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LA
TERMOCENTRALA
BORZEȘTI

Pe șantierul de 
extindere a termo
centralei Borzești 
au început lucrările 
de preasamblare la 
sol a pieselor caza
nului de 640 tone 
aburi/oră, ce va ali
menta primul dintre 
cele două turboge- 
neratoare de 200 000 
kilowați, ce urmează 
a se instala aici. 
Preasamblarea se 
face pe o platformă 
special amenajată. 
Metoda înlătură con
dițiile grele de lu
cru la înălțime, per- 
mițînd totodată re
ducerea timpului de 
montaj.

Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a delegației Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare
Luni după-amiază tovarășul 

Nicolae Ceaușescu secretar 
general al C.C. al P.C.R. a pri
mit delegația Partidului Socia
list Italian al Unității Prole
tare (P.S.I.U.P), formată din 
tovarășii Dario Valori — se
cretar general adjunct al 
P.S.I.U.P., Francesco Lami 
— membru al Direcțiunii 
P.S.I.U.P. și Antonin Costa,

membru al Comitetului Cen 
trai, secretar al federației Mi
lano a P.S.I.U.P.

Au luat parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. și Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R. 
întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovără
șească.

de Ing. M. Dorobanții
director în Ministerul Învățământului

Importantele sarcini puse în 
fața învățămîntului profesio
nal și tehnic de cel de al IX- 
lea Congres al P.C.R., de a da 
patriei în perioada cincinalu
lui peste 310 000 muncitori ca
lificați și circa 130 000 cadre 
medii de specialitate, cadre cu 
o temeinică pregătire profesio
nală, cerute de ritmul rapid 
de dezvoltare a economiei 
noastre naționale, au sporit 
preocuparea tuturor factorilor 
responsabili de a ridica pe o 
treaptă superioară calitatea 
procesului de învățămînt în 
aceste școli. De aceea, noul an 
școlar începe în condiții îm
bunătățite, datorită măsurilor 
întreprinse de către Ministe
rul învățămîntului, celelalte 
ministere și organe centrale, 
comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale. 
Astfel, nomenclatorul meserii
lor și specialităților a conti
nuat să fie perfecționat în 
acest an, eliminîndu-se unele 
meserii care necesită un volum

Miine din nou la școală

mal mic de cunoștințe teore
tice și deprinderi practice și 
făcînd loc sau permițînd mă
rirea cifrei de școlarizare al
tora care, prin conținutul lor, 
impun o perioadă mai mare 
de pregătire. în acest fel s-a 
creat posibilitatea ca ponderea 
muncitorilor calificați, prin 
școli profesionale, la meseriile 
de bază ale diferitelor sectoare 
ale economiei naționale și în 
special ale celor cu caracter 
industrial, să crească.

Dezvoltarea rețelei și a ba
zei materiale a școlilor pro
fesionale și tehnice din acest 
an s-a făcut finind mai bine 
seama de sarcinile cuprinse în 
planul de stat pentru acest 
sector de învățămînt, de cerin
țele sectoarelor economice, de 
specificul economic și indus
trial al diferitelor regiuni și de 
perspectiva de dezvoltare a 
acestora pe perioada cincina
lului. Dintre unitățile școlare 
nou înființate menționăm: 
Grupul școlar Borzești, care 
pregătește muncitori calificați, 
tehnicieni și maiștri pentru 
sectorul electro - energetic, 
Școala profesională de pe lin
gă Fabrica de ciment Tîrgu- 
Jiu, care pregătește operatori 
pentru fabricile de ciment și 
muncitori calificați pentru în
treținerea și exploatarea utila
jelor din Industria cimentului, 
Grupul școlar agricol Craiova 
și altele.
Baza materială a învăță- 

mîntulul profesional și tehnic

(Continuare în pag. a lll-a)
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TELEGRAME

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a a- 
dresat președintelui Republicii 
Islamice Mauritania. Moktar 
Ould Daddah, felicitări cu pri
lejul realegerii sale în func
ția de președinte al republicii, 
precum și urări de . pace și 
prosperitate poporului mauri- 
tanian.

în răspunsul său, președin
tele Moktar Ould Daddah a 
transmis președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica, mulțumiri pentru feli
citările și urările adresate, a- 
sigurînd totodată că Maurita
nia va continui, să lupte pen
tru salvgardarea păcii și pen
tru o cooperare internațională 
fructuoasă. (Agerpres)

V -U

COORDONATELE
DISCIPLINEI

Din noul peisaj arhitec
tonic al orașului Piatra 

Neamț
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PERSONALITA TEA

RESTAURANTELOR
O rapidă disociere opera

tă în timpul nostru liber 
indică restaurantul ca locul 
unde ne petrecem un nu
măr de seri cel puțin simi
lar cu cele din sălile de 
teatru, concerte sau tribu
nele stadionului. Faptul 
deloc neliniștitor are sem
nificațiile sale majore. Pe 
de o parte creșterea dispo
nibilităților bănești ale oa
menilor și în același timp 
ale tinerilor, pe de altă 
parte creșterea disponibili
tăților afective spre socia
bilitate. Sub acest semn 
funcționalitatea restauran
tului ca loc de întîlnire în
tre oameni pe care trebu
rile cotidiene îi duc în spa
ții divergente, sau ca 
decor în care se consumă 
de cele mai multe ori „ie-

șirile" familiare în aerul 
său inedit a devenit pre
ponderent. Ar fi sufi
cientă observația că numă
rul celor aflați solitar la o 
masă de restaurant este 
astăzi neglijabil. Inventa
rierea mobilurilor care ne 
poartă pașii spre restaurant 
indică aproape unanim o 
dorință spirituală care 
transformă degustarea unui 
vin de soi sau cina servită 
aici intr-un oficiu cu nenu
mărate delicii. „La 
restaurant mergem
seara asta" implică și răs
punsul „Ce ne oferă acest 
restaurant ?“

ce 
în

V. ARACHELIAN

(Continuare In pag. a Il-a)

Constructorii luminii. (Sudorul Gheorghe
Dobre, lucrind la montarea cadrelor sta

fiei de 35 kv din orașul Ploiești)
Foto: O. PLEC AN

PE ȘANTIERUL 
FABRICII

DE MOTOARE 
ELECTRICE 

DE LA PITEȘTI
Pe șantierul fabri

cii de motoare elec
trice de la Pitești, 
constructorii au in
tensificat ritmul de 
execuție pentru a a- 
sigura un front larg 
de lucru pe timpul 
friguros. Față de 
graficul de montaj, 
realizările sînt în 
avans cu aproape 
trei luni la structu
rile metalice ale 
obiectivelor aflate 
în construcție. La 
hala de micromo- 
toare, care se în
tinde pe o suprafață 
de aproximativ un 
hectar, a fost mon
tată în întregime 
structura metalică a 
acoperișului și se 
lucrează acum la 
fixarea plăcilor din 
beton celular auto- 
clavizat, care vor 
constitui acoperișul.

LUCRĂRI 
FORESTIERE

TIMIȘOARA. — In 
parchetele de exploa
tare a lemnului din 
Banat, ferăstraiele me
canice au dat semna
lul începerii noului 
an forestier. Valorifi
carea superioară a 
masei lemnoase este 
principalul obiectiv al 
întrecerii socialiste 
pentru actuala cam
panie de lucru. în a- 
cest scop, utilajelor și 
mașinilor revizuite în 
atelierele proprii de 
întreținere și reparații 
li s-au adăugat noi 
mecanisme de mare 
randament ce vor fi 
utilizate în tinerele 
bazine forestiere de 
pe Valea Cernii șl în 
diverse zone forestie
re din munții Carasu
lui șl Semenicului.

Comunicat
privind vizita delegației 

Partidului Comunist
din Austria în Republica

Socialistă România
între 3 și 10 septembrie a.c.. 

la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, o delegație a Partidu
lui Comunist din Austria com
pusă din tovarășii Franz 
Muhri, președintele Partidului 
Comunist din Austria, Alfred 
Ruschitzka. membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Austria, și Joset 
Wodrazka. membru al Comi
tetului Central al Partidului

• Comunist din Austria, secre
tar al organizației din landul 
Salzburg a Partidului Comu
nist din Austria, a făcut o 
vizită în Republica Socialistă 
România.

In cursul călătoriei prin 
țară, delegația a vizitat între
prinderi industriale, unități 
agricole, instituții culturale și 
sociale, s-a intîlnit cu munci
tori. țărani, intelectuali din 
orașul București, regiunile 
Ploiești, Brașov și Dobrogea,

ORE „GOALE1
IN SCHIMBUL DE NOAPTE

Uzina „Semănătoarea" 
noaptea. Numai lumina lăm
pilor fluorescente deosebește 
aparent schimbul de noapte 
de celelalte. Fluxul producției 
continuă în același ritm dina
mic. Stăruind mai mult, în 
secții întîlnești, însă, ici-colo 
manifestări care fac notă dis
cordantă cu 
lă a muncii 
incioase.

Orele 23.
vreme șuvoaiele de 
care se îndreaptă spre locurile

V______ ._________

atmosfera genera- 
harnice și

Urmărim

conști-

cîtăva 
oameni

de muncă. La ceasul de pon- 
taj al secției a Il-a mecanice 
mai mult de 20 de fișe nepon
tate la ieșire în această sea
ră. De ce nu și-au pontar fi
șele Marin Dragomir, Dumi
tru Vulpoi și alții ?

— Așa obișnuiesc unii tineri 
la plecarea din schimbul aces
ta, ne spune pontatoarea A- 
lexandra Truțescu. Pleacă mai 
devreme și a doua zi îmi spun 
că am uitat eu să-i pontez la 
ieșire.

în secție îl întrebăm pe

Gheorghe Alexandru, Gheor
ghe Nica, Gheorghe Tucă și 
Gheorghe Cuceanu, maiștri de 
schimb, care este situația pre
zentării la lucru. Răspuns : 
„Nu avem întîrziați sau ab
senți".

Prezentăm tovarășilor maiș
tri fișele nepontate din seara 
respectivă de Mihai Grozea, 
Ion Popescu, Gheorghe Tra
ian, Constantin Dumitrache, 
Constantin Marius și alții.

— Am pierdut noi din ve
dere — s-au scuzat tovarășii

ponta-

Cea mai lungă 
peșteră 
din țară

La peștera Topolnița din regiu
nea Oltenia a fost descoperită o 
nouă galerie. Lungă de 321 m, a- 
ceasta completează datele referi
toare la perioada și modul de 
formare a uneia din cele mai pi
torești peșteri ale țării. După cum 
afirmă profesorul Teodor Paveioiu 
de la muzeul regiunii Porților de 
Fier, galeria respectivă lămurește 
prima etapă de formare a peșterii.

Lungimea galeriilor peșterii To- 
polnița depășește in prezent 11 
km. Ea este astfel cea mai lungă 
peșteră din țară, atrăgfnd prin 
mărimea și frumusețea el.

preludiu!

maiștri — să verificăm 
jul.

Iată, deci, o portiță de in
trare pentru indisciplină : lip
sa de preocupare a maiștrilor 
pentru exercitarea în întregi
me a atribuțiilor ce le revin.

Ora 1. împreună cu mais
trul 
vreo

Gh. Cuceanu, căutăm 
oră pe șeful schimbului

N. VINȚEANU

(Continuare în pag. a III y

Pregătirea patului germinativ, pentru viitoarea recoltă de griu la coopera
tiva agricolă V Ușoara

făcînd cunoștință cu activita
tea desfășurată de oamenii 
muncii din Republica Socia
listă România pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
a) IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Asupra delegației au produs 
o impresie deosebită succesele 
și progresele mari obținute în 
toate domeniile construcției 
socialiste de poporul român 
sub conducerea partidului co
munist, precum și marele en
tuziasm al oamenilor muncii 
din România care muncesc 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Pretutindeni, reprezentanții 
comuniștilor austrieci au fost 
primiți cu căldură și ospitali
tate frățească — expresie a 
sentimentelor de sinceră prie
tenie și solidaritate internațio- 
nalistă pe care oamenii muncii 
din România le nutresc față 
de comuniștii austrieci, de po
porul austriac, a relațiilor fră
țești existente între cele două 
partide.

