnicov (21,05).

miercuri

JOI
PROGRAMUL I s Matineu 
literar : Istoria literaturii 
în anecdote — emisiune 
realizată de Alecu Po- 
povici (9,30). Poemul con
certant pentru violoncel și 

(Radu Aldulescu) (10,30). Ariiorchestră de Florin Eftimescu
din opere interpretate de Iulia Bueiuceanu (11,15). Sfatul 
medicului : Scoaterea copilului mic la aer (11,45). Parada 
soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară (13,30). Cărți 
care vă așteaptă : Agatha Grigoreșcu-Bacovia : „Versuri și 
proză" ; Michel Butor : „Renunțarea" (15,15). Arii din operete 
(15,25). Muzică ușoară de Nicolae Kirculescu (15,40). Docu
mentele Plenarei, amplu program al viitorului (16,30). Lumi
nile rampei : „Lohengrin" de Wagner și „Carmen" de Bizet 

......... Antena tineretului 
Caleidoscop cultu- 
II : „Mîndrie de

pe scena Operei române (18,50). 
(17,10). Cronica economică (18,03).
ral belgian (20.40). PROGRAMUL
otel ar" — program de cintece (8,20). Matineu de operă : 
„Scara de mătase" de Rossini (9,00). Bibliotecă de literatură 
română. Ion Pas : „Zilele vieții tale". (10,30). Ochiul magic, 
(em’siune de știință șl tehnică pentru școlari). înaintași de 
seamă ai științei șl tehnicii românești : Ion Borcea (11,15). 
Miorița (15,30). Lucrări de cameră de Constantin C. Nottara : 
Suita pentru violă și pian ; Nonet (16,20). A 7-a artă. Ediție 
pentru cinecluburi (18,10). Transmisiunea concertului orches
trei de studio a Radiotelevizlunii. Dirijor Francis Chagrin 
(Marea Britanie) (20.00). tn pauză : Buletin de știri. Prie
tenii mei, scriitori. George Călinescu. Colaborează Dinu 
Pillat, I. D. Laudat și Nicolae Tatomir.

vineri
staaaBBtwraami

PROGRAMUL I : Așa-1 Jo- 
cui pe la noi (9,30). Reci
talul violonistului Isaac 
Stern (9,45). Divertisment 
pentru orchestră de coarde 
șl două clarinete de Du- 

economică (11,03). Dumbravamltru Capoianu (10,30). Cronica ...
minunată (emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15).

.

Materia Centenarul liceului
Vasile Alecsandri"

(Urmare din pag. I)

olarilor spre tîrguri? Sînt 
ajutați poate aceștia să-și 
vîndă produsele prin C.A.P.? 
Nu, ei trebuie să facă în 
continuare singuri, ca pe 
vremuri, această treabă, 
colindînd tîrguri, sate și o- 
rașe. Dar și colindatul a- 
cesta se face „din moși" 
— pe niște itinerare tra
diționale, stabilite cu ma
xim folos.

Mîinile arse de soare ale 
olarilor au căutat în grin
da casei si ne-au întins 
ciudate autorizații — abso
lut necesare. Ca urmare a 
unei mentalități dintre cele 
mai mărginite și înguste, 
dar în vigoare, secția fi
nanciară a sfatului popu
lar raional a fost nevoită 
să delimiteze vînzarea o- 
blectelor produse de țăra
nii din Oboga doar la 4 
regiuni (Oltenia, Banat, 
Argeș, București), adică în 
regiuni unde noutatea și 
deci 
mai 
bim 
cum
rii era rest.rinsă doar la ra
ionul Balș!).

Și aceasta încă n-ar fi 
nimic. Dar...

— O vreme nu s-a găsit 
emailul necesar unei smăl- 
țuiri de calitate, ne spu
nea, printre altele, directo
rul Muzeului regional Ol
tenia — tov. prof. Ion Firn

deverul ceramicii sînt 
mici. (Să nu mai ver
de faptul că pînă a- 
cîțlva ani, aria vînză-

— cu care am discutat în
delung și despre tendințele 
de „interpretare" a tipare
lor tradiționale pe ici pe 
colo, prin părțile esențiale, 
manifestate de anumițl „ex- 
perți".

— Mai greu e cu lem
nele de foc. Dar cel mal 
greu e cu pămîntul!

(In ziua aceea. Marin 
Murgășanu, cu aprobarea 
de la președintele C.A.P. 
în buzunar. cu plata 
făcută, nu putuse să-și ri
dice căruța de pămînt. Fă
cuse drumul degeaba. îm
prumutase 
căruță).

— Anul 
de vreo 20 
ducerea C.A.P. să ml 
se dea o căruță pentru că
rat argilă și tot de atîtea 
ori n-am primit-o — ne 
spunea Lazăr Trocan, olar 
în vîrstă de 65 de ani.

degeaba cai și

trecut am fost 
de ori la con- 

C.A.P.

★

lipsa argilei pen- 
în zona Obogii 

și-a relevat 
decît cele

Ce e cu 
tru olari? 
pămîntul 
și alte virtuți 
legate de agricultură, ară-
tîndu-se poate mai rodnic 
ca oriunde. Numai că acest 
lucru se pare că nu l-au 
înțeles cei din conducerea 
C.A.P.-urilor în perimetrul 
cărora intră pămînturile a- 
cestei zone. Nu au între
prins nimic pentru valori
ficarea virtuților specifice

localnicilor obogeni, pentru 
a-i stimula, pentru a ar
moniza — lucru posibil — 
obligația acestora de a ieși 
la munca cîmpului cu în
clinația de a continua cu 
folos, pentru întreaga co
operativă, tradiția seculară 
a unor meșteșuguri 
viduale, ce se refuză 
ducției de serie. Au 
însă, dînd dovadă de 
de simț gospodăresc, __
inițiative pe care le consi
deră meritorii. Precum cea 
a procurării argilei de pe 

1 cooperativei 
aprobări specia- 

de greu de obți-

Indi- 
pro- 
avut 
lipsă 
alte

perimetrul 
numai cu 
le, destul < 
nut.

Roade? 
trecut la 
din activități anexe (vîn- 
zarea produselor de cerami
că) la C.A.P. Oboga e de
ficitar: din cei 108 733 lei 
planificați s-au realizat 
doar 11 256 lei.

O altă „prețioasă" iniția
tivă: „Avem o sursă și mai 
mare de venituri — ne-a 
declarat Ion Militaru, pre
ședintele C.A.P. Balș, care 
include și Româna — trans
portul de lemne din Balș, 
de la depozit, la cetățeni a- 
casă".

Fără comentarii.
Poate că dacă acești oa

meni în care s-a investit 
atîta încredere ar fi cerut 
olarilor din sat și altceva 
decît autorizații (să zicem 
scrisori de felicitare din

Bilanțul anului 
venituri bănești

Japonia, R. F. a Germa
niei etc., să zicem albume 
cu reproduceri de pe lu
crările lor), dacă ar fi pri
vit mai atent — în drumu
rile lor prin Craiova și 
București — la preturile cu 
care se vînd aceste obiec
te, dacă ar ști măcar că 
ne războim cu tablourile 
cu țigănci voluptoase, cu 
figurinele de ghips vopsit 
etc. ar prețui și ar valo
rifica altfel un meșteșug 
tradițional, s-ar consideră 
printre favorizatii soartei 
și... ar lăsa și pe căruțași 
să mănînce o pîine. Dacă 
ei și nu

Ne-am 
cruri și 
am avut
o ceramică autohtonă. Și 
la Craiova, unde erau doar 
cîteva modele neatrăgătoa
re și scumpe și uneori stu
pid stilizate, 
rești, în fata i 
de artizanat 
orașului.

— Am vrea 
aveți obiecte 
oltenească...

— Nu v-am 
eu precizie 
vin toate cu 
aplicată".

i

din Galați

numai el...
gîndit la aceste lu- 
în Balș, unde nu 
de unde cumpăra

Și în Bucu- 
unui magazin 
din centrul

să știm dacă 
de ceramică

putea spune 
sursa... La noi 
eticheta „Arta

★

Și așa se acreditează, pe 
zi ce trece, mitul atît de 
fals al iminentei decăderi a 
unor străvechi meșteșuguri.

La Galați au avut loc manifestări jubiliare 
prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la în
ființarea liceului „Vasile Alecsandri” din lo
calitate. A avut loc o sesiune de comunicări 
științifice, organizată in colaborare cu filiale
le locale ale societăților de științe istorice, fi
lologice și matematice. Cu același prilej, a 
fost organizată o adunare solemnă în sala 
Teatrului de stat. Adunarea a fost deschisă 
de tov. Stan Alecu, președintele Sfatului 
popular al. orașului Galați. Au luat cuvîntul 
prof. Costache Mihai, directorul liceului cen
tenar, Mihai Nicolae, președintele Sfatului 
popular regional Galați, Ion Tohăneanu, pro
fesor pensionar, fost director al liceului, Con
stantin Drîmbă, membru corespondent al A- 
cademiei, fost elev al liceului, elevul Ovidiu 
Vintilă din clasa a Xl-a și Eugen Blidea- 
nu, director general tn Ministerul Invățămîn- 
tului.

