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Pentru mărirea vitezei de lu
cru mecanizatorii care lucrează 
la cooperativa agricolă din Ino- 
tești, regiunea Ploiești, iolosesc 
cupluri de două semănători la 

un tractor o
Foto: GH. CUCU

în ultimele zile ritmul însă- 
mințărilor de toamnă a fost in
tensificat în aproape toate regiu
nile țării. Pină la data de 4 oc
tombrie, cooperativele agricole 
de producție au semănat griul pe 
67 la sută din suprafața prevăzută, 
iar gospodăriile agricole de stat 
pe 71 la sută. în regiunile Galați, 
Bacău, Iași, Suceava, Banat, 
Crișana, Dobrogea și Hune
doara, unde mijloacele sînt mai 
bine folosite, această lucrare 
este avansată. Cooperativele agri
cole din regiunea Galați au ter
minat însămînțatul griului, iar 
cele din regiunea Bacău au exe
cutat această lucrare în proporție 
de 90 la sută. Realizări nesatis
făcătoare, atît la pregătirea tere
nului, cît și Ia însămînțări sînt 
în regiunile Cluj, Brașov, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Mara
mureș și Oltenia.

(Agerpres)

Cooperativa agricolă din 
comuna Apele Vii, ră
măsese în restanță cu 
arăturile. Cele două 
brigăzi de mecaniza

tori care o deservesc,
alcătuite in cea mai mare parte din 
tineri cu mai puțină experiență, nu 
s-au încadrat în ritmul de lucru im
pus de campania de toamnă. Intr-o 
zi, Marin Stoica, șeful brigăzii de 
tractoare de la Zănoaga, secretând 
comitetului organizației U.T.C. a 
stațiunii, după ce se consultase cu 
ceilalți membri ai comitetului, s-a 
adresat conducerii S.M.T. cu propu
nerea ca tinerii din brigăzile vecine 
cu Apele Vii, cei de la Castranova 
și Zănoaga, să lucreze în schimbul 
de noapte pe ogoarele celor rămași 
în urmă.

Tovarășul director și-a 
carnețelul.

— Cîți vor participa din 
dumitale ?

— Șapte.
— De la Castranova ?
— Șase.
— Vasăzică, treisprezece ;

deschis

brigada

MASA ROTUNDA A
„SCÎNTEH TINERETULUI

Ați privit vreo
dată o stampă 
Bucureștilor de al
tădată ? 
una, cel 
cele care 
zut sub 
lipsesc „gîrla Dîm- 
boviții“ și străzile 
populate. Ceea ce 
dovedește că încă 
în conștiința locui
torilor de atunci, 
apa curgătoare și 
drumurile 
erau 
ideea de 
Iitate. 
moderne 
apa în 
Și odată 
curentul 
cablul

a

Din nici 
puțin din 
ne-au că- 
ochi, nu

de 
curgătoare 

publice 
asociate cu 

municipa- 
Vremurile 
au adus 
locuințe, 
cu apa, 
electric, 

telefonic.

Ne-am obișnuit în- 
tr-atîta cu aceste 
înlesniri ale civili
zației moderne în
cît pur și simplu 
nu Ie mai observăm 
decît... atunci cînd 
instalațiile respec
tive nu mai funcțio
nează normal. De 
cîte ori călcînd pe 
asfaltul străzii ne 
gîndim că dedesubt 
se află o rețea 
complicată de țevi 
și cabluri, cu cămi
ne de vizitare și 
guri de aerisire, că 
aproape fiecare 
palmă de pămînt a 
fost cuprinsă în 
planurile edilitare? 
în schimb ne sur
prindem totdeauna

făcind reflecții mai 
mult sau mai puțin 
amare pe 
temă cînd 
de lumină 
încălzit sau 
nul nu mai funcțio
nează. La fel, în 
drum spre locul de 
muncă sau cu tre
buri prin oraș, tre
buie să ocolim pen
tru că pe anumite 
străzi se scoate și 
se pune de cîteva 
ori pavajul în 
cursul unui singur 
sezon. Explicația o 
citim invariabil pe 
panoul ce barează 
strada în cauză '• 
ȘANTIER ÎN LU
CRU.

EDILII

CAPITALEI
V

detreizecifi

au

una cu „gazdele" ar 
tractoriști.

— Unii au lucrat ziua...
— O să-i înlocuim cu cei care 

tractoarele în reparație.
In ziua aceea, după căderea serii, 

coloanele de tractoare de la Zănoa
ga și Castranova au ajuns la Apele 
Vii. S-au desfășurat în lanț pe miriș
te, plugurile și-au înfipt cuțitele în 
pămîntul uscat. Curînd un nor de 
praf a învăluit totul. De pe cabina 
atelierului mobil de reparații se ve
deau doar conurile de lumină ale 
farurilor dansînd în ritmul ciudat 
pe care terenul îl impunea mașinilor. 
Cînd ritmul acesta încetinea, a- 
telierul pleca spre punctul 
se afla tractorul oprit, 
du-se că acolo era nevoie de 
tervenție : un șurub retezat, o
de transmisie ruptă, o pană de cau
ciuc, un fier de plug tocit... La una 
din aceste intervenții, mecanicul 
Marin Brătășanu ne-a luat cu el.

— Ce-i, măi Papuc ?
— Cureaua la ventilator...
— E simplu. In cîteva minute 

gata.
Pe lîngă noi a trecut cu motorul 

urnind Gheorghe Nica (numele i 
l-am aflat mai tîrziu); i-am făcut

unde 
știin- 
o in- 
curea

e

semn să oprească; 
el și a pornit.

Cînd a ajuns 
l-am întrebat:

— Am aflat că ai un băiat care-i 
tot mecanizator aici. E cumva cel 
care lucrează cu tractorul din fața 
noastră ?

— Nu, pe acela îl cheamă Con
stantin Iancu; e de la Castranova. 
In ultima decadă a bătut recordul 
pe stațiune, cu 120 de hantri. E 
harnic. Cît e ceasul ?

— Două fără un sfert.
Tăind miriștea de-a curmezișul, 

un IMS săltînd peste bolovani ve
nea spre noi.

— Dacă nu e tovarășul director, 
să mă-ntrebe de oboseală, atunci e 
președintele cooperativei agricole, 
aduce must.

Dimineața, după ce pontatorii au 
făcut măsurătorile, am primit o foa
ie de hîrtie care consemnau reali
zările din noaptea aceea : se arase
ră 80 de hectare. Alături, era un ta
bel nominal cu 
seră în această 
30 de nume...

cei ce se evidenția- 
acțiune ; cuprindea

am urcat lingă

la capătul solei

această 
rețeaua 
ori de 
telefo-

ION MARINA

stradaia o citim

O. PLECAN

alcătuit din oameni 
au rămas tineri la

in mod invariabil pe panoul ce barează 
cauză: șantier in lucru

Fotografia de

„...Explicaț

FAȚ.A-N FAȚA
în ultimii ani volumul mare de construcții

de locuințe, dezvoltarea industriei au dus la
creșterea transporturilor de toate felurile
Tonajul, viteza, frecvența de circulație a ve
hiculelor a sporit. Ce s-a făcut — și ce se va
face pentru crearea unor condiții cît mai
bune transportului orășenesc ?

Ziarul nostru a organizat de curînd o dis
cuție pe această temă cu reprezentanți ai
cîtorva întreprinderi de gospodărire comu-

Tov. ing. MIHAI GEALEP, 
de la întreprinderea de Dru
muri și Poduri. Aici sîntem cu 
toții ingineri, tehnicieni (pri
vire circulară asupra invitați- 
lor, cunoscuți de mai înainte, în 
relațiile de serviciu) care lu
crăm la drumuri și lucrări 
edilitare — obiective care, în 
ultimii ani, au fost mereu în 
actualitate. Dar, uneori sîntem 
nevoiți să facem muncă de 
arheologi. Unele străzi, e vor
ba de cele vechi, sînt adevă
rate așezări succesive de epo
ci. Fiecare cu stilul său.

în trecut, chiar în urmă cu 
douăzeci 
străzilor 
de nisip, 
deau încă
10—15 ani. Azi se circulă cu 
vehicule grele, cu troleibuze, 
fundațiile vechi nu mai re
zistă.

de ani, majoritatea 
erau făcute pe pat 
Ele mai corespun- 
circulației de acum

naia

Tov. ing. ION NEAMȚU, 
șeful serviciului coordonare și 
control lucrări edilitare din 
S.P.C. înainte de a trece mai 
departe, să-mi dați voie, to
varășe Gealep, să fac o 
servație. 
rețele electrice, 
telefoane au fost 
te în trecut haotic, 
lor nu e precis 
multe din ele fiind 
suprafață, de ce totuși lu
crați mecanizat ? în proiect 
indicația e clară : pe aceste 
trasee să se lucreze manual. 
Vi s-a- atras de nenumărate 
ori atenția că rupeți branșa
mentele, deteriorați conducte
le și cablurile. S-ar părea că 
sîntem retrograzi, că nu folo
sim tehnica modernă. Dar, 
subliniez, în cazul de față a 
lucra mecanizat nu înseamnă 
nicidecum că scurtezi timpul 
lucrărilor. Dimpotrivă, îl lun
gești. în plus mai sînt și pa
gubele provocate — întreprin
deri care își încetează activi
tatea — ba chiar accidente. 
Exemplele sînt destule. Pe Ca
lea Dorobanților era gata sa 
fie tăiat un cablu telefonic in
ternațional. Iar pe strada 
Popa-Tatu, nu demult, ne-au 
fost arătate zeci de branșa
mente tăiate.

ob-
Știind că vechile 

de apă, de 
executa- 

că poziția 
cunoscută, 
așezate la

Ca în fiecare campanie agricolă, 
mecanizatorii din raionul Sf. 
Gheorghe — în majoritate tineri 
— au și acum un obiectiv princi
pal precis : terminarea însămînță- 
rilor de toamnă pînă la 10 oc

tombrie. în multe unități agricole, brigăzile 
de tractoare folosesc mașinile cu întreaga lor 
capacitate, acordă atenție deosebită calității 
lucrărilor, respectă graficul de producție. La 
cooperativa agricolă din Hărmăn lucrează 
brigada condusă de Ion Răvar de la S.M.T. 
din comună. Aproape toți mecanizatorii sînt 
tineri. înainte de declanșarea campaniei, s-a 
organizat o ședință a grupei U.T.C. Mai întîi, 
șeful brigăzii a făcut cîteva precizări reieșite 
din ședința de lucru, ținută de conducerea 
cooperativei, la care a participat și el. Iată 
cîteva : de semănat cu grîu 340 de hectare, 
din care 120 după culturi tîrzii; sămînța sub 
brazdă în teren bine mărunțit, jalonat, la a- 
dîncimea de 6—8 cm ; ținînd seama de con
dițiile de umezeală existente în sol, cantitatea 
de sămînță la hectar se va majora cu 5—10 
la sută, în funcție de fiecare parcelă. Apoi, 
Mihai Gref, organizatorul grupei U.T.C., și 
Achim Nan, mecanizatori cu mai multă expe
riență, le-au vorbit celorlalți de cîteva meto
de folosite de ei în alte campanii. Tinerii au 
reținut: preluarea schimbului din mers și ali
mentarea tractoarelor la ore fixe, întoarceri 
în loc și verificarea semănătorilor la capătul 
tarlalei ; mașinile să meargă constant, cu vi
teza a treia, pentru a se evita ruperea tubu
rilor. Pe aceste baze, tinerii au putut să-și 
stabilească angajamente precise. Totalizate,~a 
reieșit că viteza zilnică inițială poate fi depă
șită cu 10—15 hectare zilnic, ceea ce va Hurp 
la scurtarea perioadei de lucru de la 12 la 
9—10 zile. Și-au respectat mecanizatorii aceste 
obiective ale întrecerii socialiste ? Pînă acum, 
da. S-au pus sub brazdă 210 hectare cu grîu,

N. BARBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Fie-mi îngăduit să visez 
cu glas tare la oceanul 
nostru, al tuturor; acel 
ocean pe care, între 1 ia
nuarie și 31 decembrie 11 
străbatem de la un capăt 
la celălalt, în 52 săptămlni 
de neabătută plutire.

Peste apele lui în veșnică, 
magnifică neodihnă, am
barcațiunile au forme tot 
atît de variate ca preocu
pările omenești, ca fizio
nomiile care ne disting, ca 
șanțurile fine, neconfunda
bile ale pielei de pe vîrful 
degetelor. Navighează ast
fel, pe oceanul anului, car
gourile uriașe și remorchere 
modeste, motonavele svelte 
și ceamurl întinse ca niște 
lipii, șalupele ultra rapide 
și vase-cisternă, greoaie, 
cu cala adine scufundată 
sub povară... La un loc, 
toate aceste cetăți pluti
toare alcătuiesc o flotă, fac 
parte dintr-o unică, mare 
și indestructibilă familie, iar 
în vîrful catargului flutură 
aceeași flamură de

Oceanul. Anul.
Pe oricare dintre 

vase ne-am duce 
oricare ne-ar fi 
de Ia babord și de la tri- 
bord, de la provă și de la 
pupă, noi, toți navigatorii, 
știm bine că în adîncul ape
lor albastre, undeva foarte 
aproape, plutește și un 
submarin albastru, cu corpul 
prelung arcuit, ca de del
fin. Este, ca și toate cele
lalte, o ambarcațiune pro
fund pașnică. Are un echi
pai 
care 
85 de ani împliniți și alții 
care au devenit maturi Ia

mătasă.

aceste 
munca, 

„vecinii“

nici 20 de primăveri. Ca 
toate celelalte, și echipajul 
acesta lucrează intens ; dar 
în laboratorul subteran care 
lunecă în apropierea noas
tră și sub noi undeva, nu 
se efectuează o 
de serie, ci unicate, 
nici o ♦ taină pentru 
celelalte echipaje că 
ceastă navă, învelită

producție 
Nu e 
toate 

pe a-

lut vas, urcă semnale, cris- 
talizînd sonor ielul de a 
trăi, de a simți, de a lupta, 
de a gîndi, al nostru, al 
celor de pe cargouri si re
morchere, motonave și cea- 
muri, șalupe și vase-cister- 
ne > conturul Hotei noastre 
întregi.

