
RihHotecs

30 BANI4 PAGINILuni 11 decembrie 1967Anul XXXVII Nr. 7550
m

Au

îndeplinit

ÎNSEMNĂRI LA CONFERINȚA

eid

1 :

■ ■■ s > -'
< s» -a
0»

a'* ’ " ' ’ H'X
§2

PLANUL ANUAL

SIDERUR MINERII TEXTILIȘTII

La laminorul de tablă subțire 
din Galați a intrat de curînd 
în producție secția de cutat 
tablă. Operațiynile sînt com

plet automatizate
Foto : Agerpres

GIȘTII DIN DIN
REȘIȚENI ROVINARI DOROHOI

NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
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Un moment
de

întotdeauna în ma
rile momente ale 
vieții poporului ne 
gîndim 
simțim 
istoriei, pentru a ju
deca actul șl gestul 
prezent prin criteriile 
implacabile și infaili
bile ale destinului 
patriei, pentru a pu
ne față în față do
rințele și hotărîrile 
unei generații și ale 
unei epoci cu sensul 
general al istoriei a- 
cestui popor, pentru 
a păstra trează, lu
cidă, supremă, ase
meni unei legi care 
nu admite echivoc și 
știrbire, răspunderea 
celor care trăiesc 
față 
fost, 
lele 
care 
totul: număr, identi
tate, viață, clocot, 
pasiune, credință, 
putere, speranță în 
pămîntul, spiritul, 
graiul și idealul care 
se numesc România, 
patria noastră. Nici 
un eveniment, oricît 
de important ar pă
rea, nu poate deveni 
un moment în sine.

Conferința Națio
nală a partidului 
nostru este și va ră- 
mîne unul din marile 
momente ale istoriei 
patriei, mai întîl pen
tru că, integrîndu-se 
concepției fundamen
tale a viabilității ro
mânești- sudează 
două capitole de is-

la istorie, 
necesitatea

care 
de cel care au 
în toate seco- 
și mileniile, și 
și-au revărsat

istorie
Vibrația

Constantin CHIRIȚĂ

torie cu acea înțelep
ciune, grijă și răs
pundere care exclud, 
ab initio, uimiri și 
convulsii inutile și 
dăunătoare. Ideile și 
dezbaterile Conferin
ței sînt hotărîtoare ; 
mai mult decît atît : 
sint absolut nece
sare pentru viitorul 
patriei noastre, ele 
fundamentează feno
mene fără de care 
dezvoltarea societății 
ar însemna o hime
ră sau o simplă do
rință, și toate aceste 
idei și dezbateri, 
toate afirmațiile, în
trebările și negațiile 
s-au făcut cu mîne
cile suflecate, s-au 
făcut în casele noas- 

cu fa- 
s-au 

unde 
cîști- 
s-au

tre, împreună 
miliile noastre, 
făcut acolo 
muncim și ne 
găm existența,
făcut în adunări în
suflețite sau în dis
cuții calme, priete
nești, s-au făcut să
nătos și temeinic ; 
sute de mii, milioane 
de 
dit 
ca 
cu 
te.

oameni le-au gîn- 
și le-au cîntărit 
niște gospodari, 

mînecile sufleca- 
în lunile care au

precedat Conferința, 
fiecare confundîn- 
du-și persoana 
interesele lui cu 
teresele întregii 
țiuni. Și fiecare, 
care om de 
credință, fiecare 
care gîndește sănă
tos a descoperit în 
marile idei ale Con-

Și 
in- 

na- 
fie- 

bună 
i om

retu
noștinței

Radu BOUREANU
po-

S3 
se 
în-

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scînteii"). — Ieri prin reali
zarea a peste 20 000 tone oțel, 
7 000 tone iontă și a altor can
tități de produse siderurgice 
peste prevederile planului, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Combinatului siderurgic 
din Reșița și-au realizat pla
nul anual la producția marfă 
vîndută ?i încasată. InriTIuni, 
întreprinderile din regiune au 
realizat o producție suplimen
tară în valoare de 441 milioa
ne lei. 87,2 la sută din sporul 
de producție s-a realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii"). — Minerii din Ro- 
vinari. au extras zilele trecute 
ultimele tone de lignit din sar
cinile de plan pe acest an. 
Este un rezultat direct al or
ganizării științifice a produc
ției și a muncii, care a dus la 
ridicarea productivității mun
cii cu 16 Ia sută față de sar
cina stabilită. Minerii celui 
mai mare bazin carbonifer „la 
zi" al țării au obținut, tot
odată, o economie la prețul 
de cost de 3,4 milioane Iei și 
beneficii peste plan de 4,4 mi
lioane lei.

SUCEAVA (corespondentul 
„Scînteii"). — Colectivul Fa
bricii de confecții din Dorohoi 
și-a îndeplinit sarcinile anuale 
de plan la toți indicatorii cu 
aproape o lună de zile înainte 
de termen. Pînă la sfîrșitul a- 
nului vor fi produse peste 
plan peste 80 000 confecții, a 
căror valoare se ridică Ia pes
te 3 milioane lei. Succese deo
sebite au obținut muncitorii 
dorohoieni și la reducerea 
prețului de cost și sporirea 
beneficiului. Pe primele zece 
luni ale anului ei au realizat 
în plus beneficii a căror va
loare se ridică la 875 000 lei.
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Parafrazînd un vechi dicton latin, se 
poate spune că toate drumurile „ae
riene” duc la... Slatina. Nu este nici o 
exagerare. Ca nicăieri în țară, spre ora
șul cu o vîrstă de aproape 6 secole 
converg acum 5 magistrale electrice. 
Fie că se nasc în termocentrale, din fo
cul cărbunilor, sau sînt smulși apelor, 
kilowații aleargă neobosiți, cu viteze 
fantastice, urcînd și coborînd dantelăria 
argintată a sfîlpiior întinși zeci și sute 
de km peste cîmpuri, dealuri și munți. 
Această forță unică, născută în turbinele 
de la Ișalnița, București-sud, Luduș sau 
Argeș, se concentrează la Slatina, pen
tru a zămisli aluminiul românesc. Pu
terea instalată astăzi în perimetrul uzi
nei de aluminiu întrece cu mult pe cea 
a hidrocentralei de la Bicaz, fiind egală 
cu cea a Capitalei, care alimentează, 
după cum se știe, zeci de uzine și sute 
de mii de consumatori.

...Constructorii își amintesc, zîmbind, 
că la sosirea lor pe șantier, în 1963, o- 
rașul Slatina era uitima așezare urbană 
a patriei care moștenea o centrală de 
curent continuu. De atunci, multe eve
nimente au sărbătorit constructorii de 
aici.

Ultimul a avut loc înfr-una din zilele 
trecute. La ora 13,40, prin simpla ma
nevrare a unor butoane de la tabloul 
de comandă, energia electrică a pătruns 
în instalațiile primelor 12 cuve, din 
cea mai tînără hală de electroliză, con- 
semnînd o veritabilă premieră a alumi
niului românesc. In acel moment s-a 
încununat de un deplin succes munca 
rodnică desfășurată pe parcursul a 19 
luni. Momentul impunea, așadar, o re
trospectivă. S-o parcurgem împreună 
cu constructorii, cu harnicul colectiv 
al uzinei slătinene...

de milioane
PERFORMANTA CONSTRUCTORILOR 

DE LA SLATINA

★

Nu mai trebuie demonstrată necesi
tatea mereu crescîndă a producției de 
aluminiu pentru orice industrie moder
nă, materie primă de neînlocuit în dez
voltarea electrotehnicii și electronicii. 
Pentru economia noastră, intrarea în 
funcțiune a uzinei slătinene, la 30 iunie 
1965, trebuia să însemne, în acest sens, 
doar un început. Așa a și fost. Docu
mentațiile folosite la construirea prime
lor capacități de producție nu au avut 
timpul să se prăfuiască. Uzina s-a aflat 
și se află într-un continuu proces de 
dezvoltare. Pelicula cinematografică, în 
care erau prinse primele portrete de 
electrometalurgiști, mai era subiect de 
discuție cînd s-a trecut la extinderea 
uzinei. La 4 mai 1966 s-au început lu
crările la o altă hală de electroliză, la 
15 mai la cuptorul de coacere, la 19 
mai ia stația de redresori. Toate erau

prevăzute să intre In funcțiune în 1968. 
Dar iată că miile de constructori au 
cîștigat detașat bătălia cu timpul : eta
pa a doua a fost terminată cu 5 luni 
mai devreme. Economiștii uzinei au și 
calculat eficiența. In anul viitor se va 
obține o producție, peste prevederile 
planului cincinal, de 100 milioane lei 
și beneficii suplimentare de 30 milioa
ne lei. La export se asigură un plus 
de 18 milioane lei valută.

★ z
Cîșfigarea'In favoarea economiei a 

celor 5 luni nu ascunde o greșeală de 
programare a intrării în funcțiune. „Se
cretul" trebuie căutat în modul exem
plar de organizare a muncii, în colabo
rarea responsabilă a factorilor de pe 
șantier pentru fructificarea inițiativei și 
entuziasmului creator al oamenilor. Pe 
șantierul uzinei de aluminiu munca a 
primit atributul de științifică. Oamenii 
i-au imprimat această caracteristică nu 
prin vreun ordin administrativ, ci prin 
neobosite căutări, disciplină și studii. O 
investigare sumară ne va ajuta să înțe
legem panoramicul celor 19 luni de 
muncă intensă.

Ing. Boleslav Sanifki, șeful șantieru
lui, a venit la Slatina cînd excavatoarele 
scoteau infîile cupe de pămînt din fun
dația primei hale de electroliză :

— Nu acela a fost momentul care 
ne-a cerut maximum de încordare. Cel 
mai important s-a consemnat în perioa
da ultimelor două luni, cînd nimeni nu 
a știut ce este odihna, cînd viața noas
tră s-a confundat cu țelul final : pu
nerea în funcțiune. Fiecare om, de la 
muncitor pină la director, doreau cu ar
doare să-și respecte angajamentul luai 
în cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R.

Pe șantier, atributul de științific s-a

Dan BIȚICA

(Continuare în pag. a III-a)

leri, pe stadionul Republicii, atac al echipei Steaua la poarta formației Petrolul 
Foto : A. Cartojan

• FOTBAL : ECHIPA STEAUA — CAMPIOANA DE TOAMNA. 
DOUA REVANȘE MULT, 'AȘTEPTATE: RAPID — JUVENTUS 
(MIERCURI) } STEAUA — VALENCIA (JOI)
• RUGBI: IERI LA NANTES, FRANȚA—ROMANIA 11—3 (6—3)
• ȘAH : ULTIMELE PARTIDE IN SEMIFINALELE ,,EUROPENE
LOR" DE LA SOFIA (Tn pagina a lll-a)

Bucureștiul modern
Sîntem obișnuiți astăzi să 

înregistrăm modificările ra
pide petrecute în piețele 
sau pe străzile Capitalei 
noastre ca pe un fapt obiș
nuit, cotidian. Noile cartie
re, magistralele, spațiile 
verzi devin, imediat după 
darea lor în folosință, un 
cadru de utilitate publică 
și, implicit, ne sînt fami
liare. Intre senzaționalul 
informației privind marile 
obiective de perspectivă ale 
construcției urbane și în
scrierea în retină și rutină 
a imaginii lor curente, pre
făcute în realitate, se pe
trece o simțitoare mutație, 
ca de la concepție abstractă 
la existența vie și concretă. 
Acest proces ireversibil, 
care de cele mai multe ori 
scapă atenției noastre, nu 
este altceva decît însăși ac
țiunea de sistematizare în 
desfășurarea ei. Prin ce se 
exprimă, în momentul de 
față, înfăptuirea principii
lor schiței de sistematizare 
a Capitalei 7 In discuțiile 
purtate recent cu Alexan
dru Iosif, arhitect-șef ad
junct al orașului București, 
și Traian Stănescu, arhi- 
tect-șef al sectorului de sis
tematizare din Institutul 
„Proiect-București", am 
căutat să lămurim, pentru 
uzul cititorilor noștri, a- 
ceastă întrebare, dezvăluind

cîteva din acțiunile al că
ror rezultat va fi mîine la 
îndemîna fiecăruia.