Cu prilejul centenarului, colectivul de ca
dre didactice și elevii liceului „Vasile 
Alecsandri” din Galați au trimis Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., o telegramă de mulțu
mire pentru condițiile create desfășu
rării învățămîntului. „In anii luminoși 
ai socialismului — se spune în telegramă — 
liceul „V. Alecsandri" din Galați, conți- 
nutnd tradițiile înaintate ale acestui lăcaș 
de cultură, a obținut rezultate importante în 
munca de instruire și educare a. fiilor po
porului in spiritul înaltelor tradiții morale, al 
dragostei și devotamentului nețărmurit față 
de patrie, partid și popor. Asigurăm C.C. al 
P.C.R., pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra întreaga 
pricepere și putere de muncă educației te
meinice a noilor generații, contribuind la în
deplinirea celor mai îndrăznețe visuri ale 
elevilor și profesorilor care au învățat și 
muncit tn această școală, ducînd mai depar
te făclia, culturii și științei romanești".

A fost dezvelită o placă comemorativă și 
a fost vizitată expoziția organizată în cinstea 
centenarului. (Agerpres) I
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poîo Dinamo București 
și Ț. V. S. K. Moscova 

în semifinalele „CCf"

i
I
8
I

vremea

Cu toate că miza turneului de 
polo de la București o constituia 
doar calificarea în ultima etapă a 
„Cupei campionilor europeni", în
trecerile au tost urmărite cu in
teres datorită bogatei „cărți de 
vizită” a pretendentelor la cele 
două „bilete" pentru semifinalele 
competiției. Confirmîndu-și re
putația de fruntașe ale poloului 
european, echipele Partizan Bel
grad, Ț.V.S.K. Moscova, Dynamo 
Berlin și Dinamo București (repre
zentanta Olandei, Den Robben 
Hilversum, are o valoare modestă) 
au furnizat dispute pe mășura aș
teptărilor, încheiate fie cu victorii 
la mici diferențe, fie cu rezultate 
de egalitate.

Favorizați — pentru prima oară 
într-un asemenea turneu — și de 
avantajul „terenului" prppriu, di- 
namoviștii bucureșteni au terminat 
întrecerea neînvinși, clașindu-se 
deci pe primul loc. Buna lor evo
luție, susținută și totodată răsplă
tită cu dărnicie de numeroși ad
miratori prezenți în tribunele ba
zinului Floreasca, este urmarea u- 
nei pregătiri temeinice îndelungate 
ce le-a adus de-a. lungul anilor 
11 titluri de campioni naționali, 
precum Șl o serie de satisfacții pe 
plan internațional.

Ipri seară, în. ultima partidă a 
turneului, Dinamo București s-a în- 
ttlnit cu Ț.V.S.K. Moscova. Prac
tic, ambele echipe aveau califica
rea asigurată, dar acest lucru nu 
le-a făcut să lupte fără interes. 
Dimpotrivă, meciul lor a fost unul 
dintre cele mai interesante ale tur
neului și s-a încheiat cu victoria la 
limită a campionilor români : 5—4 
(1—1,2—1,2—1,0—1).

Celelalte partide desfășurate ieri 
s-au încheiat astfel : Dinamo Bucu- 
rești-Den Robben Hilversum 9—4 ; 
Ț.V.S.K. Moscova-Partizan Belgrad 
4—3 ; Dynamo Berlin-Den Robben 
Hilversum 5—2. lată dasamenlul fi
nal : 1. Dinamo București ; 2.
Ț.V.S.K. Moscova ; 3. Partizan Bel
grad ; 4. Dynamo Berlin ; 5. Den 
Robben Hilversum.

★

în a doua zi a turneului semi
final de la Zagreb, echipa locală 
Mladost a învins cu B—2 pe $ep- 
temvri Sofia, iar Pro Recco (Ita
lia) cu 6—2 pe Barcelona. Avînd 
cîte 4 puncte fiecare, echipele 
Mladost și Pro Recco sînt virtual 
calificate.

Aseară, la București, a avut 
loc tragerea la sorti a meciuri
lor semifinale. Dinamo Bucu
rești se va ințîlni eu Pro Recco 
Genova (9 decembrie la Ge
nova și 16 decembrie la Bucu
rești), iar Ț.V.S.K. Moscova cu 
Mladost Zagreb (la aceleași 
date).
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FOTBAL: Ieri în divizia J
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Un atac al bucureștepilor în meciul de aseară cu Ț.V.S.K. Moscova

HANDBAL FEMININ

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE LA CLUJ

CLUJ (de la corespondentul „Scîn- 
teii“): — Echipa de tineret a Bucu- 
reștiului s-a impus și duminică seara I 
Jucînd în compania experimentatelor 
jucătoare sovietice, hucureștencele au 
terminat prima repriză la egalitate 
(5—5) și partida tot la egalitate : 
11—11. Scorul însă nu spune totul 
despre comportarea bună a jucătoare
lor noastre. Spre sfîrșitul partidei ele 
au condus cu 2 puncte I Numai o 
greșeală tactică și pripeala în unele 
faze de atac au făcut posibil să fie 
egalate. în orice caz, egalitatea reali
zată în compania reprezentantelor ora
șului Moscova trebuie consemnată ca 
o bună performanță dacă ținem seama 
că prima reprezentativă 

. țiului fusese învinsă de
vietică.

întâlnirea București —
de o deosebită importanță pentru con
figurația clasamentului, s-a desfășurat 
la un înalt nivel tehnic, într-o alură 
debordantă. Jucătoarele noastre s-au 
ridicat adesea la valoarea de altă dată. 
La pauză conduceau cu 5—1.

sfîrșitul partidei, s-a încins un joc 
furtunos, care a ridicat tribunele în 
picioare. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 10—-5 în favoarea bucureșten- 
celor.

Astăzi, în ultima zi a turneului, se 
dispută meciurile Moscova — Buda
pesta și București — Iugoslavia.

a Bucureș- 
echipa so-

Budapesta,

Spre

ETAPĂ CALMĂ LA BASCHET
Jocurile desfășurate ieri în cadrul 

diviziei A de baschet s-au soldat, în 
general, ou rezultate așteptate. în în
trecerea masculină, dinamoviștii bucu
reșteni i-au întrecut pe rapidiști fără 
dificultate, chiar pe terenul acesto
ra, cu 71—66. Scorul relativ strîns se 
explică îndeosebi prin comportarea 
excelentă a rapidistului Cristian Po
pescu, al cărui aport consistent a sal
vat echipa feroviară de la un insuc
ces categoric, A urmat apoi parti
da Politehnica București — Comer
țul Tg. Mureș. Convinși, probabil, 
că nu pot cîștiga, oaspeții s-au preo
cupat mai mult ca scorul să nu ia 
proporții, deși echipa Politehnica n-a 
arătat ieri vivacitatea cunoscută. Scor : 
78—53 în favoarea gazdelor.

Campioanele țării, baschetbalistele 
de la Politehnica București, au folo-

sit disputa lor cu Mureșul Tg. 
reș pentru o verificare înaintea 
fruntării din turul II al „C.C.E. 
echipa M.T.K. Budapesta (7 decem
brie la București). Valoarea modestă 
a murețencelor nu le-a solicitat, însă, 
întreg potențialul, așa încît nu se 
poate spune că diferența de 31 punc
te cu care au cîștigat poate fi conclu
dentă.

DIN LUMEA
REZULTATE ÎNREGISTRATE IN 

CADRUL „DINAMOVIADEI” DE 
VOLEI DE LA ULAN BATOR : fe
minin : Dynamo Berlin — Dinamo 
București 3—0; Dinamo Moscova — 
Gwardia Varșovia 3—1; R.P.D. Co
reeană — Dozsa Budapesta 
masculin : R.P.D. Coreeană — 
mo Berlin 3—1; Ruda Hvezda 
R.P. Mongolă 3—0.

3—-0; 
Dyna- 
Praga

MECI 
‘ LA

LA LEIPZIG, INTR-UN 
PENTRU „CUPA CUPELOR 
BASCHET (masculin), echipa A.S.K.
Vorwaerts Leipzig a dispus cu 73—57 
(37—28) de formația finlandeză „Ta- 
pion Konka".

1N PRIMUL MECI AL TURNEU
LUI DE FOTBAL DE LA DACCA 
(Pakistanul de Est), selecționata Ira
nului a dispus cu 2—0 (1—0) de re
prezentativa Pakistanului

PENTRU MECIUL DE RUGBI 
FRANȚA—ROMANIA (10 decem
brie. la Nantes), federația franceză 
de specialitate a format următoarea 
echipă : Lacaze (Angouleme) — Cam- 
paes (Lourdes), Lux (Tyrosse), Tril
lo (Begleș), Capendeguy (Begles) — 
Masșo (Perpignan). Jean Henri Mir 
(Lourdes) — Carrere (Toulon), Her
rero (Toulon), Rupert (Tyrosse), 
Dauga (Mont de Marsan) Plantefol 
(Agen), Berejnoi (Tulle), Cabanier 
(Montauban), Esponda (Perpignan). 
Rezerve : Yacchvili (Tulle), Dutjn 
(Mont de Marsan). Robert (Angou
leme), Fouroux (Cognac), Jean 
Pierre Mir (Lourdes). Dehez (Agen). 
Lassere (Agen).