(Continuate tn pag a IILa)

L-am intîlnit pe dealurile 
de la Ștefănești, apoi pe la 
Cuca și Horezu. Purta în spate 
un rucsac greoi, iar în mină 
pioletul. Mi-a făcut impresia 
unui turist. Repetarea acestor 
întilniri întîmplătoare, mi-a 
trezit curiozitatea de a face 
'.unoștință — C. H. (din mo-ÎNSEMNĂRI
iestie refuză publicarea nu
melui) s-a recomandat întin- 
zindu-mi mîna. Mi-a spus 
că lucrează la Pitești, la 
D.R.I.F.O.T.-Argeș, ca pedolog. 
Aleargă mult, sapă ici-colea — 
după indicațiile hărții pedolo- 
gice — ia probe d.e pământ, 
întocmește referate. O muncă 
destul de obositoare, dar pa
sionantă. Seara își deșartă 
rucsacul plin cu... roadele 
muncii de o zi, se pregătește 
atent, cu meticulozitate, exa-

V. RĂVESCU

(Continuare in pag. a lll-a)
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Organizația U T.C din sec
torul zootehnic numără 22 de 
tineri, dai noi ne-am obiș
nuit s-o numim organizație 
puternică. în numai cîțiva ani 
această organizație și-a căpă
tat un prestigiu deosebit. 
De aceea, aș dori să expun 
la „Tribuna secretarului 
U.T.C." cîte ceva din experien
ța acestei organizații privind 
contribuția sa la creșterea 
producțiilor in sectorul zooteh
nic.

Sectorul nostru zootehnic 
s-a profilat pe două specii : 
bovine și păsări. Avem 820 de 
bovine și peste 5000 de păsări. 
Acum trei ani s-a început or
ganizarea loturilor de vaci cu 
lapte în scopul furajării lor 
mai raționale, după producție, 
îndeosebi la loturile cu pro
ducții ridicate (pînă la 
18 litri pe zi), trebuiau aleși 
cei mai destoinici crescători. 
Organizația U.T.C. a propus pe 
tinerii Vărzaru Constantin, 
Serban Florea și pe alți cîțiva. 
In același timp în adunările ge
nerale s-a discutat despre res
pectarea strictă a programului 
și asigurarea furajării stabilite 
pentru fiecare lot în parte. Cei 
16 tineri repartizați la loturile 
de vaci n-au uitat nici o clipă 
recomandările făcute.

Una din acțiunile 
ganizația U.T.C. 
buit foarte mult 
țierea întrecerii
între crescătorii de 
după exemplul vecinilor noștri 
din Teslui. Am făcut o vizită 
vecinilor, crescătorii au cerce
tai fișele de evidență zilnică.

graficele. organizarea furajă
rii. Noi aveam deja condițiile 
create prin lotizare. Insă stabi
lirea obiectivelor întrecerii so
cialiste a dus și la 
bună organizare, 
unei evidențe 
producției fiecărui
rei vaci Tinerii au pornit la 
această întrecere cu mult en
tuziasm. influențîndu-i și pe

cu toată seceta (care a 
o influentă 
recoltei de 
de lapte pe

negativă a- 
furaje) pro- 
cap de vacă 
cu 420 litri

noi la o mai 
la tinerea 
precise a 
lot. a fiecă-

nut expuneri și au condus seri 
de calcul etc Sfîrșitul anului 
ne-a adus un bilanț îmbucu
rător : 
avut 
supra 
ducția
furaiată a crescut 
față de anii precedenți , s-au 
obținut peste prevederi 112.000 
litri lapte Opt crescători-mul- 
gători. fruntași ai întrecerii so
cialiste, au primit retribuție 
suplimentară Din ei. 7 sint 
uteciști. Stănoiu Gheorghe, 
Angeru Constantin. Serban

pnmire loturile rămase în 
urmă Astfel, tînărul Marcu 
Florea care a luat un aseme
nea lot a demonstrat că prin- 
tr-o îngrijire atentă, prin res
pectarea programului de grajd 
loturile slabe pot deveni foarte 
productive.

Vara, pentru că nu avem 
pășuni naturale, asigurăm 
hrana din conveierul verde. 
Lingă cele 200 de hectare se
mănate cu furaje pentru masă 
verde am organizat tabere de 
vară unde le administrăm vi-

De unde izvorăsc
satisfacțiile tinerilor

la care or- 
a contri- 
este ini- 
socialiste 

animale

ceilalți crescători. In adunarea 
generală ei au venit cu anga
jamente mobilizatoare, cu 
mult mai mari decît cifrele 
planificate. Noi, cei din comi
tetul organizației U.T.C. am 
urmărit atent graficele, am a- 
nalizat cauzele acolo unde s-au 
ivit rămîneri în urmă, am 
popularizat pe fruntași în fie
care trimestru, am făcut 
schimburi de experiență între 
loturi, am invitat în fața tine
rilor pe tovarășul președinte 
și tovarășa ingineră care au ți-

Florea șl alții au obținut în 
plus între 1000—1600 litri de 
lapte pe lot.

Anul acesta continuăm în
trecerea socialistă la un nivel 
superior Uteciștii s-au angajat 
să depășească cifra planificată 
pe cap de vacă furajată cu 500 
litri. în adunarea generală a 
organizației U.T.C. s-a hotărît 
ca nici un lot să nu ră- 
mînă sub plan. Așa s-a 
născut și inițiativa ca cei mai 
buni tineri crescători să ia în

telor la iesle borceagurile, po
rumbul, iarba de Sudan, dovle
cei tocați Deci, în timpul verii 
obligațiile îngrijitorilor noștri 
rămîn aceleași ca în timpul 
iernii respectarea rațiilor di
ferențiate stabilite de tovarășa 
ingineră, respectarea progra
mului de curățenie și de fu
rajare. înainte de a pleca în 
tabere am ținut o adunare ge
nerală cu toți uteciștii cu care 
prilej tovarășa ingineră le-a 
explicat îndatoririle pe care le

au crescătorii In această pe
rioadă Le-a demonstrat prin 
calcule, posibilitatea creșterii 
producției de lapte în condi
țiile dublării rației 
verde față de anul 
îmbogățirii tainului cu concen
trate și tocaturi de floarea- 
soarelut

Bunele rezultate în muncă 
ale tinerilor crescători de ani
male își au izvorul și în bu
nele rezultate obținute de ei 
la invățămîntul agrozootehnic. 
20 dintre ei sînt deja absol
venți ai acestor cursuri, iar 
doi sînt în anul III învățătura 
o continuăm și în timpul verii. 
Le asigurăm tinerilor tot ce 
apare nou despre zootehnie, 
organizăm la joile tineretului 
seri de calcul, simpozioane 
despre problemele actuale și 
de viitor. La „clubul" amena
jat în tabăra de vară avem 
grijă să aducem reviste, ziare 
și broșuri pe care tinerii le 
studiază în timpul pauzelor. 
Ne-am propus, de asemenea, 
să organizăm recenzii și discu
ții în jurul celor mai impor
tante cărți citite.

în următorul an 
zootehnic va crește 
500 de vaci cu lapte 
sila proprie. O sarcină deose
bită legată de această dezvol
tare a sectorului zootehnic 
revine organizației U.T.C. de a 
recomanda 
neri tot atît 
tru meseria 
animale.

de masă 
trecut și

sectorul 
la peste 
din pră-

în continuare ti
de destoinici pen- 
de crescători de

ION VEDERE 
secretarul comitetului U.T.C. 

de la cooperativa agricolă 
de producție Curtișoara, 

raionul Slatina

)H*¥*******^****^***aF-**********¥*¥***¥***********

O MILITANTĂ

A MIȘCĂRII

SOCIALISTE

DIN ROMÂNIA

Pe valea Prahovei

Pentru garderoba i

dumneavoastră de toamnă

Despre personalitatea

restaurantelor

Primele zile de toamnă au 
adus pe agenda preocupărilor 
noastre cotidiene și înzestra
rea garderobei noastre perso
nale cu vestminte de sezon. 
Creșterea funcționalității es
tetice — semn al ridicării con
tinue a disponibilităților noas
tre materiale și spirituale — 
impune sincronizarea dezide
ratelor utilitare ale vestimen
tației cu exigențele modei. 
Pentru a-t informa pe citi
tori cu criteriile modei actua
le am solicitat tovarășei Da
rie Blumeta, șefa serviciului 
tehnic al Fabricii de confecții 
București, un

— Care sînt 
re răspundeți 
tualului sezon

— Cunoseînd din 
sul evoluției modei 
ționale

scurt interviu. 
noutățile cu ca- 
sollcitărilor ac- 
de toamnă ?

(Urmare din pag. l-a)

S-a acreditat deseori ima
ginea unui Caragiale sau 
G.ieiea, diriguitori ue restau
rante — ca să folosim doar 
două ilustre nume literare — 
pentru a sublinia vitregia u- 
nor vremuri pentru 
de artă de la noi. Și 
dreptate absorbirea 
potențe literare, de 
responsabilității unor 
îi îndepărta 
spre care-i solicita talentul. 
Pe cit este de adevărată ob
servația sociologica a taptului, 
tot atît de adevărat este și 
reversul imaginii . întreprin
derea amintită ca refugiu spre 
asigurarea resurselor de exis
tență, oferea o arie în care se 
putea exercita buna psiholo
gie socială in care cei doi ex
celau. Faptul deloc singular 
își găsește corespondențe în 
vestitele cafenele și restau
rante literare devenite celebre 
prin încrucișările de florete 
ale polemicilor sau prin verva 
sclipitoare a jocurilor de spi
rit. Multe dintre ele — și 
Bucureștiul este plin de ase
menea localuri publice — au 
intrat în memorialistica lite
rară. Ceea ce părea atunci un 
capriciu al unor oameni cu 
atitea capricii în ochii con
temporanului lor, bucuria con
versației și a exercițiului de 
spirit a devenit astăzi aproape 
un fapt obișnuit al locurilor 
bucureștene. Noua lor desti
nație impune deci și un alt 
conținut : al momentului său 
solemn. Ținînd de psihologia 
colectivă, reclama comercială 
este deopotrivă recomandare 
a calităților unui local, un 
breviar al său dar și puntea 
pe care o aruncă 
său consumator, 
de vizită începe 
restaurantului. „La ce restau
rant mergem astăzi ?“, cere 
un răspuns lapidar, dar și sin
tetic. La Perla, la Cișmigiu, 
am merge să servim dejunul 
dar mai repede la Bumbești, 
unde sînt salate celebre și nu 
te lasă nimeni să aștepți. Ba 
mai mult, nu ți se percepe 
nici remiză, deși serviciul este 
mai...... ireproșabil" decît a-
nunță reclama de pe celelalte 
firme. Cina o poți servi la... 
Și ți se poate întocmi o listă 
consistentă cu restaurante 
unde te poți simți În largul

oamenii 
pe bună 

acestor 
povara 

localuri 
de preocupările 

solicita

virtualului 
Lista cărții 
cu numele

adaptat

timp sen- 
interna- 

producția

noastră pe o largă gamă de 
sortimente 
deopotrivă 
litare, dar 
de croială.
Și în actualul sezon linia con
fecției pentru tinere cunoaște 
aceleași două siluete: una 
dreaptă șt alta ușor evazată. 
Dar gama lor de realizare pre
zintă aspecte noi, moderne și 
practice. Astfel rochiile au o 
variantă nouă: sarafanul, corn- 
ple-ul de zi, de serviciu — 
fustă și bluză — cunoaște re
alizări mai numeroase.