Dintr-odată, într-o a '52-a

1
I
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La Palatul
pionierilor

albastru
foaie părțile de voaluri ilui- 
de, se șieiuiesc diamantele 
cuvîntului. Ele ne sînt des
tinate nouă, tuturor. Ele ne 
sini absolut necesare.

Timp de 51 de săptămlni 
submarinul albastru plutește 
zi și noapte, integrîndu-se 
în uriașul nostru convoi, în 
aceeași direcție și sub ace
lași pavilion, doar că într-o 
lume a adîncurilor, de o 
frumusețe specifică, inefa
bilă. Timp de 51 de săptă- 
mlnl doar periscopul sub
marinului albastru poate ii 
zărit cînd ici, cînd colo, 
într-o latură a convoiului 
sau în cealaltă, brăzdlnd 
oglinda oceanului cu două 
cozi lungi, tulburătoare. De 
acolo, de jos, din invizibi-

parte a anului, submarinul 
albastru iese la suprafață.

Apare din valuri total, 
suplu și mobil, bucurîn- 
du-și prietenii, iar săptămîna 
aceea se numește foarte 
simplu, foarte firesc, Săp
tămîna poeziei. Motoarele 
lucrează mereu, dar la lu
mină, la aer proaspăt, în 
văzul tuturor. Matrozii din 
echipaj se amestecă pînă 
la topire cu toate celelalte 
echipaje. Vocile se aud 
clar, direct, de la om la om, 
pecetluite de strîngerea 
mîinil și de ritmul tumultuos 
al inimii. Submarinul al
bastru arborează marele 
pavoaz. Călătoria continuă.

ȘTEFAN IUREȘ

I
I
I

Duminică, Palatul pionierilor și-a 
redeschis larg porțile oferind mii
lor de copii bucureșteni începerea 
ori reluarea unor activități îndră
gite. La adunarea consacrată des
chiderii noului an de activitate au 
participat peste 800 de pionieri și 
școlari j aplauzele lor au răsplătit 
măiestria coriștilor, dansatorilor, 
instrumentiștilor — membri ai for
mațiilor artistice ale palatului — 
care au susținut un frumos spec
tacol.

Apoi, sutele de copii au împîn- 
zit bătrînul parc din dealul Co- 
trocenilor, au cercetat programele, 
au luat cunoștință de activitățile la 
care vor participa în acest an. 
Peste 50 de cercuri oferă pionie
rilor posibilitatea de a-și cultiva 
aptitudinile, de a-și dezvolta în- 
demînarea și a căpăta cunoștințe 
noi ; nenumăratele simpozioane, în
tâlnirile cu oameni de știință și 
cultură, serile literare, serbările, 
carnavalurile, vizitele și excursiile, 
precum și celelalte activități anun
țate sînt o invitație atrăgătoare 
pentru pionierii și școlarii din 
Capitală de a-și petrece frumos și 
interesant timpul liber,

se
o
Și

Altfel întimpmam greutăți 
care ne țin în loc.

avem de 
tiere noi 
re de 40 
tru care

drumuri sau 
cu care se 
și-a trecut 
plan ; a în-

pe traseeleAm reținut: 
vechi trebuie să se lucreze cu 
grijă pentru a nu deteriora 
rețelele edilitare a căror așe
zare nu se cunoaște exact. 
Ruperea branșamentelor și a 
cablurilor sau a conductelor 
țin lucrările în Ioc, circulația 
întreruptă, deși și în acest caz 
ar exista o soluție : întreprin
derea de drumuri și poduri să 
execute lucrările de suprafață 
pînă la 20—25 cm mecanizat, 
urmînd ca în continuare să 
sape cu tîrnăcopul. Deci și 
productivitate mai ridicată 
ferirea rețelelor.

Tov. ing. FLORIAN DINES- 
CU, de la I.D.G.B. O altă cau
ză — și una din cele princi
pale — a tărăgănării lucrări
lor în momentul de față, e 
lipsa de coordonare. De pildă, 
I.C.A.B.-ul sau întreprinderea 
noastră are prevăzut în plan 
instalarea unei conducte pe o 
anumită stradă. Dar, să zicem, 
întreprinderea de 
„Teleconstrucția“ 
colaborează nu 
strada aceasta în 
țeles să-și concentreze forțele 
în altă, parte în perioada res
pectivă. Ce se întîmplă ? în 
cel mai bun caz se duc trata
tive la nivelul întreprinderi-

lor, se schimba adrese, 
apelează la S.P.C., forul tute
lar, pentru a interveni, și în 
cele din urmă întreprinderea 
de drumuri sau „Teleconstruc- 
ția“ se aliniază celorlalte. Ră- 
mîne însă un decalaj între 
începerea lucrărilor care duce 
la întîrzieri și tărăgănări ne
dorite de nimeni... Există o 
comisie de coordonare care în 
ultimul timp a funcționat, 
după părerea mea, cu bune 
rezultate. Ființează de cîțiva 
ani. Din ea fac parte delegați 
ai secției de gospodărire a 
S.P.C. și din ministerele cola
boratoare (transporturilor și 
telecomunicațiilor, energiei e- 
lectrice). Rostul ei ? Să elabo
reze și să vegheze la aplicarea 
în practică a unui sistem uni
tar de lucrări edilitare care să 
țină cont nu numai de nevoile 
actuale dar și de dezvoltarea 
ulterioară a orașului.

Tov. ing. GHEORGHE DU
MITRESCU, de la întreprin
derea de construcții hidroteh
nice și foraje București. Noi, 
pînă la sfîrșitul anului mai 

executat în car- 
lucrări în valoa- 
milioane lei, pen- 

nu avem încă pro
iectele. Deci, fără voia noastră 
le vom 
chiar în 
permite 
șantier, 
cauză, ]

Tov. irig. MIHAI GEALEP. 
Dar nu e deaj uns. Ca să fiu 
mai precis, există coordonare 
în ce privește execuția, nu și 
în planificarea fondurilor, în 
proiectare. Atribuțiile acestei 
comisii ar trebui lărgite în 
așa fel încît să poată coordona 
toate lucrările edilitare din 
oraș pe un termen mai lung.

amîna în toamnă și 
i iarnă, cînd timpul ne 

un ritm susținut pe 
Vor fi, din această 

pe alocuri tasări, pră
bușiri de terenuri. Alt exem
plu. în momentul de față e 
prevăzută modernizarea șose
lelor Giurgiului și cea care du
ce spre Militari. Nu putem în
cepe însă lucrările deoarece în 
aceste sectoare ale orașului cei 
de la telefoane nu și-au pre
văzut anul acesta instalarea 
cablurilor telefonice. Apoi în 
Militari se va înălța viitoarea 
Politehnică bucureșteană care 
la rîndul său presupune un 
întreg complex de lucrări edi
litare și de sistematizare.

ing. IQN POPESCU 
GHEORGHE BACIU

(Continuare în pag. a Ill-a)

Aspect 
pensie

din secția PVC in sus- 
de la combinatul Bor- 

zești
Foto: N. STELORIAN
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UN „SIMPTOM“ CARE
POATE FI

Evoluția din ultimele întîlniri in
ternaționale pe care reprezenta
tivele noastre masculine șl femi
nine de atletism le-au susținut cu 
formațiile Norvegiei șl 
ale Cehoslovaciei, 
valoroase victorii 
prilejuiește cîteva 
trospective asupra 
tic din acest an.

Desigur că înaintea tuturor, ca
tegorica victorie de la Jocurile 
Balcanice de la Atena, unde atle- 
ții și atletele noastre au surcla
sat celelalte reprezentative, repre
zintă succesul principal din acest 
an. Meritul antrenorilor și tehni
cienilor este și mai mare dacă 
ținem seama că încă de la începu
tul anului, această competiție, ală
turi de Cupa Europei la atletism, 
au fost planificate ca puncte „de 
vîrl" ale formei sportive pentru 
atleții noștri. De asemenea, deși 
echipele noastre nu s-au calificat 
pentru finala Cupei Europei, atle
ții s-au comportat bine și la 
această competiție.

Dacă adăugăm victoriile obținute 
de atleții noștri în recenta întll- 
nire de la Timișoara, ca și asupra 
atleților, finlandezi, scorul onora
bil realizat cu puternica reprezen
tativă a Italiei, succesele juniori
lor în meciurile cu atleții și atle
tele iugoslave, cu cele poloneze și 
atleții maghiari, putem să consi
derăm un an atletic promițător al 
reprezentativelor noastre.

Evoluțiile individuale sînt da 
asemenea meritorii: lolanda Balaș a 
mal adăugat un an la șirul glorios

respectiv 
terminate cu 

românești, ne 
considerații re- 
sezonului atle-

de ani în care nu a cunoscut în- 
irlngerea, iar Mihaela Peneș, deși 
s-a întîlnit cu cele mai bune su- 
lițașe din lume, a știut să-și con
firme titlul de campioană olimpică, 
dovedind și celor mai neîncreză
tori că medalia cucerită la Tokio 
nu a fost o victorie întlmplătoare.

Succesele echipelor noastre tre
buie să ofere garanția că izvorăsc 
dintr-o preocupare continuă pen
tru creșterea activității atletice, a 
periormanțelor de valoare pe plan 
internațional.

Un lapt neînsemnat la prima ve
dere, petrecut săptămîna trecută

la

ÎNLĂTURAT
atleților, nu intră, ia modul res
ponsabil si schimbul de miine. Ur
mătorul atlet român de la... ob
stacole se află la o diferență apre
ciabilă de primii doi, situație care 
din păcate există și la alte probe : 
10 000 m, greutate, disc (băieți și 
fete) etc. Se impune ca în atentia 
forurilor de specialitate să existe 
în permanentă un număr mai maro 
de atleți la fiecare probă, mai 
ales că este cunoscut „simptomul" 
care dăinuie de ani în atletismul 
nostru, de a se pierde o mulțime 
de atleți dotați, în etapa trecerii 
de la juniorat la seniorat.

La sfîrșit de sezon atletic 
internațional

Timișoara, In proba de 3 000 m 
obstacole, trebuie să atragă aten
ția asupra unor carențe care 
există în atletismul 
start, în loc de doi 
romàni, s-a prezentat 
astfel echipa de un 
bun. Aceasta s-a petrecut la pro
ba în care pe plan internațional, 
Vamoș șl Caramihai sint cei mài 
bine situați dintre toți atleții ro
mâni ! Faptul constituie un semnal 
de alarmă, o expresie a automul- 
țumirii care ne cuprinde atunci 
cină stăm bine la o proba. Aceas
ta dovedește că în preocupările

mal 
nostru. La 

reprezentant! 
unul lipsind 
punctai mai

Nu putem să ne permitem 
„luxul" ca în Întâlnirile internațio
nale să renunțăm la puncte, mai 
ales că nu este prima oară cînd 
se procedează astfel. In întîlnirea 
triunghiulară de juniori din Polo
nia, unde am întrecut pe juniorii 
slrbi și pe atletele poloneze, ne-am 
prezentat cu multe „improvizații“ 
la băieți care au știrbit prestigiul. 
atletismului românesc. „Vitezistul" 
Qrigorescu a alergat 800 m în 
2'23“ ' deși în țară erau cel puțin 
0 atleți juniori care alergaseră sub 
două minute această distanță. Să
ritorul V. Ersenie a alergat la 400

garduri 68,9 sec. (I). De asemenea, 
ne-am prezentat cu „improvizații“ 
la ciocan, Înălțime etc.

In acest fel juniorii noștri buni, 
au fost privați de posibilitatea de a 
apăra culorile țării, de a fi promo
vați în întîlniri internaționale. 
Dacă s-ar fi făcut un clasament 
pe echipe între juniorii români și 
polonezi, clasament care de altfel 
a fost întocmit de specialiștii po
lonezi, diferența mare de puncte în 
defavoarea noastră nu ar fi oglin
dit nici pe departe raportul 
de forțe. Mal ales că aveam 
apărat victoria de prestigiu pe 
juniori!. români o obținuseră 
pta celor polonezi, cu un 
înainte.

Este necesară o analiză mai amă
nunțită a comportării atleților noș
tri în întîlnirile internaționale, a 
măsurilor necesare ca unele suc
cese să nu devină efemere. De 
asemenea, trebuie analizat dacă na 
s-a renunțat prea ușor ia organi
zarea Campionatelor Internaționale 
ale României, devenite tradiționale 
în lumea atletică. Trebuie privit 
cu mai multă atenție calendarul 
internațional al reprezentativelor 
noastre, în comparație cu al celor
lalte țări de valoare apropiată, 
deoarece numărul întîlnirilor este 
încă insuficient. De asemenea, tre
buie reluate întîlnirile internațio
nale intercluburi.

Este încă timp pentru remedieri, 
dar timpul trebuie folosit.

real 
de 

care

j/mM
ÎN EPRUBETĂ...

Interviul nostru

cu
director

dr. NICOLAE CAJAL
membru corespondent al Academiei 

adjunct al Institutului de Inframicrobiologie al 
Academiei

s de-a rin- 
începînd 

din preis- 
cunoașterii

ecole 
dul, 
chiar 
toria 
științifice a ma
teriei vii, oame
nii s-au străduit 
să înțeleagă me
canismul mare- 

al vieții. Treptat,

cunoștițele practice — care gene
rează un puternic optimism în 
domeniul luptei pentru preveni
rea unor boli.

