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La sosire, în gara Bâneasa

A DELEGAȚIEI DE PARTID 
SI GUVERNAMENTALE
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i »

discuția comitetelor 
regionale de partid

Zilele acestea a început, în întreaga țară, acțiunea de dezba
tere a sarcinilor de plan pe 1968. La ședințele de lucru care au 
avut loc la comitetele regionale de partid, au participat mem
brii birourilor comitetelor regionale de partid, ai comitetelor 
executive ale sfaturilor populare regionale, primii secretari ai 
comitetelor raionale și orășenești de partid, conducătorii unită
ților economice regionale, directori și secretari ai comitetelor 
de partid din principalele întreprinderi. în aceste ședințe, 
primii secretari ai comitetelor regionale de partid au prezentat 
— în lumina obiectivelor trasate de Raportul ținut Ia Confe
rința Națională a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C.C. al P.C.R., și de plenara C.C. al P.C.R. 
din 29 noiembrie-1 decembrie 1967 — unele aspecte și probleme 
rezultate din executarea planului pe acest an, precum și prin
cipalele sarcini în legătură cu planul pe anul viitor.

ORAȘUL
BUCUREȘTI

In cuvîntul său, tovarășul Dumitru 
Fopa, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., s-a oprit, 
mai întîi, la succesele importante 
obținute în acest an de industria 
Capitalei, precum și la unele defi
ciente care au impietat creșterea efi
cienței activității economice. Pe 11 
luni ale anului, planul producției 
globale industriale bucureștene a 
fost îndeplinit în proporție de 102,5 
la sută, cel al producției marfă vîn- 
dută și încasată a fost depășit cu 
2,7 la sută, iar productivitatea mun
cii a sporit cu 2,8 Ia sută peste pre
vederi. Au fost fabricate și livrate 
peste plan mărfuri în valoare de 
peste 900 milioane lei. Pînă în pre
zent. peste 40 de întreprinderi au ra
portat îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual. Printre aces
tea se numără unități cu pondere 
însemnată în economia Capitalei, 
cum sînt : „Danubiana", „Automa
tica", uzina chimică „9 Mai". „Anti- 
coroziv". Uzina de pompe, „Electro- 
far" și altele.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
întreprinderilor în anul viitor, vor
bitorul a precizat că producția glo
bală industrială a orașului București 
va fi cu 5,5 la sută mai mare decît 
prevederile inițiale ale planului 
cincinal pentru anul 1968. Producti
vitatea muncii va spori cu 7,8 la 
sută în comparație cu realizările 
preliminate pentru acest an. S-a in
sistat asupra necesității îndeplinirii 
planului de investiții, mobilizării re
surselor pentru asigurarea necesa
rului de materii prime, materiale și 
utilaje, măririi exportului.

In cursul discuțiilor, participanții 
au accentuat necesitatea descoperi
rii și valorificării de noi rezerve in
terne, aplicării în practică a măsu
rilor stabilite în acțiunea de organi
zare rațională a producției și a 
muncii. S-a scos puternic în eviden
tă faptul că, potrivit Directivelor 
Conferinței Naționale a partidului, 
în toate întreprinderile preocuparea 
pentru sporirea eficienței activității 
economice va trebui să constituie un 
obiectiv central în anul viitor.

HUNEDOARA
La ședința de lucru care a avut 

loc la Deva, tovarășul Gheorghe

Corul din Hațeg la 80 de ani
Locuitorii Hațegului au sărbătorit 

sîmbătă 80 de ani de existentă și 
activitate a corului din Hațeg, una 
dintre cele mai vechi echipe artis
tice amatoare, care si-a adus o pre
țioasă contribuție la păstrarea, dez
voltarea și răspîndirea în mase a 
muzicii corale românești.

înființată la sfîrșitul veacului 
trecut (1887) — fapt menționat în 
revista „Transilvania" nr. 4 din 
1911 — sub denumirea de „Reuniu
nea de cîntări", formația corală din 
Hațeg și-a cîștigat o mare populari
tate in toată Tara Hațegului. în 
centrele muncitorești ale Hunedoa
rei și Văii Jiului, contribuind cu 
pasiune la valorificarea tezaurului 
muzicii populare hunedorene.

La sărbătorire au participat re
prezentanți ai organelor de partid 
și de stat din regiunea Hunedoara 
și raionul Hațeg, dirijori de coruri 
de amatori din regiune, instructori 
de formații artistice.

In prezenta unui numeros public, 
în sala de spectacole a liceului din 
localitate, directorul Casei de cul
tură din Hațeg. Aristică Spătaru. a 
prezentat o dare de seamă asupra 
activității corului.

Au adresat apoi călduroase feli
citări artiștilor amatori tovarășii 
Gheorghe Călin, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui regional Hunedoara al P.C.R., 
Vichente Bălan, președintele Sfatu
lui popular al regiunii. Dumitru 
Boriga. președintele Consiliului a- 
șezămintelor culturale, membru in

Hune- 
rezerve 
în mi- 
de ma

Călin, prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R.. a pre
zentat cîteva din rezultatele activi
tății pentru îndeplinirea planului pe 
1967 și măsurile ce trebuie luate în 
lumina sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a partidu
lui, în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Subliniind aceste rezul
tate, vorbitorul, ca și numeroși par
ticipant! la discuții, au relevat că 
întreprinderile din regiunea 
doara dispun de importante 
și posibilități, cu deosebire 
nerit. siderurgie, construcția 
șini și pe șantierele de investiții 
pentru realizarea tuturor indicatori
lor planului pe anul în curs și din 
anul 1968.

Discuțiile au reliefat realismul sar
cinilor stabilite, posibilitățile de 
sporire masivă a producției de căr
bune. minereuri de fier și neferoase, 
oțel, laminate și mașini-unelte; Ocu- 
pîndu-se de întreprinderile siderur
gice, participanta au insistat asupra 
folosirii intensive a capacităților de 
producție, promovării tehnologiilor 
moderne și asimilării de noi mărci 
de oțeluri de înaltă calitate. în in
dustria minieră se impune' valorifi
carea studiilor tehnice privind in
troducerea metodelor avansate în 
subteran, utilizarea judicioasă a for
ței de muncă și a timpului de lucru. 
Totodată, s-a arătat că industria re
giunii posedă resurse pentru spori
rea volumului de beneficii, paralel 
cu reducerea cheltuielilor materiale 
și bănești, în vederea ridicării efici
entei economice a tuturor 
derilor.

întreprin-

BACĂU
tovarășul 
al Comi-

Referatul prezentat de 
loan Ichim, prim-secretar 
tetului regional Bacău al P.C.R., dis
cuțiile purtate au scos în evidență 
realizările obținute în acest an și 
pregătirile care se fac în întreprin
deri pentru producția anului viitor. 
Pe ansamblul regiunii, planul pro
ducției globale pe 11 luni a fost de
pășit cu 320 milioane lei, realizîn- 
du-se în plus însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice, țevi din oțel, 
cauciuc sintetic, hîrtie și celuloză, 
fibre și fire sintetice, ciment și alte 
materiale. Productivitatea muncii a 
crescut cu 2,2 la sută peste preve
derile planului. S-au realizat, în a- 
celași timp, beneficii peste plan în 
valoare de 257 milioane lei și econo
mii suplimentare la prețul de

(Continuare în pag. a IlI-a)

Biroul executiv al Comitetului de 
Stat pentru Cultură si Artă.

Dînd o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de membrii corului 
din Hațeg, Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a acor
dat corului ordinul „Meritul cultu
ral" clasa a IlI-a. Au fost, de ase
menea. conferite ordine si medalii 
dirijorilor Victorin Bătrîncea și 
Filaret Munteanu si unor membri 
ai corului. Pentru distincțiile pri
mite și aprecierea muncii a mulțu
mit dirijorul Victorin Bătrîncea.

Exprimîndu-și recunoștința pen
tru condițiile create de partid în
floririi culturii naționale, partici
panta au adresat tovarășului Ni
colae Ceaușescu. secretar general 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, o telegramă în care, 
printre altele, se spune :

Însuflețiți de perspectivele lumi
noase deschise de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională 
a P.C.R.. care vor ridica patria 
noastră pe noi culmi ale civilizației 
și progresului, ne angajăm ca si de 
acum înainte să nu precupețim 
nici un efort pentru realizarea de
plină a sarcinilor de cinste și de 
răspundere care ne revin în opera 
de educare a celor ce muncesc din 
patria noastră socialistă.

In continuare a fost prezentat un 
spectacol susținut de formația co
rală sărbătorită, taraful și orupul 
vocal al Casei de cultură a raio
nului Hațeg. (Agerpres)

30 BANI

Felicitări adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul alegerii sale ca 
președinte al Consiliului de Stat și tova
rășului Ion Gheorghe Maurer cu prilejul 
realegerii sale ca președinte al Consiliului 
de Miniștri

EMBLEME NOI 
In bărăgan

Traian FILIP

Un elefant încearcă puterea unei 
anvelope. E o emblemă. Una din 
multele embleme apărute în spațiul 
nostru industrial. Pe o arie netedă, pe 
platoul alb unde nu exista cu ani 
în urmă decît hangarul unui aero
port părăsit, a apărut Danubiana, 
uzina de anvelope românești. Am
prentele stilizate în matrițele pre
selor de vulcanizare se desfășoară 
azi pe drumurile a peste douăzeci și 
opt de țări. Drumuri fierbinți în 
Africa, în Asia, drumuri înghețate 
în țările nordice, drumuri ca un pă
ienjeniș în atlasul Europei cunosc 
sunetul și emblema anvelopelor 
noastre. Sînt milioane, și continuă să 
se înmulțească, asemenea unui ne- 
sfîrșit colier de perle negre.

Am urcat la bordul acestei nave 
moderne acostate în Bărăgan. Un 
grafic înfățișează turnuri. Turnuri 
ale producției în număr de cinci. 
Turnuri care cresc în înălțime an de 
an, care saltă odată cu cifrele. Eta
jele se conturează ferm, mai cu 
seamă din anul 1965. De atunci 
se vorbește despre un adevărat marș 
al producției de anvelope. Drumul 
cauciucului românesc începe undeva 
în Moldova, pe Valea Trotușului, în 
plantații de oțel, iar aici se întretaie 
cu . drumul cauciucului natural pro
venit din Malaiezia, din Indonezia, 
se amestecă în diferite proporții, pen
tru a da un produs cu o marcă nouă 
pe piața mondială, un produs cu o re
putație întemeiată în decursul a 
numai cinci ani de existență.

Am străbătut 
tînd cu privirea 
căre de dozare, 
granule, valțuri 
înfășoară pînza 
sînt legate prin rețele discrete cu 
cabinele de comandă automatizată. 
Tot ce se întîmplă în malaxoare se 
vede imediat la panoul de comandă. 
Becurile clipesc arătînd că sania in
ferioară pentru evacuarea șarjei este 
deschisă. Roțile dințate ale regulato
rului de program cu gradații de ri
glă de calcul se mișcă alene. Relee, 
ca într-o carlingă de avion. Sigu
ranțe, condensatori variabili. Sunete 
de monotip, de parcă cineva ar cu
lege un text gîndind, făcînd pauze, 
grăbindu-se apoi să înșire semne de 
tot felul. Sar scîntei, licăresc lumini 
stranii în lămpile protejate de tu
buri de aluminiu. Tăceri. Apoi alte 
șiruri grăbite de sunete de oțel. Fălci 
metalice clănțănesc, se deschid și se 
închid ermetic. Memoria mecanică 
nu are nevoie de stimulente și nu 
obosește. Lămpile urmăresc fazele de 
producție, duc o activitate secretă 
care comunică deslușit concluzii, so
luții și comenzi.

In salonul dispecerului, la centrala 
automată care înregistrează oră de 
oră, pe oameni și mașini, orice miș
care din uzină, am pentru prima 
oară imaginea întregii uzine, oglinda 
vie, neîntreruptă, integrală a pro
cesului industrial. Pe suluri mari, 
harnice mașini de scris automate 
surprind într-un șir prelung de ci
fre traseul anvelopelor. Eforturile 
sînt divizate cu precizie. Miliarde 
de impulsuri sînt colectate, triate, in
terpretate, clasate. Sistemul nervos 
al uzinei centralizează datele simtu-

Controlați-vă cunoștințele

hala imensă cerce- 
diferite secții. Bun- 
sertare umplute cu 
rapide pe care se 

cauciucată, toate

DE SUD

Turismul montanSPORT

Conf. univ. Al. SOBARU

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a IV-a)

pentru dreptu- 
sacre și pentru

(PAG. III-A)

E Poloiștii noștri în 
finala „Cupei cam
pionilor europeni"

E HANDBAL: Româ
nia — R.F.G. (mas
culin) 28-16; Ro
mânia-Danemarca 
(feminin) 11-9

E Grivîța roșie - 
campioană a zecea 
oară la rugbi

E Alte știri din țară 
și de peste hotare

rilor mecanice nevăzute și le trans
formă în program.

— Și automatizarea e un fel de 
poezie, ne spune inginerul-șef Cons-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Duminică dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut o vizită 
oficială de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

Din delegație au făcut parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 

Din cuprinsul

Turismul, această ramură 
nouă a economiei noastre, 
are largi posibilități de 
dezvoltare. Frumusețile na
turale ale tării, varieta
tea reliefului, tradițiile 
culturale și de folclor, rit
mul rapid de dezvoltare a 
economiei, precum și ospi
talitatea bine cunoscută a 
poporului nostru, sînt tot 
atîția factori esențiali care 
conturează potențialul tu
ristic al țării noastre și po
sibilitățile de angrenare 
crescîndă în circulația tu
ristică internațională.

Punerea în valoare a 
acestui potențial constituie, 
desigur, un proces complex 
și de durată, înlăuntrul 
căruia fondurile de inves
tiții destinate dezvoltării 
și perfecționării bazei teh
nice-materiale a turismului 
trebuie orientate, potrivit 
unei politici unitare, de 
ansamblu, spre acele lu
crări a câfror realizare asi
gură înfăptuirea cît mai 
devreme a acestui obiectiv, 
o eficiență economică spo
rită șl. mai ales, condiții

de deservire și agrement 
la nivelul cerințelor tot 
mai exigente ale diferitelor 
categorii de turiști. în 
această privință, se poate 
afirma că noua formă de 
organizare a activității 
turistice din țara noastră, 
elaborată pe baza indica
țiilor conducerii de partid 
și de stat, își dovedește încă 
de pe acum eficacitatea, 
reușind să îmbine cerin
țele unei politici unitare în 
dezvoltarea turismului cu 
inițiativele locale privind 
punerea în valoare a dife
ritelor zone.

