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DIRECȚIA GENERALĂ
PRODUCȚIEI , ,Recomandate" 

adresate poștei

® Cone!uzii din analiza co- 
legiului ministerului & Cu
noașterea zilnică a reali- 
zării planului ® Centrul 
activității in fabrici si secțiiA •> A

® In cîmpul vizual : accele
rarea lucrărilor de investiții

Perioada care a ră
mas pînă la sfîrșitul 
anului este hotărîtoa- 
re pentru îndeplini
rea de către fieca
re întreprindere, la 
toți indicatorii a pla
nului pe 1965, pentru 
pregătirea în bune 
condiții a producției 
anului viitor. Recent, 
la Ministerul Indus
triei Chimice a avut 
loc o ședință de co
legiu lărgită. Pe baza 
analizei realizării pla
nului de producție, de 
investiții - construcții 
și de export pe nouă 
luni, au fost stabilite 
o serie de măsuri or
ganizatorice și teh
nice, menite să asigu
re înfăptuirea inte
grală a sarcinilor de 
plan pe anul în curs. 
In legătură cu măsu
rile adoptate, redac
torul ziarului nostru 
NICOLAE CUCUI a 
adresat cîteva între
bări tovarășului ing. 
ION HUDEA, direc- 
tor'general al Direc
ției generale a indus
triei azotului din mi
nister.

— Cum apreciați acti
vitatea desfășurată de în
treprinderile din industria 
azotului în cursul acestui 
an ?

— Planul pe trei tri
mestre la producția glo
bală a fost îndeplinit în 
proporție de 100,1 la sută. 
Unitățile noastre —■ fa
bricile de îngrășăminte 
cu azot, de prelucrare a 
maselor plastice etc. — 
au livrat pînă acum 
importante cantități de 
produse necesare eco
nomiei naționale. în 
majoritatea întreprinderi
lor, planul de export a 
fost îndeplinit în mai 
bune condiții decît în anii 
trecuți. Printre colectivele 
care au obținut rezultate 
pozitive în realizarea sar
cinilor de plan menționez 
pe cele ale Combinatului 
chimic Făgăraș, Combi
natului de îngrășăminte 
cu azot din Piatra Neamț, 
ale fabricilor de mase 
plastice de la Orăștie și 
Buzău. în aceste unități, 
conducerile tehnico-admi- 
nistrative au acordat o 
mare atenție desfășurării 
ritmice a producției. Sar- 

; cinile de plan au fost re-

partizate judicios pe sec
ții și instalații, ele fiind 
urmărite decadal și lunar 
pe bază de grafice. La 
Combinatul chimic din 
Făgăraș, prin scurtarea 
duratei de reparații la o 
serie 
lății 
altor 
ținut 
planului pe trei trimestre 
6 300 tone de îngrășă
minte, 620 torje de amo
niac și cantități însem
nate de alte produse. Or
ganizațiile de partid din 
aceste întreprinderi au 
desfășurat o activitate 
susținută pentru mobili
zarea muncitorilor și teh
nicienilor la îndeplinirea 
planului și ridicarea ni
velului calitativ al produ
selor.

Desigur, rezultatele în 
îndeplinirea planului nu 
le privim numai prin 
prisma unor cifre medii 
sau a succeselor dobîndite 
de colectivele care au dat 
produse peste sarcinile 
stabilite. Ca și pînă acum, 
problema care se pune 
este ca toate Întreprinde
rile să Încheie acest 
cu 
toți indicatorii, 
ceasta 
faptul că planul de pro
ducție la îngrășăminte pe 
nouă luni nu a fost înde
plinit ; la o serie de pro
duse și sortimente prevă
zute în planurile Combi
natului chimic din orașul 
Victoria, Fabricii de mase 
plastice Iași și ale altor 
unități, există rămîneri în 
urmă ; unele întreprinderi 
nu și-au realizat sarcinile 
privind creșterea produc
tivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Fără 
îndoială, au existat unele 
greutăți, dar multe dintre 
ele puteau fi evitate. Con
ducerile unor întreprin
deri nu au dovedit sufi
cientă perseverență în 
aplicarea principalelor 
măsuri tehnice și orga
nizatorice încă din primele 
luni ale anului, nu au a- 
cordat atenția cuvenită 
bunei organizări a produc
ției și a muncii, folosirii 
instalațiilor la întreaga 
capacitate, perfecționării 
proceselor 
Deși o parte din deficien
țele la care mă refer au 
fost cunoscute direcției 
noastre generale, nu am 
intervenit prompt pentru

de utilaje și insta- 
și prin aplicarea 
măsuri, s-au ob- 
peste prevederile

an 
planul îndeplinit la 

Spun a- 
avînd în vedere

tehnologice.

Estimată a fi o lună 
rece și ploioasă, înce- 
pînd din decada a 
doua, octombrie s-a 
manifestat, dimpotri
vă, printr-un timp foar
te uscat. Cum se expli
că aceasta ? Cum va 
evolua vremea în con
tinuare ? lată ce 
declară tov.
TOPOR,

ne 
Nicolae 

director ad
junct al Direcjiei hi- 
drometeorologice din 
Comitetul 
Apelor :

Doar de 
în ultimul 
mai întîmplat ca 
octombrie să fie atît 
de secetoasă ca în a- 
cest an. In ce priveș
te temperaturile me
dii zilnice, luna a fost 
mai rece decît era de 
așteptat. Minimele au 
atins minus 10 grade 
în Ardeal și minus 7 
grade în partea de 
sud a tării. în cîteva 
zile a nins chiar mai 
jos de altitudinea Pre
dealului — la Brașov 
și Cîmpulung Muscel. 
Faptul că am văzut a- 
tîta cer senin, în loc 
de nori și ploaie, s-a 
datorat insfalării unui

de Sfat

patru 
secol

ori 
s-a 

luna

bloc de aer uscat 
deasupra Europei cen
trale, cu circa 350 km 
mai spre răsărit decît 
s-a apreciat. Același 
centru de aefiune at
mosferică ce a menți
nut la noi un timp se
cetos a fost distrus în 
ultimele zile ale lu> 
octombrie de un aer 
oceanic, care s-a pro
pagat către Europa 
centrală, unde a pus 
capăt unei secete ce 
dăinuie de aproape 
două luni.

Noiembrie nu va fi 
nici o lună relativ cal
dă, cum a fost în anul 
1923 sau 1926, nici e- 
xagerat de geroasă ca 
în 1862 sau 1956. To
tuși va fi o lună puțin 
mai rece decît în mod 
obișnuit și cu o can
titate de precipitații 
depășind media ulti
milor ani. Frecvența 
mare a fronturilor de 
aer umed și rece ce 
vor veni dinspre 
ceanul Atlantic
care vor traversa Eu
ropa — va face ca a- 
ceasfă lună să fie foar
te umedă în partea 
centrală a confinentu-

O-
ȘÎ

a fi înlăturate. Activitatea 
unor întreprinderi a fost 
îndrumată „în general“, 
ceea ce nu a adus cu 
pregnanță în cîmpul nos
tru vizual probleme a că
ror rezolvare necesita un 
substanțial sprijin din 
partea noastră : comba
terea coroziunii apă
rute la unele instalații de 

. la Combinatul chimic
Craiova, perfecționarea 
anumitor procese tehno
logice în vederea îmbu
nătățirii calității îngrășă
mintelor la combinatul 
din Piatra Neamț, corela
rea riguroasă a producției 
de mase plastice cu cerin
țele beneficiarilor. Vreau 
să subliniez că la recenta 
ședință de colegiu s-a sta
bilit un șir de măsuri care 
să asigure îndeplinirea 
planului pe acest an de 
către toate întreprinde
rile.

— Care dintre ele le 
considerați mai impor
tante ?

— Direcția generală a În
tocmit grafice cu termene 
precise pentru rezolvarea 
diferitelor probleme de 
care depinde desfășurarea 
normală a activității între
prinderilor : aproviziona
rea la timp cu materii 
prime și chimicale, scurta
rea duratei de revizii pla
nificate, îmbunătățirea 
funcționării unor instala
ții etc. începînd cu luna 
octombrie, conducerea di
recției generale urmărește 
zilnic îndeplinirea planu
lui în principalele între
prinderi. îndeaproape a- 
nalizăm și mersul pro
ducției pe întregul sec
tor, realizarea sortimen
telor importante și a pla
nului de export. în acest 
fel se pot lua operativ 
măsuri pentru 
mers al producției în în
treprinderile respective.

(Continuare 
în pag. a Ilî-a)
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lui, unde a persistat 
pînă acum un regim 
atmosferic uscat.

La noi în țară 
mea va fi umedă 
de la începutul 
Se așteaptă 
caracter mai 
în zilele de 
noiembrie,
frecvente vor 
în a doua decadă 
lunii. Sfîrșitul lunii va 
fi foarte cețos. O ră
cire mai apreciabilă 
este de așteptat între 
18—20 noiembrie, iar 
primele ninsori în Cîm- 
pia Dunării, deci și în 
Capitală, sînt probabi
le între 17 și 24 no
iembrie.

Datorită acestei cir
culații de aer umed 
dinspre nord-vest, cele 
mai mari cantități 
apă vor cădea 
Transilvania și în nor
dul ...................‘
de I 
vor 
din 
lunii 
ninsoare. Stratul 
zăpadă ce se va 
pune în zona alpină a 
Carpafilor va deveni 
favorabil sportului alb 
după 20 noiembrie.

Perioadii de practică
lor de învățămînt superior a fost încheiată cu mai 
multe săptămîni în urmă. Cu toate acestea, con
fruntarea studenților cu producția continuă să re
țină atenția. învățămintele desprinse din prece
dentul stagiu de practică sînt analizate acum 
pentru a fi folosite în organizarea viitoarei acti
vități pe teren a studenților. Am solicitat pe tov. 
ing. GHEORGHE PAIZI, director general adjunct 
în Ministerul învățămîntului, să prezinte cititori
lor cîteva dintre principalele concluzii asupra 
organizării și mai ales a desfășurării recentei 
perioade de practică.

O dată cu perioada 
practicii, care a înce
put la 1 iulie, a intrat 
în vigoare un nou re
gulament. Ce rezultate 
se pot consemna acum, 
după aplicarea lui ?

Precum se știe, activi
tatea directă în producție 
•a-studențilt/r constituie o 
parte importantă a pro
cesului de pregătire și 
educare a tinerilor spe
cialiști. Ea oferă posibili
tatea unei legături direc
te, firești, aprofundate a 
noțiunilor teoretice pre
date la cursuri cu produc
ția, cu viața din între
prinderi și instituții, po
sibilitatea de a deprinde 
— încă de pe băncile 
cultății — principiile 
bază ale organizării 
conducerii procesului 
producție în economia 
cialistă.

Constatările făcute chiar 
în timp ce studenții se a- 
flau în întreprinderi au 
arătat că noul regulament 
de practică s-a dovedit a

fi superior celui prece
dent, prin aceea că preci
zează mai clar obiectivele 
pentru fiecare an de stu
diu. Fixarea primei peri
oade de practică la sfîr
șitul anului II — și nu 
în anul I ca în etapele 
precedente — a dat, în 
mare parte, rezultatele 
așteptate. Colocviile de 
practică, prilej de verifi
care concretă a eficienței 
lucrului în producție, au 
dovedit că studenții și-au 
însușit mai bine primele 
elemente concrete ale spe
cialității lor, după ce în 
prealabil, timp de doi ani, 
au asimilat cunoștințe 
teoretice de bază, s-au fa
miliarizat cu aspectele 
fundamentale ale viitoarei 
lor profesiuni. în actuala 
sa alcătuire, datorită pre
cizărilor de fond pe care 
le aduce, noul regulament 
facilitează îndeplinirea cu 
mai mult succes a princi
palelor obiective de prac
tică puse studenților din 
anii III, IV și V : cunoaș
terea celor mai importan-

te laturi ale organizării și 
îndrumării procesului de 
producție, aplicarea tehno
logiei moderne, documen
tarea în vederea întocmi
rii proiectului de diplomă, 
participarea directă, aco
lo unde e posibil, la ac
tivitatea productivă ș.a. 
La acest rezultat a con
dus și faptul că insti
tuțiile de învățămînt su
perior au elaborat pentru 
fiecare specialitate în 
parte programe noi de 
practică, adaptate la spe
cificul condițiilor de pe 
teren. încheierea pe o pe
rioadă mai lungă a con
vențiilor de practică în
tre facultăți și întreprin
deri s-a dovedit a fi, de 
asemenea, binevenită. Dar 
activitatea practică a stu
denților fiind — ca și stu
diul teoretic — un proces 
continuu, măsurile de 
perfecționare din punct 
de vedere al conținutului 
cît și din cel al organiză
rii sînt permanent în ac
tualitate și, ca o conse
cință, în momentul de față 
căutăm noi modalități de 
îmbunătățire.

Vă rugăm să vă re
feriți la cîteva dintre 
laturile practicii stu
denților susceptibile de 
îmbunătățiri.

— Prima, în ordine 
cronologică, ar fi stabi
lirea locurilor unde stu
denții vor merge la prac
tică. începînd din vara 
precedentă, s-a luat hotă-

rîrea încheierii convenții
lor de practică între in
stituțiile de învățămînt 
superior și întreprinderi, 
pe timp de 3 ani, nu nu
mai pe o durată de un an, 
așa cum se obișnuia în 
trecut. Consecința : stabi
lirea de legături mai 
strînse între cele două 
părți, deopotrivă interesa
te în buna pregătire a vii
torilor specialiști, înlătu
rarea unor aspecte forma
le care se repetau în or
ganizarea și desfășurarea 
activității studenților în 
producție. Ministerul nos
tru intenționează să ex
tindă în viitor durata 
acestor convenții la 5 
ani. Această măsură este 
înlesnită și de faptul că, 
de pe acum, Consiliul Su
perior al Agriculturii, Mi
nisterul Petrolului, Minis
terul Industriei Chimice șl 
alte ministere au re
comandat unitățile lor 
economice bine dezvoltate 
și organizate ca locuri de 
practică pe o perioadă în
delungată. Această iniția
tivă ar putea fi urmată și 
de alte ministere, avînd 
grijă, bineînțeles, să fie 
mereu incluse în lista 
locurilor de practică în
treprinderile intrate între 
timp în funcțiune.

alimentare

în construcție
La Caracal au început lucrările 

de organizare a unui nou șantier. 
Constructorii vor ridica aici două 
întreprinderi ale industriei alimen
tare : o fabrică de conserve de le
gume și una de brlnzeturi. Noile 
unități industriale sînt prevăzute cu 
hale spațioase și luminoase, cu in
stalații moderne care vor asigura 
mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție, precum și obți
nerea unor produse de calitate su
perioară. Fabrica de prelucrare a 
legumelor — cea mai mare unitate 
de acest fel din țară — va avea o 
capacitate anuală de 22 700 tone de 
conserve și 5 000 tone de pastă de 
tomate, iar cea de prelucrare a lap
telui — de 2 000 tone de brînzeturi, 
asigurînd totodată prelucrarea zilni
că a 10 000 litri de lapte în diverse 
produse proaspete. Noile unități 
industriale fac parte din cele 85 de 
fabrici din industria alimentară pre
văzute a se construi în cincinal.

