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creșterea 
și sporirea 
s-au înscris 
bază ale întreprinderilor Ministeru
lui Economiei Forestiere. Pînă în 
anul 1960, majoritatea unităților de 
exploatare forestieră erau nerenta
bile. Incepînd însă din acest an, ca 
urmare a unei analize efectuate de 
organele superioare de partid, s-au 
d'pistat șl s-au pus în valoare în
semnate rezerve, stabilindu-se căile 
pentru rentabilizarea întreprinderi
lor. Prin eforturile depuse de secto
rul forestier în vederea realizării de 
economii la prețul de cost, strîns îm
pletite cu cele îndreptate spre îmbu
nătățirea calității produselor, s-au 
creat încă de atunci premisele nece
sare creșterii continue a beneficiilor.

Măsurile aplicate în acest scop' au 
asigurat, într-o proporție însemnată, 
reducerea procentului de pierderi și 
a consumului tehnologic în exploa
tările forestiere, a consumului de 
lemn în instalațiile pasagere, precum 
și ridicarea indicilor de utilizare a 
masei lemnoase, a valorii produselor 
obținute dlntr-un metru cub de lemn 
în procesul industrializării. Gradul 
de folosire !n scopuri industriale a 
lemnului exploatat a ajuns la un in
dice de 73 la sută în semestrul I a.o. 
față de 57,8 la sută in 1960. Consu
mul de lemn in instalațiile pasagere 
a scăzut de 3 ori, în aceeași perioadă, 
în timp ce valoarea produselor ob
ținute dlntr-un metru cub de masă 
lemnoasă a crescut de aproape două 
ori. La diminuarea cheltuielilor de 
producție și înlăturarea pierderilor 
de material lemnos au contribuit șl 
m1’ -urile privind dotarea exploatărl- 
) 'forestiere cu utilaje și mecanisme 
p rfecționate pentru recoltarea, sco
sul, încărcatul și transportul lemnu
lui, ridicîndu-se an de an gradul de 
mecanizare a acestor operațiuni ce 
consumă, de obicei, multă forță de 
muncă. în semestrul care a trecut 
din acest an, indicele de mecanizare 
a atins 90 la sută la operațiunea do- 
borit-secționat, 65 la sută Ia scos- 
apropiat și 53 la sută Ia încărcarea și 
descărcarea lemnului, de 4 pînă la 12 
ori mal mare decît în 1960. Totodată, 
prin construirea drumurilor fores
tiere — în lungime de peste 12 000 
km, pînă la sfîrșitul anului se vor 
mai da în folosință alți 1 000 km — 
a crescut procentul de transport al 
lemnului cu autocamioanele, al cărui 
cost pe metru cub este cu mult mai 
mic față de alte mijloace care se mal 
folosesc în unele întreprinderi.

Sintetic, toate acele acțiuni, care 
reliefează grija partidului și a statu
lui de a dezvolta și moderniza eco
nomia forestieră, s-au materializat în 
rezultate financiare îmbunătățite. 
Dacă în I960 s-au alocat Ia bugetul 
statului beneficii în valoare de 382 
milioane lei, în acest an se vor da
I 837 milioane lei, deci de aproape 5 
ori mai mult. Creșterea într-o ase
menea proporție a nivelului bene
ficiilor este o dovadă certă a faptu
lui că în economia forestieră — ca 
și în alte ramuri industriale — se 
îndeplinește cu succes sarcina tra
sată de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
în legătură cu sporirea necontenită a 
eficienței activității economice.

Rezultatele din anul trecut șl din 
acest an în domeniul rentabilizării, 
al sporirii acumulărilor, obținute în 
toate unitățile economiei forestiere 
— mult superioare perioadelor ante
rioare — au la bază amplele acțiuni 
inițiate de partid privind organiza
rea științifică a producției și a mun
cii, înlăturarea pierderilor planifi
cate. La aceste acțiuni, îmbrățișate 
cu interes și spirit de responsabili
tate, au participat și participă spe
cialiștii unităților productive, ingi
neri și economiști din minister, din 
institutele de cercetări și proiectări, 
care au analizat modul în care se 
desfășoară activitatea tehnico-econo- 
mică în întreprinderi și au stabilit 
măsurile și soluțiile necesare pentru 
eliminarea pierderilor atît la produse 
cît șl în cazul unităților nerentabile, 
în esență, măsurile și soluțiile pre
conizate s-au axat pe revizuirea pro
ceselor tehnologice, îndeosebi în ex
ploatările forestiere și fabrici, insis- 
tîndu-se asupra scurtării distanțelor 
la scos-apropiat și transportat lemnul 
din pădure, pe reorganizarea depozi
telor de materii prime și produse, 
înlocuirea unor materiale deficitare 
cu altele șl pe îmbunătățirea sortării 
masei lemnoase pentru a se obține 
din aceeași cantitate mai multe sor
timente calitativ superioare. Nu s-a 
trecut cu vederea nici reducerea 
cheltuielilor de ■ producție prin revi
zuirea consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale în unitățile 
de industrializare, a consumului de 
lubrifianți și carburanți, de cau
ciucuri la mijloacele de transport șl 
s-a îmbunătățit proporția persona- 
’ului auxiliar și neproductiv, iar uti- 
'ajele și mecanismele s-au redistri
buit între unități pentru a fi folosite 
la o capacitate cît mai ridicată.

Efectele aplicării acestui ansamblu 
de măsuri și intervenții sînt demne 
de relevat. ~ -
pe întregul minister volumul pier
derilor era 
sumă mare, ___ _____
un calificativ onorabil. în 7 luni din 
annl în curs, pierderile s-au situat 
la 37 milioane lei, iar un număr de
II întreprinderi și-au rentabilizat ac
tivitatea economică. Se pune deci în 
evidentă, prin intermediul cifrelor 
matematice, realismul sarcinii stabi-

La sfîrșitul anului 1966,
de 178 milioane lei, o 
care nu reprezenta deloc

Ca șl cu prilejul ante
rioarelor vizite de lucru 
făcute în diferite județe 
ale patriei, un număr de 
oameni de artă și cultură 
l-au însoțit pe conducă
torii partidului și statului 
in călătoria întreprinsă 
zilele trecute în județele 
Caraș-Severin, Banat și 
Arad. Am avut fericirea 
și cinstea să mă număr 
printre acești reprezen
tanți ai artelor chemați să 
fie martori la un impre
sionant sfat al țării, șl 
am trăit astfel o expe
riență «.unică, a cărei bo
găție de impresii și' sen
timente nu poate fi cu
prinsă plenar într-un scurt 
articol de gazetă.

Pretutindeni pe unda 
am trecut, floare lingă 
floare, om Ungă om, toa
te generațiile, toate na
ționalitățile exprimau o 
singură simțire, o singură 
suflare, o mare dragoste, 
o mare unitate, o inimă 
a întregului popor. Nu 
numai oamenii — zecile 
și zecile de mii de oa
meni venițl cu un entu
ziasm spontan în In- 
tîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți conducători de 
partid șl de stat — dar 
șl realizările acestor oa
meni, roadele hărniciei 
lor: oțelul de la Reșița, 
motoarele de la Timișoa
ra, textilele sau vagoa
nele de la Arad, con
strucțiile și recolta și-au 
adus mesajul lor emoțio
nant și revelator, între
gind de la un moment 
la altul al vizitei imagi
nea unei realități dina
mice, imaginea succese
lor dobîndite pe multi-

de Patriciu MATEESCU

planuri de poporul liefau sensul aplauzelor 
și al ovațiilor lor. N-am 
să uit nicdodată uralele 
care au urmat atunci 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vorbind din 
balconul Teatrului de O- 
peră din Timișoara — 
și-a mărturisit din nou 
angajamentul personal de 
a sluji neabătut interesele 
poporului și de a asigura 
îndeplinirea pînă la ca
păt a politicii marxist- 
lenlniste a partidului. E 
greu de Imaginat o ma
nifestare mai caldă șl 
mai elocventă a solidari
tății, a atașamentului, a 
unității de nezdruncinat 
dintre partid și popor, a 
faptului că principiile po
liticii interne șl interna
ționale ale partidului nos
tru exprimă 
rat voința 
țele maselor largi. Nu știu 
cite minute în șir au răsu
nat atunci uralele, nu știu 
cînd s-a stins ecoul lor în 
Piața Operei din Timișoa
ra, dar știu că sensul, 
semnificațiile acelei irezis
tibile descărcări de tensiu
ne afectivă va rămîne viu 
și prezent în fiecare dintre 
cei care am fost de față, 
că ne va însoți în ateliere
le noastre, în fabricile șl 
uzinele noastre, pe ogoa
re, în laboratoare, în stu
diourile de creație, pretu
tindeni 
tidului 
cu zi.

Dar 
miting 
mi-a rămas gravat în me-

Pi® -nostru pe drumul desă- 
vîrșiril construcțiol so
cialiste. Recunoștința pen
tru viața de azi și 
crederea în viitorul 
floritor al României 
ciallste, atașamentul 
încrederea deplină 
politica partidului și sta
tului nostru și-au găsit 
cele mai diferite întruchi
pări — de la o floare a- 
runcată în calea mașini
lor pînă la acele adevă
rate explozii de entuziasm 
colectiv care au în
soțit, în repetate rîn- 
duri, cuvîntările tova
rășului Ceaușescu. Sufle
tele nu-și pot găsi în nici 
una din formele de expri
mare cunoscute ale artei 
posibilitățile îndeajuns 
de cuprinzătoare pentru 
a retrăi, pentru a reda, 
pr!ntr-un limbaj sau al
tul, exact voltajul descăr
cării emoționale a unui 
singur moment asemănă
tor aceluia în care mul
țimea l-a întîmpinat pe 
secretarul general al Co
mitetului Central și pe 
ceilalți conducători. Cred 
că nici televiziunea, nici 
cinematograful n-au pu
tut surprinde întreaga vi
brație a acestor clipe, 
comunicarea profundă 
care s-a stabilit între 
imensa masă a partici- 
panțllor la întîlnire și 
oaspeții lor, asentimentul 
și hotărîrea ce transfigu
rau privirile, expresia, vo
cile oamenilor și care re-

în- 
în- 
so-

in

localni- 
inteleo- 
ogoare- 
cu care

morie, ci șl nenumărata 
alte momente ale vizitei, 
dominate de un înalt sen
timent de răspundere față 
de destinele patriei, față 
de interesele prieteniei cu 
țările socialiste^ față de 
cauza socialismului și a 
păcii în lume. M-a impre
sionat maturitatea cu care 
au luat cuvîntul 
cil — muncitori, 
tuali, oameni ai 
lor — competența
au discutat probleme im
portante ale județelor res
pective și ale țării întregi 
și atmosfera deschisă, 
creatoare, a acestor dis
cuții de lucru.

Am trăit clipe memo
rabile și cred că singurul 
mod în care am putea răs
punde noi, artiștii plas
tici, unor asemenea reali
tăți mobilizatoare, este a- 
cela de a omagia, cu po
sibilitățile noastre, marile 
virtuți ale poporului, de a 
reda prin forme și culoare 
întreaga poezie a spațiu
lui dens de suflete, de via
ță, de dinamism construc
tiv, de a contribui cu a- 
portul talentului șl mește
șugului nostru — cu ace
eași dragoste și efort 
creator pe care întreaga 
țară, flecare cetățean, le 
dovedesc astăzi în toate 
domeniile de activitate — 
la realizarea programului 
stabilit de partid. Partici
pant la acest grandios 
program de edificare so
cialistă, reflectez asupra 
perspectivelor pe care el 
le deschide în fața na
țiunii noastre : ce poată 
fi mai măreț decît ferici
rea întregului popor, so
lidaritatea internaționalis- 
tă, pacea întreaga
lume ? 1

Acum cîteva zile, de la noul 
complex de sere Popești-Leor- 
deni au fost expediate magazi
nelor de desfacere ale I.A.S. 
primele cantități de roșii. După 
numai șapte luni de la începe
rea construcției, din aceste mo
derne sere se culege acum pri
ma recoltă. Sînt cultivate în 
prezent 42 hectare, în loc de 30 
cît era prevăzut inițial să intre 
în producție în toamna aceasta. 
Alte 30 hectare de sere vor fi 
terminate pînă la sfîrșitul anu
lui.

Situat la marginea de sud-est 
a Capitalei, în apropierea comu
nei Popești—Leordenl, noul com
plex, a cărei construcție va fi 
definitiv terminată în vara vii
toare, va cuprinde în final 101 
hectare. El va îngloba 15 blocuri 
de seră a cîte 6 hectare fiecare 
și 11 sere pentru producerea ră
sadurilor, a cîte un hectar.

Pe lîngă ritmul rapid de con
strucție, la acest modem com
plex se remarcă și soluțiile noi' 
adoptate : sistemul de încăl
zire a solului care permite re
glarea permanentă a tempera
turii, înlesnind cultivarea a di
ferite legume și deci utilizarea 
intensivă a fiecărui metru pă
trat de seră : sistemul modern 
de udare a culturilor șl cel de 
aerisire, complet automatizat. 
Acest mare complex va pro
duce, în medie, potrivit indi
cilor prevăzuți în proiect, mai 
mult de 150 tone de legume la 
hectar pe an.

cu adevă- 
și năzuin-și Sebeș — datorită slăbirii con

trolului preventiv asupra cheltuie
lilor de producție, unor nea- 

. junsurl tn organizarea producției și 
a muncii, folosirii cu randament scă
zut a utilajelor și mijloacelor de 
transport, menținerii cheltuielilor ne- 
economicoase — activitatea econo- 
mico-financiară pe 7 luni s-a în
cheiat cu pierderi peste nivelul pre
văzut inițial.

O asemenea stare de lucruri nu se 
datorează cauzelor obiective, unor 
factori din afară, ci deficiențelor in
terne ale întreprinderilor, faptului 
că trusturile de exploatare, transport 
și industrializarea lemnului și direc
țiile generale din minister n-au spri
jinit în suficientă măsură aceste uni
tăți pentru eliminarea unor greutăți 
șl lipsuri care continuă să frî- 
neze rentabilizarea activității lor. 
Similară este și aprecierea în cazul 
unor întreprinderi forestiere și de 
produse finite din lemn, care pe total 
activitate realizează beneficii,

(Continuare In pag. a IlI-a)
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unde politica par
se înfăptuiește zi

nu numai marele 
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lite de partid, de Conferința Națio
nală a P.C.R., de a se lichida cît mal 
grabnic anomalia pierderilor planifi
cate. Totodată, aceste succese ne în
deamnă să întărim acțiunea de ren
tabilizare pentru ca în cel mai scurt 
timp să putem afirma că economia 
forestieră a devenit un sector ferit 
de pierderi, în care nivelul benefi
ciilor crește necontenit și în ritm 
susținut. De aceea, analizînd 
evoluția rentabilizării, nu ne 
declara mulțumiți cu faptul 
unele întreprinderi ritmul și 
porția de reducere a pierderilor nu 
sînt încă satisfăcătoare. La întreprin
derile forestiere Orăștie, Huedin, 
Năsăud, Broștenî. Hațeg și la 
I.M.T.F.-urlle Lugoj. Baia Mare

romaneasca

IN ZIARUL DE AZI

1

pe drumul consacrării
O lume misterioasă 

și atrăgătoare de com
puși cu nume lungi și 
sonore, preparați în 
laboratoarele automate 
ale fabricilor moderne. 
Știi că la capătul u- 
nui drum ale cărui 
trepte intermediare 
ți-e greu să le enu- 
meri, vor apărea ma
sele plastice, stofa și 
lina artificială, rășini
le sintetice. Un uni
vers al moleculelor cu 
arborescente distribu
iri arhitecturale în 
spațiu, atracții intime 
între carbon și hidro- 

►. gen, legați după cum
* o cer legile naturii,
* sau, mai ales, după le- 
, pile impuse de om.
, Din structuri micro-
► scopice se creează prin
► forța tehnicii și a ști-
► inței un peisaj indus-
* trial. Unul din aceste 
, peisaje — reprezenta- 
' tiv pentru opera de 
k industrializare socialis-
* tă a țării — este com- 
, binatul petrochimic de 
» la Brazi. Imaginea atît
► de cunoscută a Brazi-
► lor, a „Brazilor de ar-
► gint", nu poate fi des

prinsă de avîntul spec
taculos al petrochimiei 
românești, una dintre 
cele mai dinamice ra
muri care atestă înțe
lepciunea planurilor t- 
nițiate de partid pen
tru valorificarea supe
rioară a resurselor na
turale ale țării.