Silueta sau siluetele ca
racteristice sînt elemente 
de primă importanță, ele 
contribuind în mare măsură 
la conturarea personalității 
arhitectural-urbanistice a 
unui oraș. Din acest punct 
de vedere, construirea unor 
edificii reprezentative pe 
cornișa Dîmboviței urmea
ză să joace un rol decisiv 
în îmbogățirea panoramelor 
oferite privirii din diferite 
puncte ale Capitalei. Ac
centuarea reliefului — mai 
ales în orașele de cîmpie — 
prin ridicarea de construc
ții pe înălțimi reprezintă, 
de altfel, o cunoscută re
gulă a compoziției urbane 
și contribuie la valorifica
rea potențialului edilitar al 
cadrului natural. Tocmai o 
asemenea perspectivă au în 
vedere studiile desfășurate 
în Institutul „Proiect-Bucu- 
rești" și aflate într-un sta
diu avansat, referitoare la 
amplasarea pe dealul Arse
nalului a unui amplu com
plex arhitectonic. El ar 
urma să cuprindă, printre 
altele, o sală polivalentă cu 
12 000 de locuri — destinată 
spectacolelor, întrecerilor 
sportive și altor manifestări 
publice — sediul Direcției 
centrale de statistică și, e-

ventual, un important hotel. 
Alături de celelalte obiecti
ve, aflate în plin șantier — 
Centrul de televiziune, In
stitutul politehnic etc. — 
complexul din dealul Ar
senalului va spori simțitor 
zestrea Bucureștiului cu 
dotări pe măsura cerințe
lor și prestigiului unei ca
pitale contemporane.

La modernizarea orașu
lui vor contribui numeroase 
elemente de artă monumen
tală și decorativă, ale căror 
amplasamente se află, de a- 
semenea, în discuție. Unde 
vor fi așezate ? Piețele A- 
viatorilor, Victoriei, 
Gheorghiu-Dej, Gării 
Nord sînt cîteva 
locurile probabile. In 
nele spații publice intens 
solicitate — cum ar fi in
tersecția Căii Griviței cu 
bd. 1 Mai sau piațeta de pe 
Calea Victoriei, lingă sediul 
Comitetului de Stat al Pla
nificării — vor fi construite 
fîntîni decorative, pentru a 
căror proiectare se va orga
niza, poate (și n-ar strica să 
fie așa), un concurs. Pe ar-

Gh. 
de 

din 
u-

Arh. Gh. SASĂRMAN

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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ferinței calea absolut 
necesară pe care 
trebuie să se dezvol
te societatea și țara.

Conferința Națio
nală a partidului 
nostru se va confun
da în istorie cu actul 
semnat de toți comu
niștii și contrasem
nat de întreg 
porul prin care 
fundamentează și 
lansează măsuri
noitoare de bază 
ale gîndirii și vieții 
moderne în capitole
le lor esențiale : e- 
conomie, ideologie, 
administrație. Toate 
ideile Conferinței co
muniștilor, toate dez
baterile care le-au
precedat și le înso
țesc poartă acest
spirit de înnoire și 
sinceritate, se simt în 
ele virtuți tinere : în
drăzneală, luciditate, 
realism și mai 
ales acea dinamică 
și energie care ca
racterizează astăzi 
conducerea partidu
lui nostru și pe se
cretarul său general 
— ales, întru voința 
întregului partid, a 
întregului popor, pre
ședinte al Consiliului 
de Stat.

Tot ce există în 
aceste idei este al 
nostru, al omului 
contemporan, și mai 
ales cutezanța și te
meritatea, și vibrația, 
și pasiunea pentru 
creație, și inteligența 
activă, dar dincolo 
de toate și deasupra 
tuturor zvîcnește sen
timentul esențial al 
patriei, al răspunde
rii pentru întregul ei 
destin, pentru între
gul ei înțeles, pentru 
viitorul ei, care 
tăzi se simte și 
viu, și mai 
tentic în brațele
căruia. Sînt ideile 
noastre toate aceste 
idei și infuzii moder
ne pe care le dezba
te și ni le dă Confe
rința, înțelesul lor 
este limpede, așa cum 
limpede le este și 
destinația, sînt ale 
noastre, le primim cu 
mintea clară, dar și 
cu fiorii marilor bu
curii, și vedem unde
va la 
străluciri 
umple de 
de glorie 
și epoca 
Sînt ideile 
ale oamenilor acestei 
vremi, idei active, 
generoase, dinamice, 
optimiste, pentru 
s-a revărsat în 
toată apa vie a 
cestei țări.

as- 
mai 
au- 
lie-

Azi începe

capătul lor 
care vor 
soare și 
generația 

noastră, 
noastre,

că 
ele 
a-

Aplauzele începeau demult. Ele 
nășteau în conștiința poporului, îna
intea acestui act de vitală importanță, 
împlinirea acestui moment esențial în' 
istoria contemporană a României. Așa 
cum spunea în începutul raportului to-î 
varășul Nicolae Ceaușescu : „Modul/ 
de elaborare a acestor măsuri repre
zintă o ilustrare grăitoare a practical 
partidului de a se sfătui cu poporul 
în legătură cu toate acțiunile esențiale 
pentru destinul țării..."

Oare nu cu fiecare prilej al luării 
de contact cu masele largi de oameni' 
ai muncii, cu diversele ramuri de acti
vitate, locuri de producție, prin vizi
tele delegațiilor de partid și de stat, 
și în atîfea alte prilejuri, partidul 
se sfătuiește cu poporul ? Nu-i ascul
tă glasul' și bătăile sîngelui, urmîn- 
du-i fazele și eforturile muncii, as- 
cultîndu-i părerile și năzuințele?

în aplauzele participanților la Con
ferința Națională a Partidului Comu
nist Român se poate descifra ecoul și 
elanul purces din vibrația recunoștin
ței marilor mulțimi ale poporului, 
pentru grija, pentru atenta obser
vare a tuturor laturilor vieții noastre 
sociale din partea conducerii parti
dului.

Cei care au pășit în cuprinzătoarea 
sală a Conferinței s-au simțit învesf- 
mîntați de acel aer sărbătoresc, pă
trunși de acea gravitate impunătoare 
a clipei începutului, cîștigați dinainte 
de adînca importanță a fenomenului, 
urmărind cu aviditate, cu toate pîl- 
niile sufletului și conștiinței larg des
chise amplul raport, în care se trăgeau 
liniile cuprinzătoare de sensuri ma
jore, directivînd mișcarea vieții noas
tre social-economice pentru anii ce 
vor veni.

Cei care nu au fost de față, cei 
mulți, la locurile de muncă, în casele 
lor, au alipit auzul la unda călă
toare, care venea de acolo, de unde 
știau că se exprimă cele mai însem
nate idei și observații ale documen
telor supuse dezbaterii Conferinței 
Naționale.

Ore întregi a fost plin văzduhul 
patriei, ore întregi glasul acela rostind 
sintezele experienței partidului s-a 
așezat, cuvînf cu cuvînf, în memoria 
și în depozitul afectiv, în conștiințele 
oamenilor din toate domeniile de 
activitate ale patriei noastre.

Asemenea clipe, precum acelea ale 
lucrărilor Conferinței, constituie nu 
doar un eveniment de mare însemnă
tate în viața partidului și a țării, ci un 
amplu și plin de urmări fragment de 
istorie națională.

Ceea ce urmează acestui mare eve
niment, ceea ce trebuie să-i urmeze 
a spus-o în final tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : credința și voința în
tregului popor român, care va munci 
neabătut pentru traducerea în viață a 
celor cuprinse în covîrșitor de impor
tantele documente.

(pagina a lll-a)

Festivalul național
al teatrelor dramatice

Azi se deschide în Capitală Festivalul 
national al teatrelor dramatice, consacrat 
celei de-a XX-a aniversări a Republicii. 
Oferind o amplă trecere în revistă a ce
lor mai bune spectacole cu piese origi
nale. realizate de teatrele din întreaga 
tară, scenele festivalului vor găzdui. în
tre 11 și 20 decembrie, peste 20 de re
prezentații cu opere clasice și contem
porane din dramaturgia națională. Prin
tre acestea se numără: capodopera lui 
I. L. Caragiale „D-ale carnavalului" (pre
zentată de Teatrul „Bulandra" în regia lui 
Lucian Pintilie), „Suflete tari" de Camil 
Petrescu (regia Georgeta Tomescu, Tea
trul National din Craiova), „Nunta din 
Perugia" de Al. Kiritescu (Teatrul Na
tional din Iași, regia Sorana Coroamă), 
„Petru Rareș" de Horia Lovinescu (în 
regia Soranei Coroamă la Teatrul „C. I. 
Nottara" și în regia lui George Teodores
cu la secția maghiară a Teatrului din 
Tîrgu Mureș). „Opinia publică" de Au
rel Baranga (regia Mihai Berechet, la 
Teatrul de Comedie). „Procesul Horia" de 
Al. Voitin (regia Crin Teodorescu. Tea
trul National din Cluj). „Lovitura" de 
Sergiu Fărcășan (în regia lui George 
Teodorescu la secția română a Teatru
lui din Tîrgu Mureș și în regia Ancăi 
Ovanez la Teatrul din Galati), ..Io. Mir
cea Voevod" de Dan Tărchilă (regia Ma-

rietta Sadova la Teatrul „Matei Millo" 
din Timișoara), „33 de scrisori anonime" 
de G. Mehes (regia 1 Szabo, Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj). „Corigentă la 
dragoste" de Dorel Dorian (regia N. Al. 
Toscani, la Teatrul „Ion Creangă").

In cadrul festivalului va fi prezentat 
de asemenea un spectacol cuprinzind 
fragmente din piesele lui Lucian Bla- 
ga (regia Ion Olteanu. Teatrul „C. I. Not- 
tara“), spectacolul pentru copii „Afară-i 
vopsit gardu'. înăuntru-i leopardu’" de 
Alecu Popovici (regia Ion Co jar. Teatrul 
tineretului din Piatra Neamț). Cîteva ma
tinee au fost consacrate unor spectacole 
experimentale cuprinzind piese de debut, 
semnate de Leonida Teodorescu. Dumi
tru Solomon, D. R. Popescu. Sorin Titel, 
Paul Cornel Chitic. V. Anania. Dominic 
Stanca, precum și o dramatizare de D. 
Petrutiu și N. Pîrvu după Ion Agîrbi- 
ceanu.