PROBA DE FLORETA DIN CA
DRUL CAMPIONATELOR INTER
NAȚIONALE DE SCRIMĂ ale Aus
triei a revenit sportivului austriac 
Roland Losert — (5 victorii), urmat 
de Egon Franke (Polonia), cu 4 vic
torii, Cornel Tolnay (Ungaria), cu 
2 victorii.

COMITETUL DE ORGANIZARE 
JOCURILOR OLIMPICE DE LA 

ȚIUDAD DE MEXICO a invitat 12

Mu- 
con- 

cu

Alte rezultate : masculin : 
sitatea Timișoara — Steaua 
Politehnica Galați — I.C.F. 
Politehnica lași — Crișul 
Farul — Universitatea Cluj 
feminin : Voința Brașov — Crișul 52— 
31 ; Universitatea Cluj —■ Constructo
rul București 53—40 ; Rapid — I.C.F. 
65—33 ; Voința București — Progre
sul 53—-44.

LARGĂ

Univer-
71—74 ; 
61—59 ;
83—64 ; 
68—57 ;

foști campioni olimpici, în calitate 
de oaspeți de onoare ai întrecerilor 
ce vor avea loc anul viitor în luna 
octombrie. Invitațiile au fost adre
sate următorilor : Jesse Owens, 
Johnny Weissmuller și Robert Ma
thias (S.U.A.), Dawn Fraser (Austra
lia), Fanny Blankers Koen (Olanda), 
Emil Zatopek și Dana Zatopkova 
(Cehoslovacia), Vladimir Kuț și Va
leri Brumei (U.R.S.S.), Ademar Fe- 
reira da Silva (Brazilia), Christian 
d’Oriola (Franța) și Patricia Maccor- 
mick (Anglia).

MECIUL DE FOTBAL BULGA- 
RIA-PORTUGALIA, disputat, ieri la 
Sofia, s-a încheiat cu rezultatul de 
1—0 (0—0) în favoarea bulgarilor. A 
marcat Dermendjlev, în minutul 63. 
Acumulînd 9 puncte, echipa Bulga
riei s-a calificat în faza următoare a 
campionatului european.

COMENTTND MECIUL DE RUG
BI FRANȚA—NOUA ZEELANDA 
(cîștigat de oaspeți cu 21—15), re
dactorul Agenției France Press® 
scrie printre altele : „Miracolul aș
teptat nu s-a produs. Pe stadionul 
Colombes, în ciuda unui joc curajos 
și a unor atacuri de mare clasă, e- 
chipa Franței n-a putut întrerupe 
seria succeselor pe care 15-le Noii 
Zeelande le-a obținut în Europa. 
Francezii nu i-au putut învinge pe 
cei socotiți la ora actuală cei mai 
buni rugbiști din lume. Dar echipa 
franceză a dat o replică dirză, nu a 
comis erori grave și a demonstrat 
la rîndul său calități remarcabile".

IN CONCURSUL PREOLIMPIC 
DE PATINAJ ARTISTIC, după efec
tuarea figurilor libere, in frunte se 
află francezul Patrick Pera, urmat 
de Timothy Wood (S.U.A.), Gunther 
Anderl (Austria) și Gunther Zoii 
(R.D.G.).

INTR-UN MECI PENTRU C.C.E. 
LA HANDBAL (feminin), echipa 
Wisla Cracovia ■ întrecut cu 28—9 
(15—6) formația Stade Marseillais.

FAHUL CONSTANȚA — DINAMO BACAU 4—0 (1—0). Autorii go
lurilor: Koszka, Tulan, Iancu, Kallo.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (1—0). Autorul 
golului: Florescu.

JIUL PETROȘENI — U.T.A. 2—1 
Naidln — respectiv Pop.

(Celelalte meciuri ale etapei

(0—I). Autorii golurilor: Achim șl

Motive s-au găsit (și. se vor mai 
găsi destule) pentru a se explica trup-, 
chierea actualului campionat de fot-, 
bal I Fapt e că ieri, ultima etapă a 
turului a fost, practic un simulacru — 
din șapte meciuri nedisputîndu-se de
cît trei. Deși a fost tentat de ațîtea 
ori să observe că una din condițiile 
care concură la calitatea fotbalului 
internațional este soliditatea sistemu
lui competițional intern, asigurarea 
desfășurării cu regularitate a etape
lor, forul nostru de specialitate este 
(în fapt) încă adeptul amînării me
ciurilor. Angajamente și încercări , de 
a se asigura o continuitate în des
fășurarea meciurilor am consemnat în 
repetate rînduri, inclusiv la începutul 
actualului campionat. Se vede însă 
că în direcția aceasta pentru F.R.F. 
totiil sau aproape totul rămîne „literă 
moartă"...

în meciurile disputate ieri, am re
marcat verva deosebită a echipei din 
Constanța. Corespondentul nostru Va- 
sile Mihai ne transmite că la acel 
4—0 cu care Farul a încheiat partida 
cu Dinamo Bacău o contribuție a- 
parte și-au adus, mai ales, Kallo și 
Sasu. Seria golurilor a fost deschișă 
de mijlocașul Kozska, printr-un șut 
de la circa 20 m. La începutul repri
zei secunde, o acțiune personală a 
lui Tufan s-a încheiat cu un nou gol. 
în continuare au marcat Iancu (min. 
70) și Kallo (min. 78).

La Brașov și la Petroșeni, gazdele

SFlRȘIT DE SEZON 
LA CICLISM

Sfîrșitul toamnei a marcat și în
chiderea sezonului de eiclocros ; nu 
așa cum am fi dorit poate — cu un 
sprint in centrul Capitalei — ci cu o 
finală în care ciclismul deține ju
mătate din procente, celelalte fiind... 
ale atletismului. Ciclocrosul — pro
bă căreia i-a revenit misiunea de a 
trage cortina peste o activitate de 0 
luni — și-a desemnat ieri pe traseul 
din împrejurimile complexului spor
tiv „Metalul", campionii anului 1967. 
Dinamovistul Constantin Grigore,

HOCHEI

Mare surpriză
Dinamo 6
Steaua 1

Cu meciul de dimineață .(Petrol 
Geologie București-Avîntul Qheor- 
ghieni 7—2) și cele de după-amiază 
(Avîntul Miercurea Ciuc—Agronomia 
Cluj 5—2 și Dinamo București— 
Steaua 6—1) pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, ieri a luat sfîr- 
șit primul tur al campionatului re
publican de hochei pe gheață. Cum 
prea bine se anticipa și cum de alt
fel s-a observat in fiecare etapă a 
noului campionat, singurele formații 
îndreptățite la titlu sînt reprezen
tantele cluburilor bucureștene 
Steaua si Dinamo, ai căror, jucători 
dețin de departe cea mai bună for
mă. De altfel aceste două cluburi 
furnizează si marea majoritate a 
componenților lotului reprezentativ 
al tării.

Tocmai de aceea, meciul de asea
ră Steaua—Dinamo a constituit der
biul competiției. în mod surprinză
tor, dacă ținem seama de anteceden
te, dinamoviștii au dominat jocul, 
obținînd o victorie netă care pentru 
moment le asigură poziția de lideri 
în clasament.

rutier cu evident talent și atașament 
față de sportul pe care-1 practică, 
și-a dominat net partenerii. Singurul 
care a avut forța de a-1 „contra" a 
fost colegul său de club Ș.t. Suciu. 
Dar acesta a pus sub sepnnul îndo
ielii capacitatea campionului numai 
în două din cele zece ture progra
mate. în rest, C. Grigore a parcurs 
cu dezinvoltură, cu o remarcabilă 
luciditate și cu multă finețe tehnică 

. traseu] accidentat al competiției. La 
capătul cursei, adversarii se aflau 
undeva, în spatele colinelor...

Dintre participanții la întrecerea 
juniorilor ne-a impresionat în mod 
deosebit campionul „celor mari", 
D. Stanca. Acesta a parcurs în vite
ză debordantă toate cele 7 ture, cu 
un curaj pe care l-am mai văzut 
doar la motociclistul Gheorghe Ion, 
punîndu-și în umbră colegii de con
curs.

Văzîndu-i în întrecere pe cei 100 
de alergători din Capitală și provin
cie. ne-am amintit că multe dintre 
„stelele" ciclismului nostru au igno
rat (cu totul nejustificat I) existentă 
competiției. Dacă Nicolae Ion Țapu 
(la 60 de ani), alături de alte foste 
glorii ale ciclismului nostru, a putut 
concura pe același traseu și pe ace
eași vreme, în cadrul „cursei vete
ranilor". de ce Emil Rusu și alți ru
tieri consacrațl au preferat să stea... 
lingă calorifer ?