(Continuare 
în pag. a II-a)

fa- 
de 
și 

de 
so-

Instalații ale Combinatului de îngrășăminte cu azot 
Piatra Neamț

HALDE DE STERIL

vre- 
chiar 
lunii, 

cu

puțin ciudată. Cînd au 
lor picioare, cutiile poș- 
plantate în mijlocul tro- 
cînd nu le au, sînt țin- 
zidurile clădirilor, ori a-ploi

general
2, 3 și 7 
Ploi mai 

cădea
a

Sfintele relicve

® Cum arată haina de 
fiecare zi a străzilor

© Marfă pentru I.C.M. 
© O discuție care nu 

lămurit nimic
„Pe ce stradă stai?'
„Mă plimbam pe stradă'...
„Ne-am întîlnit pe stradă'...
Pare surprinzător, dar realitatea 

e de necontestat : o bună parte 
din viață ți-o petreci în tumultul 
străzii. Cum arată aceste artere de 
circulație ale căror trotuare le căl
căm de mii de ori pe zi? Să le 
privim atent și de aproape.

Evident, strada este în primul 
rînd mijlocul de comunicație, de 
unde iei autobuzul ori taximetrul 
dar, în același timp, și locul de 
unde publicitatea „îți sare în 
ochi" ; de pe stradă sau mai pre
cis de pe trotuarul ei, privim vi
trinele, citim afișele ; coborîm în 
stradă pentru a pune coresponden
ța „la cutie", uneori pentru o 
convorbire telefonică. Firma, tele
fonul, cutia poștală, 
etc. formează așa-zisul 
urban. Este acest mobilier 
amplasat ? înfrumusețează 
orașul ?

chioșcurile 
mobilier 

bine 
el

de 
în

Moldovei. în zona 
munte, ploile 

transforma 
primele zile 

i în lapovijă

se 
chiar 

ale 
Și 

de 
de-

Străzi ospitaliere 
și străzi reci

arhi-Ne plimbăm, însoțiți de un 
tect, pe străzile Bucureștiului... Ca
lea Plevnei, Maior Coravu, Kise- 
leff, bulevardele Magheru, Băl- 
cescu. Sînt doar cîteva dintre ar
terele de circulație asupra cărora 
oricît de iscoditoare ar cădea pri
virea nu sesizează decît arareori 
aspecte care contrastează cu ima
ginea ce o avem îndeobște despre 
mobilierul și aspectul stradal. Ce 
observăm de fapt ? Mai întîi de 
toate o bună amplasare a elemen
telor utilitare ; o reclamă vie de zi

și da noapte, vitrine largi, firme 
realizate cu destul bun gust ; la tot 
pasul — tonete, chioșcuri cu dul
ciuri și răcoritoare, telefoane pu
blice... Intr-un cuvînt strada e con
fortabilă și, ca atare, își oferă cu 
generozitate serviciile ei de gazdă 
temporară.

Să vedem cum stau lucrurile pe 
alte străzi : Pantelimon, Giurgiului, 
Muncii, Moșilor, Colentina... Pe 
aici publicitatea se ridică la 
rangul articolelor de lux, tone- 
tele, chioșcurile, la fel ; în schimb 
abundă coșurile de hîrtil și cu
tiile poștale. Că sînt multe — 
foarte bine. Amplasarea lor este 
însă cel 
propriile 
tale sînt 
tuarului, 
tuite pe 
gățate pe garduri. Coșurile de gu
noi au un cîmp de acțiune mult 
mai larg. Sînt cocoțate pe stîlpi, 
pe pomi, pe indicatoarele I.T.B., pe 
semafoare... Puzderia de stîlpi de 
pe trotuare înfățișează o gamă lar
gă de culori pestrițe. Stîlpii de 
lemn sînt negri și înclinați ca după 
un cutremur, cei din metal — ar
gintii, iar cei din beton — văruiți. 
Mai adăugăm că fiecare dintre 
stîlpi mai are și cite o dungă albă 
ori roșie (pesemne pentru înfrumu
sețare 1). Arhitectul care ne-a înso
țit, specialist în problemă, este de 
părere că „culoarea elementelor u- 
tilitare ale străzii trebuie să intre 
în intimitate cu mediul înconjură
tor ; nu să țipe, să bată la ochi".

Afișierele șl afișele sînt și ele 
elemente care contribuie la deco
rarea străzilor. Dar la acest capitol 
nu sînt prea multe de spus. De ce? 
Pentru că în cea mai mare parte 
afișajul se face pe garduri. „Publici
tate" se face și pe suprafața cea
surilor publice. Cum ? De un dece
niu încoace pe sute de plăci din 
geam mat scrie cam așa : „Pentru 
reclamă telef. nr..." sau: „Nu atin
geți firele căzute”.

Dar în noile cartiere î Aici nu •

nimic de laudat, nici de criticat : 
strada e rece, n-are nimic familiar. 
De ce ? Pentru că e văduvită de 
elementele ei utilitare. E oare în 
interesul „Poștei' ca cetățenii mu
tați, să zicem în cartierul Berceni, 
să facă 4 km pînă în centru ca să 
pună o scrisoare la poștă ? Firește, 
nu e. Dar, ca și în tergiversarea 
deschiderii unităților de deservire, 
instituțiile vizate sînt recidiviste și 
în privința instalării utilajului ne
cesar.

...Mobilier urban. Cu aceeași 
„vioiciune* — a melcului — cu 
care se mobilează unele străzi, se 
descotorosesc de ceea ce a deve
nit anacronic cele mobilate ante
rior. Să exemplificăm : Cu ani în 
urmă Sfatul popular al Capitalei a 
decis demolarea cabinelor refugii 
din stațiile de tramvaie. Cele mai 
multe dintre ele au fost într-adevăr 
demolate. Ce s-a întîmplat cu cele 
rămase ? Au devenit niște paragini 
— cutii uriașe așezate fără rost în 
mijlocul străzii.

în aceeași ordine de idei : pe 
numeroase străzi întîlnim ici colo 
niște hardughii din metal — ale 
I.D.E.B., se pare, care nu mai folo
sesc nimănui și care ar putea fi 
date Întreprinderii pentru colecta
rea metalelor. Pe alte străzi au ră
mas, cine știe de cînd, niște pa
nouri vechi fără nici o valoare in
formativă... De ce nu se curăță stră
zile de vechituri ?

Să ne întoarcem însă la anul 
1965 și deci la mobilierul urban. 
Nu de mult I.T.B.-ul a reușit să 
smulgă cetățenilor exclamații de 
admirație pentru reușita construc
ției „micro-gării' din Piața Scîn- 
teii (e vorba de amenajările efec
tuate la capul liniei troleibuzului 86).

Gheorghe GRAURE

REPORTA] 
din Borinage și Ruhr 

de Horia LIMAN

(Continuare în pag. a ni-a)

Dispută sub panou intre 
studențești din București 

șoara
Foto : M.

echipele 
și Timi-

Andreescu

SPORT
NOU RECORD 

JUNIORI LA 
CIOCANULUI : 

75,52 m.

MON- 
ARUN- 

GH.

• UN 
DIAL DE 
CAREA 
COSTACHE

® A FOST RELUAT CAMPIO
NATUL CATEGORIEI A DE 
FOTBALe GIURGIUCĂ ÎNVINGĂTOR 
LA CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE ALE UNGARIEI

• ALTE ȘTIRI DIN ȚARĂ Șl 
DE PESTE HOTARE

I

s

Un boiin lătăceșt» pe stră
zile Monsulul. A venit de un
deva, din Hainaut, în căutare 
de lucru. Poate de la Saint- 
Ghislain sau Frameries sau 
Boussu, unde minele au murit. 
Cine știe ? Rătăcește de ore 
întregi și nu zărește decît si
luetele negre ale turnurilor pă
răsite, turnurile minelor profi
late pe cerul cenușiu șl dens. 
Larma puțurilor s-a stins, pe 
cablurile spînzurats deasupra 
ulițelor pustii nu mai lunecă 
vagonetele încărcate cu căr
buni. Doar p9 rue Charbon
nage se iscă o trîmbă de fum, 
dinspre termocentrală, acolo 
unde exploatarea la suprafață 
mai împrumută cartierului o a- 
numită febrilitate. Un pîlc de 
mineri se îndreaptă către gos
podăriile lor, mici căsuțe sco
rojite cu cîte o curte nu mai 
mare ca o scoarță, curțile „de 
doi bani' ale celor din Bori
nage. în dreapta, în stînga, în 
jur, haldele de steril se nălu
cesc pe fondul cerului belgian 
plumburiu, înalte și ascuțite 
ca niște vulcani din stampele 
japoneze.

Conurile haldelor de steril 
sînt mai înalte decît colina pe 
care se-nalță biserica sfintei 
Wandru. Dar mai înalte sînt 
dealurile de cărbune. Anul 
trecut, stocurile nevîndute s-au 
adunat în jurul minelor bel
giene de trei ori mai mari ca 
în 1963. Peste un milion și ju
mătate de tone. Oamenii pri
vesc peisajul — și mulți, foar
te mulți din cei cu care am 
vorbit, povestesc despre legă
tura dintre creșterea stocurilor 
de cărbune și cele două 
„comunități’: Comunitatea Eu
ropeană a Cărbunelui și Oțe
lului (C. E. C. O.), Comuni
tatea Economică Europeană 
(C.E.E. = Piața comună).

(Continuare în pag. a IV-a)
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Sim- 
dedi- 

lui 
des-

de felul celor arătate în scrisorile 
să fie înlăturate.

regiunea Olte
ne informează corespon- 
voluntar PETRU GĂINĂ.

„Festival de muzică

„Metamorfoze"

simfonică românească"

„RECOMANDATE
adresate poștei

«BOSS8»

(corn-

In viitoarea dansului

Dr. ConsianJin MAXIMILIANLa pescun Foto : Agerpres

TELEVIZIUNE

CINEMATOGRAFE

Hogaș, de 
descrierea
— sau cu

do- 
ests

are 
sis- 

în

DE LIBERTATE —
Arta (completare 

Schmidt), Lira

acest important 
medicine! care

fenomene. Astfel, Turghe- 
boala lui Addison

librăriilor

cinemascop :

păsărilor), Excelsior 
Comorile orașului 

Melodia (completare

IN JURUL PÄ-
Vlctorla, Flacărș 

Rahova

• Teatrul de Comedie : troi- 
LUS ȘI CRESIDA — 20,30.
0 Teatrul ,C I. Nottara" (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ..I. L. 
Caragiale' : RĂDĂCINI — 20.

INIȚIALA „P" DIN GRUPUL P.T.T.R. DENUMEȘTE O INSTITUȚIE 
FOARTE SOLICITATĂ, CARE OFERĂ CETĂȚENILOR O GAMĂ LARGĂ 
DE SERVICII. MECANISMUL COMPLEX AL POȘTEI S-A PERFECȚIO
NAT CONTINUU. TOTUȘI, ANUMITE ROTIȚE ALE LUI NU FUNCȚIO
NEAZĂ PRETUTINDENI CUM TREBUIE. IATĂ CE SE DESPRINDE DIN 
SCRISORILE SOSITE ÎN ULTIMA VREME

O garanție în plus 
sau o formalitate ?

Cînd trimiți o scrisoare recoman
dată sau recomandat expres ai o 
garanție în plus că ea va ajunge 
negreșit, într-un timp scurt, la des
tinație.

Cititorii ne sesizează însă că une
ori ștampila „recomandat“ nu oferă 
nici un fel de garanție. Despre un 
asemenea caz ne-a informat ION 
PARAIPAN din Galați. Avînd 
de rezolvat o problemă de spa
țiu locativ, el a adresat o cerere 
Sfatului popular orășenesc Galați, 
pe care a expediat-o prin poștă 
„recomandat expres“, cu aviz de 
primire. După ce a zăcut 7 zile la 
ghișeul poștal de pe str. Al. Sahia, 
cererea a ajuns la destinație abia 
după vreo trei săptămîni, cînd 
practic nu mai putea fi rezolvată. 
Sînt și cazuri cînd recomandatele 
nici nu ajung măcar la destinație, 
așa cum s-a întîmplat cu o scri
soare trimisă de GHEORGHE NI- 
CULESCU din orașul Tulcea, fiicei 
sale din Teleajen, regiunea Ploiești.

CONSTANTIN COSTAF, din 
Constanța, ne sesizează că a trimis 
soției sale, care se afla la Bucu
rești, o sumă de bani. După 9 zile 
de așteptare, soția s-a întors la 
Constanța, fără să fi primit banii 
la adresa din București. Mandatul 
s-a rătăcit pe drum. IOAN JURCĂ 
din Tîrnăveni a trimis o sumă de 
bani, prin mandat poștal, lui Va
sile Jurcă din Oradea. După 18 
zile, expeditorul primește manda
tul retur cu mențiunea „nechemat“. 
„Oare despre ce chemat sau ne
chemat poate fi vorba cînd se ex
pediază un mandat poștal cu nu
mele, localitatea și adresa exactă 
a destinatarului ?" — se întreabă, 
pe bună dreptate, autorul scrisorii.