Cum majoritatea specialiștilor 
moderni sînt astăzi de părere că 
boala canceroasă este de origină 
virală sau „infravirală“ („infravi- 
rusurile sînt — după părerea a- 
cad. Șt. S. Nicolau — acizi nu
cleici autonomizați, care nu mai 
capătă structura completă a viru
surilor), studierea acizilor nu
cleici virali este de cel mai mare 
interes și pentru oncologie.

— Are această realizare știin
țifică — pentru ca să ne expri
măm astfel — precursorii ei ?

— Trebuie evidențiat faptul 
că această descoperire valoroasă 
era — într-un anumit sens — de 
aștepta?. Căci, în ultimii ani, în 
numeroase laboratoare se desfășur 
rau cercetări urmărind un aseme- 
nea obiectiv. Descoperirile știin
țifice obținute în numeroase țări
— ca și la noi de altfel — re
prezintă terenul internațional 
care contribuie la înțelegerea mai 
adîncă a acestei mari victorii.

Fără ca aceasta să reprezin
te o diminuare a importantei 
studiilor amintite, vreau să pre
cizez că în ultimul timp au mai 
fost obținuți în eprubetă acizi 
nucleici infectanți. In aceste ca
zuri s-au folosit însă ca „iniția
tori“ ai unor astfel de sinteze a- 
cizii nucleici extrași din virusuri
— capabili deci să determine in
fecția celulei-gazdă pe care 
sileau să-i sintetizeze în 
n tiare.

Astfel — în urmă cu 4 
Nisenberg și Mathaci au 
să „fabrice“ acizi nucleici și pro
teine asemănătoare celor virotice, 
folosind pentru aceasta sisteme 
acelulare stabile sau sisteme de 
celule distruse, cărora le-au a- 
dăugat acizi nucleici extrași din 
virusuri.

Un an mai tîrziu, Caclirane și 
colaboratorii săi — pornind de 
la extracte acelulare de frunze 
de tutun, infectate cu virusul ce 
produce la această plantă boala 
denumită „mozaicul tutunului“, 
extracte avînd o anumită compo
ziție și suferind un anume „tra
tament“ — au obținut un vi
rus complet, activ, asemănător 
cu cel originar.

în același an, doctorii R. Por
tocală, I. Samuel, L. Popa și co
laboratorii lor — din București
— au reușit, în mediu lipsit de 
celule (care erau considerate ca 
fiind indispensabile pentru mul
tiplicarea virusurilor) să obțină o 
sinteză enzimatică a unor acizi 
nucleici infectați, folosind anu- 
miți inițiatori.

Toate aceste lucrări — ca de 
altfel, și lucrarea prof. Sol Spie
gelman — au la bază, neîndoios, 
epocalele realizări distinse cu 
premiul Nobel ale lui Kornberg 
(hiosinteza acidului desoxiribonu- 
cleic) și Ochoa (hiosinteza acidu
lui ribonucleic).

— Si, în sfîrșit, cîteva cuvinte 
despre perspectivele deschise de 
această nouă descoperire.

— Experiențele lui Spiegelman 
și colaboratorii săi, .comunicate 
recent de Fundația 
pentru știință a S.U.A., 
nificația a încă unui mare 
înainte în 
moleculare, al geneticii, inframi- 
crobiologiei etc. 
încă o bază valoroasă pentru pre
cizarea — între altele — a însăși 
originii vieții, 
că aplicațiile 
ce vor putea 
preciate doar 
care specialiștii din lumea întrea
gă vor putea cunoaște amănunte
le tehnice ale 
te realizări ale 
porane.

lui miracol 
științele despre viață s-au diver
sificat pentru ca, astăzi, mate
ria însuflețită să reprezinte o- 
hiectul de studiu a nenumărate 
discipline, iar preocuparea de a 
o sintetiza în laborator să devină 
un obiectiv realizabil.

Și nu este vorba aici numai 
despre o simplă performanță 
științifică. „Realizarea“ vieții în 
eprubetă are implicații a căror 
însemnătate este imensă nu nu
mai din punct de vedere teoretic 
ci și pentru practica nemijlocită.

Recent, această luptă a savan- 
ților a intrat într-o nouă etapă, 
hotărîtoare. Ea este legată de o 
mare descoperire, ai căror autori 
sînt prof. Sol Spiegelman și co
laboratorii săi de la Universitatea 
din Illinois (S.U.A.). Despre im
portanța acestor cercetări încu
nunate de succes pentru științele 
biologice în general și pentru 
medicină în special, am avut în 
cursul zilei de ieri o convorbire 
cu doctorul Nicolae Cajal, mem
bru corespondent al Academiei. 
Discuția a început cu o succintă 
prezentare a acestei realizări.

— Știrea publicată zilele a- 
cestea de ziarele de pe întregul 
glob relatează un eveniment 
științific pe care l-aș califica 
emoționant.

Faptul că un grup de savanți 
a reușit să realizeze sinteza „în 
vitro“ (în eprubetă) a unui acid 
ribonucleic capabil de autorepro- 
ducere prezintă o adîncă semni
ficație, un mare pas înainte pe 
calea transpunerii în fapt a unui 
vis scump al biologilor — cel 
de a „făuri" pe cale artificială 
materia vie. Și nu numai atît.

— Înainte de a se trece la 
semnificația complexă a acestei 
descoperiri, v-arn ruga să se spu
neți cîteva cuvinte despre acidul 
ribonucleic.

— Acest acid constituie unul 
dintre elementele cele mai im
portante care constituie celula. 
El se găsește în citoplasmă, nu
cleul, nucleolii și cromozomii ce
lulari. Rolul pe care îl îndepli
nește acidul ribonuleic (ARN) în 
transmiterea însușirilor ereditare 
de la o generație Za alta este, 
tre altele, fundamental.

ARH intră, de asemenea, 
compoziția unui mare număr 
virusuri, fiind răspunzător de ... 
racterele de infectivitate, repro
ducere etc, ale acestora.

— Ce însemnătate prezintă 
pentru știință sinteza „în vitro“ 
a ARN ?

— Este neîndoios că această 
realizare științifică are inestima
bile perspective de aplicare în 
variate domenii ale biologiei și 
medicinei. Insă inframicrohiold- 
gia — știința virusurilor — ca o 
importantă ramură a științelor 
medico-hiologice este, îndeosebi, 
interesată de perspectivele pe 
care i le deschide această sinte
ză artificială a unui virus — pri
ma realizare de acest fel din 
lume.

Cum — personal — consider 
virusurile ca fiind situate la 
frontiera care desparte însufleți- 
tul de neînsuflețit, mi-ași permi
te să consider că oamenii de 
știință Sol Spiegelman, Ichior 
Haruna și Ian Holland au reușit 
să sintetizeze, pornind de la sub- 
stațe inanimate, elemente infec
tante avînd proprietăți de viață.

Studiile cu privire la acizii nu
cleici virali au permis tragerea 
unor importante concluzii teore
tice referitoare la miltiplicarea, 
infectivitatea și genetica virală. 
La același nivel se situează și

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

O tușă aprig disputată din meciul de rugbi: Progresul Bucu
rești—Știința Timișoara

dăunătoare
startul celei de-a 18-a 
a „Cursei Scînteii“ediții

s-au prezentat 40 de cicliști 
din Capitală și din țară, in
vitați de către federația de

Atacantii formației Steaua insistă ridicarea sco
rului, dar Datau intervine promptDIN NOU DESPRE
Fotbaliști

In ultima vreme Federația de fotbal, prin co
misia de disciplină, lansează săptămînă de săptă- 
mînă, avertismente și sancțiuni pentru un număr 
mare de fotbaliști (din mai toate categoriile 
campionatului). Alături de federație care, odată 
cu sancțiunile, face apeluri la disciplină, la o 
deplină sportivitate în această întrecere, specta
torii dezaprobă în unanimitate ieșirile nesportive, 
așteaptă ecoul cuvenit din partea sportivilor vi
zați, a cluburilor pe care le reprezintă.

Satisfacția de a întîlni pe fiecare stadion, în 
fiecare meci, spiritul sănătos de întrecere, este 
amînată de la o etapă la alta, din care cauză sîn- 
tem în continuare obligați să consemnăm atitudini 
grave de indisciplină, acte nesportive.

Etapa de duminică, precedată de măsuri disci
plinare ale federației (suspendarea pe două etape 
a fotbaliștilor : D. Frățilă, Dinamo București, N. 
Dobrin, Dinamo Pitești, V. Alexandru, Știința Cluj, 
pentru lovirea intenționată a adversarului) ne-a 
oferit alte cazuri de competența comisiei de dis
ciplină.

La Galați, meciul Siderurgistul—Rapid s-a des
fășurat la un nivel total mediooru, ți a degenerat 
mai ales în repriza a Il-a, din cauza ambelor for
mații ai căror jucători au obligat pe arbitru să

PE SCURT»

• Luni seara, in sala 
sporturilor Floreasca din 
Capitală, s-a disputat cel 
de-al doilea meci dintre 
selecționatele feminine de 
handbal ale României și 
Cehoslovaciei. Handbalis
tele române, care ciștiga- 
seră primul joc cu 10—8, 
au terminat din nou vic
torioase, cu scuorul de 
8—6 (5—2). punctele e- 
chipei noastre au fost 
realizate de Boțan (5), 
L.eonte, Floroianu și Sra- 
mco. Pentru oaspete au 
înscris: Cifranikova (2), 
Kirianova (2), Schiferova 
și Koșikova.

Rivalități sportive
specialitate. Acest lot era al
cătuit din sportivi fruntași 
și o serie de elemente tine
re. Alături de ei s-au aliniat 
și 18 alergători din alte șase 
țări. Era de așteptat ca re
prezentanții noștri să se 
comporte la nivelul amploa
rei acestei curse, iar „spe
ranțele“, ca în atîtea alte 
ediții, să confirme încrede
rea acordată.

Din păcate, cicliștii frun
tași, deși cu o bogată expe
riență în cursele internațio
nale, s-au comportat cu to
tul necorespunzător, iar ti
nerii i-au imitat cu prisosin
ță. Astfel competiția a fost 
cîștigată de polonezul J. 
Gawliczek. „Surpriza“ este 
ilustrată în mod grăitor de 
cîteva cifre : 5 victorii in 
etape (din 7) obținute de 
oaspeți și doar 4 români în 
primele zece locuri ale cla
samentului general. Un bi
lanț — fără îndoială — în
grijorător de slab.

Ce factori au determina!

această comportare inadmisi- 
bilă?

în primul rînd slaba pre
gătire a majorității protago
niștilor noștri, de unde, în 
genere, o pasivitate penibi
lă. în al doilea rînd, acuta 
„rivalitate“ dintre secțiile de 
ciclism fruntașe „Steaua" și 
„Dinamo“ (ai căror cicliști 
s-au... marcat sever) ceea ce 
a dat prilej concurenților de 
peste hotare să cîștige eta
pe în șir, ocupînd, în final, 
șase din primele zece locuri. 
O „rivalitate“ sportivă rău 
înțeleasă de data aceasta, 
care a dăunat. Din această 
pricină s-a ratat o „mare o- 
cazie“, în etapa a treia : — 
Oradea—Timișoara — ca un 
alergător român să îmbrace 
mult rîvnitul „tricou gal
ben“. Este vorba de Gabriel 
Moiceanu (Dinamo) care s-a 
aflat la un pas de a prelua 
conducerea în clasamentul 
general. (El izbutise să sca
pe într-un grup de „fugari“, 
împreună cu C. Dumitrescu 
și G. Moldoveanu (Steaua), 
grup din care lipsea polone
zul J. Gawliczek, primul în 
clasament. Cîteva... pedale 
bune din partea celor de la 
„Steaua“, l-ar fi adus

Moiceanu pe primul loc, 
mai ales că Dumitrescu și 
Moldoveanu se aflau mult 
prea departe în clasamentul 
general ca să mai conteze 
în lupta pentru „tricou“). 
O asemenea colaborare le-a 
fost însă interzisă de către 
antrenorul Golgotzi, pe mo
tiv că „se merge la victorie 
cu Fr. Gera“. Acesta se afla, 
e drept, la 2 minute și 37 
de secunde de lider, dar ră
măsese în pluton, avansul

Pe marginea 
evoluției cicliștilor 
noștri în „Cursa 

Scînteii“

fugarilor depășind atunci 2 
minute.

Iată pe scurt „momentul 
psihologic“ ratat, pentru că 
nu s-a înțeles unde încetea
ză rivalitatea dintre cluburi.

In afară de Moiceanu, cel 
mai combativ (de altfel a și 
ocupat primul loc în clasa
mentul celor mai activi con- 
curenți), de unele acțiuni 
hotărîte ale lui Fr. Gera 
(Steaua) și cîteva sclipiri din

partea lui C. Ciocan și W. 
Ziegler (Dinamo) și I. Arde- 
leanu (Steaua) în rest, pro
tagoniștii nu s-au văzut. 
Victoria lui C. Dumitrescu 
în etapa a șasea, care l-a 
adus abia pe locul 10 în 
clasament, ca și victoria din 
ultima etapă a dinamovis- 
tului C. Bădără (care timp 
de șase etape a evoluat me
diocru) nu satisfac nici pe 
departe. Ele s-au produs 
după ce lupta pentru pri
mele locuri era ca și înche
iată.

Este aici reversul modu
lui superficial de pregătire 
pentru această cursă de am
ploare, deși s-a știut din 
timp de numeroasa partici
pare a unor cicliști valoroși 
de peste hotare. La fel a 
fost privită și problema evo
luției tinerilor „speranțe“. 
Din numeroasele elemente 
tinere, pe care așteptam să 
le vedem afirmîndu-se, doar 
trei au evoluat mai onorabil: 
C. Gonțea (Steaua), Vasile 
Tudor (Petrolul) și St. Su- 
ciu (Dezrobirea) Brașov, iar 
C. Grigore (Voința Bucu
rești) a avut unele inițiative 
curajoase.