Vor fi acordate premii celor mai bune 
creații scenice, regizorale și actoricești 
puse în slujba textelor dramatice româ
nești. Tot in cadrul festivalului va fi a- 
cordat pentru prima oară Premiul cri
ticii teatrale pentru cel mai promițător 
debut dramaturgie al fiecărui an literar, 
decernat de un juriu de critici instituit 
de secția de dramaturgie a Uniunii Scrii
torilor.
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Stoian, Elena 
Maria și Ana 
generale din 
văzut ultima 
rămas să dea

acțiune

Drege - strică

într-o seară, Gheorghe Băescu, 
șofer la întreprinderea „Flacă- 
ra“-Buzău, conducînd mașina în 
stare de ebrietate a accidentat 
grav un subofițer de miliție, a- 
flat în serviciu. Apoi s-a oprit, 
a luat accidentatul în mașină 
unde se aflau și alți cheflii.
După ce l-au maltratat pe sub
ofițer, l-au aruncat în șanțul șo
selei Brăila—Buzăm Șase elevi 
(Maria și Rodica 
și Ștefan Dănescu, 
Pintilie) ai Școlii 
comuna Bentu au 
scenă. O parte au 
ajutor accidentatului, iar ceilalți 
au alergat 4 km pînă în comună 
unde au anunțat autorităților 
cele întîmplate și semnalmen
tele sumare ale mașinii. A doua 
zi făptașul a fost prins. Cei șase 
elevi merită toată lauda.

Alimentația publică 

in regiunea Suceava

o Opera română : Studio 
(premieră) — 19,30.
» Teatrul de stat de operetă : 
Sînge vienez — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Maria 
Stuart — 19,30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
A Teatrul „C. I, Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 19,30, 
(sala Studio) : Spectacol Lucian 
Blaga — 16.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Scandal 
la Boema — 19,30, (sala Victo
ria) : Colibri Music-Hall 
19,30.

¥A
INFRINGE PE BIROCRAȚI?

• Reîntoarcerea lui Surcouf : PATRIA — 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FEROVIAR — 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17,45 ; 20,15, EXCELSIOR — 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15 (la ultimele două cinematografe comple
tarea Permanențe).
0 Cerul începe la etajul III : REPUBLICA — 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; VICTORIA - 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
e Martin soldat : SALA PALATULUI (seria de bi
lete 2159 — orele 19.30), LUCEAFĂRUL (comple
tare A sosit vacanța mare) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FESTIVAL (completare în căutarea 
timpului pierdut) — 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21.
o Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : BUCU
REȘTI (completare Douăzeci de ani
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, GRI-
VIȚA (completare A sosit vacanța 
mare) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MODERN — 11.45 ; 14 ; 16,15:
18.30 ; 20,45, MIORIȚA (completare 
Douăzeci de ani de comerț) —
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20, MELODIA
(completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
• Cea mai lungă noapte : CAPITOL (completare
Orizont științific nr. 10/1967) — 12 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.
0 Un bărbat și o femeie : CENTRAL — 10,30 ;
13.15 ; 16 ; 18,45 ; 21,30.
• Anna Zaccheo : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
0 Operațiunea Crossbow : LUMINA — 9 — 15,45 
în continuare : 18,15 ; 20,45. DACIA — 8 — 21 în 
continuare.
® Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Zorba grecul : DOINA — 11,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Moara cu noroc : UNION — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Numai șase secunde — Vacanta lui Bonifaciu — 
Ostașii pădurii — Piccolo — Pași spre Brâncuși — 
Gigantul înaripat : TIMPURI NOI — 9 — 21 în con
tinuare.
• Sindbad marinarul: GIULEȘTI (completare Ro
mânii și marele Octombrie) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor șapte mări : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Orașul) — 16 ; 
18 ; 20.
0 O fată fericită : BUCEGI (completare Mihail Ko- 
gălniceanu) — 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA 
(completare In căutarea timpului pierdut) — 11,45 
— 14 în continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

de comerț) —

• OCOLUL : BUZEȘTI (completare Sttrcul, pasăre 
reptilă) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Sus miinile, domnilor polițiști : CRÎNGAȘI (com
pletare Vecinii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Loana : GLORIA (completare Mihail Kogălni-
ceanu) — 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, TOMIS
(completare Vacanța mare) — 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.30, FLAMURA (completare în căutarea 
timpului pierdut) — 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Prostănacul : UNIREA — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Salvele Aurorei : FLACARA (completare Orașul 
fără străzi) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Sfidarea : VITAN (completare Scuzați atracții) 
— 14,30 ; 16,30 ;

II

cinema
•^Profesorul distrat: POPULAR 

(completare Tradiții) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, LIRA (completare Mlaștina 
tăcută) - 15,30 ; 17,45 ; 20.
© Zece negri mititei: AURORA 
(completare Despre fumat) — 10,45 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA
(completare Douăzeci de ani de 
comerț) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Marele restaurant : DRUMUL SĂRII (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) - 16 ; 18 ; 20.
0 Un taxi pentru Tobruk : ARTA (completare 
Viața plină de surprize) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLOREASCA (completare A sosit vacanța 
mare) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• SPARTACUS — ambele serii: MUNCA — 
15,30 ; 19.
0 Oameni în rulotă : MOȘILOR (completare Foar
fec» și băiețelul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un idiot la Paris : COSMOS (completare Armo
nie) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Ecou pe coastă : VIITORUL (completare Jety) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine călărește un tigru 7: COLENTINA (com
pletare Legenda) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Faraonul : — ambele serii : PROGRESUL — 
15,30 ; 19.
• Răzbunătorii : FERENTARI (completare Micii 
înotători) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cine va deschide ușa 7 : COTROCENI (comple
tare Băiatul și cărbunele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard : PACEA (com
pletare Foarfecă și băiețelul) — 16 ; 18 ; 20.
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Mai marii l.A.L.-ului și 
l.R.C.R.-ului Grivița Roșie au 
hotărît să construiască băi in a- 
partamentele uruit blocuri mai 
vechi din cartierul Steaua (Bd. 
I Mai, str. Cosmosului). Lucră
rile au început în vară ți conti
nuă ți acum deoarece proiectan
tul a găsit greu soluția pentru 
aerisirea băilor din apartamentele 
de la parter. Dar, cine caută gă
sește. Aerisirea se va face prin 
pivniță. S-au spart deci zidurile. 
Alt necaz : aburul intrat in piv
niță nu are pe unde ieși. Loca
tarii sînt nemulțumiți, deoarece 
se desființează astfel pivnițele. 
S-a găsit și aici „soluția" : s-au 
spart zidurile pivnițelor către ex
terior. Aerisirea e rezolvată spun 
l.A.L.-ul și I.R.C.R.-ul. Acum 
locatarii se pling de prea multă 
aerisire : iarna vor îngheța ali
mentele în pivniță. Meșterii lu
crează de zor. Cînd vor trebui 
reparate pivnițele, vor face pro
babil alte spărturi. Se pricep.

@ Rentabilitatea și „camerele oficiale ale sfatului
po ® Tutelă „operativă" prin telex

Prevedere
Se spune că prevederea e lu

cru mare Iată un exemplu : pro
moția 1929 a liceului „Avram 
Iancu" din Brad (Hunedoara) a 
fixat o întîlnire. Revederea co
legială va avea loc în anul... 1969 
cu ocazia sărbătoririi centenaru
lui liceului și a 40 de ani de 
cînd ei au absolvit școala. S-a 
hotărît ca toată lumea să fie 
prezentă. Dar organizatorul (dr. 
Teodor Cutlic, str. Salvatorului 
28 București, raionul Lenin) nu 
cunoaște adresa colegilor săi Au
rel Medrea, Victor Jurca, Sabin 
Giurgiu, Simion Mogoșan, A- 
vram Morariu și Zian Boca, ca 
să le anunțe de pe acum eveni
mentul. Să aibă timp (doi ani 1) 
să se pregătească.

„Țin minte, 
multe localuri, 
degâ renumită 
cofetărie și o patiserie, 
produse erau foarte apreciate de 
clienți Cine le vizita o dată, nu 
le uita nici după ani de zile și 
dacă se intimpla să mai treacă 
prin Suceava, le căuta din nou"

* Dai nu numai la Suceava, ci și 
la Botoșani, Cîmpulunk, Vatra 
Dornei, Rădăuți au existat frumoa
se tradiții în arta culinară La Bo
toșani de pildă erau, cu ani îna
inte. anumite restaurante care 
serveau de 2—3 ort pe săptămîriă 
mîncăruii din pește proaspăt în 
orașele de munte, după sezon, se 
ofereau preparate de vînat, de ciu
perci, deserturi din fructe de pă
dure etc Ascultind asemenea „evo
cări" — redate de niște oameni de 
meserie ca ‘ovarășii Dumitru Cio- 
banu, Nicolae Preutescu, Qrest Bo- 
sînceanu din conducerea unor fo
ruri comerciale ale regiunii, nu 
m-a răbdat inima să le pun urmă
toarea întrebare i

— De ce nu s-au păstrat aceste 
tradiții sau de ce nu se reiau dacă 
au tost părăsite pe parcurs?

Interlocutorii au fost de acord 
că felul cum funcționează în pre
zent ■ unitățile de alimentație pu
blică nu este mulțumitor 
sesc inițiativa, interesul 
originalitate.

— Dacă pînă în prezent 
grădiți de rețetare. de anumite dis
poziții anacronice — ne-a spus tov. 
Dumitru Ciobanu, directorul

erau în centru mai 
printre care o bo- 
prin bucatele ei, o 

ale căror

Că lip- 
pentru

eram în-

Operați 
vitate

Consemnam în acest loc, la 
data de 26 noiembrie, un fapt 
petrecut la restaurantul Gării ae 
Nord (aparține de I.H.R.-Lido). 
Șeful de sală Aurică Pupăză nu 
a permis unui consumator să no
teze în caietul de sugestii obser
vațiile sale critice cu privire la 
deservirea în acest local. Sfatul 
popular al orașului București 
(Inspecția Comercială) ne comu
nică — apreciem această opera
tivitate — măsurile luate : șeful 
de sală Aurică Pupăză a fost a- 
mendat cu 600 lei. De aseme
nea, au fost sancționați și doi 
ospătari. Totodată, s-a cerut 
I.H.R.-Lido să analizeze dacă în 
viitor acești salariați mai pot 
lucra în unitățile comerciale. A- 
vem astfel garanția 
staurantul Gării de 
rile vor merge... ca 
consumatorii își vor 
dică nestingheriți 
Acum, se permite ?

că ți Iu re- 
Nord trebu- 

pe roate. Iar 
scrie in con- 

impresiile.