Lucrările recentei Con
ferințe Naționale a parti
dului au subliniat cu deose
bită putere necesitatea 
adoptării, în toate ramu
rile economiei naționale, a 
măsurilor adecvate punerii 
în valoare a rezervelor

existente pentru accelera
rea ritmului de dezvoltare 
a economiei și ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
eficienței economice. Ana
liza propriei noastre expe
riențe și a experienței altor 
țări cu o activitate turistică 
dezvoltată evidențiază fap
tul că dispunem de un 
bogat potențial turistic în 
zonele de munte, care este 
încă prea puțin valorifi
cat. în mod deosebit 
această rămînere în urmă 
se referă la locul modest 
pe care îl ocupă stațiunile 
turistice din zonele de 
munte în circulația turis
mului internațional. Este 
elocvent, pentru ilustrarea 
acestei situații nesatisfăcă
toare, faptul că încasările 
valutare din practicarea 
turismulni internațional In 
stațiunile din zonele de

A

• Unde se află cea mai veche biserică 
din țară ? (Datînd de 1600 ani). • Cînd 
ați trecut prin Constanța, ați văzut și 
farul genovezilor ? • Știți din ce secol 
datează clădirea „Cerbului Carpatin"?
• Ați auzit vreun concert al munților 
care... cîntă ? • Ați vizitat vreodată Sala

Titanilor ? (Sculptor : natura).

Ciți dintre noi n-au urcat, prin fecundul zbor 
al imaginației, împreună cu Hillary șl Tensing, 
gigantica șa de gheață veșnică Ciomolungma, 
„zeița marnă" a piscurilor terestre, cel mai înalt 
vîrf al Himalayei ? Cîți n-au pășit, împreună cu 
Haroun Tazieff, printre falii și crevase, apro- 
piindu-se de căldarea de lavă stacojie a vulca
nului Caldeira de pe insula Fayal ? Cîți n-au 
trăit, împreună cu Michel Siffre, tulburătoarele 
emoții ale celor două luni petrecute în străfun
durile de gheață ale avenului Scarasson —, ori 
n-au străbătut, cu pașii magici ai închipuirii, 
faimoasa peșteră de la Altamira, ’cu enigmati
cele ei picturi paleolitice, sau Marele Canion de 
pe Colorado, sau „lacul fericirii" de pe insula 
Hokkaido, sau întinderile jalonate de enigmatice 
sculpturi de pe insula Paștelui 7

Toate ne apar pline de vrajă, captivante, aso
ciind exoticul cu misterul. Șl nu sînt singurele...

...Ați auzit, de pildă, de Peștera vîntului 7 Sau 
de Peștera cu șapte lacăte ? De vulcanii noro
ioși 7 De Muntele de sare 7 De Lacul fără fund ? 
De „munții care cîntă" ? De „paradisul bujori
lor" 7 De „tigrul" apelor de munte 7 Dar de 
Turnul trompeților, asemănător cu faimosul 
turn înclinat din Pisa 7 Sau de Biserica din- 
tr-un lemn 7

Știți unde se găsesc acestea ?

IN ROMANIA 1

Almanahul „Scînteia" descoperă pen 
tru dumneavoastră zeci de locuri mai 
puțin bătute de piciorul turistului obiș
nuit, prilejuri de încîntare pentru admi
ratorul naturii, în ipostazele ei cele mai 
inedite. în plus, o descriere amănun 
țită a căilor de acces și indicarea dis 
tanțelor exacte pe drumurile naționale

În curînd, APARE!

Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
Chivu Stoica, membru ai Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.

La sosire, în gara Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
rășii : Alexandru Drăghici, 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț,

tova- 
Paul 
Ma-

u

munte reprezintă abia circa 
3 la sută din volumul total 
al încasărilor valutare rea
lizate în acest an din acti
vitatea de turism interna
țional. Amintind doar cî
teva din avantajele pe care 
le reprezintă turismul în 
stațiunile de munte, se des
prinde în mod clar necesi
tatea adoptării unor mă
suri care să imprime un 
ritm de dezvoltare mult 
mai rapid decît pînă acum 
a bazei tehnice-materiale 
și a circulației turistice în 
aceste stațiuni, astfel încît 
aportul în economie al unei 
asemenea forme de turism 
să se ridice treptat la nive
lul potențialului de care 
dispunem.

Un prim avantaj îl con
stituie transformarea în 
ansamblu a activității tu
ristice într-o acțiune per
manentă, de-a lungul între
gului an, cu toate efectele 
pozitive ce decurg din 
aceasta. Practica a verifi
cat că majoritatea stațiu-

obștești și instituții

xim Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekaș, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, de membri supleanți ai Co
mitetului Executiv și secretari ai 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducătorii Unor 
organizații 
centrale.

Au fost, 
I. S. Ilin, 
ad-interim 
și membri

Un grup de pionieri a oferit fiori 
membrilor delegației.

(Agerpres)

de asemenea, de față 
însărcinat cu afaceri 

al U.R.S.S. la București, 
ai ambasadei sovietice.

După cum au arătat purtător! 
de cuvînt ai Frontului Național 
de Eliberare, forțele patriotice sud- 
vietnameze se află într-o etapă de 
ofensivă generalizată. Prin atacuri 
în lanț, pe întreg teritoriul Viet
namului de sud, F.N.E. l-a obligat 
pe inamic să-și disperseze forțele, 
să le fărîmițeze, făcîndu-le și mai. 
vulnerabile. El este acela care a 
ținut și ține în mîini inițiativa ma
rilor bătălii din acest an. „Ameri
canii controlează aerul, dar noi 
controlăm pămîntul" — spun pa
triot» sud-vietnamezi.

Cercurile conducătoare din S.U.A. 
nu-și ascund decepția și neliniștea 
față de evoluția situației din Viet
namul de sud. Au eșuat în
cercările de a înscăuna la 
Saigon prin „alegeri" și „realegeri" 
un guvern cît de cît stabil, care 
s-ar putea ține pe picioare fără 
proptelele baionetelor americane 
și care ar avea măcar o aparență 
de legalitate. Se spulberă și spe
ranțele într-o victorie militară ră
sunătoare, care le-ar putea permi
te să-și dicteze condițiile de „pa
ce", să îngenuncheze poporul viet
namez.

întreaga desfășurare a evenimen
telor confirmă veridicitatea și te
meinicia principiilor și concluziilor 
programului politic al Frontului 
Național de Eliberare, adoptat cu 
cîteva luni în urmă, program ce re
prezintă o expresie a năzuințelor 
fundamentale ale poporului din 
Vietnamul de sud. Baza programu
lui o constituie adevărul de netă
găduit că războiul de rezistență îm
potriva agresiunii americane a de
venit o cauză a întregului popor, 
lupta pentru eliberarea națională 
grupînd sub același drapel cele 
mai diferite pături ale populației, 
în cei șapte ani care au trecut de 
la crearea sa, Frontul Național de 
Eliberare și-a consolidat pozițiile 
în rîndul maselor largi de țărani și 
muncitori, a cîștigat de partea sa 
numeroși industriași și comercianți, 
funcționari din administrația de la 
Saigon, ofițeri și soldați din arma
ta marionetă. Sub conducerea 
F.N.E., poporul din Vietnamul de 
sud a obținut însemnate victorii în 
luptă, în activitatea de reconstruc
ție din regiunile eliberate. Victo
riile repurtate au dovedit că linia 
șl politica F.N.E. sînt juste, iar 
cauza pentru care luptă este invin
cibilă. Noul program politic al 
F.N.E. oferă o largă platformă de 
luptă pentru toate forțele patrioti
ce și progresiste, pentru toate cla
sele și păturile sociale, toate națio
nalitățile, partidele politice, orga
nizațiile și comunitățile religioa
se. Frontul Național de Eliberare 
este adevăratul reprezentant al po
porului din Vietnamul de sud. or
ganizatorul luptei 
rile sale naționale 
reconstruirea țării.
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PASIUNEA
PENTRU FRUMOS
Obicelul de a frecventa sălile de 

spectacol sau muzeele, de a călători 
»au de a admira natura, preocuparea 
de a-tl aranja apartamentul după 
regulile esteticii, de a te îmbrăca cu 
gust este, după unii, un „lux". Ni
mic mal Inexact șl incorect 1

în general, concepțiilor despre 
frumos le corespund anumite gus
turi. Cel educat după legile frumosu
lui înțelege nu numai cu mintea, cl și 
cu simțămintele sale, cu întreaga sa 
ființă, ceea ce este cu adevărat fru
mos în viată și în artă. Fără partici
parea elementului estetic, adevărul 
nu poate fi perceput în toată pro
funzimea lui, nu poate fi însușit în 
mod creator. Fără sentimente, Ideile 
sînt reci, luminează dar nu 
zesc. Foarte important 
direcție este felul în 
concepe și realizează în 
ducatia simțului estetic 
lui. modul cum folosește în 
înalt scop toate posibilitățile pe care 
le oferă realitatea noastră socialistă. 
Se înțelege că această educație de
pinde de întregul conținut al învă- 
tămîntului nostru de cultură gene
rală, de complexitatea sistemului 
muncii instructiv-educative. Tocmai 
de aceea, activitatea în școală tre
buie să aibă o valoare practică si din 
acest punct de vedere.

Cine străbate azi satele din cîm- 
pia Bărăganului și Burnazului. aco
lo pe unde odinioară existența unui 
om „cu carte" era o raritate, este 
surprins de aspectul nou si uimitor 
de frumos al acestor așezări. Cum 
deschizi poarta școlilor generale din 
comunele Crînguri, Stoienești (din 
raionul Giurgiu) sau a liceelor teo
retice din comunele Brăneștl, Lehliu, 
Călugăreni-Giurgiu și a altor sute de 
școli de pe cuprinsul regiunii Bucu
rești, fie că străbați culoarele aces
tor școli, clasele, laboratoarele, fie 
că poposești o clipă în curtea șco-

Prof, emerit Stelian PĂUN

încăl- 
în această 

care școala 
practică e- 
al tineretu- 

acest

HI, pe terenul de sport sau în 
grădină, pe parcela experimentală, 
îți dai seama, de la bun început, că 
ai de-a face cu un colectiv pedago
gic. dar mai ales cu directori a că
ror muncă este creatoare si inspira
tă. Căci este de mare importantă în
frumusețarea locului de muncă, mai 
ales în școală, pentru dezvăluirea 
idealului estetic, pentru formarea 
caracterelor, pentru manifestarea lor 
pozitivă în viată.

După părerea unanimă, calitatea 
muncii pentru educarea estetică a e- 
levilor depinde de personalitatea 
profesorului si învățătorului, de pre

puncte de vedere

elevii 
al a- 

asu- 
învă-

zenta și atitudinea fată de 
săi. Chiar și aspectul exterior 
cestora are o mare influentă 
pra procesului de educație și 
tămînt. contribuind sau nu la atinge
rea scopului propus. Școlarii con
fundă adesea forma cu fondul, as
pectul exterior cu elementul inte
rior. Aspectul exterior, felul de a se 
purta, de a vorbi, chiar felul cum 
folosește și batista, întregul stil' de 
muncă al profesorului are o deosebi
tă influentă asupra succesului în e- 
ducatia si instrucția elevilor.

în trecere prin comuna Șoldanu 
(Oltenița) am vizitat școala din co
mună. Curtea scolii rămăsese din

Centenarul liceului „George Bacovia" din Bacău

Un veac

vară ca un șantier părăsit, cu 
loz, var. nisip, cărămizi. împrăștiate 
peste tot. acolo unde copiii își pe
treceau recreația. Am așteptat sosi
rea directorului în scoală. Clopoțe
lul suna pentru recreația mare, dar 
el nu sosise încă în școală. în sfîr- 
sit. l-am întîlnit. Era nebărbierit de 
cîteva zile parcă, cu hainele mo
totolite. M-a surprins. Cu re
gret, am constatat că nu mai citi
se literatură de specialitate de foarte 
mult timp. Evident. în acest caz este 
vorba nu numai de neglijentă, ci si 
de lipsa de conștiință, de pasiune 
în muncă, adică de acea unitate in
disolubilă dintre sentimentul este
tic și conștiință, pe care Marx o 
numea „forța esențială a omului™. 
Pasivității acesteia i-am găsit expli
cația și în faptul că n-a fost atras în 
suficientă măsură să pătrundă sem
nificația profundă, amplă a muncii 
sale, iar în loc să fie ajutat să i se 
dezvolte dorința de a munci cu ini
țiativă. 1 s-a format obișnuința 
a-și îndeplini în mod formal 
cinile.

Citirea literaturii de specialita
te, participarea la învățămîntul 
ideologic, schimbul de experiență cu 
directorii școlilor învecinate sau 
mai îndepărtate, studierea progra
melor școlare și a metodicelor, ur
mărirea emisiunilor radioului și 
televiziunii, vizionarea filmelor, par
ticiparea 
sonalități 
și artei 
mijloace 
fiecărui 
tivează 
acestea 
pentru 
pentru : 
pentru 
frumos.

Elevii 
Șoldanu 
prin curte. Clasa a IV-a însă fusese 
consemnată să privească cum cîteva 
eleve se chinuiau, cu obrajii în su
dori. tîrîndu-se în genunchi, să cu
rețe parchetul îmbîcsit de motorină, 
într-o tinută neglijentă. învățătoarea 
surprinsă asupra faptului mi-a 
dat explicații si a încercat să mă 
convingă că formează astfel deprin
deri de muncă, deoarece acestea fac 
parte din educație. Curios ! își 
trecuse multi ani. în școală, 
30 de ani, și nu reușise să se 
raseze de vechile apucături si 
de antipedagogice în educare 
struire. Nu știa, dar nici

la expunerile unor per- 
în domeniul științelor 
ș. a. sînt tot atîtea 

și căi puse la îndemîna 
cadru didactic care ac- 

într-o școală sătească. -Toate 
pot și trebuie să fie folosite 
ridicarea nivelului cultural, 
însușirea cunoștințelor noi, 

cultivarea pasiunii pentru

TURISMUL
M O IJ T AN
(Urmare din pag. I)

școlii generale din comuna 
erau în recreație, zburdau

de î nvațatura
N-am să pot cuprin

de surpriza și emoția 
care ne-a învăluit pe 
toți, absolvenți, elevi, 
profesori pensionari, pe 
toți cei ce ne aflam a- 
dunati sub arcada u- 
nui veac încheiat de 
învățătură, aici, aproa
pe de confluenta Bis
triței cu Șiretul, la 
Bacău. în bătrînul li
ceu al unei adolescen
te veșnice.

Ne-am strîns mîinile 
ca niște ciudați necu- 
noscuți, veniți la o no
bilă întîlnire de recu
noaștere si omagiu, sub 
portretele venerabililor 
noștri dascăli, dintre 
care au strălucit Gara- 
bet Ibrăileanu. D. D. 
Pătrășcanu.
Bacovia. Eugen Revent 
și atîția alții.
strîns mîinile cu ado
lescenta si am regăsi
t-o intactă în noile ge
nerații care populează 
același amfiteatru, ace
leași săli. aceleași 
bănci. Ne-am simțit în 
aceeași clipă, de la cei 
împodobiți cu argintul 
senectutei pînă la cei 
mai tineri, solidari cu 
acest veac al liceului 
nostru, cu zidurile lui 
bătrîne. cu vocile lui 
tinere, cu murmurul de 
horum-harum care 
ne-a legănat anii cei 
mai nostalgici, ne-am 
simtit confundați cu 
vîrsta lui centenară și 
întineriți prin ea.