Mulți dintre tineri —- in
suficient formați — au fost

scoși din cursă pentru 
„mers neregulamentar“, cum 
s-a consemnat în buletinul 
informativ al etapelor. Adi
că, au mers la adăpostul 
autovehiculelor sau, pur și 
simplu, s-au agățat de aces
tea. Așa au procedat : Mir- 
cea Virgil (Steaua), o reala 
speranță, G. Drăghicioiu și 
G. Popescu (Dinamo), G. 
Radu (Olimpia), N. Comă- 
niță (Petrolul, A. Demidov 
(SCO Brăila) și alții. Pen- 
fru aceeași vină a fost scos 
din cursă și ciclistul cu ac
tivitate internațională, Emil 
Rusu (Dinamo). Alți tineri 
nu an reușit să termine eta
pele în timp util : G. Jura- 
vle (Olimpia),
tan (C.S.M. Cluj), 
(C.Ș.O- Brăila) etc 
trebuie să notăm 
gența corpului de

Cu asemenea pregătire și 
cu astfel de concepții despre 
lupta sportivă nu e de mi
rare că anul acesta tinerii 
cicliști, alături de fruntași, 
ne-au dezamăgit...

D. Moten-
V. Ghîță 
etc- Aici 
intransi- 

arbitri.

în-

ri 
conti-

ani — 
reușit

rii
de 
ca

oprească meciul în repetate rînduri pentru aba
teri de la disciplina sportivă.

Năsturescu, Greavu sau Motroc (Rapid), Voicu, 
Coman și Cristian (Siderurgistul Galați), au ținut 
să demonstreze și calități de... rugbiști (la modul 
nesportiv bine înțeles). Ei au urmărit în Smpul 
meciului să achite... polițe, nu să practice un fot
bal spectaculos, la un bun nivel tehnic.

în condițiile unei victorii la limită, prestigiul 
echipei bucureștene este realmente compromis de 
jocul ei nesportiv. în asemenea condiții, era de 
așteptat ca antrenorii celor două formații, să in
tervină drastic prin eliminarea din joc a celor 
vinovați de săvârșirea actelor de indisciplină.

Dar asemenea intervenții salutare n-au apărut, 
excesul de duritate al sportivilor n-a fost tempe
rat, lăsîndu-se pe seama „băieților“ dreptul de a 
hotărî ce-i frumos sau nu.

Așa stând lucrurile, Federația de fotbal este che
mată să elaboreze și să aplice măsuri și mai dras
tice (și care de la caz la caz să vizeze și antre
norul), căci după cum se vede măsurile de până 
acum au un grad redus de eficacitate. Aceasta s-a 
observat și în meciul : Steaua—Dinamo și în care 
ultima echipă s-a prezentat fără Frățilă în linia de 
atac. Sancționarea unui jucător trebuie să fie un 
prilej de meditație pentru întreaga formație, pen
tru conducerea clubului. Dar în jocul de dumi
nică nu s-a observat de loc la Dinamo o preocu
pare pentru un joc în limitele deplinei sportivi
tăți. Ivan, Popa și chiar Ghergheli au jucat extrem 
de dur (de altfel Dinamo a pierdut meciul după 
un „11 m‘\ acordat de arbitru pentru fault în 
careu). în această notă de... sportivitate nu s-au 
lăsat deloc mai prejos Petescu și mai ales Sorin 
Avram, recidivist cunoscut. In consecință meciul 
Steaua—Dinamo, așteptat cu interes de spectatori 
s-a consumat cu un „duel“, cu puține minute de 
fotbal. Așa, nici una din cele două formații com
promise, prin actuala situație în clasament, nu va 
reuși revirimentul dorit, căci o asemenea evoluție 
nu va duce niciodată la recucerirea prestigiului, 
meritat cu ani în urmă.

VASILE RANGA

PE SCURT»

• Marele premiu auto
mobilistic al S.U.A. de la 
Watkins Glen a fost cîști- 
gat de Graham Hill (An
glia). După desfășurarea 
acestei probe, în clasamen
tul general al campionatu
lui mondial conduce Jim 
Clark (Anglia) cu 54 de 
puncte. El este urmat de 
Graham Hill (Anglia) — 40 
de puncte, Jackie Stewart 
(Anglia) — 33 de puncte 
și Dan Gurney (S.U.A.) — 
19 puncte. Ultima probă a 
competiției va avea loc la 
Mexico Ci!y.

EMIL IENCEC

Concursul international 
clirt-track disputat duminică 
pe Stadionul Dinamo a a- 
tras prin probe spectaculoa
se un mare număr de spec

tatori

Foto : GH. NEAGOE

PE SCURT «PE SCURT

® Turneul internațional 
de șah de la Erevan a 
continuat cu disputarea 
partidelor din runda a Xl-a 
Liderul clasamentului, 
V. Korcinoi, a întrerupt 
intr-o poziție favorabilă 
partida cu Filip (Cehoslo
vacia). Sovieticul Mnațak- 
nian a cîștigat la Schmidt. 
Partidele Fuchs — Sthal- 
berg ; Portisch — Neg ; 
Stein—Petrosian s-au în
cheiat remiză. în clasament 
conduce Korcinoi cu 7,5 
puncte, urmat de Petrosian, 
Stein și Liebersohn cu cîte 
7 puncte.

• în patru orașe din 
U.R.S.S. s-au desfășurat 
primele meciuri ale noului 
compionat unional de ho
chei pe gheață. Dinamo 
Kiev a întrecut cu scorul 
de 3—1 pe Lokomotiv 
Moscova. Sibir Novosibirsk 
a pierdut pe teren propriu 
cu 1—2 întîlnirea cu
S. K. A. Leningrad. Cele- • 
lalte două partide s-au ter
minat la egalitate : Torpe- 
do Gorki—Aripile Soviete
lor Moscova 2 — 2 ; 
Ț.S.K.A.—Spartak Moscova 
4—4.

CINEMATOGRAFE
ONORABILUL STANISLAS, A- 

GENT SECRET, rulează la Patria, 
orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15. CAMERA ÎN FORMA DE 
,,L" — rulează la Republica orele : 
9; 11,15 ; 13,45; 16,15; 18,45 ;
Capitol, orele : 9 ; 11,30 ; 14 ; 16 ; 
19 ; 21,30. Grivița, 
12,30 i -----
mis, 
15 ;

orele : 10 ;
18 ; 20,30. To-

9,30 ; 12,15 ;
. _ . 20,30. LA ORA

5 DUPĂ AMIAZA, rulează la
Luceafărul orele : 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. Modern,
orele : 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21. OMUL MAFIEI, rulează 
la București, orele : 9,15 ; 11,30 ;
13.45 , 16,45 , 19 ; 21. Ia Ciulești, 
orele 15,30 ; 18 ; 20, în completare: 
Acolo unde a trăit Hemlngwai, la 
înfrățirea între popoare, orele :
10.15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, A TRECUT
O FEMEIE, cinemascop, rulează la 
Festival orele 9,45 ; 12 , 14,45 ;
16.30 ; 18,45 ; 21. Feroviar, 9,30
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Melodia, orele ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. SAMBA, în comple
tare : A cui e vina, rulează la 
Victoria, orele : 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30. Buzești, orele : 15,30, 
18 ; 20,30. AGENTUL DE LEGĂ
TURĂ, în completare : Pictînd na
tura, rulează Ia Central, orele :
10.30 ; 12,30 , 14.30 ; 16,30 ; 18,30 ;

15,30 I 
orele :

17,45 ;

20.30. CARAMBOL, rulează la
Popular orele : 16 ; 18,15 ; 20,30.
LALEAUA NEAGRĂ, rulează la 
Rahova, orele : 15,30 ; 18 ; 20,30.
CAPORALUL ȘI CEILALȚI, rulează 
la Lumina, orele : 10 ; 12,30 ;
15,15 ; 18 ; 20,30, Excelsior, orele , 
10 ; 12,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la Da
cia, de Ia orele 9 la 15 în conti
nuare ; 17 ; 19 ; 21. CĂPITANUL 
DIN TENKEȘ, (ambele serii) rulea
ză la Union, i
19.30. PROGRAM
COPII DIMINEAȚA, 
orele 11,30 ; 13,45 ;
20.30. OCOLUL PĂMÎNTULUI ÎN 
80 DE ZILE, cinemascop, ambele 
serii, rulează la Timpuri Noi orele' 
10—21, în continuare. MARȘUL

orele ■ 16 j
PENTRU 
la Doina,

16 I 18,15 I

Cul-
20,30. 

completare 
ru-

ASUPRA ROMEI rulează la 
tura!, orele : 15,30 ■ 18 ;
DANSUL ETERN, în
Comorile orașului scufundat,

la Crîngași, orele : 16 ; 18,15> 
APORT MUHTAR, cinema- 
rulează la Cosmos, orele < 

16 ; 18 [ 20, completare Acolo unda 
Carpații întîlnesc Dunărea, cine-

lează 
20,30. 
scop,

Televiziune
MIERCURI 6 OCTOMBRIE

națională 
au sem- 

pas 
domeniul biologiei

Ele reprezintă

Fără îndoială însă 
teoretice și practi- 
fi mai obiectiv a- 
în momentul în

acestei însemna- 
științei conteni

Dr. A. SERGHIE

mascop, rulează la Ferentari, orei«: 
16 ; 18,15 ; 20,30, la Bucegi, orele ■ 
10 ; 12,15 ; 16 ! 18,15 ; 20,30, la 
Flamura, orele : 10 ( 12 ; 15 ; 16 i 
18,15 ; 20,30. PROCESUL PROFE
SORULUI WEIR, rulează la Unirea, 
orele 16 ; 19. Cotroceni, orele : 
15 : 18 ; 21 j CORBII, în comple t 
tare Cetatea albă, rulează la Fla
căra, orele : 16 >
HANCA rulează
15,45 ; 18 ; 20,15. 
SICI, rulează la 
10 ; 12 , 14 ; 16 ;

15,00 Sport. Transmisiune de 
la Cluj : întîlnirea de fotbal din
tre echipele „Știința“ și „Wiener 
Neustadt“. 19,00 Jurnalul televi
ziunii (I). 19,20 „Dăm legătura
cu... Blocul A-9“ — emisiune
pentru copii și tineretul școlar. 
20,00 Transmisiune de la Opera

de Stat din Iași: „Cavaleria rusti
cană“ de Pietro Mascagni ; „Paia
țe“ de Ruggiero Leoncavallo. în 
pauză : Filmul documentar : „Fa
ta de pe Someș“ — o producție 
a Studioului „Al. Sabia“. 22,30 
Jurnalul televiziunii (II) și Bule
tinul meteorologic.

18,15 i 20,30. 
la Vitan, orele : 
HOȚUL DE PIER.
Miorița, orele : 

18,15 ; 20,30. RO-
MULUS ȘI REMUS, cinemascop, 
rulează la Munca, orele : 9,30 >
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21. TOLBA 
CU AMINTIRI, la Pacea, orele : 
16 I 18 , 20. CINEVA ACOLO SUS 
MĂ IUBEȘTE, rulează la Arta, 
orele : 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20. 
La Floreasca, orele 10,30 ; 13 :
15,30; 18; 20,30. La Drumul Sării, 
orele . 15 ; 17,30 : 20. CULORILE 
LUPTEI, cinemascop, la Moșilor, 
orele : 15,30 ; 18 ; 20,30. La Lira, 
orele 15,30 ; 18. UNORA LE PLACE 
JAZUL, la Viitorul, orele : 15,30 ; 
18; 20,30. la Colentina. orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30. UN CARTOF, 
DOI CARTOFI, rulează la Volga, 
orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45; 
21.X
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SA DISCUTAM DESPRE — 

tinerețe, 
educație, 

ràspund&H
tarul nostru a publicat In ultimul timp cîteva arti
cole care relatau despre unele cazuri de neglijare 
a atribuțiilor pe care le are comisia de tutelă sau 
despre unele abateri grave de la normele eticii 
noastre de care s-au făcut vinovați unii tineri ca 
Nicolae Olteanu, ,,eroul“ reportajului „Dacă ar fi 
fiica dumneavoastră Cum era și firesc ecoul 
stîrnit de publicarea acestor articole a fost mare. 
Dintre numeroasele forme pe care ie are la dispo- 

‘ rolul
însemnat. Scrisorile pe care 

publicăm cîteva sînt inter-

ziție societatea noastră de educare a tinerei^ generații, 
opiniei publice este deosebit de 
le-am primit la redacție și din 
venții energice ale acesteia.

care

'N

stîrpi pe viitor asemenea porniri. După 
părerea mea trebuie publicată fotografia 
lui Nicolae Olteanu cu și fără ochelarii fu
murii. Aceasta ar fi un semnal și pentru 
ceilalți care se simt tentați de un aseme
nea cinism, că nu au ce căuta în viața noas
tră de azi.

CALEF ANDREI
Comuna Răcori

INDIFERENTA ESTE
lingă care treceau ! Iată, de fapt, la

CONDAMNABILĂ
ori

articole
Mă bucur foarte mult ori de cîte 

citesc în „Scînteia tineretului“ 
care dezbat probleme legate de viață și 
formarea pentru viață a noastră, a tineri
lor. Am făcut această introducere pentru 
a-mi înțelege mai bine sentimentele de 
dezaprobare pentru unele fapte relatate în 
cîteva dintre articolele publicate recent la 
rubrica: „Să discutăm despre tinerețe, 
educație, răspunderi“ (ca de pildă, „Fiica 
dumitale, blîndule tată“, „Dacă ar fi fiica 
dumneavoastră ?“, „Dosarul s-a închis, dar 
cazul a rămas caz“) etc. M-au indignat — 
și nu putea să se întîmple altfel — purta
rea unui tînăr ca Nicolae Olteanu, indi
ferența mamei lui, lipsa de responsabilita
te a unor părinți ca Miere C. Stelică. Dar 
ceea ce îmi reține îndebsebi atenția în 
urma aflării acestor cazuri sînt următoa
rele :

1. Cum se face că o parte din tineri, 
dintre care cei mai mulți au trecut prin 
școală și fac parte chiar din organizația 
U.T.C. ajung să fie „scăpați din vedere“?

