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Ministerul 
prezentat 

;-a petre-

sării",
cu calitatea 
calitatea de 
este timpul 
Sănătăfii să

a pF' 
zi 30 ha cultiva* 

obținut în medie r. 
Am mai obținut ’ 
boabe la ha în c 
re și peste 7 00r 
irigate. S-a re? 
blâ față de c 
ducția de c-' 
2 150 kg fl 
la ha.

Iată dr 
nituri Io 
creștet 
hecta

aici trebu- 
căutată esența, 
stă și in gin- 
nouă a țăra-

moașa 
trimiterea 

Șoferul 
însă 

Și 
care

cu 
sub 
(iz- 

în

zord'nilor .din refeaua medi
cală", „cerem condamnarea 
vinovafilor” — sînt expre
siile care, într-o forma sau 
alta, revin cel mai des în im- 
oresionantul număr de scri
sori sosite la redacție, din 
toate coifurile tării. /

Ce măsuri a luat Ministe
rul Sănăfăfii ? Penfru anche
tarea detaliată a cazului a (Continuare în -ag.

Vedere parfială a Combinatului de 
cauciuc sintetic și produse petro
chimice din orașul „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej"

dr. 
dr.
dr.

Pogoanele, medicul de gardă 
doctorifa Valentina 
era... plecată la București. 
Așa stînd lucrurile, 
spitalului hotărăște 
gravidei la Buzău. 
Ion Vlăsceanu refuză 
efectuarea transportului, 
timpul trece... firul 
leagă de viafă pe mamă și pe 
fătul ei se subțiază văzînd 
cu ochii. La orele 7,45 so
sește — mai devreme decît 
era de datoria lui, neche-

el întîrzie w încă o »rj 
jumătate plec&ea salvări..

Consecinfele se cupsc : 
la Buzău, Alexandrina nure- 
șanu a decedat.

„O abdicare de la pla 
mai elementare îndatciri 
umane și profesionale”, „ha- 
ladie a neglijentei și nept-i 

„fapte incompatibil» 
de medic, ci 
om’, „cred că 
ca Ministerul 
pună capăt de-
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La Trustul zonal I.A.S. Oradea se

Oi TEMPO MAI EWER

TUTUROR FERMELOR
Trustul I.A.S. Oradea a încheiat 

activitatea pe 1967 cu pierderi mult 
mai mari decît cele planificate, 
în vederea rentabilizării tuturor 
întreprinderilor și fermelor, orga
nele locale de partid, Departamen
tul I.A.S. din Consiliul Superior al 
Agriculturii, Trustul zonal Oradea 
au analizat toate aspectele econo
mice și tehnico-organiv’*-"' 
activității unităților 
o serie de măsuri. P< 
rii posibilităților și z 
care dispun întrepri 
mele, s-a stabilit c. 
anului 1968, să se r 
ficii în valoare de ci
ne lei. Sîntem la capătul 
de activitate cînd se poate aprecia, 
destul de realist, modul în care 
s-au aplicat măsurile preconizate 
în scopul rentabilizării.

Din datele furnizate de trust re
zultă că de la-- 22 întreprinderi 

jricole de stat nerentabile în 
’"7, s-a prevăzut ca în anul în 

Y numărul acestora să scadă la 
■uîn care, probabil, numai 6 își 

or încheia activitatea cu pierderi. 
Rezultă deci că prin spiritul gos
podăresc al fermierilor și munca 
plină de elan a colectivelor

~ iJiillOH- 
a 9 luni

Secție modernă 
ia uzina 

„Ciocanul 
Nădrag

O nouă unitate industrială a 
l^rct* nrofilul da producție al 

‘"’’irgics „Ciocanul”- 
■'orba de secția 

'le de di- 
’izate la 

4 ie în

TARILE, UNm-VĂ!

Noua
condiție
umana

Reportaj din satele Apusenilor 
de Alexandru ANDRIȚOIU

V

ium-
sitara

pective, unele întreprinderi din 
cele prevăzute cu pierderi vor 
aduce importante beneficii. Printre 
acestea sînt întreprinderile agrico
le de stat Avicola, Marghita, 
lea lui Mihai și altele.

— întreprinderea no 
dat în ar»"

Va-

’ ele 
du-

pro- 
. peste, 
medie

vor al ve- 
rinderi — 

agricole la 
orul de bază 

eficii. Părerea 
altfel și de re- 

e pe care le are 
legătură cu reali- 

itreprinderi, direc- 
arat î

dele făcute reiese că, 
vor. mai deveni ,ren^ 

.le nr. 3 și 5, rămînînd 
1969 să ne ocupăm în 

>sebit de rentabilizarea 
. două ferme care își vor 
activitatea cu pierderi — 

. Accentul s-a pus 
producției agricole, 

erea mecanizării și a 
îmbunătățirii calității 
etc. Spre deosebire

pe creș- 
prin ex- 
chimiză- 
lucrări- 

de anul 
recut, cînd am avut două luni de 

goluri în baza’ furajeră, de data 
asta avem asigurate cantități su
ficiente de furaje pe întreaga pe
rioadă de stabulație. Tot în secto
rul zootehnic am trecut la închi
derea circuitului porcin în ferma 
nr. 5, acțiune care se va solda, în 
următorii ani, cu circa 5 milioane 
lei beneficii.

Conducerea acestei întreprinderi 
nu s-a limitat însă numai la apli
carea măsurilor amintite, ci a cău
tat să pună în valoare și elemen
tele care stimulează conștiința oa
menilor, care ridică 
perior conduita

pe plan su- 
productie

Tovarăși de la i 
Sănătății I V-am 
un caz, așa cum s- 
cut el. Arăta(i-ne că nu to
lerați asemenea fapte I Da)i 
un exemplu de apărare a 
onoarei și prestigiului cor
pului medical. Un exemplu 
caro să pună pe gînduri și 
să cheme la probitate abso
lută tofi factorii de control, 
un exemplu menit să dea 
satisfacție medicilor care în
fruntă cu eroism situații 
grele și vor să-și poată exer
cita meseria și apostolatul 
fără obsfacole evitabile, un 
exemplu în apărarea oameni
lor suferinzi, îndreptățiți la 
un tratament pătruns de ome
nie și conștiinciozitate."

Acesta este apelul care, 
încheind articolul „Dezertori 
din postul de apărători ai 
viefii omenești" publicai în 
„Scînțeia" din 4 iunie 1968, 
cerea sancționarea cadrelor 
sanitare vinovate de încetarea 
din viafă a Alexandrinei Mu- 
reșanu din comuna Padina, 
judeful Buzău. Să reamintim 
însă, pe scurt, faptele :

In noaptea de 10 spre 11 
mai a.c., la sorocul normal 
al nașterii, sofia ciobanului 
Tudor Mureșanu, mamă a 
încă 3 copii sosește, în jurul 
orelor 3, la casa de naștere 
a comunei. Consultată cu în- 
tîrziere de moașa comunală 
Neaga Moldoveanu, lipsită 
de asistenta medicului de 
circumscripție Haralambie 
Balcan, femeia este reținută 
în Padina vreme de încă 3 
ore. Starea ei se înrăută
țește. Ceea ce putea fi doar 
o naștere dificilă se trans
formă într-o adevărată pro
blemă. Alexandrina Mure
șanu este îndrumată și — în 
sfîrșit I — trimisă — fără a 
fi însofită de vreun cadru 
sanitar I — sa nască la spi
talul din comuna Pogoanele 
Vlafa ei depindea acum de 
promptitudinea unei interven
ții chirurgicale. Stupoare, 
însă I La spitalul din comuna

muncitorilor, feb 
nomiștilor din f< 
materializat pri 
sporită a acestor, 
utilaieir'

— Avem însă și ferme unde tre
burile nu merg bine și se înregis
trează mereu pierderi — precizează 
Jean Dumitrescu, economistul șef 
al întreprinderii. Așa a fost cazul 
fermelor din Tămășeu (una vege
tală și alta zootehnică), unde a lip
sit mîna de gospodar a fermieri
lor. După o temeinică analiză, cele 
două ferme au fost comasate, iar 
unitatea nouă a fost dată în res
ponsabilitatea unui om priceput, 
care știe să valorifice judicios 
toate resursele de sporire a pro-

I. PITICU
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a III-a)

Siderurgiștii de la 
din Hunedoara și-arp*in“ 
vineri plănui pe 9 ia pr07 
duefia globală și mrt". . J 
îndeplinite și sarci.pnvl“d 
realizarea unei prd. sup“- 
mentare pc cele t^1P?®s.tr.e 
in valoare de pesteb 00_° le,‘ 
Aceste succese încEaza . ,e~ 
forturile și preocre Sllle- 
rurgiștilor pentru erea pr°5 
ductivitătii munci aceasta 
perioadă au fost £cs.te,?nnn 
vederile planul Z1 27000 
tone de fontă, de
țel și o însemna*nt*‘at® , 
laminate finite • Pina , 
sfirșitul trimestrse Preconi' 
zează obținerea f ^cono™!* 
la prețul de co, valoare de 
peste 10 milioar

Unitățile ecc*ce,.d?" Jnd®_ 
tul Cluj și-avepl'nlt sarci; 
nile ce le re’V* dl“ Pțanul 
producției gi0 industriale pe 
9 luni. PÎuî20 ?eptem’’"« 
s-au produs ,e plan 1 22_ 
tone otel, pcȘ 000 tope ®‘- 
ment, 1 600 « cu’îi de, ®le' 
mente prefă*4.® *!." l,cton 
armat, 1 700‘ri cubl cheres
tea de rășir diferite alte 
produse. î primele între
prinderi diriet care și-au în
deplinit înr de termen pla
nul produc globale se nu
mără, fabr „Feleacul", „Ar
mătura" țibrica de medica
mente „T/ia" din Clui> In_ 
treprinde)de Prefabricate din 
Turda side- (Agerpres)

Obiect de îndelungi 
reflecții: condiția u- 
mană a țăranului de 
munte și, in speță, a 
țăranului din Munții 
Apuseni. Condiția u- 
mană a omului care 
s-a luptat secole în
tregi cu lemnul și pia
tra, cu fulgerele și a- 
pele și care a ajuns 
acum la stădiul major 
al demnității sale. O 
altă lumină îi relie
fează fizionomia, dînd 
frunții sale o ținută 
de încredere în spațiu 
și timp.

Statisticile în care 
se ține contul bicicle
telor, motocicletelor, 
antenelor de televizor 
și al mobilei orășe
nești din satele noas
tre indică standardul 
de viață și oglindește, 
fără îndoială, o bună 
stare de fapt. Dar nu 
numai 
iește 
Esența 
direa 
nului, in orizontul său 
spiritual. E vorba de 
un nou destin 
născîndu-se și 
lidîndu-se, a 
niște chenare, 
stînjenitoare, 
de-a dreptul nocive.

Un exemplu. Satul 
Izbuc din județul Bi
hor (ce nume frumos! 
mă tot mir de ce edi
lii l-au schimbat 
Ponoarele) trăia 
tirania unui izvor 
buc) ciudat, care, 
răstimpuri inegale, își 
revărsa sau își retră
gea apele într-o mică 
grotă). Fenomenul a 
fost pus, firește, de 
către unii sub pute
rea divină — acolo s-a

o mlnăstire și 
procesiuni, 
sat a ucis 

călugări, 
bogați. 

toate ne
saț au 
seama a-

zidit 
s-au făcut 
Cineva din 
odată doi 
bănuindu-i 
Numaidecît
cazurile din 
fost puse pe 
cestui act necugetat: 
orice boală, orice de
ces, orice incendiu a- 
veau drept cauză cri
ma respectivă. Satul 
era sărac și năpăstuit. 
Cocoțat pe coline a- 
brupte și sterpe, locu
itorii săi plecau la 
lucru prin păduri în
depărtate fia stînjeni, 
ca „stînjinari") și se 
întorceau toamna, târ
ziu, cu banii la chi
mir, Astăzi vizitatorul 
dă peste un sat mo
dern, cu oameni lu
cizi, in orizontul spiri
tual al cărora lumea 
intră așa cum e ea, 
nedeformată, — ideile 
converg spre o filozo
fie realistă, stenică, 
conversația cu local
nicii nu mai are nimic 
primitiv și superstițios 
în ea.

Firește, că 
sînt vizibile, 
unde în țară, 
vastei acțiuni

și aici 
ca ori- 

roadele 
____ __ r___ fde îm
bogățire a orizontului 
spiritual al omului. 
Dar lucrurile se cer 
văzute di.ntr-un unghi 
mai larg.

Exista, în vechiul 
regim, o solitudine a 
omului dublată de o 
solitudine a satului. 
Satul, sătul de măslu
iri și de vorbe goale, 
se retrăgea în pro
priul lui destin. Legă
tura cu tirgurile din 
jur se făcea numai pe
riodic, la piață și iar
maroace, și, era să uit,

la procese, în rest, sa
tul avea statu-quo-ul 
său și nu se amesteca 
în treburile celbrlalte 
așezări. Revoluția a 
vînzolit această în
chistare și, prin legile 
ei dialectice, a creat 
necesitatea colaboră
rii, a cointeresării, a 
mișcării, deci. Școlile, 
armata, ridicarea de 
noi cadre, presa, bi
bliotecile au captat 
spre noile idei în pri
mul rînd tineretul. 
Dar tineretul de a- 
tunci are astăzi aproa
pe cincizeci de ani, are 
copii și nepoți. Noua 
înscăunare a genera
țiilor a înscăunat noua 
filozofie,) noua optică 
spirituală. Pretențiile 
au crescut, satul s-a 
civilizat, ca reflex al 
puternicelor transfor
mări materiale și spi
rituale aduse de orân
duirea socialistă.

Semnificația acestor 
izbînzi spirituale e, în 
primul rînd, de ordin 
politic — oamenii sa
telor aduși odinioară 
la vot cu anasîna, cu' 
otozbirul, acum fac 
deliberat politică, au 
deputății lor, își exer
cită drepturile și da
toriile cu o res
ponsabilitate socială 
în creștere. Au deve
nit cetățeni în adevă
ratul sens al cuvintu- 
lui.