Pardesiele pe linia redingo
tă sau dreaptă, cu caracter 
sportiv sau pronunțat feminin 
au detalii și elemente de gar
nitură care accentuează aspec
tul tineresc : buzunare aplica
te, gulere cu revere de forme 
diferite, uneori dublate cu alte 
țesături. Specificul taioarelor 
fantezi va fi dat mai ales de 
fuste care pot fi drepte, ușor 
evazate, in cute, plisate, pe di-

care să răspundă 
destinației lor uti- 

și ultimelor noutăți 
culoare și material.

ferite lățimi sau soleil, cu ja
chete, fie mici cu gulere și re
vere degajate, fie lungi. A- 
ceastă modă feminină poate fi 
asimilată și de vestimentația 
adolescentelor prin accentua
rea caracterului sportiv cu a- 
jutorul aplicării unor elemen
te in plus ca tighele, epoleți, 
nasturi de metal, catarame, 
capse, butoni.

nutei. Rochiile purtîndu-se în 
continuare scurte, dar fără e- 
xagerări, trebuie să acordăm 
atenția sporită calității ciora
pilor și pantofilor.

— Moda bărbătească — mai 
lentă în evoluție — ce noutăți 
aduce în actualul sezon ?

regie 
mari

tău. Doar simpla recomanda
re pe care am făcut-o Indică 
deja o specializare, conștientă 
sau nu, pe gusturi și profile 
oarecum diferite. Și restau
rantul este — termenul nu e 
de loc fortuit — o mică însce
nare. cu o disimulată 
care pune dimensiuni
sau mici pe decorul în care-ți 
vei petrece cîteva ore, felul în 
care este aranjată masa, pe 
felurile de bucate și băuturi 
care-ți sînt recomandate. Re
gizorul e responsabilul restau
rantului, șeful de sală devine, 
în limbajul tehnicii scenice, 
regizorul de culise, iar ospă
tarul... un om care-și face din 
meseria sa o artă cu un larg 
registru. Nu v-ați întrebat 
cărui fapt datorează (sau da
tora, mai ales) larga populari
tate Cerbul carpatin din Bra
șov sau barul roman de la 
Eforie Nord dacă nu fante
ziei și minuției punerii în sce
nă a întregului ceremonial al 
intrării în restaurant ? 1

Ca în orice sector socialist 
de muncă și aici, în alimen
tația publică, eforturile sala- 
riaților săi converg spre reali
zarea planului. La Cișmigiu, 
bunăoară, la ora prînzulul 
este o mare afluență de con
sumatori. Și — obicei sau nă
rav dacă vreți — serviciul nu 
mai e deloc ireproșabil. Cior
ba de perișoare poți s-o mă- 
nînci și rece, și chiar fără pi
per, chifla o poți pune direct 
pe fața de masă, pentru că os
pătarul uită să-ți dea șerve
țele de hîrtie ce zac la cîțiva 
metri, pe masa de debara. Te 
mulțumești cu ce ai. Planul 
se face... Dar mocnești o crun
tă răzbunare. Cînd se va ter
mina renovarea restaurantu
lui Universității te vei 
la pensiunea de acolo, 
ne-i-o ospătarului. Va 
din umeri. Și poate 
apostrofa : „Eu nu bag
în buzunarul nimănui". Și 
omul are aparent dreptate. 
Dar oare nu el este amfitrio
nul acestui local ? Și nu tre
buie să te omenească călcîn- 
du-i pragul ? Ar trebui să 
existe o mișcare competitivă 
între localurile bucureștene și 
ar fi deopotrivă folositor și 
planului și firmei restauran
tului al cărui prag îl vom 
călca și a doua oară.

Sînt doar cîteva însemnări 
pe care le-am așternut aici 
ca o prefață la cele viitoare.

muta 
Spu- 

ridica 
te va 
mina

I

— Spre ce culori și materia
le optează noua modă de toam
nă ?

— Culoarea și țesătura, ce
le două elemente cu func
ționalitate estetică, vor fi a- 
daptate diferitelor ocazii. Pen
tru orele de serviciu vom pre
fera țesăturile in dungi, pepit, 
ecosez sau în carouri ; pentru 
seară, țesăturile uni sau com
binații de culori, de preferință 
spre cele în tonalitate. Acce
soriile cu gust 
personalitatea

alese vor întări 
eleganța ti-Si

• rK^ / ill

Ir ir w <1IT M '

Pe scene estivale

■ i

■’t

— Croiala bărbătească este 
dominată 
nii: cea 
lejeritat° 
Iul sezon 
sacourile, jachetele. Liniilor a- 
mintite li se adaugă o varieta
te de detalii ca șlițuri în cu
sături laterale sau pe mijlo
cul spatelui de diferite lun
gimi ; ppntru sacouri elegante, 
șlițuri de 25—27 cm iar la cele 
sport mai scurte. Ele vor con
tinua să se poarte la un rînd
— cu unul, doi sau trei nasturi
— dar și la două rînduri. Pan
talonii vor fi în continuare fără 
manșetă. La costumul sport, 
linia va fi dreaptă iar la cel 
elegant ușor evazată în partea 
de jos, avînd reverele, în ge
neral, înguste iar la costumele 
elegante ușor prelungite.

La pardesie moda actuală 
preferă liniile lejere care nu 
dezavantajează nici o siluetă. 
Ca element specific în linia de 
croială se remarcă mînecile 
drepte, raglan sau chimono. 
Ele vor fi în continuare, în 
majoritate, la un rînd de nas
turi avînd lungimea pînă la 
genunchi.

Culorile moderne la bărbați 
»înt gri, în diferite nuanțe, 
grej, bej, maron și bleu-marin. 
Desenul preferat va fi în 
dungi, pepit, în carouri, dar 
modern va continua să fie și 
stofa uni. La comple-uri — sa
cou și pantaloni — se va utili
za combinația ștofelor cu de
sene (pantalonul sau sacoul) și 
ștofa uni.

de aceleași două li- 
dreaptă și cea cu o 
restrînsă. In actua- 
o mare pondere o au

AURA CHIRCU

T.7~
MIERCURI 14 SEPTEMBRIE

14,45 : Fotbal : Transmisie 
de la București și Ploiești. în- 
tîlnirile dintre echipele Ra
pid—C.S.M.S., Steaua—Jiul și 
Petrolul—Dinamo București ; 
18,15 : Emisiune pentru copii

MIERCURI 14 SEPTEMBRIE
14,45 :

de la București și Ploiești. în-
Fotbal : Transmisie

tîlnirile dintre echipele Ra
pid—C.S.M.S., Steaua—Jiul și
Petrolul—Dinamo București ; 
18,15 : Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar. „Clopoțe
lul sună iar" ; 19,00 Telejurna
lul de seară ; 19,20 : O invita
ție pentru cei care nu au vi
zitat... „Porțile Ialomiței" ; 
19,40 : Emisiune de știință „O 
sută de ani de „viață academi
că în România" ; 20.45 : Melo
dii pe portativ. Muzică ușoa
ră ; 20,50 : Arcadie Raikin — 
în Studiou. Selecțiuni din spec
tacolul Teatrul de Stat de mi
niaturi din Leningrad ; 21.30 , 
Film : „Finala buclucașă" co
medie muzicală realizată de 
Studiourile maghiare ; 
Telejurnalul de noapte ; 
Buletinul meteorologic ; 
închiderea emili unii.

23,05 :
23.15:

23,20 :

In rîndul înaintașilor peri- 
odei de afirmare a mișcării so
cialiste din România, un loc 
însemnat îl ocupă, prin lupta 
desfășurată pe terenul publi
cisticii socialiste în scopul pro
movării ideilor înaintate ale 
clasei muncitoare, militanta 
socialistă Sofia Nădejde, de la 
a cărei naștere se împlinesc 
110 ani.

Născută la 14 septembrie 
1856, în orașul Botoșani, ca 
soră mai mică a pictorului Oc- 
tav Băncilă, încă din tine
rețe ia contact cu ideile și miș
carea socialistă din Iași, căreia 
avea să-i dedice o bună parte 
din activitatea sa publicistică.

Considerată pionieră a miș
cării de emancipare a femeii, 
Sofia Nădejde debutează la 
„Femeia Română" (1878), re
vistă condusă de Maria Flech- 
tenmacher, unde, sub înrîu- 
rirea lui C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea scrie o serie de articole, 
privind necesitatea egalității 
in drepturi a femeii cu bărba
tul.

In anul 1879, prezența ace
lorași preocupări ale Sofiei 
Nădejde este consemnată în 
paginile uneia din 
primele gazete so
cialiste din țara 
noastră, prin pu
blicarea unui ci
clu de articole in
titulat : „Momente 
din istoria femeii", 
în care — pe baza 
unei bogate docu
mentări științifice 
— susține necesita
tea ridicării fe
meii la o viață e- 
gală cu a bărba
tului. Aborda
rea acestei teme 
este continuată și 
în coloanele revistei , 
poranul" (1881—1891).

Meritul esențial al pledoa
riei Sofiei Nădejde în favoarea 
mișcării de emancipare a fe
meii consta în aceea că ea a 
căutat să descopere legătura 
între organizarea socială bur
gheză și optica deformată prin 
care era privit rolul femeii în 
societate — un rol minor, re
dus la cercul strimt al fami
liei, un rol care condamna fe
meia la pasivitate.

„O societate — scria Sofia 
Nădejde la începutul deceniu
lui al IX-lea al secolului tre
cut — nu se va numi și nici, 
chiar va fi cultă și civilizată 
cită vreme mizeria va zăcea în 
sinul ei, cită vreme majorita
tea membrilor ei vor suferi 
cum suferă azi".

Concluziile Sofiei Nădejde, 
în perioada de căutări a re
vistei „Contemporanul" (1881- 
1885) cînd nu se plasase pe po
zițiile materialismului dialec
tic și ale socialismului științi
fic, vădeau însă anumite li
mite, deoarece lupta de eman
cipare a femeii o integra în 
lupta pentru binele omenirii 
în general și nu lega direct 
soluționarea acestei probleme 
de necesitatea înlăturării so
cietății bazată pe exploatare.

După 1885, cînd 
„Contemporanul", prin 
carea lucrării lui Fr. 
— „Originea familiei,

110 ani
de ia

nașterea
Soliei

Nădejde
„Contem-

revista 
publi- 
Engels 
a pro

prietății private și a statului" 
trece tot mai vădit pe poziții 
marxiste, Sofia Nădejde se si
tuează pe punctul de vedere

CINEMATOGRAFE

ACEI OAMENI MINUNAȚI Șl 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic

rulează la Patria orele 10;
12,45; 15,45; 18,30; 21,15.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
rulează la 
9,15; 11,30;
21,15).

NOTRE DAME
rulează
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, 22), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Ex
celsior (orele 10,15; 13) 15,45) 
18,30; 21,15).

țara fericirii.
rulează la Capitol
11,45;------ ‘ "
(orele
18,30.

LUMINA
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13; 15,45; 18,15, 20,45).

CASA NOASTRĂ

Republica (orele 
13,45; 16,45; 19;

la
DE PARIS.

Luceafărul (orele

(orele 9;
15,15; 18; 20,45), Melodia 
8,30; 11, 13,30;

21).
DUPĂ JALUZELE

la

16;

comentariu. 
Nădejde pe 

doctorului

revoluționar, tntegrînd lupta 
de emancipare a femeii in 
lupta generală a proletariatu
lui pentru eliberarea sa.

O altă coordonată majoră a 
activității publicistice a Sofiei 
Nădejde, desfășurată la revi
sta „Contemporanul" este o- 
rientarea ei spre problemele 
sociale ale satului.

Intr-un amplu 
făcut de Sofia 
marginea lucrării
Drăgescu — „Maternologia" se 
releva în mod just că nu prin 
cultură, cum preconiza autorul 
se va ridica bunăstarea mase
lor țărănești, ci, prin amelio
rarea situației lor materiale 
„Domnul Drăgescu crede că 
prin instrucție s-ar îndrepta 
totul... Dar domnul Drăgescu 
uită mizeria ; țăranul nu se in
struiește fiind sărac... Să se 
îmbogățească economicește 
soarta țăranului și, numai a- 
tunci va fi cu putință instruc
țiunea și pentru el; cit n-are 
ce mînca sigur că nu va avea 
poftă de învățătură".