Iată, zece ani au tre
cut de tind aici, . 
timpul de la marginea 
Ploieștiului, construc
torii au început să-și 
desfășoare forțele pen
tru a adăuga in geo
grafia noastră econo
mică o puternică plat
formă petrochimică. 
Fiecare an a adăugat 
o nouă fabrică, o nouă 
instalație ; chiar și a- 
cum, lingă fabrici ale 
căror performanțe sînt 
cunoscute de ani, sau 
lingă altele, a căror 
vîrstă se numără în 
luni, se află in cons
trucție viitoare instala
ții. Iar fiecare nouă vi
zită pe platforma pe
trochimică de la Brazi, 
tn zumzetul statornic 
al instalațiilor, In mi
rosul pătrunzător de 
țiței, îți oferă un pri-

lej de îmbogățire a im
presiilor pe măsura 
dinamismului specific 
acestor locuri.

O rafinărie — cea 
mai modernă din țară 
— alimentează proce
sul ramificat și 
al industrializării 
teiului. De aici 
materiile prime. Apoi 
urmează transportul — 
cîteva zeci de kilome
tri de conducte, subte
rane și aeriene, de 
toate dimensiunile, ma
sive sau suple — ne
numărate instalații, ci
lindri și sfere argintii 
(totul are precise for
me geometrice!), re
zervoare și iarăși un 
păienjeniș de trasee 
de oțel într-o demons
trație de inteligență o- 
menească și tehnică a- 
vansată. Totul se sub
ordonează marilor 
transformări : din au
rul negru se scoate au
rul materialelor plas-
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ROMA Șl PLOVDIV

FOTBAL - Surprinzătoare modificări de scor în 
meciurile de ieri

© Trofeul „Cupa României" Ia baschet șl tenis de 
masă
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Caracterul rațional—atribut 
fundamental al învățămîntuîui modern

începerea unui nou an de muncă 
pe tărîmul atît de complex al pre
gătirii pentru viață și al educării ti
neretului aflat pe băncile scolii, rea
duce pregnant în preocupările și în 
discuțiile membrilor corpului profe
soral o serie de probleme de principiu, 
referitoare la fundamentarea științifi
că a procesului de învătămînt.' „Toata 
aceste probleme_— observă prof. dr. 
docent Ștefan 
corespondent 
privite acum, 
prisma noilor 
rectivelor majore, de cea mai mare 
însemnătate, pe care partidul și sta
tul nostru le-au țrasat școlii, corpului 
profesoral, în vederea perfecționării 
necontenite a învățămîntuîui din tara 
noastră, a situării sale consecvente 
sub semnul cerințeloi8 contemporanei
tății al exigențelor societății socia
liste. Ele au ca obiectiv atît dez
voltarea cercetării științifice în ca
drul școlii și pentru școală, cît mai 
ales utilizarea eficientă în procesul 
instructiv-educativ a tot ceea ce 
știința produce mai valoros în psiho
logie, pedagogie etc.“.

în lumea întreagă, ca de altfel șl la 
noi în tară, specialiștii în domeniul 
pedagogiei, sociologiei, psihologiei 
prezintă numeroase idei și concluzii 
interesante privind perfecționarea 
conținutului disciplinelor școlare în 
raport cu progresul științei șl tehnicii

contemporane, îmbunătățirea mijloa
celor și procedeelor de predare, de 
transmitere a cunoștințelor, creșterea 
ponderii funcțiilor formative ale în- 
vățămîntului. Se acreditează tot mai 
mult părerea că pentru a realiza o 
dezvoltare armonioasă, rapidă și te
meinică a elevului se impune reali
zarea caracterului de sistem al în

țele actuale și de perspectivă ale so
cietății noastre. Dar, să nu uităm că 
procesul pedagogic al învățării — fe
nomen deosebit de complex — impli
că într-o formă sau alta atît expe
riența personală de viață a elevului, 
cu particularitățile specifice vîrstci, 
cît și experiența și pregătirea psiho- 
pedagogică a profesorului".

Bărsănescu, membru 
al Academiei — sînt 
în mod firesc, prin 

legiuiri școlare, a di- ancheta pedagogică
vățămîntului (eliminarea cunoștințe
lor depășite și introducerea tezelor și 
cuceririlor științei moderne), crește
rea potențialului intelectual al aces
tuia (operații și acțiuni mintale) duse 
pînă la nivelul creativității gîndirii. 
Pornind de la aceste considerente, 
tov. Natalia Popa, asistentă la cate
dra de pedagogie a Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, ne scrie : 
„Acordarea locului cuvenit caracte
rului rațional al învățămîntuîui și eli
minarea descriptivismului excesiv se 
impune cu pregnantă atît în practica 
școlară, cît și în teoria pedagogică a 
învățării. Elevul trebuie pregătit, 
„modelat". în conformitate cu cerin-

Problema cunoașterii științifice a 
elevului, â acestui prețios material u- 
man cu care lucrează, preocupă în 
cel mai înalt grad pe membrii corpu
lui profesoral. De această cunoaștere 
depind volumul și conținutul cuno
ștințelor predate, varietatea și efi
ciența mijloacelor de instruire și edu
care folosite și, în ultimă instanță, 
succesul întregii activități școlare. în 
această ordine de idei, prof. Traian 
Lunga, din Oltenița, ne scrie : „Com- 
parînd în clasă nivelul real, constatat 
al dezvoltării psihice a elevilor, cu 
cerințele procesului de învătămînt 
vom constata uneori decalaje surprin
zătoare : elevi a căror gîndire întru-

nește toate cerințele pentru a fi ex- 
celenți matematicieni (rapiditate, su
plețe, profunzime etc.) dar care obțin 
note mici la matematici pentru că nu 
posedă anumite cunoștințe și depnn- 
deri în acest domeniu ; elevi — în 
clasele mari mai ales — cu spirit de 
observație vag, cu percepție spațială 
scăzută, dar care încearcă să reme
dieze a.ceste lipsuri prin memorizarea 
conștientă a textelor din manual ; 
elevi cu situații școlare mediocre sau 
chiar slabe, unii însă cu spirit de 
observație puternic dezvoltat și 
care, utilizați corespunzător de pro
fesor, în clasă sau în afară de clasă, 
s-ar putea încadra repede într-un 
regim de activitate normal, care să 
le permită ameliorarea situației șco
lare. Se înțelege că, aflați în pose
sia unor astfel de date despre elevii 
lor, Învățătorii, profesorii, educato
rii pot da un caracter științific mult 
mai pronunțat decît pînă acum între
gii lor activități instructiv-educative, 
pot Întări baza științifică a organiză
rii și desfășurării activității didac
tice. Nu vom mai adresa lecțiile pe 
care le facem unui nivel mediu a- 
preciat arbitrar de noi în clasă, fără 
a ține seama în mod obiectiv de par-

Florico DINULESCU

(Continuare în pag. a II-a)

in mijlocul animației și solicitări
lor pe care marea reprezentație elec
torală le declanșează acum pretu
tindeni în Statele Unite, alegăto
rul de culoare rămîne posomorit 
și îngîndurat. El se regăsește oare
cum în postura acelui spectator pe 
care actorii se străduiesc, cu între
gul lor arsenal, să-1 amuze, să-i cu
cerească simpatia și aplauzele, dar 
care, copleșit de griji, nu poate gus
ta gluma, nu se poate lăsa prins de 
feeria decorului, nu este în stare 
să-și apropie convenția spectacolu
lui. Or, acesta nu este un spectacol 
oarecare, ale cărui zîmbete și aplauze 
nu contează. Populația de culoare 
reprezintă, în definitiv, măi mult de 
10 la sută din corpul electoral ame
rican.

De la trecutele alegeri preziden
țiale, aproximativ 2 milioane de ne
gri au migrat din statele sudice spre 
ghetourile din marile orașe ale nor
dului industrial, constituind, împre
ună cu milioanele stabilite în aceste 
părți mai de mult, „filoane" com
pacte cu potențial electoral de mare 
valoare într-o înfruntare de amploa
rea celei din noiembrie. In unele ora
șe — chiar în Washington, de pildă 
— oamenii de culoare alcătuiesc ma
joritatea populației. Forța lor electo
rală s-a făcut simțită pentru prima 
dată, eficient, anul trecut, cînd la 
Cleveland și Gary au fost aleși pri
mari negri.

Evident, protagoniștii bătăliei elec
torale, nu-șl pot îngădui să ignore 
această importantă rezervă de vo
turi. Dar, în acest 1968, care, înainte 
de a fi un ăn electoral s-a afirmat 
în viața publică americană ca un 
an de asasinate politice și violentă 
dezlănțuită, alegătorul de culoare 
așteaptă — și este îndreptățit să aș
tepte. — mai mult decît zîmbete. El 
vrea și are dreptul să știe ce-1 re
zervă viitorul, ce vor reprezenta ur
mătorii patru ani de guvernare (de
mocrată ?. republicană ?) în năzu
ința sa spre egalitate, ' condiții de 
viață omenești.

Cifrele teribile ale sărăciei, care 
fac din S.U.A. — după expresia re
vistei „U.S. News and World Re
port" — „cea mai bogată și cea mai 
avansată tară subdezvoltată din 
lume", explică pe de-a întregul aces
te preocupări ale populației de cu
loare. Potrivit standardului guver
namental, există în America în ju
rul a 30 de milioane săraci (covîrși- 
toarea majoritate reprezentînd-o ne
grii) ; cel puțin unul din trei săraci
— apreciază revista sus-citată—sufe
ră de foame cronică sau subnutri
ție. Una din cele mai marj rețele de 
televiziune din S.U.A. — C.B.S. — 
a realizat o emisiune intitulată „Foa
mea în America" — care a zguduit 
multe conștiințe : pe ecranele a mi
lioane de televizoare a apărut ima
ginea răscolitoare a unei alte Ame- 
rici decît cea etalată pretutindeni, 
a „abundenței". Și foamea este nu- 
mai o fațetă a sărăciei ; ghetourile 
și jalnicele lor slums-uri sînt alta.

„Nu există problemă mai impor
tantă și mai urgentă pentru națiune, 
decît problema ghetourilor din ora
șe" — declară raportul Comisiei pen
tru cercetarea violentei în S.U.A. Iar 
Eugen McCarthy principalul adver
sar al lui Humphrey la învestitura 
partidului democrat, sublinia că cele 
mai importante și mai profunde cau
ze ale răscoalelor (el se referea la 
demonstrațiile și marșurile negrilor 
și săracilor, precum și la incidentele 
violente din unele orașe americane
— N.R.) se află în condițiile vieții 
urbane de azi și în special în ghe
tourile marilor orașe".■ Statistica in
dică existenta a 8,5 milioane locu
ințe necorespunzătoare în cartierele 
sărace ale orașelor americane, în 
primul rînd în ghetouri. Comisia 
pentru cercetarea violenței în S.U.A. 
constata necesitatea construirii în 
viitorii cinci ani a 6 milioane de lo

Nicolae IONESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Actualitatea culturală cinema

Comemorarea scriitorului

Costache Negruzzi

Premiere 
cinematografice

In cadrul mani
festărilor consa
crate comemorării 
a 100 de ani de la 
moartea lui Cos- 
tache Negruzzi, 
duminică a fost 
organizat un pele
rinaj In satul na
tal al scriitorului 
— Lunca Prut, co
muna Trifeștl. Au 
participat Miu Do- 
brescu, prim-se- 
cretar al Comite
tului județean Iași 
al P.C.R., preșe
dintele Consiliu
lui popular jude
țean, alțl repre
zentanți al orga
nelor locale de 
partid și de stat, 
academicieni, ca
dre didactice, scri
itori, numeroși ce
tățeni. De aseme-

nea, au fost pre- 
zenți scriitorul Le
on Negruzzi și alțl 
descendențl ai ce
lui comemorat.

Cu acest prilej 
a fost dezvelită o 
placă comemora
tivă, așezată pe 
peretele casei In 
care a locuit Ne
gruzzi, easă reno
vată de curind. 
La solemnitate lec
torul universitar 
Alexandru Husar, 
președintele Co
mitetului județean 
de cultură șl artă, 
a evocat persona
litatea Iul C. Ne
gruzzi. Apoi, la 
mormlntul scriito
rului au fost de
puse coroane de 
flori din partea 
Comitetului de

Stat pentra Cultu
ră și Artă, A- 
cademiei, Comi
siei naționale a 
României pentru 
U.N.E.S.C.O., Uniu
nii scriitorilor. Co
mitetului județean 
Iași al P.C.R. șl 
Consiliului popu
lar județean, Li
ceului „C. Ne
gruzzi* din Iași șl 
a familiei celui co
memorat

Festivitatea s-a 
încheiat cu spec
tacolele „Muza de 
la Burdujeni*, sus
ținut de actori ai 
Teatrului Național 
din Iași, șl „Ctr- 
lanil*, interpretat 
de un colectiv al 
Teatrului de Stat 
din Botoșani.

(Agerpies)

Promisiunea

da tă
datorie curată
Satul Racovița . din județul Argeș 

este o străveche așezare munteneas
că pe valea riului Argeșel. Locui
torii săi, gospodari neîntrecuți, și-au 
durat, mai ales în anii noștri, sute 
de case noi, trainice și arătoase. în 
centrul satului există un vechi mo
nument istoric aparfinînd epocii feu
dale, monument care a căzut pradă 
intemperiilor și mai ales acțiunilor 
nedemne ale unor locuitori. Este 
vorba de cula Racoviteanu, monu
ment arhitectonic feudal, construit 
la sflrșitul secolului al XVIIÎ-lea, 
cart' a servit atît ca locuință cit și 
ca cetate de apărare. Foștii edili 
comunali au neglijat tn mod ne- 
permis acest monument.

Pentru restaurarea culei de la 
Racovița s-au făcut multe promi
siuni. Ele nu au fost tnsă onorate. 
Dacă cei cărora le revine această 
sarcini se vor apuca tntr-o bună 
zi să redea măreția de odinioară a 
clădirii, locuitorii satului sînt ho- 
tărîți să-și conjuge eforturile lor 
pentru ca operația de restaurare să 
nu fie prea costisitoare și să nu 
dureze prea mult timp. Redîndu-i-se 
frumusețea și rezistenta inițială, 
cula de la Racovița ar putea adă
posti — intr-un cadru adecvat — 
un însemnat și bogat muzeu zonal 
de istorie, etnografie și folclor.

• „Frumoasele vacanțe" coproduc
ție românoțungară, în culori. Rea
lizat In regla lui Makk Kâroly (sce
nariul : Dumitru Carabăț, Dan Deșliu, 
Kăllay Istvăn și Katona Ferenc) fil
mul prilejuiește prin intermediul u- 
nei acțiuni lirice șl comice prezenta
rea unor puncte de atracție, de 
frumusețe, din peisajul celor 
țări.
• Evocind figura mamei lui

dlmir Ilici Lenin, filmul „Inimă de 
mamă", producție a studioului „Ma
xim Gorki", este realizat în regia bi
necunoscutului cineast sovietic Mark 
Donskoi.
• „Testamentul nnul pașă", pro

ducție a studiourilor din R. P. Unga
ră, este transpunerea unui roman is
toric de Fekete Istvăn.

mare 
două

Vla-

Deschiderea
stagiunii la 
Filarmonică

Sîmbătă 28 septembrie, orele 20, 
tn sala Ateneului are loc concertul 
de deschidere a stagiunii orchestrei 
simfonice a filarmonicii „George E- 
nescu". Sub bagheta dirijorului Mi
hai Brediceanu. concertul va avea 
următorul program : Suita a Il-a 
de George Enescu; Concertul pen
tru vioară si orchestră de Samuel 
Barber, in primă audiție (solistă vio
lonista Dina Schneidermann dip 
R. P. Bulgaria); Simfonia a V-a in 
do major de Beethoven.