Piatra Neamț. Ei s-au abonat la 
ziare prin Oficiul poștal Pîngărați, 
aflat la vreo 3 km de locul de mun
că. Dirigintele acestui oficiu, anu
me parcă să încurce lucrurile, le-a 
transferat abonamentele la Bicaz, 
care este situat la 13 km depărtare. 
Din această cauză, ziarele se plim
bă pe drum și ajung în mîna abo- 
naților, după cum aflăm din scri
soarea menționată, la două săptă- 
mîni de la data apariției.

foze. „Prin bunăvoința poștei, 
numărul tuburilor bergman din- 
tr-un colet trimis de la Timișoara 
„s-a dublat" pînă la destinație, în 
comuna Alimpești, 
nia" — 
den tul

• 19,00 — Ju.naiul televiziunii
• 19,15 — Știință șl tehnică pen
tru pionieri șl școlari : „Muzică 
șl fizică", filmul de desene ani
mate „Creionai nostru" a 20,00 
— Reportajul „Pe urmele lui 
Bachus" c 20.15 — Trei tablouri 
pe săptămînă a 20,30 — Filmul 
„Sfîrșltul Sankt-Petersburgulul"
• 22,00 — Jurnalul televiziunii
• 22,15 — Sport, Buletinul meteo
rologic.

„Sînt învățătoare la școala ge
nerală din comuna Holbav, în a- 
propiere de Brașov — ne scrie 
MARIA NEGREANU. Luna trecu
tă, părinții mi-au trimis un pachet 
prin Oficiul P.T.T.R. Vulcan. Cînd 
l-am desfăcut și am citit lista 
obiectelor, am constatat că lipsea 
o sticlă de țuică. In schimb, am 
găsit o bucată de săpun despre 
care nu se amintea nimic în scri
soare. Cum s-a putut produce a- 
ceastă „metamorfoză" în interiorul 
pachetului ? Cercetîndu-l cu aten
ție, am constatat că pe drum fu
sese desfăcut. La scrisoarea adre
sată oficiului de la Vulcan, prin 
care am atras atenția asupra aces
tei nereguli supărătoare, nu mi s-a 
dat nici un răspuns“.

Se petrec și altfel de... metamor-

șantierele ?
„In apropierea comunei Voinea- 

sa, raionul Rm. Vîlcea, se află mai 
multe șantiere de construcții cu 
peste 700 de muncitori — ne scrie 
CONSTANTIN VLĂDUȚU. A fost 
o vreme cînd factorul poștal se 
abătea și pe aici, aducîndu-ne vești 
de la familiile noastre. Acum ne 
simțim parcă izolați. Ziarele 
la care sintern abonați le pri
mim o dată pe săptămînă. Scri
sorile noastre zac pe undeva pe la 
oficiul poștal din Voineasa. La fel 
se întîmplă și cu alte trimiteri poș
tale. Nu s-ar putea organiza în 
așa fel munca la Oficiul P.T.T.R. 
Voineasa, incit factorul poștal să 
poată veni zilnic și pe la noi ?

Este o cerere pe deplin îndrep
tățită. Peste tot unde nevoile con
strucției economice determină de
plasarea unor colective de oameni, 
chiar pentru perioade scurte de 
timp, se impune ca din primele 
zile să intre în funcțiune șl servi
ciul poștal.

Nu este greu ca neajunsuri 
de mai sus, ca și în altele sosite la redacție, 
Cauzele acestor lipsuri rezidă adeseori într-o organizare defec
tuoasă, în atitudinea neglijentă și chiar incorectitudinea unora din
tre lucrătorii poștei, în lipsa lor de atenție și solicitudine față de 
nevoile cetățenilor. Este nevoie ca serviciul poștal să lucreze ca 
un organism operativ, adaptat cît mai bine la cerințele cetățenilor, 
să funcționeze pretutindeni ireproșabil.

Festivalul de muzică 
românească, dat săptă- 
mîna trecută de Or
chestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii, este cu 
atît mai semnificativ cu 
cît el deschide un ciclu 
de manifestări similare 
menite să confere un 
plus de interes stagiu
nii care a început, con
tribuind la promovarea

mai susjinufă a creației 
noastre muzicale. Pro
gramul a oferit prilejul 
cunoașterii unora dintre 
tendinfele ce caracteri
zează efortul unit al 
compozitorilor noștri 
din diferite generalii 
spre o creafie la înălți
mea exigenfelor cultu
rii noi, socialiste.

Compozitor înclinat

Tot pe drum, pe drum...
„Mocira este o comună situată 

la 5 km de orașul Baia Mare. Dar 
noi, cei care locuim aici, ne soco
tim băimăreni — ne scrie cores
pondentul voluntar L. CHIRA. Cu 
toate acestea, trimiterile poștale, 
îndeosebi presa, ajung adesea la 
Mocira cu o întîrziere de trei zile 
față de orașul Baia Mare. De aceea 
mulți cetățeni sînt nevoiți să-și 
procure ziarul de la chioșcurile din 
oraș, deși au făcut abonamente. 
Faptul este cu atît mai inexplica
bil cu cît, în localitățile mai înde
părtate ca Poienele de sub Munte, 
Baia Borșa, raionul Vișeu, Groși, 
raionul Lăpuș, presa locală sosește 
în aceeași zi, iar cea centrală la 24 
de ore de la apariție".

Despre anumite deficiențe în di
fuzarea presei ne-a scris și un 
grup de muncitori forestieri de la 
parchetul Stejaru-Straja, raionul

După stagiul 
de practică

Cît privește conținutul practicii 
de inițiere, din anul II, se obișnu
iește ca tinerii să cunoască, prin 
rotație, fiecare sector de producție 
din întreprinderea respectivă. A- 
vantajoasă uneori, cînd întreprin
derea cuprinde doar cîteva secții 
de bază, metoda s-a dovedit a nu 
fi cea mai potrivită în cazul unită
ților economice mari, cu multe sec
ții de producție, deoarece studenții 
n-au timpul necesar să aprofunde
ze problemele întîlnite, ci se limi
tează la un fel de vizite. Din aceas
tă cauză, considerăm util ca pe 
viitor practica studenților din anul 
II să fie concentrată pe studierea

modului de organizare și de func
ționare numai a cîtorva secții im
portante, care pot oferi prin ele 
însele un tablou cît mai semnifi
cativ și concret al producției din 
întreprinderea respectivă. Ceea ce 
nu exclude, desigur, vizitarea pro- 
priu-zisă și a celorlalte secții, a 
întregii întreprinderi.

Cu mai multă atenție va trebui 
să analizăm și conținutul practicii 
efectuate de studenții anului IV. In 
unitățile cu anumite profile, mai 
strîns legate de viitoarea lor spe
cialitate, ei iau parte direct la pro
cesul de producție, ca muncitori 
sau ca ajutori ai maiștrilor și in
ginerilor. S-a observat însă, îndeo
sebi în practica studenților de la 
institutele tehnice, că aceștia nu 
studiază cum s-ar cuveni aspectele 
economice pe care le implică acti
vitatea inginerească. După părerea 
mea, înlăturarea acestui neajuns, 
ca și creșterea eficienței practicii 
în totalitatea ei, ar putea fi reali
zate prin introducerea în progra
mul de practică a unor lucrări de 
verificare. Consider că studenții ar 
trebui să întocmească un studiu 
după fiecare etapă din perioada de 
practică, în care să consemneze 
unele învățăminte, să facă apre
cieri asupra felului cum cred ei că 
poate fi îmbunătățită organizarea 
procesului de producție. Caracteri
zările făcute cu ocazia colocviului 
ar fi mult mai reale dacă ar avea 
la bază notele obținute de fiecare 
student la aceste lucrări scrise.

Obținerea unei înalte eficacități 
a stagiilor de practică este condi
ționată și de alegerea, dintre ca
drele didactice cele mai bine pre
gătite și cu o experiență bogată, a 
conducătorilor și îndrumătorilor 
studenților. Deși noul regulament 
prevede ca cei mai buni ingineri 
din producție să fie desemnați ca 
îndrumători ai practicii în între-

prinderi, s-a observat că în unele 
unități, mai ales tehnico-industria- 
le, această numire se face formal. 
Mulți ingineri-îndrumători au 
în plus alte sarcini și, drept con
secință, se ocupă sporadic de în
drumarea și de controlul studenți
lor. Aceasta este una dintre cau
zele care au făcuț oa studenții să 
nu poată participa peste tot la sim
pozioane, consfătuiri de lucru cu 
conducătorii secțiilor, la sesiuni 
tehnico-științifice, în cadrul cărora 
tinerii să aprofundeze cunoștințele 
culese in timpul practicii. Se negli
jează, în acest fel, un fapt esențial, 
anume că întreprinderile pot și 
trebuie să contribuie prin iniția
tive proprii la perfecționarea prac
ticii studenților, ca părți direct in
teresate în buna pregătire a viito
rilor specialiști.

Au în vedere aceste măsuri și 
o mai largă colaborare între toți 
factorii organizatorici ai prac
ticii ?

— Neîndoielnic. între Ministerul 
Învățămîntului și celelalte minis
tere, pe de o parte, și între in
stituțiile de învățămînt superior și 
întreprinderile economice, pe de 
altă parte, există legături de cola
borare în acest sens. în prezent, 
avem în pregătire o consfă
tuire la care vor participa condu
cători ai instituțiilor de învăță
mînt superior, ai unităților econo
mice și ai ministerelor tutelare. Cu 
acest prilej vor fi dezbătute pe 
larg problemele expuse în aceste 
rînduri, ca și altele legate de acti
vitatea în producție a studenților, 
în scopul îmbunătățirii actualului 
regulament și perfecționării prac
ticii studenților.

Interviu realizat de 
Mihai 1ORDÄNESCU

către expresia epică și 
lirică, Sigismund Todu- 
|ă se remarcă prin stră
dania realizării unei 
strucluri muzicale ela
borată cu maturitate de 
gîndire. El valorifică o 
bogată experiență în 
domeniul polifoniei, re
înviind vechi forme 
muzicale în spiritul sen
sibilității contempora
ne. Excelînd în lucrări 
de consfrucfie amplă, 
bazate pe principiul 
conflictului 
compozitorul vădește 
predilecția către o arfă 
armonic-orchestrală se
veră, uneori aspră dar 
expresivă, de un 
suflu.

Simfonia I și 
fonia a ll-a, 
cată memoriei 
George Enescu, 
chid calea simfonismu
lui lui Todufă, prin an
vergura dezvoltării e- 
lementelor tematice ge
neratoare și transmite
rea unor idei poeti- 
ce-muzicale complexe.

încheind trilogia, 
Simfonia a lll-a evocă 
figura poetului latin O- 
vidiu. Intonafii modale 
de străveche rezonantă 
străbat lucrarea, cons
truită ea însăși ca un 
triptic dramatic-progra- 
matic. Teme de un pro
fil diatonic auster se 
înlănțuie cu sfîșiefoare 
motive cromatice. Den
sitatea fesăturii polifo
nice și coloritul variat 
al orchestrației sporesc 
dramatismul lucrării. 
Exceptînd finalul păr
ții a treia, mai puțin 
concludent, conținutul 
emotional al simfoniei 
se afirmă puternic re- 
dînd for)a bărbătească, 
meditafia lirică, pentru 
a încheia cu glorifica
rea tinereții fără bă- 
frîneje, a credinței în 
oameni care au asigu
rat nemurirea poetului. 
Sub conducerea dirijo
rului Emanuel Elenescu, 
orchestra a reliefat cu

elan patosul, viziunea 
colorisfică a simfoniei.

Concertul nr. 2 pen
tru pian și orchestră de 
Pascal Bentoiu s-a afir
mat ca una dintre lu
crările de seamă ale li
teraturii noastre de a- 
cest gen. Pascal Ben
toiu se remarcă 
prin seriozitatea gîndi
rii creatoare, prin efor
tul de investigație lu
cidă a noului, prin sen
sibilitatea și suflul ro
mantic al muzicii.

Spre deosebire de 
primul său concert pen
tru pian, conceput în 
spiritul dialogului so- 
lisf-orchesfră, de tip 
tradițional, cel de-al 
doilea concert transfe
ră în acest dome
niu caracteristici mo
derne ale gîndirii și 
limbajului muzical. Bo
gatul conținut emotio
nal al lucrării este re
dat prin solufii perso
nale de întrepătrun
dere a protagonistului 
cu ansamblul, o inge
nioasă circulație a ma
terialului tematic de-a 
lungul concertului și 
mai ales o subslan|ă 
muzicală împrospătată 
cu elemente modal- 
cromaflce, ritmice și de 
țesătură polifonică ce 
amintesc, prin expresi
vitatea lirică și umorul 
subtil, muzica din ulti
ma perioadă enesciană. 
Izbucnire de viafă și 
lumină, concertul a fost 
interpretat, în genere 
cu impetuozitate colo- 
ristică și de mișcare, 
de către pianista Sofia 
Cosma.

Autor al unor lucrări 
de răsunet în dome- i 
niul simfonic și al mu- < 
zicii de film, Theodor : 

, Grigoriu tinde, în ac- l 
tuala etapă a evolufiei 
sale, spre concentrarea 
și cizelarea mijloacelor 
de expresie, spre folo
sirea principiilor unei 
organizări mai riguroa
se a materialului muzi-

cal. Drumul său creator 
pornește de la valori
ficarea virfujilor melo
sului popular, trece 
prin experimentul artei 
contemporane, pentru 
a reveni apoi pe un 
făgaș propriu, ancora* 
mai profund în ființa 
artei nationale.

Fruct al acestor stră
danii spre autodefinire, 
poemul orchestral „Vis 
cosmic", prezentat în 
primă audiție, este un 
studiu contrapunctic și 
da transparentă, care 
dobîndește o finali
tate artistică.

în epoca noastră, de 
avînt spre cucerirea 
spațiilor cosmice, artis
tul simte de datoria lui 
să se alăture, prin vi
brația simjirii sale, mă
reței opere de cunoaș
tere săvîrșife de către 
om, dînd glas tainicii 
muzici a spafiilor.

Poemul orchestral 
„Vis cosmic" este stră
bătut de ideea mirifică 
a noilor dimensiuni cu
cerite de om, care ge
nerează expresivitatea 
luminoasă și dinamis
mul formei muzicale. 
El este conceput ca o 
amplă mișcare contra- 
punctică între două 
modalități de organi
zare a liniilor melodi
ce : una bazată pe o 
desfășurare melodică 
riguroasă (voci cu un 
aspect ondulatoriu) și 
alfa liberă, aproape 
improvizată.