2. De ce nu-și îndeplinesc cu suficientă 
răspundere sarcinile pe care le au acei to
varăși care fac parte din comitetele execu
tive, alcătuind astfel, autoritatea tutelară P 
Știu că foarte mulți sînt ei înșiși tineri.

Eu cred că și intr-un caz și în celălalt 
o explicație foarte serioasă, constă în a- 
ceea că în destule cazuri organizațiile 
U.T.C. se preocupă insuficient de cunoaș
terea vieții personale a tinerilor, de dezba
terea colectivă a problemelor care apar, 
de educația acelor tineri, care, dintr-un mo
tiv sau altul, încalcă normele eticii noastre 
comuniste. ParCă-l văd pe acest Nicolae 
Olteanu intrînd în curtea întreprinderii 
sau ieșind de aici, întîlnindu-se poate față 
în față cu tovarăși din comitetul U.T.C., 
cu tovarăși apropiați de muncă și parcă-i 
văd pe aceștia privind superficial compor
tările lui, scuzîndu-se ei înșiși că „așa mai 
este cîte unul“..., că este mai bine „să nu 
te amesteci în viața omului“... etc. etc. 
Mentalitatea asta izvorîtă dintr-o „binevoi
toare“ și „omenească“ indiferență ne mai 
face încă destule surprize. Iată în ce chip 
cinic, neomenesc în fond, arăta acela pe

lingă care treceau I Iată, de fapt, la ce 
urmări grave ducea comportarea unui tată 
ca acela al băiețașului din Medgidia și pe 
care cu toții, vecini, tovarăși de muncă, îl 
gratificau drept „om cumsecade".

Veștejirea indiferenței, crearea unei pu
ternice opinii împotriva a tot ceea ce este 
alterat, sînt cîteva dintre obiectivele prin
cipale, după părerea mea, ale organizației 
noastre de tineret, în absolut toate dome-

Au
cuvîntul
cititorii

mile, și cînd este vorba despre munca ti
nerilor, dar și atunci cînd este vorba de 
viața lor personală, de idealul, de modul 
de a se comporta.

TIBERIU CIOATĂ
Calea Griviței nr. 343 București

TREBUIE PEDEPSIȚI
CU SEVERITATE

Articolul dv. publicat în nr. 5087 des
pre gravele abateri de la normele noastre 
etice comise de Nicolae Olteanu îl consider 
ca un semnal pentru apărarea virtuțiilor 
tinerilor noștri. Dar, consider că Nicolae 
Olteanu n-a fost suficient judecat și pe
depsit. El este prin cinismul dovedit un 
infractor al moralității și infracțiunea tre
buie pedepsită cu severitate pentru a

ha cules de „miez de soare'
Poto: AGERPRES

SA FII FERICIT
TREBUIE

TE DĂRUIEȘTI
De la o vîrstă la care alții mai au nevoie 

de dădăceala mămicăi, am plecat printre 
oameni să-mi caut un rost în viață. Ajutat 
de condițiile sociale de la noi, de oamenii 
pe care i-am cunoscut, am reușit în toate. 
In 1959, după ce absolvisem școala profe
sională, am cunoscut-o la Săvinești pe vii
toarea mea soție. Sîntem căsătoriți de cîțiva 
ani. Ne-am întemeiat o familie în cate res
pectul reciproc și buna înțelegere sînt ia 
ele acasă. Avem și un cp pil căruia nu-i 
lipsește și nu-i va lipsi nimic în viață.

Citind în coloanele ziarului „Scînteia 
tineretului“ cîteva articole apărute în ulti
mul timp la rubrica „Tinerețe, educație, 
răspunderi“ am fost îndemnat să scriu re
dacției exprimîndu-mi dezacordul față de 
acțiunile unor oameni care au contravenit 
normelor noastre etice. Nu poate fi înțe
les cum unii oameni ca Marcu Nicolae 
sau Miere C. Stelică își pot abandona co
piii fără nici un fel de mustrări de con
știință. Să fii tatăl unui copil și să-l lași 
la o vîrstă la care are neapărată nevoie de 
ocrotirea părintească este o faptă ce jig
nește condiția umană. Sau cazul lui Ni
colae Olteanu care și-a permis să-și bată 
joc de soarta Costinei H este omenește in
calificabil. Acesta e un atentat la integri
tatea demnității unor oameni. Și faptul 
trebuie pedepsit. Dar nu numai atît. Com- 
portî.ndu-se așa, ignorînd omul de Un
gă tine, îți. refuzi bucurii profund ome
nești. Ce poate fi mai plăcut, mai plin de 
lumină în viața unui om știind că zi de zi 
după orele de muncă vei fi în mijlocul fa
miliei tale ?! Și nu exagerez spunînd 
că vinul băut la restaurant nu are gust 
bun dacă paharul nu e ciocnit cu sofia ta 
sau că cea mai bună mîncare ce o mănînci 
e gătită de mîinile soției tale. Dar pentru 
ca să fii fericit trebuie să știi să te dăru
iești în dragoste omului de lingă tine.

ALBU NICOLAE
maistru, Combinatul de cauciuc 

sintetic
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

KM

Uzinele Republica din Capitală: Făurirea țevilor.

iRampă și școală

I ntr-o stagiune tre
cută am încercat în 
pauza uneia dintre 
spectacolele operei 
ieșene o mică an
chetă : am întrebat 
cîțiva dintre spec
tatori 
pare

De la Comisia
electorală centrală

TULCEA. Construcții noi vă-

INFORMAI!!
• Semnarea aranjamen
tului de colaborare știin

țifică și tehnică între
Consiliul Superior 

al Agriculturii al Repu
blicii Socialiste România 
și Ministerul Agriculturii 

ai Franței

Luni 4 octombrie, la Consiliul 
Superior al Agriculturii a avu! loc 
semnarea aranjamentului de co
laborare științifică și tehnică în
tre Consiliul Superior al Agricul
turii al Republicii Socialiste Ro
mânia și Ministerul Agriculturii, 
al Franței.

Aranjamentul de colaborare 
științifică și tehnică între Consi- 
lui Superior al Agriculturii al 
Republicii Socialiste România și 
Ministerul Agriculturii al Franței 
prevede schimburi de specialiști 
pentru studii și documentare în 
domeniul agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare și economiei 
apelor, de informații științifice, 
tehnice si material biologic, pre
cum și teme de cercetare științi
fică care prpzintă interes reciproc.

★
Cu prilejul vizitei în Ro

mânia a ministrului agricul
turii al Franței, Edgard Pi- 
sani, ambasadorul Franței la 
București. Jean Louis Pons, a 
oferit luni un cocteil.

• Vizita delegației Consi
liului Central al Tinere

tului Liber German

în continuarea vizitei pe care 
o face în țara noastră delegația 
Consiliului Central al Tineretului 
Liber German (F.D.J.), condusă 
de tovarășa Erika Richter, secre
tar al C.C. al F.D.J., a vizitat 
sîmbătă 2 octombrie Gospodăria 
Agricolă de Stat Odobești din 
regiunea Galați.

Duminică oaspeții au petrecut 
o zi de odihnă la Snagov, iar 
seara au vizionat un speectacol 
de operă. în cursul zilei de 
luni membrii delegației au vizitat 
Institutul de petrol, gaze si geo
logie, Casa de cultură a : iden- 
ților din Capitală, precum și Mu
zeul satului.

• Plecarea unei delegații 
a C.C.S. la cel de al VI-

lea Congres Sindical 
Mondial

Luni la prînz a plecat Ia 
Varșovia delegația care va re
prezenta sindicatele din Repu
blica Socialistă România la cel 
de-al Vl-lea Congres Sindical 
Mondial, ce va avea Ioc intre 
8—22 octombrie 1965.

Delegația este condusă de 
Constantin Drăgan — președin
tele Consiliului Central al Sin
dicatelor.

★
La sosirea pe aeroportul din 

Varșovia delegația a fost sa
lutată de Ignacy Loga So- 
winski, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Polonia.

• Plecarea delegației gu
vernamentale 

a R. P. Chineze

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Chineze con
dusă de Cean Lin-ci. ministrul 
industriei cărbunelui, care a fă
cut o vizită în tara noastră cu 
prilejul deschiderii expoziției con
strucției economice a R. P. Chi
neze.

Predarea unui pui de 
elefant de către guvernul 
indian, Grădinii zoolo

gice din București

Luni, la Grădina Zoologică 
din București a avut loc pre
darea de către K. R. F. Khilna- 
ni, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, a unui pui de elefant 
dăruit Gradinei Zoologice de 
guvernul Indiei. Au fost pre
zent i Dumitru Joița, vicepre
ședinte al Sfatului Popular al 
Capitalei luncținnari superiori 
ai M.A.E. și ai Sfatului Popu
lar al Capitalei, precum și un 
grup de elevi din București.

(Agerpres)

frumusețile teatrului liric. Te
mele concursului au fost în ge
neral închinate unor compozi
tori, (Verdi, Puccini). „Proble
matica“ întrebărilor s-a referit 
în special la cîteva din aspec
tele creațiilor unor compozi
tori și în special la cunoașterea 
detaliată a lucrărilor prezentate 
pe scena teatrului.

Succesul fiecărui „concert- 
ghicitoare" de acest gen, a fost 
bineînțeles determinat de o te
meinică pregătire. Colectivul de 
conducere al operei a pus la 
îndemîna sutelor de concurenți 
materialul documentar necesar. 
Tinerii au găsit la secretariatul 
muzical imprimările operelor, 
cărți de popularizare muzicală, 
programele de sală. Opera a 
organizat pentru concurenți 
spectacole și audiții,-lecții spe
ciale. S-au creat concurenților 
condiții pentru vizionarea ope
relor, pentru participarea la re
petiții. Pentru pregătirea efec
tivă a concurenților, Opera a 
cerut, de asemenea, și sprijinul 
profesorilor de muzică din șco
lile orașelor, instructorilor ar
tistici clin întreprinderi

Avînd loc direct în sala de 
spectacol, în fața publicului, 
concursurile (la care participau 
deobicei tinerii din secții dife
rite ale . unei mari întreprinderi 
sau elevii a două clase paralele) 
reprezentau în același timp o 
minunată școală de educație ar
tistică pentru public.

Adăugați la această listă de 
activități acțiunile cabinetului 
muzical (unde s-au organizat bi
lunar audiții de opere la soli
citarea spectatorilor audiții 
precedate de analize muzicolo
gice), cercurile prietenilor mu
zicii de operă' organizate în 
școli (în cadrul cărora au avut 
loc prezentări de lucrări, Intîl- 
niri între interpreți și tineri), 
preocupările pentru o redactare 
care să țină seamă de profunde 
criterii pedagogice a programu
lui de sală, concert și recita
luri populare, spectacole de va
rietăți de operă și balet (pro
gramul acestor manifestări con
ține îndeosebi arii din opere și 
operete, numere de balet, dan
suri populare) prezentate în de
plasare în localitățile din îm
prejurimi și în sfîrșit valoarea 
educativă a însuși bogatului 
repertoriu căreia i se adaugă 
mereu noi „premiere" (din pă
cate din cele 37 de lucrări pre
zentate pînă în prezent și din 
cele 5 premiere propuse pentru 
noua stagiune, se pot număra 
pe degetele unei singure mîini 
lucrările contemporane) și veți 
avea amplitudinea activităților 
educative organizate de opera 
ieșeană din experiența căreia ar 
putea învăța acum — în prejma 
unei noi stagiuni muzicale care 
pune în fața institutelor noastre 
muzicale- sarcini deosebite pe 
linia popularizării artei în mase 
— și alte colective muzicale si
milare.

precedate și ele de un cuvint 
introductiv. Au fost astfel pre
zentate în uzine, labrici, insti
tuții, școli, facultăți — Tosca 
Traviata, M-me Butterfley, Lă- 
sați-mă să cînt.

Drumul de la audiția-lecție în 
sala de concert a fost acum u- 
șor și l-au străbătut într-o sin
gură stagiune, majoritatea tine
rilor din întreprinderile vizitate

O altă formă de educație mu
zicală utilizată adeseori au fost 
serile muzicale (dedicate unuia 

■ din compozitorii de opere) în 
care o mică expunere muzicolo
gică, urmată de o vastă gamă 
de exemplificări de arii și sce-

care li se 
evenimentul 

cel mâi remarcabil în scurta 
istorie a teatrului lor liric. Ma
rea majoritate a răspunsurilor 
semnalau multilateralitatea ac
tivităților menite să ducă la 
popularizarea în masă _a valo
rilor teatrului liric.

Tinăra operă ieșeană (înfiin
țată iii anul 1956) s-a remarcat 
într-adevăr în viața muzicală 
ieșeană prin inițierea de-a lun
gul anilor a unei vaste suite 
de acțiuni educative a căror 
menire, esențială era de a în
cetățeni spectacolul de operă în 
viata culturală ieșeană, de a a- 
duce masa tinerilor în sălile 
teatrului, de a da tinerilor suma 
de cunoștințe necesare înțele
gerii muzicale a fiecăreia din
tre lucrările integrate reperto
riului.

Din suita acțiunilor inițiate 
pînă în prezent, interesante 
s-au dovedit înainte de toate 
spectacolele-lecții — în fond 
spectacole obișnuite precedate 
de un substanțial cuvînt intro
ductiv în care sînt prezentate 
coordonatele operei respective, 
sînt date detalii muzicale asu
pra temelor, fragmentelor muzi
cale esențiale pentru înțelege
rea lucrării respectivă. Cuvîn
tul introductiv asigură astfel 
dintr-un început, înțelegerea 
mesajului . operei, înțelegerea1 
formelor de expresie, mijloa
celor tehnice folosite de com
pozitor.