7006 si-a
f

continuat
cursa

Dimineață de iarnă. Vîntul 
tea în rafale. Gheorghe Vlase 
împreună cu echipa sa (Secția 
L 2 C.F.R., Brăila) a plecat la 
muncă din Lacul Sărat spre 
Brăila. Mergeau pe calea ferată. 
Aproape de km 221, șeful de e- 
chipă s-a oprit. A îngenunchiat. 
Linia era ruptă. Peste șapte mi
nute trecea personalul 7 006 
Galati—București. Trenul 
buia oprit cu orice preț.
Vlase a alergat într-un suflet la 
primul telefon, anunțînd gara 
Brăila să rețină trenul. A che
mat apoi ajutor în oameni și ma
teriale. Linia ruptă a fost întă
rită. pentru trecerea personalului. 
7 006 și-a continuat drumul. 
C.F.R.-iștii sînt la post.

Rubrică redactată
Ștefan Z1DARIȚA 
Ștefan DiNICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Fasiune și îndemînare
Foto : R. Costin

bucătăriei bu-

se discută des- 
unor măsuri

amintea și directo- 
eomerciale Printre 

prevedea stabili
căre să fie date 

unor angajați 
au trecut peste 

de la emiterea 
august a c ), nu

recției comerciale regionale Sucea
va — acum. în urma unor măsuri 
luate de Ministerul Comerțului 
Interior, avem libertatea să între
prindem acțiuni care să ducă la 
diversificarea țețelei alimentației 
publice, la realizarea unor unități 
demne de tradiția 
covinene

De multă vreme 
pre Întreprinderea
care sâ ducă la crearea unor uni
tăți diverse, eu specific local în 
cursul acestui an. Ministerul Co
merțului Interior a emis chiar un 
ordin, de care 
rul direcției
altele acest ordin 
rea unor unități 
în administrația 
mandatari. Deși 
trei luni de zile 
acestui ordin (22 
s-a depășit încă faza discuțiilor 
După cîte am aflat de la forurile 
de resort, au luat ființă pînă la 
8 noiembrie. în regiune, 7 unități 
cu mandatari în rețeaua comer
cială, iar în rețeaua cooperației de 
consum doar una. Dacă pînă la 
apariția ordinului de care 
mintit se invoca motivul că 
libertate de acțiune, acest 
ment nu mai stă în picioare 
Și, totuși...... Măsurile aplicate sînt
anemice" Aprecierea aparține
tov Dumitru Ciobanu

Din ce cauză ? Semnificative ni 
se par și unele aprecieri făcute de 
către conducerea T.A.P.L. Suceava. 
„Nu întotdeauna putem acționa 
pentru a aplica cele mai eficiente 
măsuri — ni s-a spus aici Atît 
direcția comercială, cît și comitetul 
executiv al sfatului popular regio
nal nu vin în intîmpinarea unor 
inițiative interesante pe care le 
propunem. Iată un singur exemplu 
edificator i Avem un restaurant- 
cabană în pădurea Adîncata care 
este nerentabil Rentabilitatea lui 
depinde in mare măsură de reda
rea în circuitul comercial a came
relor de dormit de la etajul caba
nei Dar acestea sînt reținute pen
tru sfatul popular regional drept 
„camere oficiale" și sînt folosite cel 
mult două luni pe an. Ceea ce este 
nerațional. Deși cu 2—3 arii în urmă 
s-a mai criticat în presă acest lu
cru, situația a rămas neschimbată 
Tot aici trebuia să se construiască 
un camping. Dar s-a amînat atîtâ 
amplasarea lui, îneît, pînă în cele 
din urmă, s-au pierdut fondurile. De 
asemenea, sistemul de salarizare 
este încă defectuos. Considerăm că 
ar fi mai bine să se fixeze fondul 
de salarii pe unitate și nu în funcție 
de numărul salariaților, 
ar atrage după sine 
salariaților la bunul mers al uni
tăți i“.

Tutela organelor 
chiar centrale, pînă 
mici amănunte, este 
cipalele cauze care frînează acțiu
nea de diversificare a unităților de 
alimentație publică Semnificativ 
în această privință ni se pare felul 
cum a procedat Centrocoopul Prin 
telexul nr. 201201 din 22 septem
brie 1967, deci exact la o lună 
după emiterea ordinului Ministe
rului Comerțului Interior, cu pri
vire la diversificarea unităților de 
alimentație publică, acesta comu
nică U.R.C.C Suceava următoare
le : „în mod orientativ pentru re
giunea dv., se propune a ti admi
nistrate pe bază de mandat, un nu
măr de 7 unități din care, tot în 
mod orientativ, vă indicăm urmă
toarele unități : Stîna și bufetul 
Ilișești, bufetul-cabană Rădâșeni, 
restaurantul Vatra Moldoviței A- 
tragem atenția că dv aveți latitu
dinea de a nu ține seama de aces
te recomandări, puțind face și alte 
propuneri Pînă la data de 1 oc
tombrie a c ne veți comunica prin 
telex lista unităților identificate de 
dv pentru a fi administrate pe 
bază de mandat, care urmează a fi 
avizate de Centrocoop ..“

Curios e că din cele 7 propuneri 
făcute, conform indicațiilor, 
URCC Suceava. Centroroopul 
aprobat doar două

Asumînilu-și misiunea de a 
rija în imănunl unități de alimen
tație publică dintr-un sat sau car-

tier, este clar 
frinează inițiativa locală, 
rează sau anihilează 
organelor în subordine Așa stînd 
lucrurile nici nu este de mirare că 
se tărăgănează în mod cu totul 
nejustificat aplicarea prevederilor 
ordinului amintit Și in timp ce 
organele locale se mișcă „anemic", 
restaurantele, bufetele continuă să 
servească după șablonul care a 
prins rădăcini adinei Nici nu este 
de mirare că în aceste condiții, 
unitățile de alimentație publică din 
regiunea Suceava nu și-au realizat 
planul pe luna octombrie a c cu 
aproape 1.5 milioane lei Atît foru
rile centrale, cît și cele regionale 
ar trebui să treacă mai energic de 
la faza discuțiilor și planurilor de 
măsuri, la acțiuni concrete de di
versificare a unităților de alimen
tație publică. Aceasta, pe lingă 
faptul că va duce la buna deser
vire a clienților, va contnbiii la 
sporirea randamentului economic 
al acestor unități

că organele centrale 
micșo- 

răspnnderea

Ce oferă magazinele 
în „Luna cadourilor"

arn 
nu 
argu- 

astăzi.

a- 
au

Aceasta
cointeresarea

regionale și 
în cele mai 

una din prin-

de 
a

di-

Nistor TUICU
corespondentul „Scînteii

Confecții și stofe. Este 
vechi și frumos obiceiul 
de a sublinia și prin- 
tr-ur cadou elf mai uti1 
afecțiunea pentru cei 
din familie ca și pentru 
cei mai buni și apro- 
piaji dintre prieteni. 
Fiecare caută și alege cu 
discernămînt ceea ce 
vrea să ofere în dar. 
Pentru a ușura alegerea, 
enunfăm cîfeva articole 
care se găsesc în ma
gazine în această lună 
a cadourilor.

Pentru garderoba fe
minină, ea și pentru 
cea bărbătească amin
tim paltoanele și parde- 
siile confecționate din 
stofe elegante, din fire 
fine sau cardate, într-o 
croială modernă ; con
fecțiile pe suport de 
poliuretan ; raglanele 
fercot pentru bărbafi ; 
rochițele, taioarele și

pantalonii de 
pentru femei.

Sortimentul țesăturilor 
de lină cuprinde stofe 
de palton și pardesiu 
(lînă și în amestec cu 
mohair) pentru bărbafi 
și femei. In majoritatea 
magazinelor se găsesc 
stofe din lînă și mohair 
importate din Grecia. 
Sînt în culori vii, pastel, 
în ton cu moda, au as
pect flaușat, plăcut. Un 
metru costă 325 lei. De 
asemenea, stofe aduse 
din Anglia pentru psrde- 
sie și demiuri pentru 
bărbafi. Compoziția este 
sută la sută lînă, fire 
pieptănate. Desenele și 
culorile moderne. Tu- 
șeul plăcut. Costul unui 
metru este 460 lei.

Articole 
Pentru acest 
joritatea 
sportive sînt
prin combinațiile reușite

Stofă

sportive, 
sezon, ma- 
articolelor 
o noutate

de linii și culori. Scurte
le „Cabana" sînt căptu
șite cu imitație de bla
nă ; pantalonii tricotafi 
din fire supraelastice sînt 
căptușiți cu (esături de 
bumbac flaușat. Pentru 
femei au fost puse în 
vînzare scurfe „Alpin" 
din bumbac mercerizaf 
și dolan, iar pentru 
femei și copii, pantaloni 
supraelastici căptușifi cu 
bumbac flaușat.

In ce privește încălță
mintea, magazinele dis
pun de cizme și ghete 
cu fata din p.v.c și 
talpa din cauciuc (pen
tru femei). Sînt flexibi
le, ușoare, comode. Se 
curăfă și se înfrefin foar- 
fe ușor, Bocancii cu fete 
presate și cu talpă din 
cauciuc vulcanizat, des
tinați adulfilor, sînt re- 
zistenfi. Materia primă 
folosită le dă o bună 
izolație la frig și ume
zeală.

i

Foto : Gh. VințliaPeisaj de sezon

Valea Oltului atrage In toate 
anotimpurile mii de turiști dor
nici să-i admire frumusețile na
turale, să viziteze frumoasele 
stațiuni balneo-climaterice și mo
numentele istorice care fac faima 
acestor locuri.

Intre un obiectiv de interes tu
ristic și altul, drumeții caută un 
loc plăcut pentru masă și odihnă.

Iată citeva adrese utile 
cei ce c_____ . _____ __

La Pitești, restaurantul
GEȘ", mobilat in stil rustic, o- 
feră consumatorilor preparate cu
linare cu specific local: frigărui 
ciobănești, fleici de porc țără
nești, scăricică de porc, coșulețe 
argeșene cu ciuperci, costiță ru- 
căreană și piinișoare, precum și 
vinuri din podgoriile de la Ște- 
fănești și Drăgășani.

Mai înainte de a se îndrepta 
spre Valea Oltului, mulți turiști 
vor fi tentați să se abată din 
drum pentru a vizita orașul 
Curtea de Argeș cu legendarele 
sale monumente arhitectonice. Ei 
se pot opri pentru masă la res
taurantul „CAPRA NEAG.1A* 
din localitate, unitate nouă, con
struită în Stilul original al case
lor de munte. Se servesc mincă- 
ruri tradiționale.

Prima localitate așezată chiar 
pe malul Oltului este Rimnicu 
Vilcea. Pe o colină, la mică 
tanță de centrul orașului, se 
un parc denumit Capela. La 
bra arborilor parcului este 
plasat restaurantul camping 
același nume, o construcție 
bîrne mobilată în stil rustic. In 
vase din ceramică de Argeș se 
pot gusta specialitățile casei — 
pastramă de porc „Cabana", clr- 
năciori serviți direct de la afu- 
mătoare. Este interesant că, așe
zat la masă, consumatorul poate 
admira in voie panorama 
șului.

De la Rm. Vilcea șoseaua 
ge paralel cu Oltul, trece 
stațiunile Călimănești și Căciu- 
lata. Frumusețile traseului în
deamnă la popas. Pentru cei care 
vor să-și prelungească șederea in 
preajma riului, nu departe de rni- 
năstirea Cozia se găsește hotelul 
Căciulata, care asigură cazare și 
masă pentru turiști, precum și 
loc de parcare a mașinilor.

citeva adrese utile pentru 
străbat Valea Oltului.