Sofia Nădejde nu se limita 
numai la dezvăluirea cruntei 
sărăcii în care se zbatea țăra
nul român, ci, în multe din 

articolele sale pe 
această temă tran
spar accentele cri
tice.

Un loc bine de
finit în activitatea 
publicistică a So
fiei Nădejde îl o- 
cupă contribuția 
pe care și-a adus-o 
în calitate de di
rectoare a revistei 
„Evenimentul lite
rar" (1893—1894).

Orientînd pe un 
făgaș sănătos cri
tica literară, prin 
articole competen- 

Nădejde, alături dete, Sofia 
scriitori binecunoscut» ca: Ia- 
cob Negruzzi, Anton Bacalbașa, 
Traian Demetrescu, George 
Coșbuc, Constantin Dobrogea- 
nu-Gherea, publică o serie de 
schițe inspirate din lumea sa
tului ca: „Smărăndița", „După 
despărțenie", „Ciuboțelele" 
„Grindina" etc., străbătute de 
o viziune adine realistă a vie
ții satelor și țărănimii noastre.

In definirea personalității 
Sofiei Nădejde, pe lingă subiec
tele abordate în paginile re
vistelor la care a colaborat, 
trebuie avute în vedere crea
țiile sale literare, care îmbră
țișează cele mal diverse ge
nuri : piesele de teatru „O iu
bire la țară", „Ghica Vodă, 
domnul Moldovei", „Vae Vic- 
tis !" ; nuvelele „Din chinurile 
vieții", „Fiecare la rîndul său"; 
romanul „Robia banului" etc.

De o rară valoare documen
tară pentru tratarea istoriei 
mișcării muncitorești din țara 
noastră la începuturile ei, 
sînt amintirile și memoriile ce 
ne-au rămas de la Sofia Nă
dejde, care începînd cu anul 
1935 au văzut lumina tiparu
lui în paginile ziarului „Ade
vărul" și a altor publicații.

Sofia Nădejde se stingea din 
viață la 12 iunie 1946, lăsînd 
în urmă un exemplu luminos 
de slujire cu devotament, timp 
de peste o jumătate de veac, 
a idealurilor de progres și de
mocrație ale poporului nostru.

rulează la Victoria (orele 9) 
11,15) 13,30) 15,45; 18,15; 20,45). 

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează la Central (orele 8,30;
11,30; 14,30; 17,30; 20,45), Co- 
lentina (orele 15,30; 18,30.) 

MÎINE, MEXICUL I
rulează la Union (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,45), Crîngași (o- 
rele 13; 15,30; 18, 20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45), Grivița 
(orele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

LACRIMA PE OBRAZO---- --- ----------------
POVESTESC APELE — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT nr. 45 — BALENA — 
CHEIA SUCCESULUI — PUNCT 
DE GRAVITATE — GHIDRINUL 
— IMAGINI DIN MUZEUL 
PIERILOR — UN SECOL Șl 
TE MILENII —

rulează la Timpuri Noi
9—21 în continuare)

ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 —
cinemascop —

rulează Ia Volga (orele 9» 
11,45). Clubul Uzinelor Repu
blica (orele 10; 12).

CE

POM- 
MUL-

(orele

COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL 
rulează la Flacăra (orei* 
15,30; 18,15; 20,45).

CĂSĂTORIE — ----------
cinemascop — 

rulează 
15,45; 
20,45).

REPULSIE 
rulează 
18).

CLEOPATRA — cinemascop — 
rulează la Bucegi (orele 9| 
12,30; 16,15; 20), Tomia (orele 
9; 12.30; 16,15; 20).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop — 

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30), Flamura (orele 9; 11,15) 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — 
cinemascop — 

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

PRIMA DEZILUZIE
SCIȚA 

rulează la Vltan
18).

FĂRĂ PAȘAPORT 
STRĂINĂ 

rulează la Arta (orele Bi

DE FORMĂ

10,

la 
In

Dacia (orele 
continuare

tl
18,15i

ia Buzești (orale 15,30|

ȘI KAPRIV-

(orele 15,30;

ÎN ȚARĂ

11,15;

15,45; 
(orele

Prof. MARIN FLORESCU

SE

13,30; 
(orele 

THERESE

16; 18,30; 20,45), Giuleștl 
10; 15; 18; 20,45). 
DESQUEYROUX 

rulează Ia 
11; 13,30)

CÎINELE DIN
rulează la
18,15 ) 20,30).

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează Ia Popular (orele 
18,15) 20,45).

URME ÎN OCEAN 
rulează la Pacea (orele 1 
18) 20,15), Drumul Sării ( 
11) 14,45) 17,45, 20,30).

ALBA CA ZĂPADA fi CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la Aurora (orele 8,30i
11) 13,30) 16i 18,30) 21), Fio- 
reasca (orele 9> 11,15; 13,30,
16) 18,30; 21).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează la Moșilor (orele 
17,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISA 
rulează la Cosmoi (orele 
15,30; 18,15; 20,45).
INTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18> 20,30),

Miorițe (orele 8,30i 
16; 18,30; 21).
BASKERVILLE
Munca (orele

15,30;

Șina Lollobrlg/da în „Cocoțatul 
de la Notre Dame"

A

r



COMUNICAT
privind vizită delegației Partidului Comunist
din Austria în Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

Cn prilejul vizitei, au avut 
loc convorbiri Intre delegația 
Partidului Comunist Român 
și delegația Partidului Comu
nist din Austria. Din partea 
română, la convorbiri au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Român. Mihai 
Dalea. secretar al Comitetului 
Central a! Partidului Comu
nist Român. Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție 
ia Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român.

în cursul convorbirilor, cele 
două delegații s-au informat 
reciproc asupra activității și 
preocupărilor actuale ale Par
tidului Comunist Român și 
Partidului Comunist din Aus
tria și au făcut un schimb de 
păreri cu privire la probleme 
de interes comun, probleme 
actuale ale situației interna
ționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești.

Delegația Partidului Comu
nist din Austria a înfățișat 
activitatea desfășurată de 
comuniștii austrieci pentru 
apărarea și lărgirea drepturi
lor și libertăților democratice, 
a neutralității ți independen
tei tării. înfăptuirea revendi
cărilor economico-sociale ale 
oamenilor muncii, realizarea 
unității de acțiune a clasei 
muncitoare și a acțiunii co
mune a tuturor forțelor demo
cratice șl patriotice în lupta 
pefrtru înfăptuirea acestor 
teluri.

Delegația română a Infor
mat pe oaspeți despre activi
tatea partidului comunist, a 
oamenilor muncii din România 
pentru dezvoltarea forțelor de 
producție, industrializarea tă
rii. dezvoltarea agriculturii, 
științei și culturii în vederea 
ridicării nivelului de trai al 
poporului, a desăvîrșirii con
strucției socialiste.

Reprezentanții celor două 
partide au relevat relațiile 
frățești existente între Parti
dul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Austria, și 
an căzut de acord să dezvolte 
în continuare aceste relații 
prin înmulțirea contactelor, 
intensificarea schimbului de 
experiență și de păreri, a con
sultărilor în probleme de in
teres comun, — fiind convinși 
că acestea duc la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și consti
tuie în același timp o contri
buție la cauza unității mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.

în cadrul schimbului de pă
reri privind situația interna
țională, cele două delegații au 
subliniat că cercurile imperia
liste, și în Primul rînd impe
rialismul american, încercînd 
să frîneze lupta uriașelor 
forțe revoluționare contempo
rane, procesele progresiste 
care au loc în lume, recurg 
tot mai insistent la presiuni și 
Imixtiuni brutale in treburile 
altor țări, încalcă suveranita
tea unor popoare, organizează 
provocări și acțiuni agresive, 
comploturi și lovituri de stat 
pentru instaurarea și menți
nerea unor regimuri ultra- 
reacționare, urite de popoare. 

Cele două delegații și-au 
exprimat îngrijorarea in legă
tură cu intensificarea războiu. 
lui dus de Statele Unite ale

Americii In Vietnam, care 
creează o situație gravă pen
tru soarta păcii în Asia și în 
întreaga lume. Manifestindu-și 
solidaritatea deplină cu cauza 
dreaptă a poporului vietna
mez. întregul sprijin față de 
poziția guvernului R. D. Viet
nam și a Frontului Național 
de Eliberare — singurul re
prezentant autentic al popu
lației din Vietnamul de sud — 
Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Austria 
își reafirmă poziția lor prin 
care cer ca S.U.A. să înceteze 
bombardamentele împotriva 
R. D. Vietnam, să se retragă 
toate trupele străine din Viet
nam, să se respecte acordurile 
de la Geneva, să se recunoască 
dreptul poporului vietnamez 
de a-și hotărî propria soartă 
fără amestec din afară.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Aus
tria susțin cu toată căldura și 
ișl exprimă solidaritatea fră
țească cu lupta popoarelor din 
Asia. Africa și America Lati
nă împotriva colonialismului 
și neocolonialismulni. pentru 
cucerirea și consolidarea In
dependenței și suveranității 
naționale, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare a economiei 
și culturii lor pe dramul pro
gresului social.

Cele două partide consideră 
că consolidarea păcii și secu
rității internaționale este con
diționată de așezarea relații
lor dintre state pe principiile 
independenței șl suveranității 
naționale, ale egalității in 
drepturi șl neamestecului in 
treburile interne ale altor țări, 
de respectarea strictă a drep
tului fiecărui popor de a urma 
calea dezvoltării sociale cores, 
punzătoare voinței, aspirațiilor 
și intereselor sale vitale, prin
cipii care capătă o tot mal 
larvă recunoaștere Internațio
nală.

în cursul convorbirilor, cele 
două delegații au acordat o 
mare atenție problemelor 
securității europene. Ele cons
tată că în prezent mase largi 
populare, forțe sociale și po
litice de diferite orientări se 
pronunță tot mai insistent îm
potriva politicii reacționare a 
cercurilor agresive, în primul 
rînd a imperialismului ameri
can, pentru normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor între 
statele europene.

Pornind de la recunoașterea 
realităților istorice apărute în 
Europa ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial. 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Aus
tria subliniază necesitatea de 
a se asigura posibilitatea celor 
două state germane, poporului 
german de a-și aduce contri
buția activă la rezolvarea pro
blemelor arzătoare ale conti
nentului nostru, de a se exclu
de posibilitatea ca militaris
mul și revanșismnl german să 
mai poată vreodată declanșa 
un nou război mondial.

Cele două părți au relevat 
însemnătatea Declarației cu 
privire la întărirea păcii și 
securității în Europa, adopta
te de Consfătuirea de la Bucu. 
rești a Comitetului Politio 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, care corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor euro
pene. ale tuturor popoarelor 
lumii, cauzei păcii și înțele
gerii între state. Ele sublinia
ză necesitatea unor acțiuni 
concrete 
țelurilor 
pentru 
forțelor 
sate în stabilirea unul climat 
de încredere, destindere și 
pace în Europa.

Subliniind rolul pe care-1 
are în asigurarea securității 
europene dezvoltarea relațiilor

pentru înfăptuirea 
securității europene, 

mobilizarea tuturor 
soefal-politice intere-

de colaborare intre state ou 
orînduiri sociale diferite, cele 
două delegații își exprimă de
plina satisfacție pentru lărgi
rea in ultimii ani a relațiilor 
economice, cultnrale, tehnico- 
științifice, diplomatice și po
litice intre România și Aus
tria. Ele se pronunță pentru 
continua dezvoltare a acestor 
relații în toate domeniile de 
activitate în interesul popoa
relor român și austriac, al 
cauzei destinderii internațio
nale și al păcii in Europa și In 
lume.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Aus
tria apreciază că tn prezent 
împotriva politicii agresive a 
imperialismului se ridică forțe 
social-politlce uriașe, aceasta 
fiind una din caracteristicile 
fundamentale ale dezvoltării 
istorice actuale. întărind con
tinuu frontul de luptă anțilm- 
periaiist, țările socialiste, par
tidele eomnniste. clasa munci
toare Internațională, tinerele 
state suverane, mișcarea de 
eliberare națională, forțele de
mocratice și popoarele din în
treaga lume vor putea să ape
re pacea lumii și să salvgar
deze civilizația umană.