Fiindcă acest liceu a 
dăruit catedrei, labora
torului. lirei sau dal- 
tei, industriei, tehnicii 
sau științei, impresio
nantul număr de 100 de 
promoții, trecînd nes
tinsă flacăra învățătu
rii din generație în ge
nerație pînă în aceas
tă zi de lumină pen
tru toți. 17 decembrie 
1967.

„Jur de a împlini cu 
sfințenie toate datorii
le ce-mi impun funcția 
mea... de a lucra din 
toate puterile mele si 
în cuget curat, pentru 
a da școlarilor mei o 
creștere în principiile 
de muncă onestă. de 
respect, de iubire și 
devotament nemărginit 
pentru tară, de iubire 
către toți cetățenii fără 
deosebire". Este jură- 
mîntul marelui istoric 
Vasile Pirvan. tînăr 
profesor al liceului 
nostru, prestat la 5 
decembrie 1908 în a- 
ceeași incintă în care 
ne aflăm acum.

Acestui jurămînt — 
echivalent profesoral 
al jurămîntului hipo- 
cratic — i s-au consa
crat cei mai buni pro
fesori ai acestui liceu. 
I-am. evocat. Am reți
nut lecția lor de noble-

as- 
în 
în 

am 
cu 

aminti- 
ne- 
de 

sau 
an. 

fost 
acești 

Și

George

Ne-am

te și umanism, l-am 
cultat din nou, 
gînd. I-am regăsit 
actualii profesori și 
redeschis împreună 
ei cataloagele 
rii, cu zile faste si 
faste, cu zecimala 
efort, de mîndrie 
lauri ai fiecărui 
Cite frunți n-au 
încununate cu 
lauri ai învățăturii 
cîte frunți le vor primi 
în suta următoare de 
ani !

Cuvîntul fostului nos
tru director, prof, pen
sionar George Zonescu, 
omul ce ne-a făcut să 
plutim pe aripile lui 
Ronsard pînă la Hugo 
Si Baudelaire, cu o 
mînă de inițiat și ma
estru. a fost întimpinat 
cu uralele a cîtorva 
generații. Era un oma
giu 
drei, 
tății _  ....... .
adresat liceului ca pri
mă alma mâter, adresat 
culturii acestei țări, 
care își cinstește prin 
asemenea 
veacurile 
și 
Am 
ceste aplauze 
tuturor marilor profe
sori sau directori care 
au condus liceul, de la 
Stefan Costandache și 
Nicolai Corivan, adevă- 
rați ctitori ai acestei 
școli, pînă la loan Gri- 

și Dumitru Alis- 
pină la ultimele 

sau venerabile 
printre care se 

i a le sublinia pe 
ale actualului 

prof, emerit

adresat cate- 
adresat demni- 

de profesor.

gînd 
asociat

de
sărbători 

> slovă 
înțelept, 
în a- 
numele

toriu ; 
tar, și 
tinere 
nume 
cuvine 
acele 
director, 
Petre Popescu, și prof. 
Ion Zdrobiș, care ău 
pus suflet în organiza
rea acestei sărbători. 
Nouă generație a urmă
rit cu pasiune această 
lecție centenară de în
vățătură și a împodobit 
festivitatea cu un fru
mos program artistic.

Participanții la festi
vitățile de duminici au 
ascultat calde cuvinte 
de salut rostite de tov. 
loan Ichim. prim secre
tar al comitetului re
gional de partid, de tov. 
Al. Bojin, director ge
neral în Ministerul în- 
vățămîntului, de tov. 
Floarea Ispas, secretar 
al C.C. al 
din partea 
— de 
Constantin 
membru 
al Academiei, rectorul 
Institutului politehnic 
din Timisoara.

In încheiere, partici
panții la adunarea fes
tivă, profesorii și elevii

U.T.C. și — 
foștilor elevi 
prof. ing.

Avram, 
corespondent

liceului „George Baco
via" au adoptat textul 
unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. 
„Noi. slujitorii de as
tăzi ai scolii — se arată 
în telegramă — ffțe stră
duim ca prin munca ce 
o desfășurăm să con
tribuim la consolidarea 
și îmbogățirea patrimo
niului culturii naționa
le și ne angajăm solemn 
în fața conducerii parti
dului si statului nostru, 
în fața dv. personal, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceausescu, să ne spo
rim eforturile pentru a 
da patriei socialiste oa
meni bine pregătiți, ca
pabili să slujească po
porul cu nețărmurită 
dragoste și devotament. 
Centenarul liceului nos
tru are loc la scurt timp 
după Conferința Națio
nală a partidului, eve
niment ce s-a înscris cu 
litere de aur în istoria 
României. Ne angajăm 
să muncim neobosit 
pentru a putea contri
bui, cu toate puterile, 
cu întreaga noastră ca
pacitate, la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de 
Conferința Națională, în 
numele fericirii și pro
gresului națiunii noas
tre socialiste".

După adunarea festi
vă — la care a luat 
parte și poeta Agata 
Vasiliu Bacovia, soția 
scriitorului al cărui 
nume îl poartă astăzi 
liceul — a urmat dez
velirea unei plăci co
memorative și a unui 
bust al poetului, pre
cum și deschiderea ex
poziției „Un secol de 
existență", care cuprin
de mărturii despre 
munca șt rezultatele do- 
bîndite de-a lungul ani
lor de cadrele didactice 
și elevii școlii.

Aniversarea s-a trans
format într-o veritabilă 
sărbătoare a întregului 
oraș. De la megafoane- 
le gării, care invitau 
oaspeții și absolvenții 
sosiți din toată țara, de 
la pietonii 'transformați 
în ghizi voluntari și 
pînă la actualii elevi în
colonați în fața intrării 
salutînd generațiile de 
absolvenți cu șepcile 
în mînă, totul a între
git festivitatea solemnă 
a centenarului liceului 
băcăoan. Ne-am inclus 
cortegiului de pelerini 
în drum spre modesta 
clădire de pe strada 
Cuza Vodă și descope- 
rindu-ne în fața ei am 
urat tradițional laolaltă 
cu celelalte generații: 
vivat, crescat, floreat !

Paul ANGHEL

pe- 
peste 
deba- 
meto- 
și in- 

nu s-a 
străduit să afle si să se convingă că 
numai acea activitate a elevilor, cu 
un conținut bogat și frumos, deter
mină dorința de a munci în mod 
creator și de a se odihni în mod ci
vilizat. O clasă murdară, manuale 
rupte sau urît tipărite, băncile vechi, 
distruse de vreme și încrustate cu 
inițiale și alte „capodopere" ale bri
ceagului, taie pofta de învățătură a- 
proape în aceeași măsură cu aspectul 
neîngrijit al învățătorului sau profe
sorului.

Criteriul frumosului, care cuprin
de atît înțelegerea esenței muncii 
cît si simțul formei, al măsurii si ar
moniei. reprezintă unul din princi
piile de bază în formarea deprinde
rilor de muncă și viață civilizată ale 
tineretului. Atenția insuficientă care 
se acordă acestui criteriu în unele 
scoli constituie cauza cauzelor lip
surilor manifestate nu numai în e- 
ducația estetică, cl și în celelalte la
turi ale educației elevilor. Instruirea 
si educația, se înțelege, nu sînt no
țiuni identice, dar instruirea nu re
prezintă un scop în sine, ci o cale 
de educare. Acest lucru trebuie să-l 
aibă în vedere toti factorii educativi 
deoarece slăbirea influentei pedago
gice a scolii sau a familiei în aceas
tă privință duce la greșeli care se 
îndreaptă greu. Mi se pare, de ase
menea, necesar să se acorde mai 
multă atentie perfecționării progra
melor școlare la obiectele din ci
clul estetic. După cum se știe, din 
acest an s-a introdus predarea, la 
clasa a Xl-a. a istoriei literaturii u- 
niversale, ceea ce, firește, este o mă
sură salutară. Rămîne însă de neîn
țeles de ce doar la secția umanistă ? 
Realiștii nu trebuie să știe, chiar a- 
tît de puțin cît se poate preda într-o 
oră pe săptămînă, istoria literaturii 
universale ? Aceste noțiuni ar putea 
fi predate chiar din clasele mijlo
cii. deoarece la această vîrstă elevii 
sînt anti să înțeleagă rolul educativ 
al artei.

Să folosim deci mai hotărît, mai 
inventiv, toate căile și mijloacele 
pentru dezvoltarea pasiunii pentru 
frumos la elevi.

• Un bărbat și o femele : PATRIA — 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
0 Cînd tu nu ești : REPUBLICA 
(completare In căutarea timpului 
pierdut) — 11,45; 14; 16,45: 19; 21.15, 
BUCUREȘTI (completare Mihail Ko
gălniceanu) — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21.
• O sută unu Dalmațienl : LUCEA
FĂRUL — 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45, FESTIVAL — 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Năică 
și veverița).
• Zosia: CAPITOL (completare Cei 
doi) — 12; 15; 18; 20,30.
• Al șaptelea continent : CENTRAL 
(completare Martin Gaspar) — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30.
0 Amanții din Toleddo : CINEMA
TECA — 10; 12; 14.
• Martin soldat : VICTORIA (com
pletare Numai șase secunde) — 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21, MODERN (com
pletare In căutarea timpului pierdut) 
— 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR — 10,45; 13; 15,15; 17,45; 20,15, 
EXCELSIOR — 12; 14,15; 16,30; 19:
21,15 (la ultimele două completarea 
Tămăduire).
© Faraonul — ambele serii : LUMI
NA — 9—16 în continuare ; 19,30.
© Program pentru copil : DOINA — 
9; 10.
0 Profesorul distrat : DOINA (com
pletare Aventurile lui Eobo-City) — 
11,30 ; 13,45; 16; 18,30; 21, DACIA (com
pletare Vacanța mare) — 8—21 în 
continuare.
0 Sindbad marinarul : UNION (com
pletare Ostașii pădurii) — 15,15; 17,30. 
0 Filme de animație : UNION — 20. 
0 Insulele fermecate — Escapada : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
0 O fată fericită : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, DRUMUL SĂRII (comple
tare Armonie) — 15; 17,30; 20.
0 Prostănacul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE (completare Nălcă și ve
verița) — 15,30; 17,45; 20.
0 Spartacus — ambele serii : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 19.
0 Amprenta : CRÎNGAȘI (completare 
Românii șl Marele Octombrie) — 15,30; 
18; 20,15.
0 Loana : GRIVIȚA (completare Nu
mai șase secunde) — 11,15; 13,30; 15,30; 
18; 20,30, AURORA (completare Două
zeci de ani de comerț) — 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA (comple
tare Piccolo) — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
0 Zece negri mititel : BUCEGI (com
pletare Opt minute de vis) — 11; 13; 
16; 18,15; 20,30, FLACĂRA (completare 
Viața plină de surprize) — 15,30; 18; 
20,30.
0 Reîntoarcerea Iul Surcouf : GLO
RIA (completare Vacanța mare) — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
(completare Gigantul înaripat) — 8—16 
In continuare ; 18,15; 20,30, MELODIA 
(completare Legenda) — 11,15; 13,30; 
16; 18,30;. 20,45.
0 Cine va deschide ușa 1 : UNIREA 
(completare Efemere) — 16; 18,15; 20,30. 
0 Zorba grecul : VITAN — 15; 17,45; 
20,30.

e Un taxi pentru Tobruk : MIORIȚA 
(completare Orizont științific nr. 10/ 
1967) — 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
0 Ocolul : POPULAR (completare Gi
gantul înaripat) — 15,30; 18; 20,30.
4, Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : ARTA (completare Stîrcul, 
pasăre reptilă) — 9—16 în continuare ; 
18,15; 20,30, FLAMURA (completare
Ostașii pădurii) — 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
0 Operațiunea Crossbow : MUNCA 
(completare Intîlnlrea) — 16; 18.15;
20.30, COTROCENI — 15,30; 18; 20,30. 
O Testamentul incașului : MOȘILOR 
(completare O fabulă modernă) — 
15,30; 18; 20,30.
® Oameni în rulotă : COSMOS (com
pletare Jetty) — 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.
® Răzbunătorii : VIITORUL (comple
tare Douăzeci de ani de comerț) — 
15,30; 18; 20,30.
0 Un Idiot la Paris : COLENTINA 
(completare Despre fumat) — 15,30; 
17,45; 20.
0 Cerul începe la etajul III : VOLGA 
(completare Mihail Kogălniceanu) — 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
® Sora cea mare : RAHOVA (com
pletare Orizont științific nr. 10/1967)
— 15,30: 18; 20,30.
0 Sfidarea : PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,30.
0 Mondo cane — ambele serii : LIRA
— 16; 19,30.
0 Cine călărește un tigru : FEREN
TARI (completare Orașul) — 15,30; 18; 
20,30.
» Salvele Aurorei : PACEA (comple
tare Orașul fără străzi) — 15,45; 18; 
20,15.

0 Filarmonica de stat „G. Enescu".: 
(la Sala mică a Palatului) : Concert 
de balade și cîntece ale popoarelor 
— 20.
0 Opera română : Trubaaurul — 19,30. 
S Teatrul de stat de operetă : Con
tesa Maritza — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Crivățul de 
aseară (spectacol prezentat de Teatrul 
de stat Brăila) — 16 ; Părinți teribili 
(spectacol 
țional din 
© Teatrul 
(sala dlh
nr. 1) : Lovitura (spectacol prezentat 
de secția română a Teatrului de stat 
Tg. Mureș) — 12, Petru Rareș (spec
tacol prezentat de secția maghiară a 
Teatrului de stat Tg. Mureș) — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Privește înapoi cu msnie — 20.
® Teatrul „O. I. Nottara" (sala Stu
dio) ; Cînd luna e albastră — 20.
0 Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : Goana după fluturi — 20. 
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la Boema 
— 19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 
19,30.
0 Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
armatei (la Sala Palatului) : Spectacol 
muzical-coregrafic. Dirijor : Colonel 
Dinu Stelian, artist al poporului — 
19,30.

prezentat de Teatrul Na- 
Cluj) — 20.
„Lucia Sturdza Bulandra" 

Bd. Schitu Măgureanu

nilor de munte înregistrează o dura
tă de funcționare de cca. 6—7 luni, 
cuprinzînd două sezoane : sezonul 
de vară, care începe aproximativ în 
luna iulie și se termină în jurul da
tei de 15 septembrie, și sezonul de 
iarnă, care începe aproximativ în ju
rul datei de 20 decembrie și se termi
nă pe la 1 aprilie ; se adaugă o acti
vitate parțială în celelalte perioa
de. Sînt însă unele stagiuni de mun
te, îndeosebi cele cu caracter de cură 
și tratament, care înregistrează o 
durată mai mare de funcționare. în 
asemenea condiții, se asigură un ni
vel ridicat de eficiență economică a 
investițiilor realizate și posibilitatea 
folosirii mai depline a unbr cadre de 
deservire a turiștilor în perioada din 
afara sezonului de pe litoral.