De aici și scoaterea 
din umilință. în două 
sate, Cărpinat și Băi- 
ța, din același județ, 
lipsa iodului din apa 
potabilă ataca și um
fla glanda tiroidă. Po-

Noul an universitar care în
cepe mîine marchează un mo
ment important in viața cul- 
tural-științifică a țării. întrea
ga activitate din instituțiile de 
învățămînt superior se va des
fășura sub auspiciile înfăptui
rii măsurilor pentru dezvolta
rea școlii românești stabilite în 
Directivele C.C. al P.C.R.. In 
noua Lege a învățămîntulul.

Ca în fiecare toamnă, pre
miera universitară oferă pri
lejul consemnării unor date și 
fapte de semnificație majoră, 
își redeschid mîine porțile, 
pentru un nou an de activita
te, 47 de instituții de învăță
mînt superior, cu 187 de facul
tăți, situate în 16 centre din 
țară. Populația universitară se 
cifrează la aproximativ 145 000 
de studenți, înscriși la cursu
rile de zi, serale și fără frec
ventă. în marea familie uni
versitară debutează o serie de 
facultăți și secții noi, printre 
care secția de științe adminis
trative de la Facultatea de 
drept din București, facultățile 
de zootehnie de la institutele 
agronomice din București, lași, 
Cluj, Timișoara etc.

Ca în fiecare toamnă, aproa
pe toate instituțiile de învăță
mînt superior își întîmpină.stu
denții și membrii corpului pro
fesoral cu noi spatii de studiu, 
cu aparate și utilaje moderne 
în laboratoare, cu cărți și pu
blicații recent intrate în biblio
teci, cu diferite alte amenajări 
social-culturale. în prezentul 
an universitar vor fi date în 
folosință spatii noi de învăță
mînt însumînd peste 55 000 me
tri pătrați; pentru studenții din 
centrele universitare București, 
lași. Timișoara. Bacău, Sucea
va vor fi inaugurate cămine cu 
peste 3 000 de locuri; cantine 
pentru 6 000 de studenți se 
deschid la București și lași. A- 
lături de importantele ; fonduri 
bănești pe care statul socialist 
le alocă noilor ponstȚUctii uni
versitare, 66,2 milioane lei au 
fost repartizați achiziționării de 
aparatură și utilaje moderne 
pentru laboratoare, precum și 
altor dotări necesare instituții
lor de învățămînt superior.

Toate acestea atestă, o dată 
în plus, grija pe care o mani
festă partidul și' statul nostru 
pentru a asigura studenților 
condiții de viață și de învăță
tură tot mâi bune, oferă ga
ranția unor noi și substanțiale 
reușite. tn desfășurarea proce
sului de pregătire pentru viață 
și de educare a promoțiilor de 
specialiști cu înaltă calificare.

Fl. DINULESCU

SPORT
• FOTBAL 

noul lider.
• Trei derbiuri veri

tabile - la tenis, rugbi și 
handbal
• „Triunghiularul" a- 

tletic internațional din 
Capitala.

® Debut în noul cam
pionat de baschet mas
culin

® Știri de la Ciulad 
de Mexico.
Alte informați! sportive 
din țară și de peste ho
tare

U.T.fl

Imptuozilăfii dinamoviste (ilustrata și de imaginea de mai sus), rug- 
biștii de la Steaua nu i-au putut rezista

Foto : M. Andreescu

fost constituită o comisie 
specialitate, condusă de 
rectorul general adjunct 
Direcției generale a asisten
tei medicale curativo-profi- 
lactice, dr. Virginia Russ. Din 
comisie au mat făcut parte : 
dr. Aristide Pândele, 
Gheorghe Alexandru, 
Leonida Badralexe și 
Mihai Ciuta. S-a întocmit 
un referat, s-au făcut pro
puneri, au fost aplicate sanc
țiuni. lată-Ie, dar

mat de nimeni — specialis
tul în obstetrică și ginecolo
gie, dr. Iordan Georgescu. 
Rezultatul consultului este 
fără echivoc — se impune 
de urgentă o intervenfie 
chirurgicală. De aceea... gra
vida trebuie transportată la 
Buzău I De ce ? Pentru că 
sala de operație era în
cuiată, precum încuiat era și 
instrumentarul, încuiate erau 
și mijloacele de reanimare, 
sîngele, plasma etc. Dar, în 
această luptă pentru salvarea 
celor două vieți, unde pînă și 
minutele aveau o inestima
bila valoare, intervine 
directorul spitalului. dr. 
Ion Briciu. Și, pentru „unele 
treburi" ce le avea la Buzău,

înainte de a vă reaminti — 
repetîndu-ne chiar I — că 
ele vin să pedepsească pe 
cei vinovaji da moartea unei 
mame și a viitorului ei copil :

— „Dr. Valentina Popa, 
medic de medicină generală, 
cu profil de pediatrie la 
circumscripția sanitară Po
goanele, suspendarea drep
tului practicii profesiunii de 
medic pe timp de 3 luni.

— Dr. Georgescu Iordan, 
specialist obstetrică . — gine
cologie la spitalul Pogoanele. 
suspendarea dreptului prac
ticii profesiunii de medic pe 
timp de 1 an.

— Florica Moldoveanu. 
asistentă de obsfetrică-gine- 
cologie la maternitatea Po-

Duminică seara au părăsit Ca
pitala, plecînd spre Budapesta, to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., care vor 
lua parte la lucrările Comisiei pre
gătitoare a Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii Gh.

Apostol, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, 
secretar
dulescu, 
șefi de 
activiști

Au fost de 
ambasadorul R. P. Ungare 
București, și membri ai ambasa-

al C.C. al P.C.R., Ilie Ră- 
Bujor Sion și Vasile Vlad, 
secție la C.C. al P.G.R., 
de partid.

față Jozsef Vince, 
R. P. Ungare la

(Agerpres)

goanele, retrogradarea 
funefie de soră medicală pr 
timp de o luni.

— Maria Stroica și File 
teia Lazăr, asistente de ob- 
stetrică-ginecologie la mate 
nitafea Pogoanele, mustre 
scrisă cu avertisment.

— Ion Vlăsceanu, șof 
mustrare scrisă cu avertisme

— Dr. Ion Briciu, destitu 
din funcția de direct) 
timp de 5 ani nu i se 
mai încredința sarcini de i 
pundere.

■ — Boris Vasilievici, ac 
nisfrator al spitalului Poc 
nele, mustrare scrisă cu 
verfisment.

— Marioara Drăghici, 
sterilizatoare, mustrare.

— Dr. Marius Dorojan, 
die director al materr 
Buzău, mustrare scrisă.

— Dr. Nicolae Covrig, 
die inspector în Direcții 
nitară a județului Buzău, 
trare scrisă".

Sîntem consternați I < 
meie este omorîfă pri 
păsarea, prin dezerta» 
la cele mai elementari 
me ale conduitei urni 
profesionale a unui gr 
cadre sanitare și, 
acesr act, vinovafii sînt, 
trafi. Atitudinea luată 
Ministerul Sănătății e 
credibilă. Reporterul 
se convingă pe viu < 
cumva, undeva, s-a 
o eroare. Și aceasta 
mai mult cu cit, prii 
durile care însofesc 
de mai sus, citim r 
alb : „din cercetări 
tuate s-a stabilit că 
laiate în articolul d 
pund realității.” Atunci

— Sancțiunile ap 
ne spune directori 
Gheorghe Constant 
sînt de natură să c 
dreptarea celor v 
moartea Alexandri 
șanu, constituind

Titus K

de Alexandru ZAMFIR
doctor in economie

nta sesiune a Consiliului pentru 
și dezvoltare, care s-a ocupat, 
altele, și de cooperarea inter- 

■.lă în folosul progresului eco- 
al țărilor în curs de dezvoltare, 
tualizat una dintre problemele 
lai nevralgice ale contempora- 
1, și anume : rămînerea în urmă 
met de vedere economic a unor 
regiuni ale globului, în care trâ
nte de milioane de oameni, 
icipalele evenimente înregistrate 
oluția economică mondială în 

I anului 1968, precum și perspec- 
pe termen scurt întrezăresc a- 

rea decalajului între nivelele de 
iltare ale țărilor industrializate și 
în curs de dezvoltare. Scăderea 
nuă a prețurilor principalelor 
rii prime agricole și industriale 

cc, ,-rtate de statele în curs de dez- 
.ire. cererea fluctuantă a țărilor in- 

rializate pentru aceste produse, 
:um și instabilitatea monetară au 
tiriuat să preseze asupra încasărilor 
itare ale așa numitei „lumi a treia" 

Ți odată înăsprirea condițiilor de cre
pe piața internațională au micșo- 
în continuare posibilitățile țărilor 

nașe în urmă din punct de vedere 
rnomic de a investi și de a achizi- 
na echipament industrial din afară 
Politica de extindere și de diversi- 
■are a cooperării internaționale cu

„lumea a treia", politică destinată să 
sprijine efortul propriu depus de a- 
ceasta în vederea dezvoltării economi
ce, s-a bucurat de sprijinul activ al 
României prin inițiativele și propune
rile țării noastre înaintate în dezbate- 
lea forurilor internaționale, prin acțiu
nile de intensificare a schimburilor 
comerciale și de folosire a unor forme 
noi de cooperare economică și tehni- 
co-științifică cu țările în curs de dez
voltare. Relațiile României cu aceste 
țări se dezvoltă pe temelia prin
cipiilor respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Recomandarea inițiată de către Ro
mânia și adoptată la Conferința O.N.U. 
pentru Comerț și Dezvoltare din anul 
1964, privind livrarea de instalații in
dustriale pe credit cu plata în produ
sele instalațiilor respective, sau în alte 
mărfuri, a constituit un asemenea e- 
xemplu de cooperare multilaterală (fi
nanciară, industrială, comercială și va
lutară) care a dat rezultate deosebite 
în cadrul comerțului în scopul eman
cipării economice, după cum a mărtu- 
risit-o însăși „Carta de la Alger", ela
borată de țările în curs de dezvolta
re. Propunerile tării noastre în legătu-
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Pe scent teatrelor s-a pus un diagnostic greșit...
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Actualitatea dțurală

itiineri
minier

Printre pictori ffiu ocazia deschiderii stagiunii, 
teatrele bucureștene prezintă săp- 
tămîna aceasta o suită 
miere.

Nicolae Pomoje, Dan
de pre-

în atelierul cercu
lui de arte plastice 
al clubului 
din Lupeni liniștea 
este tulburată doar 
de alunecarea cărbu
nilor pe hîrtie. Trei
zeci și patru de pri
viri din spatele a tot 
atîtea șevalete se în
dreaptă din cînd în 
cînd spre un singur 
punct al sălii, unde 

un bătrîn. 
uneltele 

zidarului, 
filatu-

fiozează 
nlocuind 

minerului, 
strungarului, 
rlstului sau construc
torului cu creionul 
de grafician, treizeci 
și patru de oameni, 
sub supravegherea 
instructorului Iosif 
Tellmann, schițează 
în cărbune chipul mi
nerului de pe scaun. 
Sînt artiști amatori 
din cadrul cercului 
de arte plastice al 
clubului minier din 
Lupeni, de trei ori 
deținător al titlului de 
fruntaș pe țară la 
bienalele artiștilor a- 
matori. Dar aceștia 
sînt numai o parte 
din cei care-1 frec
ventează sau sînt 
absolvenții cercului.

Nu de mult, cercul 
a împlinit un deceniu 
de activitate. Cu a- 
cest prilej, în sălile 
clubului minerilor din 
Lupeni s-a organizat 
o expoziție, cuprin- 
zînd peste 300 de lu
crări. O adevărată 
retrospectivă, cu 
arările cele mai 
prezentative ale 
lor mal talentați

tiști amatori, care 
aici au pus mina pe 
creion sau penel 
pentru prima dată, 
sub îndrumarea a- 
tentă a aceluiași in
structor, pictorul și 
graficianul Tellmann 
Iosif. Alături de ac
tualii membri al cer
cului au fost prezenți 
la această retrospec
tivă șl 14 artiști ama
tori, absolvenți ai 
cercului, răspîndiți 
în prezent prin dife
rite locuri din țară. 
7 dintre semnatarii 
acestor lucrări sînt 
absolvenți sau stu- 
denți ai Institutelor 
de arte plastice din 
Cluj sau București, 
alții sînt elevi la 
școli medii de arie 
plastice, iar patru — 
tehnicianul minier I. 
Raj, topograful V. 
Viorel și profesorii 
Dan șl Radu Caceu 
— sînt instructori ai 
altor cercuri de ama
tori la Brad, Deva, 
Lupeni și Hunedoara. 
Toți aceștia își a- 
mintesc cu 
că primele noțiuni 
de artă le-au primit 
în sălile aceluiași 
club 
unde 
s-au reîntîlnit după 
10 ani.

Cercul 
plastice 
amatori 
este.

Reporterul a consemnat la fața locu
lui această dureroasă realitate. Bolnavii 
tresăreau la fiecare deschidere a ușii, 
doar-doar o veni doctorul. -Dar doc
torul era... la București.

— Am avut motive întemeiate — na 
argumentează, cu tot tupeul de care 
este capabil, Gheorghe Ionescu. Care 
sînt acele motive ? Gheorghe Ionescu 
avea marți, în Capitală, „unele treburi" 
(aceștia sînt termenii consacrați la spi
talul din Pogoanele) în legătură cu un • 
proces în care... fusese condamnat 
pentru luare de mită.

...Dar simpla lectură a măsurilor 
luate de Ministerul Sănătății nu redă 

'nici pe departe caracterul formal al 
unora dintre acestea. Să luăm, de pildă, 
sancțiunea aplicată dr. loan Briciu, fos
tul director : „timp de 5 ani nu i sa 
vor mai încredința sarcini de răspun
dere". Pînă aici, toate bune și la locul 
lor, numai că numitul Ion Briciu iese 
la pensie peste 2 ani.

Un .lucru e cert — cineva a căutat 
să arunce cu praf în ochi ; în ochii legii, 
in ochii opiniei publice.

(Urmare din pag. I)» Teatrul Național din Craiova 
. . deschide stagiunea 1968—1969 
1?I. 3 octombrie, cu piesa origi- 
J0,1,P în premieră pe țară „Iancu 

t“ de Octav Măgureanu.

un exemplu pentru ca în viitor aseme
nea fapte reprobabile să nu se mai 
repete.