Spectacolele-lecții sînt ade
sea însoțite în întreprinderi și 
școli de audițiile-lecție în care 
sînt prezentate pe bandă de 
magnetofon, o serie de opere,

Activități educative
pentru tineret

la Opera din lași

în
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în ziua de 4 octombrie, Co
misia electorală centrală 
pentru alegerea unui deputat 
în Marea Adunare Națională 
s-a întrunit în ședință de lu
cru, sub președinția tovară
șului Avram Bunaciu, preșe
dintele Comisiei.

Comisia electorală a adop
tat hotărîri, potrivit Legii nr. 
9/1952, în legătură cu alege
rea unui deputat în circum
scripția electorală vacantă nr. 
12 Berești, regiunea Galați, 
care va avea loc la 28 noiem
brie a.c.

nete susținute de interpreții tea
trului, conturau creația unuia 
din creatorii care s-au dedicat 
teatrului liric, îi îndemnau pe 
tineri să vizioneze toate lucră
rile compozitorului înscrise în 
repertoriul teatrului.

De un deosebit succes,
rîndurile tinerilor, s-au bucurat 
concursurile muzicale. Organi
zate cu sprijinul comitetului o- 
rășenesc al UT.C. și Secția de 
învățămînt a Sfatului popular o- 
rășenesc, în genul concursuri
lor „Drumeții veseli", serile de
dicate „prietenilor operei" au 
reprezentat de-a lungul stagiu
nilor o acțiune 
plin atractivă, 
tru apropierea

în Sala mică a Palatului au con
tinuat luni lucrările Congresului 
Asociației internaționale a cine
matografiei științifice și Festivalul 
internațional al filmului 
ință popularizată. în
secțiilor de cercetare
fică, știință popularizată,
vățămînt superior, precum
în cadrul Festivalului 
de știință popularizată, 
gații și invitații au vizionat 
de -filme de scurt metraj. Specia
liștii români au prezentat pelicu
lele „Noi și Soarele", „Fiziologia 
și fiziopatologia renală" și „Temă 
cu variațiuni".

INFORMAI!!
IOSIF SAVA

URMĂRI DIN PAQ, I
EDILII CAPITALEI 

FAȚĂ N FAȚĂ
Tov. ing. ȘTEFAN BEREN- 

GHIE, director tehnic I.D.E.B. 
Asta este și părerea noastră. 
Nu se cunoaște perspectiva 
lucrărilor. Pentru anul viitor, 
S.P.C. ne-a făcut cunoscut că 
vor fi executate lucrări pe 47 
de străzi — dar nici pînă as
tăzi nu știm profilul acestora, 
pentru a întocmi la rîndul 
nostru proiectele și a ne asi
gura cu materialele necesare.

Discuția avută cu reprezen
tanții întreprinderilor de gos
podărie comunală ne-a prile
juit tragerea unor concluzii cu 
caracter mai general. Organe
le S.P.C. nu trebuie să mai eli
bereze autorizații de desface
re a pavajelor atunci cînd 
constructorul nu are asigurate 
forța de muncă și materialele 
necesare și cînd traseul nu e 
eliberat (pentru lucrările de 
apă ale I.C.H.V. Băneasa s-a 
cerut autorizație de desfacere 
a pavajului cu șase luni înain
te de a se face finanțarea). 
Alte ori, din cauze asemănă
toare, după instalarea rețele
lor subterane s-a revenit din 

nou cu lucrări pe aceleași tra
see. Așa s-a întâmplat pe 
Calea Giulești, Calea Călăra
șilor, Drumul Sării, Bulevar
dul Dinicu Golescu și în 
multe alte locuri. De aseme
nea, va trebui să se acorde 
mai multă atenție proiectării. 
Din cauza întîrzierii cu care 
vin proiectele de la avizare, 
nu se lasă coordonării timpul 
necesar pentru a le studia și 
confrunta cu situațiile din te
ren. Și de data aceasta pot fi 
citate exemple : proiectele lu
crărilor de termoficare din 
Splaiul Independenții și mi- 
croraionul 3 din Drumul Ta- 
berii.

Pe traseul din Bulevardul 
Șulea lucrările de canalizare 
ce trebuiau să fie definitive 
au devenit „provizorate“. Co
mitetul Executiv al S.P.C. — 
din necunoașterea situației 
reale de pe teren, căci altfel 
nu se explică — a indicat mo
dificarea traseului pentru a se 
evita demolarea a 3—4 case 
insalubre care și așa urmează 
să fie dărîmate anul viitor. 
S-au cheltuit bani în plus, 
s-a produs o întîrziere însem
nată, afară de asta tra
seul ocolit coincide cu cel al 
unei artere principale de cir
culație ce se va deschide aici 
în curînd — deci lucrarea va 
fi refăcută parțial I Numai 

anul acesta s-au cheltuit 
pentru lucrările de între
ținere a drumurilor peste 
7 milioane Iei, o parte din re
parații datorîndu-se lipsei de 
răspundere a întreprinderilor 
cărora le-a revenit această 
sarcină. O serie de lucrări, 
dintr-un motiv sau altul, au 
trebuit să fie refăcute, și u- 
neori chiar de mai multe ori. 
De asemenea, sînt străzi prin
cipale pe care s-au făcut lu
crări de întreținere în urmă 
doar cu cîteva luni — și Calea 
Griviții nu reprezintă singu
rul exemplu — iar acum au 
început lucrările de mo
dernizare și consolidare. Pen
tru aceasta s-au cheltuit sume 
importante. Răspunsul primit 
de la întreprinderile în cauză, 
de la S.P.C. este același. „N-am 
avut fonduri Ia acea dată, 
n-au fost gata proiectele...“.

Volumul și varietatea lucră
rilor au devenit în ultimul 
timp așa de mari îneît pre
supune crearea unei comisii 
coordonatoare competente ca
re să rezolve atît problemele 
legate de execuție, cît și cele 
de concepție, proiectare și avi
zare. O asemenea comisie 
coordonatoare există în mo
mentul de față. Rezultatele 
activității ei sînt concludente. 
Din cele peste 950 de lucrări 

prezentate pînă acum comisiei, 
un mare număr din ele au 
fost completate și definitivate 
Ia sugestiile acesteia. Dar, așa 
cum a reieșit și din discuție, 
sînt situații cînd ea nu mai 
poate interveni operativ și 
eficient. Comisia ar trebui să 
fie la nievlul adjuncților mi
niștrilor departamentelor co
laboratoare (energiei electrice, 
transporturilor și telecomuni
cațiilor) și a vicepreședinților 
S.P.C. Cunoscînd planul de 
sistematizare a orașului, zone
le de amplasare a noilor car
tiere de locuințe, comisia ar 
putea dispune devansarea lu
crărilor edilitare a drumurilor 
față de construcții cu cîteva 
luni — ceea ce acum nu se 
face. Constructorii ar putea 
astfel să-și desfășoare munca 
într-un ritm mult mai ridicat, 
s-ar evita distrugerea prema
tură a unor utilaje de trans
port, s-ar economisi și fonduri 
importante. Succesiunea lu
crărilor ar fi,de asemenea, cea 
firească și s-ar evita disputele 
sterile dintre diferite între
prinderi. Existînd un aseme
nea coordonator principal, 
și-ar găsi mai ușor drum solu
țiile tehnice inovatoare, ideile 
urbanistice moderne.

în Capitală sînt peste 2 500 
km de cablu electric subteran, 
urmînd ca rețeaua în viitor 
să crească considerabil. Zilnic 
au loc lucrări — înlocuiri ale 
cablurilor aeriene cu cele 
subterane, branșamente, rami
ficații în rețea, reparații și în
trețineri curente — care nece

sită bineînțeles desfaceri de 
pavaje. Ne întrebăm dacă nu 
ar fi cazul ca proiectanții să 
folosească soluții tehnice mo
derne. Amintim între acestea, 
cel puțin pentru cartierele 
noi, piețe, zone de mare aglo
merație — utilizarea canalelor 
acoperite în marginea trotuoa- 
relor în care să fie grupate pe 
de o parte cablurile electrice, 
pentru iluminat și tramvaie, 
cablurile telefonice iar pe alta 
conductele de apă și canalele 
colectoare. în felui acesta n-ar 
mai trebui desfăcut pavajul și 
desfundate străzile pentru di
ferite operații de întreținere și 
reparații. Nu înțelegem de ce 
proiectanții nu prevăd la lu
crările de sistematizare a dru
murilor și soluții de traversări 
denivelate rutiere sau pentru 
pietoni. în zonele aglomerate 
ale Capitalei noastre, care nu 
permit traversări subterane, 
pot fi folosite traversările ae
riene pentru călători care se 
pot încadra arhitectonic și 
urbanistic în zona respectivă.

Altă lucrare de mare an
vergură — cum o denumesc 
pe bună dreptate cei de la 
I.C.A.B. — este cel de-al pa
trulea apeduct în lungime de 
24 km pentru alimentarea cu 
apă a orașului București.

Pînă acum, și pentru că 
orașul s-a dezvoltat ne
sistematizat, au fost construite 
3 apeducte de alimentare cu 
apă a orașului. Nu ne vom 
referi la primele două, destul 
de vechi. Ci la ultimul, con
struit cu cîțiva ani în urmă și 

mai ales, la cel care urmează 
a fi în viitorul apropiat exe
cutat. în 1958—1959 se cunoș
tea în mare perspectiva de 
dezvoltare a orașului, cu toa
te acestea, apeductul are o ca
pacitate relativ mică. Mai 
mult, în momentul de față 
există o dispută între proiec
tanții viitorului apeduct : dacă 
să aibă diametrul de 1 500 sau 
1600 mm. Dacă lucrurile sînt 
privite cu spirit de răspunde
re și ochi gospodăresc, nici 
nu mai încape discuție că 
ultima variantă trebuie adop
tată, chiar dacă tehnologia de 
execuție presupune unele lu
crări suplimentare. Să ne gîn- 
dim că diferența de 100 mm a 
acestei artere principale de 
aducțiune înseamnă alimenta
rea în plus a multor locuințe 
sau întreprinderi ale orașului.

APELURI 
DE LA BRIGĂZI 

NERECEPȚIONATE 

LA S.M.T.
sînt pregătite alte 90 de hec
tare și se trag ultimele brazde 
unde terenul a fost eliberat de 
cartofi.

La fel de bine lucrează și 
brigăzile conduse de Gheorghe 
Șuster, Helmut Funch și al

tele de la S.M.T. Hărman. La 
Bod, la un moment dat se su
prapuneau mai multe lucrări: 
culesul cartofilor și al sfeclei 
de zahăr, pregătirea arături
lor, însămînțările. Trebuia 
grăbit eliberatul terenului pe 
100 de hectare, care trebuiau 
însămînțate cu grîu după cul
turi tîrzii. Gheorghe Șuster, 
șeful brigăzii — de acord cu 
conducerea cooperativei agri
cole, — a repartizat două 
tractoare la transportul carto
filor cu remorcile. Pe aceste 
tractoare au lucrat noaptea 
mecanizatori din schimbul 
doi. Măsura a fost bună. Intre 
arături, pregătirea terenului și 
însămînțări, s-a creat un deca
laj corespunzător. Astfel vite
za de lucru a fost sporită cu 
15—20 de hectare zilnic și a- 
cum sînt însămînțate cu grîu 
230 din cele 380 planificate.

Așa stînd lucrurile, există 
garanția că mecanizatorii de 
la S.M.T. Hărman vor termina 
însămînțările de toamnă în 
timpul stabilit : pînă la 10 
octombrie.

Asemenea lor lucrează mulți 
tineri mecanizatori de la 
S.M.T. Sfîntu Gheorghe. Bri
găzile conduse de Ștefan Roza, 
Eugen Pokuci și altele depă
șesc viteza zilnică la semănat. 
Avînd terenul eliberat de car
tofi, brigada condusă de Eno 
Pocuci de la cooperativa agri
colă din Uzun lucrează din 
plin cu cele 14 tractoare. Pe 
4 tractoare s-a organizat 
schimbul doi care pregătește 
terenul, cu 8 se seamănă și 

două ajută la transporturi. In 
citava zile brigada va termina 
de însămînțat griul pe cele 
peste 350 de hectare destinate 
acestei culturi.

Totuși, la S.M.T. Sfîntu 
Gheorghe capacitatea de lucru 
a mașinilor nu este la fel de 
bine folosită ca la S.M.T. Hăr
man. în unele zile, din cele 228 
de tractoare stau cîte 20-25 
fie din cauza defecțiunilor, fie 
din lipsă de cauciucuri. Cele 
două ateliere - mobile, care 
în timpul campaniei de vară 
se deplasau operativ la brigăzi, 
acum răspund cu mari în- 
tîrzieri la apelurile din cîmp. 
In ceea ce privește tractoarele 
care n-au cauciucuri, ele pot 
fi folosite la lucrările statice 
(treeratul trifoiului pentru să- 
mînță, de exemplu) iar cu 
tractoarele bune să se are, să 
se însămînțeze. Aceste lipsuri 
frînează întrucîtva desfășura
rea lucrărilor și nu în toate 
zilele se atinge viteza planifi
cată.

Pînă acum s-au însămînțat 
aproape 60 la sută din cele 
peste 14 000 de hectare plani
ficate cu culturi de toamnă. 
Mecanizatorii din raionul Sf’n- 
tu Gheorghe au deci posibili
tatea ca să termine se'^onni.u] 
pînă la 10 octombrie. Este ne
cesar însă să se acorde mài 
multă atenție folosirii mașini
lor cu întreaga lor capacitate, 
ajutorării mecanizatorilor din 
schimbul de noapte pentru a 
lucra la nivelul celor din 
schimbul de zi.