„Vis cosmic" este o 
tentativă pe linia unor 
„Studii", pe care auto
rul intenționează să le 
facă în timp. Deși lu
crarea lasă de dorit în 
ce privește consistenta 
substanței expresive, 
defavorizată și de o in
terpretare prea puțin 
nuanfată, ea marchează 
elanul căutărilor lu> 
Theodor Grigoriu.

Prin interesantele as
pecte pe care le-a pre
zentat auditoriului, Fes
tivalul de 
mânească 
Orchestra Radiotelevi- 
ziunii constituie un 
bun început pentru 
manifestările de acest 
gen pe care valoroasa 
noastră formație și le-a 
propus în stagiunea 
prezentă.

• LA FAYETTE — film pentru 
ecran panoramic : Patria.
O Festivalul filmului sovietic : 
A FOST ODATĂ UN MOȘ SI O 
BABA : Republica.
• UNCHIUL MEU : Luceafărul. 
Grivița.
O CINE EȘTI DUMNEATA. 
DOMNULE SORGE ? — cinema
scop : București, Feroviar, Tomis. 
Modern.
0 PĂCAT DE BENZINA : Capi
tol (completare Calitate în canti
tate industrială), Moșilor 
pletare Au fost salvați), Floreas- 
ca (completare Acolo unde a 
trăit Hemingway).
• MARILYN — cL.LL___
Festival (completare Călătorie In 
paradisul - - -
(completare 
scufundat). _______ ______ _____
Calitate în cantitate Industrială). 
O CĂLĂTORIE ■ ' --------
MTNTULU1:
(completare Chibrituri), ____  _
(completare Mexico-Expres).
0 DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Central. Mio
rița.
• CEAPAEV : Lumina (comple
tare Pionlerla nr. 5/1965).
O BANDA ; Union (completare 
Soclul).
• PROGRAM PENTRU COPII 1 
Doina (rulează numai dimineața). 
0 VESELIE LA ACAPULCO : 
Doina (completare Pionieria nr. 
5/1965).
Ö LA HOTARUL DINTRE CELE 
DOUA OCEANE — CAMPIONUL 
— ARAM HACIATURIAN : 
Timpuri Noi.
® RUNDA 6 : Giuleștl (completa
re Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Remihlicll So
cialiste România în U.R.S.S.). 
« CAPORâUTL SI CEILALȚI: 
Cultural, Colentina.
0 SPĂRGĂTORUL — cinema
scop : înfrățirea între popoare. 
» JUDEX • Dacia.
0 CAMERA IN FORMĂ DE ,.L" : 
Buzești.
a ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Crîngași.
Bucegl, Pacea (la toate completa
re Prima zi)
0 A TRECUT O FEMEIE — 
cinemascop : Unirea (completare 
Elevul de serviciu).
0 CARAMBOI, ; vitan (comple
tare Căciula fermecată).
ffi DOMNUL — cinemascop : 
Munca (completare Construim). 
0 SAMBA : Popular, Progresul
(la ambele completare A cui e 
vina ?).
O, PRIMA ZI 
cinemascop : 
Gestapovlstu) . ..
(completare Muzeul Zambaccian). 
ffl PÎNA LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Cosmos 
(completare Tn numele celor vii). 
0 LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ : 
Viitorul.
A CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE ; volga (completare 
Știați că...)
® cartierul VESELIEI : Fla
mura.
0 SPRE CULMI . Drumul Sării. 
0 LALEAUA NEAGRA - cine
mascop : Ferentari (completare
Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bul
garia)
Ö HOȚUL DE PIERSICI : Cotro- 
ceni (completate Fata de pe So
meș).

In vitrinele

muzică ro- 
susținut de

Vasile TOMESCU

Puține ramuri ale biologiei au 
cunoscut o dezvoltare mai impre
sionantă, mai plină de descoperiri 
remarcabile și cu consecințe atît 
de adînci asupra gîndirii și atitu
dinii medicale ca endocrinologia. 
Istoria endocrinologiei este pa
sionantă. Numai urmărind drumul 
cunoștințelor umane despre glan
dele endocrine putem înțelege ce 
înseamnă endocrinologia contem
porană, de ce ocupă ea un loc me
reu mai important în peisajul bio
logiei actuale.

Endocrinologii români, în frunte 
cu prof. C. I. Parhon, au adus o 
contribuție remarcabilă la dezvol
tarea acestei ramuri a științelor 
naturii. Cu toate acestea, din lite
ratura noastră științifică lipsea o 
prezentare largă a endocrinologiei, 
accesibilă tuturor celor care urmă
resc progresele științei contempo
rane. în lucrarea „Hormonii și via
ța", apărută de curînd în Editura 
științifică, acad. Ștefan Milcu și A- 
lexandru Lungu ne deschid porți
le spre 
meniu al

endocrinologia. Prin cunoștințelo 
pe care ni le transmite, cartea 
ne ajută să înțelegem mai bine lo
cul pe care omul îl ocupă în na
tură. Descoperim că fiecare specie 
are o dezvoltare proprie a siste
mului endocrin. Cu toate acestea, 
glandele endocrine principale sînt 
aceleași la toate vertebratele. Mal 
mult, s-a dovedit că hormoni cu 
acțiune similară hormonilor produși 
de animale pot fi sintetizați de 
plante. Endocrinologia comparată, 
una dintre cele mai actuale ramuri 
ale endocrinologiei, va aduce, fără 
îndoială, multe date noi în spriji
nul înțelegerii evoluției — feno
men despre care știm totuși sur
prinzător de puțin, Și tot datorită 
ei descoperim că fiecare glandă a- 
pare la un moment dat al evoluției 
individuale și intervine prin meca
nisme complexe în reglarea aces
tui uriaș mecanism care este omul.

Autorii demonstrează că întreaga 
noastră viață este adînc înrîurită 
de funcția glandelor endocrine: hi- 
pofiza, „dirijorul orchestrei endocri
ne', controlează pe căi pe care 
începem să le cunoaștem din ce 
în ce mai bine jocul celorlalte 
glande endocrine ; eplfiza „o mică 
insulă cerebrală" (despre care dacă 
știm mult, o știm într-o largă mă
sură datorită eforturilor școlii 
noastre de endocrinologie condu-

să de acad. Ștefan Milcu), tiroida, 
„glanda scut a organismului", pa- 
ratiroidele, timusul, pancreasul, su
prarenalele și gonadele (glandele 
sexuale). Este uneori surprinzător 
să remarcăm cît de accentuate pot 
fi consecințele tulburării funcțiilor 
unei singure glande.

Lucrarea evidențiază că re
producerea, pubertatea sau bă- 
trînețea, fenomene universale, au 
o puternică coloratură indivi
duală. Fiecare individ își 
propria sa istorie datorită 
temelor lui genetice, realizate
bună parte prin hormoni. Dacă în
țelegerea reproducerii sau puber 
tății a apărut ca un fenomen cu 
totul firesc, lămurirea cauzelor care 
generează bătrînețea este aștepta
tă cu justificată ardoare. Din pă
cate, speranța că hormonii consti
tuie „tratamentul bătrîneții" nu s-a 
împlinit. Bătrînețea este un fenomen 
mult prea complex pentru a putea 
fi înțeles unilateral. Merită atenție 
capitolul dedicat relației dintre 
glandele cu secreție internă și per
sonalitate — problemă mai rar a 
bordată in endocrinologie.

In această carte cu multe note 
originale,, capitolul consacrat „o- 
glindirij fenomenelor endocrine în 
artă" se citește cu vădit interes. 
Tulburările endocrine au atras de 
multă vreme atenția artiștilor. De
seori ei au lăsat descrieri de o

surprinzătoare exactitate asupra 
cestor 
nlev a descris 
mai înainte de apariția primei lu
crări medicale consacrate acestei 
tulburări Cîteva dintre persona
jele lui Leonardo da Vinci poartă 
semnele unor boli ale glandelor 
endocrine, iar piticii populează 
Pantheonul egiptean și pictura lui 
Velasquez. Mi se pare firească 
ideea autorilor acestei cărți de a 
ilustra patologia endocrină nu nu
mai cu observații clinice valoroa
se, dar și cu fragmente din opera 
unor scriitori — de la 
pildă, au împrumutat 
cretinismului endemic 
reproduceri din tablourile lui Goya, 
Rubens sau Steriadi.

Cartea se înscrie printre puți
nele lucrări, apărute în literatura 
mondială, care reușesc să difuzeze 
în rîndurile publicului larg reali
zările unui domeniu mai puțin ac
cesibil nespecialiștilor. Unul dintre 
meritele volumului este îmbina
rea spiritului de rigoare științifică 
cu o prezentare atractivă, realizată 
cu succes în majoritatea capitole
lor. Pe alocuri s-ar fi cerut, poate, 
autorilor un efort suplimentar pen
tru evitarea unor pasaje care ră- 
mîn parțial tributare tonului didac
ticist. Deși puține la număr, ele se

Aristotel : Metafizica (Edi
tura Academiei) ;
Lucrețiu : Poemul Naturii 
(Editura științifică) ;
Hegel : Fenomenologia
spiritului (Editura Acade
miei) ;
Revoluția industrială în 
dezvoltarea societății de 
Valter Roman (Editura 
științifică) ;
Istoricul unui tratat înro
bitor de A. Nlri (Editura 
științifică, colecția „Pa
gini din istoria patriei") ; 
începuturile și biruința 
scrisului în limba română 
de P. P. Panaitescu (Edi
tura Academiei) ;
Inconsistența argumentă
rii idealist-subiecfive de 
Pavel Apostol (Editura 
științifică) ;
Drama psihologiei. Eseu 
asupra dezvoltării psiho
logiei ca știință de Vasile 
Pavelcu (Editura științi
fică) ;
Introducere în logica ma
tematică de Gheorghe 
Enescu (Editura științi
fică) ;
Individualitatea limbii ro
mâne între limbile roma
nice de Alexandru Nicu- 
lescu (Editura științifică).

pot recunoaște la o lectură atentă 
a scurtelor capitole analitice con
sacrate unor qlande endocrine, ca 
paratiroidele sau timusul Cred, de 
asemenea, că acordarea unui spa 
țiu mai larg raporturilor dintre en
docrinologie și alte ramuri științi
fice moderne ai fi îmbogățit și 
mai mult semnificațiile teoretice 
ale cârtii.

în ansamblu) său. „Hormonii și 
viața" se înscrie ca o lucrare va 
loroasă în literatura noastră știin 
țifică Ea demonstreqză. încă o 
dată că lucrările de largă infor
mare științifică cîștigă atunci cînd 
sînt scrise de mari specialiști.
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Record mondial

de juniori

Gh, Gostache: REZULTATE TEHNICE

Derbiul etapei:
RAPID-STEAUA 2-0

75,52 m 
la aruncarea 
ciocanului

Tinărul atlet român Gheorghe 
Gostache a stabilit un nou re
cord mondial de juniori la a- 
runcarea ciocanului. Ieri, cu 
prilejul concursului care a avut 
loc pe stadionul Tineretului din 
Capitală, Gh. Costache a arun
cat ciocanul de 6 kg la 75,52 m, 
intrecînd cu 4,73 m vechiul re
cord al lumii, care aparținea 
tot unui atlet român, Virgil Ți- 
bulschi.

Tenis de masă

Giurgiucă învingători 
la Budapesta I

Aseară, la Budapesta au luat 
sfîrșit campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Ungariei. In 
finala probei de simplu masculin, 
românul Dorin Giurgiucă l-a între
cut cu 3—2 pe sovieticul Varda
nian. Titlul la simplu femei a reve
nit sportivei sovietice Grinberg, în
vingătoare cu 3—1 în fața repre
zentantei țării noastre Maria Ale
xandru.

Pînă la închiderea ediției, rezul
tatele celorlalte finale nu ne-au 
parvenit.

Din nou
sub posibilități 8

Fază din meciul C.P.B.—Dinamo 
București

Ca și în etapele precedente ale 
noului campionat, majoritatea me
ciurilor de volei desfășurate la sfîr- 
șitul acestei săptămîni nu au marcat 
revirimentul așteptat în jocul echi
pelor din categoria A. Nici chiar 
formația masculină Rapid, campioa
nă țării, n-a evoluat la valoarea ei, 
în ciuda scorului (3—0) cu care a 
dispus de proaspăta promovată în 
categoria A, echipa Știința Brașov. 
Același lucru se poate spune des
pre partidele Steaua—Minerul Baia 
Mare (masculin) și Dinamo — C. P. 
București (feminin) cîștigate cu 3—0 
de primele formații, în care și în
vingătoarele s-au comportat din 
nou sub posibilități.

Celelalte meciuri s-au încheiat 
astfel : masculin : Știința Cluj — 
Petrolul Ploiești 3—1, Tractorul Bra
șov — Știința Galați 3—1, Farul 
Constanța — Știința Timișoara 3—1; 
feminin : Penicilina Iași — Știința 
Cluj 3—2, Știința Craiova — Farul 
Constanța 3—2, Partizanul roșu Bra
șov— Metalul București 3—1, C.S.M. 
Sibiu — Rapid 0—3.

I
8

REZULTATELE ETAPEI “

DE IERI
Masculin : Știința București — “ 

Știința Timișoara 89—73, Știința g 
Tg. Mureș — Dinamo Oradea | 
75—63, Știința Cluj — Rapid “ 
91—73, Farul Constanța — Stea- | 
gul roșu Brașov 69—66, Dinamo | 
București — Știința Galați 121—67; “ 
feminin : Rapid — Mureșul Tg. H 
Mureș 75—51, Știința București — H 
I.C.F. 65—45, Voința București — B 
Progresul București 64—53, Știința | 
Cluj — Constructorul 75—51, Voin- g 
ța Brașov — Crișul Oradea 
54k-47. S

RAPID—STEAUA 2—0 (0—0)
A marcat : I. Ionescu (minutele 
66 și 80).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—DINA
MO PITEȘTI 1—0 (1—0). A mar
cat Popa (min. 33).