...Și directorul își susțin® vreme de 
cîteva minute cauza. Fără să vrem, ne 
reamintim ți alte anomalii din domeniul 
ocrotirii sănătății, comentate, la vremea 
lor, în coloanele ziarului și sanejionate 
la fel cu mustrare, însoțită de formida
bilele ei agravante — mustrarea scrisă 
și mustrarea scrisă cu avertisment I

La întrebarea noastră privind modul 
în care se făcea aprovizionarea secției 
chirurgie a spitalului din corn. Pogoa
nele, șeful secției, dr. specialist Gheor
ghe Ionescu ne spune :

— Fiecare se ocupa de aprovizio
nare pe cont propriu.

— Adică ?
Și ascultăm uimiți cum, de fiecare 

dată cînd era nevoie de singe ori de 
plasmă, mașina spitalului bătea dru
mul pînă la Buzău și înapoi.

— Și bolnavul, în aceste două ore, 
ce făcea ?

— Eu aveam întotdeauna o rezervă 
de doua flacoane de sînge grupa O, 
pentru a putea interveni în orice si
tuație.

—- Întotdeauna ?
— Absolut 1
— Tn ziua cînd a decedat Alexan

drina Mureșanu aveați aceste două 
'acoane î

- Eram la..,
- Aveați î

nu avea. Nu avea dar era 
tă și absent. Comisia do anchetă 

din doi de minus un plus ș; 
a Ionescu rămîne basma cu- 

ă de legat lumea la ochi, 
mje au toate acestea vom 

;i mai firziu.
ciu, deși a cunoscut sta- 

ă a pacientei, nu a ac-

5 octombrie,. Teatrul 
lavrancea" aduce la lu
pi dramatizarea lui Mi- 

după romanul „Ion" 
•^u Rebreanu. Romulus 

regizorul spectacolu- 
VI. Popov, scenogra- 

gjribuție : Mihai Stan, 
\ Dandu, Marieta Luca, 

i.
(zjn,C. I. Nottara" pre- 

sepoasă duminică de 
miee Betti (Pre_
parțetombrie). Regia a- 
"raf> Man-u, iar sceno- 
pajgRadian. In princi- 
St, Eugenia Bădulescu, 
âu Constantin Brezea- 

inu.
• „

preze?“ de Racine ' 
pțatrul „Ion Crean- 

Lipta<f,rie- Regia: Emil 
distrib' Livia. Panait. Din 
Natali4£te : Ion Ilie Ion’ 
Emil paniela Anenhov,

• Teatrul de Comedie 
tombrie va juca „Ucigaș 
brie" de Eugen Ionescu în regia 
iui Lucian Giurchescu și decoru
rile semnate de Dan Nemțeanu. 
In principalele roluri apar Radu 
Beligan, Mircea Șepțilici, Nineta 
Guști, Mihai Fotino, 
taman.

pe 2 oc- 
fără sim-

ÎN TURNEU

huni 30 septembrie, Teatrul 
»ț..li Eminescu" din Botoșani 

” . '. tă în Capitală piesa Iui B. 
£lezi$lavrancea „Luceafărul", în 

. LSoranei Coroamă și sceno- 
Hristofeniei Cazacu. Din 

“ra, ’-^yție fac parte Stelian Pre- 
,ism Aurel Ionescu, Gheorghe 
r-upnJhiu, Vasile Prisăcaru. Spec- 
Lh, , i are loc în sala teatrului 
‘g ’t- Delavrancea".

rhe English st?: company 
tă publicul i mureștean 

. a-vr ; ;e în re- 
Ga:4r!l. (Tn zi-

'VhA-'-

și conferințe de spe
cialitate, susținute de 
profesori șl artiști din 
Petroșani, membri ai 
filialelor Uniunii ar
tiștilor plastici. Aces
te lecții încep cu no
țiunile elementare de 
estetică și istoria ar
tei, terminîndu-se cu 
dezbateri asupra ar
tei modeme.

Membrii cercului 
au create condiții să 
participe periodic la 
excursii documentare 
în județ și restul ță
rii, la vizitarea mu
zeelor de artă. Pen
tru stimularea crea
ției, clubul organi
zează In permanență 
schimburi de expozi
ții cu artiști ai cercu
rilor fruntașe pe țară 
din București, Reșița, 
Hunedoara, Arad etc. 
în centrul minier Lu
peni au avut loc In 
ultimii 10 ani 120 ex
poziții, dintre care 82 
cu lucrări ale artiști
lor amatori locali. 57 
gravuri, avînd sem
nături ale membrilor 
cercului, au fost dis
tinse cu premii la di
ferite concursuri în 
țară și străinătate. 
Ca o încununare a 
activității cercului, 
pentru cei care do
resc să 6 cunoască 
mai îndeaproape, 
clubul minerilor din 
Lupeni a tipărit două 
albume ilustrate cu 
cele mai semnificati
ve lucrări ale artiști
lor amatori.

Vasilica Tas-

Sturdxa Bu-
2 octombrie

• Teatrul „Lucia 
landra" prezintă pe 
premiera „Melodie varșoviană" de 
Leonid Zorin în regia lui Ivan 
Helmer și decorurile lui Dan Ji- 
tianu. Cele două roluri sînt in
terpretate de Rodica Tapalagă și 
Aurel Gioranu. Același teatru pre
zintă pe 6 octombrie premiera 
„Dansul morții" de A. Strindberg. 
Regia o semnează Yannis Veakis, 
iar decorurile Elena Pătrășcanu- 
Veakis. 
sînt 
cu, 
din.

Interpreții spectacolului 
Forry Etterle, Ileana Predes- 
Ion Besoiu și Doina Mavro-

•
gia f 4 'X 
le,e ‘

îbocfr, 
fl OțCnă^:. .1 

sîtății din'/.1. 
zil61eq-^. 5âati. 
na Saln f

• TeatJl ,de 
tvn (PoLa\a> a pr' 

turneu pr
■ a* /n Tîntiurliste' 

Zukrovî Wroniszewski> 
hu Ian Antuszew5c: 
grafia lui

ver-

VIAȚA JZICALĂbucurie

Irimie STRÂUȚ

tv

Teatrul Mic prezintă piesa

• Opera română din București își deschide stagiunea 
1 octombrie cu „Oedip” de George Enescu.

• Teatrul muzical dai Brașov își deschide stagiunea la 
1 octombrie cu opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu.

• La 2 octombrie, Opera română din Cluj își va deschide 
stagiunea cu premiera operei „Bol mascat* do Verdi.

P1

ei, medicii, cînd o să fie pe-

★

1S.15; 20,30

9 ;

2
11

1

va frece ți 
esfe repro-
— aproape

cinema

« Operațiunea San Gennaro : EXCELSIOR
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,®, MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Răpirea fecioarelor șl Răzbunarea haiducilor : 
DOINA — 11,30; 16; 19,30.

• Teatrul Național Cara-
giale“ (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
o Teatrul Mic : Tango — 20.
« Teatrul „Mihai Eminescu" — 
Botoșani (la Teatrul „Barbu De- 
lavrancea") : Luceafărul — 17; 20. 
O Teatrul. „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Comici vestiți ai revistei : 
N. Stroe — 19,30.

•
dramaturgului Harold Pinter: în
grijitorul. Premiera are loc pe 3 
octombrie. Regia aparține lui Ivan 
Helmer, decorurile iui Helmut 
Stiirmer, interpreții fiind Vasile

ÎN ȚARA 
tești TfȘ>vîIa" din 
data de . stagiunea 

Lovinesct!’15” de Horia

Pî-
, _ Pe
O caie 1968 cu pie-

al minerilor, 
creațiile lor

lu- 
re- 
ce- 
ar-

de arte 
al artiștilor 
din Lupeni 

’ totodată, o 
școală de cultură ge
nerală. Pe lîngă exer
cițiile practice, aici 
se țin periodic lecții

• Săptămîna aceasta în sala Ateneului pe 2 octomb 
pianistul Harry Datyner (Elveția) susține un recital cu lucr 
de Brahms, Chopin și Debussy. în zilele de 4 și 5 octomb 
pianistul elvețian va concerta împreună cu Filarmonica „Geor 
Enescu* sub conducerea lui Mircea Cristescu. în program 
Filip Lazăr, Schumann, Mozart. Pe data de 6 octombrie .sal 
Ateneului găzduiește un concert de muzică populară rome 
nească dat de orchestra „Barbu Lăutaru*. Dirijor: Nicu Stă- 
nescu. Soliști: Ana Ispas, Irina Loghin, Benone Simulescu, 
Emil Gavriș ș.a.

că pînă la orele 7,30 
■șa Lazăr Filofteia — 

fov. director și pe 
upașcu de faptul 
, maternitate, pe 

71 la Buzău, dar 
să o lăsăm că

Sîntem dîn nou în corn. Padina, In 
casa ciobanului Tudor Mureșanu. Se în
serează și fetița cea mare, în vîrsfă de 
numai 12 ani, nu poate face țață sin
gură treburilor gospodăriei. O vrem» 
rămînem singuri. însoțită de unul din
tre copii, sosește și mama decedatei, 
femeia sub ochii căreia s-a consumat 
întreaga tragedie a Alexandrinei Mu
reșanu. Sîntem priviți cu amărăciune :

— Apoi dumneavoastră fot scrieți, 
tot scrieți, da’ei tot cum au fost sînt 
și tot își bat joc de oameni...

Scoatem din servietă documentul cu- 
prinzînd sancțiunile Ministerului Sănă
tății. Niciodată o coală de hîriie nu 
ni s-a părut atit de absurdă. Încep să ci
tesc. Tudor Murașanu vine și el. Se 
așează pe marginea patului. în jurul 
nostru, în picioare, copiii — trei mari și 
triste semne de întrebare.
- Și 

depsiți ?
Luăm 

băfrînei 
vinovății 
hirtie în

care 
tov. c „ 
trebuie

Aici . 
dine pasi 
de aceastt. 
tot el, dr. 
pînă la orele 
problems rest 
rector ?

lată ce na spu 
varășul director 
Consfantinescu :

— Dacă directorul 
urgență a pacientei, g. 
fi mai vinovat decit toți

Autopsia cadavrului s- 
data de Î3 mai a.c. fără 
procurorului, deși din cauză 
mod categoric, problema res, 
tații medicale. Mai mult, în pi 
necropsie nu figurează nici un 
legist. Și, mai mult,. rezultatele t. 
siei au fost consemnate într-un act ; 
o formă medico-legală. Și mar ml 
medicul inspector — același Nicolat 
Covrig — nu a semnat nici pînă astăzi 
actul la întocmirea căruia a participat.

Să revenim, însă, la spitalul din Po
goanele. în concluziile raportului în
tocmit de Inspectoratul județului Buzău 
se menționa că — redăm textual — 
„au mai existat deficiențe similare, 
unele soldindu-se cu decese".

Și iată ce ne scrie Maria Proca din 
Ploiești : „Am avut o nepoțică de 11 
ani, Grăjdana Fratica, în corn. Padina, 
jud. Buzău...”... Și lanțul neglijențelor 
fatale (prin care ulterior 
Alexandrina Mureșanu) ne 
duș — mutatis mutandis _,__ ,—
identic. Internată pentru o operație de 
apendicită, fetița nu va mai părăsi vie 
spitalul.

Discutăm cu Stela Fratica, mama fe
tiței răposate :

— Luni dimineața, fetița avea dureri 
mari și am dus-o la spital. Deși îi era 
foarte rău, pînă la orele 16 nu a fost 
consultată. Operația a avut loc a doua 
zi, cu toate că diagnosticul a fost clar. 
Starea fetiței se agrava. Miercuri, me
dicul care o operase a tost de negăsit. 
Vroiam să-l rog să facă ceva, să-mi 
salveze copilul...

Numele doctorului — Gheorghe lo- 
nescu. Același Gheorghe Ionescu care, 
după ce operează sîmbăfă, 17 august 
a.c., nouă oameni își permite luxul ca 
luni 19 și marți 20 august să-i lase fără 
asistența sa lipsind nemotivaf de la 
serviciu.

totul de la capăt, li explicăm 
că acestea sînt pedepse.. Că 
au primit și ei cîte un petec de 
care li se spune că... și J'M...

— Bine, asta pricep, da’ ei cîrT_ c
să fia pedepsiți ? Mie mi-au omorif,. 
ei ce-au pățit ?

Și întrebarea se repetă: în or 
Tudor Mureșanu și, rind pe tino 
ochii celor trei copii. Ei refuză să ere 
că uciderea unui om se pedepse» 
cu „mustrare", tie ea chiar — ce b 
jocură 1 — „severă".

17.30 — Pentru noi, femeile. 
18,00 — Actualitatea industrială.
18.30 — Curs de limba franceză. 
19,00 — Lyceum — emisiune pen

tru tineret. Un liceu și o 
cetate de scaun — Piatra 
Neamț.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic — Publicitate.
2o.oo — Fotbal... și muzică ușoară. Dedicații muzicale oferite de 

sportivul... Dan Spătaru. Prezintă : Ion Glîițulescu.
20,25 — „Sena întîlnește Parisul" — film documenta^ de J. Yvens 

premiat la mari festivaluri internaționale.
30.55 — „Sus cortina". Emisiune consacrată deschiderii stagiunii 

teatrale 1968—1969.
21.30 — Film artistic : Desene secrete — o producție a studiourilor 

din Republica Populară Chineză.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23.00 — închiderea emisiunii.

• Opera din Timișoara își deschide la 30 septembrie sta
giunea cu fresca dramatică în 6 tablouri „Michelangelo" 
(după piesa omonimă a Ivi Al. Kirijesou) de Alfred Mendel
sohn, prezentată în premieră pa țară. Regia aparține lui 
Die ifeolea. Scenografia : Gh. Codrea. Conducerea muzicală : 
Mihai Beleavcenko. Costumele : D. Popescu, în rolul titular: 
Francisc Kadar, în alte roluri principale : Rodrca Buda Sabin, 
Titus Moraru, Mircea Emandi, Vasile Nicolae, Ernest Csunder- 
lik. In fotografie : Francisc Kadar într-o scenă din finalul 
operei).

fill

Î' ț Planeta maimuțelor s PATRIA — 11,30; 14; 16,30; 
9* 21 15.