Un alt avantaj al organizării turis
mului în stațiunile de munte îl con
stituie faptul că el lărgește aria de 
practicare a turismului, incluzînd in 
această acțiune noi zone și puncte de 
atracție turistică. Este un avantaj 
care apare deosebit de pregnant pen
tru turismul automobilistic, a cărui 
pondere în totalul circulației turis
tice Internationale din tara noastră 
a ajuns la cca. 40 la sută dar care, 
in Italia. Spania și în alte țări cil 
activitate turistică dezvoltată, depă
șește 80 la sută din totalul circulației 
turistice Internationale 
respective.

Aș dori să mă refer, în 
la cîteva probleme legate 
în valoare a potențialului ______ „
stațiunile de munte. în practica mon
dială, amenajarea și echiparea unei 
stațiuni de munte au depășit de mult 
limitele unor acțiuni sporadice și 
capătă tot mal pregnant caracterul 
unei acțiuni organizate pe criterii 
științifice. Pe baza examinării situa
ției turismului în stațiunile de mun
te din țara noastră și din alte țări, 
conducerea Oficiului National de Tu
rism a ajuns la o concepție clară cu 
privire la cerințele de amenajare și 
echipare a unei stațiuni de munte 
și a întreprins unele acțiuni în a- 
ceastă direcție. Pasul imediat urmă
tor trebuie să-1 constituie difuzarea 
către organele locale, cărora le re
vine sarcina concretă de punere în 
valoare a potențialului turistic, a 
unor criterii esențiale menite să o- 
rienteze și să sudeze acțiunile par
țiale ce se inițiază pe plan local cu 
cerințele de ansamblu ale unei sta
țiuni turistice de munte. Discuțiile 
purtate recent cu organele locale din 
stațiunile Predeal și Tușnad ne-au 
întărit convingerea asupra utilității 
acestei acțiuni.

Amplasarea cît mai judicioasă a 
unei stațiuni în cadrul zonei turistice 
respective este hotărîtoare pentru 
mărimea duratei de exploatare în 
timpul anului și obținerea unei efi
ciente economice sporite. După pă
rerea noastră, înălțimea cea mai po
trivită pentru amplasarea unei sta
țiuni de munte se situează între 
700—1500 m, deoarece este recoman
dabilă tuturor categoriilor de turiști, 
se plasează într-o zonă cu vegetație 
bogată, condiție esențială de folosire 
în sezonul de vară, și evită cheltu
ielile suplimentare necesitate de 
amenajarea la o înălțime prea mare. 
Aceste cerințe le întrunesc în chip 
fericit munții din tara noastră, ceea 
ce explică de altfel folosirea unor 
stațiuni de munte — Poiana Brașov, 
Tușnad. etc. — care nu dispun încă 
de o echipare corespunzătoare, circa 
10 luni în cursul unui an.

Determinarea profilului unei sta
țiuni de munte sub aspectul poten
țialului turistic constituie, de aseme
nea, o cerință esențială, deoarece în 
funcție de aceasta se precizează șl 
echiparea corespunzătoare. Profilul 
este intim legat de diversitatea ele
mentelor ce formează atracția turiș
tilor. Nu pot fi obținute rezultate eco
nomice eficiente, fără a cunoaște din 
timp categoriile de turiști pe care-i 
va atrage fiecare stațiune. în acest 
scop, se impune clasificarea -cît mai 
precisă a stațiunilor de munte după 
potențialul turistic oferit : stațiuni 
de odihnă, stațiuni de cură și trata
ment. stațiuni de sporturi de iarnă 
sau, în măsura în care sînt întrunite 
simultan mai multe din aceste func
țiuni, categorisirea trebuie să re
flecte aceste aspecte.

Din profilul turistic al unei stați
uni de munte, din categoria ei de 
încadrare decurge în mod necesar 
și echiparea ei. Intrucît majoritatea 
stațiunilor de munte funcționează 
atît vara cît și iarna, echipările tre
buie. în primul rînd, delimitate. Cum 
activitatea turistică preponderentă 
în sezonul de vară o constituie

din țările

continuare, 
de punerea 
turistic din

excursiile si escaladările, organiza
rea de refugii pe principalele trasea 
turistice este obligatorie. Sînt nece
sare apoi elemente de agrement: 
volei, baschet, tenis, minigolf, înot, 
pescuit, călărie etc., ceea ce deter
mină echipări corespunzătoare. In 
sezonul rece, elementul principal de 
activitate îl constituie practicarea 
sporturilor de iarnă : schi, patinaj, 
bob, sărituri de la trambulină, etc. ; 
din sondajele făcute în unele țări cu 
turism dezvoltat rezultă că schiul 
reprezintă elementul dominant, ocu- 
pînd cca. 90 la sută din activitatea 
sportivă de iarnă dintr-o stațiune de 
munte. De aceea, in cadrul echipării 
pentru sezonul de iarnă, numărul, 
lungimea și diversitatea pîrtiilor de 
schi formează unul din criteriile 
esențiale în funcție de care se pro
iectează capacitatea de cazare a sta
țiunii respective. în același cadru de 
preocupări se înscrie și organizarea 
circulației turiștilor în stațiuni prin 
folosirea diferitelor mijloace meca
nice : teleferice, teleschiuri, telesie- 
juri etc. De regulă, în amplasarea 
diferitelor echipări se are în vedere 
realizarea unei legături cît mai ra
pide pe direcția hotel — mijloc me
canic de transport, pîrtia de schi, 
precum și legături adecvate între 
diferitele pîrtii de schi. Pentru exem
plificare, menționăm echiparea stați
unii italiene Cortina d’Ampezzo, pe 
care am vizitat-o recent. La o ca
pacitate de cazare de cca. 20.000 de 
locuri, stațiunea dispune de : 65 pîr
tii de schi cu o lungime de 160 de 
km. și cu grade de înclinare diferite, 
4 teleferice cu cabine, 36 telesiejuri 
și teleschiuri cu o capacitate de 
transport pe oră de cca. 17.000 per
soane, popicărie. cîteva săli de jocuri 
mecanice, 
gheată 
locuri, 
bulină 
100 de 
manej, 
plasate „
4 terenuri de camping.

Calitatea și diversitatea serviciilor 
prestate turiștilor formează elemente 
însemnate ale potențialului turistio 
dintr-o stațiune de munte. De aceea, 
o dată cu preocupările privind dez
voltarea bazei tehnice-materiale a 
turismului, pregătirea unor cadre de 
deservire cu o înaltă calificare tre
buie să-și găsească o rezolvare co
respunzătoare. Serviciile prestate de 
personalul hotelier și cel din uni
tățile de alimentație publică, cele pri
vind predarea cunoștințelor de schi, 
patinaj și călărie, transportul turiști
lor, închirierea și vînzarea de echi
pament sportiv și altele marchează 
diversitatea serviciilor dintr-o stați
une de munte.

Accesul cît mai lesnicios spre alte 
puncte turistice apropiate constituie 
un element suplimentar de atracție 
turistică într-o stațiune de munte. 
Rezultă deci necesitatea ca amenaja
rea și echiparea unei stațiuni de 
munte să-și găsească rezolvare în 
strînsă legătură cu diferitele puncte 
de atracție turistică din apropiere. 
Ne referim, de exemplu, la zona 
Tușnad-Sf Ana. Punerea în valoare 
a potențialului turistic de la lacul 
Sfînta Ana trebuie realizată în 
strînsă legătură cu echiparea stațiu
nii Tușnad, pornind de la faptul că 
lacul poate constitui un punct turis
tic de atracție suplimentară a stați
unii și, eventual, a altor stațiuni 
apropiate. Condițiile naturale exis
tente permit ca acest punct turistic 
să fie echipat pentru sezonul de vară 
și, de asemenea, s-ar putea avea în 
vedere și unele echipări pentru sezo
nul de iarnă (patinaj, schi), cazarea 
turiștilor fiind asigurată în acest 
caz în principal în stațiunea Tușnad. 
Pe șosea, distanța dintre Tușnad și 
lacul Sfînta Ana este de 25 km ; însă 
în condițiile realizării unui teleferic, 
a cărui construcție va începe în anul 
1968, distanța se reduce la cca. 3 km. 
și va putea fi parcursă de oricine în 
circa 10—15 minute. Exemple similare 
sînt și în alte locuri din țară — de 
exemplu Bicaz, Piatra Neamț, 
Ceahlău ori în zona Bucegilor, a 
Brașovului, a Apusenilor sau Buco
vinei, iar depistarea și luarea lor în 
considerare constituie o cale certă de 
utilizare eficientă a investițiilor 
destinate dezvoltării bazei tehnice- 
materiale a turismului.

In condițiile unui program de an
samblu coordonat cu privire la dez
voltarea bazei tehnice-materiale a 
turisfnului, a unei munci mai efici
ente din partea forurilor de resort 
va putea fi valorificată din plin și 
inițiativa organelor locale menită să 
ducă la punerea în valoare cît mai 
curînd cu putință a potențialului tu
ristic din zonele de munte.

stadionul olimpic de 
cu o capacitate de 10.000 de 
pistă olimpică de bob, tram- 
olimpică pentru sărituri sub 
m., un stadion de fotbal, un 
terenuri de tenis și golf am- 
pe lingă hoteluri, 4 piscine.

în memoria
unor scriitori români
• La Nămăești-Muscel ș-a deschis 

duminică Casa memorială „George 
Topîrceanu", în fosta locuință a fa
miliei, unde poetul și-a petrecut o 
parte din viată.

• O placă comemorativă a fost dez
velită, duminică, la casa din Bacău 
unde și-a petrecut o mare parte a

vieții George Bacovia. Aici r. fost 
deschisă și o expoziție consacrată 
vieții și activității poetului.

• Duminică, la Bușteni, s-a deschis 
Muzeul memorial „Cezar Petrescu" — 
în casa unde scriitorul își alesese în 
ultimii ani de activitate (1936—1961) 
popas al liniștii sale.

PROGRAMUL I. Teatre muzicale din 
țară : Opera de stat, din Timișoara (9,30). 
Cronica economică (11,03). Sfatul medicu
lui : Igiena locuințelor iarna (11,45). Suc
cese ale muzicii ușoare (12,20). Rapsozi al 
plaiurilor noastre (16,15). Tribuna radio. 

Dinamica științei românești (16,30). Antena tineretului (17,10). Con
cert simfonic popular interpretat de orchestra simfonică N.B.C. ; 
dirijor, Arturo Toscanini (17,30). Cronica economică (18,03). O melodie 
pe adresa dumneavoastră (19,30). Radlo-magazin sportiv (20,03). Tea
tru radiofonic : „cîntecul vieții" de G. M. Zamfirescu (20,30). Mo
ment poetic. „Cîntare României socialiste" (22,30). PROGRAMUL II. 
Pe aripile valsului (8,00). Tezaur muzical (emisiune pentru școlari) : 
„întemeietori al teatrului muzical românesc". Emisiune de Radu 
Gheciu (9,30). Cărțile copilăriei : „Cizmele de cale lungă™ de Marcel 
Aymâ (11,15). „Codrule, frunzele tale" — melodii populare (14,08). 
Cadran cultural (15,30). „Rondo â la Krakovlak" pentru plan șl or
chestră de Chopin (16,44). Itinerar turistic românesc : „Brașovul 
la altitudini contemporane". Radioreportaj de Sânziana Pop (18,10). 
Din creația românească de

luni

operă (18,30). Album folcloric (19,00).

marți
PROGRAMUL I. Radioracheta pionieri
lor : „Secretul lui Paracelsus™, scenariu 
ștlințlflco-fantastlc de Radu Pavel (9,30). 
Clasici al muzicii corale românești : Du
mitru Kiriac (10,45). Sfatul medicului •. 
Influența fumatului asupra sarcinii (11,45).

Parada soliștilor șl a orchestrelor de muzică ușoară (13,30). Cărți 
care vă așteaptă (15,15). Ansambluri de cîntece create în anii puterii 
populare : corul Ansamblului „Clocîrlia" ; dirijor, Nlcolae Vicleanu 
(16,15). Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascul
tători). „Marea enigmă a gravitației" (16,30). Odă limbii române 
(17,10). Tribuna radio. Personalitatea umană și progresul social (18,30). 
Cîntec șl joc (18,45). Ediție radiofonică : Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea. Delavrancea — clasic al literaturii române (20,40). Melodil- 
magazln (21,00). Moment poetic. „Partidului — Inima șl versul™ (22,30). 
PROGRAMUL II. Cîntece de viață nouă (7,00). „De prin sate adu
nate™ — muzică populară (7,45). Melodii distractive (8,00). Antologie 
de literatură universală : pagini din romanul „Sllja" de scriitorul 
finlandez Sllămpaa (10,30). Lucrări corale de Ioan Chirescu șl Mar
țian Negrea (11,45). Radlomagazlnul ascultătoarelor (13,30). Concert 
de prlnz (14,30). Emisiune de actualități literare (15,30). Teatre muzi
cale din țară : Teatrul muzical din Constanța (16,20). Amfiteatru 
literar (18,10). Tribuna tinerilor soliști. Transmlelunea concertului de 
concerte ; dirijor, Iosif Conta (30,00).