Iată clasamentul curselor de ieri : 
Seniori — 1 — C. Grigore (Dinamo) a 
parcurs 22 km în 40’45” (campion 
republican); 2 — Șt. Suciu (Dinamo) 
41’52” ; 3 — D. Ferfelea (Steaua) 43’ 
50” ; Juniori mari : 1 — D. Stanca
(S.S. 2). a parcurs 15,4 km în 29’15”
— campion republican ; 2 — Gh. 
Ciumeti (C.P.B.) 30’19” ; 3 — V. Ră- 
țoi (Voința) 31’00. Juniori mici: 1 — 
N. Gavrilă (Steaua) a parcurs 11 km 
în 22’11” (campion republican) ; 2 — 
Ion Selejan (C.S.M. Cluj) 22’49” ; 3
— Șt. Szekely (Voința Cluj) 23(41. 
Veterani: 1 — F. Witman (Timișoa
ra) ; 2 — Marin Niculescu (Bucu
rești) ; 3 — Gh. Negoescu (Bucu
rești).

(Urmare din pag. I)

și guri de exploatare forestieră din 
raionul Gurahonț sînt bine aprovi
zionate pentru că I.C.I. Sebiș cu- 
noscînd cerințele șl păstrînd o legă
tură strînsă cu I.R.I.C. Oradea și Sa- 
lonta, preia și transportă la timp 
cantitățile necesare de produse. în 
alte locuri însă organele cooperației 
nu sesizează operativ situația reală a 
aprovizionării unor unități, nu de
pun stăruința cuvenită pentru înlă
turarea deficiențelor Numai așa se 
explică de ce repetatele cereri for
mulate prin note de comandă de 
gestionarii magazinelor de la gurile 
de exploatare din raza cooperativei 
din Broșteni — Suceava rămîn ne
satisfăcute. Din magazinele de la 
Muncelu si Ciutacu lipsesc cu săp- 
tămînile margarina, chibriturile, ți
gările „Mărășești" etc. Nici plinea 
nu se asigură zilnic In cantitate su
ficientă. Din aceeași cauză, la Căr- 
prinet, Sudrigiu, Nădălbești, Susani, 
regiunea Crișana, nu se găsesc pro
duse zaharoase, conserve de legu
me, sare, săpun, țigări etc. Deși sînt 
foarte cerute, lipsesc sau nu s-au 
adus în cantitate suficientă unele 
produse industriale —bocanci, cizme, 
de cauciuc, căciuli, ciorapi, flanele de 
corp etc. Situația se datorește, cum 
s-a mai arătat, și faptului că unele 
Întreprinderi producătoare nu și-au 
onorat obligațiile contractuale. Cele 
mai multe mărfuri se gășesc însă în 
depozite, numai că nu ajung sin
gure la cumpărători. După cum 
se știe, planificarea sortimentelor și 
cantităților de mărfuri, pe baza ce
rințelor estimate de către organiza

ția comercială și „împingerea" lor de 
la regiune și raion către magazinele 
cooperativelor, este un lucru nece
sar. Dar atîta vreme cit cei ce sînt 
puși să facă comerț în localitățile 
respective așteaptă să le pice... 
pară mălăiață, aprovizionarea 
populației are de suferit.. Iată ce 
ne-a relatat în legătură cu aceasta 
merceologul Mihai Francki de Ia 
U.R.C.C. Crișana.

au fost aminate).

au învins la scoruri minime. Identi
tate â existat și în ce privește emo
țiile învingătorilor. Brașovenii, spre e- 
xemplu, după ratări exasperante, după 
ce totuși au înscris un gol, s-au a- 
flat la un pas de a fi egalați. Cu nu
mai cîteva secunde înainte de înche
ierea meciului, cînd conduceau cu 
1—0, fundașul brașovean Rusu a co
mis un henț în propriul careu, pena- 
lizabil, firesc, cu penalti. Prea sigur 
poate de reușită, Pavlovici a șutat 
fără mare botărîre. Adamache i-a se
sizat intenția și, printr-un plonjon 
spectaculos, a evitat înscrierea golu
lui. Jiul a trecut prin emoții în prima 
parte a jocului, căci, deși dominată, 
U,T.A. a deschis scorul (prin Pop). în 
continuare, însă, localnicii insistă, e- 
galează prin Achim și-și asigură apoi 
victoria prin golul înscris de Naidin. 
Este de semnalat că acești doi, tineri 
jucători ai Jiului își fac simțită pre
zența în echipă nu numai prin parti
ciparea la joc ci și prin ceea ce spo
rește frumusețea fotbalului -— mar
carea golurilor.

Sub rezerva modificărilor ce ar pu
tea surveni, meciurile restanță ale 
turului vor avea loc astfel : Dinamo 
București—Universitatea Cluj la 29 
noiembrie.; Rapid—Jiul la 9 decem
brie ; Steaua—Petrolul și F. C. Ar
geș—Progresul Ia 10 decembrie ; U- 
niversitatea Craiova—Rapid la 17 de
cembrie.

C.S.M.S. Iași și
Arad pe locul 1

I. D.

B
Vagonul

SERIA I: Flacăra Moreni—Poli
tehnica București 1—1 ; Chimia 
Rîmnicu Vîlcea—Portul Constanța 
2—0 ; Chimia Suceava—Victoria 
Roman 3—1; C.S.M.S. Iași—Meta
lul București 0—1 ; Electronica O- 
bor—Metrom Brașov 4—0 ; Ceah
lăul Piatra Neamț—Siderurgistul 
Galați 2—0 ; Poiana Cîmpina— 
C.F.R. Pașcani 2—0.

După 13 etape, în clasament con
duce C.S.M.S. Iași (cu 19 puncte), 
urmată de Ceahlăul 
și Electronica Obor 
puncte).

Piatra Neamț
(cu cîte 16

Olimpia Ora-

Atenție, Oapid 
și Steaua!

Ieri Juventus a Jucat cu 
Fiorentina...

TORINO (prin telefon, de la 
Eftimie Ionescu). — Aici, tn ca
pitala Piemontului, sensibilii 
susținători ai Jupentusului au 
așteptat cu' inima strînsă meciul 
cu Fiorentina. Campioana nu 
mai reușise o victorie de 5 eta
pe — și — ceva mai mult — nu 

■mat înscrisese un gol de foarte 
multă vreme. ■ Conducerea clu
bului a dat un serios avertis
ment tuturor jucătorilor, iar an
trenorul Heriberto Herrera a- 
nunța că Juventus n-are voie să 
greșească în fața „violeților".

Și a fost, cu adevărat, un 
meci în care Juventus — dar și 
adversarul său — a dat totul ! 
Campionii Italiei s-au aflat mai 
des în jumătatea de teren a Flo
rentinei, au încercat totul spre 
a-i satisface pe cei 45 000 de to- 
rinezi. Del Sol și mai ales Ci- 
nesinho au revenit la posibili
tățile normale ; dar omul care a 
ieșit cu totul și cu totul în evi
dentă se numește Zigoni. El a 
alergat pe toată lățimea tere
nului, spre a primi mingea cit 
mai liber și cînd a avut-o a în
treprins acțiuni de o deosebită 
eficacitate.

Impresia pe care Juventus ți-o 
lasă e aceea a unei formații cu 
mari resurse fizice, cu o deose
bită forță si însemnate posibili
tăți în angajarea luptei corp la 
corp. Compartimentul cu cea 
mai izbitoare siguranță in joc 
rămîne apărarea, unde a rein
trat cu mare succes Castano.

Modul de acționare a lui Ju
ventus e specific fotbalului ita
lian, cu un libero, Castano, cu 
fundașii laterali marcînd om la 
om extremele si cu două linii de 
cîte 3 jucători foarte mobile.

Juventus a reușit un 2—2. Vic
toria i-a surîs. dar spectrul în- 
frîngerii a fost și el prezent ; în 
min. 71. cînd Fiorentina reușise 
nu numai să egaleze, dar și pre
luarea avantajului. Un penalti 
a readus însă egalitatea.

Valentin Stănescu, antrenorul 
principal al Rapidului — adver
sara de miercuri în C.C.E. a Ju- 
ventusului — e „vînat" de ieri 
dimineața de zeci și zeci de zia
riști ; la sfîrșitul întîlnirii Ju
ventus—Fiorentina, a dat <> ve
ritabilă conferință de presă în 
tribunele stadionului, împărtă- 
șindu-și impresiile asupra jocu
lui torinezilor.
' Interesul pentru jocul de 

miercuri a crescut. Rapidiștii 
sînt, așteptați la Torino pentru 
luni după-amiază. Pentru marți 
dimineața li s-d rezervat o oră 
de antrenament pe terenul se
cund de la „Stadio Comunale". 