A Frumoasele vacanțe : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21. VICTORIA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45.
« Roata vieții: SALA CINEMATECA — 9.45; 12; 14,15; 
16,30; (bilete la casă), MIORIȚA — 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21.
© Testamentul unui pașă : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45, GRĂDINA DOINA — 19.
e Căderea Imperiului Roman : FESTIVAL — 9 ; 12,30; 
16,15 ; 19,30, la grădină — 19, MODERN — 10; 14; 
17,15; 20,30.
• Jurnalul unei femei în alb : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
© Vicontele plătește polița : LUMINA — 8,30 — 16,15 
In continuare.
® Colina : LUMINA — 18,45 — 20,45 în continuare, 
o Marysia șl Napoleon : FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
o Graiul animalelor: TIMPURI NOI — 9 — 21 în 
continuare.
© Neînțelesul : CAPITOL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Ia grădină — 19, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, ARTA — 9,15 — 15,45 în continuare; 18; 
20,15, la grădină — 19.

e Program pentru copii : DOINA — 9; 10-
• Surprizele dragostei : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
e Inimă de mamă : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
-- 15,30; 17,45; 20.
« Prietenele : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
O Minunile doamnei Venus : DACIA — S 
continuare; 18,45; 21.
O Winnetou (seria a III-a) : BUCEGI — 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;-------

POPOARE

— 16,15 în

11,15; 13,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30,

9;

TOMIS — » — 15,44 în continuare; 
dină — 19.
• Cel șapte samurai : UNIREA — 16; 19,30.
• Viva Marla : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• Vin cicliștii : DRUMUL SĂRII — 15; 17,3»; 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MOȘILOR — 15,3»;
• Piramida zeului Soare : COTROCENI — 
18 în continuare.
« Prima zi de libertate : COTROCENI — 20,30.
e Șapte oameni de aur : VOLGA — 9,30 — 16 îi 
tinuare; 18,15; 20,30, GRADINA PROGRESUL-PA’
19.30.
© Infrîngerea Iu! Alexandru cel Mare : PROCRl 
— 15,30; 18; 20,15.
« K. O. : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30. ,
e Trei copii „minune" : AURORA — 9; 1/5: ; 
15,45; 18; 20,30, la grădină — 19,30.
e Tarzan, omul-maimuță : POPULAR — 15,7 18: 5, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20 30.
e Zece negri mititei : MUNCA — 16; 18; 20.
© Fratele doctorului Homer : FLACĂRA '
20.30.
© Fanteziștîi : VITAN — 15,30; 18; 20,15.
© Oscar : FERENTARI — 15,30; 18; 30,30.
© Nebunul din laboratorul nr. 4: 
18; 20,15.
• Gioconda fără surîs : CRINGAȘI —'>s°:
• Bela : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

Tovarăși de la Ministerul Sănătății 
vă jucați de-a sancțiunile I Știm ' 

T posibilitatea suspendării, ter 
sau definitive, a dreptului 

a această nobilă profesiur 
dicios, obiectiv, dar c 
'a care obligă frumoa 

adicinei noastre. Pre 
distinge de celei 
re drept obiect n

□ lorile sociale 
nu se îmbolr 
vJrenurilor, i 

med
lor nu se in- 

aba, sau întîrziere^
ui spitalului ține să-șj?ire- 

zolve [. uolemele personale. Profesiu
nea pe care o practicați îl presupune pe 
specialist în primul rîrid în calitatea lui 
de om.

Tovarăși de la Ministerul Sănătății, 
dumneavoastră care aveți profilaxia ri
dicată la rangul dB principiu nu lăsați 
virusul lipsei de exigență să vă urce 
scările. In numele spiritului de dreptate 
și echitate, se impune de urgență o 
reexaminare a măsurilor luate. Undeva 
ați pus un diagnostic greșit. Opinia 
publică are de-acum suficiente ele
mente pentru a pune încă un diagnos
tic : acela al comisiei de anchetă.

„FESTIVALUL
SLĂNICULUI"

BACAU (corespondentul 
„Scînieii"). Peste 1 000 de ar
tiști amatori din satele și co
munele județului Bacău și-au 
dat tatîlnire ieri în pitoreasca 
stațiune balneară de la poa
lele Ciucului, reunind talent și 
pasiune, pitoresc și voioșie în- 
tr-o manifestare culturală de 
amploare — „Festivalul Slăni- 
cului*. Reprezentația a în
ceput cu parada portului de pe 
văile Trotușului și Șiretului, în 
cadrul căreia două care ale
gorice au prezentat celor de 
față tradiționalele îndeletni
ciri casnice și măștile folclo
rice legate de o serie de date 
șl obiceiuri — „Capra",

„Căluții", „Jianu" etc. Un in
teres deosebit a stîrnit expozi
ția de etnografie și artă popu
lară, care a cuprins costume 
populare din bogata colecție 
Heisu, cusături și țesături, 
obiecte din lemn împodobite 
cu ornamente tradiționale, inte
rior de casă țărănească și 
altele. Festivalul s-a încheiat 
cu un bogat program de cîn- 
tece și jocuri moldovenești, 
datini și obiceiuri din partea 
locului.

„Festivalul Slănicului' se în
scrie printre noile tradiții ale 
mișcării artistice de amatori 
din județul Bacău.

Manifestări artistica
Al. Papiu Ilarian, a l ^,oc _ du
minică o mare serbar<Lu aTa: la 
care au participat mar. de 
persoane din județele™?.' ^lu:l 
Bihor. Formații cultu comu- 
?ia Gîrbou au prezent 
lej evocarea dramat’’fi':Q,o^piu 
Ilarian și anul revo',,J. }.s • jă 
urmat apoi spectac<,u.„ric ;:Sa~ 
lajul in cintece șțj, susțmut 
de corul și formati„ co^nasi 
Buciumi, dansator^ de
diferite orchestre P°P,l7
Iară, soliști vocd umentiști 
din județ.

Ansamblul folcloric „Balassi" din 
Bckescsaba, R. P. Ungară, care în
treprinde un turneu în județul Ti
miș, a prezentat duminică seara, pe 
scena Operei de stat din Timișoara, 
spectacolul intitulat „Tn vîrtejul jo
cului", care a cuprins o suită de. 
cintece și jocuri populare maghiare.

★
Duminică la amiază a avut loc, la. 

Galeria mare de artă din Cluj, ver
nisajul expoziției interjudețene de 
artă plastică. La festivitate au vor
bit Daniel Popescu, rectorul Institu
tului de arte plastice „Ion Andrees- 
cu“, și pictorul Aurel Ciupe. Sînt 
expuse 34 de sculpturi și 122 de pic
turi în ulei aparținînd unui număr 
de aproape 100 de artiști plastici, 
maeștri cunoscuți sau tineri debu- 
tanți, absolvenți ai institutelor de 
artă.

★
Tn comuna Brebu, județul Praho

va, un numeros public a luat parte 
duminică dimineața la comemorarea 
a 100 de ani de la nașterea pictoru
lui Șaua Ilenția, care a trăit și a 
pictat o vreme pe aceste meleaguri. 
Cu acest prilej, la fosta curte dom
nească a lui Matei Basarab din lo
calitate a fost deschisă o expoziție 
de reproduceri după lucrările artis
tului și ale altor pictori contempo
rani.

★

Tn satul'-Beded, unde s-a născut 
cărturarul și luptătorul revoluționar

La Dăbuleni,itjjnf’le^it<f 
Bîrca, la Ciup, 
MuȘTl ^U^ețul Dolj" s a 

organizat d<,if.,„, luae-
țean U.T.C.^^1 ?entru Al
tura și artlC^ tea^ăe 
vară, în s°^Tti
vocali si rnentl?tl’ dansatori, 
formații vocale’pe A9^eC;ta^ri au pre- 
rentat c programe in-

^bătoare. 
ManifeiiVe w a^te™at cu
întrece Z înc,leiat

lui (galului, în co.mun'deSeh^ agri-

eole,

din pag. I)

Pe ecrane
Premiera cinematografică a 

săptămînii este o coproducție 
franco-italiană : „Samuraiul". 
Scenariul și zegia aparțin lui 
Jean Pierre Melville. Princi
palii inteipreți sînt Alain De
lon, Nathalie Delon, Caty Ro
sier, Frangois Perrier.

.. c lțint și intrați 
^'.rile de la 

wra’ ța erau mi
nunea maroacelor.

' LT!trf intervenție 
samtar\irativă și 
Prevent acest as. 
pect hia_a snns șț
oamenii ie?u din 
Mnță.jel s.a ln. 
ttmplat ^te ^li
me cartigrnaiizau 
populația nor sate 
întregi. Acampania 
medicală tst mai a- 
nevoioasă, 'r a in.
vms. Deci g Un pas 
spre demnie_

. De vină ofost însă 
Și aurul, șinolibde- 
nul, dacă, radoxal, 
se poate arug vina 
pe niște mile. Și 
mcă de douări. Pe 
de o parte, ,tea de 
înavuțire a vitalis
tului ducea Ic 0 ex
ploatare lipsităde ori
ce scrupul: zirele lo
cale de pe atuni erau 
pline de țipete ii dure
re. Pe de altă pa^e, mi
nerul (holoangănil, ba
ie șui), constrins de si
tuație și apoi viciat de
eu-i fura aur. Deseori

P.S. în ceea ce privește aspectul 
penal al faptelor, Procuratura generală, 
Direcția de supraveghere a urmăririi 
penale ne informează :

„Urmare articolului „Dezertori din 
postul de apărători ai vieții omenești", 
din 4 iunie a.c., vă cofriunicăm "că 
Procuratura locală Buzău a dispus an
chetarea cauzei în aceeași zi.

în prezent, ancheta penală este în 
curs, iar la finalizarea ei vă vom co
munica rezultatul. Procuror șef direcție, 
D. Qimifriu-Păușeșfi”.

era prins. Se umpleau 
pușcăriile. Vicleșugul 
furtului se reinno'ia și 
se lăsa fiilor ca moște
nire. Că doar nu mun
ceau pentru ei!

Minerul de astăzi 
este, insă unul din fac
torii dinamizatori ai 
întăririi spiritului ce
tățenesc al satelor.

prin aceste locuri: nu 
ca un ostracizat în pă
dure, ci ca posesorul 
unor largi cunoștințe 
științifice 
în felul său tehnician 
și economist. Adău
găm apoi mulțimea 
elevilor și studenților 
care se întorc în va
canță. a intelectualilor

și tehnice,

tea față de frumos, cu 
premise larg create de 
arta populară, are o 
flacără întețită mereu 
de către formațiile 
culturale de amatori. 
Concursurile pe plan 
județean, zonal, repu
blican creează ambiții. 
Mijloacele create de 
stat, materialicește și

NOUA CONDIȚIE
UMANA

din Colești e fără fund, 
că din peștera de la 
Sohodoi ies năluci, că 
izvorul de la Izbuc e 
sacru ?

Calm, lucid, harnic, 
țăranul Apusenilor își 
relevă noi însușiri spi
rituale. Vorbește fru
mos, cu un vocabular 
care 
trece 
rești. El se îngrijește 
de urmași, prin mun
că, și-i impinge spre 
cultură. Dragostea față 
de țară, încrederea în 
partid, respectul față 
de strămoși, cinstirea 
legilor îl armonizează 
cu frat’’ ’’ ne in
tre/-

capătă pe zi ce 
virtuți cărtură-

Rareori orășean, el 
și-a durat gospodăria 
nouă deobicei la țară, 
pe vechea bătătură. 
Conștiința sa socialis
tă potențează spiri
tualitatea satului, gîn
direa lui are presti
giu și este însușită de 
mulți alții. Lingă el, 
de prestigiu se bucură 
muncitorul forestier, 
foarte frecvent intîlnit

care vin in concediu, a 
intelectualității per
manente a satelor, a 
conferențiarilor etc. Se 
creează astfel un echi
libru spiritual al co
munității sociale, o ar
monie a ei, în tendin
ța firească a omului 
de a nu rămine 
mai prejos, de a nu 
fi retrograd, de rl- 
sul. lumii. Dragos-

spiritualicește, d 
ripi. Frumosul î- 
lează gîndirea.

Condiția urm 
clarifică sub c 
tri, sfera ei c 
reu Turnin' 
mentală, 
că evoluț: 
firească 
și-a pie 
spectac 
va ma,
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DUMINICA
IERI LA FOTBAL tuturor fermelor
Etapa scorurilor răsturnat

O victorie numită voim

Valeriu MIRONESCU

PRONOSPORT

UMEA LARGA

REZULTATE TEHNICE

(3—3) X 
(0—1) 2 
(1—2) 2 
(3—0). 1 
(1—0) 1

Seria I. Metrom 
hlăul Piatra Neamț

Concursul din 29 septembrie
Progresul—Steaua 
Dinamo Buc.—Kapîd 
V agonul—U.T.A. 
Crișul—Univ. Cluj 
Petrolul—A.S.A. Tg. Mureș 
Farul—Jiul
F.C. Argeș—Dinamo Bacău 
Politehnica Iași—U. Craiova 
Atalanta—Juventus 
Lanerossi—Inter 
Roma—Fiorentina 
Cagliari—Palermo 
Bologna—Varese

U.T.A.
Univ. Craiova 
Steaua
Farul
Univ. Cluj
Petrolul 
Politehnica Iași 
Dinamo București 
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul
Progresul 
Dinamo Bacău
F.C. Argeș 
Rapid
Vagonul 
Crișul

valabilității penaltiului 
de Radu Buzdun poate 

un semn de întrebare, dar

Cea de-a 36-a ediție a 
cursei automobilistice de 
24 de ore de la Le Mans 
(Franța) a fost cîștigată de 
echipajul Pedro Rodriguez 
(Mexic), Lucien Bianchi 
(Belgia), pe o mașină Ford 
Gt 40. învingătorii au aco-

Universitatea Craiova-1 
A.S.A. Tg. Mureș-Va; 
Rapid-F.C. Argeș ; S 
Crișul; Jiul-Dinar.io 
reștj; Universitatea Clu 
greșul; U.T.A.-Pculitelinic 
Dinamo Bacău-Petrolul.

pe ^nul Republicii

B
ia a Il-a. C.F.R. Arad—G.S.M. 
a 6—2 ; A. S. Cugir—C.F.R.