PROGRAMUL L Matineu literar t Tezaur 
dacic — poem radiofonic de Cicerone 
Theodorescu (9,30). Recital de operă Mi
hail Arnăutu (11,15). Sfatul medicului t 
Verificarea șl întreținerea echipamentu
lui de protecție (11,45). Memoria pămln- 

tulul românesc (13,30). „Frumuseți din țara mea" — melodii popu
lare (15,05). Meridiane : însemnări ale unor scriitori și oameni de 
artă despre peisajul cultural al țărilor vizitate : Pop Simlon (lite
ratură), Constantin Mlereanu (muzică), Radu Bellgan (teatru) (15,15). 
Mari ansambluri corale : corul Ansamblului „Nicolae Bălcescu™ din 
Craiova ; dirijor. Alexandru Racu (16,15). Teatre muzicale din țară 1

miercuri

DIN PROGRAMUL
EMISIUNIL OR
RADIOFONICE

PROGRAMUL I. File de legendă î „Vol
nicii de la Măldărești". Scenariu radiofo
nic de Noe Smirnov (9,30). „Patrie, pă- 
mînt iubit" — program de cîntece (10,45). 
Recital de operă Valentin Teodorian 
(11,15). Coordonate culturale (15,15). Mu

zică ușoară de Radu Șerban (16,30). „Colind țara, loc cu loc" — 
emisiune de cîntece din folclorul nou și jocuri populare (16,45). In 
slujba patriei (17,10). Itinerarii ale anului XX (18.00). Moment poetic. 
„Partidului — inima și versul" (22,30). PROGRAMUL II. Melodii popu
lare (7,45). Teatru radiofonic. Ciclul „Radiodifuziunea în sprijinul 
școlii". Cum vă place ? de William Shakespeare (10,15). Soliști de 
muzică populară (13,30). Selecțiuni din operetele Iul Nicolae Kircu- 
lescu (15,00). Cronica literară de Al. Oprea : Mlhal Stolan — „An
chetă printre minori" (15,30). Pe teme medicale (16,15). Portrete de 
compozitori români : Ciprlan Porumbescu (17,30). Seară de operă : 
„Wilhelm Tell" de Rossini (fragmente) (20,00). Studioul de poezie : 
„Antologie lirică românească". Aspecte de la recitalul cu public din 
Studioul de concerte al Radiodifuziunii (21,30). Carnet pla3tlc : Pre
zențe românești peste hotare în anul 1967 (22,15).

vsneri

18 24 a Xlî-a 1967
Opera de stat din Iași (16,35). Antena tineretului : „SchimbulOpera de stat din Iași (16,35). Antena tineretului : „Schimbul de 
inline™ (17,10). Itinerar!-; ale anului XX (18,00). „Ce-ți dorim noi ție, 
dulce Românie" (montaj literar) (20,40). Moment poetic : „Partidu
lui — inima și versul" (22,30). PROGRAMUL II. Joc șl voie bună 
(7.00). Lucrări programatice de compozitori români ; Poemul sim
fonic „Didona™ de Alfred Alessandrescu (10,03). Orizont științific 
(15,30). Lexicon folcloric muzical (Litera B) (16,20). Noi înregistrări 
de muzică de cameră realizate în studiourile noastre (18.10). Actuali
tatea muzicală (20,15). Teatru radiofonic : „Acuzarea apără" de ștefan 
Berciu (21,05). Opera românească contemporană : „Prometeu" de 
Doru Popovicl (22,31). Medalion : Aurelia Clonca (23,07).

sîmbătă
Si

PROGRAMUL I. Matineu literar : lectură 
dramatizată din povestirea „Bătălia de la 
Waterloo™ de Alexandru Kielland (9,30). 
„Cîntare României socialiste" — program 
de cîntece (10,45). Cronica economică 
(11,03). Maeștri al artei Interpretative ro

tii,15). Sfatul medicului : Vacanța de lamă 
care vă așteaptă (15,15). CIntă corul Radlo-

mâneștl : Nicolae Herlea 
a școlarilor (11,4ă). Cărți . . .. _____ ________ _______
televiziunii dirijat de Aurel Grlgoraș (16,15). Tribuna radio, o legi
tate • socialismului : Creșterea rolului conducător al partidului. 
Vorbește Grigore Comartin, rectorul Academiei de științe soclal- 
polltice „ștefan Gheorghiu" (16,30). Antena tineretului (17,10). Itine
rant ale anului XX (18,00). Emisiune literară. Al. Philipplde : „Scrii
torul șl arta lui" (eseu) (20,40). Moment poetic : „Ctntec pentru Repu
blică" (22,30). PROGRAMUL IL Tot Înainte (emisiune pentru pionieri) 
(7,10). Teatre muzicale din țară : Opera de stat din Cluj (9,00). Biblio
tecă de literatură română. Emisiune dedicată cărților reprezenta
tive ale anului 1967 (10,30). Ochiul magic (emisiune de știință șl teh
nică pentru școlari) (11,15). Miorița. Cîntece de viață nouă (15,30). 
Sulta a II-a pentru orchestră de Dumitru Capolanu (17,10). Transmi
siunea concertului orchestrei de studio a Radlotelevizlunll. Dirijor 
Carol Litvin (20,00). în pauză : Buletin de știri. Amintirile caselor. 
O corespondență in timp șl spațiu : Gherganl — Mlrceștl. Prezintă 
Victor Frunză.

PROGRAMUL I. Unda veselă (9,30). Re
vista revistelor economice (11,03). Intll- 
nlre cu melodia populară șl interpretul 
preferat (12,55). Muzică ușoară de Florin 
Bogardo și Petre Mihăescu (14,40). Muzee 
șl expoziții : Spirit contemporan în pic

tura șl sculptura românească (15,15). Atențiune, părinți ! : Poșta 
părinților de prof. Mircea Slntimbreanu (17,10). Itinerarii ale anului 
XX (18,00). Radio-magazln sportiv (20,03). Moment poetic. „Cîntec 
pentru Republică" (22,30). PROGRAMUL II. „Așa-i jocul pe la noi" 
(7,00). Lieduri de Tudor Clortea (9,00). Simfonia I în Do major de 
Beethoven (10,03). Do-Re-Mi pentru copii (emisiune muzicală pentru 
școlarii mici) (11,15). „Mai mîndră țara noastră crește" — program 
de cîntece (11,40). Melodii de Aurel Glroveanu și Emanuel lonescu 
(13,00). Revista revistelor științifice (13,30). Teatre muzicale din țară : 
Teatrul muzical din Galați (15,00). Un ctntec șl un nume drag — 
muzică populară (17,25). Scriitori la microfon : Tiberiu Utan (19,30). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu", Dirijor, Mircea Basarab (20,00)..

PROGRAMUL I. Radiomagazlnul ascultă
toarelor (9,00). Transmitem pentru sate 
(9,50). De toate pentru toți (12,00). Pro
gramul orchestrei de muzică populară a 
Radlotelevizlunll (14,30). Frumuseți ne
pieritoare ale folclorului nostru (16,00). 

Arii din operete interpretate de Adriana Codreanu (17,05). Mozaic 
muzical (19,30). Pagini de mare popularitate din muzica de estradă 
(20,30). „7—7—7", emisiune concura de muzică ușoară românească 
(21,00). Moment poetic — De dragoste : „Mult mă-ntreabâ Inima, 
doru-ml-1 de cineva 1". Poezie populară românească (22,30). PRO
GRAMUL II. Dansuri șl coruri din operete românești (7,20). Teatru 
radiofonie pentru copil : „Autografe vesele". Spectacol muzlcal- 
dlstractlv de Ion Mustață (8,00). CIntă corul de copil al Radlotele
vizlunll, dirijor Ion Vanlca (9,15). Caleidoscop muzical (9,45). A 7-a 
artă. Succese ale filmului românesc (10,45). Concertul capodoperelor 
(11,00). Maeștri al artei interpretative românești : Arta Florescu 
(13,00). „La horă-n sat" emisiune de cîntece șl jocuri populare (16,30). 
Revista literară radio. Din cuprins : „România, patria mea" — edi
torial de Radu Boureanu ; Ritmuri contemporane ; Dragostea de 
țarâ — o constantă a literaturii române. Prezintă prof. univ. Al. 
Dlma ; „Republica în prag de jubileu" — reportaj de Ilie Purcaru | 
Blocnotes de Eugen Jebeleanu (17,30). „Metronom ’67" (22,00).

duminică
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FLIICiTĂIÎI AORESATI TOVARĂȘULUI NICOLAI fflUȘKCU 
CB fRUMOl AIKFRII SUE CA HUȘII) Hi L Al CONSILIULUI 
III STAT Șl lOEARĂȘIIllllION GHEORGHE MAURER Cil PRILEJUL 
REALEGERII SAU CA PREȘEUINTE Al CONSILIULUI Dl MINIȘTRI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Este o sursă de plăcere pentru mine, să transmit Excelenței Voastre, 
din partea poporului și guvernului Republicii Arabe Unite și din partea 
mea personal, felicitările noastre cele mai călduroase, cu ocazia alegerii 
dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Cu toată sinceritatea, vă doresc multe succese în realizarea aspirațiilor 
țării dv. Profit de această ocazie să vă asigur că legăturile de afecțiune 
și prietenie care există între țările noastre vor fi și mai strînse, în avan
tajul reciproc al ambelor noastre popoare.

O dată cu urările mele cele mai cordiale pe care le adresez dv. per
sonal, doresc poporului român prieten, progrese cît mai mari și prospe
ritate.

GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

ț Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

îmi este deosebit de plăcut, cu ocazia alegerii dv. la președinția Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, să adresez Excelenței 
Voastre, în numele meu și în numele poporului libanez, sincerele mele 
felicitări și cele mai bune urări de succese în îndeplinirea înaltei dv. 
misiuni.

CHARLES HELOU

în Bărăgan
(Urmare din pag. I)
tantin Turbatu. Unul o face într-un 
fel, altul în alt fel. Am modificat 
utilajele care nu prezentau siguranță 
în exploatare. în loc de trei mașini, 
lucrez cu două. Unele le-am perfec
ționat. Am proiectat altele noi, la 
preasamblare, la polizat valve, la 
consolidat benzi de rulare, la con
fecționat taloane, la uscat granulele 
de pauciuc. Am eliminat, în felul 
acesta, strangulările și am creat pre
mise pentru a introduce sistemul de 
reparații preventiv planificat care, 
în economia noastră, a dat cele mai 
bune rezultate.

Intr-adevăr, automatizarea se do
vedește a fi unul din cele mai com
plexe procese de creație care cere, 
pe lingă inteligență și fantezie, cu
noștințe amănunțite, comparative, 
experiență practică și un febril spi
rit de autodepășire. Nu întîmplător 
mi s-a vorbit despre „soluții inspi
rate", despre trecerea de la faza de 
„contemplare'" la faza de „abstrac
tizare", despre „sentimentul armo
niei" și „psihologia mașinii". Uzina 
Danubiana, deși este echipată cu uti
laje moderne, cunoaște perfecționări 
necontenite și caută să țină pasul 
cu toate noile cuceriri ale tehnicii 
actuale. încă din anul trecut a atins 
parametrii din proiect și i-a depă
șit în anumite perioade. Anul acesta, 
deși s-a făcut și revizia utilajelor, 
uzina a reușit lună de lună să-și 
îndeplinească indicatorii din plan, 
așa incit, la începutul lui decembrie, 
colectivul uzinei a raportat Conferin
ței Naționale că și-a realizat sarci
nile producției globale pe întregul 
an, depășind în mod substanțial pre
vederile anuale de beneficii și ex
port. Mai mult decît atît, în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a repu
blicii. colectivul s-a angajat să rea
lizeze peste plan 64 milioane de lei 
depășiri la producția globală. 14 mii 
de garnituri de anvelope. 37 mi
lioane de tei la producția marfă vîn- 
dută și încasată, 19 milioane lei bene
ficii, 17 milioane lei economii supli
mentare la cheltuielile planificate. Se 
prevede o depășire de 25 la sută la 
producția de export și o creștere a 
productivității muncii de 7,8 la sută. 
Așadar, peste un milion de garnituri 
de anvelope vor fi produse anul a- 
cesta, iar în depășirile prevederilor 
de plan se reflectă in bună măsură 
rezultatele aplicării în practică a 
studiilor și măsurilor de organizare 
științifică a producției.

— După părerea mea, subliniază 
secretarul Comitetului de partid. 
Petre Țăruș, nu trebuie să vedem 
totul în numărul de anvelope, ci să 
constatăm modul cum se comportă 
ele în exploatare, durata de rulare 
a acestor anvelope. Rulajul a cres
cut. Anvelopa poate fi utilizată mal 
mult timp. Criteriile de apreciere nu 
țin de aspectul de suprafață, deși și 
aceasta contează. Calitatea o hotă
răște conștiința fiecărui muncitor, 
deoarece avem o sută de mașini, o 
sută de oameni și fiecare om e sin
gur la mașină. Nici o instalație nu 
poate supraveghea precizia cu care 
este îndeplinită fiecare operație. Nu 
poți vedea ce e înăuntrul anvelopei 
etc. Marca fabricii atestă azi pozitiv 
și factorii invizibili legați de forța 
de muncă umană : gradul de conști
ință. disciplina, tendința fiecărui om 
spre autodepășire. îndemînarea și 
înaltele cunoștințe tehnice. Faptul că 
procentul reclamatiilor a scăzut la 
0.2 la sută este mai mult decît eloc
vent.

La realizarea performanțelor ac
tuale obținute de uzina de anvelope 
Danubiana au contribuit mal mulți 
factor! decisivi. în primul rînd, îm
bunătățirea organizării întreprinde
rii pînă la nivelul conducerii. Apoi 
punerea la punct a tehnologiei de 
fabricație șl. în sfîrșit, sectorul me
canic care asigură îmbunătățirea în
treținerii și reparația utilajelor. 
Uzina s-a autoutilat. A renunțat la 
numeroase piese șl utilaje prove
nite din import. A trecut la înre
gistrarea automată a producției nu 
numai pe produs finit, ci și în faze 
Intermediare, unde se obțin semi
fabricate. Capacitatea secției de 
asamblare șl vulcanizare a fost bine 

armonizată cu cea de semifabricate 
iar acest lucru s-a obținut prin lu
crări de mică mecanizare și auto
matizare. Eforturile s-au îndreptat 
în mod sistematic spre sporirea rolu
lui maistrului în producție, așa în- 
cît anul acesta, personalul ingineresc 
a fost redus în sectoarele de pro
ducție și a trecut la cercetare și pro
iectare. S-au înlăturat paralelismele 
iar maiștrii nu mai sînt dublați la 
posturile cheie. Azi două treimi din 
uzină sînt conduse de maiștri. Labo
ratorul central de cercetări pentru 
anvelope s-a ridicat în foarte scurt 
timp la nivel universitar, iar comuni
cările ce se fac în sesiunile tehnico- 
știintifice au consecințe dintre cele 
mai însemnate în procesul de pro
ducție. îmi sînt arătate încercările si 
măsurile aplicate pentru ridicarea 
performanțelor de rulaj ale anvelo
pelor. Mi se vorbește despre 
mărirea forței la cîrlig a tractoare
lor, despre anvelopa cu cord metalic, 
despre influența dezechilibrului sta
tic asupra comportării anvelopelor 
în exploatare. Cercetătorii sînt pre
ocupați, în actuala sesiune, de în
locuirea integrală a cauciucului na
tural cu cauciucuri stereoreglate, 
de noile tipuri de negru de fum, de 
dispozitivul pentru măsurarea con
tinuă a temperaturii în interiorul 
anvelopei, de vulcanizare fără dia
fragmă. Studii complexe se ocupă 
de eficiența deciziilor.

Am urmărit în hala de producție 
felul cum se materializează temele 
de cercetare, ideile noi și îndrăznețe 
ale colectivului de ingineri și specia
liști. Circulația pieselor pe direcții 
și în ritmuri variabile cunoaște o 
împletire savantă. Cărucioarele ae
riene duc role de pînze, duc anve
lopele după un program stabilit. 
Sisteme de conveiere ușurează tran
sportul între secții. Am impresia că 
pe sus se întretaie drumufile a nu
meroase teleferice. Corecta dirijare 
duce la distribuția uniformă a 
rolelor pe mașini, ceea ce face 
ca forța musculară să nu mai fie 
un criteriu și o condiție pentru asigu
rarea randamentului. Totul se mișcă 
în văzduh. Telefericele urcă și co
boară anvelopele nefinisate, iar 
această mișcare, această circulație 
tot atît de complexă ca și circulația 
unui oraș a fost gîndită pas cu pas, 
secundă cu secundă, în așa fel ca 
mașinile să lucreze simultan, cu sin
cronizarea și precizia unei orchestre.