„AR-

dis- 
află 
um- 
am- 

cu 
din

ora-

mer- 
prin

Bscurestiul
modern

(Urmare din pag. I)

terele de penetrație, Ia In
trarea în oraș, se preconi
zează implantarea unor 
semnale — embleme ale 
Capitalei, alcătuite din ele
mente sculpturale, dar con- 
ținind și hărți ale orașului, 
indicatori, cabine cu ghizi 
competenți, care vor da în
drumări in limbile de mare 
circulație. Aceste puncte de 
primire a oaspeților vor 
juca un dublu rol, repre
zentativ și utilitar totodată. 
Ele își vor face apariția la 
intrarea dinspre Băneasa, în 
capătul șoselelor Colentlna 
și Pantelimon, al bulevar
delor Bucureștii Noi șl Ar
mata Poporului. în sfirșit. 
o contribuție importantă la 
acțiunea do înfrumusețare 
și modernizare a Bucureș- 
tiului o vor aduce măsurile 
ce se preconizează în pri
vința îmbunătățirii ilumina
tului nocturn, a firmelor și

reclamelor comerciale, a 
prezentării vitrinelor și ex
ponatelor.

în marile aglomerații ur
bane, cerințele și funcțiile 
corespunzătoare acestora 
capătă proporții Impunătoa
re. Nevoia de destindere a 
unui milion și jumătate de 
oameni nu se mal rezolvă 
cu o glumă ! Sînt necesare 
locuri de distracție șl plim
bare, spații liniștite sau fre
mătătoare de viață veselă, 
cu un cuvînt e nevoie de 
parcuri, de spații de agre
ment. Bilanțul actual al zo
nelor verzi din Capitală în
dreptățește eforturile care 
se fac pentru extinderea 
suprafețelor plantate. Iată 
de ce inițiativa de a trans
forma într-un Parc al ti
neretului, desfășurat în fi
nal pe circa 100 hectare, 
este cît se poate de bineve
nită. Lucrările se află aici 
în plin avînt. S-a conturat 
lacul, s-au asfaltat și llumi-

nat alei, s-au pus bănci, iar 
fondul de arbori a fost îm
bogățit prin transplantări 
masive de exemplare ajun
se la maturitate. Pro
filat ca parc de cultură 
și odihnă. Parcul tineretului 
se va îmbogăți cu săli și 
spații de expunere a unor 
opere de artă plastică, un 
lapidarium, un planetariu 
și o zonă echipată pentru 
diferite jocuri. în afara a- 
cestei zone în curs de con
turare, Bucureștiul se pre
gătește să devină posesorul 
unui hipodrom, al unei mari 
grădini zoo și al unui mo
dern parc de distracții, ale 
căror variante de ampla
sare se află în studiu.

Pentru ușurarea circula
ției — una din funcțiile vi
tale ale unui oraș — sc de
pun eforturi considerabile. 
Atit în perimetrul istori
cește constituit — pe Calea 
Victoriei, a cărei lărgire și 
regularizare a fost pornită.

pe bulevardul Magheru în 
dreptul cinematografului 
„Patria", unde se discută 
deschiderea unei treceri 
subterane pentru pietoni și 
în Piața Victoriei, unde 
se prevede legarea șoselei 
Nicolae Titulescu de bule
vardul Ilie Pintilie prin- 
tr-un pasaj subteran, cu 
toate avantajele oferite de 
restabilirea fluentei pe ma
rea arteră inelară a Capi
talei — cît și în ariile mar
ginale, unde noul capătă tot 
mai mult pondere princi
pală, se desfășoară sau sînt 
în pregătire mari lucrări de 
modernizare. S-a deschid 
șantierul pentru ansamblul 
șoselei Colentina, iar bule
vardul Ion Șulea prinde 
contururi precise fiind în
zestrat cu o cale proprie 
pentru tramvaie și două căi 
de rulare, în cele două sen
suri, pentru automobile. 
Modificări substanțiale su
feră și șoseaua Berceni, cu 
un profil transversal de 14 
m, dotată cu linie de tram
vai, termoficare. apă și ca
nalizare.

Mai puțin spectaculoase, 
dar tot atit de necesare vie
ții urbane, rețelele edilitare 
urmează și ele același puls 
accelerat. Merită subliniată 
executarea tuturor lucrări
lor subterane pe bulevardul 
Ion Suiea, de pildă, la pro
fil definitiv, ceea ce va în
lătura pe viitor redeschide-

rea repetată a străzii. Sem
nalăm începerea a două lu
crări de mare anvergură : 
una este magistrala III de 
termoficare, pornind de la 
C.E.T.-Vitan și asigurînd e- 
nergie termică pentru car
tierele Berceni, Olteni
ței, pentru zona indus
trială sud și serele legumi
cole și de flori prevăzute a 
se construi în lunca Dîmbo
viței. Cealaltă lucrare, ca
nalul A 3, va crea posibili
tatea extinderii rețelei de 
canalizare în sudul și sud- 
vestul Capitalei, ajungînd 
pînă în Drumul Taberei. De 
mare interes este faptul că 
utilizarea unei tehnici de 
„ultimă oră" evită desface
rea străzilor pe traseul ca
nalului, toate operațiunile 
— de la săpare pînă la fi
nisaj — executîndu-se în 
subteran.

Sistematizarea Capitalei 
este o acțiune de mare am
ploare și continuă în timp. 
Cele cîteva secvențe des
prinse din momentul ei ac
tual pot oferi o imagine — 
desigur, fragmentară — a 
susținutului efort pe care 
edilii, proiectanții, execu- 
tanții îl desfășoară pentru 
înscrierea orașului nostru 
în coordonatele contempo
raneității.
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FELICITĂRI ADRESA TE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU CU PRILEJUL

1 1

vremea

ALEGERII SALE CA PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE STAT

spre 
tovarășul Gheorghe 

vicepreședinte al Con- 
Miniștri, reprezentantul 
al Republicii Socialiste 
în C.A.E.R., pentru a

Duminică seara a plecat 
Budapesta 
Rădulescu, 
siliului de 
permanent 
România
participa la lucrările celei de-a 
21-a sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și la a 32-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți tovarășii Janos Fa- 
zekaș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
prezentanți ai unor instituții 
trale economice.

Au fost de față membri ai 
basadei Republicii Populare 
gare la București.

re-
cen-

Am-
Un-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea a fost 
în general rece, dar vîntoasă în 
sudul și estul țării. Cerul s-a în
seninat în cea mai mare parte a 
tării, exceptînd unele regiuni din 
Transilvania și nordul Moldovei, 
unde s-a menținut noros șl a nins 
local. Local, în munți, Moldova șl 
izolat în Transilvania, din cauza 
vtntului, care a suflat tare, zăpada 
a fost spulberată. Temperatura a- 
erulul la ora 14 era cuprinsă între 
minus 6 grade la Joseni și plus 
8 grade la Mangalia.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 decembrie. In țară : 
vreme rece, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea precipitații locale, 
mai frecvente în jumătatea de est 
a țării. Vint potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, iar maxi
mele între minus 4 și plus 6 grade. 
In București : vreme rece, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil. Precipitații slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere ușoară.

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vă transmitem 
felicitările noastre călduroase și urări de noi succese în activitatea 
dumneavoastră, în interesul dezvoltării continue a României Socialiste, 
pentru întărirea prieteniei și colaborării multilaterale între țările 
noastre.

BUCUREȘTI

L. BREJNEV
Secretar general 

al C.C. al P.C.U.S.

N. PODGORNlI 
Președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, primiți felicitările noastre cele mai 
călduroase.

Poporul bulgar și Partidul Comunist Bulgar vă doresc noi succese în 
neobosita dumneavoastră activitate de partid și de stat, spre binele po
porului român frate, în scopul dezvoltării și înfloririi continue a Repu
blicii Socialiste România.

Sîntem încredințați că și în viitor prietenia și colaborarea multilate
rală între Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România 
se vor dezvolta în interesul popoarelor bulgar și român, al unității 
r-'eziunii comunității țărilor socialiste și al păcii în întreaga lume

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
cordiale felicitări.

Fiind convins că relațiile prietenești dintre 
Germană și Republica Socialistă România se vor
continuare, vă doresc mult succes în activitatea dv., sănătate și fericire 
personală.

vă transmit cele mai

Republica Democrată 
dezvolta cu succes în

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar 

al C.C. al P.S.U.G. 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate 
Germane

Excelenței sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

SPORT
F/\TD Al • STEAUA-PETROLUL 2-1J I 11 XX I (1—0)« marcat: D. Po-'wr i pescu (min 13 și 58) pen.

tru Steaua ; Badea (min. 80) 
pentru Petrolul. • F. C. ARGEȘ-PROGRESUL 3-1 (2-0). Au 
marcat: Jercan (min. 5), Prepurgel (min. 45), Țurcan 
(min. 47) pentru Argeș ; Țarălungă (min. 85) pentru Pro
gresul.

Ieri la Nantes

TODOR JIVKOV
Prim-secretar

al C.C. al P.C. Bulgar 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, vă transmit cordiale felicitări din partea 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.

Vă urez ’ noî succese în muncă, spre binele poporului român, spre 
binele cauzei noastre comune, al socialismului și păcii.

EDWARD OCHAB
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta demnitate de pre
ședinte al Consiliului de Stat, țin să vă exprim felicitările mele cele mai 
călduroase, precum și urările mele fierbinți de fericire personală și succes 

îndeplinirea măreței însărcinări care vă revine de a conduce România 
drumul progresului și prosperității.

in 
pe

Excelenței sale

MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
AEYAMEHR 

Șahinșahul Iranului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Formulînd cele mai sincere felicitări pentru alegerea dumneavoastră 
magistratura supremă a statului. îmi este plăcut să vă exprim, și înîn

numele poporului italian, cele mai bune urări pentru un succes fericit al 
înaltei dumneavoastră misiuni.

GIUSEPPE SARAGAT 
Președintele Republicii Italia

Cinci luni - și o sută de milioane
(Urmare din pag. I)

materializat, printre altele, în aplicarea 
drumului critic.

— Drumul critic este o metodă cu... 
două tăișuri. Cînd este aplicată corect 
dă naștere • la efecte nebănuite. Este, 
dacă vreți, o formulă matematică ce 
poale rămîne doar în domeniul abstract, 
dacă nu se depun eforturi pentru con
cretizarea ei. Să explic. Noi am stabi
lit termene precise de execuție pentru 
fiecare operație, începind de la săpă
turi și pînă la finisare. Dacă nu se in
troducea o disciplină severă în execu
ție, dacă nu se asigura o aprovizionare 
ritmică, dacă nu se muncea intens în 
fiecare zi, dar și cu perspectivă, grafi
cele noastre, oricît de „frumoase" ar 
fi fost ele, rămîneau simple hîrtii. De 
aceea, metoda nu esfe un factotum. 
După mine, succesul etapei a doua se 
daforește următorilor factori : o bună 
pregătire a investiției, o planificare ști
ințifică a muncii, o stabilitate mai mare 
a cadrelor, folosirea mai judicioasă a 
utilajelor, un plus de seriozifafe în 
muncă, imprimat de obiectivele pe care 
trebuia să le atingem. In prima etapă, 
șantierul de construcții a lucrat cu pier
deri planificate. In a doua am reușit 
să le înlăturăm, să obținem însemnate 
economii la prețul de cost.