, 0—0 ; C.F.R. Timișoara—Olim- 
Oradea 1—2; Industria sîr- 

i Cîmpia Turzii—Chimia Rm. 
cea 1—1 : Electroputere Craio- 

-- •• ->—2 ; M.e-
Flacăra Moreni—Electronica Oboiul Hunedoara—Metalul Tr. Se- 
2—0 ; Gloria Bîrlad—C.F.R. Paș-erin 3—0 ; C.S.M. Sibiu—Pol iteh- 

Poiana Cîmpina—Oțaica Timișoara 1—0: Medicina 
£luj—Minerul Baia Mare 0—0.

r în clasament, după 8 etape con
duce C.F.R. Cluj cu 12 puncte.

Etapa viitoare

g oxernl dominican Carlos Tco Cruz și-a păstrat titlul
** de campion al lumii la categoria ușoară. în meciul 

desfășurat la Los Angeles, el l-a învins la puncte, după 
15 reprize, pe americanul Mando Ramos.

Q upă cum se știe, în cursul meciului de fotbal Ben
fica—Setubal (2—1), cunoscutul international Eusebio 

a avut o comportare nesportivă, lovind un adversar. 
Pentru acest gest, federația portugheză de specialitate 
l-a suspendat pe Eusebio pe trei etape.

O reședințele federației argentinene de fotbal, Armando
~ Ramos Ruiz, a anunțat oficial că turneul final al 

■campionatului mondial de fotbal din 1978 va avea loc în 
Argentina, Ruiz a arătat că în cadrul vizitei pe care a 
făcut-o recent la Buenos Aires sir Stanley Rous, președin
tele F.I.F.A., acesta i-a. confirmat oficial că forul inter
național a aprobat ca meciurile turneului final al cam
pionatului mondial să se desfășoare în Argentina.

| n ziua a doua a turneului preolimpio de baschet,
1 care se desfășoară în localitatea Monterrey, Polonia 

a întrecut Indonezia cu 93—65 (46—25), iar Spania a în
vins Uruguayul cu 68—63 (35—31). în clasament conduc 
Spania și Polonia.

/" ursa ciclîstă de 6 zile, desfășurată pe velodromul din 
'* Montreal, s-a încheiat cu victoria fraților Pfenninger 

(Elveția) urmați de perechile Schulze—Bugdahl (R.F.G.), 
Lykke—Eugen (Danemarca).

D I V I Z
Brașov—Cea- 

, 2—0 ; Politeh
nica Galați—Chimia Suceava 1—0 ; 
Metalul București — Politehnica 
București 0—0; Progresul Brăila— 
Portul Constanța 1—0 ; Dunărea _ ___ 9-
Giurgiu—Steagul roșu Brașov 0—2;~Gaz me,1 _

2—0 ____
can; 0—1; Tri
lul Galați 1—0.

După 8 etape, în clasament cor 
duce Politehnica Galați, cu 
puncte. 1

r^eihe, fără îndoială, de 
cători mai valoroși, 

[J individualități bine 
Saturate mai nume

roase. Rapidul, în 
>chimb, a fost la un 
singur pas de a cîștiga 
datorită, unei tactici 

I interesante. De altfel, 
în toate meciurile la 
care am asistat azi, 
doar rapidiștii au apli
cat destul de bine 
tactica presingului — 
„armă" modernă. nece
sară oricărei echipe 
care se respectă. în 
altă ordine de idei, 
vreau să subliniez din 
nou prezența la jucă-

presărate cu reușite driblinguri. 
Socotelile păreau încheiate ; dina- 
moviștii chiar le considerau ast
fel. Drept consecință, au plătit pre
țul care se plătește în fotbal pen
tru suficiență și neseriozitate în 
joc. Mai întîi, rapidiștii au redus 
diferența printr-un peiicrlti transfor
mat de Codrecmu, iar apoi, după 
pauză, alte goluri ale aceluiași 
Codreanu au provocat completa 
răsturnare a rezultatului. Victoria 
a cucerit-o în final Rapid 1 A fost 
o victorie a voinței lui Codreanu, 
Angelescu, Dumitru și a colegilor 
lor, adică exact felul de victorie 
ce-i trebuia Rapidului pentru a în
cerca să depășească momentele 
critice prin caro trece popularul 
club bucureștean.

Dacă giuleștenii au trecut ne
așteptat de bine din punct de ve
dere sufletesc încercarea la care-î 
supunea derbiul, dinamoviștilor 
putem fără grijă să le reproșăm 
tocmai scăderile mari la indis
pensabilul capitol al pregătirii 
psihice. Nici măcar greșelile de 
arbitraj\nu sînt do natură să le o- 
friro scuze temeinice. E adevărat,

lui care (jenat de terenul moale) s-a 
dovedit ceva mai puțin insistent la 
unele faze. Este de semnalat însă 
că dinamovistul S. Dron l-a revan
șat pe Țiriac, coleg de club, învin- 
gîndu-1 ieri pe Năstase cu 3—1 
(6—2, 6-3, 1—6, 6—3).

Este îmbucurător că tenisul româ
nesc dispune azi, ca niciodată, de? doi 
mari maeștri. Pe genericul „Rolland 
Garros“-ului sau pe alte meridiane, 
numele lor trezește un mare interes. 
I.a Progresul i-au aplaudat și încu
rajat doar puținii fideli devotați ai 
sportului alb. Oare pentru că nu era 
vorba de o veritabilă finală ? Mai 
degrabă fiindcă sînt prea puțini cei 
ce cunosc, în afara numelor (proba
bil din pricina viciilor de populari
zare), reala valoare a tenismenilor 
noștri, captivanta lor artă de a mînui 
racheta. *

BuP
Republicii din Capi- 

?e ht ieri întîlnirea triun- 
tală stletiSm dintre echipele 
ghiulșulgariei, R.D. Germane 
securi in ultimele întreceri 

Rțt I. Naghi, care a cîș- 
s-au de aruncare a discului 
tigat, Cecilia Berna (locul I 
cu femei, în 2’07”9/10). și 
la §r (R.D.G.) — 5,01 m la 
J?a.! prăjina. în proba de 
sarî00 m femei, cîștigată de 
SiaD. Germane (46”l/10), for- 
ecihâniei a egalat recordul 
m,î cu timpul de 46”5/10. 
refeultate : 200 m plat bărbați 

amfirescu (România) 21”5/10; 
~a ciocanului — Tibulschi 
*ța) 64,02 m ; greutate femei —

Jumătate din numâ- 
il meciurilor ce au 
augurat ieri noua e- 
tie a campionatului >' & "'"Wă
asculin de baschet WL SB
i avut loc în Capi- MfegL' W v T'>>:
lă. Cele trei partide .'«» ’w
isfășurate in sala ’W ■"’ W
oreasca au confir- ik, /X
at previziunile orga- / -‘Wjs, Ș'
zatorilor, atractivi- L • ; .-•■ LWri..
tea disputelor eres- j W"
id de la o întîlnire I " Ir t, w
alta. | ș ''VI

In deschiderea pro- r JgKj > gsfe ,.
amului, echipele stu- / g® »<?.'' Ww«l
ntești din Timișoara SWi
niversitatea) și Bucu- 1 OR
>ti (Politehnica), deși ftsss

realizat scorul cu- K ' F'

cît pe alocuri de v-f EmL jjff'' 
citatea și potenUalu|&siSS$' S»
inie al acelorași foig|gS Of ’ iT

>tă a fost și' inttlrw^^^SnSL.
i dintre noile prO®®<W, V
vate I.C.H.F. Bu| fi W fi*1

aș, respectiv '
i, cursa deeuSiă din primul meci al 
ținută de noiischet ; Politehnica București U 
ipieri ai cunos Timișoara
internațional 

ulescu, î' 
nfrîngere la *££ j mai valoroși, ta de numai ...........
ținut încord; 
ția pînă în 

le secunde i 
Scor : 70—68
oaspeți.

O desfășura 
pasionantă și, 
tă, de valoare 
mai ridicată 
partida Steau 
pid, încheiată 
zultatul de 7/ 
voarea militi 
sfîrșitul acei 
sânte partidi, 
emerit al f, 
ANDREI . ; 
remarca t£- 
„Echipa S

La o etapă de campionat cu 
unele rezultate surprinzătoare, cu
plajul derbiurilor bucureștene și-a 
adus din plin ofranda, firește, prin 
meciul Rapid-Dinamo. Această 
partidă a dovedit iar că rivalita
tea sportivă îndelungată, „tradi
țională" are cîteodată puterea 
de a șterge diferențele de formă 
îi de valoare ale echipelor, așe- 

'y*'v''-le față în față cu șanse ega- 
victorie,.-ieri, pe cimpoi de 
a ■ prezentat o formație a 

.uț.ui mult inferioară la prima 
are aceleia pe care giuleștenii 
aruncat-o în luptă cu ocazia 

imei finale a „Cupei României", 
totuși, această echipă fără 've

ste a apărat viguros și demn 
îlorile clubului, nu s-a recunos- 
at înfrîntă nici chiar atunci cînd 
corul îi era net defavorabil ba, 
înă la urmă, a cules roadele 

tsului, în dauna unui adver
se care înclina greu balanța 

' telor pronosticuri.
minutul 37 al partidei era 
m 2—0 pentru Dinamo. în- 

pră Pîrvu, printr-o lovitură 
■de la aproape 30 de metri, 
trache, la capătul unei curse

torii noștri fruntași a 
emotivității în situații
le de incertitudine a 
scorului, cînd „tem
peratura" disputei ge
nerează nepermis de 
multe greșeli elemen
tare, surprinzătoare 
pentru cei care-i cu
nosc, cît și pentru ei 
înșiși. Ultimele cinci 
minute din partida 
Steaua — Rapid sînt 
edificatoare în această 
privință".

Alte rezultate : Po
litehnica Galați — Fa
rul Constanța 62—49, 
Universitatea Cluj — 
I.C.F. 67—55.

asupra 
dictat
plana '_ _ MW ULUI
ce s-ar fl întîmplat dacă arbitru], 
încă din primels minute de joc, 
l-ar fi eliminat pe Pîrcălab, pasi
bil de o asemenea sancțiune pen
tru actul de a-și lovi intenționat 
un adversar și încă „fără minge"? 
Noi ne facem datoria de a subli
nia două din multele greșeli ale 
unui arbitraj necorespunzător, dar 
în același timp sîntem obligați să 
remarcăm că, indiferent de ar
bitru, Dinamo a mai arătat în a- 
cest sezon deficiențe de' pregătire 
psihică și pe teren propriu, și „în 
deplasare". Cît privește persisten
ta fantezie tactică de a juca în 
„zece" (adică... cu Naghi în for
mație) ea’nu aparține, firește, nici 
arbitrului, nici adversarului...

în celălalt meci al cuplajului, 
Steaua a jucat pe teren du. Pro
gresul, gîndurile fiindu-i mai de
grabă la Trnava pentru meciul re
tur contra lui Spartak. Obținînd re
lativ ușor un avantaj de două go
luri și profitînd de replica slabă a 
adversarilor, steliștii și-au menajat 
vizibil forțele. Ei n-au apăsat pe 
accelerator decît atunci cînd de
butantul Goia a redus diferența de 
scor. Și au marcat prin contra
atacurile lui Crăinicean.u, cel de-al 
treilea gol al unei victorii comode. 
Din formația militară ne-au plăcut 
Hălmăgeanu, Jenei, Crăiniceanu și 
Constantin. Observăm, de aseme
nea, îmbucurătoarea revenire în 
formă a lui Pantea și a lui Dumi- 
triu III.

R.UGBI: Dinamo-Steaua
Atracției rugbiului și, mai ales, a 

derbiurilor lui cu greu îi rezistă cei 
ce îndrăgesc spectacolul sportiv. Este 
(irept că nu întotdeauna, cînd e 
vorba de meciuri de campionat, tri
bunele sînt pline ; cauza rezidă în 
slaba pregătire a unor echipe...

Ieri, redutabilele formații bucu
reștene Dinamo și Steaua au vrut — 
și au reușit întru totul — să demon
streze încă o dată frumusețea spor

itului cu balonul oval. întîlnirea lor 
pentru campionat — deși sau poate 
tocmai că a avut o mare miză (în 

■cele cinci etape anterioare nici Di
namo, nici Steaua n-au cunoscut în- 
frîngerea) — a îneîntat publicul pre
zent în număr mare pe stadionul din 
„Parcul copilului". A existat parcă 
la indemîna fiecărui jucător posibili
tatea de a demonstra deopotrivă 
buna lor pregătire fizică și tehnica 
specifică rugbiului.

Dinamoviștii au trecut cu „brio" 
acest examen extrem de dificil, supe
rioritatea lor în jocul de ieri fiind 
evidentă sub toate raporturile, dar

Un început furtunos, după care 
conducea cu 4—0, părea să aducă de 
data aceasta victoria Confecției, dor
nică să ofere astfel simpatizanților ei 
reabilitarea după categoricul eșec 
suferit în etapa precedentă. Final
mente a cîștigat însă Rapidul cu 
11—9 (3—6). Comentînd această inte
resantă răsturnare de rezultat, se
cretarul general al F.R.H., Lucian 
Grigorescu, spunea : „Partida a plă
cut prin oscilațiile spectaculoase de 
scor. Din confruntarea maturității 
rapidistelor cu tinerețea lotului Con
fecției a învins, de data aceasta, ex
periența. Merită subliniat în acest 
sens aportul substantial al feroviarei 
Ana Starck (jucătoare din vechea 
gardă), autoare a 8 din cele 11 goluri

AUTOMOBILISM : ^52 km în 24. de ore
perit, în 24 de ore, 4 452,881 
km (viteză medie orară: 
185,537 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat elveție
nii Spoerrey, Steinemann 
(pe Porsche) și vest-germa- 
nii Stommelen, Neerpasch 
(de asemenea, pe Porsche).