Anvelopa care seamănă cu un bu
toiaș negru iese din formă, de pe 
tobele de confecții, trece prin discu
rile de aplicare a talonului, pe urmă 
coboară la presele de vulcanizare, la 
cele peste o sută de prese, așezate 
două cîte două asemenea unor ca
zane de locomotivă, și care se des
chid. oră după oră. scoțînd din aburi 
și stropi de apă clocotită (150 de gra
de Celsius, 23 de atmosfere) anvelo
pele de autoturisme, anvelopele mari 
de tractoare, anvelopele pentru auto
buze și autocamioane. Se string man- 
drinele, ca niște petale de floare, se 
închid, apoi începe extensiunea ți 
fierberea anvelopelor crude pe ma
trițe. Sîrmele de cupru se îmbracă 
în cauciuc ca luminările, trec pe un 
sistem de ghidare și se înfășoară în 
șapte spire. Camerele de aer înain
tează și ele pe o linie paralelă. Nu
mărătorul electronic urmărește vi
teza lor și o transformă în cifre. To
tul se face cu siguranță, fără grabă, 
fără neliniște, cu grija ca anvelopele 
să nu se desfolieze și să nu se fisu
reze în timpul reluării.

M-am reîntors la turnurile grafi
cului și la sulurile care ies cu înce
tineală din mașinile electronice. Dacă 
ultimul turn al producției are acum 
douăzeci de etaje, peste doi ani 
el va atinge un nou nivel, va ajunge 
la treizeci de etaje. Capacitatea de 
producție a uzinei de anvelope va 
creste cu cincizeci la sută, pentru a 
satisface si nevoile uzinei de autotu
risme românești. Graficul uzine! de 
anvelope Danubiana exprimă suges
tiv ritmul accelerat de dezvoltare a 
industriei noastre, subliniat de docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului.

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

Excelență,

Vă transmit cordiale felicitări cu ocazia alegerii ca președinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Cu sinceritate,

LYNDON B. JOHNSON
Președintele Statelor Unite ale America

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri

Excelență,

Vă transmit cerdiale felicitări cu ocăziă realegerii ca președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

Cu sinceritate,

LYNDON B. JOHNSON
Președintele Statelor Unite ale Americii

Obiectivele planului
(Urmare din pag. I)

de 241 milioane lei. Aproape 40 de 
întreprinderi industriale și unități 
economice din regiune au raportat, 
pînă acum, îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an.

Pentru anul care vine, întreprin
derile industriale din regiunea Ba
cău au de realizat o producție glo
bală industrială mai mare cu 670 
milioane lei, față de prevederile ini
țiale ale planului cincinal referitoare 
la 1968. Cele mai mari sporuri_ de 
producție urmează să se obțină în 
unitățile energetice, întreprinderile 
industriei construcțiilor de mașini, 
în unitățile chimice și în întreprin
derile de industrie ușoară. Numeroși 
vorbitori, printre care ing. Petre Bu- 
nea, directorul general al Combina
tului de cauciuc sintetic, ing. Aurel 
Teodoru. directorul general al Com
binatului chimic Borzești, Vasile 
Țiț, directorul general al Fabricii de 
postav din Buhuși, ing. Valeriu Mo- 
manu, directorul tehnic al Uzinei de 
fire sintetice Săvinești. și alții, au 
scos în evidentă pregătirile tehnice 
și organizatorice din întreprinderile 
regiunii pentru a asigura condiții 
optime îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe 1968, chiar de la începutul anului.

BRASOV«• 

La începutul ședinței, tovarășul 
Gheorghe Pană, prim-secretar al Co
mitetului regional Brașov al P.C.R., 
a prezentat rezultatele obținute de 
colectivele întreprinderilor din re
giune în 1967. Datorită măsurilor 
luate pe baza organizării științifice 
a producției și a muncii, folosirii ra
ționale a timpului de lucru, a poten
țialului tehnic, marea majoritate a 
întreprinderilor au obținut rezultate 
superioare anilor precedenți, au 
reușit să valorifice mai bine rezer
vele interne, fapt ce se reflectă în 
realizarea unei producții suplimen
tare, față de prevederile planului pe 
anul în curs, de un miliard de lei, 
în depășirea planului la export cu 
circa 110 milioane lei.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la pregătirile care se desfășoară 
în întreaga regiune în vederea înde
plinirii sarcinilor de plan pe 1968, 
mult sporite, mai ales în ramurile 
de bază, în care se prevăd ritmuri 
înalte de creștere a producției. Așa, 
de exemplu, se vor fabrica 24 250 
autocamioane, 21 500 tractoare, 16,8 
milioane rulmenți.

Numeroși participant la discuție 
au subliniat că sarcinile pe 1968, sta
bilite întreprinderilor regiunii, sînt 
pe deplin realizabile. S-a arătat, 
însă, că nu toate ministerele au ți
nut seama de marile rezerve care 
există în unele întreprinderi, rezerve 
scoase la iveală în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. Un exemplu tipic în acest 
sens îl oferă întreprinderile din ora
șul Mediaș. Aici, sarcinile de plan 
comunicate sînt în mod vădit infe
rioare posibilităților reale ale aces
tora, cu cel puțin 50 milioane lei. In 
ce privește sarcinile de plan pe 1968 
în domeniul investițiilor, în discuții 
s-a subliniat necesitatea de a se ur
genta asigurarea documentației și 
contractarea utilajelor. Actuala si
tuație, cînd numai 80 la sută din vo
lumul investițiilor este acoperit cu 
documentație, a fost calificată ca 
nesatisfăcătoare. în același timp, s-a 
accentuat asupra asigurării din vre
me a întreprinderilor șl șantierelor 
cu materiile prime și materialele ne
cesare producției anului viitor.

PLOIEȘTI
La începutul cuvântului său, tova

rășul Dumitra Balalla, prim-secratar 
al Comitetului regional Ploiești al 
P.C.R.. a precizat că planul produc
ției globale pe regiune a fost înde
plinit în 11 luni în proporție de 102,6 
la »ută, obținlndu-se suplimentar 
produse în valoare de peste 415 mi
lioane lei. Numeroase întreprinderi 
industriale, printre care se numără 
uzinele de utilaj chimic — Ploiești, 
de utilaj petrolier — Tîrgoviște, de 
mecanică fină — Sinaia, de mase 
plastice — Buzău, fabricile de ciment 
din Comarnic, de confecții din Rîm- 

nicu Sărat, întreprinderea minieră 
Ploiești și altele, au anunțat în a- 
ceste zile realizarea planului lor a- 
nual de producție. In această peri
oadă, s-a depus o muncă susținută 
pentru asimilarea unor produse cu 
parametri tehnico-economici supe
riori și pentru modernizarea produ
selor din fabricația curentă. Cu 
toate acestea, a arătat vorbitorul, 
s-au manifestat și o serie de defici
ențe în activitatea întreprinde
rilor industriale ploieștene. A 
fost criticat faptul că unele 
măsuri bune, stabilite în ca
drul acțiunii de organizare științi
fică a producției și a muncii, nu 
și-au găsit o aplicare operativă, 
neavind astfel eficiența scontată. In 
unele părți s-au manifestat atitudini 
de formalism și birocratism. Conse
cința : folosirea incompletă a fon
dului de timp, a utilajelor și mași
nilor, a forței de muncă, întîrzieri în 
livrarea la export sau pe piața in
ternă. cheltuieli neeconomicoase.

S-au prezentat apoi sarcinile de 
plan pe anul 1968. Valoarea produc
ției globale în industria regiunii 
crește cu 8,7 la sută în 1968, față de 
acest an. Ca urmare a rezultatelor 
obținute pînă acum, producția glo
bală industrială va fi cu 400 mili
oane lei mai mare în raport cu pre
vederile inițiale ale cincinalului. In 
1968, productivitatea muncii va în
registra o creștere de 8,2 la sută, pe 
seama ei urmînd să se obțină 94,9 
la sută din sporul producției in
dustriale. O atenție deosebită se cere 
să se dea sectorului de investiții in
dustriale, unde sînt alocate pentru 
anul ce vine fonduri de peste 3 mi
liarde lei.

Pe margipea cifrelor prezentate, 
au luat cuvîntul numeroși vorbitori. 
Ei au subliniat necesitatea rezolvării 
neîntîrziate a unor probleme legate 
de realizarea sarcinilor pe 1968. Ast
fel, s-a cerut să se urgenteze nomi-

DIN CUPRINSUL

ALMANAHULUI „SClNTEIA" 1968

Vă sînt necesare Informații, din cele mai 
succinte, despre unele personalități marcante 
aie vieții culturale și științifice ? Punem 2a îndemî- 
na cititorului cîteva asemenea date lapidare în le
gătură cu oameni celebri ai trecutului, din Româ
nia șl de peste hotare - figuri remarcabile care 
au adus contribuții deosebite la dezvoltarea civi
lizației mondiale și ia modelarea istoriei epocii lor.

PROFILURI
CELEBRE

Plecarea delegației 
de activiști ai P.C. 
din Cehoslovacia

Delegația de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de Miroslav 
Maruska, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care la invitația C.C. al P.C.R. 
ne-a vizitat țara, a plecat duminică 
seara spre patrie.

Pe peronul Gării de Nord au 
fost prezente persoane oficiale ro
mâne, precum și membri ai amba
sadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară vremea s-a încălzit în 

toate regiunile mai accentuat în ju
mătatea de nord-vest a țării, unde 
temperaturile au înregistrat o creș
tere de 2 pînă la 12 grade, față de 
ziua precedentă. Cerul a fost 
variabil mai mult acoperit în 
Banat. Crișana și Transilvania 
unde au căzut ninsori tempo
rare. In celelalte regiuni a nins izo
lat. Vîntul a suflat potrivit cu inten
sificări locale în Oltenia, unde pe 
alocuri a spulberat zăpadă. în Bucu
rești : vremea s-a încălzit ușor. Ce
rul a fost mai mult nOTbs. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de minus 
1 grad.

Timpul probabil pentru 19, 20, 21 
dec. Vreme rece cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ninsori locale mai 
ales în estul țării. Vîntul va sufla 
potrivit, predominînd din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 15 grade și mi
nus 5 grade, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 7 și plus 3 gra
de. Ceață locală. în București vreme 
rece cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ninsori slabe, mai ales Ia în
ceputul intervalului. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
dimineața.
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pe 1968
nalizarea planului la uzina „1 Mai", 
să se dea repartiții integrale pentru 
materii prime și materiale, să se 
asigure corelarea judicioasă a indi
catorilor de plan.

BANAT
Dezbateri au avut loc și la Timi

șoara. Aici, tovarășul Ion Cîrcei, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Banat al P.C.R., a scos în evi
dență realizările obținute în econo
mia regiunii, dar și unele neajunsuri 
care au frînat bunul mers al pro
ducției în unele unități industriale. 
Felicitînd cele 40 colective de între
prinderi, care și-au realizat sarcinile 
de plan pe acest an, vorbitorul a 
arătat că pe 11 luni s-au realizat su
plimentar produse în valoare de 441 
milioane lei, că economiile peste 
plan la prețul de cost în această pe
rioadă sînt de peste 155 milioane lei, 
beneficiile se ridică la peste 220 mi
lioane lei, iar economiile de metal, 
prin folosirea lui mai rațională, de
pășesc 7 000 tone.

Pentru anul viitor, sarcinile de 
producție sînt mobilizatoare. Pro
ducția industrială, pe ansamblul re
giunii, va crește cu 7,7 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 7 la sută, 
față de realizările preliminate din 
acest an. Faptul că în majoritatea 
întreprinderilbr s-au luat o serie de 
măsuri care creează condiții optime 
în procesul de producție, dă convin
gerea că fiecare unitate industrială 
va putea realiza obiectivele plani
ficate.

★
In încheierea ședințelor s-au în

tocmit planuri de măsuri, capabile 
să asigure dezbaterea cît mai efici
entă a sarcinilor de plan pe anul 
1968 în întreprinderi.

SPOR
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în finala C.C.E. la polo

Dinamo București și Mladost Zagreb
CLUJ (redacția ziarului „Făclia"). 

Aseară, în piscina clujeană, s-a dis
putat meciul retur pentru semifina
lele „Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă între echipele Pro Recco 
Genova și Dinamo București. Cum 
era și de așteptat, ambele formații 
au luptat mult pentru a-și asigura 
calificarea în finala competiției. Ita
lienii aveau totuși o sarcină mai 
ușoară. întrucît în primul meci, la 
Genova, cîștigaseră cu scorul de 
5—3.

Dinamoviștii au reușit să învingă 
de această dată cu scorul de 9—6

Ieri la handbal

MASCULIN România-R. F. G. 28-16 
feminin România-Danemarca 11-9

Reprezentativele masculine de 
handbal ale României și Republicii 
Federale ă Germaniei s-au întîlnit 
aseară în sala Floreasca cu ocazia 
unui meci amical așteptat cu deose
bit interes. Jocul a corespuns aștep
tărilor, fiind răsplătit de altfel prin 
aplauzele însuflețite ale celor circa 
2 000 de spectatori. Nu încape îndo
ială că frumusețea acestui meci a 
fost apreciată ca atare și de sutele 
de mii de telespectatori care au putut 
urmări minut cu minut desfășurarea 
partidei.

Handbaliștil noștri deschid scorul 
chiar la primul lor atac, în minutul 
2, prin Cezar Nica. Oaspeții egalea
ză, dar în continuare inițiativa apar
ține echipei române. La jumătatea 
partidei scorul este 14—9 pentru 
România.

Handbaliștil noștri domină net și 
după pauză. Ei își măresc avantajul 
la 10 puncte (în min. 50, conduc cu 
22—12). Au apoi cîteva minute de re
laxare. de care oaspeții profită și re
duc handicapul. în final însă avansul

Rugbiștii grivițeni- a zecea oară campioni

Duminică s-a încheiat campionatul republican de rugbi pe 1967. Titlul a re
venit, pentru a zecea oară, formației „Grivița roșie", antrenată de maestrul e- 
merit Viorel Moraru. Tn fotografie : lotul echipei campioane, după meciul 
de ieri cu Agronomia Cluj. (Lipsesc Demian si Irimescu, care n-au jucat in 

această partidă)
Foto : Gh. Vințllă

FOTBAL

Universitatea Craiova pe locul 4
CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 

teii"). — Ultimul meci oficial al anu
lui (Universitatea Craiova-Rapid) a 
avut loc ieri după amiază Ia Craiova, 
pe stadionul Central, în fața unor 
tribune aproape pline. Victoria a re
venit echipei craiovene cu scorul de 
4—2 (1—1). Au marcat : Năsturescu 
în min 28 (pentru Rapid), apoi Oble- 
menco (min 36 — din 11 m și min 55) 
și Dumitriu II (min 67) — deci 2—2 ; 
în finalul partidei, cu toate eforturile 
rapidiștilor, craiovenii și-au asigurat 
succesul prin golurile marcate de 
Sfîrlogea în min 79 și 85.

(3—2, 2—1, 2—2, 2—1) șl astfel s-au 
calificat în finală.

Ieri la Zagreb, in cealaltă semifi
nală a C.C.E. campioana Iugoslaviei, 
Mladost Zagreb, a învins în partida 
retur pe T.V.S.K. Moscova cu 6—3 
(1—2, 3—0, 1—1, 1—0). Poloiștii iugo
slavi s-au calificat în finala C.C.E., 
întrucît primul joc, desfășurat la 
Moscova, se încheiase la egalitate : 
4—4.

echipei române crește din nou, pen
tru ca la încheierea partidei tabela 
de marcaj să arate : România 28 — 
R.F.G. 16.