Pe scenele teatrelor
• COMPANIA TEATRALA SER- 

REAU-PERINETTI (Franța) prezintă 
In sala Operei române, joi 26 șl vi
neri 27 septembrie, ora 19,30. spec
tacole cu piesele „Amedeau sau Cum 
să scapi de el" de Eugen Ionescu 
și „Privind căderea ridurilor" de 
Guy Foissy, iar sîmbătă 28 șl du
minică 29 septembrie ora 19,30. piesa 
„Tragedia regelui Crlstophe" de A- 
lm6 Cesaire.

• Miercuri 25 și joi 26 septembrie, 
ora 19,30 ACTORII SECȚIEI MA
GHIARE A TEATRULUI DIN ORA
DEA vor prezenta pe scena Teatru
lui „Lucia Sturdza Bulandra* celebra 
tragedie a lui O'Neill „Din jale se 
Întrupează Electra", Iar vineri 27 șep-

tembrle, ora 19,30, comedia scriitori
lor italieni Scarnicei și Tarabusl 
„Caviar sau linte*'. Regia spectacolu
lui „Din jale se Întrupează Electra", 
jucat pentru prima dată tn limba 
maghiară în tara noastră, aparține 
lui Farkas Istvân (scenografia Paul 
Bortnovsky). Piesa „Caviar sau lin
te" este montată de regizorul Gâbor 
Jozsef.

• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ* și-a 
deschis duminică dimineața noua 
stagiune. în sala din Calea Victoriei 
a fost prezentată piesa „Șoricelul șl 
păpușa", iar in sala din str. Acade
miei. dramatizarea „A fugit un tren", 
după romanul „Călătoria săgeții al
bastre" de Gianni Rodari

Noi construcții de locuințe în cortierul Tudor Vlodimirescu din Tg. Mureș Foto : M. Andreescu

Ia Planeta maimuțelor t PATRIA — 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 21,15.
a Operațiunea San Gennaro : RK-

I PUBLICA - 9,ÎS ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
(la 20,30 — Gala filmului : Fru
moasele vacanțe), FESTIVAL —

18,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la 
grădină 19,30, FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21, MODERN 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;

1 20.45. ARENELE LIBERTĂȚII — 
19,30.

o Surprizele dragostei : SALA
CINEMATECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;

116,30 ; (bilete la casă), MELODIA 
— 8,30 ; 10,45 ; 13.15 ; 15.45 ; 18.15 ; 
20,45

Io Marysla șl Napoleon : LUCEA
FĂRUL — 8,15 ; 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,45, GRADINA DOINA — 
19.30.

IO Winnetou — seria III-a : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.30 ; 
20.45, GRIVITA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30 . AURORA - 9;

111,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.30. la 
grădină — 19,30.

• Neînțelesul : CAPITOL — 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21. la gră- 

Idlnă 19.30. FLAMURA — 9—16 In 
continuare ; 18.15 ; 20,30.

o Prințesa : CENTRAL — 8.30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

Ia Tudor (seriile I șl n) : LUMINA 
— 8,45—15.45 In continuare ; 19.30. 
« O lume nebună, nebună, ne
bun» : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19.30.

Ia Program pentru copil : DOINA 
- 9 ; 10.

a Viva Marla I UNION — 15,30 ;

113 ; 20,30.
a Graiul animalelor i TIMPURI 
NOI — 9—21 tn continuare.
a Fratele doctorului Homer t EX-

ICELSIOR — 9.15 ; 11.30 ; 13.45 : 16 ; 
18,15 ; 20.30.

a Piramida reulnl Soare : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 10 ;

115,30 ; 17,45 : 30. VIITORUL - 15.30 ; 
18 ; 20,30.

a Domnișoarele din Rochefort i 
BUZESTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Ia El Dorado : DACIA — 8—16.15 
tn continuare ; 18,45 ; 21.

a Trei copil „minune" s BUCEG1
— 9—13,30 tn continuare ; 16 :

118.15 ; 20,30.
a Vicontele plătește polița î UNI
REA — 15,30 ; 18. la grădină — 20.
« înfrtngerea Iul Alexandru ce! 
Mare : lira — 15.30 : 18. la eră- ,I dină — 20

I a Tarzan, omul maimuță : DRU-

IMUL SĂRII — 15 ; 17.30 ; 20, VI- 
TAN - 15.30 ; 18 : 20.30. la gră
dină 19.30.

a Premiere strict secrete » GIU-

rLESTI — 15,30 : 18 ; 20.30.
a ÎU orașul ,.S“ : COTROCENI — I 
15.30 ; 18 : 20.30.
a Vin cicliștii s FLOREASCA — |

19 ; 11.15 ; 13,30 ; 15 : 18.15 ; 20.30, 
GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; I 
18,15 ; 20,30, TOMTS — 9,30—15.30 
tn continuare : 18.15 • 20.30. Ia gră- | 

Idlnă 19.15.
a Roata vieții : VOLGA — 8,30—13 I 
tn continuare t 15.30 : 18 ; 20.30.
A Băltii de sîmbătă seara 5 MIO- I

IRITA — 9.15 : 11.30 ; 13.45 : 16 : . 
18,15 ; 20.30.

a Hatarl*: MOSn.OR — 15 : 19. Ia

! grădină 19.30. I
a Eu, eu. eu., șl ceilalți i POPU- ■ 

T.AR - 15.30 ; 18 : 20.30.
a Neamul Solmfireștllor i MUNCA

I— 18 : 19. 1
a Prin Kurdfstannl sălbatic : FLA- i 
C.ĂRA — 15,30 : 18 : 20.30.
A Caut o nevastă : ARTA — 9.30 ;

111.15 ; 13 : 14.45 ; 16.30 ; 18.30 : 20.30. 
Ia grădină 19.30.

A K. O. : RAHOVA — 15.30 ; 18 : 
20.30.

IA Șapte oameni de aur 1 GRA- 
DINA RAHOVA — 19.30.

a Ultima noapte a eonllărlet : 
PROGRESUL - 15.30 ; 18 : 20.30. 1 a Minunata Angelica : GRĂDINA i 

PROGRESUL-PARC — 19.30.a Tnnourare trecătoare : FEREN- | 
TARI — 15.30 : 18 ; 20.30.
« Cu toată viteza. înainte 11 PA
CEA - 16 ; 18 : 20.
a Nebunul din laboratorul nr. 4 : I 
CRÎNGASI — 15.30 : 18 ; 20.15. Ia Noaptea nuntii tn ploaie t COS- > 
MOS - 15.30 : 18 : 20.15.

Arta de a broda
(Urmare din pag. I)

septembrie 1968,

Vasile NEGESCU

CRONICA DISCULUI

sala Galeriilor de 
Nicolae Bâlcescude artă din Bd. Magheru 

expoziție colectivă de 
cuprinzînd lucrări ale 
A. Călinescu Arghira,

Artiștilor Plastici și

DAN IORDACHESCU

E X P O Z I
• Uniunea

Fondul Plastic au organizat în sala 
Galeriilor 
nr. 20 o 
sculptură 
artiștilor
Grigore Minea și Radu Aftenie. 
Vernisajul a avut loc luni, 16 sep
tembrie.

' 7
• Expoziția de grafică Cornelia

Dane) s-a deschis simbătă, îl sep
tembrie 1968, tn 
artă din Bd.
nr. 24.

• Sîmbătă, 21 
a avut loc în sala Galeriilor de 
artă ale Fondului Plastic din str. 
Mihal Vodă nr. 2, vernisajul expo
ziției de pictură Renata Duncan.

e Teatrul Național „I L. cara- 
glale" (Sala Studio) i părinții te
ribili - 19,30.
a Teatrul Mic : Tango — 50.
e Teatrul „C. Tănase" (la Sala Sa
voy) i Comici vestiți al revistei : 
N. Stroe — 19.30.

Impropriu a fost numit „magazin" 
salonul de decoratiuni interioare 
deschis anul acesta în Capitală, pe 
strada Academiei de către coopera
tiva meșteșugărească „Metalocas
nica". Improprie substituire, fiindcă 
toate acele obiecte lucrate în fier, 
lemn, în bronz și în aluminiu — și 
înfățișate cu mult gust căutătorului 
de frumos, — nu sînt altceva decît 
niște minunate piese de artă, în 
chipul cărora mîini dibace de artist 
și minți 
strîngă 
frumos 
acestei ’ 
noaște ______
din tară și de peste hotare este fe
brilă și năvalnică. Obiectele expuse 
sînt cercetate cu interes, iar per
sonalul magazinului este permanent 
asaltat cu fel de fel de întrebări. 
„Dd unde pot cumpăra cutare pie
să" ; „unde o pot comanda", „cînd ar 
fi gata" etc, etc.

Un afiș pus vizibil In una din vi
trinele magazinului arată că aici se 
poate comanda orice obiect aflat' th 
vitrinele sau rafturile unității de pre
zentară- Dar ce se ascunde în spa
tele acestui „liniștitor" afiș. Multi 
vizitatori, atrași de frumusețea o- 
biectelor expuse, vor să le comande. 
Se adresează în acest scop persona
lului magazinului, care — prin răs
punsul pe care-1 dă frecvent — ÎI 
decepționează. Pentru cutare obiect 
nu mai primim comenzi. Reveniți 
peste cîteva săptămîni. sau în 
mai bun caz „Vă putem executa 
manda peste 3 luni de zile".

De ce asemenea răspunsuri T __
încercat să mergem pe firul lor. să 
descifrăm cauzele care le-au gene
rat.

Vizitînd magazinul-expozitie, foar
te mulțl cetățeni se opresc în fata 
unor piese forjate în fier : jardiniere 
și lampadare, suporturi și rame, ve- 
ioze și aplice, mese sau scaune — 
pe care le cercetează cu priviri ad
mirative. Oare ce mîini au știut să 
dea frumusețe acestui metal dur. în- 
tîlnit la tot pasul în flinta celor mai 
prozaice sl mai felurite obiecte uti
litare ? Cine a smuls din duritatea 
lui zîmbetul florilor 7 Cine a însăi
lat din el conturul șl nervurile frun
zelor metalice ’ Cine a tesut 
acea pînză feerică a lampadarelor 7 
Dar acea broderie măiastră a pan
dantivelor murale 7 Cine torsionînd 
fierul. 1-a făcut să vibreze ca o har
pă 7 Cine este harpistul pînzelor de 
fier 7

iscoditoare, au știut să 
laolaltă tot ceea ce numim 

și util. De altfel vernisajul 
veritabile expoziții nu cu- 
sfîrșit. Afluența vizitatorilor

cel 
co-

Am

Personalitate interpretativa da 
prim rang, Dan Iordăchescu se 
poate mlndri cu o suită impresio
nantă de premii la concursuri de 
prestigiu — distincții și onoruri de 
care s-au mal bucurat doar artiști 
de înaltă clasă, sau Înregistrări 
la numeroase case de discuri. Ceea 
ce stîrnește admirația ascultători
lor este multilateralitatea sa : ex- 
celtnd tn egală măsură tn arta 
liedului romantic pe care-1 inter
pretează cu deplina înțelegere a 
textului poetic și cu r> rară muzi
calitate, tn bel-cantoul italian ca- 
re-i prilejuiește desfășurarea cali
tăților vocale naturale sau în ope
ra germană (In 1967 la Salzburg a 
primit marele premiu pentru cea 
mal bună Interpretare a rolului lui 
Figaro), Iordăchescu este un actor 
care știe să traducă In gesturi po
trivite muzica, la egală distanță de 
exagerările manieriste sau de na
turalism.

Făclnd parte din categoria cln- 
tăreților care obișnuiesc să medi
teze asupra artei lor, baritonul ro
mân ne aduce aminte că singură, 
vocea frumoasă—dar al naturii— 
nu recomandă un mare clntăreț.

Performanțele pot impresiona pe 
moment, însă realizarea muzicală 
mai presupune, pe lîngă talent, mul
tă muncă, o inteligență ageră și 
frecventarea cu stăruință a celor
lalte arte și cuceriri ale minții omu
lui, pasiunea pentru cultură. A tre
cut de mult vremea acelor „bella 
voce* care preocupîndu-se de pre
lungirea unei acute mult peste in
dicațiile compozitorului dar spre 
satisfacția amatorilor de acrobații 
vocale, uită că pe scenă clntăre- 
țul este în același timp un actor 
care încarnează un personaj și, 
mal presus de toate, un interpret 
al gîndlril compozitorului. Dan lor- 
dăchescu își datorează prestanța

artistică tocmai faptului că, profe
țind o artă complexă, rămîne cu 
precădere un ales muzician.

In acest sens este semnificativă 
îmbinarea, poate surprinzătoare un 
moment, a ariilor de Mozart și Ver
di pe ultimul său disc „Electre- 
cord*. Alegerea mărturisește încă 
o dată criterii artistice, ecoul unor 
atitudini contemporane apropiate 
modului de a înțelege șl reda mu
zica, al Iul Dan Iordăchescu. Slnt 
cei doi poli al artei vocale căreia 
i-a dat naștere sistemul tonal, au
tori ce cultivă melodia acompania
tă, adică expresia cea mai simplă, 
mal elegantă și mal adecvată gla
sului omenesc In cadrul acestui 
mod de a gîndl muzica. Slnt com
pozitori care gîndese sau poves
tesc fără sforțare tn limbajul sune
telor departe de analogii șl reieriri, 
fără a cere sprijin din aiara con
strucțiilor muzicale pe care le edi
fică. Tocmai de aceea redarea arii
lor șl recitativelor este dificilă, lor- 
dăchescu nu se lasă antrenat de li
rism facil de care sînt secondate 
de obicei operele Iul Verdl, accen- 
tuînd suplețea și firescul partiturii 
fără a Ingroșa sentimentul. Vocea 
sa frumoasă cucerește redescope
rind calități uitate ale romantis
mului. Bijuterii sclipind doar tn lu
mina potrivită, ariile de Mozart 
pun In evidență mobilitatea și sub
tilitatea cîntărețului. Inflexiuni șl 
frazări neașteptate ; o perfectă 
pînire a vocii caracterizează 
tecul său.

Rafinat artist, reprezentant de 
frunte al artei interpretative româ
nești, Dan Iordăchescu este toto
dată unul din autenticii interpret 
al muzicii vocale pe care l-an 
putut auzi în ultimul timp.

17,3» — Pentru noi, femelie I 
,00 — Actualitatea industrială. 
.30 — Curs de limba franceză.

19,00 — Alma-Mater Expediție stu
dențească tn Tara Lovlștel 19.30 
— Telejurnalul de seară. 19.50 — 
Buletinul meteorologic — Publi
citate. 20,00 — Studioul de poezie 
Versuri tn lectura autorilor : Vlc- 
tor Eftlmlu, Eugen Jebeleanu. Ion 

Horea, Dumitru M. Ion, Cristina Takol, Ilarie Illnoveanu, Grigore Hagiu. 
20,10 — Muzică populară românească cu Marla Peter, Mariana Negrutzl, Nicu 
Moldovan șl o formație Instrumental» dirijată de Radu Volnescu 20.25—Tele- 
unlversitatea. Istoria civilizațiilor : Teatrul antic grec. Nașterea șl 
dezvoltarea teatrului grec șl importanța teatrului clasic grec. 20.50 — Mari 
dirijori contemporani : Portret Zubin Mehta. 21,20 — Film artistic : „Servus 
Vera". 23.10 — Telejurnalul de noapte. 23.20 — închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)

aflăm aici, la
— spune în-

spre cer. ln- 
moderne și

stă- 
cîn-

tice care, tn etape in
termediare, se chea
mă : olefine, polietile
nă, glicoli, anhidridă 
ftalici, fenoli, acetonă.