în rentabilizarea

la greutate de sub 100 de kg față 
de 120—130 kg cît ar fi normal, 
ceea ce echivalează cu o pagubă 
de circa 600 000 lei în patru luni. 
Am încercat să ne opunem și să 
explicăm că nu e eficient econo
mic a proceda astfel. Ni s-a răs
puns : „Ești funcționar de stat și 
trebuie să te supui dispozițiilor 
date". Noi știm însă că sîntem spe
cialiști în agricultură, puși în func
ții de răspundere și cu conștiința 
profesională. Degeaba, este mai 
tare dispoziția de sus. Ar fi bine 
ca sarcinile planului de livrare să 
fie analizate și definitivate din 
timp, oprindu-se categoric practi
ca modificărilor de la o lună la 
alta.

O discuție asemănătoare am a- 
vut și cu tehnologul-șef al I.A.S. 
Salonta, întreprindere care, în a- 
cest an, va depăși pierderile pla
nificate cu circa un milion de lei. 
In 1967 pierderile s-au datorat de
pășirii exagerate a cheltuielilor de 
producție, mai ales în sectorul le
gumicol. Una din cauzele creșterii 
pierderilor constă în neaplicarea 
întregului complex de măsuri pri
vind rentabilizarea, stabilite la în
ceputul anului, precum și a lipsei 
de spirit gospodăresc la unii oa
meni din conducerea întreprinde
rii și a unor fermieri. Enumerăm 
cîteva. Pentru creșterea gradului 
de mecanizare în legumicultură 
s-au repartizat din anul trecut 
două tractoare, dar acestea nu 
s-au adus la timp. Și în privința 
folosirii raționale a utilajelor e- 
xistă lipsuri. Au în dotare 8 com
bine de recoltat porumb, care din 
septembrie 1967 sînt date ca dis
ponibile. Din ele doar două s-au 
trimis Ia I.A.S. Pecica, iar pentru 
restul de 6 se plătesc amortismen
te. La fel este și cu mașina de 
plantat răsaduri. Ea n-a sosit la 
timp și totuși acum se plătesc a- 
mortismente fără a fi fost folo
sită. De la Departamentul I.A.S. 
continuă să se facă planificări 
defectuoase. în acest an s-a 
repartizat unității, printre al
tele, o mașină de recoltat cea
pă, deși nu se cultivă nici 
un hectar. Anomalii în repartiza
rea și folosirea utilajelor din do
tare există ți la I.A.S. Oradea, 
care, de asemenea, este înscrisă cu 
aproape 4 milioane lei pierderi 
peste cifra planificată, fapt care 
ar trebui să stea mai mult în a- 
tenția trustului și a conducerii 
respective.

în momentul de față se puna 
deci cu hotărîre problema redu
cerii pierderilor din acest an și a 
eliminării lor totale pe viitor. Con
cluziile inginerilor și economiști
lor din fermele și întreprinderile 
acestui trust arată că există încă 
o serie de resurse și posibilități 
insuficient cunoscute și valorifi- 

■ cate. Se impune, în primul rînd, 
t o mai mare preocupare în anali- 
• zarea și valorificarea rezervelor la 
i nivelul fiecărei ferme în scopul 

creșterii rentabilității acestora.

« • RAPID-DINAMO BUCUREȘTI 3—2 (1—2). Au marcat:
» ©odreanu (min. 44, 60 și 77) pentru rapidiști; Pîrvu (min. 13) 
(? ți Dumitrache (min. 35) pentru dinamoviști.

• STEAUA-PROGRESUL 3—1 (2—0). Au marcat: Constan
ts tin (min. 14), Pantea (min. 16) și Crăiniceanu (min. 89) pentru 
» Steaua ; Goia (min. 71) pentru Progresul.

o CRIȘUL-UNIVERSITATEA CLUJ 4—0 (2—0). Au mar- 
>2 cat: Suciu (min. 1 și 46), Harșani (min. 38) și Kun I (min. 55). 
v • VAGONUL-U.T.A. 3—5 (2—1). Au marcat: Moț (min. 9

și 87), Petescu (min. 79), Șchiopa (min. 82) și Lereter (min. 85) 
pentru U.T.A. ; Schweilinger (min. 14), Demhrovski (min. 44) 

js și Arnotschi (min. 69) pentru Vagonul.
X • PETROLUL-A.S.A. TG. MUREȘ 2—1 (1—0). Au marcat:

Dtncuță (min. 36), N. Ionescu (min. 66) pentru Petrolul; Mu- 
’< reșan (min. 70) pentru. A.S.A.

• POLITEHNICA IAȘI-UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—2
< (1—1). Au marcat: Oblemenco (min. 32 și 60) pentru craio-
> veni ; Deleanu (min. 42 — din 11 m) pentru ieșeni.

• FARUL-JIUL 1—2 (0—1). Au marcat: Naidim (min. 31) și 
Ionescu (min. 70) pentru Jiul; Tufan (min. 53) pentru Farul.

o F. C. ARGEȘ-DINAMO BACĂU 1—0 (1—0). A marcat: 
, Dobrin (min 28).

lâCIUMDDF'XICO

Seria marilor period8 a început 
ul Gary Knoke a fost 
lometrat cu timpul1 de 
1/10. Specialiștii își re- 
ifirmă pronosticurile, po- 
(rit cărora în probele a- 
.tice de viteză (din cauza 
irului rarefiat) vor fi do- 
jrîte multe recorduri

i. (Jar- Ace.
Samote- Același lucru se așteaptă 
realizatei în cursele cicliste pe ve- 
(recordlodrom. La ultimul antre-

probă echipa masculină s Pierre Trentin și Daniel 
7* -1- 

ca < timii 200 m timpul de 
primei 9”9/10 — cea mai bună 

performantă a tuturor tim
purilor.

au sosit 4 170 de sportivi 
se știe, la Jocurile Olim-

5-A INAUGURAT

NOUL*, Siliștilor

Pe bazele sportive din sa
tul olimpic și ale Cetății 
universitare, antrenamente
le olimpicilor sînt urmărite 
de un public din ce în ce 
mai numeros. în probele 
atletice s-au înregistrat re
zultate excelente. După ce . 'Vo^TnrnrilT' Ohmechipa feminină de ștafetă fcndiale la Jocurile Ohm 
4x100 m a U.R.S.S. ' 
kova, Popkova, 
sova, Buharina) a 
timpul de 43”6/10 —------------ — .. .__  .
mondial egalat), în aceeași nament, sprinterii 
probă echipa masculină s Pierre Trentin ?: " ’
Cubei a obținut timpul d< Morelon au realizat pe ul- 
39”, anunțîndu-se " " "
candidată la 
locuri.

La 400 m garduri, austr;
I n satul olimpic pînăcum 

din 59 de țări. Dup,cum .*-------------
pice și-au anunțat partiparea 119 tarl-

g» ecordmanul mondiala aruncarea cio.canuJnL®r1}® K Zsivotzki, se dovecște a fi XTd^ Mexico
preajma întrecerilor oliipice de Ja,. Ciu<l^dQ loc la Recent, cu prilejul unuijoncurs atletic care a 
Budapesta, Zsivotzki a realizat performanța ,
Recordul său mondial ete de 73,76 m.

S ucdezul Kalle Johmsson a cîștigat campionat.^ mon- 
5 dial dc orientare turistică, desfășurat in »I"Pz®’ur^ 

mile localității Linkoiping. El a parcurs; 14, " 
lh48’19”. La feminin, primul loc a fost ocupat de Wla 
Lindkvist (Suedia), cart a realizat pe un parcurs de 7,8 
km timpul de lh05’55”.

în special sub acela al omogenității 
și al tacticii adoptate. Noile modifi
cări ale regulamentului par să-i a- 
vantajeze, fiindu-le știută predispo
ziția de a juca mingea la mînă. Ste
liștii, cu destule „goluri" în forma
ție, se adaptează mai greu (cel pu
țin așa au arătat ieri) la dificultatea 
ce o presupun acțiunile ofensive de 
„cursă lungă". în timp ce Dinamo 
(învingătoare cu 23—6) a reușit trei 
încercări, Steaua a punctat doar din 
lovituri de picior. A surprins, plăcut 
desigur, precizia de șut a dinamo- 
vistului Nica (autor a 11 puncte), dar 
și inspirația și curajul lui Dăiciu- 
leșcu, Tuțuianu și Dragomirescu, mai 
ales la fazele pe care le-au finalizai. 
Autorii punctelor învinșilor : Ciobă
nel (care a deschis scorul printr-un 
drop' gol) și Durbac.

Rezultatele de ieri
Dinamo — Steaua 23—6, Grivița 

roșie — Gloria 27—6, Constructo
rul — Progresul 12—8, Rulmen
tul — Farul 3—3, Știința Petro
șani — Agronomia 12—0.

HANDBAL; Rapid-Confecția
— * înscrise de echipa sa. S-a consemnat

astfel, după doi ani, prima victorie a 
Rapidului în‘fața actualelor adversa
re. Lipsa jucătoarelor de „9 metri", 
element cronic în handbalul feminin, 
s-a făcut simțită și ieri. Majoritatea 
acțiunilor s-au înghesuit pe semicerc, 
unde sînt închise practic posibilită
țile de manevră și finalizare, și unde, 
din nefericire, handbalul se confun
dă adesea cu... rugbiul.

Noua înfrîngere a Confecției com
plică situația din fruntea clasamentu
lui, unde aspirantele la primul loc 
cu șanse egale s-au înmulțit, iar re
zolvarea întîietătii va fi amînată 
desigur pentru ultimele etape. Pînă 
atunci însă avem de parcurs mal 
bine de un tuț",

TENIS: Năstase-Țiriac
Cu ocazia campionatului pe echipe, 

mai precis a meciului-derbi Dinamo- 
Steaua, i-am revăzut fată în fată 
pe virtuoșii rachetei, Ion Tiriac și 

. Ilie Năstase. Un meci al acestora re
prezintă acum sinonimul unui spec
tacol festiv. Astfel că publicul bucu- 
reștean a putut aprecia din plin o 
demonstrație generos oferită, cu toa
te că, pe alocuri, au existat și mo
mente de scădere. Ele au fost însă 
compensate de efortul ambilor spor
tivi de a căuta și reuși rezolvări tac
tice ingenioase, execuții tehnice de 
mare rafinament.

în condițiile unei sensibile apro
pieri valorice — remarca antrenorul 
Șt. Georgescu, Năstase a cîștigat cu 
3—1 (6—r3, 9—*11, 6—0, 6—3) pentru
că a „prins" o zi mai bună. Atu-ul 
său l-a constituit puterea de a „citi", 
de a anticipa intențiile dinamovistu-

(Urmare din pag. I) i
  < 
ducției și de reducere a prețului i
de cost al produselor, obținînd re- i
zultate bune.

Din păcate, ferme nerentabile, 
fermieri dezinteresați există și în 
alte întreprinderi ale trustului zo
nal Oradea. în acest an, din cele 
243 ferme existente, 98 rămîn încă 
nerentabile. Multe din acestea sînt 
la întreprinderile agricole de stat 
din Ineu, Chișinău Criș și altele, 
în legătură cu aceasta, tov. Gheor- 
ghe Tiurbe, economistul șef a) 
trustului, ne-a declarat:

— După calculele noastre previ
zibile, trustul va încheia acest an 
cu beneficii de circa 50 milioane 
lei. Dar nu putem spune că s-au 
epuizat toate resursele de rentabi
lizare. Apreciez că se desfășoară 
foarte lent și insuficient de apro
fundat acțiunea de rentabilizare 
într-o serie de ferme cum ar fi 
cele din Batăr, Beiuș, Holod sau 
Talpoș, aparținătoare de I.A.S. 
Ținea. Alte ferme ca aceea de ia 
Baia Veche, a I.A.S. Salonta sau 
cea legumicolă de la I.A.S. Ora
dea nu au efectuat unele lucrări 
importante, fapt ce a influențat 
eficiența economică a lucrărilor 
executate. De asemenea, conduce
rile unor întreprinderi nu au insis
tat suficient pentru intrarea Ta 
termen în funcțiune a unor noi 
capacități de producție cum sînt 
complexul de vaci și amenajările 
pentru irigații de la I.A.S. Dorolț, 
complexele de vaci de la Nădlac și 
Semlac, complexul avicol de la Or- 
țișoara și altele, care influențează 
negativ calculele de rentabilitate 
ale trustului.

într-adevăr, conform calculelor 
previzibile, din cele 9 I.A.S. ne
rentabile, 4 vor închide anul cu 
pierderi sub cifra planificată, iar 
restul de 5 vor depăși cu mili
oane dotațiile acordate de stat. 
Printre acestea sînt cele de la Chi
șinău Criș, Ineu și Oradea. De ce 
acțiunea de rentabilizare se des
fășoară atît de lent? Iată cum stau 
lucrurile la I.A.S. Ținea.

— La noi, în prezent, din 11 
ferme doar două sînt rentabile, de
clară directorul întreprinderii. Ren
tabilizarea fermei nr. 8 este des
tul de dificilă. De pe acum se ma
nifestă lipsa de masă verde pen
tru hrănirea celor 3 500 ovine. Din 
cauză că nu putem livra oile, de
oarece abatorul nu le primește, noi 
le hrănim degeaba, ceea ce ne cos
tă 60 000 lei pe lună. Pentru ren
tabilizarea întreprinderii ar trebui 
să se respecte unele principii de 
bază ale planificării producției și 
livrărilor. Există în prezent un joc 

. de a planifica livrările de carne. 
; Noi știm că din planul pe două 
i trimestre am mai avea de livrat 
; doar 50 tone carne de porc. Dar 

după graficul Departamentului ar 
fi vorba de 338 tone. Ni se cere 
însă să livrăm restanța, indiferent 
cum. Aceasta înseamnă a scoate 
de la îngrășare circa 2 800 porci 

’ pe care sîntem obligați a-i livra

W DERBIURI VERITABILE

CLASAMENTUl
8 5 1 ri
8 4 3 11
8 4 1 311
8 4 1 3|J
8 4 1 3 1 
8 4 13 
8 4 13'
7 4 0 3 1
8 3 14 1

rriunghiularuratletic 
—R. D. Germană—România

Ingeborg Frederich (R.D.G.) 16,97 m ; 
200 m plat femei — Mariana Got 
(România) 24”4/10 ; 10 000 m — Kreps 
(R.D.G.) 30’08”8/10 ; lungime bărbați 
— Vasile Sărucan (România) 7,63 m ; 
800 m plat bărbați — Gheorghe Un- 
gureanu (România) l’50”8/10.