Cel mai eficace jucător al echipei 
noastre a fost I. Popescu, care a mar
cat 7 puncte. Din echipa oaspete s-a 
impus în mod deosebit Lubking, 
golgeterul ultimului campionat mon
dial.

Partida a fost condusă cu compe
tentă de norvegianul Knut Nilsson.

După ce vineri învinsese la B<5- 
bringen (lîngă Stuttgart) echipa 
R.F.G. cu 12—10, reprezentativa fe
minină de handbal a României a sus
ținut ieri la Hilleroed (Danemarca) 
o partidă cu selecționata țării gazdă. 
La capătul unui joc spectaculos, 
handbalistele noastre au cîștigat cu 
scorul de 11—9, după ce la pauză 
conduceau cu 6—3. Golgetera echipei 
române a fost Ana Starck, autoare 
a 7 goluri.

De altfel singura satisfaoție a spec
tatorilor a decurs din numărul rela
tiv mare de goluri înscrise, pentru că 
în ansamblu jocul a fost anost, cu 
foarte puține faze de poartă.

în urma acestui rezultat, Universi
tatea Craiova, totalizînd 15 puncte, 
ocupă locul 4 în clasamentul final al 
turului campionatului, (după Steaua, 
F. C. Argeș și Farul), iar Rapid, cu 
12 puncte, a rămas pe locul 9.

★
Ieri în Capitală, într-un meci ami

cal, echipa Dynamo Berlin a învins cu 
scorul de 1—0 pe Dinamo Obor.

IN ClTEVA RlNDURI
• Echipele de tineret ale R.D. Ger

mane și României la hochei pe ghea
tă au susținut sîmbătă seara la Dres- 
da un meci amical. Hoc'neiștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 6—5 (0—0, 2—1, 4—4).

« La Zreniani s-a disputat întîl- 
nirea internațională de scrimă din
tre echipele de tineret ale României 
și Iugoslaviei. Rezultatele tehnice : 
floretă băieți : România — Iugoslavia 
14—2 ; floretă fete : România — Iugo
slavia : 10—6 ; spadă : România — 
Iugoslavia 9—1 ; sabie : România — 
Iugoslavia 13—2.
• Albania-R.F.G. 0—0 la fotbal. 

In preliminariile grupei a IV-a a 
campionatului european de fotbal, 
duminică la Tirana echipa Albaniei 
a obținut un nesperat rezultat de 
egalitate : 0—0 în compania echipei 
R.F. a Germaniei.

a Duminică la Lisabona, în meci 
retur pentru preliminariile campiona
tului european de fotbal, Portugalia 
— Bulgaria 0—0.
• Pe stadionul central din San

tiago, în prezența a peste 60 000 de 
spectatori, echipa de fotbal a 
U.R.S.S. a învins cu 4—1 (1—0) echi
pa Chile.

® După 16 runde, în turneul mas
culin de șah de la Palma de Mallor
ca în fruntea clasamentului se află, 
la egalitate, Larsen. Smîslov și Bot
vinnik cu cîte 12 puncte. Portisch 
totalizează 11 puncte, Gligorici 10 
puncte, Ivkov 9,5 puncte etc.

• In meci retur pentru „Cupa 
campionilor europeni" la baschet 
masculin, R.C. Malines (Belgia) a 
învins cu 111—74 (90—37) echipa Lu
anda (Portugalia). învingători și în 
primul meci, belgienii s-au calificat 
pentru turul următor.

• Peste 4 006 de spectatori au ur
mărit la Copenhaga meciul amical 
de handbal dintre echipele mascu
line ale Danemarcei și Cehoslovaciei. 
Handbaliștil danezi au repurtat vic
toria cu 16—14 (6—6).

• „Cupa campionilor europeni" la 
volei masculin a programat cîteva 
noi jocuri. Brabo (Anvers) a învins 
cu 3—1 pe Blau Gelb (Austria) și s-a 
calificat pentru turul următor. Vir
tue Bologna a întrecut cu 3—0 pe 
Aelst Lisabona.



viața internațională
LOVITURĂ
DE STAT
MILITARĂ
IN DAHOMEY

• Punctele strate
gice din Cotonou 
puse sub paza ar
matei • Crearea 

unui comitet militar 
însărcinat cu for
marea guvernului
provizoriu

După cum anunță agenția France 
Presse, ieri dimineață Ia Cotonou, 
capitala Dahomeyului, s-a produs o 
ovitură de stat militară.

Agenția arată că la 7,30, ora locală, 
nifăfi de parașutiști au încercuit do- 
liciliul generalului Cristophe Soglo, 
>reședintele Republicii Dahomey, și 
al al lui Alley, șeful statului major al 
arfelor armate. Au fost, de asemenea, 
icercuite reședințele principalilor șefi 
lilifari dahomeyeni. Unitățile care au 
■articipat la această acțiune sînt con- 
use de Kerekou, comandantul forțelor 
rmafe din nordul țării și de Kouandete, 
fifer superior tot în nordul țării.

La Cotonou, toate comunicațiile tele- 
inice interioare și exterioare sînt în- 
erupte, iar punctele strategice, îndeo- 
ebi postul de radiodifuziune, sînt puse 
ub paza armatei.

tul de influente în armata Daho
meyului.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse informează că noii șefi mi
litari fac sondaje în rîndul anumi
tor personalități civile dahomeye- 
ne pentru a afla dacă sînt dispuse 
să facă parte din noul guvern.

LOME 17 (Agerpres). — într-un 
îesaj transmis duminică de postul 
e radio Cotonou, s-a anunțat că 
dnerele cadre ale armatei" au 
iat puterea în Dahomey. In mesaj 
e arată că aceste cadre „acționînd 
.1 interesul superior al națiunii", 
u hotărit, între altele, dizolvarea 
uvernului generalului 
rearea unui 
uționar.

Pe de altă 
Scut apel la 
îenține calmul și a continua acti- 
itatea, subliniindu-se că armata 
a reprima orice act de vandalism 
î de sabotaj și că toate angaja
mentele externe ale precedentului 
uvern vor fi respectate.

COTONOU 17 (Agerpres). — Lovi
tura militară ce a avut loc duminică 
dimineața in capitala Dahomeyului, 
Cotonou, are la origină, potrivit ob
servatorilor, nemulțumirea ce dom
nea de mal multă vreme în rîndul 
armatei, ca urmare a neîntreruptelor 
conflicte sociale — scrie corespon
dentul agenției France Presse. Ar
mata reproșează Îndeosebi președin
telui Soglo faptul că după ce a venit 
la putere, în urma loviturii militare 
de acum doi ani, nu a manifestat 
destulă fermitate în exercitarea pu
terii.

Sesiunea O.N.U
• EXAMINAREA RAPORTULUI COMISIEI PENTRU

VERIFICAREA DEPLINELOR PUTERI • CUVÎNTA

REA REPREZENTANTULUI ROMAN
Numeroase gre

ve, mitinguri și 
manifestații au 
marcat recent ziua 
de acțiuni reven
dicative ale oame
nilor muncii din 
Franța. în fotogra
fie — o coloană de 
manifestant! la Pa-

NEW YORK 17. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. a examinat simbătă rapor
tul comisiei pentru verificarea de
plinelor puteri. Luînd cuvîntul la 
acest punct, reprezentantul țării 
noastre, Gheorghe Diaconescu, șeful 
misiunii permanente române la 
O.N.U., a declarat că nu există nici 
un temei legal pentru a se putea 
trage concluzia că hotărîrea co
misiei, prin care se acceptă scri
sorile de acreditare ale tuturor re
prezentanților la actuala sesiune, 
este aplicabilă și persoanelor care 
pretind că reprezintă China la Na
țiunile Unite.

Dezbaterile recente din Aduna
rea Generală asupra restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. au evidențiat un 
larg acord asupra a trei fapte: 
China este una și indivizibilă, Tai- 
vanul făcînd parte integrantă din ' 
teritoriul chinez ; participarea Chi
nei — membru fondator al Națiuni
lor Unite și membru permanent al 
Consiliului de Securitate — la so
luționarea problemelor majore ale 
vieții internaționale și la lucrările 
O.N.U. reprezintă un element esen
țial pentru eficacitatea soluțiilor

recomandate și a Națiunilor Unite 
ca organizație mondială ; singurul 
guvern îndreptățit să vorbească în 
numele poporului chinez și să re
prezinte în mod legal China la 
Națiunile Unite și în oricare alte 
foruri este guvernul R. P. Chineze.

In virtutea acestor considerații, 
singurele scrisori de acreditare va
labile pentru reprezentanții chinezi 
la Națiunile Unite nu pot emana 
decît din partea guvernului R. P. 
Chineze. Scrisorile prezentate de 
emisarii lui Cian Kai-și nu cores
pund acestui criteriu și, în conse
cință, ar fi trebuit respinse de 
comisia pentru verificarea depline
lor puteri, ca nule și neavenite.

Din motivele arătate, a spus In 
încheiere vorbitorul, delegația ro
mână se va abține de la votarea 
recomandării conținute în raportul 
comisiei verificării deplinelor pu
teri.

Reuniunea 
guvernului 
de la Atena
Noi indicii privind statutul 
regelui Constantin

ATENA 17 (Agerpres). — Dumi
nică s-a desfășurat la Atena o reu
niune a Consiliului de Miniștri în 
cadrul căreia — după cum subli
niază agențiile de presă — a fost 
examinată problema înapoierii în 
țară a regelui Constantin. Nu a 
fost dat publicității nici un comu
nicat oficial ou privire la hotărîri- 
le adoptate.

★
ROMA 17 (Agerpres). — Dra

pelul regal al Greciei a fost ridi
cat duminică pe clădirea ambasa
dei grecești din Roma, anunță a- 
genția France Presse. Pe de altă 
parte, ambasadorul grec din Roma 
a primit instrucțiuni de la guver
nul său de a acorda regelui Con
stantin onorurile cuvenite. Aceste 
fapte, notează observatorii politici, 
constituie indicii evidente ale re
cunoașterii statutului monarhului.

I!

Soglo și
comitet militar revo-

parte, în mesaj s-a 
populație pentru a-și

Postul de radio Cotonou a difuzat 
luminică după-amiază lista corni- 
etului militar revoluționar însăr- 
inat cu formarea guvernului pro- 

zizoriu, ca urmare a loviturii de 
;tat din Dahomey, și cu organiza- 
•ea alegerilor generale într-un in
ervai de maximum șase luni. Din 
comitetul militar fac parte 15 ofi
țeri. Agenția France Presse apre
ciază că unii dintre acești militari, 
deși nu dețineau pînă acum funcții 
înalte, ocupau totuși posturi des-

Dispariția premierului
Australiei, H. Hoit
@ Un accident in timpul unei partide de pescuit 

@ Nici un rezultat al cercetărilor echipelor de salvare

MELBOURNE 17 (Agerpres). — 
Duminică dimineața la Porsea. în 
apropiere de Melbourne, în timp 
ce participa la o partidă de pes
cuit subacvatic de languste, Harold 
Hoit, primul ministru al Australiei, 
a dispărut La o jumătate de oră 
după ce a sărit în apă, persoanele 
care îl acompaniau s-au alarmat, 
constatînd că Hoit nu a mai re
venit la suprafață. Au fost chemate 
de urgență elicoptere, echipe de 
scafandri, forțe polițienești și chiar 
un submarin, pentru a-1 căuta pe 
premier. Ministrul australian al 
forțelor navale a decretat stare de 
alarmă, angajînd în operațiunile

(Urmare din pag. I)

de salvare numeroase unități. (Ima
ginea alăturată transmisă de agen
ția U.P.I. redă un aspect al acțiunii 
echipelor de salvare).

Cauzele dispariției nu sînt încă 
cunoscute, iar detaliile obținute 
pînă în prezent sînt confuze. Unele 
persoane relatează că l-ar fi văzut 
înotînd ceva mai departe de locul 
in care s-a aruncat în apă, altele 
— că nu ar mai fi ieșit la supra
față și că probabil s-a înecat, 
fiind victima unei contracții mus
culare (boală de care suferea de 
mai multă vreme).

Imediat după aflarea știrii pri
vind dispariția lui Hoit, soția a- 
cestnia, precum și vicepremierul 
australian John Mcewen, au ple
cat cu un elicopter special de la 
Canberra spre Melbourne. Din 
surse guvernamentale, agenția 
Reuter menționează că Mcewen ar 
putea deveni prim-ministru, în ca
zul în care va fi confirmată moar
tea premierului Hoit.

Duminică seara, corespondenții 
agențiilor de presă anunțau că, 
după multe ore de cercetări za
darnice, echipele de salvare au fost 
nevoite să-și întrerupă activitatea 
pînă în zorii zilei de luni.

Harold Hoit s-a născut la 5 au
gust 1908, la Sydney. Absolvent 
al Facultății de drept de Ia Uni
versitatea din Melbourne, el a 
exercitat profesia de avocat. Mi
litant al Partidului liberal al lui 
Menzies, el s-a lansat în politică 
în 1935, cînd a devenit membru 
al Camerei Reprezentanților. 
1956 a fost ales președinte 
merei Reprezentanților, iar 
cembrie 1958, Menzies l-a 
ministru de finanțe. După 
sia lui Robert Menzies, Ia 
nuarie 1966, 
prim-ministru.

In 
al Ca
in de
numit 
deml- 
20 ta

il. Hoit a devenit

DECÎT roiOASE“
Săptămânalul „Tiurk Solu", 

care apare la Ankara, a pu
blicat un articol de fond in 
care se subliniază că Turcia 
poate deveni deplin stăpînă 
pe soarta sa numai în cazul 
in care va rupe relațiile cu 
N.A.T.O.

Pentru nimeni nu mai con
stituie un secret — se arată in 
articol — că N.A.T.O. repre
zintă de fapt un paravan care 
camuflează tutela pe care în
cearcă S.V.A. să o impună a- 
supra Turciei. „Țara noastră 
trebuie să înlăture prin orice 
mijloc o asemenea tutelă" — 
se subliniază in articol.

Intr-un alt articol publicat 
de același săptăminal, se arată 
că pactul N.A.T.O. a adus 
mai multe prejudicii Turciei 
decît foloase. A venit timpul 
să curățăm teritoriul țării de 
bazele și instalațiile acestui 
bloc — conchide revista.

Ce va decide Comisia ?

ex- 
vre-
Re- 
dat

Bătînd la ușa Comi
siei Pieței comune. Ita
lia a revendicat : „Pro
tejați industria noas
tră de oleaginoase îm
potriva concurenței 
franceze ; Franța 
portă semințe la 
furi mai scăzute", 
clamantului i s-a
o mică satisfacție : Co
misia a „recomandat" 
Consiliului ministerial 
al C.E.E. să acorde un 
ajutor temporar. sub 
formă de subsidii, fir
melor italiene care pre
lucrează semințe olea
ginoase.