Față de anii trecuți 
s-a făcut un salt cali
tativ — combinatul 
petrochimic a devenit 
rentabil. O rentabilita
te dobîndită prin inte
ligență și efort, prin 
aducerea unor instala
ții la parametri înalți 
de funcționare. înde
plinirea 
planului 
la toți 
țcca. 16 
depășiri 
luni ale 
producția marfă) sute 
de tone de 
polietilenă 
peste plan, 
masive ale volumului 
de export slnt date 
dintr-un tablou de 
realizări cu mult mai 
vast Zeci de iniția
tive au prins viață, 
altele își aștehptă re
zolvarea ; următoarele 
Iun1 vor fi caracteri
zate prin curajoasa 
Introducere tn practi
cii a rezultatelor unor 
cercetări moderne 
făcute de serviciile de 
cercetare proprii. Și 
astfel cartea în care 
sînt înscrise succesele 
Brazilor își sporește 
numărul paginilor

în această vară, tn 
urmă cu cîteva șăptă- 
mîni, s-a născut „perla

combinatuluin. 
mal mare fabrică a 
sa, cea de fenol.

— Aspectul instala
ției, proporțiile ei 
se impun oricui, specia
listului sau necunos- 
cătorului — mi-o 
prezintă secretarul
comitetului de partid. 
Mircea Isbășoiu. Dar

/

Sever TIPEI

și depășirea 
de producție 

indicatorii 
milioane lei 

tn primele 1 
acestui an la

etilenă, 
glicoli 

creșteri

Adam Nicolae. modest din fire 
nu-și spune nici artist și nici mește
șugar. ci simplu... feronier. Lucrează 
— sau mai bine-zis conduce „atelie- 
rt*." cooperativei meșteșugărești 
„Metalocasnica" din Calea Griviței 
174 — unica unitate din Capitală 
care realizează asemenea broderii în 
fier. De tînăr l-a interesat malea- 
bilitatea fierului si spre acest me
tal a fost atras cu o putere mirifică. 
Pădurile natale ale Hușului i-au foș
nit din frunze si l-au înnobilat. El 
a croit frunzele în fier. Fierul l-a 
așezat în inimă sl 1-a deprins să-i as
culte fiorul. Așa a început să
nască în el măreața poezie a fieru
lui.

Arta de a broda în fier, în tara 
noastră aproape că își stinsese fă
clia. Izvorîtă dintr-o veche tradiție 
românească, cea a Sibiului și a Bra
șovului. ea începuse să apună o dată 
cu bătrînetea marilor maiștri. .De 
cîttva ani a fost reînviată prin mîi- 
nile și prin mintea unui pasionat. 
Creator si realizator, deopotrivă, 
Adam Nicolae conduce singurul ate-

se

lier de fier forjat din Capitală — 
și poate chiar din țară. Este un me
rit al cooperației 
l-a descoperit pe 
tist 7

Un artist T Da, 
știu să iubească 
ția. Pentru miile de oameni care 
asaltează expoziția din strada Acade
miei. Pentru toți cei care i-au cunos
cut lucrările ce înfrumusețează sta
țiuni climaterice, case de odihnă, 
clădiri importante, restaurante și 
grădini.

Dar oare ciim știu tovarășii din 
conducerea cooperativei „Metalocas- 
nica“ să prețuiască eforturile crea
toare ale artistului-forjor ? Pentru că 
de văzut, i-am văzut de cîteva ori 
mîndrindu-se cu lucrările lui. (La 
expoziția produselor cooperației meș
teșugărești, organizată acum cîteva 
luni în pavilionul din Piața Scînteii, 
conducătorii de partid și de stat, vi- 
zitînd expoziția, s-au oprit și au dat 
aprecieri pozitive standului unde se 

. aflau produsele lucrate de Adam Ni
colae și de alți meșteri-artiști). Cum 
sprijină cooperativa „Metalo-casnica" 
eforturile acestui inimos meșteșugar 
care a reînviat tradiția forjării în 
fier ? Ce condiții i-au dat ?

...Atelierul din calea Griviței 174... 
Locul de muncă al feronierului Adam 
Nicolae... O încăpere care oferă con
diții de lucru mai mult decît modes
te. Oare nu se poate face mai mult 
pentru a se asigura acestui creator 
In arta de a broda fierul posibilități 
de a-și pune pe deplin în valoare 
talentul ?

Este în interesul cooperativei ca 
asemenea oameni și alții ca el să fie 
încurajați, sprijiniți în încercările 
lor de a realiza frumosul, să li se 
asigure condiții spre a putea trans
mite meșteșugul lor tinerilor ucenici 
— incit această tradițională artă a 
fierului forjat să fie dusă mai depar
te. îmbogățită prin munca și talentul 
• noi generații de meseriași.
' ...Peste drum de atelierul feronie
rului Adam Nicolae, am cunoscut un 
alt maestru al artei metalului, pe 
tovarășul Baumann Francisc. Lustre
le turnate de el constituie subiec
tele cele mai cercetate și admirate 
din magazinul-expozitie de pe stra
da Academiei. Cu toate acestea; 
stînd de vorbă cu meșterul Baumann, 
ai să constati că și el întîmpină — 
deși, om modest, nu se plînge pen
tru aceasta — unele greutăți, în ce 
privește aprovizionarea cu materia
le, cu utilaje etc.

Produsele 
Baumann 
comandate 
mai că din cauza condițiilor ce 
le au în prezent, producția pe care 
ei o realizează este extrem de mică 
în raport cu cererile. De aceea, to
varășii din cadrul magazinului de 
prezentare din str. Academiei sînt 
adesea puși In situația să răspun
dă : „Pentru aceste produse nu mai 
primim deocamdată comenzi". De 
aceea se stabilesc pentru executarea 
unor comenzi termene variind între 
un trimestru și o jumătate de an.

Este cazul ca tovarășii din condu
cerea cooperației meșteșugărești să 
analizeze mai îndeaproape această 
situație și să Ia măsurile în conse
cință. Nu de alta, dar e păcat ca 
asemenea importantă sursă de fru
mos — și de venituri pentru coope
rativă — să nu fie valorificată cum 

cuvine.

meșteșugărești că 
acest autentic ar-

pentru toți cei ce 
frumosul și tradi-

maiștrilor Adam și 
sînt căutate, cerute, 
de cumpărători. Nu-

duete aeriene, coloane 
ce urcă 
stalații 
suple.
- Ne 

„fenol" 
soțitorul meu — dțiva 
care cunoaștem secția 
de ctnd ea exista doar 
pe hîrtla de ozalid. 
Un fapt semnificativ :

Nicolae NASTA

propriile sd ceri instala-

schimbu- 
: împreună 

loan Ver- 
muncltorul 

Oncescu

ptnd ce 
Florin Va- 

dintre
se întoarce 

să controleze

abstractă : 
instalației, 

automatizată, 
„supraveghea- 

drastic

cu 12 etaje, din re
zervoare și din con
ducte care încing to
tul ca niște brîie u- 
nașe. în 15 zile — ci
fra este aproximativă, 
procesul de fabricație 
fiind continuu — se a- 
junge de la benzen la 
fenol prin alchilare, 
oxidare. hidratare

o stranie inspirație, o 
picturi 
schema 
complet 
care-si 
ză' 
mișcări.

Aștept 
tehnicianul 
silescu. unul 
pionierii fabricii de

PETROCHIMIA ROMÂNEASCĂ
pentru noi frumosul 
are alte dimensiuni. 
Una din ele este pre
cizia, instalațiile fa
bricii răspund ideal 
tehnologiei de lucru 
Fabrica a produs pri
mele sute de tone de 
fenol și acetonă ; pre
miera tehnologică a 
însemnat o consacrare 
de. maturitate a petro
chimiei românești

Străbat acest peisaj 
Inedit împreună cu 
adjunctul șefului fa
bricii. ing. Gheorghe 
Ionescu. care mă că
lăuzește printr-un ve
ritabil labirint... teh
nologic.

Zeci de hectare de 
construcții metalice 
argintii, sclipitoare în 
lumina soarelui de 
vară, arcade de eon-

multi dintre oamenii 
noștri au în urma lor 
o veritabilă școală pe
trochimică, absolvită 
de-a lungul ultimilor 
ani. lată, de pildă, in
ginerul Lazăr, șeful 
fabricii, este „nașul" 
mai multor fabrici. De 
cîteva ori a pornit-o 
de la proiect pentru a 
pleca în altă parte în 
momentul in care 
noua unitate își atinpe 
parametrii, cînd 
tul este pus pe 
cloare. Apoi, de la ca
păt... Așa s-a tntîm- 
plat la Brazi, cu fa
brica de oxid de eti- 
lend, cu cea de fenol. 
E un fel de „pilot de 
încercare"

Fabrica este com
pusă din cîteva catar
ge înalte ctt un bloc

to- 
Pi-

(compușii intermediari 
au nume lungi, pe 
care cei de aici le 
pronunță parcă min
gile for, cu căldură). 
Iar toți acești compuși 
sînt „stații interme
diare" spre atîtea din
tre țintele chimiei 
moderne : fibre sinte
tice. cotoranfi, bache- 
lită și multe altele 
care fac parte inte
grantă din civilizația 
materială a epocii 
noastre.

Sala tabloului de 
comandă n-are nimic 
comun cu o

mișcă agale prin fata 
nerettlor „pictați" eu

ticularitățile individuale ale dezvol
tării psihice a elevilor, ci ne vom 
putea fixa ca scop precis al fiecărei 
lecții în desfășurarea ei să stimulăm 
prin întrebările puse și sarcinile con
crete trasate, modelarea psihică și 
intelectuală a fiecărui elev în parte. 
Insă un profesor poate realiza acest 
deziderat numai dacă are în față, 
științific determinate date privitoare 
la caracteristicile psihice ale fiecărui 
elev al clasei, observații din care să 
rezulte, acolo unde este cazul, ce mă
suri de „îndreptare" au fost luate 
și ce efecte au avut. Un asemenea 
instrument științific de lucru în pre
gătirea. organizarea și desfășurarea 
procesului de învățămînt ar putea fi 
și fișa psihologică a elevului, un 
mijloc puternic de control și auto
control al activității instructiv-edu- 
cative".

Mai multe cadre didactice cu care 
am stat de vorbă, consideră că în 
multe compartimente ale activității 
școlare și din afară de școală a ele
vilor ar fi de dorit să se tină seama

Caracterul rational
1

mai hotărît de particularitățile psi
hice ale acestora, de trăsăturile per
sonalității lor în formare. într-o se
rie de activități (clase speciale, 
cercuri științifice și pe materii, 
orientare școlară șl profesională) 
n-ar fi lipsită de Interes utilizarea 
unor teste, a unor sondaje. „Desigur, 
nu sînt partizanul fetișizării „testelor 
de inteligentă" — ne spune dr. Eu- 
geniu-Gheorghe Bucur, de la labora
torul de psihologia activității șfsjare 
din Inspectoratul sanitar de st ° $ 
municipiului București. Dar nic iu 
mă pot ralia atitudinii de desconsi
derare a acestora. Chiar dacă atari 
„teste de inteligentă" nu investi
ghează (și nici nu pot) în totalitate 
personalitatea unui individ, a lăsa pe 
mai departe ca întîmplarea și empi
rismul să acționeze în repartizarea 
elevilor spre diferite activități, pe 
motiv că testele nu sînt suficient de 
obiective, cred că este 
Decît întîmplarea. mai bine~ 
menea mijloc chiar partial 
tiv".

Opinia publică școlară a 
după cum se știe, cu mult _____
măsura introducerii școlarizării co
piilor de la vîrsta de 6 arii. Nume
roase cadre didactice conferă aces
tei __ 7
în întregul. proces 
și

o greșeală, 
un ase- 

obiec-

primit, 
interes

clase I un rol important 
.. ..------ de încadrare

adaptare a elevilor la ce
rințele, vieții școlare, în studie
rea științifică și îndrumarea pe a- 
ceastă bază a întregii lor dezvoltări 

. psiho-intelectuale de către cadrele 
didactice. „Clasa t. în special în con
dițiile noii legislații a învățămîntu- 
lui, cu școlarizarea copiilor de la 6 
ani — consideră medicul Eugeniu- 
Gheorghe Bucur — trebuie să repre
zinte un an de studiere meticuloasă 
a personalității fiecărui elev. Acum, 
cel mai bine, pot fi determinate,co
ordonatele psihice principale ale fie
cărui elev, pot fi depistate o se
rie de eventuale tulburări (dificul
tăți la învățarea scrierii, a cititului, 
de exemplu) care impun o atentie 
deosebită și metode adecvate de lu
cru cu fiecare grup sau cu fiecare 
elev în parte. Tn această direcție, mi 
s-ar părea oportun un sprijin mai 
serios acordat pedagogilor de către 
medicii școlari. Tn multe țări din 
lume, medicina școlară se ocupă nu 
numai de controlul epidemiologie la 
venirea elevilor din vacantă si de 
vaccinările sezoniere (la care din 
păcate se-rezumă astăzi și activitatea 
unora dintre medicii noștri școlari), 
ci în principal de igiena mentală și 
a procesului de

Pentru o mai 
colaborare între 
de specialiști 
pedagogi, 
pentru 
lucrului direct cu elevii a obser
vațiilor științifice asupra colectivu
lui de elevi, se pronunță și prof. 
Șt. A. lancu, de la Liceul din Șom- 
cuta Mare, județul Maramureș. „De 
multe ori. cunoașterea mediului fa
milial (natural și uman), cunoașterea 
temperamentului, caracterului și în
clinațiilor elevului. constituie în 
școală un scop în sine : observațiile 
rămîn. mai mult sau mai puțin con
știincios constatate si consemnate, 
în caietul dirigintelui. O altă sursă 
valorificată numai unilateral este 
medicul școlar, acolo unde el acti
vează serios. Să ne gîndim numai cit 
de utilă ar fi colaborarea medic-diri- 
ginte în investigarea unor fenomene 
psihice si mai ales cite măsuri cu 
efect instructiv-educativ s-ar putea 
lua !“

Fundamentarea științifică a 
cil personalului didactic, pe 
unei temeinice cunoașteri a fondului 
uman inestimabil încredințat școlii, 
reprezintă o cerință de prim ordin, 
o premisă sigură a reușitei în rea
lizarea misiunii înalte pe care par
tidul a dat-o școlii, de formare 
științifică și gcetătenească » tinerel 
generații

aparatele furnizează 
doar rezultatele, cel 
ce le interpretează 
este omul. Ti se răs
punde fidel abia cînd 
știi ce 
tiei

Apoi 
grăbit
din nou regulatoarele 
ce urmăresc sub ca- 
cțrane tainica geneză a 
substanței.

...Sfîrșttul 
lui. Pornesc 
CU maistrul 
deș șl | 
Gheorghe 
spre poarta combina
tului, dfscutînd despre 
evoluția rapidă și în
drăzneață a profesiei 
lor E un subiect pe 
care el tl abordează 
cu competență șl ma
turitate. cu conștiința 
participării lor la 
comp!erele reacții ce 
se desfășoară în Insta
lații. eii sentimentul 
că el sînt „dirijorii" a- 
cest»! Cast proces 
creator. Este senti- 

. meatul de care sînt 
sfăpîniti toți munci
torii combinatului de 
la Brazi Pentru că 
aici, ca tn toate uzi
nele ‘patriei, se naște 
continuu, zi de zi. o 
„substanță" care im
pregnează toată viața 
șl activitatea oameni
lor ; pasiunea si ab
negația închinate am
plului efort de con
strucție economică 
călăuzit de partid

învățămînt".
strînsă și fructnoasă 
diferitele categorii 

din 
psihologi.

finalizarea

școală — 
medici — 

tn practica

fenol, (și termlnd con
trolul la tablou.

— Tînăr — și totuși 
sînteți considerat omul 
cu cel mai vechi sta
giu în fabricarea fe
nolului...

— Adevărat. De zece 
ani piă ocup numai de 
acest proces tehnolo
gic. Pe lingă meserie, 
studiile. Am făcut li
ceul, școala tehnică șt 
poate că la anul intru 
la institutul de pe
trol și gaze. De mese
ria asta te legi atît de 
puternic incit n-o mai 
poți schimba, mai ales 
ctnd vrei s-o stăpi- 
nești bine.