Scoruri finale : masculin : Româ- 
nia-R. D. Germană 110—110 ; Româ- 
nia-Bulgaria 127—94 ; R. D. Germa- 
nă-Bulgaria 128—94 ; feminin : R. D. 
Germană-România 65—52 ; România- 
Bulgaria 73—41 ; R. D. Germană-Bul- 
garia 80—34.

Scoruri generale (bărbați și femei): 
R. D. Germană-România 175—162 ; 
România-Bulgaria 200—135 ; R. D. 
Germană-Bulgaria 208—128.

PAGINA 3

A apărut revista

„LUPTA DE CLASĂ"

nr. 9/1968
Numărul pe luna septembrie 

al revistei cuprinde articolele: 
Unitatea trainică dintre partid și 
popor de ION MITRAN, Dina
mism și gindire creatoare în eco
nomie de DANA VOINEA, LI- 
VIU MELINTE, Resorturi ale 
democratismului economic socia
list de VASILE V. PORUMBES- 
CU, Democratic și umanism de 
OVIDIU TRĂSNEA, Perfectio
narea stilului de muncă al orga
nelor locale de partid de I. AL. 
BOLD, Problema' alienării în fi
lozofia marxistă de EUGEN IA- 
COB, Cu privire la metodologia 
cercetării gîndirii economice ro
mânești din trecut de VASILE 
IOȚA, „Politica veniturilor" în 
practica și teoria capitalismului 
contemporan de L. STROJA, 
Dezarmarea nucleară — dezide
rat fundamental al popoarelor de 
SERGIU VERONA.

In continuare, revista publică 
materialele : Integrarea în epocă 
de MIHAI BENIUC, Literatura 
unui înalt spirit cetățenesc de 
GHEORGHE DINU, Scriitorul 
și libertatea scrisului de ME- 
LIUSZ IOZSEF, Răspunderea 
pentru destinele țării de PAUL 
SCHUSTER — la rubrica „Li
teratura și actualitatea imediată"; 
Conștiința regizorului și ideolo
gia spectacolului de ION OL- 
TEANU, Mesajul teatrului de 
ANDREI BĂLEANU — la ru
brica „Probleme ale vieții tea
trale" ; Investigația asupra fluc
tuației potențiale a forței de 
muncă de MIHAIL CERNEA — 
la rubrica „Sociologie și investi
gație socială".

Acest număr al „Luptei de 
clasă" mai cuprinde rubrica 
„Revista revistelor".

Ieri in țară : Vremea a fost în general frumoasă, dar rece, cu 
cerul variabil, mai mult noros în Dobrogea și Moldova. Viatul 
a suflat potrivit din sectorul nord-vest. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 9 grade la Avrămeni și 21 grade la Moldova 
Veche. în București: Vremea a fost frumoasă, dar răcoroasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 octombrie. în țară : Vreme re
lativ frumoasă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi slabe 
locale. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, predominînd din sec
torul estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 13 și 23 grade. Local ceață. în Bucu
rești ; Vreme relativ frumoasă, cu cerul temporar noros. Ploi 
slabe, de scurtă durată. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară Ia început apoi staționară.



Saigonul sub firul

din Bor

fortefor patriotice

viața interațională
Vizita ^ei
t* **

Partidului Co\ Român Modernizări
la combinatul

SAIGON 29 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că detașa
mente ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
au lansat duminică dimineața un 
atac cu rachete asupra Saigonu- 
lui. Potrivit agenției U.P.I., care 
citează un purtător de cuvînt mili
tar american, rachetele au căzut 
în sectorul palatului prezidențial 
din Saigon. S-au semnalat morți 
și răniți în xîndurile polițiștilor. Se 
apreciază că atacul a fost lansa! 
de la circa 4 km de reședința 
autorităților sud-vietnameze. Agen
ția citată menționează că acesta 
este primul atac cu rachete asu
pra capitalei sud-vietnameze de la 
22 august, cînd Saigonul a fost 
supus unu! puternic bombarda
ment cu rachete.

Forjele patriotice din Vietnamul 
de sud au lansat atacuri asupra 
pozițiilor americano-saigoneze și 
în alto regiuni ale țării. Agenția ■ 
Franco Presse relatează că la 10 
km est de Saigon patrioții au an
gajat lupte cu o divizie de in
fanterie marină americană. Dumi
nică dimineața, unități ale F.N.E.

au aruncat în aer un pod din 
Delta Fluviului Mekong, întreru- 
pînd traficul pe șoseaua nr. 1, 
principala cale de transport a ma
terialelor de luptă ale trupelor 
intervenționiste spre Saigon. Un 
purtător de cuvînt sud-vietnamez a 
declarat, la rîndul său, că la 90 
km sud-vest de Saigon patrioții au 
distrus podul Hoa Chang.

Chicago: DEMONSTRAȚIE 
ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI

DUS DE S.U.A. ÎN VIETNAM

ROMA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: 
Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al G.O. al P.C.R., care se 
află în Italia la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Italian, s-a înapoiat duminică 
seara la Roma după vizitele făcute 
în regiunile Emilia Romagna și 
Liguria. Oaspeții români au putut 
cunoaște în cele două regiuni acti
vitatea desfășurată de organizații
le locale de partid pentru realiza
rea politicii și programului P.G.I.

La Genova, orașul de reședință 
al regiunii Liguria, cunoscut cen
tru al mișcării muncitorești cu tra
diție revoluționară, oaspeții au a- 
vut întîlniri cu conducerile fede
rațiilor regională, provincială și 
orășenească ale P.G.I., cu activul 
de partid, făcînd un amplu schimb 
de experiență. In cadrul discuții
lor, la care au participat Angelo 
Garossino, secretarul federației re
gionale a P.G.I., Piero Gambolato, 
secretarul federației Genova a 
P.G.I., Giuseppe Noberasco, secre
tarul federației din Savona, mem-
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CEA MAI BUNĂ
AFACERE DE BURSĂ"

,.Deutsche
minerii

N. Cristolo- 
Cele două

cameră din

ss

CHICAGO 29 (Agerpres). — Peste 
12 000 de persoane din Chicago au 
participat sîmbătă la o mare demon
strație de protest împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam și a repre
siunilor poliției cu prilejul manifesta
țiilor ce au avut loc în urmă cu o 
lună în timpul desfășurării Convenției 
naționale a Partidului democrat. în- 
tr-unul din parcurile orașului a avut 
loo apoi un miting.

P.G.I., Sergio Gera- 
(al G.G. al.P.C.I. și 
ițui federației regio- 
ivau vorbit despre 
pștilor din Liguria 
cr mai bună, deino- 
neentru realizarea u- 
re, a clasei muncitoa- 
laiorțelor progresiste 
ma. Totodată, ei ău 
tates față de activi- 
murie Partidului Go- 
inteiță de politica sa 

Toațională.
și md Trofin, precum 
latat ției P.G.R., au re
de petatea curentă și 
nist Rartidului Comu
tă a oi munca concre- 

Delețpartidului 
nova șl vizitat la Ge- 
vale construcții na- 
grupulul. aparținînd 
LR.I. (Irpație de stat 
tie induiru reconstruc- 
cerii întrtbri ai condu- 
ferite asp prezentat di- 
cestei inactivității â- 
i-au însoțfintreprinderi, 
cută prin în vizita fă- 
ale șantiejare de bază

„Dacă la bursele din 
R.F.G. acțiunile unei 
societăți carbonifere în
registrează o creștere 
considerabilă, aceasta 
constituie.cea mai bună 
dovadă că în curînd ex
ploatările ei vor fi în
chise". Această afirma
ție, în aparență para
doxală, apărută recent 
într-o publicație vest- 
germană oglindește to
tuși exact fenomenul ce 
se înregistrează în in
dustria carboniferă a 
Germaniei occidentale, 
cuprinsă de mai mulți 
ani de o „criză de des
facere".

Potrivit publicației 
„Der Aktionăr", care 
apare la Diisseldorf, 
patronilor care își în
chid minele li se oferă 
posibilitatea să predea 
întregul inventar al a- 
cestora unui mare con
cern (care se va ocupa 
de exploatarea în con
tinuare „numai a mine
lor rentabile"), primind 
în decurs de 20 de ani, 
cu o dobîndă de 6 la 
rută, contravaloarea u-

tiiajului predat. In al 
doilea rînd,. întreprin
derilor carbonifere le 
rămîn toate locuințele 
minerilor nevoiți să 
plece în căutarea de 
alte locuri de muncă, în 
ciuda faptului că aceste 
construcții au fost ridi
cate, în cea mai mare 
parte, din fonduri pu
blice și din contribuția 
consumatorilor, care ani 
de-a rîndul, tocmai în 
acest scop, au trebuit 
să plătească o taxă de 
2 mărci la fiecare tonă 
de cărbuni cumpărată. 
Locuințele astfel elibe
rate pot fi, desigur, în
chiriate la prețuri mult 
mai mari. Totodată, te
renurile pe care se 
aflau fostele mine pot 
fi, de asemenea, închi
riate sau vîndute la 
preturi care depășesc 
considerabil cele ini
țiale.

„Toate aceste proprie
tăți folosibile — scria 
săptămînalul „Deutsche 
Volkszeitung" — au fă
cut ca acțiunile societă-

ților carbonifere să de
vină favoritele bursei. 
Așa, de pildă, în ulti
mul timp, pentru acțiu
nile societății Harpener 
Bergbau AG un spor 
pînă la 10 puncte zilnic 
pentru fiecare acțiune 
cu valoare nominală de 
100 de mărci a devenit 
o regulă". Ziarul își ex
primă convingerea că, 
după cît se pare, acțiu
nea de închidere a mi
nelor „va deveni cea 
mai bună afacere de 
bursă a anului 1968".

Publicînd desenul de 
mai jos, „Deutsche 
Volkszeitung" adaugă : 
„în timp ce minerii 
pierd locurile lor de 
muncă, își văd amenin
țate locuințele și tre
buie să pornească pe 
drumul lung al căutării 
unui nou loc de mun
că, închiderea minelor 
este pentru patroni o 
afacere atractivă : se 
încasează premii pen
tru lichidarea minelor, 
se face speculă cu te
renuri și chirii".

ÎNFRUNTAE

HUMPHREY-Nljq 
in campania electorală di| 

NEW YORK 29 (Agerpres). —
Campania electorală prezidențială din 
Statele Unite a luat sîmbătă caracterul 
unei înfruntări directe între candidatul 
democrat, Hubert Humphrey, și riva
lul său republican, Richard Nixon. 
Actualul vicepreședinte l-a acuzat pe 
Nixon că încearcă „să se joace cu 
poporul american" asupra unei proble
me deosebit de delicate cum ar fi 
războiul din Vietnam. El i-a cerut 
rivalului său să expună în fața na
țiunii „planul secret" pentru a se pune 
capăt războiului din Vietnam. Hubert 
Humphrey a insistat sîmbătă, în câ-

Succesul solilor artei 
muzicale românești 

în Uniunea Sovietică
LENINGRAD 29. — Corespon

dentul Agerpres, " - • -
veanu, transmite: 
concerte susținute la Leningrad 
de Orchestra de cameră din 
Cluj, care efectuează un turneu 
în U.R.S.S. în cadrul „Zilelor 
culturii românești". s-au bucu
rat de un deosebit succes. Iu
bitorii muzicii din Leningrad au 
aplaudat cu deosebită căldură pe 
solii artei muzicale românești.

Continuîndu-și turneul în U- 
niunea Sovietică, Orchestra de 
cameră din Cluj, avînd ca diri
jor pe Mircea Cristescu și so
list pe Stefan Ruha, a susținut 
la 28 septembrie primul concert 
la Minsk. Publicul din capitala 
R.S.S. Bieloruse a făcut, de a- 
semenea, o caldă primire repre
zentanților artei muzicale din 
România. Televiziunea din 
Minsk a programat pentru 3u 
septembrie transmisia în di
rect a concertului orchestrei ro
mâne.

drul unui discur, 
(Washington), ca R Seattle 
cepte dezbateri tePn să ac
rilor probleme ele<Pra ma* 
democrat a reamiiadidatul 
partidului său prec?^ramu^ 
mentare politică a' reSle‘ 
Asia de sud-est. IP' din 
l-a criticat aspru pphrey 
absența din programPen^ru 
a măsurilor pe tărîrdctoral

(Urmare din pag. I)

ră cjr folosirea de noi forme de coo
perare tehnico-economică și științifică 
precum și acelea privind pregătirea de 
cadre naționale au constituit, alături 
de propunerile altor state, documente 
de lucru ale celei de-a doua Confe
rințe pentru Comerț și Dezvoltare, de 
la New Delhi din 1968, iar unele din
tre ele au devenit recomandări ale 
conferinței.

în același timp, România și-a lărgit 
relațiile economice cu țările în curs de 
dezvoltare prin extinderea și intensifi
carea schimburilor sale comerciale și 
prin folosirea de forme noi în coope
rare reciproc-avantajoasă. Numărul ță
rilor în curs de dezvoltare cu care în
treținem legături comerciale a sporit 
de la 35 în anul 1959 la aproape 70 
în prezent. Aceste relații sînt regle
mentate în numeroase cazuri prin a- 
corduri comerciale, dintre care unele 
pe termen lung. Ritmul dezvoltării 
schimburilor comerciale dintre Româ
nia și aceste țări a fost mult mai 
ridicat decît ritmul de creștere al co
merțului nostru global. In perioada 
1961—1967, primul curent de schim
buri a marcat un spor anual de 17 la 
sută față de 11,7 la sută, al doilea cu
rent. Anul trecut volumul total a) 
schimburilor comerciale ale României 
eu țările în curs de dezvoltare a înre
gistrat o creștere de peste trei ori în 
comparație cu nivelul realizat în 1960 : 
în urma acestei evoluții ponderea a- 
cestor țări în ansamblul comerțului 
nostru exterior a sporit continuu. 
Unii din principalii parteneri comer
ciali ai țării noastre dintre țările în 
ours de dezvoltare sînt: R.A.U.. Li-

banul, Iranul, India, Siria, Turcia, 
Pakistanul, Ciprul, Algeria, Brazi
lia etc.