...Și Valencia cu Real 
Sociedad
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SERIA A II-A:
dea—C.F.R. Timișoara 2—1 ; Vago
nul Arad—Metalul Hunedoara 
2—0 ; A. S. Cugir—Minerul Baia 
Mare 0—1 ; C.S.M. Sibiu—C.S.M. 
Reșița 1—1 ; Gaz metan Mediaș— 
C.F.R. I.R.T. Arad 4—0 ; C.F.R. 
Cluj—Crișul Oradea 2—0 ; Politeh
nica Timișoara—Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii 2—0.

Lidera clasamentului este echipa 
Vagonul Arad (18 puncte), urmată 
de C.F.R. Timișoara (17 puncte).

Echipa spaniolă Valencia, ad
versara „steliștilor" în „Cupa 
Cupelor". a susținut ieri un nou 
meci de campionat. Jucînd la 
San Sebastian cu formația lo
cală Real Sociedad, Valencia a 
pierdut cu 2—0. In clasamentul 
spaniol, după zece etape condu
ce Atletico Madrid cu J7 punc
te (ieri 1—1 cu Saragosa), ur
mat de Real Madrid (ieri. 4—0 
cu Cordoba).

Pe terenurile de rugbi
• Victorie la limită a liderilor la Iași
• Rulmentul Bîrlad și Clubul școlar București în finala cam

pionatului de Juniori
• Constructorul București din nou In divizia A

Surpriză, chiar de 
mari proporții, în cam
pionatul de rugbi al ju
niorilor. Deținătorii ti
tlului, rugbiștii de la 
Constructorul Bucu
rești. au pierdut ieri pe 
teren propriu (cu 6—9) 
în fața formației Rul
mentul Bîrlad. Puncte
le victoriei au fost asi
gurate în ultimele mi
nute de joc. Succesul 
echipei Rulmentul este 
cu atît mai mare cu cît

a fost înregistrat în 
semifinalele campiona
tului pe anul în curs, 
în finală, Rulmentul 
urmează să întîlnească 
duminica viitoare for
mația Clubului școlar 
București care ieri a 
eliminat din competiție 
pe Ancora Galați, la un 
scor destul’ de strîns : 
8—6.

în campionatul senio
rilor, duminică s-au 
înregistrat următoarele

rezultate : Steaua — 
Progresul 9—3 ; Dina
mo — Rapid 16—3 ; Po
litehnica Iași — Grivi- 
ța roșie 9—10.

Pe stadionul Gloria a 
avut loc tot ieri ultimul 
meci de baraj în vede
rea promovării în di
vizia A. 
București 
Cimentul 
6—0), și,

Constructorul 
a întrecut

Medgidia (cu 
., , . începînd din 

primăvară, va activa în 
primul campionat al 
tării.

ză muncitorii care lucrează la ex
ploatarea bauxitei. Pe lingă faptul 
că lipseau o serie de produse alimen
tare șl industriale, care se găsesc 
oricînd în depozitele I.C.R. Oradea, 
magazinul e murdar, mărfurile prost 
păstrate. Asta oferă cumpărătorilor 
gestionarul Petru Hadade și loan 
Hava, președintele cooperativei de 
centru Aștileu.

Sînt si cazuri cînd președinții de

O serie de neajunsuri se fac sim
țite și,în aprovizionarea localităților 
din Delta Dunării. Dacă în ce pri
vește cantitățile trimise lucrurile 
stau mult măi bine decît în alți ani, 
calitatea unor mărfuri lasă de dorit. 
La magazinele din Pardnia, C.A. Ro- 
setti, Partizani, Periprava, uleiul era 
alterat iar făina cu gărgărițe, încît 
mărfurile n-au putut fi puse în vîn- 
zare. De asemenea, s-au adus canti

Sensibilitatea comerțului 
la scăderea temperaturii
— Da cooperativele din Valea Tîr- 

nei, unde sînt gestionari frații Cornel 
și Anton Slovac, nu se găseau slă
nină, produse zaharoase, conserve 
de came, cizme de cauciuc, iar canti
tățile de griș, sare măcinată, ață 
neagră sau oțet erau insuficiente. O 
totală delăsare și lipsă de spirit gos
podăresc am întîlnit la cooperativa 
din Cornet, de unde șe aprovizionea

cooperative, care’ trebuie să vegheze 
la buna aprovizionare a tuturor ma
gazinelor, repartizează mărfurile 
după plac. Așa procedează uneori 
Dumitru Vizitiu, președintele coope
rativei din comuna Lunca, regiunea 
Suceava, în timp ce în satul Lunca a 
repartizat 10 ton? de petrol, în . satul 
Zlatunoaia, mai mare de patru ori, 
a repartizat numai 6 tone.

tăți mici de legume, de calitate ne
corespunzătoare; Aceste deficiente 
sînt puse de către conducerea 
U.R.C.C. Tulceă pe seama faptu
lui că de aprovizionare se ocupă 
mal multe' organizații: O.C.D., 
U.R.C.C., I.C.I. și O.L.F. Poate că 
această divizare a răspunderilor este, 
Intr-adevăr, o cauză serioasă a nea-
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8
8

Ieri în țară. Vremea a fost 
relativ frumoasă cu cerul va
riabil mai mult senin în jumă
tatea de vest a țării. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit ; tem
peratura aerului la ora 14 osci
la între minus 5 grade la Jo
seni și plus 6 grade la Chișl- 
neu-Criș, Banloc și Răuți.

In București vremea a fost 
relativ frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab, 
temperatura maximă —5 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 noiembrie. In 
țară: Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fl schimbător, cu 
tnnourări mai accentuate în ju
mătatea de nord-vest a țării, 
unde vor cădea precipitații lo
cale. In rest precipitații izo
late. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, iar maxi
mele între 2 grade și 12 grade. 
Ceață locală.

în București, vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi schim
bător, vînt slab pînă la potrivit, 
temperatura în creștere ușoară, 
dimineața ceață.

Asistenta medico-sanitară»

in dezbaterea sesiunii
Sfatului popular 

al regiunii Crișana
Cea de-a 11-a sesiune a Sfatului 

popular al regiunii Crișana, care și-a 
desfășurat lucrările duminică, a ana
lizat probleme privind îmbunătățirea 
activității de asistență medico-sani- 
tară în regiune. Din raportul pre
zentat de Ana Săndulescu, vicepre
ședinte al comitetului executiv, a 
reieșit că fondurile alocate de stat 
pentru problemele de sănătate si 
prevederi sociale ale populației din. 
regiunea Crișana s-au ridicat, în cele 
10 luni ale acestui an, la peste 466 
milioane lei. Numărul circumscrip
țiilor sanitare s-a ridicat, în peri
oada analizată, la 204, spațiile pen
tru asigurarea asistenței mamei și 
copilului au sporit cu 630 de locuri. 
Și în acest an s-a înregistrat o creș
tere a natalității și o scădere a 
mortalității generale.

Sesiunea a adoptat o hotărîre în 
care se stabilesc noi măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea continuă 
a activității In acest important do
meniu, o atenție deosebită acordîn- 
du-se problemelor privind asistența 
mamei și copilului.

(Agerpres)

Piese 
de schimb 
la domiciliu

Posesorii de aparate de ra
dio, televizoare, picupuri și 
magnetofoane își pot procura 
piesele de schimb de care au 
nevoie fără să se rrțai depla
seze la magazinele de speciali
tate. Pe baza unei comenzi — 
pe adresa căsuței poștale nr. 
5811 — București — magazinul 
„DIODA" expediază la domicir 
liul celor interesați piesele do
rite contra plată cu ramburs.

Orice solicitant din țară 
poate obține piesele de 
schimb necesare prin interme
diul acestui sistem. Coletul se 
eliberează, contra plată, la ofi
ciul poștal respectiv.

FLORI
DE SEZON

întreprinderea de gospodă
rie orășenească din CALA- 
RAȘI produce în serele sale 
răsaduri de diferite specii de 
flori adecvate și acestui sezon. 
Iubitorilor de flori li se oferă 
astfel posibilitatea să împro
spăteze continuu decorul gră
dinilor.

junsurilor. Dar chiar în asemenea 
condiții, se poate admite oare 
trimiterea unor mărfuri de proastă 
calitate sau neglijarea aprovizionă
rii cu unele articole intens solicitate?

în cursul raidului a reieșit, de ase
menea, că unii președinți de coope
rative sînt preocupați mai mult 
de interesele lor personale decît de 
buna aprovizionare a cumpărătorilor. 
Este limpede că avînd asemenea „co- 
mercianți", organizațiile comerciale 
ale cooperației de consum nu vor 
reuși să asigure o bună aprovizio
nare chiar dacă le-ar aduce mărfuri
le din proprie inițiativă și ai- tripla 
numărul îndrumătorilor și controlo
rilor. Satul. în general, și îndeosebi 
localitățile sau punctele de lucru mai 
îndepărtate au nevoie de comercianți 
în înțelesul bun al acestui cuvînt, 
adică de oameni cu inițiativă, spirit 
gospodăresc, răzbătători, dornici să 
aducă și să vîndă tot felul de măr
furi căutate de cumpărători.