PETROLUL—U.T.A. 4—1 (0—1). 
Au marcat : Dridea I (min. 47), 
Juhasz (min. 49), Badea (min. 85), 
Birău—autogol (min. 88) pentru 
Petrolul ; Axente (min. 43) pentru 
U.T.A.

ȘTIINȚA CRAIOVA—DINAMO 
BUCUREȘTI 0—0.

FARUL—ȘTIINȚA CLUJ 1—0 
(1—0). A marcat : Bükosi (min. 25).

CRIȘUL—SIDERURGISTUL 4—0 
(2—0). Au marcat : Mureșan III 
(3), Bacos.

C.S.M.S.—STEAGUL ROȘU 3—0 
(2—0). Au marcat : Deleanu (min. 
12), Pop (min. 33), Stolcescu (min. 
48).

Actualitatea ia handbal
• DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI LIDERI DE TOAMNĂ
• REPREZENTATIVA FEMININĂ PLEACA LA CAMPIO
NATELE MONDIALE DIN R.F.G.

acestea faptul că

Tribune arhipline, animate de
seori de aplauze și exclamații smul
se de spectaculozitatea fazelor, in
teres manifestat de ambele părți 
pentru un joc tehnic, constructiv, pe 
măsura valorii celor două echipe. 
Adăugind la 
handbalișfii de la Steaua au fost 
depășiți de campioni abia în final 
(cu 13—11), după ce la pauză con
duceau cu 6—3, avem pe scurt ima
ginea meciului Dinamo București — 
Steaua, desfășurat sîmbăfă pe tere
nul din parcul sportiv Dinamo. In 
urma acestei victorii, formația Dina
mo încheie neînvinsă prima parte 
a campionatului (18 puncte), urmată 
de Steaua (13 puncte). Alte rezul
tate ale etapei : Tractorul Brașov — 
Dinamo Bacău 17—14, Știința 
Galați — Dinamo Brașov 19—10, 
Voința Sighișoara — Știința Bucu
rești 7—8, Rafinăria Teleajen — 
Știința Timișoara 13—12.

Un punct de atracție al acestui 
sfîrșit de săptămînă l-a furnizat și 
meciul Știința București — Liceul 
nr. 4 Timișoara, din cadrul „Cupei 
de toamnă", competiție rezervată e- 
chipelor feminine, Tnvingînd în final 
cu 8—5, Știința București a ocupat 
primul loc în seria I. Duminica vii
toare, pe terenul Progresul din Ca
pitală, ea se va întîlni în finală cu 
formația Mureșul Tg. Mureș — cîști- 
gătoarea celeilalte serii.

Pornind de la desfășurarea me
ciurilor descrise mal sus, antrenorul 
federal Nicolae Nedef ne-a spus ur
mătoarele :

„Tradiționalul derbi masculin Di
namo București—Steaua a oferit de 
această dată o întîlnire cum ar fi de 
dorit să avem cît mai 
pionaful republican, 
parte crisparea ce-i 
întîlnirile lor directe, 
belor echipe au realizat unele exe
cuții de mare fineje, în care au ex
celat mai ales Nodea (Steaua) și Co- 
man (Dinamo). în prima repriză, 
Steaua a acjionat cu mult calm, reu
șind să-i anihileze pe principalii 
realizatori adverși (Ivănescu, Moser) 
și să fructifice de mai multe ori în 
atac. în repriza secundă, unele arun
cări „nejustificate” din punct de ve
dere tactic, ca de exemplu cele ale 
lui Gruia, au împiedicat-o să păs- 
streze avantajul creat la un moment 
dat. Dinamoviștii s-au „regăsit” abia 
spre sfîrșit, cînd omogenitatea și 
plusul de experienjä și-au spus cu- 
vînful. în formația Steaua se resim
te încă absenta unor jucători cu su
ficientă forjă de aruncare la poartă.

Referitor la „Cupa de toamnă”, la 
care echipele feminine au participat 
fără jucătoarele selecționate în lotul 
reprezentativ, trebuie spus că 
scopul ei a fost atins doar în parte. 
De dragul de a ob|ine puncte în 
clasament, majoritatea echipelor au 
folosit jucătoare plafonate, negîn- 
dindu-se suficient la folosirea unor 
elemente de perspectivă".

— Fiind vorba de handbalul fe
minin, ce ne puteți spune în le-

multe în cam- 
Lăsînd la o 
caracteriza în 
jucătorii am-

c îî N
HALTERE. — Cu pri

lejul întîlnirii dintre echi
pele orașelor Chișinău și 
Cluj, Fiți Balaș a stabilit 
un nou record al țării 
noastre la categoria u- 
șoară, stilul „împins", cu 
performanța de 
Vechiul record 
132 kg.

136 kg. 
era de

primul 
inter- 

de la 
Dinamo

VOLEI. — In 
meci al turneului 
național de volei 
Paris, I 
București 
(15-5;
15—0) 
Français.

echipa
i a învins cu 3—1 

12—15; 15—9;
formația Stade

FOTBAL. — PORTU
GALIA — CEHOSLOVA
CIA 0—0. în urma rezul
tatului de egalitate al a- 
cestui meci, disputat ieri 
la Porto în cadrul preli
minariilor C.M. de fotbal, 
clasamentul grupei a 4-a 
europene (toate echipele 
avînd disputate cite 5 me
ciuri) este următorul: 1.

Rapid—Știința Timișoara ; Dina
mo București—Petrolul ; Dinamo 
Pitești—Crișul ; U.T.A.—Farul ;
Steagul roșu—Steaua ; Siderurgts- 
tul—Știința Cluj -, Știința Craiova— 
C.S.M.S.

Rapid 9 8 1 0 21: 6 17
Petrolul 9 6 2 1 20: 6 14
U.T.A. 9 4 3 2 12:10 11
C.S.M.S. 9 4 3 2 12:10 11
Știința Timișoara 9 5 1 3 13:12 11
Știința Cluj 9 2 5 2 10:10 9
Steaua 9 2 4 3 17:11 8
Steagul roșu 9 3 1 5 13:17 7
Crișul 9 2 3 4 11:15 7
Știința Craiova 9 2 3 4 6:11 7
Farul 9 3 1 5 7:14 7
Dinamo Pitești 9 3 0 6 13:18 6
Dinamo București 9 2 2 5 13:19 6
Siderurgistul 9 2 1 6 15:24 >5

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE

Atac la poarta echipei Steaua

se mai

antre-

loi

un

A fost gol
sau nu ?

Ion

Categoria B
Tîrgoviște—

nou șuteaza Moser

c&, din 
impor-

gătură cu apropiatul campionat 
mondial din R. F. Germană ?

„Reprezentativa noastră, pe care 
o voi însoți împreună cu antrenorii 
C. Popescu și Fr, Spier, și-a încheiat 
pregătirile. în drum spre R. F. Ger
mană ne vom opri la Viena, 
pe data de 4 noiembrie vom susține 
un meci amical cu formația locală 
Danubia. Apoi, duminica viitoare, 
urmează primul meci din cadrul 
campionatului mondial (cu repre
zentativa Poloniei, la Offenburg).

După aprecierile unanime ale spe
cialiștilor, actualul campionat mon
dial este deschis oricărui rezultat, 
cele opt participante (România, Po
lonia, Cehoslovacia, Ungaria, 
U.R.S.S., Iugoslavia, R. F. Germană 
și Danemarca) fiind de forțe apro
ximativ egale. După recentul turneu 
întraprins în Polonia și U.R.S.S., e- 
chipa noastră se prezintă acum mai 
omogenizată, înfr-o condiție fizică 
corespunzătoare și cu dorința de
avea o comportare cît mai bună. 
Cu alît mai mult, cu cît are de apă
rat titlul de campioană mondială 
cucerit, de reprezentativa României 
la ultima ediție a acestei 
tiții".

compe-

T E VA RÎND URI
Portugalia 9 puncte; 2. 
Cehoslovacia 5 puncte; 3. 
România 4 puncte; 4. Tur
cia 2 puncte. Indiferent 
de rezultatul ultimului 
meci (21 noiembrie la 
București), Portugalia și-a 
asigurat calificarea în tur
neul final din Anglia.

în cadrul grupei a 6-a 
europene, echipa R. D. 
Germane a cîștigat me
ciul cu 
Austriei la

Din cele 16 finaliste ale 
campionatului mondial 
sint cunoscute pînă a- 
cum 9 : Anglia și Brazilia 
(calificate din oficiu), 
Uruguay, Chile, Argentina, 
Mexic, U.R.S.S., Ungaria, 
Portugalia. Virtual califi
cate sînt, de asemenea, e- 
chipele Franței și R. F. 
Germane, care mai au de 
jucat cu Luxemburg și 
respectiv Cipru.

în vederea meciului 
Italia.—Polonia (din preli
minariile campionatului 
mondial de fotbal), care 
se va disputa astăzi 1

reprezentativa 
scorul de 1—0.

noiembrie la Roma, se
lecționerul unic al repre
zentativei italiene, Ed- 
mundo Fabbri, a anunțat 
următoarea formație : Ne
gri (Bologna), Burnich 
(Intemazionale), Facchetti 
(Internazionale), Rosato 
(Torino), Salvadore (Ju
ventus), Lodetti (Milan), 
Mora (Milan), Bulgarelli 
(Bologna), Mazzolla (In
ternazionale), Rivera (Mi
lan), Barison (Roma).

HANDBAL. — La Buda
pesta și Haga s-au dispu
tat două meciuri în cadrul 
„Cupei campionilor euro
peni“ Ia handbal mascu
lin. în prima partidă, 
Honved Budapesta a în
trecut cu scorul de 32—15 
(17—4) formația „Dimi
trov“ Sofia, iar în cea de-a 
doua, „Operație“ Haga 
a dispus cu 19—10 (9—2) 
de echipa portugheză 
F.C. Porto.

AUTOMOBILISM.—Ma
rele premiu automobilistic

Duminică, jucînd în Capitală cu 
Steaua,- fotbaliștii antrenați de Va
lentin Stănescu și prof. Victor Stăn- 
culescu au obținut o nouă vic
torie — a opta din nouă partide —, 
ceea ce a făcut ca avansul de trei 
puncte față de principalii lor ur
măritori (sportivii de la Peiroîul) să 
se mențină intact. Echipa Rapid 
continuă deci cu succes drumul 
spre cîștigarea șefiei clasamentului 
de toamnă al campionatului repu
blican.

După aspectul de la început al 
jocului de ieri, Steaua lăsa impre
sia că va termina învingătoare. în
treaga echipă luptă cu tot elanul, 
iar înaintarea — prin pase precise 
— se infiltrează deseori în careul 
rapidist. Nu trecuseră decît patru 
minute și Pavlovici s-a și aflat în- 
tr-o situație favorabilă pentru echi
pa sa. Pericolul la poarta lui An
drei a continuat și mai departe, dar 
colegii lui de apărare i-au dat un 
sprijin substanțial. Printre cele mai 
critice momente de la poarta Rapi
dului s-a numărat cel din minutul 
21, cînd, pătrunzînd impetuos pe 
stînga, Crăiniceanu i-a pus în mare 
încurcătură pe Lupescu, Motroc, 
Dan. în acest timp, rapidiștii au în
cercat de cîteva ori să contraatace. 
Ionescu, Codreanu, Kraus au ajuns 
pînă în apropierea porții adverse, 
dar lipsa de precizie a Șuturilor ‘ 
i-a ușurat misiunea lui Haidu.

în repriza secundă, raportul de 
forțe se schimbă serios. După 
oarecare echilibru, care a durat 
cam 10 minute, inițiativa trece a- 
proape complet de partea rapidiști- 
lor. Adversarii nu se pot descurca 
decît prin intrări viguroase, uneori 
dure. Pentru a-i opri pe înaintașii 
Rapidului, Georgescu, Hălmăgeanu,

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 
— Foibalișfii craioveni au domi
nat net în partida cu Dinamo 
București. O victorie craioveană 
ar fi fost deci firească. Pînă la 
urmă însă partida a luaf sfîrșit 
cu un scor alb (0—0). Din filmul 
meciului sînt de menfionaf : lip
sa de precizie în șuturi a echipei 
locale, duritățile repetate ale 
ambelor echipe (dar mai ales 
ale dinamovișfilor) și arbitrajul 
slab — uneori în avantajul oas
peților — al lui C. Nițescu. Pen
tru cei prezenți la meci a rămas 
de neînțeles de ce arbitrul Ni- 
țescu a anulat golul înscris de 
craioveni în minutul 80.

rutier al Argentinei, aflat 
la cea de-a 9-a ediție, a 
fost cîștigat de Ernesto 
Santamaria (Argentina) pe 
o mașină Peugeot 404. 
învingătorul a străbătut 
4236,900 km în 35h 20’53”, 
cu o medie orară de 
130,982 km. Ultima etapă, 
Alta Gracia—Arectfes, a 
revenit uruguayanului Ol
medo, cronometrat pe 
distanța de 762,800 . km cu 
timpul de 4h 58’53’’.

GIMNASTICĂ. — A 
treia ințîlnire de gimnas
tică dintre echipa Japo
niei și o selecționată euro
peană, desfășurată la Zü
rich, s-a terminat cu sco
rul de 285,35—239 puncte 
în favoarea gimnaștilor 
niponi. La individual com
pus, pe primul loc s-a cla
sat Akinogi Nakayama — 
57,80 puncte, urmat de 
Takashi Kato — 57,70
puncte și Nicolai Kubica 
(Polonia) 57,54 puncte.

Petescu recurg chiar la... placaje, 
ca la rugbi. Acest gen de a stopa 
adversarul îl practică la rîndu-i și 
C. Dan. Ca urmare a unor astfel de 
comportări, arbitrul dictează nume
roase lovituri de pedeapsă și îm
parte avertismente, 
însă, unii

Din păcate 
jucători faultați caută 

să-și facă ei singuri dreptate. Ion 
Ionescu, spre exemplu, îl lovește la 
picioare pe Petescu, care în prea
labil îl oprise din acțiune sărin- 
du-i în spate. Arbitrul oprise jocul; 
de ce fotbalistul rapidist trebuia 
să intervină în mod nepermis ? 
Poate că într-o astfel de situație, 
arbitrul trebuia să dicteze două 
sancțiuni : lovitură de pedeapsă 
împotriva echipei Steaua și elimi
narea rapidistului, care a lovit in
tenționat cînd mingea nu 
afla în joc.