— Dar instalațiile 
automatizate pot fi 
stăpînite mai ușor ?

— Intr-un fel, da. 
Să nu uităm însă că

industrială. Mal 
grabă 
pildă, 
hotel 
gară.

incintă 
de- 

te socotești, de 
în holul unui 

sau tntr-o aero- 
Trei oameni se

mun- 
baza
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Au cîștigat

® Voința Arad (tenis

întîlniri din

IERI LA FOTBAL
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CUPA ROMÂNIEI"
® Dinamo București (baschet)

Pe terenurile com
plexului sportiv Flo- 
reasca, din Capitală, 
au luat sfîrșit ieri ul
timele 
„Cupa României" la 
baschet masculip și

!
la tenis 
tav Dimitriu, 
tar general al F.R.B. 
și Ella Constantines- 
cu, antrenoare fede
rală Ia tenis de masă, 
IS au răspuns — cu a- 
cest prilej — unor în
trebări legate de des
fășurarea competiției 
puse de colaboratorul 
nostru Dan Iliescu.

— Care au fost o- 
blectivele urmărite 
prin organizarea a- 
cestei întreceri I 
Cum apreciați că 
s-au realizat ?

— în primul rînd, 
continuarea activită
ții competiționale re
gulate între campio
nate, și stimularea in
teresului pentru pro- 

Igătirea jucătorilor — 
a spus Octav Dimi
triu. Echipele au făcut 
un util rodaj pornind 
mai bine pregătite în 
noul campionat, cu 
posibilitatea de a veri
fica în concurs noii 
transferați. S-a desem
nat, totodată, repre
zentanta baschetului 
masculin în „Cupa 
cupelor", competiție 
europeană de largă 
popularitate. Deschisă 

I tuturor
competiția 
numeroase 
divizionare și de ca
tegorie inferioară, a- 
tingîndu-și, cred, sco
pul principal.

— La tenis de ma
să, concursul dotat cu 
„Cupa României" — 
a răspuns Ella Con- 
stantinescn — are un 

caracter restrîns, fiind 
rezervat numai jucă
torilor consacrați. El 
se dispută doar sub 
forma turneelor indi
viduale, masculin șl 
feminin, adiționîn- 
du-se punctele acor
date pentru locul o- 
cupat, în vederea sta
bilirii clubului cîști- 
gător al trofeului. Am 
urmărit forma selec- 
ționabililor la început 
de sezon, conturarea 
viitorului lot național. 
Am fi dorit o compe-

de masă. Oc- 
secre-

echipelor,
■ antrenat 

formații,

de masă)
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tiție, care, pornind 
de la faza județeană, 
să angajeze cît mai 
multe elemente și 
care să reflecte însăși 
titulatura ; dar la or
ganizarea ei s-a re
nunțat. In compensa
ție, s-a creat anul 
acesta divizia națio
nală pentru juniori.

— Ce plusuri sau 
minusuri puteți con
semna la sfirșitul 
întrecerilor 7

Octav Dimitriu: 
„Vreau să subliniez 
ca pozitivă com
portarea bună a u- 
nor echipe — Dina-

Ella Constantines- 
cu : „Desfășurarea
în sistem „fiecare 
cu fiecare" a turnee
lor individuale a dat 
prilejul unor confrun
tări deschise, prezen- 
tînd un tablou clar 
al valorii participan- 
ților. Din păcate ni
velul tehnic al meciu
rilor nu a fost ridicat, 
ritmul de joc a fost 
lent, iar învingătorii, 
scontați, urmau a se 
decide doar între Ale- 
xandru-Mihalca (fete) 
și Rethi-Giurgiucă 
(băieți). M-a surprins 
neplăcut forma slabă

CLASAMENT

«

Univ. Craiova

7 3 3 1

17—13 9
Farul 7 4 12 12— 8 3
U.T.A. 7 4 12 9— 6 9
Dinamo București 6 4 0 2 12— 5 8
A.S.A. Tg. Mureș 6 3 12 11— 7 7
Universitatea Cluj 6 3 12 14—11 7
Steaua 7 3 13 12— 9 7
Progresul 7 3 13 7— 7 7
Politehnica Iași 6 3 12 6— 9 7
Petrolul 7 3 13 5— 8 7
Dinamo Bacău 7 3 13 7—11 7
Vagonul Arad 7 2 2 3 13—16 6
Jiul 7 13 3 6— 6 5
F. C. Argeș 5 2 0 3 8—10 4
Rapid 7 12 4 4—10 4
Crișui 7 0 3 4 3—10 3

REZULTATE TEHNICE
• VAGONUL ARAD — UNIVERSITATEA CRAIOVA 4—4 (3—2). Au 

marcat: Macavei (min. 26), Boroș (min. 36) și Adam (min. 45 ți 89 — 
din 11 m) pentru arădeni; Ivan (min. 20) Oblemenco (min. 43) șl 
Neagu (min. 56 ți 69) pentru craioveni.

din țara dv. Pretutindeni am găsit 
multe inițiative interesante în do
meniul înzestrării industriale, turis
tic, al serviciilor publice și al 
construirii noilor locuințe, capabile 
să intereseze chiar și pe cel mai 
exigent vizitator.

Cu prilejul recentei vizite făcute 
în Italia de către președintele Con
siliului de Miniștri al României, 
Excelența sa domnul Ion Gheorghe 
Maurer, — a spus apoi oaspe
tele — am fost foarte bucuros 
să-l întimpin la Campidoglio și 
să-i aduc un omagiu de salut 
și de simpatie în numele popu
lației din Roma. în cursul actualei 
mele vizite în România, premie
rul Maurer m-a primit pe mine și 
pe ceilalți membri ai delegației 
noastre. Cu acest prilej au fost tre
cute în revistă unele aspecte alo 
relațiilor dintre cele două țări, în
deosebi cele privind intensificarea 
raporturilor culturale și economice. 
Sper ca acestea să se realizeze în 
interesul celor două popoare și al 
activității pe care cele două țări o 
desfășoară în Europa pentru apăra
rea păcii.

Oaspetele a exprimat recuno
ștința pentru ospitalitatea deosebit 
de afectuoasă cu care poporul ro
mân a întîmpinat delegația ita
liană.

C11 călătoria făcută în ultimele 
zile pe litoralul românesc și în 
Delta Dunării, Rinaldo Santini, pri
marul Romei, și ceilalți membri ai 
delegației municipalității din Roma 
și-au încheiat duminică vizitele fă
cute în țara noastră, la invitația Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

înainte de a părăsi România, Ri
naldo Santini a declarat corespon
dentului Agerpres pentru județul 
Constanța, Nicolae Simion : A- 
ceastă vizită s-a desfășurat în cli
matul de raporturi prietenești exis
tente între România și Italia. Ea 
ne-a permis, totodată, să reafirmăm 
conducătorilor și populației din 
București și din toată România ex
presia de prietenie și solidaritate a 
capitalei Republicii Italiene. întîl- 
nirile pe care le-am avut cu con
ducătorii municipalității din Bucu
rești, în afară de faptul că au dat 
posibilitatea administrațiilor celor 
două capitale să se cunoască și să 
discute unele aspecte comune vieții 
celor două orașe, au confirmat ne
cesitatea unei cunoașteri mai apro
piate între popoare, care creează 
premisele pentru o colaborare apro
fundată.

în timpul călătoriei mele în Ro
mânia am avut ocazia să vizitez 
orașul București și alte localități
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• DINAMO BUCUREȘTI — POLITEHNICA IAȘI 4—1 (1—1). Au 
marcat : Ghergheli (min. 2), Naghi (min. 50), Lucescu (min. 84) ți 
Pîrcălab (min. 89) pentru Dinamo ; Cuperman (min. 40) pentru Poli
tehnica.

ulti-

care 
patru

la fotograf... (faza din meciul-derbi 
Dinamo—Steaua)

Ca

mo 
Vat

DIN NOU „LINIA" A FOST 
FALIMENTARA...

ETAPA VIITOARE
(29 septembrie)

Progresul-Steaua, Dinamo Bueu- 
rești-Rapid, Politehnica Iași-Uni- 
versitatea Craiova, Vagonul-U.T.A., 
Crișui-Universitatea Cluj. Petrolul- 
A.S.A. Tg. Mureș, Farul-Jiui, F.C. 
Argeș-Dinamo Bacău.

începută destul de sum
bru (vezi partida Progre
sul—Petrolul, disputată sîm- 
bătă), etapa a Vil-a a cam
pionatului diviziei naționa
le A a continuat ieri, re- 
făcînd in parte, in ochii a- 
matorilor de fotbal, presti
giul competiției.

A fost o duminică a fi
neturilor infernale, cu im
plicații categorice asupra 
rezultatelor jocurilor. Cel 
puțin trei dintre partidele 
desfășurate și-au determi
nat învingătorii în ultime-

• A.S.A. TG. MUREȘ — STEAUA 3—2 (0—1). Au marcat: Ciutao 
(min. 71), Lucacl (min. 72) șl Mureșan (min. 82) pentru mureșeni ; 
Voinea (min. 37) șl Constantin (min. 71) pentru bucureșteni.

• JIUL — U.T.A. 1—1 (1—0). Au marcat : Naidin (min. 30) pentru 
Jiul ; Moț (min. 74) pentru U.T.A.

• FARUL — RAPID 4—1 (2—1). Au
Tufan (min. 37 șl 78) șl Ologu (min. 56) 
(min. 14) pentru Rapid.

marcat : Sasu (min. 20), 
pentru Farul ; Năsturescu

• DINAMO BACAU 
brovschl (min. 89).

• PROGRESUL 
(min. 86).

CRIȘUL 1—0 (0—0). A marcat : Dem-

PETROLUL 0—1 (0—0). A marcat: Grozea

• Meciul Universitatea Cluj — F.C. Argeș se dispută astăzi.

minute. Și, fără 
spectatorii de la

l« 20 de 
îndoială, .
Arad, Tg. Mureș și Bacău 
vor uita greu această după- 
amiază de fotbal, în care 
favoriții lor i-au obligat să 
traverseze toate nuanțele 
decepției și bucuriei (chiar 
și la Arad; o egalitate ob
ținută în ceasul al 12-lea 
fiind mai prețioasă decît o 
victorie la scor).

La Tg. Mureș s-a desfă
șurat, se pare, cel mai 
spectaculos meci al dumini
cii. Steaua a condus de

două ori, dar de fiecare 
dată a fost egalată, pără
sind, în cele din urmă, în
vinsă terenul. La Arad, Va
gonul și suporterii săi au 
avut de înfruntat ambițiile 
unui lider hotărît să spul
bere „vorbele" cu privire 
la ineficienta ta în depla
sare.

Capitolul eficacitate se 
menține însă la un nivel 
pozitiv ți s-ar putea ca du
pă jocul Universitatea 
Cluj—F. C. Argeș (care ur

mează 
să fie 
măcar 
goluri, 
camdată, sintem tentați să 
observăm, în numărul ma
re de goluri înscrise în ma
joritatea etapelor actualei e- 
diții a campionatului divi
ziei A, o consecință a at
mosferei mai degajate din 
competiție, atmosferă năs
cută pe baza măririi numă
rului de jocuri, prin 
țările făcute diviziei

Cronica zilei

să se dispute astăzi) 
depășită sau atinsă 
granița celor 30. de 
Vom vedea. Deo-

ajus- 
A.

CRONICI TELEGRAFICE

Duminică a plecat la Varna de
legația Ministerului Sănătății, care 
va participa la lucrările celei de-a 
18-a sesiuni a Comitetului regional 
pentru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății. Delegația este 
condusă de Ion Moraru, adjunct al 
ministrului sănătății.

★
Duminică a plecat spre Viena 

acad. prof. Horia Hulubei, pre
ședintele Comitetului pentru Ener
gia Nucleară, care va conduce de
legația română la lucrările celei 
de-a XII-a sesiuni a Conferinței 
generale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), 
ce se va desfășura între 24 și 30 
septembrie.

Din delegație mal fac parte 
Gheorghe Pole, ambasadoșul Ro
mâniei la Viena, reprezentantul 
permanent al țării noastre pe lîngă

A.I.E.A., Constantin Haraga, șef de 
serviciu în M.A.E., și Dumitru Ți- 
buleac, secretar la Misiunea Repu
blicii Socialiste .România pe lîngă 
A.I.E.A.

(Agerpres)
★

Duminică dimineața, în piața 
centrală a orașului Huedin a fost 
dezvelit un bust al lui Avram 
Iancu, realizat de sculptorul clu
jean Romul Ladea, maestru emerit 
al artei. în prezența a mii de parti- 
cipanți sosiți din județele Cluj, Să
laj și Bihor au fost evocate viața 
și personalitatea marelui revoluțio
nar român, luptele și acțiunile des
fășurate, în numele libertății și 
dreptății sociale, de revoluționarii 
de la 1848. Manifestarea s-a în
cheiat cu un program cultural-ar-» 
tistic.

(care ți-a conser- 
trofeul), Steaua, 

Politehnica — ca și 
calitatea jocului pres
tat de ele. M-a bucu
rat, de asemenea, fap
tul că locurile în tri
bune au fost solici
tate. Nu pot trece 
însă cu vederea peste 
calitatea scăzută a ar
bitrajelor. Este de ne
înțeles ca la o săptă- 
mînă după încheierea 
unui curs pe țară al 
arbitrilor să existe a- 
tît de mari diferențe 
de interpretare. Nu a 
mulțumit nici întîlni- 
rea decisivă, prea în
cărcată psihologic".

CAMPIONATE

CICLISM
Prima probă a campionatelor nafio

nale de ciclism pe pistă, viteză, s-a în
cheiat ieri cu victoria iînărului alergă
tor FI. Negoescu (Steaua). Astăzi, 
velodromul Dinamo de la ora 16,30, 
loc proba da 1 000 m cu start de 
loc.

pe 
are
pe

MOTOCROS
Ieri pe circuitul din șoseaua Panfeli- 

mon s-a desfășurat etapa finală a cam
pionatelor nafionale de motOcros. La 
clasa 250 cmc a cîștigat metalurgistul 
Cr. Dovids. La clasa 500 cmc, după o 
luptă sfrinsS, tricoul de campion l-a îm
brăcat O. Puiu (Steagul roșu Brașov).

HANDBAL
Meciurile

Capitals au
de handbal programate în 
luat sfîrșit cu următoarele

a cîștigătoarei recen
tului „Criteriu euro
pean pentru tineret", 
Carmen Crișan, 
a pierdut 
jocuri".

★
Rezultate din 

ma zi : baschet : Di- 
namo-Steaua 90—70 
(50—28) ; Politehnica- 
I.C.F. 75—69 (63—63) 
(32—32) ; tenis de 
masă: A. Rethi-D. 
Giurgiucă 3—1 ; Ale
xandru M.-E. Mihal- 
ca 3—1. La juniori 
au- cîștigat Mariana 
Stoian și Macovei 
Cornel.

COMPETIȚII
rezultate: Progresul — Textila Buhuși (f.) 
15—8; Rapid — Universitatea (f.) 
10—9 ; Universitatea — Dinamo Brașov 
(m.) 17—15.

POLO
Rezultate din campionatul national ■ 

Progresul — Vagonul Arad 3—2 ; Dina
mo — I.C.F. 4—0 ; Politehnica Cluj — 
Rapid 5—5 ; Crișul — Steaua 3—6.

Cronicarul partidei Dinamo Bucu- 
rești-Politehnica Iași este într-o si
tuație dificilă, încercînd să determine 
justețea scorului înregistrat, 4—1 
(1—1). Luînd în considerare numărul 
neobișnuit de mare de ocazii de a 
înscrie pe care și le-au creat bucu- 
reștenii, ca și absoluta valabilitate a 
golurilor marcate de către el, se 
poate spune, fără nici o reticență, că 
rezultatul este favorabil pentru... 
ieșeni. Dar, avînd în vedere întreaga 
desfășurare a meciului, aproape e- 
gala contribuție a celor două forma
ții la reușita jocului, cele trei goluri 
diferență nedreptățesc pe oaspeți.