Luînd măsuri pentru completarea 
urgentă a sortimentului de mărfuri 
în localitățile îndepărtate, organele 
cooperației de consum au datoria să 
vegheze ca aprovizionarea să decur
gă normal în tot timpul cît există 
condiții pentru efectuarea transpor
turilor. spre a se evita epuizarea 
stocurilor existente înainte de ivirea 
situațiilor cînd localitățile respective 
devin greu sau deloc accesibile. Acest 
lucru este absolut necesar deoarece 
în cursul raidului s-a constatat că 
la unele magazine, datorită negliiă- 
riî aprovizionării cu mărfuri de ce
rință curentă, s-au pus în vînzara. 
contrar indicațiilor, mărfurile stocata 
pentru „zile grele", cum se «nun.^



viața internațională
Un nou stat 
independent 

Republica 

Yemenului 
de sud
• Manifestații populare pe 

străzile Adenuiui
• Liga Sudului denunță con

vorbirile de Ia Geneva
ADEN 28 (Agerpres). — Un nou 

stat arab, care de acum înain
te se va numi „Republica Yeme
nului de sud", a luat naștere în 
mod practic duminică, după ce ul
timele trupe britanice au părăsit 
în cursul nopții protectoratul Aden 
și Federația Arabiei de sud, cu ex
cepția aeroportului și a viitorului 
cartier diplomatic. în cadrul unei 
ceremonii, generalul englez, Jack 
Dye, comandantul forțelor armate 
ale Arabiei de sud, a predat împu
ternicirile sale colonelului Moha
med Ahmed. în felul acesta, pen
tru prima oară în istoria sa de 40 
de ani, armata Arabiei de sud este 
comandată de un ofițer arab. în 
mod oficial, noul stat va deveni 
independent la 30 noiembrie.

Pe străzile Adenuiui au avut loc 
manifestații populare de marcare 
a acestui eveniment. Baricadele 
ridicate pe străzi și șosele de tru
pele engleze au fost înlăturate. 
Pretutindeni au fost arborate dra
pele ale Frontului Național de Eli
berare, ai cărui reprezentanți au 
preluat deja administrația terito
riului. Abdul Malek Ismail a anun
țat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că a preluat conducerea De
partamentului Informațiilor. El a 
făcut cunoscut că orașul Al Itti
had, capitala Republicii Yemenului 
de sud, va primi denumirea de 
Ash-Arab (Orașul poporului).

★

BEIRUT 26 (Agerpres). — Liga 
Sudului, partid de orientare mo
derată din Federația Arabiei de 
sud, a dat publicității o declarație 
în care denunță convorbirile de la 
Geneva dintre Marea Britanie și 
o delegație a Frontului Național de 
Eliberare din Arabia de sud. De
clarația cere suspendarea convor
birilor de la Geneva și preconi
zează organizarea de convorbiri în
tre Marea Britanie și toate parti
dele naționale din acest teritoriu.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
ROMÂNO-CUBANEZE

■ Semnarea convenției privind crearea Comi
siei mixte de colaborare economica și a proto
colului referitor la schimburile comerciale și 
de plăți H încheierea vizitei delegației guver
namentale române

HAVANA 26. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite i 
Sîmbătă s-au încheiat la Havana 
tratativele dintre delegația guver
namentală română, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și dele
gația guvernamentală cubaneză, 
condusă de Marcello Fernandez, 
ministrul comerțului exterior. în 
urma acestor tratative, desfășurate 
într-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă, au fost sem
nate, de către șefii celor două de
legații, Convenția între guvernele 
României și Cubei cu privire la 
crearea Comisiei mixte româno- 
cubane de colaborare economică și 
tehnico-științifică, precum și pro
tocolul cu privire la schimburile 
comerciale și de plăți între Româ
nia și Cuba pe anul 1968.

Convenția prevede, printre al
tele, schimburi reciproce de docu
mentații, asistență tehnică și coope
rare în diferite ramuri ale indus
triei. Potrivit protocolului, schim
burile comerciale dintre cele două 
țări vor cunoaște o creștere consi
derabilă.

După semnarea documentelor, 
șefii celor două delegații și-au ex
primat satisfacția pentru succesul 
realizat în cursul tratativelor, su
bliniind că aceasta va contribui la 
continua dezvoltare a relațiilor 
frățești și tovărășești între Româ
nia și Cuba.

Cu prilejul vizitei delegației gu
vernamentale române, ambasado
rul României la Havana, Vasile 
Mușat, a oferit o recepție la care 
au participat Marcello Fernandez, 
ministrul comerțului exterior, Je
sus Montane, ministrul comunica
țiilor, Emanuel Luzardo, ministrul 
comerțului interior, Ramon Daias, 
ministrul construcțiilor, Alfred 
Yabur, ministrul justiției, Antonio 
Nunez Jimenez, președintele Aca
demiei de Științe, Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Cubei la 
București, șefi ai unor instituții 
centrale, funcționari superiori, oa
meni de cultură și artă, ziariști, 
cubanezi și străini.

Au participat, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la Havana.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

★

Duminică dimineața, delegația 
guvernamentală română a părăsit 
Havana plecînd spre patrie. La 
aeroportul „Jose Marti“ delegația 
română a fost condusă de Râul 
Roa, ministrul afacerilor externe 
al Cubei, de Marcello Fernandez, 
și de ceilalți membri ai delegației 
guvernamentale cubaneze. Au fost 
prezențl, de asemenea, ambasado
rul Vasile Mușat și membri ai am
basadei române.

Consultări în vederea unei noi 

conferințe arabe la nivel înalt
CAIRO 26 (Agerpres). — în ca

pitalele arabe continuă consultări
le în vederea convocării celei de-a 
5-a Conferințe arabe la nivel înalt, 
consacrată examinării situației din 
Orientul Apropiat. în favoarea 
convocării conferinței s-au pronun
țat pînă acum R.A.U., regele Has

san al Marocului, care a propus ca 
lucrările conferinței să se desfă
șoare la Rabat, la începutul lunii 
decembrie, emirul Sabah As-Salem 
As-Sabbah al Kuweitului, Yeme
nul și Libanul. Primul ministru al 
Siriei, Atassi, a făcut însă cunos
cut că Siria „va boicota o aseme
nea conferință".

în Guineea așa-zisă portugheză continuă lupta pentru independența țării. 
In fotografia, un grup da patriofi atacînd trupa coloniala

★

CAIRO 26 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt oficial al guvernu
lui R.A.U., Hassan Zayat, a decla
rat duminică în cadrul unei con
ferințe de presă că guvernul R.A.U. 
consideră rezoluția britanică adop
tată de Consiliul de Securitate ca 
insuficientă, dar aceasta nu în
seamnă că o respinge. El a adău
gat că „noi studiem acest text, 
consultăm pe prietenii noștri și 
am cerut șefilor de state și suve
ranilor arabi să se întrunească în 
cel mai scurt timp pentru a-1 exa
mina".

Zayat a declarat că guvernul 
R.A.U. este gata să discute cu Gun
nar Jarring, ca reprezentant spe
cial al secretarului general al O.N.U., 
toate problemele ridicate în legă
tură cu conflictul din Orientul 
Apropiat, precizînd, totodată, că 
Jarring nu este un mediator între 
arabi și Izrael. El a declarat, de 
asemenea, că R.A.U. se pronunță 
în continuare pentru o soluție po
litică a conflictului din Orientul 
Apropiat.

ATENA 26 (Agerpres). — Cyrus 
Vance, trimisul personal al președin
telui Johnson, s-a întors sîmbătă sea
ra la Atena, venind de la Ankara. în 
declarația făcută la sosire, Vance a 
precizat că a avut o serie de con
vorbiri cu conducătorii turci. El s-a în- 
tîlnit cu ministrul de externe grec, Pi- 
pinelis. A.F.P. relatează că la Atena se 
semnala o diminuare a neliniștii. Re
întoarcerea lui Cyrus Vance este privi
tă drept un „fapt încurajant".

Jose Rolz Benett, reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, sosit la Atena în- 
tr-o misiune de informare, a fost pri
mit sîmbătă seara de regele Constan
tin.

ANKARA 26 (Agerpres). — Se
cretarul general al N.A.T.O., Man- 
lio Brosio, a sosit duminică după- 
amiază la Ankara, venind de Ia 
Atena. „Sarcina mea este să mențin 
pacea și, dacă este posibil, să res
tabilesc bunele relații între două 
țări ale N.A.T.O.", a declarat el pe 
aeroport.

într-o declarație făcută în numele 
guvernului turc, Syfi Ozturk, minis
tru de stat, a precizat la sfîrșitul șe
dinței Consiliului Național al Secu
rității, că „propunerile ce 
formulate lui Cyrus Vance, 
portă nici o modificare de 
și nici un fel de concesie".

i-au fost 
nu com- 
atitudine

VIENA

Deschiderea 
Conferinței 
0. P. E. C.