Vizita delegației BHF*'
CC. al P.C.R. în Franta 1

PARIS 4 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite :

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetu
lui Executiv și al 
Permanent, secretar 
P.C.R., care face < 
Franța la invitația 
Central al Partidului 
Francez,, s-a reîntors duminică la 
Paris după o călătorie de cîteva 
zile în provincie. în cursul aces
tei călătorii, membrii delegației 
au vizitat orașele Nîmes, Aies, 
Marsilia, Arras, Lens, Boulogne- 
sur-Mer, precum și mai multe 
localități din departamentele 
Gard, Bouche du Rhône și Pas 
de Calais. Ei au luat cunoștință 
de activitatea organizațiilor loca-

le ale Partidului Comunist, au 
avut convorbiri cu conducători 
ai federațiilor departamentale 
ale partidului și ai organizațiilor 
locale, s-au întîlnit cu conducă
tori ai municipalităților, membri 
ai P.C.F., ai Partidului Socialist 
Unificat și ai S.F.I.O., cu nume
roși oameni ai muncii din loca
litățile vizitate. Delegația a de
pus jerbe de flori la monumen
tul ridicat la Arras în memoria 
a 218 patrioți francezi executați 
de ocupanții naziști și la monu
mentul din Montignyen-Gohelle, 
închinat memoriei minerilor că- 
zuți în timpul celui de-al doilea 
război mondial în lupta reven
dicativă și pentru libertate.

Luni după-amiază, oaspeții ro
mâni au vizitat uzinele de auto
mobile „Renault“ din Paris.
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NEW YORK 4. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite :

Luni a sosit Ia New York pe 
calea aerului, Papa Paul al VI- 
lea. După ce a avut o Întreve
dere cu președintele S.U.A., 
Johnson, Papa Paul al Vl-lea a 
rostit o cuvîntare in fața Adu
nării Generale a O.N.U. El s-a 
referit la problemele menținerii 
păcii și la contribuția pe care 
Națiunile Unite pot să o aducă 
la realizarea acestei năzuinți.

Papa Paul al Vl-lea a vorbit 
despre necesitatea perfecționă
rii O.N.U., despre importanța 
colaborării între state, a înfăp
tuirii dezarmării, a folosirii e- 
nergiilor prodigioase ale pămîn
tului și a invențiilor magnifice 
ale științei nu ca instrumente 
o.le mortii, ci ca instrumente 
ale vieții. El a subliniat impor
tanța respectării principiului e- 
galității in relațiile dintre sta
te și a reglementării raporturi
lor între state pe baza rațiunii, 
justiției, a dreptului și a nego
cierilor.

DJAKARTA 4 (Agerpres). 
în cursul zilei de luni pos

tul de radio Djakarta a difu
zat un decret al președintelui 
Sukarno prin care festivită
țile ce urmau să aibă loc la 5 
octombrie cu prilejul zilei for
țelor armate, sînt amînate pen
tru o dată ulterioară. Decretul 
menționează că „fiind informat 
despre ultimele evenimente și 
după ce le-a examinat“, pre
ședintele a „considerat că nu 
este momentul opprtun pentru 
a se sărbători ziua forțelor 
armate, așa cum era prevă
zut“. Postul de radio citat a 
anunțat, de asemenea, că pre
ședintele Sukarno a convocat 
pentru miercuri, la palatul 
său de la Bogor, pe membrii 
cabinetului de miniștri indo
nezian.

Președintele Sukarno l-a 
primit luni dimineața pe Su- 
bandrio, prim-vicepreședinte 
al guvernului și ministru al

afacerilor externe al Indone
ziei, la întrevedere luînd par
te și Johannes Leimena, al 
doilea vicepreședinte al gu
vernului indonezian — a 
anunțat radio Djakarta.

Același post de radio a 
anunțat că în orașul Djogdja- 
karta și în anumite zone ru
rale din împrejurimile capi
talei au avut loc ciocniri între 
diferite grupări ale

„Comandamentul 
suprem“ 
Djakarta, 
neralului 
ședințele
pentru a examina situația ac
tuală din țară — anunță radio 
Djakarta, menționînd că pre
ședintele acestui organism 
este președintele Sukarno.

armatei, 
operativ 

s-a întrunit luni la 
sub președinția ge- 
Achmadi, vicepre- 

comandamentului,

■

la oOLANDA. — 
demonstrație 
Amsterdam Împotriva politi

cii americane in Vietnam

Aspect de 
desfășurată la

Lupte în apropiere

de Da Nang

Egalitate

la... bătaie

Măsuri ale guvernului dominican

Probleme „iritante“
in runda Kennedy

ificultățile interne ale Pieței comune vor antrena o 
nouă întîrziere a negocierilor tarifare din cadrul 
G.A.T.T. (Acordul general pentru tarife și comerț) 
și ar putea chiar să compromită în ansamblu „runda 
Kennedy“. Aprecierea de mai sus, apărută într-un 
raport recent al băncii americane „Chase Manhat- 
tan Bank“ exprimă starea de neliniște care se mani
festă în rîndurile unor cercuri de afaceri din Statele 
Unite față de stadiul actual al tratativelor de la

Geneva.
După cum se știe, în cadrul acestor tratative se urmărește re

ducerea tarifelor vamale cu 50 la sută. în timp ce pentru majo
ritatea produselor industriale, problema reducerii taxelor vamale 
are o bază de discuție (listele de excepții), pentru produsele agri
cole asupra cărora insistă în special Statele Unite și Canada, pro
blema este departe de a fi rezolvată. Membrii Pieței comune, care 
ar trebui să prezinte la Geneva o listă comună, nu au rezolvat 
„dosarul financiar agricol“ nici între ei. Așadar, Comisia Pieței 
comune nu poate prezenta propunerile sale privind reducerea ta
xelor vamale la produsele agricole pînă cînd C.E.E. nu va ieși 
din impasul în care a intrat la declanșarea cunoscutei crize din 
iunie a.c. Statele Unite și Canada, doi din marii, parteneri, insistă 
ca reducerile de taxe vamale la produsele industriale cît și la cele 

agricole să intre 
în vigoare dacă 
nu concomitent, 
atunci la un in
terval cît mai a- 
propiat.

Care este mo
tivul care deter
mină Statele U- 
nite să solicite 
încheierea mai 
rapidă a tratati
velor de Ia Ge
neva privind re

ducerea taxelor vamale? Încercînd să răspundă la această întrebare 
cotidianul francez. „COMBAT“ raționa astfel: Populația celor șase 
țări membre ale Pieței comune este cu aproape o zecime mai mică 
decît ansamblul nord-american S.U.A.—Canada. Pentru a asigura 
produsele necesare hrănirii celor 180 milioane de consumatori ai 
săi, Europa „celor șase“ dispune de circa 733 000 km p de pă- 
mînturi arabile și pășuni. Pentru a satisface cerințele alimentare 
ale unei populații cu . ceva mai mari, Statele Unite și Canada dis
pun de un spațiu util de 7 ori mai întins. IJe de altă parte, da
torită mecanizării mult mai mari, favorizată de dimensiunea ex
ploatărilor și de natura reliefului, agricultura americano-cahadiană 
nu folosește decît 25 milioane de muncitori pentru a pune fa. va
loare vastul lor teritoriu agricol, în timp ce Piața comună folo
sește peste 35 milioane oameni. Din aceste calcule economice su
mare, rezultă că Statele Unite ale Americii și Canada dispun, 
aproape anual de importante excedente agricole. Presiunile exer
citate asupra „celor șase“ pentru a facilita îndreptarea exceden
telor americano-canadiene spre Europa occidentală au un carac
ter continuu. Presa americană, de altfel, nici nu ocolește ideea că 
obiectivul esențial al „rundei Kennedy“ este de a deschide o 
breșă largă în protecționismul agrar al Pieței comune. Desele 
„războaie“ ale puilor, ouălelor, curcanilor etc. sînt episoade ale 
marelui „incident“ care opune protecționismul „celor \ șase“ pro
ducătorilor de peste Atlantic.

Insistența Statelor Unite ca tratativele să fie încheiate cît mai 
curînd posibil este pusă și pe seama altui fapt. La 1 iulie 1966 
expiră termenul pînă la care Congresul S.U.A. a împuternicit gu
vernul să ducă tratative. întrebarea pe care și-o pune guvernul 
S.U.A. în legătură cu „runda Kennedy“ este : va putea fi rezol
vată urgent criza Pieței comune, astfel ca la începutul lui iulie. 
1966 guvernul american să poată raporta Congresului încheierea 
negocierilor de la Geneva ? Răspunsul e greu de dat. Cert este, 
însă, că problemele agriculturii 4din cadrul rundei de la Geneva 
continuă să „rămînă iritante“ (expresia aparține ministrului co
merțului al S.U.A., Connor) și că datorită lor „există riscul serios 
ca întreaga rundă Kennedy să se oprească într-un impas defini
tiv" („NEW YORK TIMES“).

IOAN TIMOFTE

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
în conformitate cu programul 
de studiere a spațiului cosmic 
și a planetelor sistemului nos
tru solar, la 4 octombrie 1965 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansată ,în direcția Lunei o 
rachetă cosmică avînd la bord 
stația automată „Luna-7“, în 
greutate de 1 506 kg, înzestra
tă cu aparatură de măsurat 
pentru, efectuarea cercetărilor 
științifice.

Lansarea stației automate a 
fost efectuată cu ajutorul unei 
rachete cu mai multe trepte, 
dintre care ultima a fost pla
sată în prealabil pe o orbită 
intermediară de satelit artifi
cial al Pămîntului, iar apoi, 
după un program dinainte sta
bilit, aceasta a plasat stația 
automată pe o traiectorie în 
direcția Lunei.

La 4 octombrie 1965 la ora 
17,00 — ora Moscovei — sta
ția „Luna-7“ se afla la o dis
tanță de 67 300 km de Pămînt 
într-un punct situat deasupra 
Pămîntului Ia 113 grade 02' 
latitudine estică și 13 grade 20' 
longitudine vestică. întreaga 
aparatură instalată pe bordul 
stației automate funcționează 
normal. Un centru de coordo
nare și calcul prelucrează toa
te informațiile recepționate.

SANTO DOMINGO 4 (A-
gerpres). — Președintele gu
vernului provizoriu domini
can, Hector Garda Godoy, a 
anunțat că în cursul acestei 
săptămîni se va realiza inte
grarea forțelor militare con- 
stituționaliste conduse de 
Francisco Caamano în cadrul 
trupelor armate ale guvernu
lui provizoriu. Godoy a anun
țat aceasta după discuția pe 
care a avut-o la palatul pre
zidențial cu un grup de 135 de 
ofițeri constituționaliști, la 
care a participat și Caamano. 
El a anunțat, de asemenea, că 
în sectorul deținut de consti
tuționaliști pînă la instituirea

guvernului provizoriu va fi 
creată o forță de poliție spe
cială care va asigura ordinea 
și va preveni noi provocări 
din partea unor forțe care au 
sprijinit junta militară a lui 
Imbert Barreras. 
sindicale au cerut 
provizoriu să facă 
le necesare pentru 
străine aflate 
Dominicană să 
țara și să emită ordine de 
destituire din funcție a unor 
ofițeri superiori, printre care 
și Francisco Rivera Caminero, 
care s-au făcut vinovați de 
represiuni sîngeroase în pe
rioada crizei politice domini
cane.

Organizații 
guvernului 
demersuri- 
ca trupele 

în Republica 
părăsească

Convorbirile

anglo - sud - rhodesiene
Ieri au început la Londra 

importante convorbiri între 
oficialitățile britanice și pri
mul ministru al Rhodesiei de 
sud, Ian Smith, în problema 
independenței acestui terito
riu. Smith a sosit luni diminea
ță pe calea aerului la Londra. 
Intr-o cuvîntare rostită la pos
turile de radio și televiziune 
premierul rhodesian a spus că 
dacă nu va fi posibilă o so
luție de compromis el este în 
favoarea proclamării unilate
rale a independenței Rhodesiei. 
Această declarație constituie 
un adevărat ultimatum adre
sat Angliei. Oficialitățile bri
tanice, scrie agenția Reuter, 
nu sînt optimiste în legătură 
cu rezultatul tratativelor cru
ciale de săptămîna aceasta din
tre Smith și guvernul britanic. 
Se știe că acesta din urmă s-a 
angajat să nu acorde indepen-

dență Rhodesiei decit dacă 
majoritatea populației terito
riului capătă acces la viața 
politică și la conducerea țării. 
Or, în prezent, autoritățile ra
siste rhodesiene se opun unei 
asemenea eventualități în care 
văd un pericol grav pentru do
minația lor.

Precauție...
In ultimele zile echipe de 

muncitori au început să 
lucreze intens la întări

rea grilajelor de fier care în
conjoară clădirea Parlamen
tului japonez, reședința ofi
cială a primului ministru, pre
cum și Ministerul Afacerilor 
Externe, în scopul zădărnicirii 
demonstrațiilor împotriva ra
tificării tratatului j apono-sud- 
coreean. Fiecare cărămidă sau 
bucată de zidărie deslipită și 
orice alte „proiectile“ posibile 
au fost îndepărtate din ime
diata vecinătate a acestor clă-

diri de teamă că demonstran
ții vor face uz de ele. Parla
mentul japonez se întrunește 
la 5 octombrie și are pe ordi
nea sa de zi ratificarea trata
tului japono-sud-coreean sem
nat la Tokio la 22 iunie. După 
cum se știe, și în rîndul mem
brilor Parlamentului japonez 
se manifestă o puternică îm
potrivire față de ratificarea 
acestui tratat despre care se 
crede că are menirea, printre 
altele, să ducă la consolidarea 
regimului nereprezentativ de 
la Seul.

Lupte indîrjite au avut Ioc ieri în raionul trecă
torii Phu Cu, din provincia Bfinh Dinh, la aproxi
mativ 420 kilometri nord-est de Saigon — relatea
ză corespondenții agențiilor de presă din capitala 
sud vietnameză. După un puternic tir de mortiere, 
unități ale forțelor patriotice au atacat trupele gu
vernamentale, cu un efectiv de două batalioane, 
începînd de la podul Fu Ly de lingă trecătoare.