Este, desigur, regretabil 
nou, la meciuri de mare 
tanță se întîmplă astfel de fapte 
reprobabile. Unii jucători, 
nori, conducerile unor cluburi uită 
cu ușurință că sportivitatea trebuie 
să stea la baza oricărei întîlniri. 
indiferent de miza pusă în joc.

Meciul de ieri al liderilor a atras 
un mare număr de spectatori în tri
bunele stadionului „23 August". In
teresul publicului s-a datorat fap
tului că era,vorba de o partidă de 

’veche și pasionantă tradiție, dar 
și unui alt lucru : în echipa Rapid 
urmau să apară majoritatea com- 
ponenților selecționatei care recent 
a jucat la Ankara cu reprezentati
va Turciei. In legătură cu acest din 
urmă fapt sînt de făcut cîteva pre
cizări. Dintre selecționabilii rapi- 
diști s-a remarcat din nou extrema 
stingă, Codreanu, a cărui laborioa
să participare la toate acțiunile 
echipei a fost cît se poate de evi
dentă. Un joc curajos, soldat cu 
goluri, au prestat ieri înaintașii 
centrali Ionescu și Dumitriu II. A- 
cum, cei doi înaintași au alergat 
mai mult, au luptat de fiecare dată 
pentru balon, dar — ca și în meciul 
de la Ankara — n-au tras la poar
tă de la distanță, Pentru Ionescu, 
și mai ales pentru Dumitriu II, sa
tisfacția în fotbal pare a fi legată 
în continuare d9 numărul combi
națiilor și de reacția pe care o pro
duc îrț rîndul unor spectatori — iar 
nu de cel al șuturilor pe poartă.

DUMITRIU

SERIA I : Metalul
Ceahlăul Piatra Neamț 2—1 ; Fla
căra Moreni—Constructorul Brăila 
5—0 ; Progresul București—Metalul 
București 3—1 ; Dinamo Bacău— 
C.F.R. Pașcani 4—0; Oțelul Galați— 
Poiana Cîmpina 2—0 ; Oltul Rîm- 
nicu Vîlcea—C.F.R. Roșiori 1—0 ; 
Știința București—Dinamo Victoria 
București 1—1. După 11 etape, pe 
primul loc în clasament se află 
Progresul București cu 14 puncte.

SERIA a Il-a: A.S.A. Tg. Mureș— 
C.F.R. Arad 3—0 ; Minerul Baia 
Mare—Jiul Petrila 1—1 ; C.S.M. 
Reșița—Arieșul Turda 1—0 ; Va
gonul Arad—C.S.M. Sibiu 1—0 ; 
Clujeana—Gaz metan Mediaș 1—0; 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii— 
A; S. Cugir 1—2 ; Minerul Lupeni— 
Recolta Carei 2—0. Totalizând 16 
puncte, formația A.S.A. Tg. Mureș 
a trecut pe primul loc.

Concursul din 31 octombrie 1965
Petrolul—U. T. Arad 
Știința Craiova—Dinamo Buc. 
Farul—Știința Cluj 
Crișul—Siderurgistul 
C.S.M.S.—Steagul roșu 
Știința Tim.—Dinamo Pitești 
Minerul Bala Mare—Jiul Petrila 
Ind. sîrmei—A. S. Curjlr 
Vagonul Arad—.C.S.M. Sibiu 
Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani 
Oltul Rm. Vîlcea—C.F.R. Roșiori 
Flacăra—Constructorul 
Steaua—Rapid

1
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1
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Cronica
încheindu-și călătoria prin țară, 

delegația Uniunii Asociațiilor de 
combatanți din războiul de elibe
rare națională a Iugoslaviei, con
dusă de Vlada Zecevici, membru al 
Prezidiului Comitetului federal al 
uniunii, s-a înapoiat duminică în 
Capitală. în drum spre București, 
membrii delegației au vizitat Mu
zeul Doftana. Seara, Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști și Co
mitetul organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist au oferit o 
masă în cinstea delegației. Au par
ticipat : Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști, general de armată 
Iacob Teclu, președintele Comite
tului organizatoric al veteranilor* 1 * 
din războiul antifascist, general
colonel Mihaî Burcă, Al. Buican, 
vicepreședinte al Comitetului foști
lor deținuți antifasciști, alți mem
bri din conducerile celor două or
ganizații, veterani din războiul 
antifascist, ofițeri superiori. Au 
luat parte Ante Ciudina, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei.

Dar, pesemne pentru a nu mer
ge prea departe cu răsfățul pu
blicului, Direcția I.Ï.B. a dispus des
ființarea liniei de troleibuz 1 Așa
dar s-au cheltuit zeci de mii de lei 
cu montarea liniilor electrice, cu 
„microgara" numai așa dintr-o 
toană ? Altfel nu înțelegem de ce 
amenajării respective i s-a desco
perit așa deodată inutilitatea.

La acest capitol — al absurdului 
— nici Direcția comercială a Ca- 
pițqlei nu se lasă mai prejos. Cu 
un an doi în urmă a amplasat în 
oraș cîteva chioșcuri model pentru 
vînzarea țigărilor. Cu o linie moder
nă, cu un colorit atrăgător, unitățile 
respective pe lingă că erau nece
sare, erau și frumoase. Dar... dir 
recțiq comercială a hoiărît ca ele 
să nu tie aprovizionate cu... tutun. 
Le-a lăsat așa, goale. Au fost chel
tuite mii de lei pentru a se face din 
chioșcuri elemente decorative, pur 
și simplu î Am văzut deunăzi unul 
din ele prins în lanțuri și în plase 
de sîrmă, încuiat cu lacătul. Ce 
să fie cu el ? Din surse neoficiale
am aflat că Direcția comercială a 
Capitalei intenționează să trans-

★
în ziua de 31 octombrie s-a îna

poiat în țară delegația Consiliului 
național al femeilor, condusă de 
tovarășa Suzana Gîdea, președinta 
C.N.F., care a participat la sesiu
nea Consiliului F.D.I.F. ținută la 
Salzburg între 26—29 octombrie 
1965.

★
Duminică dimineața a sosit în 

Capitală, venind de la Belgrad, 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România. Timp de două 
săptămîni, ansamblul a întreprins 
un turneu în R.S.F. Iugoslavia. 
Pretutindeni, în cele 10 orașe iu
goslave unde a prezentat specta
cole, ansamblul armatei noastre 
a obținut un binemeritat succes 
de public.

A
în zilele de 30—31 octombrie, în 

localitatea Abrud, regiunea Cluj, a 
avut loc o sesiune științifică orga
nizată de Societatea de istorie și

Direcția generală 
și pulsul 
producției

(Urmare din pag. I)

Menționez, de asemenea, că 
s-au format colective alcătuite din ca
dre de specialitate care îți desfășoară 
nemijlocit activitatea în fabrici șl uzine, 
ajutînd conducerile tehnico-admlnls- 
trative In aplicarea celor mal eficiente 
măsuri pentru îndeplinirea planului 
pe acest an. Un asemenea colectiv 
ajută conducerea Combinatului chi
mic din Craiova pentru punerea 
la punct a unor instalații de la fa
bricile intrate în funcțiune, care 
mai prezintă anumite deficiențe în 
exploatare. Alt grup de specialiști 
sprijină colectivul Combinatu
lui de îngrășăminte cu azot din 
Piatra Neamț în îmbunătățirea ca
lității produselor. Desigur, atenția 
direcției noastre generale, a spe
cialiștilor care merg în întreprin
deri se va orienta nu numai în 
direcția realizării cantitative a 
planului, ci și spre respectarea ri
guroasă a condijiilor de calitate. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît în 
anumite întreprinderi, chiar și din
tre cele care-și îndeplinesc planul, 
nivelul calitativ al unor produse 
nu corespunde exigențelor.

In prezent, centrul activilăjii direc
ției noastre generale este mutat In 
fabrici șl secții. Aceasta înseamnă 
mai puține adrese și telefoane, 
un sprijin mai direct în ridicarea 
activității economice și financiare a în
treprinderilor. Esențial este ca pre
zența colectivelor de specialiști în 
fabrici și uzine să nu ducă la în
mulțirea ședințelor. Dimpotrivă,

Estetica 
și mobilierul 
străzilor

(Urmare din pag. I)

filologie, filiala Cluj,, consacrată 
împlinirii a 181 de ani. de la înce
puturile mișcării țărănești condusă 
de Horia, Cloșca și Crișan. La se
siune au fost prezentate peste 20 
de comunicări pe teme istorice, fi
lologice și etnografice.. Cu acest 
prilej a luat ființă subfiliala So
cietății de istorie și filologie Cîm- 
peni-Abrud, care își propune stu
dierea trecutului istoric și cultural 
al regiunii Munților Apuseni. 
Membrii subfilialei vor aduna ves
tigii și documente istorice, vor în
tocmi lucrări de toponimie locală.

(Agerpres)

Lista de ciștiguri
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI DIN 31 octombrie 
1985

’S p
Kö
Șo 
z

Oblig, 
ctșttgătoare

Valoare» 
ctștigurtlor

aerls nr parțială totală

1 24 889 50 100 000 100 000
1 18016 11 75 000 75 000
1 02 299 10 50 000 50 000
1 36 769 02 25 000 25 000
l 20 585 19 10 000 10 000

l 19 114 48 5 000
1 29 740 40 5 000
1 31 351 01 5 000
1 33 401 16 5 000
1 34 749 43 5 000
1 41 549 41 5 000
1 49 238

Termi
nația 
seriei

03 5 000 35 000

60 043 11 2 000
60 508 03 2 000
60 903 50 2 000 160 000
60 403 48 l 000
60 800 46 1 000 120 000

600 07 35 800
6D0 49 39 800
600 70 25 800 1 440 000

2 112 TOTAL ; 2215 000

ne-am propus să limităm numărul 
lor la strictul necesar, astfel îneît 
cadrele de conducere, inginerii, 
muncitorii să-și poată consacra în
treaga activitate realizării sarcini
lor de plan.

— Ce întreprinde direcția 
generală pentru ca pînă la sfîr- 
șitul anului să intre în funcțiu
ne noile capacități de producție 
planificate ?

— Ne-am îndreptat cu precăde
re atenția spre marile unități — 
combinatele chimice de la Craiova 
și Tg. Mureș — deoarece produc
ția acestora va avea o pondere în
semnată în planul pe anul viitor. 
Delegați din partea ministerului 
nostru au mers în întreprinderile 
furnizoare pentru a accelera livra
rea utilajelor și aparaturii con
tractate. De asemenea, recent am 
definitivat împreună cu proieçtan- 
ții unele soluții tehnice de execuție. 
Cadre tehnice din conducerea di
recției generale au primit în mod 
special sarcina de a rezolva, îm
preună cu proiectantul și construc
torul, principalele probleme care 
se ivesc pe șantierele respective. 
Totodată, ele urmăresc desfășura
rea probelor tehnologice și respec
tarea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor unități. La Fa
brica de mase plastice din Iași au 
fost analizate posibilitățile de a ac
celera ritmul de montaj al unei 
prese și al instalației pentru plăci 
ondulate din policlorură de vinii. 
La Fabrica de mase plastice din 
Buzău s-au luat măsuri pentru pu
nerea în funcțiune, cu 45 de zile 
mai devreme, a instalației de fa
bricat saci din polietilenă.

Concentrarea eforturilor munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
spre valorificarea din plin a rezer
velor producției, aplicarea cu per
severență a măsurilor tehnice și 
organizatorice vor da posibilitatea 
să încheiem acest an cu rezultate 
bune în îndeplinirea planului.

forme chioșcurile de tutun în pos
turi de supraveghere a circulației 
auto. Promitem să urmărim cu a- 
tenție evoluția tutungeriilor model.

Amenzile salvatoare
Pentru a trage concluziile nece- 

sare asupra celor inserate aiqi, am 
făcut o vizită tovarășului ing. Ion 
Vulpe, adjunctul arhitectului-șef al 
Capitalei. După ce i-am expus 
faptele, tovarășul Vulpe a con
chis : „Ce e simplu, e frumos. Si
gur — a continuat el -— nimeni 
nu susține uniformizarea, dar nu 
e bine să facem sorcove din ele
mentele stradale, nu e bine ca a- 
cestea să fie amplasate alandala, 
nu e bine să trecem nepăsători pe 
lingă aspectele care urîțesc ora
șul’...

— Atunci, anm e bine ? — l-am 
întrebat.

— E bine ca toate instituțiile, în
treprinderile și organizațiile comer
ciale. care vor să afișeze, să plan
teze etc. pe arterele de circulație 
elemente stradale de utilitate pu
blică, să vină în prealabil la noi 
(la secția de arhitectură și siste
matizare a Capitalei — n.n.) ca șă 
le dăm avizul. Nu prea vin însă...

— Și dacă nu vin ?
— Dăm amenzi.
Cu aceasta discuția a luat sfîr

șit. O discuție care, după cum e 
lesne de înțeles, nu lămurește lu
crurile. Sperăm însă că ea va fi 
dusă pînă Ia capăt la Sfatul popu
lar al Capitalei, căruia îi stă în 
putință să impună ca legile esteti
cii să-și spună cuvîntul șl în do
meniul amenajării și mobilării stră
zilor.



La New York, numeroși cetățeni, printre care mulțl tineri, s-au adunat in fața 
Curții Federale de Justiție pentru a protesta • împotriva trimiterii de trupe în 
Vietnam. Comentînd demonstrațiile de mare amploare din întreaga țară, ziarul 
„Frankfurter Rundschau” subliniază: „Tineretul Âmericli se răzvrătește împotriva 

războiului din Vietnam”

„O politică greșită
wși amorală“

650 de universitari împotriva agresiunii 
americane din Vietnam

NEW YORK 31 (Ager- 
■ pres). — „încetați vărsa

rea de sînge în Vietnam ! 
Domnule președinte, nu 
sprijinim politica dv. în 
Vietnam !“, se spune în- 
tr-o scrisoare deschisă 
publicată în ziarul „NEW 
YORK TIMES“, semnată 
de 650 de profesori și alți 
membri ai corpului didac
tic de la universitățile Co
lumbia, Harvard, din New 
York, Boston și de la alte 
universități din S.U.A. —• 
în total 24 de universi
tăți și circa 30 de colegii 
importante ale țării.