VIENA 28 (Agerpres). — La Vie- 
na are loc, începînd de luni, cea de-a 
14-a conferință a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.). în 
centrul discuțiilor se va afla proble
ma stabilizării prețului petrolului, mai 
ales în condițiile actuale, cînd traficul 
prin Canalul de Suez este întrerupt 
și transportarea petrolului ridică o se
rie de probleme în ceea ce privește 
prețul. Pe agenda conferinței figurea
ză, de asemenea, alegerea noului se
cretar general al O.P.E.C. și primirea 
ca membru al organizației a șeicatu- 
lui Abu Dhabi, al nouălea mare ex
portator de petrol, situat în nordul 
Peninsulei arabice. Va mai fi discutat 
un raport al comisiei economice ad- 
hoc, creată la a 13-a conferință a 
O.P.E.C. de la Roma, din septembrie 
a.c., pentru studierea situației indus
triei petroliere internaționale.

Al 30~lea Congres 

al P. C. din Marea Britanie 

în interesul unității
9

forțelor de stingă
Duminlcă dimineața, în a doua zi 

a lucrărilor sale, cel de-al S0-lea Con
gres al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie a continuat să dezbată 
problema unității forțelor de stînga, 
pe marginea proiectului de rezoluție 
cu această temă.

Exemplificînd desfășurarea unor ac
țiuni comune ale forțelor de stînga, 
la care participă și comuniștii, proiec
tul de rezoluție arată că această ac
tivitate trebuie extinsă pe plan local 
și în industrie, oriunde pot fi găsite 
puncte comune și interese comune, 
astfel încît să se poată dezvolta la 
scară națională o forță politică în 
stare să influențeze cursul politicii 
guvernamentale. Proiectul exprimă 
convingerea că acest țel este realiza
bil, forțele de stînga putînd fi atrase 
în jurul unei platforme care să con
țină ca puncte principale : respinge
rea actualei politici a veniturilor, ma
jorarea salariilor, lupta împotriva ca
pitalismului monopolist, opoziție față 
de candidatura Marii Britanii la Pia-

Poziția Partidului Muncii 
din Olanda față de 
principalele probleme politice

AMSTERDAM 26 (Agerpres). — 
La Amsterdam au luat sfîrșit lu
crările Congresului al XI-lea al 
Partidului Muncii, principalul par
tid de opoziție din Olanda, care a 
dezbătut o serie de probleme in
terne și internaționale. Discuții a- 
prinse între conducerea partidului 
și reprezentanții aripii de stingă au 
avut loc în legătură cu problema 
rolului N.A.T.O. și participării O- 
landei la acest bloc și în legătură 
cu situația din Vietnam. în ce 
privește rolul N.A.T.O., în timp 
ce conducerea partidului a pregă
tit un raport elogios, reprezentan
ții aripii de stingă au declarat că 
acest bloc s-a perimat și că Olan
da trebuie să-1 părăsească. Discu-

țiile privitoare la Vietnam au de
monstrat că în cadrul partidului se 
manifestă o indignare tot mai pro
fundă, în pofida strădaniilor con
ducerii de a o atenua, față de po
litica agresivă dusă de S.U.A. în 
Vietnam. Reprezentanții aripii de 
stînga din partid s-au pronunțat 
în cadrul congresului pentru re
cunoașterea R.D.G., pentru dezar
mare, pentru contacte mai strînse 
cu țările socialiste. Congresul Par
tidului Muncii a demonstrat că un 
mare număr de socialiști nu sînt 
satisfăcuți de politica conducerii 
partidului, pronunțîndu-se cu tot 
mai multă hotărîre pentru pace, 
pentru o politică olandeză indepen-

ța comună, disociere de politica ame
ricană în Vietnam, renunțarea la stra
tegia nucleară britanică și la politica 
la Est de Suez, reducerea cheltuieli
lor militare, extinderea serviciilor so
ciale.

Atît în proiectul de rezoluție, cît și 
în cuvîntarea rostită de Gordon Mc
Lennan, membru al Biroului Politic, se 
acordă o mare importanță necesității 
de a întări și lărgi rîndurile partidului 
și ale Ligii tineretului comunist.

Dezbătând tema realizării unității 
forțelor de stînga, numeroșii vorbitori 
au arătat posibilitățile de realizare a 
acestei unități în întreprinderi, docuri, 
universități și au relatat din propria 
lor experiență în acest domeniu.

în încheierea discuțiilor la acest 
punct a luat cuvîntul John Gollan, 
secretarul general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, care a înfă
țișat eforturile depuse de partid în 
principalele domenii ale vieții poporu
lui britanic, pentru desfășurarea unor 
acțiuni comune ale forțelor de stînga. 
El a subliniat printre altele sarcina 
partidului de a iniția și a fi în primele 
rânduri ale acțiunilor, de a canaliza în
treaga mișcare de stînga în direcția 
obiectivelor legate nemijlocit de inte
resele vitale ale maselor muncitoa
re și ale poporului britanic. în acest 
sens, el s-a referit la probleme eco
nomice majore actuale.

Congresul a trecut apoi la dez
baterea proieotului de program al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie, intitulat: „Calea britanică spre 
socialism". Acest document, care a 
ciroulat în prealabil în rândul mem
brilor de partid, conține principiile 
după ’’care urmează a se călăuzi 
partidul în activitatea viitoare.

In textul proiectului este pe larg 
și detaliat analizată actuala etapă prin 
care trece capitalismul monopolist în 
Marea Britanie, agravarea contradic
țiilor sociale. Un subcapitol este con
sacrat problemelor păcii și indepen
denței naționale.

Subliniind rolul și sarcinile par
tidului în cadrul mișcării muncito
rești din Marea Britanie, proiectul de 
program prevede transformarea so
cietății britanice și îndreptarea ei pe 
calea socialismului.

L RODESCU

25 de ani de la prima sesiune a Vecei

Antifasciste de Eliberare Națională

a Iugoslaviei

ȘEDINȚA 
FESTIVĂ 
DE LA BIHACI

S-au împlinit 25 de ani de la 
prima sesiune a Vecei Antifasciste 
de Eliberare Națională a Iugo
slaviei, ținută la 26 noiembrie 1942 
la Bihaci, cea mai mare localitate 
eliberată de către unitățile de par
tizani de sub ocupația cotropitorilor 
fasciști. Cu acest prilej, duminică 
la Bihaci a avut loc o ședință festi
vă, la care au participat conducă
tori de partid și de stat, delegații 
din toate republicile iugoslave. Au 
fost prezenți, de asemenea, peste 
40 de foști participanți la intilni- 
rea de acum două decenii și ju
mătate.

Despre importanța primei sesiuni 
a Vecei Antifasciste de Eliberare 
Națională a Iugoslaviei și despre 
lupta dusă, sub conducerea parti
dului comunist de popoarele iugo
slave împotriva cotropitorilor fas
ciști a vorbit Milentie Popovici, 
președintele Skupștinei Federale.

Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea, la rezultatele obținute de 
Iugoslavia în anii construcției so
cialiste și la unele probleme ac
tuale ale dezvoltării interne.

Belgrad 26.
N. PLOPEANU

A. Harriman 
a sosit la Belgrad

BELGRAD 26 (Agerpres). — Du
minică a sosit la Belgrad Averell 
Harriman, ambasador itinerant al 
președintelui Johnson, care a făcut, 
în prealabil, vizite în Iran, Pakis
tan și Afganistan. Pe aeroport el 
a declarat că în cursul întrevederi
lor ce le va avea cu președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
vor fi examinate probleme de in
teres comun, precum și relațiile 
bilaterale între Iugoslavia și S.U.A,

agențiile de presă transmit
• INCIDENTE IN BEN
GALUL DE VEST • NOI 
CONDAMNĂRI ÎN GRE-
CIA • INTOXICAȚII
GRAVE CU ARSENIC
In columbia

Convorbiri între delega
țiile P. C. din Grecia și P. C. 
Bulgar. între delegația P.C. din 
Grecia, condusă de Apostolos Gro- 
zos, președintele partidului, și o 
delegație a P. C. Bulgar, condusă 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, au avut loc 
convorbiri. Cu acest prilej — după 
cum se arată în comunicatul dat 
publicității — s-a făcut un schimb 
de vederi cu privire la activitatea 
celor două partide și a fost discu
tată situația internațională, în spe
cial situația din Balcani, în lumina 
loviturii de stat militare din Gre
cia.

Puternice mișcări
revendicative in Spania

Presa internațională pu
blică aproape zilnic știri 
despre largile mișcări reven
dicative din Spania, care 
s-au intensificat în întreaga 
țară, culminînd cu o „săp- 
tămînă de luptă", conside
rată una din cele mai im
portante mișcări de masă din 
ultimii ani.