Cele două partide sublinia
ză necesitatea restabilirii și 
întăririi unității tuturor for
țelor antiimperialiste, în pri
mul rînd a țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, în 
lupta pentru zădărnicirea po
liticii agresive a imperialismu
lui, pentru cauza progresului 
social, a apărării păcii și secu
rității Internationale. O im
portantă hotărîtoare pentru 
restabilirea și întărirea uni
tății mișcării comuniste șl 
muncitorești are respectarea 
in raporturile dintre partide a I 
principiilor solidarității și in
ternaționalismului proletar. I 
independenței, egalității in I 
drepturi, neamestecului In tre- I 
burile interne. I

Partidul Comunist Român I 
și Partidul Comunist din Aus- I 
tria se pronunță pentru drep- I 
tul fiecărui partid de a-și ela- I 
bora de sine stătător linia Po- I 
iitică, strategia și tactica, a-și I 
conduce întreaga sa activitate I 
corespunzător condițiilor con- I 
crete din țara sa. Ete conside- I 
ră că problemele de interes 1 
comun ca și deosebirile de ve- I 
derl. problemele divergente I 
trebuie discutate în spirit con- I 
structiv, tovărășesc șl ințele- I 
gere reciprocă, fără a sc în- I 
gădui sprijinirea elementelor I 
antipartinice fracțloniste. a-.l 
mestecnl sub orice formă în I 
treburile interne ale partide- I 
lor. Interesele și scopurile ce I 
unesc partidele comuniste și I 
muncitorești sînt mai presus | 
decit orice divergențe. Deose- I 
birile de păreri Ideologice șl I 
politice nu trebuie să const!- I 
tuie o piedică in realizarea și I 
întărirea unității de acțiune I 
internațională împotriva forțe- | 
lor agresive 
mulul.

Considerind 
tid mare sau 
internaționalistă de a depune 
toate eforturile pentru a-șl 
aduce contribuția activă la 
restabilirea și întărirea unită
ții și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, cele două partide își 
reafirmă hotărîrea de a acțio
na cu consecvență in această 
direcție.

Vizita delegației Partidului 
Comunist din Austria, discu
țiile care au avut loc, repre
zintă o contribuție importantă 
Ia întărirea și dezvoltarea 
continuă a legăturilor frățești 
dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist din 
Austria, dintre poporul român 
și poporul austriac, la cauza 
socialismului șl păcii.

ale imperiaiis-
că flecare par- 

mic are datoria
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Convorbiri la C.C. al P.C.R. 
cu delegația Partidului Socialist 

Italian al llnitătii Proletare
Luni, 12 septembrie e.c., to

varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R. și Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., au avut convorbiri cu 
delegația Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare 
formată din tovarășii Dario 
Valori, secretar general-ad
junct al P.S.I.U.P., conducăto
rul delegației — Francesco 
Lami, membru al Direcțiunii 
P.S.I.U.P., șl Antonio Costa.★

Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Socialist Italian al Unității 
Proletare (P.S.I.U.P.) condusă 
de tovarășul Dario Valori, 
secretar general adjunct al 
partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră.

Din - - - -
parte 
Lami. membru al Direcțiunii 
P.S.I.U.P. și Antonio Costa, 
membru al Comitetului Cen
tral, secretar al Federației 
Milano a P.S.I.U.P.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost salutată de

delegație 
tovarășii

au făcut
Francesco

membru al Comitetului Cen
tral, secretar al Federației Mi
lano a P.S.I.U.P.

A fost prezent Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție 
Ia C.C. al P.C.R.

în cadrul discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră tovărășească, a avut loc 
un schimb de păreri cu privire 
la probleme de interes comun 
pentru cele două partide, pro
bleme actuale ale situației in
ternaționale și ale mișcării 
muncitorești.★
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de 
partid.

De curlnd la G.A.S. Odobești a început recol talul strugurilor timpurii din soiul Perla și 
Madlen. In totogralie : Ing. Ecaterina Dragu controltnd cantitățile de zahăr pe care 

le confin strugurii de masă din soiul Chassla, înainte de a fi recoltați

ACTUALITATEA

Naționale in KS. Cehoslovacă
La invitația Adunării Na

ționale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, o delegație a 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de Avram 
președintele Comisiei Consti
tuționale a 
marți după-amiază într-o vi
zită oficială în Cehoslovacia.

Din delegație fac parte de
putății : ing. Traian Gîrba, se
cretar al Marii Adunări Na
ționale, președintele Sfatului 
popular al regiunii Crișana, 
Richard Winter, secretar al Co
misiei de politică externă a 
M.A.N., dr. loan Popa Pop, 
prorector al Institutului de 
medicină și farmacie din Tîrgu 
Mureș, membru al Comisiei 
pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale a M.A.N., dr. 
ing. Vasile Vulcu, prodecan al 
Facultății de tehnologia con
strucțiilor de mașini a Insti
tutului politehnic din Brașov, 
Maria Crivăț, profesoară Ia Li
ceul din Roznov, ing. Nicolae 
Predatu, membru al Biroului

Bunaciu,

M.A.N., a plecat

executiv al Consiliului sindi
cal regional Oltenia, Ion Nica, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Fîntînele, regiunea Dobrogea.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Suzana Gîdea, 
membru al Consiliului de Stat, 
Ion Pas, președintele Grupului 
român al Uniunii interparla
mentare, secretari ai M.A.N., 
deputați, funcționari superiori 
din M.A.N. și M.A.E.

Au fost de față Cestmir Ci- 
sar, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București și membri 
ai ambasadei.

*
Luni seara, ambasadorul R.S. 

Cehoslovace Ia București, Cestmii 
Cisar, a oferit un dineu în cinstea 
delegației Marii Adunări Națio
nale care a plecat Intr-o vizită 
oficială In această țară.

La muzeul tehnic din Parcul Libertății
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l-a mărit în acest an cu încă 
221 săli de clasă, peste 7000 m* 
ateliere, peste 5 800 locuri în 
internate și circa 10 000 locuri 
la cantine. Astfel au fost date 
în folosință noi construcții 
pentru Grupul școlar din 
București al Ministerului In
dustriei Ușoare cu 33 săli de 
clasă, 600 locuri în internat, 
2 000 locuri la cf ntină precum 
și laboratoare, ateliere. Grupul 
școlar metalurgic din Galați 
cu 24 săli de clasă, 900 locuri 
în internat și 2 000 locuri 
cantină; Grupul școlar 
construcții din Tîrgu-Jiu 
16 săli de clasă, 600 locuri 
internat șl 600 locuri

la 
de 
cu 
în 
la 

cantină etc. Deși sînt înfiin
țate începînd cu acest an șco
lar, prin străduința comună a 
tuturor factorilor interesați, 
s-a reușit ca liceele de specia
litate să dispună de condiții 
mulțumitoare de funcționare. 
Avînd însă în vedere ritmul 
rapid de dezvoltare a liceelor 
de specialitate cerut de reali
tățile obiective din tara noas
tră, considerăm că ministe
rele, celelalte organe centrale 
și comitetele executive ale 
sfaturilor populare regional ", 
în sarcina cărora cade asigu
rarea bazei materiale a aces
tor școli, trebuie să se preo
cupe în continuare pentru a 
nu lăsa loc soluțiilor tempo
rare astfel încît, Intr-un •’.Imp

cît mai scurt, liceele de spe
cialitate să dispună de loca
lurile lor proprii, de un corp 
profesoral care să se bucure 
de un înalt prestigiu, de ate
liere și laboratoare proprii cu 
o dotare corespunzătoare ne
voilor procesului de instruire 
și educație.

în ceea ce privește conținu
tul procesului de învățămînt, 
în perioada care a trecut s-a 
acordat o atenție mai mare 
analizării unor planuri de în
vățămînt și programe școlare, 
în acest scop menționăm și ac
țiunea de analizare în cadrul 
unor colective largi de specia
liști a unor programe școlare 
ca studiul materialelor, lăcă- 
tușăria generală, limba româ
nă, bazele cunoștințelor poli
tice, protecția muncii, obiecte 
care se predau la un mare nu
măr de meserii. Asigurarea cu 
manuale a constituit, de ase
menea. o susținută preocupare 
a Ministerului învățămîntulul 
și a celorlalți factori interesați. 
Astfel, pentru anul școlar 
1966—1967 au fost editate sau 
reeditate 119 titluri, cele mai 
multe din ele la disciplinele 
de specialitate, ajungîndu-se 
ca peste 80% din obiectele 
prevăzute în planurile de în- 
vătămînt în școlile profesio
nale șl peste 90 ’/o pentru cele 
de la școlile tehnice să fie aco
perite cu manuale. în ceea ce 
privește liceele de specialitate,

au fost elaborate șl aprobate 
planuri de învățămînt pentru 
anul școlar 1966—1987 precum 
și programe școlare pentru 
toate cele 54 de specialități, 
iar manualele școlare se vor 
distribui gratuit la fel ca șl la 
liceele de cultură generală.

Deoarece calitatea procesu
lui de învățămînt din școli esta 
condiționată în primul rînd da 
calitatea personalului didac
tic de conducere șl de pre
dare. acestei probleme i s-a 
acordat atenția corespunzătoa
re. Au fost întărite colectivele 
de conducere a numeroase 
școli profesionale și tehnice cu 
cadre de specialiști, cu înde
lungată activitate în produc
ție și în învățămînt, și s-au 
făcut eforturi pentru a crește 
numărul cadrelor didactice cu 
munca de bază în școli, în 
special la disciplinele de cul
tură generală și tehnică gene
rală.

Așadar, școlile sînt pregătite 
să-și primească elevii de la 
care se așteaptă rezultate pe 
măsura eforturilor ne care 
statul nostru socialist le face 
pentru a le 
pregătire la 
nu se putea 
se pregătea 
Nu le rămîne decît să se folo
sească din din de toate aceste 
condiții pentru a se instrui te
meinic în meseria sau speciali
tatea pe care au ales-o.

crea condiții de 
care altădată nici 
gîndi un tînăr ce 
pentru producție.

inginer 
nicăieri, 
locul de

de la sectorul II, 
T. Ristea. Nu-1 găsim

Ne îndreptăm spre 
muncă al frezorilor. Aici, sub 
„ochii binevoitori" ai maistru
lui Gheorghe Alexandru, fre
zorii Vasile Costea și Ion Pe
tre (care de altfel sînt buni 
meseriași) au lăsat mașinile 
singure și joacă... țintar. în- 
trebîndu-1 pe Vasile Costea de 
ce nu e lîngă mașină, acesta 
ne spune : „mașina mea mer
ge și fără mine...".

Orele 2. Pe bănoile de la in
trarea în 
rie dorm 
întrebăm 
spun :

— în altă secție.
— Atunci ce căutați aici ?
— Asta ținti de strategia 

noastră.
Intr-adevăr, nu erau 31n sec

ția I și nici maiștrii nu 
ne-au putut ajuta să aflăm.

Orele 3. La secția a Vl-a 
recunoaștem după zgomotele

secția I — turnăto- 
trel tineri. Cînd îl 
unde lucrează ne

Ieri, 13 septembrie, 
a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Ni
cosia, o delegație a 
Organizației Unite a 
Tineretului Democrat 
din Cipru (E.D.O.N.) 
condusă de Ionnis Ga- 
piou Papaioannou, 
membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
E.D.O.N., care în pe
rioada 2—12 septem
brie a.c. a făcut o vi
zită prietenească în 
țara noastră la invita
ția. C.C al U.T.C".......
' Luni, 12 septembrie, 

delegația E.D.O.N a 
fost primită de tov. 
Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al 
U.T.C.

cietătilor de Științe 
Medicale vor fi dezbă
tute probleme specifi
ce ocrotirii sănătății 
copiilor.

Lucrările conferinței 
continuă.