Și atunci 7 Atunci, pentru a da o 
explicație valabilă, trebuie să spu
nem, aici, că înfrîngerea la scor a 
ieșenilor se datorește în oarecare 
măsură unui păcat mai vechi, persis
tent chiar și în noua alcătuire : fai
moasa linie a apărătorilor acestei 
echipe. Această „linie", care a îngă
duit înaintașilor dinamoviști să re
zolve relativ ușor sarcina pe care o 
au : înscrierea golurilor. Și, astfel, 
Ghergheli, Naghi, Lucescu și Pîrcă
lab au marcat din poziții deosebit de 
clare. Pentru oaspeți marcase Cu
perman.

Vedeta partidei a fost, fără îndo
ială, Lucescu — omniprezent în atac 
și apărare. Ne-au mai plăcut Boc, 
Ștefan și Ghergheli, de la Dinamo și 
Contardo, Ștefănescu, Lupulescu și 
Cuperman de la Politehnica. Si, pen
tru a completa aprecierile, să subli
niem calitatea de ansamblu a parti
dei : cotă de spectaculozitate ridi
cată, faze pe poartă numeroase, exe
cuții tehnice reușite.

V. P.

toria revenind mureșenilor. în con
tinuare, cei peste 15 000 de spectatori 
au urmărit cu interes fazele specta
culoase, cu numeroase ocazii de go
luri.

VICTORIE FARA GLORIE, 
LA BACAU

Dinamoviștii băcăoani se pot fe
licita pentru cele două puncte pe 
care le-au obținut în jocul cu Crișul 
Oradea. Ei au practicat un’joc în- 
cîlcit, fără orizont. Crișul ar fi me
ritat cel puțin un meci egal și l-ar 
fi putut realiza dacă atacanții care 
au pătruns, deseori, spre poarta lui 
Ghiță nu s-ar fi pripit. Puncttil dorit 
le-a scăpat în ultimul minut de joc, 
cînd Dembrovschi a reușit la o în
vălmășeală să introducă mingea în 
poarta orădenilor. Se poate spune 
că a fost un joc anost, care a nemul
țumit cele cîteva mii de spectatori 
prezenți în această duminică pe sta
dionul din Valea Bistriței. <» /

de un arbitraj competent: D. 
cescu (București).

CRIZA RAPIDULUI
SE ADÎNCEȘTE...

Isă-

Fa-Și meciul de la Constanța, cu 
rul, a arătat că, la Rapid, criza con
tinuă și tinde să ia forme neplăcute 
pentru echipa feroviară. Cînd spu
nem acest lucru nu avem în vedere 
numai înfrîngerea categorică reflec
tată de scor, ci, în primul rînd, jocul 
dezorientat pe care-1 practică atît în 
apărare cit și în atac, unde doar Co- 
dreanu șl Năsturescu (accidentat în 
min. 29 și înlocuit) au încercat să mai 
amintească despre fostul Rapid.

Echipa bucureșteană a licărit pu
țin, la începutul partidei, dar a ce
dat apoi, treptat, inițiativa, ajungînd 
să fie grogy, în final, și privind cu 
disperare ceasul. Și dacă scorul a fost 
de numai 4—1 pentru Farul, asta se 
datorește nu atît apărării rapidiste, 
cit ratărilor copilărești ale constăn- 
țenllor.

RESURSE EFICIENTE
In economia forestieră
(Urmare din pag. I)

BOX
Ieri s-s desfășurat în Capitală prima 

reuniune de box din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa Metalul". In meciul 
vedetă, campionul tării la cat. pană, Si- 
mion Aurel (Cimpulung Muscel), l-a în
vins la puncte pe „olimpicul” C. Stanev 
(Dinamo).

LA ARAD, A PLOUAT 
ȘI CU... GOLURI

DOUA MINUTE SENZAȚIO 
NALE LA TG. MUREȘ

Desfășurat pe un teren desfundat 
din cauza ploii care a căzut tot 
timpul, meciul dintre A.S.A. Tg. 
Mureș și Steaua București a fost 
spectaculos, mai ales în repriza a 
doua, cînd au fost antrenate toate 
forțele ambelor echipe. în prima re
priză, domină Steaua datorită unei 
superiorități tehnice nete. După 
pauză, gazdele atacă insistent și au 
reușit de două ori consecutiv să ega
leze ; minutele 71 și 72, cînd balonul 
s-a plimbat vertiginos de la o poartă 
la alta, au decis soarta meciului, vic-

Pe un timp ploios, partida desfă
șurată la Arad s-a încheiat cu un 
echitabil rezultat de egalitate, în- 
scriindu-se o „ploaie" de goluri (8). 
în ciuda faptului că gazdele aveau 
un avantaj de un gol la pauză, n-au 
rezistat ritmului impus de studenții 
craioveni în partea a doua a întîlnirii. 
Dimpotrivă, erau chiar pe punctul de 
a pierde pe teren propriu dacă la un 
ultim atac în min. 90 nu ar fi obți
nut egalarea printr-un penalti. De 
altfel, în această partidă echipele au 
furnizat un joc dîrz, un spectacol in
teresant prin evoluția scorului.

Atuul principal al oaspeților a fost 
excelenta pregătire fizică și in con
secință acomodarea rapidă cu tere
nul alunecos. în plus ei au benefi
ciat de aportul substanțial al celor 
doi mijlocași — Strîmbeanu și Ivan 
— care au depus o activitate inepui
zabilă. Arădanii au corespuns doar 
în prima repriză, cînd au acționat cu 
mai multă siguranță și au păstrat 
echilibrul de forțe pe teren. Cu toate 
că au înscris patru goluri, cel mai 
slab compartiment al lor a fost ata
cul care, în special, în repriza se
cundă, n-a realizat decît o singură 
acțiune mai periculoasă. De remar
cat că toate golurile localnicilor au 
rezultat din faze fixe. Partida s-a 
bucurat de o deplină sportivitate ți

SETEA DE PUNCTE 
A JIULUI SATISFĂCUTA 

DOAR PE JUMĂTATE

Setea de puncte a formației Jiul 
nu a fost satisfăcută nici în partida 
de duminică decît... pe jumătate, deși 
a devenit o tradiție ca atunci cînd 
joacă acasă toate pronosticurile să-i 
dea cîștig de cauză. La fel au în
clinat părerile șl în prima repriză a 
întîlnirii cu U.T.A. După aspectul 
general al jocului — caracterizat prin 
faze de uzură — se credea că re
zultatul final a fost pecetluit încă din 
min. 30 al primei reprize cînd Naidin, 
extrema stingă a Jiului fructifică 
impecabil o centrare.

Dar, accidentarea lui Gheorghevici 
ți a portarului Zamfir a făcut ca 
speranțele minerilor într-o victorie 
pe teren propriu să fie spulberate.

Egalarea arădenilor survine totuși 
în min. 74 prin golul înscris de Moț 
care trage peste apărarea Jiului strîn- 
să buchet în careu.

I

ÎN DIVIZIA B

Chimia Suceava

LUMEA LARGDIN
• NOU RECORD IUGOSLAV LA ATLETISM. — 

Cu prilejul unui concurs de atletism care a avut 
loc la Sarajevo, sportivul iugoslav Nedo Farcici a 
stabilit un nou record al țării sale în proba de 
10 000 m cu performanța de 28’48”8/10.

• A 8-A PARTIDA SPASSKI — KORCINOI. 
Boris Spasski și Viktor Korcinoi, — care-și dis
pută la Kiev meciul pentru desemnarea salange- 
rului la titlul mondial de șah — au susținut a 8-a 
partidă : ea s-a întrerupt la mutarea 41. în pre
zent scorul este favorabil lui Spasski cu 4,5—2,5 
puncte.

• CEA DE-A 37-A EDIȚIE a „Turului ciclist a) 
Veneției” a fost cîștigată de italianul Alberto della 
Torre, care a parcurs 253,300 km în 6h 30’ (medie 
orară 38,922 km). Belgienii Van Schil și Eddy 
Merckx au sosit după 4 min. Campionul mondial, 
Vitorlo Adorni, a abandonat.

regată, cel mai bun rezultat a fost înregistrat de 
echipajul Iugoslaviei. Cea de-a doua regată a re
venit echipajului Suediei. După două regate, în 
clasamentul general, echipajul României se află 
pe locul 9.

• LA SOFIA a început un concurs internațional 
de natație la care participă sportive și sportivi 
din R.D. Germană. Polonia, România, Ungaria Ș> 
Bulgaria. în prima zi a competiției, înotătorii ro
mâni au obținut două victorii. Proba de 100 m 
fluture a fost cîștigată de Nicoleta Ștefănescu 
(l'10”6'10), iar cea de 400 m liber a revenit iul 
Dionisie Naghi (4’35”9/10).

• „TOUR DE L’AVENIR", competiție rezervată 
cicliștilor amatori, a programat ieri dimineața pri
ma parte a ultimei etape, care s-a desfășurat pe 
distanța de 93 km între Forbach si Champigneulles 
Victoria a revenit belgianului Vlaeminck, crono
metrat în 2h 36’55”. Partea a doua a ultimei etape, 
disputată contracronometrului pe 
km (Champigneulles—Nancy), a 
nul Vlaeminck în 22’29”3/10.

învingătorul competiției este 
Pierre Boulard.

o distanță de 16 
cîștigat-o belgia-

francezul Jean

O CAMPIONUL EUROPEAN 
clasa „snipes" se desfășoară la

DE YAHTING
Izmir. în prima

• RECORD MONDIAL LA ARUNCAREA 
GREUTĂȚII. — In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Frankfurt pe Oder, sportiva 
Margit Gummel (R.D. Germană) a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea greutății. Ea a arun
cat bila de oțel la 18,87 m.

• „MARELE PREMIU AL NAȚIUNILOR", com
petiție de ciclism contracronometru 
(73,500 km), a fost cîștigată de 
mondi. El a realizat timpul de 
orară 47,518 km). Performanța 
tuie un nou record al probei, 
de 46,843 km și aparținea din 
lui Anquetil.

individual 
italianul Felice Gi- 
lh 32’48”2/10 (medie 
lui Gimondi consti- 
Vechiul record era 
anul 1965 francezu-

și C.F.R. Cluj în frunte I
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Electronica “ 
Obor—Portul Constanța 3—0 ; Meta- B 
Iul București—Poiana Cîmpina 5—0 ; H 
Oțelul Galați—Politehnica Galați ” 
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Seria I. C.F.R. 1
Brăila 0—0 ; Metrom Brașov—Steagul 
roșu 0—0 ; Chimia Suceava—Gloria 
Bîrlad 2—1 ; Dunărea Giurgiu- 
tehnica București 3—2 ; Electronica

0—0 ; Flacăra Moreni—Ceahlăul Pia
tra Neamț 2—1.

După 7 etape, conduce Chimia Su
ceava (cu 10 puncte). Același număr 
de puncte îl are și Oțelul Galați, dar 
cu un golaveraj mai slab.

Seria a Il-a. Chimia Rm. Vîlcea— 
Electroputere Craiova 0—1 ; C.S.M. 
Sibiu—Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
3—1 ; Metalul Tr. Severin—C.S.M. 
Reșița 2—0 ; C.F.R. Cluj—Gaz metan 
Mediaș 2—1 ; A. S. Cugir—C.F.R. Ti
mișoara 2—1 ; C.F.R. Arad—Minerul 
Baia Mare 1—0 ; Olimpia Oradea— 
Medicina Cluj 2—0 ; Politehnica Ti
mișoara—Metalul Hunedoara 2—1.

După 7 etape, în clasament același g 
lider : C.F.R. Cluj (cu 11 puncte). - |

produc sortimente la care se mai în
registrează pierderi — situație întîl- 
nită la I.F. Nehoiu, Curtea de Argeș, 
Novaci și Lugoj. Cauzele ? Menține
rea unor defecțiuni în organizarea 
procesului tehnologic, care influen
țează nefavorabil consumul specific 
de materii prime și materiale, cali
tatea produselor și consumul de ma
noperă în diferite faze de lucru.

Așa stînd lucrurile, asupra căror 
pîrghii trebuie acționat în întreprin
derile amintite pentru a se lichida 
neîntîrziat pierderile ? Rămîne în 
actualitate, mai întîi, aprovizionarea 
cu materiale in calitățile și dimen
siunile corespunzătoare, eliminarea 
rebuturilor, a consumurilor specifice 
exagerate și diminuarea Ia maximum 
a deșeurilor tehnologice. Există reale 
posibilități să se evite formarea da 
stocuri supranormative ce imobili
zează fondurile bănești și generează 
credite bancare restante, purtătoare 
ale dobînzilor penalizatoare, care în
carcă nejustificat prețul de cost al 
producției. în acest sens, conducerile 
întreprinderilor forestiere Stîlpeni, 
Tg. Neamț, Baia de Aramă. Năsăud 
și Huedin au datoria să înlăture cit 
mai repede fenomenul suprastocării 
și, implicit, consecințele legate de el. 
De ce mari rezerve dispune econo
mia forestieră în domeniul reducerii 
prețului de cost se desprinde din ur
mătoarele calcule : în cadrul acțiunii 
întreprinse în lunile' iunie și iulie al# 
acestui an, privind micșorarea chel
tuielilor materiale de producție, s-au 
stabilit soluții care vor asigura obți
nerea pînă la sfirșitul anului a unei 
economii de aproape 12 milioane Iei. 
Soluțiile vizează economisirea unor 
importante cantități de materiale 
lemnoase, lacuri nitrocelulozice și 
poliesteyi, stofă pentru mobilă. Iar 
prin extinderea acestor măsuri, în 
anii 1969 și 1970 se vor reduce chel
tuielile materiale cu încă 64 mili
oane lei.

Economicitatea producției poate 
crește și pe seama diminuării chel
tuielilor de manoperă pe unitate de 
produs, domeniu în care factorul 
principal îl constituie sporirea ne
contenită a productivității muncii si 
aceasta prin îmbunătățirea normării 
muncii, în concordanță cu gradul de 
înzestrare tehnică a fiecărui loc de 
muncă. Nu putem admite neîndepii- 
nirea planului la productivitatea 
muncii și acest lucru trebuie bine în
țeles de întreprinderile forestiere 
Bozovici, Toplița, Vrancea, Caran
sebeș, Roznov — restanțiere în acest 
an la indicatorul amintit. Concomi
tent, nu se pot tolera nici „pauzele" 
în folosirea rațională a forței de 
muncă, asigurîndu-se un raport just 
între muncitorii ocupați nemijlocit 
în producție și celelalte categorii de 
personal, diminuarea volumului de 
muncă la lucrările auxiliare prin me
canizarea acestora. în reducerea sub
stanțială a învoirilor și absențelor.

Mai buna folosire a timpului de 
lucru trebuie însă corelată cu crește
rea gradului de utilizare a instala
țiilor și mecanismelor in exploatările 
forestiere și în unitățile de industria
lizare a lemnului, prin asigurarea 
stocurilor suficiente de materiale la 
rampă și in depozite, prin respecta
rea riguroasă a graficelor de între
ținere și reparații. în această pri
vință dispun de rezerve întreprinde
rile forestiere Cluj, Hațeg, Baia de 
Aramă, Năsăud, precum și fabricile 
de plăci fibrolemnoase și furnir din 
cadrul complexelor de industrializare

a lemnuluf Sighet și Turnu Severin. 
Sarcina fructificării rezervelor inter
ne în domeniul ridicării coeficientu
lui de utilizare a parcului auto, re
vine și I.M.T.F.-urilor. Aici, prin in
troducerea celor mai bune metoda 
de întreținere și reparare a mijloa
celor tehnice — cu cheltuieli minima 
— și prin creșterea randamentului în 
folosirea autotrenurilor forestiere se 
pot înregistra însemnate economii pa 
metrul cub de material transportat, 
surse sigure de rentabilizare, de mă
rire a gradului rentabilității pro
ducției.