Informații și reportaje pu
blicate în presă conturează 
tabloul acestor manifestații 
fără precedent. Autoritățile 
încercaseră încă din timp să 
ia o serie de „măsuri preven
tive". Ziarul „Le Monde" a- 
răta că de la începutul „săp- 

. tămînii de luptă", aproape 
1000 de muncitori au fost 
aduși la comisariate pentru 
„verificarea identității". în 
capitală, unde fusese pre
văzută cea mai puternică 
demonstrație, au fost masa
te detașamente ale „ordinii 
publice". Străzile Madridu
lui au fost inundate de 
manifestanți. Printre reven
dicările principale erau : mă
rirea limitei minime a sa
lariilor, garanții împotriva 
creșterii costului vieții, drep
tul de a avea sindicate pro
prii. Toate aceste cerințe fac

parte dintr-un program mi
nimal de luptă, adoptat în 
luna iunie, la Adunarea na
țională a Comisiilor munci
torești (sindicatele neoficiale 
din Spania), la care au parti
cipat delegați din 26 de pro
vincii. Programul adoptat 
cuprinde principalele reven
dicări ale muncitorilor spa
nioli, printre care acorda
rea libertății sindicatelor, 
libertatea cuvîntului, dreptul 
la grevă, retribuții egale 
pentru muncă egală, înche
ierea unor contracte colec
tive de muncă. Totodată, s-a 
adoptat o hotărîre privind 
lupta împotriva măsurilor 
de represiune și pentru eli
berarea liderilor sindicali a- 
restați.

Rînd pe rînd, lucrătorii 
din 12 întreprinderi me
talurgice din Madrid au de
clarat grevă în sprijinul ma
jorării salariilor și îmbună
tățirii condițiilor de muncă; 
muncitorii de la „Lămpa- 
ras Metal Mazda" și FEMSA 
au organizat, de asemenea, 
greve de scurtă durată, ca 
și cei de la „Boetticher et 
Navarro", „Blamer S.A.", 
„Girân Laporta", muncitorii

feroviari. Acțiuni revendica
tive au avut loc în ultimele 
săptămîni și 
bao, Biscaya.
Asturias au 
peste 20 000

Amploarea
mișcări sociale care s-au des
fășurat în Spania în ultimul 
timp este reliefată de spriji
nul de care s-au bucurat 
acțiunile munoitorilor din 
partea unor largi cercuri ale 
populației, îndeosebi a inte
lectualilor. Intr-un apel al 
Frontului Socialist Universitar 
publicat la sfîrșitul lunii oc
tombrie se spune : „în mo
mentele dificile prin care 
trece în prezent clasa mun
citoare, noi nu putem rămî- 
ne indiferenți la represiuni". 
Apelul cheamă masele stu
dențești să-și manifeste so
lidaritatea cu acțiunile mun
citorilor din întreaga Spanie. 
Recent, un număr de 200 
de personalități spaniole, 
printre care avocați, profe
sori, medici, ingineri, pic
tori, scriitori, ziariști, au sem
nat un document prin care 
își exprimă, de asemenea, 
solidaritatea cu revendicările

la Gij6n, Bil- 
în minele din 
încetat lucrul 
de muncitori.

puternicelor

prezentate de muncitori. 
„Acțiunile muncitorești — 
subliniază „Le Monde di
plomatique" — au fost spri
jinite nu numai de grupuri 
de studenți și intelectuali 
cunoscuți pentru sentimen
tele lor progresiste, ca edi
torul Carlos Barral, poetul 
Blas de Otero, cineastul 

J. A. Bardem, dar și de scri
itori neangajați ca roman
ciera Ana Maria Matute și 
profesori universitari sau e- 
conomiști care erau consi
derați, cel puțin pînă nu de 
mult, ca avînd o atitudine 
favorabilă regimului".

în țară se menține o sta
te de tensiune. Tribunalele 
ordinii publice operează 
arestări. Muncitorii din nu- 

întreprinderi ma- 
ac- 

țiuni de protest împo
triva acestor acte repre

sive. Totodată, în Spania au 
început să sosească nume
roase scrisori din diferite 
colțuri ale lumii, exprimînd 
solidaritatea forțelor demo
cratice cu revendicările cla
sei muncitoare spaniole.

meroase
drilene au organizat 

de
acestor

Dan MUNTEANU

Sentința tribunalului mi
litar din Salonic In procesul 
intentat unui număr de 41 de per
soane acuzate de a fi participat la 
activitatea Frontului patriotic din 
Grecia 1 doi acuzați — Christos 
Moschos și Constantin Verros — 
au fost condamnați la închisoare 
pe viață, alți trei la 20 de ani în
chisoare și cinci, între care o fată, 
la detențiune pe termene de la 12 
pînă la 18 ani. Alți acuzați au 
fost condamnați la închisoare pe 
termene mai mici sau la deportare, 
iar 17, dintre ei au fost achitați.

Noi demonstrații și ciocniri au avut loc în statul in
dian Bengalul de vest între partizanii fostului guvern da stînga șl 
poliție. Asemenea incidente au avut loc în regiunea Alambazar. Polițiștii 
au deschis focul împotriva mulțimii, rănind numeroși manifestant!. 
Au fost arestate 47 de persoane. Un alt incident s-a semnalait la Calcutta, 
ca urmare a unei demonstrații studențești. Ordinea pare să se fi restabilit 
în regiunile învecinate. Conducătorii celor mai puternice organizații sin
dicale din India, printre care și Congresul sindicatelor din întreaga Indie, 
au adresat tuturor muncitorilor un apel în care îl cheamă ca la 29 
noiembrie, data convocării Adunării legislative a statului Bengalul de 
vest, să organizeze mitinguri și demonstrații de protest împotriva hotă- 
rîrii guvernului central de a dizolva 
Bengalul de vest. (A.F.P.)

Dezvoltarea comerțului 
exterior al R. P. Ungare. In 
urma convorbirilor ungaro-ita- 
liene, care au avut loc la Roma în 
problemele comerțului dintre cele 
două țări, a fost semnat un proto
col care prevede sporirea în 1968 
a schimburilor lor comerciale cu 
aproximativ 20 la sută față de 
anul în curs. Totodată o delegație 
guvernamentală ungară condusă de 
Istvan Szurdi, ministrul comerțu
lui interior, a făcut între 17 și 25 
noiembrie o vizită în Brazilia. De
legația a fost primită de Arturo da 
Costa 
blicii, 
zilian 
nului, 
referitoare la relațiile dintre R. P. 
Ungară și Brazilia?

guvernul frontului de stînga din

Incidente violente au 
avut loc în portul ma- 
laezian Penang, «a ur
mare a manifestațiilor împo
triva devalorizării vechii mo
nede, comune Malayeziei, Sin- 
gaporelui șl Bruneiului. 11 
persoane au fost ucise, iar 130 
rănite.

e Silva, președintele repu- 
de ministrul de externe bra- 
și de alți membri ai guver- 
cu care a avut convorbiri

Fotografii inedite 
ale Soarelui realizate
de satelitul „OSO-4"

Orașul columbian Chiquinquira a fost pus sub control 
militar, după ce 57 de persoane au murit otrăvite cu arsenic. Alte 200 
de persoane sînt internate în spital, fiind intoxicate grav. Autoritățile 
locale au dispus deschiderea unei anchete medicale, care a constatat că 
otrăvirea a fost provocată de arsenicul amestecat, nu se știe în ce împre
jurări, în făina din care s-a făcut pîinea în ziua respectivă. Au fost trans
portați, la locul catastrofei, 200 de medici și 300 de 
și mari cantități de medicamente.

infirmiere, precum

La Stadlau (Austria) 
se construiește un 
pod peste Du
năre, prevăzut cu 
o autostradă avînd 
mai multe culoare 

de circulație

NEW YORK 26 (Agerpres). — Sa- 
vanfii de la Observatorul Universității 
Harvard (statul Massachusetts) sînt în 
prezent în posesia unor fotografii ale 
Soarelui realizate printr-un dispozitiv 
nou. Aceste fotografii furnizează date 
inedite asupra astrului și asupra com
poziției sale chimice.

Clișeele au fost luate cu ajutorul u- 
nui întreg ansamblu de aparatură foto
grafică plasat la bordul satelitului 
„OSO-4” (Observatorul1 solar orbital), 
lansat la 18 octombrie pe o orbită te
restră. Observatorul are misiunea prin
cipală de a furniza indicații și date 
precise asupra radiațiilor solare și pe
ricolului pe care acestea l-ar putea pre
zenta pentru navele cu echipaj uman 
lansate la mare altitudine.

Aparatele fotografice plasate de spe
cialiștii de la Harvard la bordul lui 
„OSO-4” au luat pînă în prezent peste 
4 000 de clișee, în proporție de 150 pe 
zi, prin mijlocirea unui specfrometru cu 
raze ultraviolete. Pînă în prezent nu 
s-au putut face fotografii de pe Pămînt 
pe lungimea undelor de radiații ultra
violete, întrucît acestea nu puteau tra
versa atmosfera terestră.
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