Luptele au durat timp de 
mai multe ore, și, potrivit 
agenției Reuter, forțele gu
vernamentale au înregistrat 
pierderi grele. Aceasta a fost 
cea de-a treia luptă desfășu
rată în această regiune, din 
provincia Binh Dinh, în ulti
mele două săptămîni.

Ciocniri importante au avut 
Ioc și în jumătatea de sud a 
țării.

★
Agențiile de presă continuă 

să transmită informații des
pre atacurile lansate în cursul 
zilei de duminică de patrioții 
sud-vietnamezi. în zona loca
lității Le Son, din apropierea 
bazei aeriene americane de la 
Da Nang, o patrulă de infan
teriști marini americani a că
zut într-o ambuscadă organi
zată de patrioți. Trupele 
mise ulterior în regiunea 
mintită au fost atacate de 
trioți cu grenade. Potrivit 
clarației reprezentantului 
mandamentului infanteriei 
marine, această unitate a su
ferit cele mai grele pierderi 
de cînd a început să acționeze 
în această regiune. în 
capitalei sud-vietnameze 
trioții au aruncat în aer 
tren blindat la 
Saigon.

tri— 
a- 

pa- 
de- 
co-

jurul 
pa- 

■ un 
90 mile de

Totodată, într-un raport 
transmis de Agenția de presă 
Eliberarea, se subliniază că în 
cursul unui contraatac orga
nizat de patrioți la 30 septem
brie în provincia My Tho au 
fost scoși din luptă 300 de mi
litari din forțele guvernamen
tale, iar alți 9 au fost luați 
prizonieri. Șapte ambarcațiuni 
au fost scufundate sau ava
riate și cinci avioane ameri
cane au fost doborîfe. Pa
trioții sud-vietnamezi au cap
turat o mare cantitate de echi
pament și tehnică militară.

★
Intr-o declarație dată pu

blicității la 3 octombrie, Pre
zidiul C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam condamnă 
actele inumane comise de for
țele armate americane în 
Vietnamul de sud. In declara
ție se subliniază că oficialită
țile americane trimit nave de 
război să bombardeze și să 
mitralieze regiuni populate de 
coastă; avioane de bombarda
ment cu reacție lansează mii 
de tone de bombe asupra loca
lităților populate, fac uz de 
substanțe toxice, de napalm și 
de substanțe bacteriologice 
pentru a distruge întinse su
prafețe de cereale și vegetația 
din Vietnamul de sud.

Proiectul de lege guvernamental prin 
care se cere acordarea dreptului de au
todeterminare districtului Columbia — 
teritoriu care cuprinde orașul Washing
ton și suburbiile sale — a fost din non 
respins. De astă dată respingerea a fost 
făcută de însăși Camera reprezentan
ților.

în alte cinci sau șase orașe mari, 
printre care Detroit, Chicago, 
Baltimore.

După cum subliniază ziarul 
„CRISTIAN SCIENCE MONI
TOR“ problema autodeterminării 
administrative a districtului Co-

pentru acest teritoriu a refuzat 
să trimită proiectele respective 
spre aprobare Camerei, blocînd 
astfel aplicarea legii. S-a creat o 
alianță puternică de interese 
constituită în primul rînd din 
congresmenii reprezentînd sta
tele din sud și din „elementele 
conservatoare“ ale ambelor par
tide, care consideră că locuitorii 
Washingtonului „nu sînt încă 
deajuns de maturi pentru a se 
administra singuri“. Avînd aces
tea în vedere, observatorii pre
vedeau că insistențele președin-

roblema indepen
denței administra
tive prezintă în 
contextul politicii 
interne americane o 
importanță deose
bită întrucît ea con
stituie un domeniu 
în care se desfă

șoară lupta pentru egalitatea în 
drepturi și eliminarea discrimină
rilor rasiale din Statele Unite, 
în momentul de față Washing
tonul este singurul mare oraș 
american în care numărul locui
torilor de culoare depășește pe 
cel al albilor. Aceasta explică de 
ce Comitetul Camerei reprezen
tanților pentru districtul Colum
bia, în care predomină deputați 
din statele de sud și în general 
oponenți ai legislației drepturilor 
civile, refuză să acorde autogu
vernarea capitalei. Problema este 
cu atît mai serioasă cu cît, după 
cum reiese din datele statistice 
actuale, în mai puțin de 20 de 
ani numărul locuitorilor de cu
loare va deveni predominant și

n sfîrși?, elevilor 
din școlile pro- 
tugheze li s-a 
făcut dreptate. 
Aflăm că Minis
terul instrucțiu
nii publice de la 
Lisabona a 
tărît, după 

ple studii și dezbateri, 
pună capăt „uneia din 
mai mari deficiențe din siste
mul educativ public al Por
tugaliei“ : lipsa unui regula
ment care să legalizeze bătaia 
în școli.

Merită să reproducem din 
„NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG“ originala expunere de 
motive care însoțește noul 
regulament făcut public și 
intrat în vigoare în toate șco
lile publice din Portugalia : 
„Pedepsele corporale sînt un 
element indispensabil al unei 
pedagogii active (! !!) care 
urmărește corijarea oricăror 
elemente greu educabile. In 
Spania, uncie aceste pedepse 
se aplică consecvent, rezulta
tele sînt mulțumitoare. In 
școlile din Columbia bătaia, 
ca metodă de educație, s-a 
dovedit utilă. Experiența din 
multe școli naționale (portu
gheze n.n.) a arătat de ase
menea, bune efecte. Generali
zarea pedepselor corporale se 
impune din toate punctele de 
vedere ca o măsură echitabi
lă“.

Așadar, inegalitatea a fost 
înlăturată. S-a pus capăt unei 
situații „inechitabile“. Copiii 
din toate șoclile portugheze 
vor avea aceleași drepturi ca 
și cei de o vîrstă cu ei din 
școlile spaniole sau columbie
ne : și ei vor fi bătuți!

ho- 
am- 

să 
cele

E. R.

proiectului administrației, ziarul 
„NEW YORK TIMES“ scria : 
„Discutarea acestui proiect a 
prilejuit una din ședințele cele 
mai furtunoase ale anului, în care 
forțele administrației s-au pre
zentat într-o adevărată deban
dadă și, în ciuda concesiilor fă
cute, nu au reușit să înfrîngă 
opoziția alcătuită dintr-o coaliție 
puternică a republicanilor și de
mocraților din sud“.

Problema de căpetenie care.se 
pune în prezent în legătură cu 
autoadministrarea districtului Go-

Washingtonul fără... autoguvernare
lumbia ilustrează și conflictul 
devenit tradițional de cîteva de
cenii încoace între președinte și 
Congresul american, precum și 
felul în care tacticile de amînare 
ale diferitelor comisii parlamen
tare permit anumitoi interese 
politice să împiedice aplicarea 
unor legi. într-adavăr, discuțiile 
cu privire la această problemă 
datează de multă vreme. în ulti
mii 16 ani, Senatul a votat de 
cinci ori autoadministrarea pen
tru districtul Columbia, însă Co
mitetul Camerei reprezentanților

telui Johnson vor duce la o 
„ciocnire explozivă“ în Camera 
reprezentanților. în cele din ur
mă s-a reușit ca pnn presiuni 
deosebite textul proiectului să 
fie scos de sub autoritatea Co
mitetului Camerei reprezentanți
lor pentru districtul Columbia și 
să fie supus dezbaterii Camerei. 
Numai că și Camera a respins 
proiectul de lege astfel că în 
continuare capitala americană 
rămîne mai departe sub admini
strarea comitetului amintit.

Referindu-se la respingerea

lumbia este măsura în care ad
ministrația Johnson va readuce 
în discuție proiectul preconizat. 
S-a și făcut deja remarca că, nu 
poate fi vorba de renunțare, 
însă va trebui să se aducă unele 
modificări planului inițial. După 
cum transmite agenția U.P.I., 
Senatul american va lua în dis
cuție o propunere prin care se 
prevede organizarea unui refe
rendum și apoi constituirea unei 
comisii care să discute în conti
nuare problema.

ION D. GOIA

• Fostul președinte al Braziliei, 
Juscelino „Kubitschek, s-a înapoiat 
luni la Rio de Janeiro, după ce 
a stat la Paris într-un exil volun
tar timp de 16 luni. Pe aeroport 
el a fost întîmpinat de aproxima
tiv 5 000 de persoane și sute de 
ziariști. Se aflau masate puternice 
forte polițienești. După cum se 
știe, Kubitschek a părăsit Brazilia 
la scurt timp după ce a fost răs
turnat președintele Joao Goulart.

• Cămile Huysmans, vechi 
activist al mișcării muncito
rești belgiene, a declarat că 
intenționează să se retragă din 
Partidul Socialist din Belgia 
și să creeze un nou partid so
cialist în Flandra, partid care 
va fi compus din elemente de 
orientare progresistă. El a mo
tivat această hotărîre prin ne
cesitatea unificării numeroa
selor grupări socialiste de

stînga, care și-au manifestat 
nemulțumirea față ■ de politica 
liderilor de dreapta ai Parti
dului Socialist din Belgia. 
Huysmans a subliniat că va 
conduce acest partid și va fi 
redactorul-șef - al organului de 
presă al partidului.

• După cum anunță agenția 
TASS, la 4 octombrie a avut loc 
la Moscova o întrevedere între 
Leonid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
care se află în prezent în capi
tala sovietică în drum spre pa
trie, după vizita efectuată în R.P. 
Mongolă.

în cursul convorbirii au fost 
discutate probleme care prezintă 
interes pentru cele două partide, 
precum și unele probleme actuale 
ale situației internaționale și miș
cării comuniste.

trecute Ia Basel. Ea este o școală cu arhitectură modernă, con
struită în stil aztec

• Din surse oficioase italiene 
se confirmă că la 26 august, în 
regiunea Trentino a avut loc o în- 
tîlnire între șeful guvernului ita
lian, Aldo Moro, și cancelarul fe
deral al Austriei, Josef Klaus. Sur
sele precizează că această întîlni- 
re a avut loc din inițiativa cance
larului Klaus și că, în cursul ei, 
cei doi oameni de stat au avut 
un schimb de păreri asupra celor 
mai importante probleme naționale 
și internaționale. A fost discuta
tă, . de asemenea, problema Adige- 
lui de nord.

• La Pekin a fost dată publici
tății declarația comună chino- 
cambodgiană, cu privire la vizita 
prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, în R.P. Chi
neză. In declarație se subliniază 
că, în timpul vizitei, prințul No
rodom Sianuk a avut convorbiri cu 
Liu Sao-ți, președintele R.P. Chi
neze, și Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat, cu privire la dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
situația din Indochina, în special 
din Vietnam, și cu privire la si
tuația internațională.

• Intr-un interviu acordat du
minică seara postului de televiziu
ne B.B.C., înainte de a pleca spre 
New York, prima etapă a unei 
călătorii de 18 zile în S.U.A., Ja
ponia și Coreea de sud, ministrul 
afacerilor externe al Marii Brita
nii, Michael Stewart, a declarat 
că „intrarea Marii Britanii în 
Piața comună nu este posibilă în 
momentul de față. Dacă într-o bu
nă zi vom ajunge la concluzia că 
o cooperare mai strînsă cu mem
brii C.E.E. poate avea loc, fără a 
aduce prejudicii Commonwealthu- 
lui, a subliniat Stewart. vom lua 
în considerare participarea noas
tră la Piața comună“.

• Agenția Taniug anunță că la 
3 octombrie au avut loc, pe insula 
Brioni, convorbirile dintre Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, și dr. Sarvepalli Radha- 
krishnan, președintele Republicii 
India, care se află în vizită ofi
cială în Iugoslavia.

o La invitația lui A. Novotny, 
ieri a sosit în Cehoslovacia, într-o 
vizită oficială, dr. Sarvepalli Ra- 
dhakrishnan, președintele Indiei. 
El a fost salutat pe aeroport de

A. Novotny, președintele R.S. Ce
hoslovace, J. Lenart, președintele 
guvernului R.S. Cehoslovace, B. 
Lastovicka, președintele Adunării 
Naționale, și de alte persoane ofi
ciale.

• La Bonn âu fost date publi
cității rezultatele oficiale ale ale
gerilor parțiale care au avut loc 
duminică în circumscripțiile elec
torale Taunus și Schweinfurt. A- 
genția France Presse relatează, 
că, așa cum era de așteptat, a- 
ceste alegeri nu au adus nici o 
modificare în conformația noului 
Parlament vest-german, ales la 
19 septembrie.

După aceste alegeri parțiale, 
configurația Bundestagului este 
următoarea : U.C.D.—U.C.S. 245 
de locuri; Partidul social-demo
crat 202 locuri, iar Partidul li- 
ber-democrat 49 de locuri

• După cum anunță agen
ția China Nouă, Premierul 
Ciu En-lai i-a primit ieri di
mineața pe Chaerul Saleh, 
președintele Adunării Popu
lare Consultative Provizorii a

Indoneziei, conducătorul dele
gației adunării, Aii Săstro- 
amidjojo și Wilujo Puspojudo, 
vicepreședinți ai adunării și 
alți membri ai delegației și 
a avut cu ei o convorbire 
cordială la care au participat 
vicepremierul Cen I, și alte 
persoane oficiale.

• Luînd cuvîntul la. aduna
rea festivă din seara zilei de 
3 octombrie, Fidel Castro a 
anunțat că în cadrul primei 
sale ședințe din 2 octombrie, 
Comitetul Central al partidu
lui a aprobat hotărîrea cu 
privire la schimbarea denu
mirii Partidului Unit al Revo
luției Socialiste din Cuba, în 
Partidul Comunist Cuban și 
cea cu privire la crearea zia
rului „Granma“, organ de 
presă al partidului
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