De cîștigat au întreprinderile mi
nisterului și prin înlăturarea refuzu
rilor datorită calității necorespunză
toare a Unor produse, unor defec
țiuni in ceea ce privește ambalarea 
și livrarea mărfurilor, a penalizărilor 
pentru nerealizarea contraotelor eco
nomice. Menținerea refuzurilor da 
mărfuri — ca in cazul întreprinderi
lor forestiere Piatra Neamț, Gheor- 
ghieni, Sibiu, Comănești, Gura Hu
morului — reprezintă un fenomen ca 
nu mai poate fi îngăduit. Și acesta 
unități au toate condițiile și trebuie 
să livreze produsele la caracteris
ticile calitative, prevăzute în con
tractele încheiate cu beneficiarii.

După cum se vede, economia fores
tieră are de îndeplinit, în continuare, 
importante sarcini pentru asigurarea 
unor acumulări sporite, a unei renta
bilități ridicate în toate domeniile 
activității productive. Realizarea lor 
trebuie să se împletească mai bine 
cu organizarea superioară a produc
ției și a muncii. Studii s-au întoc
mit, măsurile se cunosc și de aceea 
nimic nu poate să impieteze aplica
rea lor riguroasă în practică. Printre 
studiile efectuate și prevăzute a se 
extinde în acest an se numără înlo
cuirea unor transporturi pe C.F.F. 
cu mijloace auto, aplicarea cojitului 
mecanic la lemnul subțire, utilizarea 
lemnului C.R, la fabricarea lăzilor, 
organizarea reparării centralizate a 
utilajelor din exploatări, a recondi- 
ționării furnirelor tehnice în bandă 
la fabricile de placaje, reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale.^ Aceste studii și 
altele similare au ca efect direct di
minuarea, în continuare, a prețului 
de cost și creșterea rentabilității în
treprinderilor.

Rezultate favorabile se vor obțin# 
și în silvicultură, transporturi și ac
tivitatea de construcții forestiere, 
deoarece și în aceste sectoare, anul 
acesta, s-a extins acțiunea de organi
zare științifică a producției și a 
muncii. Studiile elaborate pînă acum 
în sectorul de transporturi forestiere 
urmăresc în mod deosebit reducerea 
pierderilor. Pînă în prezent se pre- 
limină obținerea, în acest an, a unui 
spor de producție de 20 milioane lei 
și acumulări de 14 milioane lei, reali- 
zîndu-se o diminuare substanțială a 
pierderilor ce se mai înregistrează 
în acest sector.

Este de datoria comitetelor de di
recție atît din întreprinderile ,cara 
își _maj încheie activitatea cu pier
deri, cît și din cele care maț produc 
sortimente nerentabile, să aplice ne
condiționat soluțiile depistate și cu 
sprijinul specialiștilor să stabilească 
alte măsuri temeinice de lichidară 
totală a acestora într-un timp cît 
mai scurt. Importante sînt, în acest 
sens, eforturile proprii ale colective
lor de întreprinderi, tenacitatea cu 
care ele nu vor da nici un pas înapoi 
de la scopul final : creșterea efi
cienței activității economice.
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CONVOCATĂ DE 0JUKWU

internațională
Acord româno-venezuelean

de dezvoltare

LAGOS 22 (Agerpres). — Pe mă
sură ce forțele federale nigeriene 
își continuă ofensiva, situația mi
litară a biafrezilor a devenit de
zastruoasă. Nu va mai trece mult 
timp — consideră observatorii po
litici — și biafrezii vor pierde con
trolul asupra ultimelor orașe im
portante pe care le dețin încă — 
Umuahia și Okigwî. Aeroportul Obi, 
din apropiere de Okigwi, a fost 
preluat deja de forțele federale ni
geriene Pista de aterizare amena
jată pe drumul Uli-Ihiala este în 
momentul de față singura legătură 
a biafrezilor cu lumea din ex
terior.

în această situație, liderul bia- 
frez, Odumegwu Ojukwu, a con
vocat de urgență la Umuahia pe tri
mișii Biafrei în diverse țări pentru 
a obține ajutor. Observatorii po
litici consideră că în momentul de 
față biafrezii vor trebui să aleagă 
între renunțarea la secesiune și con
stituirea unui „guvern în exil", 
care să asigure desfășurarea ope
rațiunilor de guerilă.

IRAK Promulgarea
unei noi constituții
provizorii

BAGDAD 22 (Agerpres). — In 
Irak a fost promulgată o nouă 
Constituție provizorie — a anunțat 
postul de radio Bagdad. Noua Con
stituție precizează că „Republica 
irakiană este un stat democratic- 
popular'. care „garantează liberta
tea de opinie și protejează liberta
tea cultului". Consiliul Comanda
mentului Revoluției, format la 23 
iulie 1968, după lovitura de stat de 
la 17 iulie, este cea mai înaltă au
toritate a țării. Pînă la alegerea 
noii Adunări Naționale, acest Con
siliu are împuternicirea de a pro
mulga legi. (Pînă în prezent nu a 
fost fixată data la care urmează 
să aibă loc alegerile parlamentare).

a relațiilor (
CARACAS 22. — Trimisul spe

cial Agerpres, V. Oros, transmite i 
în urma convorbirilor avute la Ca
racas de delegația guvernamentală 
română, condusă de Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, intre România și 
Venezuela a fost semnat un acord 
de dezvoltare a relațiilor economice, 
în numele guvernului român acor
dul a fost semnat de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștrii Gheor
ghe Rădulescu, iar în numele gu
vernului venezuelean de ministrul 
afacerilor externe, Ignatio Iribar- 
ren Borges.

La ceremonia semnării, care a 
avut loc la Palatul Ministerului de 
Externe, au fost de față Reinaldo 
Leandro Mora, prim-ministru și 
ministrul relațiilor interne, Jose 
Antonio Mayobre, ministrul mine
lor și hidrocarburilor, Raul Nass, 
adjunct al ministrului de externe, 
membrii și experții celor două de
legații, funcționari superiori din 
Ministerul de Externe și Ministerul 
Dezvoltării Economiei Naționale, 
conducători ai Federației Camere
lor de Comerț și Industrie din Ve
nezuela. în document se stipulează 
că reprezentanții celor două țări 
au căzut de acord să adopte mă
suri care să ducă la intensificarea 
schimburilor comerciale , și a coo
perării economice și tehnice în con
diții reciproc avantajoase. Părțile 
își exprimă interesul de a dezvolta 
cooperarea economică și tehnică, îu 
special în domeniul petrolier, al 
industriei miniere și de utilaj agri
col și al industriei forestiere.

Reprezentanții ambelor țări, se 
spune în document, își exprimă 
satisfacția pentru rezultatele pozi
tive la care s-a ajuns în cursul tra
tativelor purtate de grupele mixte 
de lucru în domeniile petrolier, 
minier și petrochimic. Acordul 
prevede crearea unei comisii mixte, 
stabilindu-se obiectivul și atribu
țiile concrete ale acesteia.

Cu prilejul semnării acordului, 
ministrul venezuelean al afacerilor 
externe, Ignatio lribarren Borges, 
a exprimat satisfacția guvernului 
său față de vizita 
mâne și rezultatele 
urma convorbirilor 
ind convingerea că
reprezintă un pas important pe ca
lea dezvoltării multilaterale a re
lațiilor între România și Venezuela.

BOGOTA. — La 21 septembrie, 
delegația guvernamentală română, 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte ale Consiliului de 
Miniștri, a sosit în Columbia. La 
aeroportul din Bogota, delegația a 
fost întîmpinată de Jorge Valencia, 
ministrul pentru problemele comer
țului exterior, funcționari superiori
din Ministerul Afacerilor Externe, 
alte persoane oficiale columbiene.

R.F.G. — Aspect de la o mare demonstrație de masă pentru interzicerea 
Partidului național-democrat de orientare neonazistă

vietnamul de sud Acțiuni ofensive

ale forțelor
SAIGON 22 (Agerpres). — Dumi

nică dimineața au continuat atacu
rile forțelor patriotice asupra ba
zelor americane de la Da Nang și 
Chu Lai. După cum relatează agen
ția U.P.I., aproximativ 180 de rache
te au fost trase asupra celor două 
baze într-un atac surpriză care a 
durat o oră și 35 de minute. Agen
ția Reuter relatează că patrioții 
au declanșat apoi un atac de ar
tilerie care a provocat pagube ce
lor două baze.

Concomitent cu aceste atacuri, 
forțele patriotice au declanșat o 
serie de acțiuni de hărțuire îm
potriva trupelor americane și sud- 
vietnameze la 15 mile de Da Nang. 
Agenția France Presse relatează că

0 REMARCABILA REALIZARE ȘTIINȚIFICA

STAȚIA SOVIETICA „Z0ND-5“

MOSCOVA 22 (Agerpres). — După un zbor de șapte zile po 
traseul Pămînt—Lună—Pămînt, stația cosmică automată sovietică 
„Zond—5“ s-a reîntors pe Pămînt — transmite agenția TASS.

Pentru prima oară în lume — relevă agenția citată — un apa
rat cosmic sovietic care a înconjurat Luna s-a reîntors cu succes 
pe Pămînt cu cea de-a doua viteză cosmică, obținînd o mare canti
tate de informații științifice.

CAIRO

CAIRO 22 (Agerpres). — In 
aula Universității din Cairo s-a 
încheiat sesiunea Congresului Na
țional al Uniunii Socialiste Arabe. 
Dezbaterile și rezoluțiile adoptate 
au evidențiat necesitatea mobili
zării tuturor resurselor materiale 
și morale în vederea lichidării ur
mărilor războiului arabo-israelian 
din vara anului trecut.

în cadrul actualei sesiuni au 
fost desemnați cei 150 de membri 
ai Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe. Dintre aceștia, 
125 au fost aleși, iar 25 desemnați 
de președintele Nasser. Printre 
membrii noului Comitet Central 
se află Mahmoud Fawzi, consilier 
prezidențial pentru afacerile exter-

ALE
(Urmare din pag. I)

culnțe pentru săraci, dintre care 
600 000 în acest an.

„Dispersarea ghetourilor" — pen
tru care pledează în ultimul timp cu 
insistență numeroase personalități 
politice, își află originea și în șo
majul cronic. Procentul șomerilor 
este de 6,4 la sută în rîndul oameni
lor muncii de culoare. Este un pro
cent de două ori mai ridicat decît cel 
înregistrat la forța de muncă albă. 
El crește catastrofal în unele orașe 
mari, cum ar fi Chicago (40 la sută) 
sau New York (mai exact, Harle- 
mul, unde șomerii reprezintă 20 la 
sută din populația de culoare aptă 
de muncă). încă și mai gravă este 
existența unui procent foarte ridicat 
al șomajului în rîndul tinerilor negri 
(24,7 la sută). Ca un remediu, Comi
sia pentru cercetarea violentei a pro
pus ca în următorii trei ani să se 
creeze două milioane de Iqcuri de 
muncă (un milion de către stat și alt 
milion de către business). Președin
tele Johnson a preconizat, însă, crea
rea pînă în 1971 a 500 000 locuri de 
muncă numai șl chiar și această ten
tativă a șefului puterii executive a 
fost calificată în Congres drept un 
plan „prea ambițios".

Adiacentă șomajului este șl pro
blema acelora care nu au nici o pre
gătire. Șomerii și muncitorii necall- 
ficațl compun mal mult de jumătate 
din întreaga populație neagră. Iată

patnotice
patrioții au atacat de asemenea cu 
rachete de 122 mm importanta bază 
americană de pe Muntele de mar
mură, unde se află o flotilă de 
elicoptere Pentru a contracara ac
țiunile patrioților, bombardiere gi
gant B-52 au bombardat concen
trările de trupe ale forțelor pa
triotice în trei regiuni sud -vietna
meze : Hoi An, Tai Ninh și Bien 
Hoa.

Pe de altă parte, la Saigon s-a 
anunțat că autoritățile militare a- 
mericane au instituit 
pentru a elucida un incident care 
s-a produs recent și în cursul că
ruia 14 soldați australieni au fost 
răniți în urma unui bombardament 
american.

o anchetă

AGENȚIILE

DE PRESA

TRANSMIT:
Numeroși tineri italieni 

au demonstrat pe străzile 
orașului Milano, cerind lichi- 
darea bazelor militare americane de 
pe teritoriul Italiei și retragerea țării 
lor din N.A.T.O.

delegației ro- 
obținute în 

avute, sublini- 
această vizită

ne, Aii Sabri, fost vicepreședinte 
și secretar general al Uniunii So
cialiste Arabe, Mohamed Heykal, 
redactor șef al ziarului „Al 
Ahram"

Comitetul Central are misiunea 
de a pregăti Gonstituția, care va 
fi supusă unui referendum popular, 
după înlăturarea urmărilor 
nimentelor din iunie 1967.

Luînd cuvîntul cu ocazia 
ierii lucrărilor Congresului

eve-

înche
Na

țional al Uniunii Socialiste' Arabe, 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a cerut cetățenilor egipteni 
să manifeste „răbdare și dîrzenie" 
în actuala conjunctură din Orien
tul Mijlociu.

POPULAȚIEI
de ce, accesul spre învățătură și ca
litatea învățămintului constituie ele
mente fundamentala ale oricărui 
efort de ameliorare a situației ne
grilor. In această privință, starea de 
lucruri este deplorabilă. Școlile ghe
tourilor sînt supraaglomerate, iar 
cunoștințele predate și asimilate nu 
oferă tinerilor o pregătire substan
țială. Accesul spre gra’de superioare 
de pregătire este strict limitat de un 
numerus clausus neoficial, dar efec
tiv. Din 30 000 de diplome emise de 
școlile superioare, numai 700 revin 
negrilor. In universitățile america
nilor. procentul studenților de cu
loare este de 3 la sută. Și chiar acei 
tineri negri care au reușit să depă
șească obstacolele și să obțină o ca
lificare superioară, ajung în cele din 
urmă în așa numitele „dead-end 
jobs", posturi fără perspectivă.

Neliniștitoarele cifre citate dau 
substanță incontestabilă revendicări
lor de bază ale populației de culoare, 
exprimate cu claritate de participan- 
ții la „marșul săracilor" : locuri de 
muncă, programe consistente de în- 
vățămînt, asigurarea de slujbe pen
tru cei ce urmează cursurile de pre
gătire profesională, locuințe la pre
turi accesibile. Se apreciază că sa
tisfacerea acestor revendicări ar ne
cesita cheltuieli în sumă de 25 mili
arde dolari. Dar, scrie revista „News
week", aceste fonduri nu vor fi dis
ponibile înainte de a se pune capăt 
războiului din Vietnam. (Cu titlu de

In decursul zborului au fost ve
rificate sistemele și agregatele sta
ției pentru manevre pe traiectorie 
ți întoarcerea pe Pămînt.

Sistemele de control al zborului 
stației ți mijloacele radiotehnice de 
măsurare a parametrilor traiecto
riei ei au asigurat îndeplinirea sar
cinilor trasate.

Programul de cercetare științifică 
a spațiului cosmic și de încercare 
complexă a sistemelor și agregate
lor de bord ale stației automate 
„Zond-5" au fost îndeplinite în în
tregime.

Zborul încununat de succes al 
stației „Zond-5“ pe traseul Pămî'nt.- 
Lună-Pămînt și întoarcerea e«- 
Pămînt într-o regiune stabnrtă 
dinainte reprezintă o realizare re
marcabilă a științei și tehnicii "so
vietice.

A fost rezolvată o nouă proble
mă științifică ți tehnică și au fost 
deschise perspective largi pentru 
cercetarea îh continuare a spațiului 
cosmic ți a planetelor sistemului 
solar cu ajutorul stațiilor cosmice 
automate și reîntoarcerea pe Pă- 
mtnt cu datele obținute.