★

Este foarte adevărat că la realizarea 
primei etape s-a ciștigat o anumită ex
periență. Documentațiile și procesul 
tehnologic erau cunoscute, oamenii 
erau aceiași. Dar, comuniștii nu se mul
țumesc niciodată cu ceea ce realizează 
și tind mereu spre perfecțiune. Ei și-au 
pus întrebarea firească : ,. 
se poate?” ------ - -----
țiile, au căutat soluții noi,

lată explicația. In vara acestui an, spe
cialiștii au analizat, in cadrul acțiunii 
de organizare științifică a producției și 
a muncii, rezervele interne ce ar pu
tea fi valorificate. S-a lansat ideea că 
stația de redresori ar pufea deservi mai 
multe cuve. Idee valoroasă I S-au efec
tuat determinări și experiențe și s-a 
ajuns la concluzia că „inima" electro
lizei poate trimite, intr-adevăr, energie 
la încă 12 cuve. Conducerea Ministe
rului Industriei Chimice a aprobat apli
carea imediată a acestui îndrăzneț și 
eficient proiect. S-a ciștigat un plus de 
7 500 tone aluminiu anual. Și construc
torul și beneficiarul au insistat să con
semnăm contribuția deosebită adusă de 
cîțiva furnizori i uzina din Bocșa Româ
nă, fabricile de produse refractare 
Pleașa și Comarnic, „Progresul”-Brăila 
și Uzina de utilaj chimic Ploiești. O a- 
semenea insistență ne-a îndemnat să so
licităm lămuriri. Era tn toamna anului 

intr-un

ritm intens stîlpii, cîștigaseră un serios 
avans. Le lipseau însă construcțiile me
talice. Cei de la Bocșa Română au 
fost invitați la Slatina. S-au consultat cu 
constructorii. Au înțeles necesitatea li
vrării imediate a construcțiilor metalice, 
pentru a se putea acoperi hala. Mo
mentul „critic" a fost depășit. Acest 
înalt simț al răspunderii stăruie și acum 
la Slatina.

trecut. Constructorii, ridicînd

Șeful șantierului remarcase cîteva 
nume de constructori : șeful de brigadă 
Dumitru Antonescu, maiștrii Ion Călără- 
șanu, Petre BrStulescu, Petre Virgil și 
Marius Dumitrescu, inginerii Alexandru 
Popovici și Dumitru Dobrescu. Am stat 
de vorbă cu o parte din ei. Toți acești 
oameni, în cele 19 luni, au reușit în 
multe momente să se autodepășească, 
să învingă greutățile. Dumitru Antones
cu „colindă” șantierele patriei de 20 de 
ani. Are o brigadă formată din 150 de 
oameni. Cu ei a ridicat schele : 9,760

miliarde kg de piese, care alcătuiesc 
hala de electroliză, de la grăfar și pînă 
la... paratrăsnet.

— Știți de ce merg oamenii aceștia 
cu mine de 10—12 ani din șantier în 
șantier? — m-a întrebat. Cum nu i-am 
răspuns, a continuat. 95 la sută dintre 
ei s-au calificat în brigadă. Mulți și-au 
terminat iiceul, mulți și-au făcut case, 
mulți și-au aranjat copiii. Vreți să știți 
„secretul" ? Eu nu mi-am subapreciat 
niciodată oamenii. Chestia asta am în
vățat-o de la tafa. El mi-a zis odată : 
„Dacă ai să fii șef și peste doi oameni, 
ai grijă să nu-i injoseșfi". Din asfa 
mi-am făcut ..un fel în viață. Orfacii 
mei, purtați pe atîtea șantiere, nu au 
rămas nici ei mai prejos...

★

De cîteva luni, colectivul 
așteaptă ziua cînd „ALRO” 
doua premieră. Această zi a 
Ea încununează extinderea „din marș 
a uzinei. Prima șarjă realizată a fost 
închinată Conferinței Naționale a parti
dului. In bucățelele de metal argintiu 
și rece, trecute prin „furtunile" magne
tice și înalte temperaturi, se află con
densate cu aceeași intensitate 
priceperea

La București...
_ Asemenea Rapidului în meciul de 

sîmbătă, Steaua a oscilat ieri între 
dorința de a cîștiga două puncte în 
clasamentul campionatului intern și 
aceea de a-și menaja forțele în ve
derea îndeplinirii onorabile a obli
gațiilor internaționale. Singurul ju
cător militar care nu a activat sub 
imperiul acestei alternative mi s-a 
părut a fi Dumitru Popescu. în bună 
formă atletică, Popescu a condus jo
cul echipei sale la mijlocul terenului, 
găsind în-plus resurse spre a pătrun
de în careul ploieștean și de a în
scrie, prin șuturi precise, ambele go
luri ale formației Steaua.

O mină de ajutor i-a dat în aceas
tă ultimă privință și apărarea Petro
lului. Formal, aceasta apărea greu de 
străpuns. în practică, însă, cînd jucă
torii sînt în formă proastă, așa cum 
au fost ieri toți cei 4 apărători petro
liști. nici un fel de așezare tactică 
nu te scapă de goluri. Noroc că mi
litarii nu au fost prea insistenți în 
atac, noroc, pe de altă parte, că Ba
dea și Dincută au reușit să mențină 
deseori balonul la mijlocul terenului 
și chiar să oiganizeze periculoase ac
țiuni ofensive.

Pe scurt, iată cum s-au înscris cele 
trei puncte. In minutul 12, după o 
combinație cu Soo și Constantin, Po
pescu reprimește balonul în careul 
advers. Apărătorii petroliști ezită să-l 
atace, unii acuză ofsaid, Popescu însă 
nu pierde ocazia și marchează în col
țul drept al porții lui Sfetcu I La re
luare, în minutul 57, Dumitru Fo- 
pescu recuperează o minge la centrul 
terenului, driblează trei adversari, 
pasează lui Constantin și intră fulge
rător în careu spre a reprimi balo
nul. Constantin își satisface precis 
partenerul și Popescu înscrie din nou, 
imparabil. Golul ploieștean îl mar
chează ‘ ' —
poziție 
ofsaid.

în 
ce

minutul 80 Badea, dintr-o 
a părut multora a fi

I

V. M.

...Și
PITEȘTI (redacția ziarului „Secera 

și ciocanul"). — Deși a ciștigat cu 
3—1, formația piteșteană a „ratat"

slătinean 
va trăi a 
sosit azi.■

REVANȘE MULT 
AȘTEPTATE

munca,
și entuziasmul comuniștilor.

Echipele bucureștene Rapid 
și Steaua vor susține săptă- 
mîna aceasta la București me
ciurile retur din cadrul „Cupei 
campionilor europeni* și res
pectiv „Cupa Cupelor*. Rapid 
întîlnește miercuri echipa 
Juventus Torino, iar Steaua 
joacă joi cu F.C. Valencia.

titlul de campioană de toamnă. Pînă 
în minutul 85, F.C. Argeș a fost soco
tită virtuală cîștigătoare a acestui 
titlu. Dar, stupoare. La un contra
atac al bucureștenilor, apărarea e- 
chipei gazde ezită și Țarălungă, lăsat 
liber, șutează sec și înscrie : 3—1.

Și acum cîteva secvențe mai im
portante din filmul acestei partide.

Jocul începe în nota de dominare 
a gazdelor. Poarta apărată de Mîn- 
dru este supusă unui adevărat „bom
bardament". In minutul 5, loniță se 
infiltrează în dispozitivul apărării 
bucureștene și, de la circa 16 metri, 
șutează puternic. Mîndru respinge. 
Insă Jercan, aflat aproape, reia în 
plasă, deschizînd scorul. Pînă în mi
nutul 45. cînd Prepurgel ridică sco
rul la 2—0, piteștenii au avut încă 4 
situații foarte bune de_a înscrie, dar 
ele au fost irosite 
Nuțu.

La numai două 
ceperea reprizei 
vrînd parcă să-și 
Iile săvîrșite în 
reușește să-1 fenteze pe Matache, in
trat în locul lui Mîndru, și înscrie, 
tabela de marcaj arătînd scorul de 
3—0. Mulțumiți de acest scor, fotba
liștii piteșteni nu mai insistă, dînd 
posibilitate fotbaliștilor oaspeți 
construiască citeva atacuri destul 
periculoase la poarta lui Coman.

de Turean, Kraus,

minute de la în- 
secunde, Turean, 
răscumpere greșe- 
cele 47 de minute,

CLASAMENTUL

să 
de

Steaua 13 7 3 3 24—14 17
F. C. Argeș 13 7 3 3 19—10 17
Farul 13 6 3 4 19—12 15
Universitatea Cluj 13 6 3 4 17—16 15
Dinamo Bacău 13 7 0 6 18—25 14
Univ. Craiova 12 6 1 5 15—13 13
U.T.A. 13 6 1 6 12—11 13
A.S.A. Tg. Mureș 13 5 3 5 16—20 13
Rapid 12 5 2 5 15—13 12
Jiul 13 4 3 6 17—17 11
Petrolul 13 5 1 7 13—14 11
Dinamo București 13 3 5 5 14—18 11
Progresul 13 2 5 6 12—19 9
Steagul roșu 13 3 3 7 8—17 9

șah S a încheiat
turneul de la Solia

SOFIA 
încheiat 
finalele 
masculin de șah pe echipe. în 
urma disputării partidelor întrerup
te, formația R. D. Germane a în
vins cu scorul surprinzător de 7—3 
echipa Bulgariei și a obținut califi
carea alături de aceasta deși a 
terminat la egalitate de puncte 
(însă cu un coeficient superior) cu 
selecționata română. Iată și clasa
mentul final : 1. Bulgaria 40 puncte ; 
2. R. D. Germană 37,5 puncte ; 3. 
România 37,5 puncte ; 4 Grecia 5 
puncte.

10 (Agerpres). — Ieri s-a 
turneul uneia din semi- 
campionatului european

Rugbiștii noștri 
învinși cu 11-3

NANTES (corespondență spe
cială). — Aflate pentru a cinci
sprezecea oară față în față, repre
zentativele de rugbi ale României 
și Franței au oferit duminică după- 
amiază un foarte spectaculos și 
echilibrat joc, spre satisfacția celor 
circa 10 000 de spectatori aflați în 
tribunele stadionului „Marcel Sau- 
pin".

Terenul moale, din cauza ninso
rii căzute anterior, a împie
dicat într-o oarecare măsură acțiu
nile în viteză ale liniilor de trei- 
sferturi. Totuși, acțiunile de joc 
deschis n-au lipsit. Mai ales în re
priza secundă, cînd francezii 
și-au valorificat din plin calitățile de 
buni mînuitori ai balonului. Deși în
vinși, rugbiștii noștri au iăsat o 
bună impresie, in special în prima 
parte a jocului, cînd puțin a lipsit 
să ia conducerea.