în comerțul României cu țările în 
curs de dezvoltare au avut loc modifi
cări însemnate în structura exportului 
și a importului. Au sporit considerabil, 
în ultimii ani, livrările românești de 
mașini, utilaje și instalații complete, 
cit și de produse chimice. Iar, pe de

R.A.U., Iran, Guineea, Sudan, Kenia, 
Brazilia, iar mai recent cu : India, Cey
lon, Algeria, Tunisia, Maroc, Arabia 
Saudită, • Somalia, Siria, Yemenul de 
Sud, Zambia și alte țări.

Cu prilejul vizitei pe care o desfă
șoară delegația guvernamentală româ
nă în unele țări ale Americii Latine, 
pînă în prezent au fost încheiate sau 
elaborate un șir de documente de

BELGRAD (de la corespon
dentul nostru, N. Plopeanu). — 
Zilele acestea, in cadrul unei 
conferințe de presă, directorul 
general al combinatului minier 
Bor, Bojin Iovanovici, s-a re
ferit la lucrările de extindere și 
modernizare a unităților de 
producție din cadrul acestui 
combinat, cel mai mare produ
cător de cupru din Iugoslavia. 
Potrivit datelor citate de vorbi- 

. tor, în cursul primei etape de 
reconstrucție și modernizare a 
combinatului, care se va încheia 
în curînd (cu aproape un an 
înainte de termenul prevăzut), 
au fost date în folosință sau 
urmează să intre în producție in 
cîteva zile nu mai puțin de opt 
noi fabrici și uzine. In aproape 
doi ani și jumătate producția de 
cupru electrolitic a crescut cu 
20 000 tone.

Pînă în prezent au început să 
producă noua mină și stația de 
flotare de ia Maidanpek, fabri
ca de acid sulfuric de la Bor, 
două fabrici de îngrășăminte 
chimice — una la Prahove și 
alta la Novi Sad — precum și 
alte obiective industriale.

Avînd in vedere gradul înalt 
de mecanizare a noilor între
prinderi, personalul acestora își 
sporește rîndurile cu cadre 
de calificare superioară, numă
rul tinerilor specialiști anga
jați de ele încă anul trecut ri- 
dicîndu-se ’ """ *“ ---------
combinatul ........ .....
duce 55 000 tone cupru electroli
tic pe an, iar unitățile sale 
auxiliare realizează 150 000 tone 
acid sulfuric, 220 000 tone în
grășăminte artificiale, peste 
200 000 tone superfosfați și în
semnate cantități de aur, argint, 
wolfram etc.

încă de pe acum s-au pus ba
zele viitoarelor obiective pre
văzute să intre în producț? 
cea de-a doua etapă a lucțj 
de modernizare, car/' ăe i' 
cheia în 1072. Se prevede' c 
tunci combinatul minier Bor 
va dubla producția de cupn 
Paralel cu aceste lucrări si 
extind cercetările pentru de 
coperirea de noi rezerve de mi
nereuri cuprifere.

împotriva 

personalului de la căile ferate a avut loc 

capitala japoneză. împotriva acestor planuri, care au în vedere

la 800. In prezent 
minier. Bor pro-

sale

Primul ministru al Repu-

lionului românesc la recentul Tîrg internațional de produse
I I UI1IUI ■ ----------------- - >• .. .

tehnice de la Sidney (Australia)

din anul 1970. Au fost descoperite 
zăcăminte de mangan și aur, iar lîngă 
orașul Francistown au fost date la 
iveală terenuri diamantifere.

Pentru a crea un fundament dez
voltării unei industrii proprii menite să 
valorifice acesfe bo orecum și
pentru sporirea șe 
Bofswanei a elabi 
economic pe cinci 
prevede de aserrw 
construire de drun 
extinderea legătur 
state de pe conți

Cu prilejul săr' 
Republicii Botsw 
urează poporului 
cese pe calea < 
denței naționali 
nomic și socie

TOKIO. — O impresionantă adunare de protest a feroviarilor 

planurilor de „raționalizare" a 

recent în 
reducerea personalului respectiv cu circa 50000 de oameni, în transportul 

feroviar a fost declarată o grevă de protest de 12 ore

REPUBLICII BOTSWANA
Sînt doi ani de cînd pe harta Afri

cii a apărut un nou stal independent 
— Republica Botswana. Situată în 
Africa australă între Angola, Republica 
Sud-Africană, Zambia și Rhodesia, 
Botswana are o suprafață de peste o 
jumătate de milion de kilometri pă- 
trați, din care mai mult de jumătate 
este ocupată de deșertul Kalahari. Cei 
560 000 de iocuitori ai săi se ocupă 
îndeobște cu creșterea vitelor care a- 
sigură pînă la 90 la sută din expor
turile țării.

In perioada care s-a scurs de la 
cucerirea independenței poporul Bois- 
wanei a depus eforturi pentru desco
perirea și valorificarea unor noi re
surse naturale ale țării. Astfel au fost 
prospectate importante cantități de 
minereu de cupru care, potrivit pro
iectelor, va fi industrializat începînd
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agenjle de preș
treia ediții a Festivalului folcloric al 
ansamblurilor de cîntece și dansuri 
de la Zielona Gora (R. P. Polonă), 
la care au participat reprezentanți din 
Bulgaria, R.D.G., Italia, Unga
ria, R.S.F.S.R., România și Polo
nia. Țara noastră a fost reprezentată 
de Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Maramureșul“ din Baia Mare. Locui
torii orașului Zielona Gora au făcut 
artiștilor români o primire caldă, prie-

Duminică a sosii Îl 
delegația de partid șiț 
namentală albaneză 
de Beqir Balluku, membru al 
Iui Politic al C.C. al Pa 
Muncii din Albania, vicepreșed 
Consiliului de Miniștri și mini: 
apărării, care, la invitația C.C. a 
Chinez și a guvernului Rept 
Populare Chineze, face o vizit
orietenie. La aeroport, delegaț tenească. 
fost întâmpinată de premierul Ciu 
Lai, Kan Sen, lao Uen Iuan, Sie 
Gi, u Fa sien, Cen i și Li sien N blicii Trinidad-Tobago, Eric 
vicepremien, membri ai Biroului Pol'Williams, a anunțat cu prilejul celui 
al C.C. al P.C. Chinez, și de n_|ea Congres al partidului
persoane oficiale. Seara premiervîjșcarea națională a poporului că gu- 
Ciu En Lai a ofent un banchet îemul a hotărît să naționalizeze insta- 
cmstea delegației albaneze. locale ale societății „British Pe-

Un SDfiCtffrnl rip hhIh lrf>leum Ltd." și să cumpere acțiunile un speciacoi ae gaia, iri;sturilor de radi0 și televiziune con- 
care și-au dat concursul toți pârtiei- 4ate în ezent de magnatul presei 
panțn, a marcat încheierea celei de-a J“nice> lordul Thomson.

țări în curs de dezvoltare a stimulat 
puternic evoluția schimburilor de 
mărfuri. în cazul Iranului, de pildă, 
după semnarea acordului de coope
rare, schimbul de mărfuri a ajuns la 
133,4 milioane de lei valută în anul 
1967, față de 7,1 milioane în 1965.

Pe lîngă impulsionarea schimburilor 
comerciale, cooperarea are și alte as
pecte pozitive. Comisiile gnveniamen-

ROMANIA Șl ȚĂRILE
ÎN CURS DE DEZVOLTARE

■
altă parte, au crescut importurile de 
materii prime (țiței, minereu de fier, 
bauxită, bumbac), precum și de pro
duse prelucrate de tînăra industrie a 
acestor țări (textile, semifabricate, di
ferite produse alimentare etc).

Avem posibilități multiple de coope
rare cu țările în curs de dezvoltare ; în 
scopul de a înmulți și diversifica sur
sele noastre de aprovizionare din ex
terior și de a spori exportul românesc 
de instalații și utilaje pentru industria 
minieră, petrolieră, de tractoare și alte 
mașini. România a încheiat numeroase 
acorduri și protocoale de cooperare e- 
conomică și tehnico-științifică cu

colaborare economică, cum sînt: a- 
cordul bancar româno-mexican, acor
dul româno-venezuelean de dezvoltare 
a relațiilor economice, un acord co
mercial și de plăți, precum și un acord 
de cooperare economică și tehnică în
tre România și Columbia.

Dezvoltarea cooperării tehnico-știin- 
țifice cu toate aceste țări ilustrează foar
te pregnant avantajele folosirii formeloi 
complexe de relații economice în ve
derea valorificării superioare a poten
țialului material, atît al țării noastre, 
cît și al partenerilor noștri. încheierea 
de acorduri de cooperare cu unele

tale mixte care funcționează în cadrul 
acestor acorduri inițiază noi acțiuni de 
cooperare și asigură perfecționarea 
continuă a celor aflate în curs de rea
lizare. Sesiunile periodice ale Comi
siei mixte ministeriale pentru coope
rare economică și tehnico-științifică 
cu Iranul au prilejuit de fiecare dată 
propuneri noi de cooperare în diferite 
domenii de activitate economică : 
pornind de la industria extractivă de 
țiței și construcția de mașini, s-a con
tinuat, în domeniul agriculturii, zoo
tehniei și economiei forestiere, iar mai 
recent s-a ajuns în domeniul indus-

chimice. în cazul acordului de 
jrare încheiat între România și 
ia se prevede contribuția țării 
re la valorificarea potențialului 
hnic algerian în extracția petro- 
« în extracția și prelucrarea fos- 
f“și a minereului de fier, ca și în 
“bmenii de interes economic re- 
c‘î Acordurile de cooperare dintre 
R°ia și India asigură, prin con
jug eforturilor celor două țări, 
dezțrea unor ramuri economice ale 
aceȘări, cum sînt rafinarea petro- 
luluijustria chimică, petrochimică, 
transjjrjje maritime etc. Iată și un 
alt eplu: Acordul semnat între 
Venețj șj România cu prilejul re- 
cehteițte a unei delegații guvema- 
yientajmâne în acea țară stipulează 
interesjărților de a intensifica coo- 
perarespnomică și tehnică prin mă
suri coete> îndeosebi în domeniile 
petroliqjiinier, utilajului agricol și 
forestier

Româi participă la construirea 
unor imjante obiective economice, 
în Iran Vor ridica cu ajutorul asis
tenței prite din partea țării noastre 
o fabrică cărei capacitate finală va 
fi de 10 () de tractoare pe an, un 
complex iiustrial pentru exploatarea 
Și prelucraj lemnului, precum și un 
complex apzootehnic de tip indus
trial, care i ocupa o suprafață de 
zece mii dmectare. în India, Româ
nia particip la construirea rafinăriei 
de mare caicitate de la Haldia (2,5 
milioane de >ne pe an), iar în R,A.U., 
țara noastră blaborează la construirea 
unei fabrici de produse sodice, la 
darea în expoatare a unei mine de 
fosfați și Ia -ealizarea unei instalații 
de completări a fosfaților, plătite prin

A.U. cu produse rezul- 9 
prinderile respective. | 
/operării permite, de a- 
rificarea potențialului u- g 
ei țări, printr-o pregătire g 

sională mai sistematică a cadrelor 
perfecționare a organizării pro- | 
ii. în cadrul acordurilor de coo- | 

...... I
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‘ă țară de S 
i în dome- g 

ul agriculturii și al piamricâiii. _ 
Declarații ale reprezentanților vieții ij 
nnnmirf! si Dolitice din numeroase a
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La Dakar încheiat hicră- 
rile reuniunea experților în proble
mele economice din cele patru țări 
membre ale Organizației statelor din 
bazinul fluviului Senegal (Mali, Gui
neea, Senegal și Mauritania). în co
municatul comun, dat publicității 
după încheierea reuniunii, s-a arătat 
că participanții au examinat progra
mul de coordonare a colaborării în
tre țările membre ale organizației.

Relațiile dintre India șl 
Uruguay. Primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, care se află în
tr-o vizită oficială în Uruguay, a 
avut sîmbătă primele convorbiri cu 
președintele Uruguayan. Jorge Pa- 
checho Areco, și cu ministrul aface
rilor externe, Venancio Flores. Au fost 
examinate probleme ale situației in
ternaționale și ale relațiilor bilaterale. 
Se urmărește, în special, intensificarea 
relațiilor comerciale și culturale din
tre cele două țări.

Starea sănătății fostului 
premier portughez Antonio 
Salazar s-a agravat iirusc 
— anunță un buletin medical dat pu
blicității sîmbătă seara de clinica din 
Lisabona. Salazar, în vîrstă de 79 de 
ani, se află în comă, ca urmare a unui 
atac de cord suferit la 16 septembrie. 
Succesorul său, Marcello Caetanp, a 
depus jurămîntul în cursul 
vineri.

Filoții de pe avioanele compa
niei aeriene pakistaneze au 
grevă în urma concedierii unor colegi 
de-ai lor.

îgatire 
idrelorman al __

profesională mai sistematică a cai 
Și o 1 ' ” ' ------ !’s"i
ducției. -------------
perare economică și tehnico-științifică ’ 
încheiate între România și Maroc, de I 
pildă, s-au prevăzut printre altele și 
burse de studii sau specializare, pre
cum și trimiterea în această ‘ 
experți și tehnicieni români în 
niul agriculturii și al planificării.

1_____ ... . •’
economice și politice din numeroase 
țări în curs de dezvoltare au arătat 
interesul și importanța pe care aceste 
state o acordă dezvoltării relațiilor e- 
conomice și extinderii cooperării în 
toate domeniile cu România.

Prin inițiativele și acțiunile sale, 
prin activitatea sa în scopul sprijinirii 
eforturilor de dezvoltare economică 
ale țărilor în curs de dezvoltare, prin 
intensificarea relațiilor economice cu 
aceste state, România contribuie la 
crearea de condiții cît mai favorabile 
pentru dezvoltarea lor economică 
echitabilă, la stabilirea unei atmos
fere propice progresului tuturor țări
lor. Politica de colaborare economică 9 
pe care țara noastră o promovează cu n 
perseverență și fermitate pe plan ex- ® 
tern reprezintă un aport real la 0 
dezvoltarea cooperării, înțelegerii și | 
încrederii între popoare, la progresul 8 
general, la înfăptuirea aspirațiilor tu- D 
turor popoarelor spre o dezvoltare s 
independentă, la destinderea interna
țională, la întărirea cauzei păcii și i 
securității internaționale. “
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