Războiul din Vietnam, 
se spune în scrisoare, a- 
duce oamenilor tot mai 
multe suferințe, distru
geri. Acum un an în Viet
namul de sud era război 
civil. Astăzi el s-a trans
format într-un război dus 
de Statele Unite împotri
va mișcării revoluționare 
din Vietnam.

Poporul vietnamez, in
dependent de vederile po
litice ale unor anumiți oa
meni, a devenit victima 
bombardamentelor și in-

se pricinuiesc 
vietnamez mari

scrisorii cer 
vărsării de sîn-

cendiilor. Poporul ameri
can, se subliniază în scri
soare, este profund îngri
jorat de faptul că în nu
mele lui 
poporului 
suferințe.

Autorii 
încetarea
ge în Vietnam, încetarea 
bombardamentelor și a 
tuturor operațiilor milita
re ofensive. „Dați po
porului vietnamez posibi
litatea de a-și găsi căile 
proprii către pace, așa 
cum i s-a promis prin 
acordul de la Geneva din 
1954, independent de for-

ma de guvernământ pe 
care șî-o va alege el", se 
subliniază în scrisoare.

Amenințările împotriva 
acelora care condamnă 
politica guvernului în 
Vietnam nu ne vor împie
dica să ne pronunțăm îm
potriva acestei „politici 
greșite și amorale". Vom 
stimula pe colegii și stu
denții noștri, subliniază 
autorii scrisorii, să acțio
neze împotriva acestei po
litici. Ne pronunțăm fățiș 
și cu energie împotriva 
politicii promovate de gu
vern în Vietnam, conside- 
rînd că „numai în felul a- 
cesta putem să ne aducem 
contribuția la realizarea 
păcii și la apărarea inte
grității morale a națiunii 
noastre".

Un „incident"
care a costat
zeci de vieți

Revendicările
patrioților
laoțieni

KHANG KHAY 31 (A- 
gerpres). — Prințul Sufa- 
nuvong a adresat copre
ședinților Conferinței de 
la Geneva pentru Laos o 
scrisoare în legătură cu 
hotărîrile Conferinței na
ționale politice consulta
tive care s-a desfășurat 
recent cu participarea re
prezentanților Partidului 
Neo Lao Haksat și forțe
lor patriotice neutraliste.

Scrisoarea subliniază că 
extinderea acțiunilor mi
litare ale Statelor Unite 
în întreaga Indochină a 
dus la agravarea situației 
din Laos, constituind în 
același timp un pericol 
pentru pacea și securita
tea din A.sia de sud-est. 
Se reafirmă hotărîrea con
ferinței de a apăra suve
ranitatea, independenta, 
pacea, neutralitatea, uni
ficarea și integritatea te
ritorială a Laosului și de 
a duce o luptă hotărîtă 
împotriva diferitelor for
me de intervenție și agre
siune în Laos. Conferința 
a cerut încetarea acțiuni
lor agresive imperialiste 
împotriva Laosului, re
tragerea întregului per
sonal militar al S.U.A. și 
a armelor, încetarea folo
sirii Tailandei și Vietna
mului de sud ca trambu
lină pentru intervenția în 
Laos și restabilirea struc
turii organizatorice și 
principiului unanimității 
a celor trei părți din gu
vernul de uniune națio
nală.

intilnire intre
*■

VIZITA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE

ÎN R. P. 0 ■

APOSTOL 
COREEANA

PHENIAN. — Trimisul 
special I. Cîrje transmi
te : Continuîndu-și vizita 
în R.P.D. Coreeană, tova
rășul Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, și persoanele care 
îl însoțesc au sosit dumi
nică dimineață la Ham- 
heung. în gara împodo
bită cu drapelele de stat 
ale celor două țări, oaspe
ții români au fost întîm- 
pinați cu căldură de nu
meroși locuitori ai orașu
lui. Erau de față conducă
tori ai organelor locale 
de partid și de stat și ai 
organizațiilor obștești.

Oaspeții români au vi
zitat la Hamheung fabri
ca de vinalon „8 Februa
rie", unde muncitorii 
le-au făcut o primire 
entuziastă. Apreciind ca-

litatea instalațiilor fabri
cii, care sînt de pro
ducție autohtonă, tovară
șul Gheorghe Apostol a 
remarcat că aceasta este 
rodul politicii juste a 
Partidului Muncii din Co
reea și a guvernului co
reean în construirea so
cialismului. La încheierea 
vizitei la fabrica de vina
lon, tovarășul Gheorghe 
Apostol a oferit muncito
rilor fabricii un dar din 
partea oamenilor muncii 
români.

★
La 1 noiembrie se îm

plinesc 20 de ani de la a- 
pariția ziarului „Nodon 
Sinmun", organ al Comi
tetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea.

Cu ocazia aniversării, 
redacția ziarului „Scînteia" 
a adresat redacției „Nodon 
Sinmun“ o telegramă de 
felicitare.

PROBLEMA RHODESIANĂ

Certă a rămas
incertitudinea

Astăzi, în Republica Algeriană Democratică și Populară se sărbătoresc 11 ani de 
la începerea războiului de eliberare de sub jugul colonial — „Ziua națională" a 

țării. In fotografie : Vedere din Alger

ALGER. Duminică după- 
amiază, la Alger și-a con
tinuat lucrările reuniunea 
miniștrilor de externe din 
țările afro-asiatice. Ca și 
sîmbătă seara, în cadrul 
reuniunii au fost discutate 
probleme legate de cea 
de-a doua conferință afro- 
asiatică la nivel înalt, pro
iectată pentru a fi convo
cată la 5 noiembrie a.c.

După cum s-a 
în regiunea Rio 

Columbia for- 
desfă-

BRAZZAVILLE. Intr-un comunicat comun dat publi
cității sîmbătă seara cu ocazia vizitei la Leopoldville a 
ministrului afacerilor externe al Congo (Brazzaville), 
Charles David Ganao, se arată că Congo (Leopoldville) 
și Congo (Brazzaville) au hotărît să constituie comisii 
de experți însărcinate cu studierea problemelor referi
toare la „reluarea traficului pe fluviul Congo, stabili
rea de relații diplomatice, economice și comerciale în
tre cele două Congouri".

asigurarea locului 
că.

de mun-

31 oc- 
afaceri- 
Franței,

tele și vicepreședintele 
republicii, 9 senatori și 104 
deputați. După cum trans
mite agenția France Presse, 
în timpul campaniei elec
torale s-au înregistrat pînă 
acum 21 de asasinate în 
rîndul oamenilor politici. 
Numai în cursul zilei de 
sîmbătă în regiunea Ilocos 
au fost semnalate 5 asasi
nate.

MOSCOVA. La 
tombrie ministrul 
lor externe al 
Couve de Murville, a sosit 
la Soci împreună cu per
soanele care-1 însoțesc în 
călătoria pe care o între
prinde în Uniunea Sovieti
că. In aceeași zi, Alexei 
Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Anastas Miko- 
ian, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-au primit pe 
oaspetele francez.

BOGOTA, 
mal anunțat, 
Cliiquito din 
țele guvernamentale 
șoară ample acțiuni pentru a
înăbuși mișcarea țărănească. 
Avioane cu reacție bombar
dează continuu orașele șl sa
tele regiunii. Țăranii organi
zați în detașamente opun 
însă o rezistență sporită. 
Trupele guvernamentale 
suferit pierderi grele.

nuă să sprijine rezoluția 
adoptată de Adunarea 
Generală a O.U.A. în le
gătură cu Rhodesia, cere 
anularea constituției rho- 
desiene din 1961, elibera
rea deținuților politici și 
organizarea unei 
rințe 
unei 
care 
derii 
din Rhodesia“.

LONDRA 31 (Agerpres). 
— într-o declarație fă
cută de primul ministru 
englez, Harold Wilson, la 
sosirea la Lagos se arată 
că Marea Britanie va fo
losi „toate mijloacele 
constituționale și legale 
pentru reglementarea 
problemei rhodesiene". 
Primul ministru britanic 
a adăugat că „contactele 
sale cu cei 120 lideri rho- 
dosieni, și îndeosebi cu 
Nkomo și Sithole, au lăsat 
porțile deschise pentru o 
reglementare a problemei 
care ar putea da satisfac
ție întregului popor rho- 
desian". Wilson nu a pre
cizat, totuși, care sînt ele
mentele noi obținute în 
cursul vizitei sale în Rho
desia.

Primul ministru Harold 
Wilson a făcut duminică 
o escală la Accra, în drum 
spre Londra. El a avut o 
întrevedere cu președin
tele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, cu care a dis
cutat, printre altele, pro
blema Rhodesiei. O mare 
mulțime l-a întîmpinat 
pe premierul britanic cu 
pancarte pe care erau in
scripții: „Jos independen
ta unilaterală“, „Marea 
Britanie trădează Com- 
monwealthul“. Guvernul 
Ghanei a dat publicității 
duminică o declarație în 
care își exprimă poziția 
față de problema rhode- 
siană. In declarație se a- 
rată că președintele Gha
nei, Nkrumah, i-a decla
rat premierului britanic 
Wilson că „Ghana conti-

confe- 
pentru elaborarea 

noi constituții, la 
să participe toți li- 
partidelor politice

au

La Palermo a 
grevă de mari 
a muncitorilor

3-ROMA. 
vut loc o 
proporții 
din industrie și a lucrăto
rilor agricoli din întreaga 
regiune. Greviștii revendi
că majorarea salariilor și

MANILA. La 9 noiem
brie vor avea loc alegeri 
în Filipine. Cu această o- 
cazie vor fi aleși președin-

NEW YORK. Guvernato
rul orașului Tokio, Ryotaro 
Azuma, care întreprinde o 
vizită în Statele Unite, a 
declarat sîmbătă, în locali
tatea Raleigh din statul Ca
rolina de nord, că Organi
zația Națiunilor Unite tre
buie să recunoască dreptu
rile legitime ale R. P. Chi
neze. El a arătat că R. P. 
Chineză trebuie să-și ocupe 
locul în O.N.U., deoarece 
„este greu să se ignore o 
țară cu o populație așa de 
mare, a cărei opinie tre
buie, în mod necesar, să 
fie recunoscută".

In localitatea Cartagena (Columbia) a avut loc Ieri o puternică explozie. Au 
murit 47 de persoane șl multe altele au fost rănite

si ai P. M. U. P.f
MOSCOVA 31 (Ager

pres). — Agenția TASS 
anunță că între 29 și 30 
octombrie, în R.S.S. Bie
lorusă a avut loc o întîl- 
nire între conducători 
ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai 
Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Din partea 
P.C.U.S., la întîlnire au 
participat : L. I. Brejnev, 
K. T. Mazurov, I. V. An
dropov și V. N. Novikov, 
iar din partea P.M.U.P. 
Wladyslaw Gomulka, J. 
Cyrankiewicz, Zenon Kli- 
szko și S. Jedrychowskl.

Conducătorii P.C.U.S. și 
ai P.M.U.P. au făcut un 
schimb de păreri despre 
relațiile dintre cele două 
partide și state, despre si
tuația internațională și 
probleme actuale ale miș
cării comuniste și munci
torești mondiale.

MOSCOVA. Barito
nul român Nicolae 
Herlea, care a inter
pretat pe scena Tea
trului Mare rolul lui 
Figaro din opera 
„Bărbierul din Sevil
la" de Rossini, s-a 
bucurat de un succes 
excepțional.

populațiaSAIGON 31 (Agerpres). 
— Agenția U.P.I. rela
tează că sîmbătă seara 
două avioane americane 
de tipul „Skyraider“ au 
bombardat din greșeală 
localitatea Be Duc, pro
vincia Birih Dinh, din 
Vietnamul de sud. Acest 
nou „incident", cum îl de
numește agenția america
nă, a costat viața a 48 de 
locuitori, printre care fe
mei, bătrîni și copii. Alte 
55 de persoane au fost ră
nite.

Ca urmare a nemulțu
mirii provocate în rîndu- 
rile opiniei publice de a- 
cest nou bombardament 
asupra populației civile, 
generalul William West
moreland, comandantul 
trupelor americane din 
Vietnamul de sud, a con
vocat o reuniune a mili
tarilor americani pentru 
a discuta acest caz. El a 
declarat că de la 20 sep
tembrie pînă în prezent 
au fost comise 19 aseme
nea „greșeli", cînd bom
bele americane au decl-

mat 
vietnameză, 
„practic" al acestei 
uniuni a fost o declarație 
în care se spune că „ase
menea erori sînt imposi
bil de prevenit".

Agențiile de presă a- 
nunță de asemenea că 
sîmbătă seara și dumini
că, un uriaș incendiu a 
mistuit 81 000 galoni de 
gazolină pentru tancuri 
și avioane din depozitul 
american de combustibil 
de la aeroportul din Sai
gon. (1 galon egal 4,621 li
tri). Toate cercetările în le
gătură cu cauzele incen
diului au rămas infruc
tuoase.

civilă sud- 
Rezultatul

re-

RECIPROC

și gazetei, în 
sa formulă, i-a 
ceasul. Prima lo- 
a fost concedie- 
lui Schasiepen,

De ce n-a

(Urmare din pag, I)

exploatări

Borinage pierde 28 la sută și cine profită
din populația activă

ani de 
apli- 

de la 
naștere

mi
cite 

în 
au 

ba-

în 1957 
Centru,

Beame a 
Lindsay nu 
mic din 
financiare
șului, nedîndu-și sea
ma de importanta New 
Yorkului.

C. E. C. 0. ordonă,

VARȘOVIA. A fost sem
nat un program privind co
laborarea culturală și știin
țifică dintre Austria și Po
lonia pe următorii doi ani.

supraviețuit 
S V">/**• » • 

în formula 
nouă ?