Contrar obiceiului în meciurile 
mai importante, cele două echipe 
nu și-au rezervat „studiului" reci
proc decif foarte puține minute. 
Scorul este deschis însă abia in mi
nutul 18. Vechiul internațional și 
fundaș al echipei franceze, Lacaze, 
transformă o lovitură de pedeapsă 
din apropierea buturilor noastre 
lată însă că cinci minute mai tîr- 
ziu, esfe rindul „veteranului" echi
pei noastre, Penciu, să înscrie. Și 
tot dintr-o lovitură de pedeapsă, 
acordată pentru o greșeală în tușă 
a lui Planfetol. Astfel scorul devine 
3—3. Jocul este în continuare deo
sebit de echilibrat ; impetuozității 
înaintării adverse, jucătorii noștri 
îi răspund prin placaje prompte și 
prinfr-un plasament corespunzător 
La un contraatac românesc, Caba
nier comite o inexactitate penaliza- 
bilâ cu o lovitură de pedeapsă. 
Poziția de unde urmează să se 
execute lovitura este foarte avan
tajoasă pentru echipa noastră — 
pe centrul terenului, la aproxima
tiv 30 m de buturile franceze. în
cearcă Irimescu, dar, spre stupefac
ția tuturor (căci era, într-adevăr, 
greu de presupus că va rata), ba
lonul trece prin exteriorul barelor.

Chiar in ultimul minuf al primei 
reprize, Lacaze esfe bine servit de 
Maso, după un balon ciștigat la 
grămadă. Specialist in lovituri de 
picior, Lacaze sesizează poziția fa
vorabilă ca unghi și distanță, ce o 
avea față de buturile echipei noas
tre și, prinfr-un drop-goi, aduce 
conducerea formației sale.

O bună parte din timpul de joc 
din repriza secundă, egalitatea 
persistă. De o parte și de alta se 
comit unele inexactități, dar și in
tervenții in extremis. Ca urmare a 
unei încercări, printr-o pătrundere 
pe cont propriu a aripii drepte, 
Capendeguy, scorul se majorează 
în min. 63. Lacaze transformă și 
Franța ia conducerea (și termină 
învingătoare) cu 11—3.

” : „Mai bine nu 
Au recercetat documenfa- 

’, mai econo
mice și rapide. Munca lor nu a rămas 
fără roade. Ing. Constantin Spoitu, di
rectorul uzinei, și I. Gavriliuc, șeful 
grupului tehnic de supraveghere, ne-au 
vorbit despre cîteva soluții originale 
și inițiative valoroase. Printr-o redistri
buire a sarcinilor instalației de recupe
rare a fluorului, Instifutul de proiectare 
__ IMNR — a elaborat o soluție prin 
care s-au redus cantitățile de construc
ții metalice la hala de electroliză. To
nele de metal economisite valorează 
1 800 000 lei. Merită semnalate, de ase
menea, îmbunătățirea adusă izolației 
podului tehnic și înlăturarea curenților 
„vagabonzi".

La o serie de utilaje tehnologice 
s-au adus îmbunătățiri, înlocuindu-se a- 
numite piese care se importau. Este ca
zul folosirii cu rezultate optime a unor 
pompe și ventilatoare românești. Dar, 
vizitatorul de astăzi al uzinei rămîne 
surprins de aspectul celor 3 hale de 
electroliză. La capetele fiecăreia se lu
crează, din plin, la o nouă extindere.

Cu cîtva timp în urmă, 
Turcia a găzduit cea de-a 
Vil-a ediție a campiona
telor europene de volei. 
Numele echipelor medalia
te, clasamentele în totalita
tea lor sînt, desigur, cunos
cute publicului. Primele trei 
clasate — la masculin : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Po
lonia ; la feminin : U.R.S.S., 
Polonia, Cehoslovacia. In ce 
privește voleiul nostru, re
zultatele nu-i fac onoa
re : echipa masculină — 
campioană europeană 
diția trecută a C. E. și 
campioană mondială 
ocupat (de abia !) 
cinci. Fetele — medaliate 
cu bronz la „europenele" 
precedente — au ratat ca
lificarea în turneul final, 
clasîndu-se pe locul nouă.

Aceste „europene" au con
stituit și o ultimă repetiție 
generală, o adevărată 
„săptămînă preolimpică" a 
voleiului mondial ! Afirma
ția rămîne perfect valabilă, 
chiar dacă repetiția volei
baliștilor și a voleibaliste
lor din Europa s-a desfă
șurat nu la altitudinea de 
peste 2 200 m a viitorului 
oraș-gazdă al J. O., ci la ni
velul... de zero metri al 
marilor porturi maritime 
ale Turciei — Istanbul și 
Izmir.

în ce a constat noul la 
campionatele europene re
cent încheiate?
trebuie afirmat 
dacă sîntem în 
cere cu părerile 
frați — că „noul" a exis
tat cu prisosință. El a fost 
consemnat cu febrilitate, 
zi de zi, nu numai de an-

la e- 
vice- 
— a 
locul

Mai întîi, 
— chiar 
contrazi- 

unor con-

echipelor euro- 
și de reprezen- 

voleiului 
special în

trenoril 
pene, ci 
tantul voleiului japonez, 
sosit special în Turcia, 
pentru a cunoaște „armele" 
viitorilor adversari ai re
dutabilelor echipe nipone.

„La Izmir. în turneul fi
nal feminin — remarca ar
bitrul internațional dr. 

Mircea Aibuf—s-a observat 
predilecția voleibalistelor 
de a aplica tactici ofensive 
asemănătoare cu cele ale 
echipelor masculine : ridi
carea și trasul din linia a 
Il-a. atac variat în forță 
sau liftat etc. Echipele 
fruntașe, în special cam
pioana europeană, dispun 
de jucătoare înalte, cu ex
cepționale calități fizice".

Referitor la jocul echi
pelor masculine, ing. Mar
cel Rusescu, fost 
list international. 
„Existența unui 
perfect între atac 
re, preluare excelentă din 
servicii sau din atacul ad
vers. mobilitate foarte bu
nă la toți jucătorii, chiar 
și la cei înalți sau volumi- 
noși. Fruntașele clasamen
tului mai ales au demon
strat o serioasă creștere va
lorică în comparație cu 
„mondialele" din 1966. Cu 
o pregătire fizică perfectă, 
s-au evidențiat prin folosi
rea cu judiciozitate a ata
cului în forță (uneori, su- 
pranumeric) sau prin mingi 
plasate, fie din apropierea 
plasei, fie de la distantă. 
S-au folosit, și nu fără suc
ces, serviciile înalte. La mai 
multe echipe s-a remarcat 
apoi preferința pentru pa-

sele paralele cu plasa, blo
cajul agresiv cu directio
narea mingiei către locurile 
neacoperite. „Armele" pre
ferate ale noilor medaliați 
europeni, care de altfel 
le-au decis succesul, au 
fost atacul viguros, bloca
jul ferm și apărarea mo
bilă. Tacticile de joc com- 
binativ n-au lipsit. însă

re, deopotrivă ca rezultate 
și (mai ales) comportare. în 
turneul de la Istanbul 
n-am prezentat — ca de 
obicei — o echipă bine 
pregătită, capabilă de „fap
te mari" (deși componenții 
ei au fost în general a- 
ceiași), ci o cu totul altă 
formație, mult schimbată în 
rău.

Voleibaliștii noștri au

simțea nevoia — și, din 
cite știm, se și stabilise — 
ca lotul să fie serios îm
prospătat, mai ales că 
„europenele" presupuneau 
o etapă pregătitoare în 
vederea Jocurilor Olim
pice din 1968. Mi se 
va replica, poate, că în 
Turcia, și alte echipe frun
tașe ale voleiului continental 
au avut, cum s-ar zice.

la care au 
în acest an 

aceiași jucă-

confirmă cele

voleiba- 
constată: 
echilibru 
si apăra-

Despre o corigentă 
a voleiului nostru
totdeauna ele au avut un 
rol secundar".

Cum este și firesc, echi
pele fruntașe ale competi
ției s-au remarcat nu nu
mai prin buna lor pregă
tire tehnico-tactică, ci și 
printr-o excelentă și mult 
aplaudată combativitate, 
printr-o totală dăruire în 
fiecare meci, în lupta pen
tru fiecare punct.

Este regretabil să con
statăm că — spre deosebi
re de alte ocazii — voleiul 
nostru nu s-a înscris în a- 
cest tablou general al evi- 
dentiatilor. Mai mult chiar, 
a marcat o vizibilă scade-

pre- 
pase 

în 
te-

comis greșeli de-a drep
tul surprinzătoare : 
luări defectuoase, 
și servicii direct 
fileu sau în afara
renului, blocaj neomo
gen, lipsă de forță în atac 
etc. La toate aceste slăbi
ciuni de ordin tehnic s-au 
adăugat greșeli în orien
tarea tactică, o insuficientă 
voință, o stare parcă de 
Indiferență.

Iată, pe scurt. cîteva 
puncte de vedere ale uno
ra din specialiștii noștri.

Antrenorul T. Tănase : „Se

„bătrînii" lor. Dar. dife
rența a constat în faptul 
că în echipa noastră toc
mai jucătorii cei mai expe
rimentați s-au dovedit lip
siți de vlagă, cu o stare de 
start mai puțin intensă".

„Cauzele acestei stări, 
semnalate, de altfel, la ma
joritatea jucătorilor noștri 
— ne spune Cornelia Ghi- 
bu, șefă de lucrări la ca
tedra de jocuri sportive a 
Institutului de cultură fizi
că — se datoresc perioadei 
prea mari de antrenament 
în comun. programului 
foarte încărcat de com
petiții interne și inter-

naționale, 
fost supuși 
aceiași și 
tori".

Așadar se
snuse încă în timoul com
petiției. si consemnate 
apoi în raportul prezentat 
în ședința F.R.V.. de an
trenorul principal S. Mihăi- 
lescu (și susținute de me
dicul lotuluij — cum că 
„pregătirea prealabilă, mai 
ales în ce privește intensi
tatea și dozarea efortului, 
a lăsat de dorit, jucătorii 
acumulînd în cantonament 
și resimțind în Turcia o 
oboseală fizică si nervoa
să". Totuși, dacă aceasta 
este singura sau principala 
cauză a lamentabilei com
portări a jucătorilor noștri, 
rămîne de neconceput cum 
asemenea greșeli de pre
gătire (ce puteau fi preve
nite. printr-un control se
rios. de către colegiul de 
antrenori) au putut fi co
mise de doi dintre specia
liștii cu o bogată experien
ță. altă dată apreciati pen
tru munca depusă.

Este însă greu de pre
supus că vina pentru locul 
ocupat de voleibaliștii noș
tri, pentru comportarea lor 
slabă o poartă exclusiv an
trenorii, specialiștii în ge
neral. Jucătorii înșiși n-au 
nici un fel de vină ? Oare 
cu experiența acumulată 
de-a lungul anilor, Derzei, 
Udișteanu, Drăgan, Schrei
ber, Ganciu, Cozonici a- 
veau nevoie 
tă dădăceală 
trenorilor ?