Prof. dr. Jose Val-
lega, directorul Divi
ziunii producției ve
getale și producției 
plantelor din Organi
zația pentru alimenta- 

. țle . și
(FA.p,) 
sosit în 
invitația 
Național

în sala mică a Pala
tului Republicii Socia
liste România, s-au 
deschis luni dgninea- 
ța lucrările CWIferiii- 
țeî ‘ naționale a‘ Socie
tății de cadre medii 
sanitare.

în cadrul conferin
ței, organizată sub 
auspiciile Uniunii So-

agricultură 
a O.N.U., ' a 
Capitală, Ia 

Comitetului 
F.A.O.

La invitația Comita
tului da Stat pentru 
Cultură și Artă, marți 
dimineața a sosit tn 
Capitală, 
Rusinek, adjunct

Kazimierz

ministrujup culturii și 
artei din fi. P. Polonă.

BRAȘOV. — Cu pri
lejul unei revizuiri a 
fondului muzeului

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI DE MAȘINI
Șl UTILAJE DIN

Marți la amiază s-a 
deschis tn Capitală o 
expoziție de mașini și 
utilaje din Polonia. 
Organizată de Socie
tatea de import și ex
port de mașini „Poli- 
mex* din Varșovia, 
ea cuprinde printre 
altele mașini pentru 
Industria chimică, pen
tru șantierele de con
strucții și industria 
alimentară.

Cu prilejul descbl-

R.P. POLONA
avut 

de 
luat

derii expoziției a 
loc o conferință 
presă la care au 
paste reprezentanți al 
presei române și co
respondenți al presei 
străine.

Deschisă intr-unui 
din pavilioanele Expo
ziției realizărilor eco
nomiei naționale, ex
poziția polonezi poate 
fi vizitată
pini la 25

Marti dimineața «-a Înapoiat in 
Capitală, venind de Ia Belgrad, 
delegația parlamentară romănă 
care a participat la înttlnirea con
sultativă a reprezentanților parla
mentelor din ț&rile coautoare la 
rezoluția „Acțiuni pa plan regio
nal tn vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate intre sta
tele europene apartlntnd unor 
sisteme sociale și politice diferi-

• CONTINUĂRI
produse că ritmul lucrului a 
mai scăzut. Mistral de schimb 
Gheorghe Buzdugă ne lămu
rește : „Așa e la ora asta, bă
ieții cad rupți de oboseală". 

Intrăm în vorbă cu lăcătu
șul Ioniță Zamfir (care deține 
un „record" în absențe și în- 
tîrzleri). Pare foarte

— Ce a-ți făcut în 
zilei ?

— Păi ce poți face ? 
bări, ieșiri la pădure, 
rant...

— Și în schimbul de noap
te 7

— E bine, mai lucrezi, mai 
„ațipești" și trece...

Orele 4. La secția a III-a 
montaj - general încep să 
se adune și cei cîțiva oameni 
risipiți printre care se aflau 
Gh. Barbu, Florin Dumitrei și 
alții. Maistrul de schimb Teo
dor Guliman ne spune: „Ce 
pot să le fac ?“

Orele 7 dimineața, 
bul s-a terminat. La 
comitetului U.T.C. pe 
istorisim tov. N. Radu, secreta
rul comitetului, cele consem
nate în schimbul de noapte.

— Organizațiile U.T.C. din 
secții au purtat uneori discu
ții de la om Ia om cu tinerii 
care lipsesc sau întîrzie, l-am 
popularizat la gazeta de uzi
nă, la stația de radio-amplifi- 
care... Cu cîteva luni în urmă 
am făcut și un raid - anchetă 
noaptea.

obosit, 
timpul

I Plim- 
restau-

Schim- 
sediul 
uzină

de public 
aeptembrle.

Atîta tot.
Spusele secretarului expli

că în mare măsură de ce tine
rii absentează sau întîrzie, 
dorm sau au alte ocupații în 
timpul schimbului de noapte. 
Schimbul de noapte solicită o 
încordare mai mare de forțe, 
o voință mai puternică și o 
conștiință a datoriei mai dez
voltată. Toate acestea nu vin 
însă din senin. Efectuarea u- 
nor raiduri-anchetă noaptea, 
operativitatea în analiza aba
terilor, reactivarea panourilor 
cu întîrziații, folosirea unor 
exemple concrete din care să 
reiasă clar ce pagube aduc 
producției prin încălcarea dis
ciplinei în schimbul de noap
te, iată unele din căile pe care 
organizațiile U.T.C. le pot fo
losi cu succes pentru lichida
rea urgentă a abaterilor de la 
disciplina.

In căutarea 
comorilor 
viitoare

gerată poate, pentru ce va 
face a doua zi.

„Azi am făcut o treabă bună".

*

Bruckenthal din Sibiu 
s-a descoperit o lu
crare interesantă. Este 
vorba de ghidul ora
șului Sibiu, tipărit sub 
formă de calendar la 
1790. Acesta cuprinde 
date despre oraș sub 
aspectul dezvoltării 
Istorice, arhitectonice 
și urbanistice, zilele
și localitățile în care 
se tineau tîrgurile,
bogățiile subterane, 
drumurile de acces și 
stațiile de poștalion. 
Ghidul a fost tipărit 
pentru negustori, 
funcționari și călători, 
avînd pentru aceștia 
liste cu adrese utile 
din localitate. Pe a- 
ceste liste se află și 
adresa Iui Ion Piuaru 
Molnar, primul 
molog român, 
rea este 
o fi unul 
mai vechi 
ristice din 
tră.

oftal- 
Lucra- 

considerată 
dintre cele 
ghidurl tu- 
tara noas-

SUCEAVA. — Cu 
prilejul aniversării a 
100 de ani de la naș
terea lui George Coș- 
buc, la căminele cul
turale din comunele 
Serbăuți, Milisăuți, 
Zamostea, Măreția și 
altele din regiunea 
Suceava au fost ținute 
conferințe despre via
ța și opera marelui 
nostru poet, la care 
au luat parte nume
roși țărani coopera
tori. La clubul „23 
August* din Botoșani, 
manifestarea închinată 
centenarului George 
Coșbuc a cuprins o 
prezentare a creației 
poetului.

(Agerpreș)

In unanimitate la ceate*, adoptată
de-a 20-a sesiune a Adunării ge
nerale a O.N.U.

Din delegație au făcut parte Du
mitru Popescu, președintele Comi
siei de politică externă a Marii 
Adun&rt Nationale, Traian Ionaș- 
cu, președintele Comisiei Juridice 
a Marii Adunări Naționale, și dr. 
Ion Covaci, consilier.

Apoi se apucă să-mi explice 
de ce pe platoul de la Ște- 
fănești nu este rentabilă cul
tivarea viței de vie; de ce 
pășunile de la Cuca au 
început si fie afectate de ero
ziune — deoarece în compo
nența asociațiilor vegetale o 
pondere însemnată au căpă- 
pătat-o plantele puțin va
loroase. Cum se poate îmbu
nătăți situația 7 Pășunea să 
fie arată și semănată din nou. 
Mi-a vorbit despre caracteris
tica solurilor acide, despre 
noua acțiune pornită de coope
rativele agricole de corectare 
a acestui capriciu al naturii 
prin folosirea amendamentelor 
calcaroase. Și, sigur, pentru a 
se ajunge la succesele cu care 
se mîndresc acum unitățile 
agricole argeșene, a trebuit 
mai întîi ca probele de sol să 
treacă prin rucsacul lui C. H., 
a tovarășilor săi de muncă.

Mi-a fost greu să-l urmă
resc pînă la sfîrșit. Eram fasci
nat de bucuria aproape copi
lărească a acestui tînăr pasio
nat ce-și uitase de mult obo
seala, vorbindu-mi acum aprins 
de munca lui ca despre un 
lucru scump căruia t s-a de
dicat cu totul.

Se oprise brusc și-mi spuse :
— Am început să mă laud, 

lartă-mă, dar uneori simt 
nevoia să vorbesc despre 
munca mea. A? dori ca ea să 
fie cît mai utilă oamenilor. De 
aceea mă bucur cînd știu că 
am reușit să-i ajut cu un sfat 
bun pe care l-am căutat cu 
trudă și migală zile la rînd în 
pămînturile acestei regiuni. 
ItbînzUe lor sînt ți- ate mele. - - 

Ne-am despărțit ca do! buni 
prieteni care se cunosc de 
mult.

României

in „Turui 
ciclist a!

Astăzi se va da startul tn 
de-a XV-a ediție a „Turului 
clist al României", competiția 
mal populară printre amatori) 
sportului cu pedale din țara noas
tră. Organizat de federația de spe
cialitate șl Loto Pronosport, „Tu
rul ciclist al României* va străba
te tn acest an un traseu de aproxi
mativ 1 620 km, împărțlțl tn 12 
etape. La startul întrecerii se vor 
alinia cei mal buni rutieri din țara 
noastră și sportivi de peste hotare. 
Din rtndul reprezentanților noștri 
remarcăm prezența unor cicliști cu 
vechi state de serviciu ca : Gabriel 
Moiceanu, Constantin Dumitrescu, 
Ion Coama, Waiter Zeigler, Ludo
vic Zanoni. La startul acestei în
treceri se vor prezenta alături de 
cicliști cu experiență — și nu
meroși tineri, mulțl dintre ei Încă 
lunlorl, care alcătuiesc lotul de 
„speranțe" ale ciclismului nostru. 
Din rtndurlle acestora notăm r 
Ștefan Suciu, Const. Grigore, 
Alex. Sofronie^ Tudor Vasile, Gh.

St. Ruseu,Răceanu, St. Cernea, 
Tudor Vasile șt «Iții.

Pentru aceștia și încă 
— Turul României va 
un examen edificator. 
„Turul" (ne referim, mai aies ia 
cele 10 ediții, cuprinse Intre 1950 
Șl 1961) a fost un bun prilej de 
afirmare a elementelor tinere.

Anul acesta va lua parte pentru 
prima oară la „Turul României" 
puternica echipă a Olandei, țară 
cu veche tradiție tn acest «port. 
Sportivii olandezi au deplasat o 
formație puternică tn frunte cu 
Gabriel Minneboo, cîștlgătonil e- 
dițiel din acest an a „Cupei ora
șului București".

în afara clasamentelor Indivi
duale șl pe echipe se vor alcătui 
șl clasamentele celor mal buni 
sprinteri șl cățărători, țlntndu-se 
seama de punctajul obținut la 
punctele de cățărare șl respectiv 
la sprinturile Intermediare. Startul 
primei etape se va da astăzi la ora 
14,30 pe B-dul Dr, Petru Groza, (tn 
Imediata apropiere a Plețll Operei).

alțll ca el, 
constitui 

De altfel, 
mai ales la

FOTBAL
AZI:

ETAPA A 5-A
Astăzi tn șase orașe din 

tară se dispută meciurile ce
lei de-a 5-a etape a campio
natului categoriei A la 
fotbal.

Cele două Jocuri din Capi
tală stnt programate In cu
plaj pe stadionul „23 Au
gust* după următorul pro
gram : ora 14,45 Rapid — 
C.S.M.S. Iași ; ora 16,30 
Steaua — Jiul.

Dintre partidele progra
mate tn țară reține atenția 
meciul de la Ploiești unde 
campioana țării. Petrolul, 
primește replica actualului 
lider al campionatului Di
namo București. In celelalte 
Jocuri ale etapei se întil- 
nesc : U.T. Arad — Progre
sul j Farul Constanța — 
Dinamo Pjtești ;__ Universi
tatea Clu) — Steagul Roșu 
Brașov Șl PoPtebnlcâ' Timi
șoara — Știința Craiova.



ZILNIC

PEp SCURT

F

Tîrgul din BrnoR. S. CEHOSLOVACĂ.

comunist.