La 21 septembrie, ora 18,54, ora 
Moscovei, stația „Zond-5“ a pătruns 
în atmosfera Pămîntului cu a doua 
viteză cosmică (aproape 11000 
metri pe secundă) și a amerizat 
într-o regiune stabilită 
din Oceanul Indian, 
avut loc la ora 19,08, 
tntr-un punct avlnd 
32 grade 38 minute 
dică și 5 grade 33 minute longitu
dine estică.

Mișcarea stației tn atmosferă in 
timpul frînării aerodinamice a ur
mat o traiectorie balistică — con
tinuă agenția TASS Amerizarea 
stației după frinarea aerodinamică 
a fost efectuată cu ajutorul unui 
sistem de parașutare. Stația auto
mată împreună cu aparatura știin
țifică a fost recuperată la 22 sep
tembrie la bordul unei nave sovie
tice de cercetări și salvare.

în cursul zborului stației auto
mate „Zond-5" au fost efectuate: 
înconjurul Lunii, cercetări științi
fice în spațiul cosmic din zona 
Lunii, întoarcerea pe Pămînt cu a 
doua viteză cosmică și amerizarea 
lină într-o regiune stabilită dina
inte.

dinainte 
Amerizarea a 
ora Moscovei, 

coordonatele 
latitudine su-

Arestarea lui Francisco 
Canais Rocha,frunta? 31 Parti- 
dului Comunist din Portugalia, a fost 
anunțată de poliția politică portughe
ză. Totodată, poliția a anunțat că au 
mai fost arestați un bărbat și o fe
meie care posedau o tipografie clan
destină și la care au fost tipărite pu
blicațiile interzise „Avânte" și „Mi
litante".Tîrgul internațional

de la Plovdiv
CORESPONDENȚA DE LA GH. IEVA

Străvechiul oraș bul
gar de pe malurile 
Mariței, Plovdivul, a 
cunoscut ieri atmosfe
ra tradițională a inau
gurării Tîrgului inter
național de toamnă. 
Pentru a 24-a oară 
s-au deschis larg por
țile pavilioanelor pen
tru miile de vizitatori 
din țară și de peste 
hotare.

La festivitatea de 
deschidere au parti
cipat conducători de 
partid și de stat, în 
frunte cu Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, membri ai 
corpului diplomatic, 
oameni de afaceri. Cu
vîntul de deschidere a 
fost rostit de minis
trul comerțului exte
rior, Ivan Budinov. 
Vorbind despre succe
sele economiei bulga
re, el a relevat reali
zările industriei con
structoare de mașini, 
chimiei și metalurgiei. 
Vorbitorul a adresat 
un cuvînt de salut tu
turor țărilor partici
pante la tîrg.

După festivitatea de

deschidere, participan
ta au vizitat standuri
le cu exponate ale ță
rilor participante.

După cum este și 
firesc, cea mai mare 
suprafață de expunere 
aparține țării i gazdă 
Exponatele Bulgariei 
oferă tabloul realizări
lor obținute de econo
mia bulgară. Dintre 
diferitele ramuri in
dustriale, cea mai ma
re importanță i se a- 
cordă celei construc
toare de mașini, care 
se prezintă la actuala 
ediție a tîrgului cu u- 
nele produse noi: com
plexe pentru industria 
de prelucrare a lem
nului, pentru cea tex
tilă, alimentară, pre
cum și cu mașini e- 
lectronice de calcul. 
Nu lipsesc de la tîrg 
nici exponate ale in
dustriei navale, texti
le, mobilă și, bineînțe
les, tradiționalele pro
duse ale industriei ali
mentare.

Dintre țările partici
pante, cea mai mare 
suprafață de expune
re o deține Uniunea 
Sovietică, urmată de 
R.F.G., R.D.G., Po
lonia, Cehoslovacia, 
Franța etc.

La actuala ediție, 
Republica Socialistă 
România participă cu 
un oficiu de informa
ții economice. Sînt în
fățișate sugestiv pro
gresele economiei noas
tre în plin avînt. Nu
meroase diapozitive re
dau imagini ale celor 
mai noi produse ale 
industriei constructoa
re de mașini din țara 
noastră — tractoare, 
autocamioane, locomo
tive Diesel, mașini aș- 
chietoare, agregate ale 
furnalelor și oțelării- 
lor, instalații petroli
ere, ale industriei 
chimice și textile.

Incepînd cu ediția 
din 1967, ne-a decla
rat Borislav Kovacev, 
director general al 
Tîrgului internațional 
de la Plovdiv, această 
manifestare se organi
zează anual. La actua
la ediție participă 39 
de țări ale lumii, care 
își expun mărfurile pe 
o suprafață de 600 000 
mp. In cadrul nume
roaselor întîlniri vor 
fi prezentate peste 100 
de comunicări științi
fice în domeniul teh
nic.

DE CULOARE
comparație : acest război înghite anu
al 30 miliarde dolari). Bineînțeles, 
înainte de a aloca asemenea fonduri, 
trebuie să se accepte categoric ideea 
desegregării și egalității.

în ultimii șase ani, congresul a 
adoptat cu multe ezitări cîteva legi 
în domeniul desegregării. In 1962 a 
fost interzisă discriminarea rasială 
în Imobilele care beneficiază de o 
subvenție guvernamentală ; în 1964 
s-a interzis prin lege discriminarea 
în localurile publice și la angajare ; 
în anul următor, a fost condamnată 
obstructionarea participării la vot a 
negrilor ; în 1967 au fost emise mai 
multe decrete, avînd drept scop asi
gurarea aplicării legislației antise- 
gregaționiste. Dar, spun 
americanii de culoare.
Incldepte rasiale :

1964
morțl — 
răniți — 
pagube —

5
950

3 milioane 
de dolari

în
cu ironie 

S.U.A. po-

1965
36

2 000
40 milioane

La Pnom Penh a fost dată 
publicității o declarație a 
guvernului Cambodgieiadre- 
sată guvernului S.U.A. și autorităților 
sud-vietnameze, în care se exprimă 
un protest vehement împotriva repe
tatelor provocări la frontiera dintre 
Cambodgia și Vietnamul de sud. Tru
pele americanoț-saigoneze, se arată în 
notă, continuă să mitralieze teritoriul 
cambodgian și să efectueze incursiuni 
în diverse provincii cambodgiene, pro- 
vocînd locuitorilor pierderi umane și 
materiale. ,

Tradiționalul festival 
de muzică „Toamna var- 
soviană", ’a 068 de_a ^-a 
ediție, s-a deschis în capitala Polo
niei. Aproape 70 de compoziții, re- 
prezentînd muzica din 25 de țări, 
vor fi interpretate în cele 9 zile ale 
festivalului.

flsîăzi vor începe pe 
coasta de est a Australiei 
manevrele combinateale for- 
țelor navale din S.U.A., Anglia, Aus
tralia și Noua Zeelandă cunoscute sub 
denumirea de „Coral Sands'". Potrivit 
agenției „Reuter" la manevre vor 
participa aproximativ 50 de nave

Revista americană „Medical 
Times" publică un articol sub 
semnătura lui Berthold Erich 
Schwartz, medic psihiatru la 
spitalul din Montclair (Statul 
New Jersey), în care se arată 
că patru persoane, care au afir
mat că au „intrat în contact" 
cu obiecte zburătoare neidenti
ficate, suferă în prezent de di
verse boli și tulburări psihice : 
orbire temporară, anemiere ji 
tulburări respiratorii.

ITALIA

Agendă politică
încărcată

CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA NICOLAE PV1CEA

litica este arta de a ocoli legile. Cu 
prilejul adoptării uneia dintre ulti
mele legi, președintele Lyndon John
son, declara : „Acum, prin această 
lege, vocea dreptății vorbește din 
nou". Problema este — au comentat 
de îndată ziarele — dacă vorbește 
destul de tare. „Cu starea de spirit 
de auto-felicitare, remarca revista 
„Newsweek" există pericolul ca Ame
rica albă să se considere eliberată 
de datoriile ei".

America albă este neîndoielnic da
toare Americii negre. Populația de 
culoare vede însă tot mai clar că 
emanciparea sa nu poate fi în prin
cipal decît rezultatul propriilor sale 
eforturi șl al luptei sale. Demons
trațiile și marșurile, marile acțiuni 
împotriva segregației și sărăciei, sînt 
dovezi ale amplorii și vigoarei miș
cării de emancipare. Revista „U.S. 
News and World Report" publica 
recent următorul tabel, care Ilustrea
ză creșterea acțiunilor populației de 
culoare șl represiunea dură cu care 
au răspuns autoritățile :

1966 1967 1968 (6 luni)
11

500
117 

2 000
46

3 500
10 milioane 160 milioane 67 milioane

toate acesteIntr-un 
probleme 
Cise și o importanță mai mare. Can
didați! care au luat startul spre Casa 
Albă sînt chemați să-și exprime pă
rerile și intențiile. Ce oferă ei popu
lației de . culoare ? Hubert Hum
phrey și programul partidului de
mocrat se păstrează, cel puțin deo
camdată, în aria generalităților fru-

an electoral 
capătă contururi mai pre-

moașe. Platforma democrată se pro
nunță pentru „eliminarea odată pen
tru totdeauna a discriminării ra
siale și de altă natură din viața na
țiunii". Ea promite, „elaborarea unor 
programe care vor permite membri
lor grupurilor minoritare să obțină 
mijloacele financiare și capacitatea 
tehnică necesare înființării șl func
ționării cu succes a unor noi Intre-

prinderi". Neprecizate, promisiunile 
rămîn într-o sferă nebuloasă.

Candidatul republican, Richard Ni
xon, este încă și mai puțin elocvent. 
Punctul central al programului 
în domeniul relațiilor rasiale îl 
prezintă ideea „capitalismului 
gru" (Black Capitalism). Pentru 
xon, manifestarea fundamentală a 
egalității rasiale ar constitui-o acce
sul unor oameni de culoare spre 
marile businessuri. Pe lîngă faptul 
că o asemenea teorie elimină din 
cîmpul vizual masa populației de 
culoare, ea conține în subtext ger- 
menele discordiei.

în sfîrșit, apariția în campania 
pentru președinție a lui Wallace, 
cunoscut pentru principiile sale ra-r 
siste este de natură să îngrijoreze 
profund populația de culoare. Firește, 
fostul guvernator al Alabamei nu 
are șanse reale de a ajunge la Casa 
Albă. Dar, dacă sondajele opiniei pu
blice care îi atribuie 17—18 la sută 
din sufragii sînt exacte, el ar putea 
obține posibilitatea de a exercita o 
anumită influență asupra viitorului 
președinte. După cum se știe, alegă
torii nu-1 desemnează direct pe pre
ședinte, ci doar pe marii electori. 
Aceștia urmează să se întrunească 
la 5 decembrie pentru a-I alege pe 
președinte. Dacă Wallace va fi în 
stare să albă un număr suficient de 
electori pentru a-i împiedica pe cei
lalți doi candidați să obțină majo
ritatea (270 electori), el își va pu
tea „comercializa" propriii electori în 
schimbul unor concesii din partea 
unuia sau altuia dintre pretendent!! 
la președinție, bineînțeles în do
meniul drepturilor civile șl dese
gregării.

Iată de ce milioanele de negri din 
S.U.A așteaptă alegerile cu un sen
timent de neliniște.

său 
re
ne-. 
Ni-

Reînceperea activității par
lamentare Italiene — azi la 
Montecitorlo (camera deputa- 
ților) și miercuri la Palazzo 
Madama (sediul senatului) — 
readuce în centrul atenției ge
nerale probleme de politică In
ternă și internațională a că
ror actualitate este subliniată 
de către majoritatea observa
torilor politici. De altfel, nici 
nu s-ar putea spune că ar li 
existat o „vacanță* în viața 
politică a Italiei. Atît guver
nul, cît și partidele politice au 
avut de rezolvat multiple pro
bleme curente ; comisiile par
lamentare sînt gata cu „dosa
rele* privind numeroase punc
te ale încărcatei agende poli
tice.

In ajunul „marii bătălii de 
toamnă' din Parlament, în 
cercurile guvernamentale și 
ale principalelor partide s-a 
înregistrat de aceea o mobi
lizare de forțe, ce depășește 
pregătirile ce se fac, de obi
cei, cu asemenea prilejuri. Ex
plicația rezidă în situația spe
cifică în care se află Italia 
după criza căreia i-a făcut 
față în urmă cu cîteva luni. 
Se așteaptă ca, depășindu-se 
actuala fază, cînd în fruntea 
țării se află un „guvern de 
tranziție', să se dea bătălia — 
și în Parlament și în afara lui 
— pentru a se fixa jaloane mai 
stabile viitoarei politici a gu
vernului, pentru organizarea 
unei noi formule de guvernare. 
Este știut doar că în prezent 
guvernul Leone, alcătuit ex
clusiv din membri ai partidu
lui democrat-creștin, nu anga
jează totuși acest partid ca 
forță politică.

Se pune totuși întrebarea : 
refacerea vechii coaliții gu
vernamentale de centru-stînga 
mai este posibilă sau nu ? De
sigur, nu este vorba de o 
schimbare imediată de gu
vern — cercuri informate a- 
preciază că aceasta nu poate 
avea loc înainte de congresul 
Partidului socialist unificat, 
prevăzut a se ține între 23 și 
25 octombrie — ci de faptul 
că numeroase probleme, care 
au un puternic ecou în rîndul 
maselor, au ajuns la scadență 
și reglementarea lor nu mai 
poate fi amînată. Este vorba 
de legea reformei învățămîn- 
tulul, legea pensiilor, măsuri 
privind stimularea dezvoltării 
unor ramuri economice și re
giuni ale țării, o nouă politică 
în domeniul investițiilor, mă
suri cu caracter fiscal șl 
impozite etc., care angajează 
inevitabil fiecare partid poli

tic. Cu alte cuvinte, a sosit 
„momentul adevărului', cînd 
votul în Parlament depășește 
caracterul formal și privește, 
în fond, toate forțele politice. 
De asemenea, o serie de in
terpelări asupra unor proble
me de politică internațională, 
poziția Italiei în cadrul alian
ței atlantice, necesitatea du
cerii unei politici externe de 
apărare a intereselor naționa
le — întregesc sfera largă 
a problemelor ce vor fi dez
bătute Ia Camera Deputaților 
și în Senat.

De pe ce poziții vor fi abor
date și analizate aceste pro
bleme ? Răspunsul este încă 
dificil de dat, dar — din cît 
se cunoaște pînă , în prezent 
— Partidul democrat-creștin 
își va angaja forțele în vede
rea restabilirii formulei guver
namentale de centru-stînga 
(împreună cu socialiștii-unifi- 
cați și republicanii), fiind gata 
chiar să facă și unele conce
sii în vederea alcătuirii unui 
program guvernamental care 
să țină seama de unele pro
puneri ale partenerilor de coa
liție. In general, P.D.C. op
tează spre reeditarea, în 
forme noi, a conținutului pro
gramului guvernamental care 
a stat la baza precedentei 
coaliții, fără a se angaja 
manifest pentru reforme de 
ordin structural în nici un 
domeniu de activitate. Parti
dul socialist-unificat, aflat 
sub presiunea evidentă a 
apropiatului său congres, nu 
a reușit încă să avanseze pro
puneri unitare în vederea unei 
noi politici guvernamentale, la 
înfăptuirea căreia să partici
pe nemijlocit. Totodată, curen
tul de stînga din cadrul P.S.U. 
acționează pentru renunțarea 
la participarea Ia un nou gu
vern și pentru dezvoltarea u- 
nei „noi stingi", a tuturor for
țelor de stînga laice și catoli
ce.

Pentru comuniștii Italieni, 
problema centrală constă în 
crearea condițiilor care să per
mită acțiuni energice de tran
sformări structurale, atît în do
meniul economic și social, al 
dezvoltării democratice a țării, 
cît și în promovarea unei poli
tici externe de pace și cola
borare între toate țările lumii 
In Parlament — apreciază de- 
putați ai P.C.I. — comuniștii 
vor acționa In direcția opriiii 
cursului politicii de centru- 
stînga, cu caracter conserva
tor, împotriva ipotecării viito
rului guvern cu angajamente 
în direcția unei și mai accen
tuate politici atlantice.
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