Dar Franța apare, 
la rîndul ei. în postu
ră de reclamant împo
triva partenerului de 
dincolo de Alpi: 
Marc Colonna. direc
torul industriilor me
canice din Ministerul 
Industriei al Franței, 
a susținut în fata Co
misiei de la Bruxelles 
voluminosul „dosar al 
frigiderelor" ; el a ce
rut măsuri de îngrădi
re a intrării aparatelor 
menajere 
mașini de 
spălat — 
teritoriul 
Argumentele invocate : 
de sase 
franceză 
regres 
timp ce

— frigidere, 
gătit si de 
italiene pe 
țării sale.

ani. producția 
cunoaște un 

continuu. în 
numărul frigi-

derelor italiene vîndu- 
te in Franța a crescut 
într-un singur an cu 63 
la sută. Se știe că 
„disputa frigiderelor" 
nu este nouă: ea a 
mai făcut obiect de e- 
xaminare ; dar. de fie
care dată problema a 
fost pusă la „frigider".

„Penetrația" apara
telor italiene este ast
fel explicată de revis
ta franceză „l’Express":

note

Nu- 
fa- 
de 
ce

„Industria electrome- 
najeră italiană este, 
indiscutabil, prima în 
Europa occidentală. Bi
ne echipată, ea produ
ce în serie mare si la 
preturi scăzute, 
mai firma „Ignis" 
brică zilnic 5 000 
frigidere, în timp
cea mai mare firmă 
franceză realizează a- 
bia 1 600".

Producătorii italieni 
consideră că e firesc 
să-și impună mărfurile 
și pe piața franceză. 
„Ce-ar mai rămîne din 
Tratatul de la Roma — 
spun ei — dacă s-ar 
îngrădi libera concu
rență la care repli
că partea franceză:

este o concurență ne
loială. „Italienii fac 
vinzări fără factură si 
se bucură de subven
ții la export din partea 
statului. Aceste prac
tici sînt contrare Tra
tatului de la Roma...".

Fără a aștepta re
zultatul demersului 
francez la Comisia de 
la Bruxelles, partea 
italiană avertizează că 
nu exclude represalii
le. Reprezentantul A- 
sociației italiene a in
dustriei electrotehnice. 
Bruno Bonarini. 
cunoscut, prin 
mediul ziarului 
riere della Sera" 
cumpărăm - din 
materii prime în valoa
re de 20 miliarde lire 
anual pentru fabrica- 

. rea frigiderelor noas
tre. Pe de altă parte. în 
Italia se importă mari 
cantități de aparate 
casnice mărunte de 
proveniență franceză. 
Am putea să renunțăm 
la aceste cumpărături 
sau să le micșorăm".

Ce va hotărî Comi
sia C.E.E. ? In orice 
caz — remarcă ziarul 
„Die Welt" — neaștep
tata cerere franceză 
„s-ar putea să deschi
dă o nouă criză în Co
munitate".

face 
inter- 
„Cor- 

..Noi 
Franța

E. S.

ALGERIA

Capitularea 
elementelor 
rebele

ALGER 17 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat oficial dat publicității de 
cancelaria Consiliului Național al Re
voluției din Algeria se anunță că „a- 
ventura criminală și fără precedent 
declanșată în noaptea de 14 spre 15 
decembrie 1967 de o mînă de rău
voitori, avîndu-1 în frunte pe Tahar 
Zbiri, fostul șef al statului major al 
Armatei naționale algeriene, și alti 
cîțiva ofițeri din familia sa, a luat 
sfîrșit prin capitularea tuturor ele
mentelor rebele și reîntoarcerea în 
cazărmi a tuturor trupelor". Viața în 
regiunea El-Afroun, precizează co
municatul, și-a reluat cursul normal.

într-un alt comunicat al Consiliului 
Național al Revoluției se anunță că 
Said Abid, membru în Consiliul Na
tional al Revoluției și șeful regiunii 
I militare, s-a sinucis vineri dimi
neața, la Blida, după ce unii ofițeri 
din subordinea lui au refuzat să-i 
execute ordinele. Comunicatul preci
zează că Said Abid rămăsese fidel 
guvernului și președintelui Houari 
Boumedienne, după ce Tahar Zbiri 
declanșase acțiunea antiguvernamen
tală.

La Alger, potrivit agenției France 
Presse, este liniște, iar armata națio
nală este stăpînă pe situație.

agențiile de presa

y transmit

■ Încheierea con
ferinței șefilor de 
STATE DIN AFRICA 
DE EST Șl CENTRALĂ

La 1 decembrie în Franța 
erau înregistrați 450 000 de 
ȘOmeri, informează ziarul „l’Hu- 
manitâ". In același timp, ziarul re
marcă că zilnic au loc noi conce
dieri, ca rezultat al dificultăților 
întîmpinate de diferite sectoare ale 
economiei.

In încercarea de a oferi un su
port plauzibil agresiunii, oficialită
țile americane au afirmat nu o 
dată că au intervenit în Vietna
mul de sud la cererea „guvernu
lui" de la Saigon și răspunzînd, 
chipurile, voinței poporului din a- 
ceastă parte a Vietnamului. Care 
popor? Este doar bine știut că din 
regiunile muntoase și pînă în del
tă, pretutindeni, populația, cu toa
te mijloacele pe care le are la în- 
demînă luptă cu eroism împotri
va invadatorilor, întreprinde atacuri 
temerare împotriva blindajului a- 
merican Militarii americani înșiși 
recunosc că Frontul Național de 
Eliberare este prezent pretutindeni. 
In zonele încă neeliberate, chiar la 
Saigon și în înseși fortărețele a- 
mericane, asaltate permanent de ta
lazurile luptei de eliberare, se lăr
gește mișcarea împotriva ocupanți- 
lor Chemarea cuprinsă în progra
mul FNE pentru izgonirea agre
sorilor este o revendicare a tutu
ror păturilor populației, a tuturor 
forțelor naționale ale țării.

„Să construim un Vietnam de 
sud independent, democratic, paș
nic, neutru și prosper" — această 
alternativă la regimul corupt ame- 
ricano-saigonez izvorăște din nece
sitatea aproape unanim recunoscu
tă de a construi un sistem politic 
care să garanteze independența, 
.uveranitatea și libertatea națiu
nii vindecarea rănilor războiului, 
-estabilirea vieții normale în Viet
namul de sud Nimic nu este mai 
de preț decît independența și li- 
nertatea și pentru aceasta — se

arată în program — „poporul nos
tru nu precupețește nici un sacri
ficiu" El folosește resursele ma
teriale de care dispune, întreaga 
capacitate și talentul său, condu- 
cîndu-se după chemarea : „totul 
pentru front, totul pentru victorie".

In program sînt cuprinse obiec
tive concrete pe plan politic, eco
nomic. social, cultural. O acțiune

ansamblu de măsuri pentru recon
struirea economiei. Pe prim plan 
se situează problema agrară, a că
rei soluționare se va face — arată 
programul — după principiul: 
pămîntul — celor ce-1 muncesc. 
Frontul de Eliberare își propune 
ca obiectiv desființarea 
strategice", întoarcerea la 
lor a celor izgoniți de

„satelor 
vetrele 

regimul

PLATFORMA DE LUPTA

primordială este înlăturarea regi
mului antipopular și ținerea de a- 
legen generale libere pe baza vo
tului universal, egal, direct și se
cret Programul propune instalarea 
unui guvern democratic al unității 
naționale care să includă persoa
nele cele mai reprezentative din 
diferite pături sociale, naționalități 
comunități religioase, partide pa
triotice și democrate. S-ar crea ast
fel condiții pentru o largă demo
cratizare a întregii vieți politice. 
Sînt garantate egalitatea între di
ferite naționalități, între bărbați și 
femei, respectarea libertății culte
lor In program se preconizează un

saigonez, restabilirea și dez
voltarea producției agricole. Pe 
plan social-cultural, programul 
prevede ridicarea nivelului de trai 
al poporului, lichidarea analfabe
tismului, îmbunătățirea asistenței 
sociale. Este expusă cu claritate li
nia de politică externă preconiza
tă de F.N.E. — o politică de pace 
și neutralitate. F.N.E. se pronunță 
pentru neparticiparea Vietnamului 
de sud la alianțe militare, neaccep- 
tarea de personal militar și baze 
străine pe teritoriul țării, întărirea 
relațiilor de prietenie cu țările ve
cine, sprijinirea luptei pentru in
dependență națională a popoarelor.

Pornind de la o realitate istorică, 
și anume că Vietnamul este unul, 
poporul vietnamez este unul, 
F.N.E. proclamă necesitatea reuni- 
ficării pașnice a Vietnamului — 
aspirația sfîntă a întregului popor 
vietnamez.

Poporul din Vietnamul de sud 
vede în Frontul Național de Elibe
rare, de la crearea căruia se împli
nesc zilele acestea șapte ani, în pro
gramul Frontului propriul său 
stindard de luptă. Obiectivele 
programului au stîrnit inte
res în rîndul tuturor forțelor pro
gresiste și democratice care spriji
nă cauza dreaptă a poporului viet
namez. După cum s-a anunțat, ia 
13 decembrie, textul programului 
F.N.E. a fost înmînat de șeful de
legației României ia sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, pen
tru a fi difuzat delegațiilor țărilor 
membre ale Națiunilor Unite. A- 
ceasta va oferi o imagine completă 
asupra situației din Vietnamul de 
sud, corijînd denaturările ce se 
fac de unele țări care, în tendința 
de a căuta o justificare pentru ac
tele de război împotriva poporului 
vietnamez, trec sub tăcere factorul 
esențial care conduce și inspiră 
lupta pentru independență națio
nală a poporului din Vietnamul de 
sud — F.N.E. și programul său. De
venit document oficial al O.N.U., 
programul aduce la cunoștința ță
rilor membre obiectivele luptei po
porului din Vietnamul de sud, a- 
cest act constituind totodată o do
vadă în plus a prestigiului cres- 
cînd al F.N.E. pe plan internațio
nal.

Relațiile economice 
polono-vest-germane.La 
Bonn a fost semnat un protocol 
suplimentar la protocolul co
mercial pe termen lung dintre 
R. F. a Germaniei și R. P. Po
lonă. Noul protocol — anunță 
agenția P.A.P. — reglementea
ză schimburile de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1968.

■ PROTOCOL CO
MERCIAL POLONO - 
VEST-GERMAN

■ 0 DELEGAȚIE DE 
SAVANȚI ATOMIȘTI 
FRANCEZI LA MOS
COVA

Vizita grupării 
de nave românești 
la Sevastopol

SEVASTOPOL 17 (Agerpres). — 
Căpitanul de rangul întîi Anghel 
Petru, comandantul grupării de 
nave ale marinei militare române 
care fac o vizită oficială de răs
puns la vizita făcută în portul 
Constanța de nave militare din 
Flota Mării Negre a U.R.S.S., a 
fost primit sîmbătă de oficialitățile 
din Sevastopol și de comandantul 
Flotei Mării Negre a U.R.S.S., a- 
miralul S. E. Ciursin. Amiralul 
Ciursin a oferit apoi o masă în 
cinstea oaspeților români. Mari
narii români au vizitat locurile 
istorice din Sevastopol. Seara, la 
Clubul marinarilor din Sevastopol, 
a avut loc o întîlnire a marinarilor 
români și sovietici, care s-a în
cheiat printr-un concert susținut 
de oaspeți și de gazde.

Comunicatul final al r ' ______r__
a șefilor de state ai țărilor Africii de est și centrale precizează că 
participanții au făcut un schimb de păreri asupra unor probleme 
care prezintă o importanță deosebită pentru această regiune a lumii.

Conferința a primit cu satisfacție înțelegerea realizată între So
malia și Kenya în problemele de frontieră și aprobă eforturile de a 
se soluționa prin mijloace pașnice disputele de frontieră dintre Etiopia 
și Somalia — se arată în comunicat.

Conferinței de la Kampala 0 cuvintare 
a lui IV. Gomulka

Intîlnire între atomiști sovietici și francezi. La se- 
diul Comitetului de stat pentru folosirea energiei atomice a U.R.S.S. 
a avut loc o intîlnire între membrii unei delegații de atomiști francezi, 
condusă de prof. Robert Levimandel, aflată în vizită la Moscova, și 
specialiști sovietici. Oamenii de știință francezi s-au pronunțat în 
favoarea extinderii colaborării dintre cele două țări în domeniul ener
giei atomice și al tehnicii.

Sudanul a răspuns negativ la un demers al S.U.A. 
în vederea reluării relațiilor diplomatice dintre Washington 
și Khartum — anunță agenția France Presse, citind ziarele sudaneze 
de duminică. (Sudanul a rupt relațiile diplomatice cu S.U.A. în luna 
iunie a.c., după izbucnirea conflictului armat izraelo-arab).

Avioane „Phantom" pen
tru lion. DuPă cum anunță agen
ția France Presse, cltînd o decla
rație a purtătorului de cuvînt al 
ambasadei S.U.A. la Teheran, Ira
nului îi vor fl livrate, începînd din 
luna iulie, avioane de vînătoare de 
tip „Phantom". Ziarele din Teheran 
subliniază că Iranul va fi singura 
tară din Orientul Mijlociu ale cărei 
forțe aeriene vor fi dotate cu avi
oane de acest tip.

60 de persoane vor com
pare in fața tribunalului re
voluționar al B.A.U., >™-
zate de a fi participat la tentativa 
din august a mareșalului Amer de 
a prelua conducerea armatei — 
scrie ziarul „Al-Ahram“. Printre 
aceste persoane se află fostul mi
nistru al apărării al R.A.U., Shams 
Badran, fostul ministru de interne, 
Abbas Radouan, și Salah Nasr, fos
tul șef al serviciului de siguranță 
egiptean.

VARȘOVIA (Agerpres). — Wladys- 
law Gomulka, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. s-a întîlnit cu ac
tivul de partid și de stat din secto
rul agricol al voievodatului Poznan.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej. W. Gomulka a subliniat rezulta
tele obținute de acest voievodat 
fruntaș în producția agricolă și a 
precizat sarcinile importante ce re
vin lucrătorilor din agricultură pen
tru intensificarea producției agrico
le. Vorbitorul a insistat asupra ne
cesității sporirii producției de cerea
le. îndeosebi a celei de grîu. în ve
derea reducerii si apoi a lichidării 
importurilor de grîu prin extinderea 
suprafețelor cultivate cu această 
plantă, precum si prin sporirea can
tității de îngrășăminte minerale. 
Pentru a cunoaște exact situația si 
posibilitățile de producție ale agri
culturii. a spus vorbitorul. în pre
zent se studiază pe cuprinsul între
gii țări posibilitățile fiecărei comu
ne. Deși acțiunea nu s-a încheiat, se 
poate spune că au fost descoperite 
rezerve serioase, precum si cauzele 
pentru care acestea nu au fost folo
site. Cauzele au fost de ordin su
biectiv.

In continuare, primul secretar a 
relevat importanta ridicării cunoș
tințelor profesionale ale agricultori
lor. De asemenea, vorbitorul s-a re
ferit la pregătirea tineretului pentru 
munca în agricultură, subliniind că 
în acest domeniu au fost obținute 
succese importante.
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