Repriza
următoare

influentă 
mișcările 

este pairti-

al U.C.T., luni 
o delegație a 

de Eliberare

ase- 
făr& 

ame- 
va 

care

membru In 
al Revoluției, 
Secretariatului 

In timpul vizi- 
delegațla va 
C.C. al U.C.I. 
localități din

La Invitația C.C. 
a sosit la Belgrad 
Partidului Frontul 
Națională din Algeria, condusă de 
Cherif Belkasem, 
Consiliul Național 
coordonator al 
Executiv al F.L.N. 
tel In Iugoslavia, 
avea convorbiri la 
șl va vizita unele 
țară.

Fostul președinte al Republicii 
Dominicane, Juan Bosch, a aver
tizat împotriva tentativelor de
clanșării unei lovituri de stat, de- 
clarind că „există unii oameni 
care intenționează să răstoarne gu
vernul". El a adăugat că o 
menea acțiune ar provoca, 
îndoială, o nouă intervenție 
ricană in țară, „ceea ce ne 
face să pierdem și puținul
ne-a mai rămas din republică".„Jornal do Brasil" care 

așa cum este definită prin 
constituie cuvîntul potrivit

' • Știri însem 
~l nări corn entarii 

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

Devansarea alegerilor

PARIS 13 (Agerpres). 
Reluată în plină viteză după 
vacanță, activitatea politică 
din Franța se concentrează tot 
mai mult în jurul alegerilor 
parlamentare din primăvară. 
Deocamdată, data precisă a 
acestor alegeri nu a fost co
municată ; cercurile politice 
franceze, apreciind că ele vor 
avea probabil loc în martie 
1967, adică Ia încheierea ac
tualei legislaturi. Un gen de 
confirmare oficială a venit 
luni din partea ministrului 
pentru problemele sociale, 
Jeanneney, deși el a precizat 
că nu a fost încă luată o ho-

tănre formală. In rîndurlle 
majorității guvernamentale au 
existat unele păreri în sensul 
că alegerile ar trebui devan
sate pentru a pune în valoare 
rezultatele unor recente son
daje ale opiniei publice indi- 
cînd o anumită sporire a 
popularității politicii pre
ședintelui de Gaulle — mal 
ales a politicii externe — în 
rîndul alegătorilor francezi. 
Se pare că aceste păreri nu 
s-au impus. în orice caz, toate 
grupările politice își desfă
șoară activitatea, luînd ca dată 
probabilă a alegilor martie 
1967.

BUDAPESTA 13 (Ageo-pres). 
— Gus Hali, secretarul general 
al P.C. din S.U.A. care se află 
într-o vizită în Ungaria, a a- 
cordat un 
„Nepszabadsag". 
trăsăturile cele 
teristice ale 
astăzi — a 
altele Gus 
cum relatează M.T.I.

interviu ziarului 
Una din 

mal carac- 
Americii de 

declarat între 
Hali, după 

o 
constituie faptul că majorita
tea poporului american nu este 
de acord cu politica guvernu
lui față de războiul din Viet
nam. Pentru prima oară în 
istoria S.U.A. se înregistrează 
faptul că în timpul unui răz
boi o mare parte din popu
lație ia poziție împotriva gu
vernului. Poziția față de răz
boi, a spus el, se extinde asu
pra tuturor claselor sociale. 
Chiar și clasa dominantă nu 
este unanimă în atitudinea 
față de războiul vietnamez.

Gus Hall a arătat că doi im
portanți factori economici — 
inflația și majorarea rapidă 
a impozitelor — intensifică și 
ele starea de spirit antirăzboi
nică și aceasta poate influența 
la rîndul ei șl viitoarele ale
geri.

In încheiere, Gus Hall a 
declarat că la viitoarele ale
geri vor candida aproximativ

200 de partizani ai păcii, ma
joritatea lor membri al parti
dului democrat, dar care nu 
depind de mașina electorală a 
acestui partid, „tn felul ace
sta, a adăugat el, în partidul 
democrat există deja în formă 
embrionară o anumită forță in
dependentă.

In declarația sa, seoretarul 
general al P.C. din S.U.A. a 
arătat că cea mai 
forță dintre toate 
forțelor de stingă 
dul

Studentul Santiago Pompi- 
llon, care a fost rănit miercu
rea trecută în timpul unei de
monstrații studențești de către 
poliție, a încetat din viață 
luni dimineață în spitalul în 
care fusese internat. Referin- 
du-se la aceasta, agenția 
France Presse relatează că 
mișcarea studențească din Ar
gentina continuă să se pro
nunțe împotriva măsurilor 
guvernului de a plasa sub con
trolul său direct universitățile 
care pînă în prezent au avut 
statut de autonomie. La Cor
doba, locul unde a fost rănit 
Pompillon și unde au avut loc 
principalele lupte între stu- 
denți și poliție, continuă gre
va declarată de toți studenții 
din localitate pe o perioadă 
de timp nelimitată.

buldogului
Chemările Ia „austeri

tate" sînt la modă și în 
Australia. Exemplul me
tropolei britanice este ur
mat într-o variantă oare
cum schimbată dar cu un 
conținut identic. Austerita
tea este, la Canberra ca și 
la Londra, sinonimă cu 
„strîngerea curelei" de că
tre masele muncitoare.

Presa australiană rela
tează despre presiunile e- 
xercitate de cîteva luni de 
către corporațiile indus
triale pentru a determina 
o înghețare a salariilor. In 
plus, opt din cele mai im
portante companii din dife
rite domenii pretind o ma
jorare a prețurilor. La în
ceputul lui septembrie, aso
ciația națională a proprieta
rilor de imobile a cerut o 
majorare cu cel puțin 30 la 
«ută a chiriilor. Guvernul de 
la Canbera a vădit, după 
cum era de așteptat, o 
mare receptivitate pentru 
respectivele cereri. Agen
ția REUTER anunța din 
„surse bine informate" că 
legislația privitoare la în
ghețarea salariilor, unele 
sporiri de prețuri șl majo
rarea chiriilor e gata pen
tru „aplicare". Cu aerul cel 
mai serios din lume, cores
pondentul agenției sus
menționate în capitala aus
traliană ține să ne asigure 
că „guvernul australian 
și-a impus punctul de ve
dere și a adus corecturi 
sensibile revendicărilor 
cercurilor industriale și ale 
proprietarilor de imobile". 
Ce fel de corecturi ? „S-a 
considerat — menționează 
Reuter — că măsurile pre
conizate trebuie aplicate 
treptat pe parcursul a trei 
luni de zile. Astfel, majo
rarea chiriilor va intra în 
vigoare la sfîrșitul lui no
iembrie, în vreme ce înghe
țarea salariilor e prevăzută 
încă la sfîrșitul lunii în 
curs".

Cînd afli despre aseme
nea „corecturi" nu poți să 
nu-ți amintești de vechea 
anecdotă cu englezul care 
a tăiat coada buldogului 
său bucată cu bucată... ca 
să nu-1 doară chiar atît de 
rău. Considerentele autori
tăților de la Canberra a- 
mintesc argumentațiile mi
losului englez din anec
dotă.

K. R.

Noul premier 
sud-african

Balthazar John Vorster, fost 
ministru al justiției și poliției 
în guvernul Iui Verwoerd, a 
fost ales marți șef al Partidu
lui Național. Potrivit legisla
ției sud-africane, șeful parti
dului de guvernămînt devine 
în mod automat și prim-mi- 
nistru al țării. După cum se 
știe, Vorster a fost colaborato
rul cel mai apropiat al lui 
Verwoerd, fiind un continua
tor fidel al politicii de apar
theid. El este, de asemenea, 
inițiatorul celor mai odioase 
legi rasiste de persecutare a 
persoanelor care se pronunță 
împotriva politicii de apar
theid și pentru libertate.

Agenția Prensa Latina a di
fuzat o declarație a Secreta
riatului permanent al Organi
zației latino-americane a stu
denților, în care condamnă 
politica de represiuni dusă de 
guvernul Peruvian împotriva 
studenților. „Autoritățile poli
țienești peruviene, se spune în 
declarație, efectuează nume
roase arestări în rindul stu
denților care demonstrează 
împotriva politicii de teroare 
și a suprimării drepturilor e- 
lementare ale populației".

Totodată, Organizația uni
versitară peruviană „Mișcarea 
revoluționară de stingă" a dat 
publicității o declarație, In 
care cere eliberarea imediată 
și acordarea de asistență me
dicală urgentă fostului preșe
dinte al Federației studenților 
din Peru, Walter Palacios, ca
re, după ce la 20 august a fost 
răpit de agenți ai poliției, a 
fost aruncat în închisoare și 
supus unor torturi. Autorii 
declarației cer, de asemenea, 
pedepsirea vinovaților. Decla
rația protestează împotriva ar- 
bitrariului poliției în întreaga 
țară.

Evoluția lui
CAPE KENNEDY 13 (Ager- 

pres). — Nava cosmică ameri
cană „Gemini-ll“, pe bordul 
căreia se află cosmonauții Ri
chard Gordon și Charles Con
rad, lansată luni de la Cape 
Kennedy, a efectuat pină marți 
dimineața la ora 7,13 (ora 
Bucureștiului) nouă rotații in 
jurul Pământului. La această 
oră cosmonauții se odihneau 
după programul lor încărcat 
de zbor din prima zi.

Specialiștii Administrației 
naționale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) și-au 
exprimat satisfacția pentru re
zultatele obținute în prima zi 
de zbor. Intr-adevăr, pentru 
prima oară în cursul unui zbor 
cosmic un echipaj a realizat 
mai multe joncțiuni cu o țintă 

racheta „Atlas-Agena".

„Gemini -11
ceastă realizare este conside
rată ca avînd o importanță 
deosebită pentru zborurile vi
itoare spre Lună, întrucît ofe
ră un mijloc de salvare a e- 
chipajelor în caz de pericol. 
Au fost efectuate, de aseme
nea, măsurători privind efec
tele radiațiilor asupra globule
lor albe din diferite mostre 
sanguine, studierea intensită
ții ionilor și electronilor în 
cabina lui „Gemeni-ll“, pre
cum și alte experiențe.

entru ca surpriza din toamna trecută — cînd 
majoritatea posturilor de guvernatori disputate 
au fost cîștigate de candidați! opoziției — 
să nu se mai repete, guvernul președin
telui Castelo Branco a legiferat, prin- 
tr-un „act instituțional", alegerea guvernatorilor 
în mod indirect, de către adunările legislative ale 
statelor respective. Și, pentru a evita o surpriză 
și mai mare, aceea a victoriei unui candidat al 
opoziției în alegerile prezidențiale, printr-un alt

act instituțional a-a decretat că și aceste alegeri să se des
fășoare prin vot indirect în Congres (parlament). Abia după 
aceasta s-au fixat și datele celor două scrutinuri : 3 septem
brie pentru posturile de guvernatori (12 din totalul de 22) 
și 3 octombrie pentru cele prezidențiale.

Prin modificările aduse sistemului electoral victoria can- 
didaților guvernamentali era certă. A înțeles-o pînă și un 
ziar proguvernamental, cum este ’ ’ ’ "
scria că noțiunea de „alegeri", 
respectivul act instituțional, nu 
deoarece așa-zisa confruntare 
nu oferă nici o posibilitate de 
schimbare a raportului de 
forțe. In ceea ce privește opo
ziția, ea și-a dat seama ime
diat că alegerile în varianta 
actelor instituționale nu repre- . 
zentau decît o simplă formali- I 
tate pentru instalarea Ia con- I 
ducere a oamenilor ARENEI ' 
(partidului guvernamental). 
De aceea Mișcarea democrati
că braziliană, singurul partid 
de opoziție neinterzis, a anun
țat că nu va prezenta candi
dați nici la 3 septembrie nici 
la 3 octombrie. Potrivit declarațiilor făcute de liderii Miș
cării, în condițiile votului indirect, candidații guvernamen
tali vor fi „desemnați și nu aleși".