Ziarul vesf-berlinez 
„Spandauer Volksblatt* 
(S;V.) îți schimbase li
nia politică. Unul din 
coedilori, Schasiepen, 
voia să facă din el 
unicul ziar „neconfor- 
misf’ din Berlinul occi
dental, care să acțio
neze în favoarea unei 
politici realiste în pro
blema germană. Ziarul 
ținea să devină tribu
na acelor cercuri din 
Berlin ale partidului 
social-democrat care 
nu sînt de acord cu 
orientarea imprimată 
acestuia de liderul său 
Brandt. Sub acest as
pect nou, ziarul a gă
sit repede ecou în rîn- 
durile unor intelectuali, 
ale studențimii, între 
membrii de rînd ai sin
dicatelor. Dar n-a trecut 
mult 
noua 
sunat 
vifură 
rea 
după care a urmat de
barasarea de alți re
dactori care „deran
jau". Săptămîna trecu
tă, redactorul politic 
Reisner a fost informat 
că „îi este interzis ac
cesul Ia ziar". Protes
tul unor colaboratori a 
fost zadarnic. Expo
nent ai aripii de 
dreapta a partidului 
social-democrat au in
sistat pe lîngă redac
ție ca toți „cei ce stri
că dispoziția altora" să 
fie îndeparfaji. Și ast
fel „Spandauer Volks
blatt" a redevenit co
tidianul anodin șters 
dinainte. în Berlinul 
occidental, ca și în 
R.F.G., — a comentat 
ziarul „Le Monde"
acest caz — „crima
neconformismului 
se iartă*.

Eva SZABO

CÂNDIDAȚII
se Învinuiesc

Cu trei zile înaintea 
alegerilor municipale, 
cei doi candidaji la 
funefia de primar al 
New Yorkului, Abra
ham Beame, din partea 
Partidului democrat, și 
John Lindsay, din par
tea Partidului republi
can, au vorbit la un 
post de televiziune 
din New York. Lindsay 
îl învinuiește pe celă
lalt pretendent, în pre
zent controlor al finan
țelor orașului, de toate 
racilele existente la 
New York : străzi mur
dare, școli dărăpănate 
și spitale neglijate. El 
a spus că New Yorkul 
a devenit „capitala 
mondială a heroinei", 
din cauza economiilor 
pe care Beame a vrut să 
le realizeze pe seama 
bugetului consacrat 
împiedicării traficului 
cu aceste stupefiante. 
Răspunzînd la critici, 

arătat că 
pricepe ni- 
problemele 
ale ora-

Numai în cinci 
punerea în 

care a Trafatului 
Roma, care a dat 
Pieței comune, au murit în 
Belgia 61 
niere. Din 15 mine 
se aflau 
bazinul din 
rămas trei ; din 52 în 
zinul Charleroi, au rămas 
28; în Liège, 16 din 26; în 
Mons, 4 din 20. In Belgia 
întreagă, din 120 de mine 
— numai 58. „Mine neren
tabile’ — a hotărît o re
zoluție semnată într-unul 
din elegantele birouri ale 
sediului Pieței comune 1

pînă în 1964, numai în ba
zinul din Sud, numărul or
tacilor s-a redus la 50 000. 
în 1958 erau de două ori 
mai mulți. Trei mii de bo- 
rini trec zi de zi frontiera 
pentru a lucra în Franța. 
Borinage era bazinul car
bonifer al Hainaut-ului, ini
ma de foc a provinciei. In
tre 1958—1965, Borinage a 
pierdut 28 la sută din 
populația lui activă.

De parcă l-ar fi mistuit o 
explozie de grizu. Declan
șată de rezoluția așternută 
într-un elegant birou al 
Pieței comune...

LONDRA. Ca urmare a 
secetei, cea mai puternică 
din ultimii 50 de ani, .zeci 
de mii de locuitori ai Re
publicii Sud-Africane sufe
ră de foame.

„Hainaut de fier, de căr
buni, de foc...”. Așa spu
neau versurile poetului. 
Dar azi? Cînd soarele se 
stinge, în miez de toamnă, 
totul se usucă: frunzișul co
pacilor, florile, iarba. Căr
bunii sînt soarele furnale
lor, al laminoarelor, al 
cocseriilor, al fabricilor de 
ciment, al fabricilor de ce
ramică, al fabricilor de 
sticlă. Mina de la Brac- 
quegnies s-a închis ; au 
amuțit și cuptoarele celor 
două fabrici de ciment din 
Cronfestu. în total, trei mii 
de muncitori rămași fără 
lucru. Din 1957 pînă la sfîr- 
șitul anului 1962, din 
159000 de mineri belgieni 
au rămas 88 000. Din 1963

Am văzut mina „André 
Dumond' din Genk — o 
mină ultramodernă. Ascen
sorul gonește ca un bolid, 
cu 60 km pe oră, încărca
rea și descărcarea vagone- 
telor se efectuează auto
mat. Cabluri de aerație 
(dar și măști contra ga
zelor), stații și substațil 
electrice, instalații de de
versare și de pompare 
a apei pînă la suprafa
ță, instalații de răcire. Pre
țul de cost însă apasă des
tul de greu asupra calcule
lor de rentabilitate.

Inginerul șef, François 
Nellissen, este omul care 
știe să-|i facă accesibile 
diferitele probleme ale in
dustriei carbonifere bel
giene.

— Spuneați că exploata-

rea noastră este bine utila
tă. Și noi credem că am gă
sit soluții Interesante, co
respunzătoare conformației 
geologice a Campinei. Dar 
instalațiile sînt foarte costi
sitoare. La noi, spre deose
bire de alte exploatări, 
procentul de muncitori bel
gieni este de 40 la sută 
(se caută mînă de lucru cît 
mai ieftină). In mină avem 
douăzeci și șapte de na
țiuni : turci, marocani, spa
nioli, greci, italieni, un ade
vărat turn Babei. Instabili
tatea industriei carbonifere 
a determinat fuga mineri
lor belgieni, care caută o- 
cupații mai sigure. Anul tre
cut au fost recrutați 16 504 
muncitori noi în Belgia, dar 
numai 737 erau belgieni.

11 întrerup : — Mi se pare 
că aici există o contradic
ție. Pe de o parte se con
cediază mineri, prin închi
derea unui număr din ce în 
ce mai mare de exploatări. 
Pe de altă parte, se importă 
mînă de lucru străină, mai 
puțin calificată. N-ar fi mal 
indicat să folosiți mineri 
rămași fără lucru î

— Observația este, apa
rent, logică. Dar dacă stră
inii sînt flotanți, belgienii 
iămîn. Pentru ei, problema 
se pune sub aspectul esen
țial, adică al perspectivei. 
Or, ei se tem că, din cauza 
concurenței, mineritul în 
Belgia și-ar pierde din 
perspectivă. S-a ajuns la si
tuația în care tona de căr
bune american revine cu 
3—4 dolari mai ieftină de- 
cît cărbunele produs în ță
rile C. E. E. în aceste con
diții, problema pentru pa
tronat se pune din punctul 
de vedeie al rentabilității. 
Și cum politica energe
tică este, prin existența 
C. E. C. O., o politică co
munitară, producătorii pri
mesc — în urma deciziei 
înaltei Autorități a Comu
nității — subsidii naționale 
pentru a închide exploată-

rile deficitare șl a proceda 
la reechiparea tehnică a ce
lor mai favorizate. Astfel, 
mari capacități de produc
ție sînt sortite dispariției. 
Problema prețului nu este, 
așadar, atît o problemă e- 
conomică, cit una politică.

Inginerul Albert Verdonck, 
directorul general tehnic al 
exploatărilor carbonifere 
din bazinul Borinage, duce 
însă mai departe raționa
mentul : — Azi, cărbunele 
american este mai ieftin. 
Dar dacă vom continua să 
închidem minele, dacă vor 
vedea că țin în mînă Piața 
comună, producătorii ame
ricani îșl vor impune pre
țurile, întrucît nu vor mal 
avea concurență. Atunci va 
trebui să vedem ce vom 
face.

brici de bere — Brasseries 
de Ghlin — în stînga auto
străzii spre Bruxelles. în 
dreapta noastră, Comptoir 
Métallurgique Européen, fa
brica de carton ondulat, u- 
zinele „Verlico" pentru pro
ducția industrială de fla
coane, una din cele mai 
moderne în această specia
litate. Efortul de reconver- 
siune al investițiilor 
evident. Mai greu, 
sigur, este procesul 
adaptare a minerului 
a inginerului miner 
specificul producției
bere, de carton, de articole 
de cauciuc sau de sticlă. 
Ce este însă de făcut ? E- 
xistă doar hotărîrea ca pro
ducția Borinage-ului 
scadă de la 1 178 000
la 500 000 tone, iar aceea 
a bazinului Centru de la 
3,5 milioane, de asemenea, 
la 500 000. Pentru motive de 
„însănătoșire"...

este 
de- 
de 

sau 
la 
de

să 
tone

Mineri la fabrica de bere

Direcția bazinului carbo
nifer Borinage se află pe 
rue de Cache-Après. în ju
rul el șerpuiesc ulițele în
guste și mizere ale ortaci
lor. La volanul mașinii sale, 
directorul general Ver
donck continuă să-mi vor
bească. Anii trecuți aici 
s-au descoperit noi zăcă
minte bogate. Au și început 
săpăturile, dar tocmai cînd 
se pregăteau să organizeze 
inaugurarea puțului au tre
buit să-l abandoneze.

Cînd am ajuns pe locul 
fostei exploatări carboni
fere de la Ghlin, directorul 
general Verdonck mi-a 
spus :

— Aici, în zona Ghlin- 
Baudour se face reclasarea 
personalului concediat.

Ne întîmpină un șir de 
construcții noi, concepute în 
linii moderne, drepte, aera
te : uzinele Pirelli și uzina 
de fol de aluminiu „Aleuro- 
pe' (capital belgo-amerl- 
can), urmate de clădirea 
zveltă, elegantă, a noii fa

larg și cenușiu este în
soțit de iluviul aerian 
al fumului negru care mar
chează prezența cocserii
lor, a rafinăriilor, a fabrici
lor de textile, a fabricilor 
de mașini. Peste tot, furna
lele înalte, marile cuptoare, 
instalațiile complicate ale 
laminoarelor aduc un oma
giu cărbunelui — „energia 
sigură" a industriei. Dar...

Era în preajma alegeri
lor și totuși se anunțau noi 
închideri de mine. La Gel
senkirchen, cei 2 700 de or
taci ai minei „Dahlbusch" 
au rămas fără lucru. Trei 
mii de mineri de la „Kai- 
serstuhl'-Dortmund au fost 
zvîrliți pe drumuri. In bazi
nul Ruhrului, alte douăzeci 
de mine erau puse pe lista 
neagră, alți 50 000 de ortaci 
cădeau victimă „planului 
pe termen lung' al grupu
lui interexecutiv.

se iidi- 
gazului 
sută și 
la 3—5

Are viitor cărbunele?
Victime ale „planului

pe termen lung“
Cerul era însorit, cînd am 

ajuns la Oberhausen. Pe 
frontispiciul unui zgîrie- 
nori de beton și sticlă, o 
mare firmă de neon domină 
orașul, amintind că ne a- 
flăm pe valea Rinului, în 
inima de cărbuni și oțel a 
Germaniei occidentale : 
„Ruhrkohle, sichere ener
gie' („Cărbunele Ruinului, 
energie sigură")... Desigur, 
o firmă dinainte de 1961. 
După 1961, cuvintele aces
tea sentențioase au un iz 
ironic. In anul 1961, gru
pul interexecutiv „energie" 
creat de Consiliul special 
al miniștrilor C.E.C.O. a 
condamnat la închidere 
mine din Ruhr.

La Duisburg, Düsseldorf, 
Köln, peste tot, fluviul

In bazinul Ruhr-ului zac 
peste 15 milioane tone 
de cărbune nefolosite, hal
dă după haldă, halucinant 
peisaj al închiderii minelor. 
Este „spirala diabolică" a 
creșterii stocurilor, despre 
care vorbește directorul 
general al Asociației în
treprinderilor carbonifere 
din Ruhr, Keyser. In cursul importante, 
convorbirii, el și-a exprimat 
părerea că oricît ar crește 
rolul altor surse de com
bustibil — petrol, gaze — 
într-o perioadă cînd revo
luția tehnico-științifică spo
rește enorm necesitățile de 
energie, rolul cărbunelui ră- 
mîne important. Dezvolta
rea transporturilor, a car- 
bochimiei, a industriei, în 
general, pledează pentru 
menținerea minelor de căr
bune.

După aprecierile Comuni
tății — a spus interlocutorul 
meu — necesitățile noastre

de energie în 1965 sînt de or
dinul a 570 milioane tone 
echivalent cărbune, în 1970 
se vor ridica la 700 mili
oane, iar în 1975 la 847 mi
lioane. După aceleași pre
viziuni, în 1975 partea pe
trolului în consumul de e- 
nergie ar trebui să 
ce la 50 la sută, a 
natural la 8—10 la 
a energiei atomice
la sută. Dacă toate aceste 
previziuni ar fi perfect 
științifice, dacă programul 
nu va fi stînjenit nici cu 0,1 
la sută — și încă nu se jus
tifică abandonarea cărbu
nelui.

— Poate că este vorba 
de teama epuizării rezer
velor ?

— Cu atît mai puțin. Re
zervele din Ruhr sînt si
gure pentru aproape 300 
de ani. Cele din Savre, 
pentru o sută de ani. în 
Nord Pas-de-Calais, france
zii dispun de rezerve certe 
de aproape 116 000 milioa
ne tone, iar rezervele pro
babile ajung la aproape 
430 000 milioane tone. Nimia 
nu îndreptățește scepticis
mul cu privire Ia posibili
tatea asigurării pe multe 
veacuri a aprovizionării 
cu cărbune.

— Cine sînt principalii 
beneficiari ai acestei poli
tici ?

— Unele concerne mai

Ăm putut înțelege piese
le complicatei mașini de 
afaceri. Gazul natural din 
provincia Groningen, în O- 
landa, va costa 11 sau 12 
dolari tona echivalent căr
bune, adică va fi o ieftină 
sursă de energie. Concer
nele respective vor 
liga, deci, de două 
încasînd subsidii din 
chiderea minelor de 
buni și încasînd profituri 
din vînzarea gazului natu
ral. De pe urma morții mi
nelor, nu vor pierde „de- 
cît" minerii.

cîș- 
ori : 
în- 

câr-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii“ TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