Pornindu-se de la divergențele dintre Castelo Branco și 
Costa e Silva — se știe că președintele n-a agreat candida
tura acestuia din urmă, deși în mod formal a declarat că o 
sprijină — s-a emis ipoteza amînării alegerilor, sau a reve
nirii la votul direct. Presupunerea (cel puțin pentru alegerile 
de guvernatori) nu s-a adeverit. La 3 septembrie, în perfectă 
concordanță cu previziunile, toți cei 12 candidați guverna
mentali au devenit titularii posturilor pentru care n-au avut 
adversari. „Alegerile" n-au produs nici o emoție și nici o 
agitație. Opoziția a consemnat că „desemnarea a avut loc". 
Și cu aceasta, primul act al toamnei electorale braziliene l-a 
consumat.

Acum atenția opiniei publice este îndreptată spre alegerile 
prezidențiale. Desigur, dacă nimic nu intervine, alegerea sau, 
potrivit expresiei liderilor Mișcării democratice braziliene, 
desemnarea lui Costa e Silva eete mai mult ca sigură. Ge
neralul candidat mal poate încă pierde — astăzi el nu mai 
deține funcția de ministru al apărării și, pe deasupra, este 
și trecut în rezervă — dar aceasta depinde exclusiv de pre
ședinte. Or, o acțiune a lui Castelo Branco, este în momentul 
de față cu totul improbabilă, căci după cum „grupul 
cazărmilor" l-a silit pe președinte să-l accepte pe Silva, ace
lași grup se va opune din răsputeri oricăror Intenții care 
ar periclita cît de cit victoria acestuia. Preludiul de la 
3 septembrie întărește această convingere.

ION D. GOIA
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Agenția V.N.A. anunță că o es
cadrilă de avioane militare ameri
cane a pătruns în spațiul aerian 
al provinciei Nghe An din R. D. 
Vietnam. Unitățile antiaeriene ale 
Armatei populare vietnameze i'J 
doborît un avion de tipul ..F-4', 

I a fost luat prizonier. 
............. unor informații suplimen
tare, tn ultimele zile unitățile an
tiaeriene din provinciile Nghe An, 
Ha Tinh șl Vinh Linh au doborlt 
încă patru avioane. Astfel, la data 
de 12 septembrie numărul avioa
nelor americane doborite In R. D. 
Vietnam se cifra la 1 410.

Declarațiile Șahului 
Iranului

Luînd cuvîntul Ia conferința 
de presă organizată luni după- 
amiază la Budapesta pentru 
ziariștii unguri și străini, șahul 
Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, și-a exprimat satis
facția față de dezvoltarea 
relațiilor economice dintre 
Iran și Ungaria și e subliniat 
că există perspective foarte 
favorabile pentru adîncirea 
colaborării tehnico-știlnțifice 
șl culturale dintre cele două 
țări.

Răspunzînd la o întrebare 
cu privire la escaladarea 
războiului în Vietnam, șahul 
a declarat că problema vietna
meză trebuie să fie rezolvată 
numai pe baza respectării 
acordurilor de la Geneva șl 
ținînd seama de faptul că fie
care popor are dreptul să-și 
hotărască singur soarta.

LA MANAGUA

Cei șase " și disputa
monetara

R. P. MONGOLA. — Intr-o tabără a pionierilor

După o vizită prietenească e- 
fectuată în zilele de 10 si 11 sep
tembrie in U.R.S.S., Walter UI- 
bricht, prim secretar al C.C. a! 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al ILD.G., s-a Înapoiat la 
Berlin.

Comisia pentru energie atomici 
a S.U.A. a anunțat că la poligonul 
din Nevada a fost efectuată !”.- 
o nouă explozie nucleară subter» 
nă. Este a 28-a explozie nucleară 
subterană efectuată de S.U.A. 1* 
la începutul acestui an. Puțin — • 
ttrziu, la Washington s-a făcut cu
noscut că o cantitate de rad'-' 
nucleare s-a răspindit tn atmosfe
ră ca urmare a acestei explozr. 
Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. a refuzat să precizeze im
portanța acestor radiații, dar un 
purtător de cuvînt a afirmat că nu 
se prevede ca ele să se propage 
mai departe de teritoriul poligonu-

Mizeria se lăfăle în largul el 
în chiar capitala nlcaraguaia- 
nă — Managua. Imaginea a- 
oeasta vorbește despre conse
cințele tragloe ale subdezvol
tării economice, ale Jafului 
monopolurilor străine

Dintr-un lexicon enciclopedic consacrat capitalelor lu
mii ne-a rămas în memorie o imagine din Salisbury, 
înconjurată de vegetație luxuriantă, clădirea parlamen
tului își etalează pe fronton inscripia laconică : „Lu
mină și progres". Cunoscînd stilul pompos „colonial em
pire" care caracterizează edificiile de acest gen ridicate 
în vechiul imperiu britanic 
zîmbet. 
edificiu 
șită și

imaginea ne-a forțat un 
Nu ne-am fi închipuit, însă, că fotografia unui 
ar putea concura atît de strălucit cu cea mai reu- 
mai acidă caricatură.

Avem în 
mâții despre 
tensă desfășurată în ultimele 
săptămini de guvernul rasist 
sud-rhodesian pe frontul — 
ca să zicem așa — culturii 
și învățămîntului. Însuși Ian 
Smith a dat tonul. Intr-o de
clarație specială citită în par
lament el a făcut o amplă ex
punere de motive pe tema : a- 
fricanil trebuie ținuți cît mai 
departe de cultură. Cităm ra- 
ționamentul-cheie al expunerii 
premierului rasist: „Cînd in
troducem un african în proce
sul de învățămint trebuie să 
ne gîndim pînă la ce punct 
Instruirea va face din el un 
pericol pentru populația eu
ropeană. Nu voi admite nici
odată ca Instrucțiunea să a- 
Jute la destrămarea unor te-

față cîteva infor- 
activitatea in-

nul copil *1 colonilor. Două 
date sînt deosebit de edifica
toare : raportul dintre colonl 
și populația băștinașă este de 
1 la 20 ; raportul dintre copiii 
colonilor și copiii africani cu
prinși în Invățămîntul ele
mentar este de 60 la 1. Copiii 
africani au o șansă la 30 de 
a urma o școală elementară și 
o șansă la 3 000 de a urma o

rramele școlii pentru copiii ne
gri sînt radical transformate, 
astfel incit să se acorde afri
canilor doar un minimum de 
instrucțiune care să le permi
tă să lucreze pe fermele sau 
in uzinele colonilor. împărți
rea în școli rurale și urbane 
este atit de categorică incit 
cine a urmat o școală rurală 
n-are voie niciodată să lucre-

„Înapoi la triburi
i . ■ ■ ■

melii deja consolidate". Mai 
limpede, nici că se poate : în 
concepția Iui Smith populația 
băștinașă sud-rhodesiană tre
buie ținută în întuneric pen
tru a nu periclita „temeliile" 
dominației colonilor albi.

Și pînă acum, în regimul 
moștenit și continuat de „in
dependenta" putere a rasiști
lor de la Salisbury, populația 
băștinașă își vedea barate 
drumurile spre lumina cărții. 
Sumele alocate pentru instrui
rea unul copil african sînt de 
circa 200 de ori mai mici de
cît cele destinate instruirii u-

școală secundară. Cit privește 
studiile universitare doar 15 
africani au urmat in ultimul 
deceniu școli superioare.

Acum, la Salisbury s-a pur
ces la o „reformă" copiată du
pă rinduielile rasiștilor sud-a- 
fricani, după faimosul sistem 
„învățămint bantu". Bineînțe
les, vechile bariere rămin în 
vigoare. Pentru instruirea a- 
fricanilor nu se alocă nici un 
ban mai mult și nu se con
struiește vreo școală nouă. Au 
apărut insă noi piedici. Acce
sul africanilor la școlile pen
tru albi e total interzis. Pro-
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ze sau să locuiască în oraș. 
Școlile de Ia orașe sint, la fel 
ca cele rurale, segregate și co
piii care le urmează trebuie 
să învețe, potrivit instrucțiu
nilor „numai acele noțiuni ca
re să Ie permită înțelegerea 
ordinelor în fabrici". întreg 
acest sistem e orientat spre în
tărirea barierelor lingvistice ; 
școlarii sînt divizați în grupe 
și fiecare nu învață decît lim
ba unui trib sau a altuia. Pre
vederi speciale interzic ca o 
„crimă" pasibilă de pedepse 
grele, întîlnirea învățătorilor 
dintr-o provincie cu cei din

provincia vecină. Corpului di
dactic african i s-a impus, de 
fapt, reședință forțată și ori
ce contact Intre cei ce predau 
în diferitele dialecte e inter
zis.

„Mulțl diplomați din capita
la sud-rhodesiană — remarcă 
intr-o corespondență NEUE 
ZtlRCHER ZEITUNG — sînt 
șocați de absurditatea noii le
gislații școlare. Este ca și cum 
al vrea să întorci înapoi la 
triburi milioane de oameni".

In termeni diplomatici, mă
surile lui Smith pot fi catego
risite absurde. In termeni o- 
bișnuiți am spune că avem 
de-a face cu un plan odios ca
re țintește să împiedice sute 
de mii de copii sud-rhodesieni 
de a-și însuși instrucțiunea 
unui om al secolului nostru.

Inscripția de pe frontispiciul 
clădirii parlamentului de Ia 
Salisbury ar trebui modificată. 
Ea ar putea suna, de pildă: 
„Trăiască întunericul I Trăia
scă analfabetismul! înapoi la 
triburiMal puțin laconic, 
dar perfect corespunzător po
liticii lui Ian Smith.

EM. RUCĂR
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Conferința miniștrilor de finanțe din țările 
membre ale Pieței comune, care i-a desfășurat 
luni la Luxemburg pentru a analiza „polities 
bugetară a celor șmc", și strîna legată de a- 
ceasta, problema lichidităților monetare inter- 
occidentale, s-a 
pentru Franța.

de presă relevă 
delegația fraceză 

determine celelalte

încheiat cu un oarecare snccei

Agențiile 
faptul că 
a reușit să 
delegații prezente să susțină 
punctul de vedere al Parisului 
cu privire la o eventuală re
formă a sistemului monetar 
interoccidental. Se știe să în 
această problemă Franța pre
conizează revenirea la vechiul 
sistem etalon-aur și renunța
rea la sistemul actual „Gold- 
Exchange Standard", care con
feră dolarului american șl li
rei sterline calitatea de mo
nedă universală.

La această poziție comună, 
care era foarte necesară „ce
lor șase", în vederea adunării 
anuale a Fondului Monetar 
Internațional ce se va ține la 
sfîrșitul acestei luni la Wa
shington, nu s-a ajuns ușor. 
Rezistența cea mai puternică 
a venit de data aceasta din 
partea Olandei, care în cele 
din urmă s-a raliat poziției 
celorlalți parteneri din C.E.E.

Agenția FRANCE PRESSE 
relevă -că reuniunea miniștri
lor de finanțe de la Luxem
burg este una din puținele în- 
tîlniri din ultimii ani ai „celor 
șase" care se încheie cu un 
punct de vedere comun. Este 
pentru prima dată cînd parte-

neril Franței din Piața comu
nă, susțin o teză a Parisului 
opusă Statelor Unite, vizînd 
sistemul monetar interocciden- 
tal.

în comunicatul dat publici
tății la Luxemburg se preci
zează, printre altele, că dacă 
totuși la Washington se va a- 
junge la hotărîrea de a se crea 
noi rezerve monetare interoc- 
cidentale, „cei șase" să condi
ționeze această măsură de eli
minarea deficitului balanței 
de plăți a țărilor care pun la 
dispoziție moneda lor noționa- 
lă șl în speță, Statele Unite și 
Marea Britanie.

Cu prilejul unei conferințe 
de presă premierul luxembur
ghez, Pierre Werner, care a 
condus lucrările reuniunii, a 
declarat că Franța va parti
cipa efectiv la întîlnirile in
ternaționale și în special la 
cea de la Washington, cînd 
vor fi analizate posibili
tățile adoptării unui nou 
sistem de lichidități monetare 
interoccidentale. în același 
timp el a precizat că Franța 
va continua să-și mențină 
toate rezervele asupra proce
durii preconizate de grupul 
„celor zece".