O analiză 
gală constată că, în gene
ral, carențele de ordin teh-

eanu, Drăgan, Scl 
Ganciu, Cozonici 

de o insisten- 
din partea an-

făcută cu mi-

nic sau tactic — evidente 
încă în perioada pregătirii 
pentru „europene" — s-au 
amplificat și datorită exis
tenței unor elemente de 
dezorganizare, preocupări
lor meschine, unor mici, 
dar numeroase și per
manente „frecușuri" în
tre antrenori, între ei și 
medicul lotului, între toți 
aceștia și jucători, în sfîr- 
»it între jucători înșiși.

Cu mult mai gravă — și 
din păcate fără să existe 
(ca în cazul voleiului mas
culin), posibilități vizibile 
de îndreptare a lucrurilor 
— se prezintă situația echi
pei feminine. Sînt. poate 
voci care consideră o sim
plă intîmplare, rezultată 
dintr-un viciu al formulei 
de organizare a campiona
tului, faptul că, deși au 
pierdut un singur meci, vo
leibalistele noastre s-au 
clasat abia pe locul 9. For
mula de disputare a pre
liminariilor C. E. rămîne de 
analizat. însă — după cum 
constata și antrenorul fe
deral N. Tărchilă — nu a- 
cest viciu de formă explică 
sau motivează voleiul șco
lăresc practicat in general 
de echipa noastră la An
kara, lipsa de pasiune, de 
ambiție, dar și... lipsa de 
posibilități a multora 
dintre iucătoarele selecțio
nate.

Revenirea voleiului nos
tru în plutonul fruntaș al 
ierarhiei internaționale este 
pe deplin posibilă. în îm
prejurările de acum — 
cînd. se pare, ca urmare 
a răsfățului de pe urma 
succeselor, unii specialiști 
și voleibaliști sau voleiba-

liste au minimalizat rolul 
muncii perseverente. se
rioase. în pregătirea la clu
buri ca și în lotul natio
nal — este puțin loc si 
timp petru „analize", pen
tru ședințe cu discuții in
terminabile. Este absolut 
necesar ca. stabilind mai 
întîi în plenul ei măsurile 
imediate, federația de spe
cialitate să determine în 
cadrul echipelor de clu
buri, al loturilor reprezen
tative un climat propice, 
optimist, de muncă asiduă, 
de permanentă preocupare 
pentru îmbunătățirea teh
nicii, pentru omogenizarea 
formațiilor, pentru dezvol
tarea cu predilecție a ace
lor calități temperamenta
le ce au generat afirmarea 
școlii românești de volei. 
Regretul corigentei la ..e- 
uropene" — ce și l-au ma
nifestat deopotrivă toți spe
cialiștii și iubitorii voleiu
lui din tara noastră - este 
bine să determine un im
puls serios în intriga 
activitate voleibalistică.

Viitorul apropiat rezer
vă voleiului importante 
confruntări, care culminea
ză. se știe, cu turneul olim
pic de la Ciudad de Me
xico. Prestigiul interna
țional al sportului românesc 
pretinde echipelor de volei 
fruntașe — care de atîtea 
ori s-au dovedit capabile 
de comportări răsunătoare 
— antrenorilor, tuturor 
specialiștilor eforturi se
rioase. perseverente, pen
tru trecerea cu succes a 
..examenului olimpic" din 
toamna anului viitor

lon DUMITRII)
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DE SUD:

MARI 
BĂTĂLII 
ÎN DELTA 
MEKONGULUI

0 hoiărîre a guvernului 
Republicii Populare a Ye
menului de Sud. Ministrul afa
cerilor culturale și unității din Re
publica Populară a Yemenului de 
Sud, Abdul Fattah Ismail, a de
clarat sîmbătă că guvernul a ho- 
tărît anularea tuturor licențelor 
pentru editarea ziarelor, eliberate 
în timpul administrației coloniale.

La combinatul „Trepcea" 
din Kosovska Mitrovița (R.S.F. Iu
goslavia) cel mai mare producător 
de plumb și zinc din această țară 
au intrat în producție noi unități 
industriale : o fabrică de electroliză 
a zincului, o fabrică de acumula
toare și o topitorie de plumb.

agențiile 
de presă 
transmit:

SAIGON 10 (Agerpces). — Rcfe- 
rindu-se la luptele care au avut loc 
la sfîrșitul săptămânii în Delta Me- 
kongului. trimisul special al agenției 
France Presse, Claude Lorieux, scria 
sîmbătă seara într-o corespondență câ 
ele au fost „cele mai mari bătălii din 
acest sezon în regiunea respectivă'". 
In legătură cu cifrele prezentate de 
autoritățile americane și saigoneze 
privihd pierderile înregistrate de părți 
in această luptă, corespondentul scrie : 
„O vizită pe cîmpul de luptă mi-a 
dat posibilitatea să mă îndoiesc de 
exactitatea lor,' mai ales în ce pri
vește pierderile suferite de patrioți 
anunțate de comandamentul ameri
can". Cifrele oficiale vorbeau de 365 
de patrioți uciși, în timp ce la fața 
locului ziariștii nu au găsit decît 7 
cadavre și un număr loarte. redus de 
arme. Pierderile trupelor șaigoneze 
sînt evaluate la 65 de morți și 125 
răniți, deși acestea au avut la dispo
ziție elicoptere și întăriri militare la 
scurt timp după declanșarea operațiu
nii, iar aviația și artileria au bom
bardat tot timpul regiunea în care 
acționau patrioții.

FRANȚA

„Seară românească" 

la castelul Blois
O seară românească a avut loc la celebrul castel 

Blois de pe valea Loirei în cadrul unei expoziții 
internaționale de artă, deschisă in galeriile castelu
lui. Despre cea de-a 20-a aniversare a Republicii 
Socialiste România, cit și despre succesele țării 
noastre, a vorbit Teofil Bălaj, atașat cultural al 
Ambasadei Republicii Socialiste România la Paris. 
Au asistat reprezentanți ai autorităților locale din 
Blois, studenți, oameni de cultură și artă. A avut 
loc apoi o dezbatere despre cultura românească, la 
care au participat regizorul Miron Niculescu, de la 
Teatrul Național din București, și arhitectul I. Bort- 
novski. A urmat o proiecție de filme documentare 
românești.

Prototipul avionului supersonic franco-britanic „Concorde" 
a cărui fotografie o publicăm mai sus va fi prezentat 
publicului francez în cursul zilei de azi. Agenția „France 
Presse" relatează că producția în serie a acestui tip de 

avion a și început

CU OCAZIA PLECĂRII 
DEFINITIVE Ă 
AMBASADORULUI 
ROMÂNIEI LA HANOI

HANOI. — Corespondentul 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : Ambasadorul României la 
Hanoi, Ian Moangă, a fost primit 
cu ocazia plecării definitive din 
R. D. Vietnam de Truong Chinh, 
președintele Adunării Naționale, și 
Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri. Cu acest prilej 
oamenii de stat vietnamezi au 
transmis conducerii de partid și d» 
stat a țării noastre, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, calde 
mulțumiri din partea președintelui 
Ho Și Min pentru manifestările de 
solidaritate ale poporului român 
față de lupta poporului vietnamez, 
pentru sprijinul politic, diplomatic 
și material deosebit de prețios a- 
cordat de România Republicii De
mocrate Vietnam.

Ambasadorul român a avut, tot
odată, numeroase întrevederi cu 
membri ai guvernului și alte per
sonalități ale vieții politice. în 
cinstea sa a fost oferit un dineu de 
vicepremierul și ministrul afaceri
lor externe Nguien Duy Trinh.

Sărbătoarea națională a
r

Republicii Volta Superioară

In fotografie i o școală tn mediul rural

• ANULAREA LICENȚELOR ACORDATE 
ZIARELOR ÎN PERIOADĂ ADMINISTRAȚIEI 
COLONIALE ÎN YEMENUL DE SUD
• PILOȚII SOCIETĂȚII AERIENE BOAC 
ÎN GREVA.

FESTIVITĂȚILE 
DE LA PLEVNA

SOFIA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : Festi
vitățile desfășurate timp de 10 zile 
la Plevna eu prilejul împlinirii a 90 
de ani de la eliberarea de sub jugul 
secular otoman s-au încheiat in 
cursul zilei de duminică cu reconsti
tuirea ultimului episod al epopeii de 
la Plevna : încercarea oștilor lui Os
man Pașa de a străpunge blocada ro- 
mâno-rusă și capitularea lor. Mii de 
locuitori ai Plevnci și din localitățile 
învecinate s-au adunat pe înălțimile 
din jurul podului de peste rîul Vit, 
pe care trece șoseaua ce duce la So
fia, și pe unde vestitul general turc, 
Osman Pașa, a făcut încercări dispe
rate de a scăpa din încercuire.

La festivități au fost de față Boris 
Velcev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. a) Partidului Comu
nist Bulgar, Sava Ganovski, membru 
al C.C. al P.C.B., președintele Birou
lui Adunării Populare a R.P.B., ge
neral de armată Dobri Djurov, minis
trul apărării naționale a R.P.B., 
A. Puzanov, ambasadorul U.R.S.S. la 
Sofia, Cristea Ionescu Tira, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R. S. Ro
mânia la Sofia, delegațiile României 
și Uniunii Sovietice prezente la a- 
ceste festivități, conducători ai orga
nelor locale de partid și organizații
lor de masă.

Cei prezenți au trăit momente de 
adincă emoție urmărind reconstitui
rea sîngeroaselor lupte de acum nouă 
decenii și actul capitulării.

Persoanele oficiale s-au îndreptat 
apoi spre locul unde în memoria lup
telor legendare a fost înălțat, un nou 
mare monument. Boris Velcev a tăiat 
panglica inaugurală.

A urmat apoi reconstituirea sce
nei intrării triumfale în Plevna a tru
pelor victorioase romăno-ruse. în 
după-amiaza aceleiași zile, în oraș au 
avut loc serbări populare.

Buletin medical 
satisfăcător 
pentru omul cu inima 
grefata

Louis Washkanski continuă să se simtă bine, arată 
buletinul medical publicat duminică dimineața de 
spitalul Groote Schuur din Capetown. Nu a apărut 
nici un semn că organismul pacientului respinge 
inima grefată. Incepind de simbătă, pacientul a in
trat în ..faza critică" a evoluției stării sale, adică 
momentul în care organismul începe să producă 
anticorpi cu care luptă împotriva corpurilor străine. 
Cu țoale acestea. Washkanski a continuat să se sim
tă — potrivit propriilor sale declarații — „mai bine 
decît în ultimii doi ani". Pentru a preveni însă 
apariția anticorpilor, medicii de la Groote Schuur 
au luat toate măsurile. Zilele următoare vor arăta 
în ce măsură terapeutica aplicată pină în prezent 
pacientului — tratamentul cu radiații cu cobalt și 
cu cortizon — a avut rezultatul scontat.

0 delegație a Partidului Muncitoresc 
SOCiaiiSt Ungar în frunte cu Bela Biszku, 
membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită în Austria și a avut con
vorbiri cu o delegație a Comitetului Central al P.C. 
din Austria, transmite agenția M.T.I.

Greva de 48 de ore a piloților socie
tății aeriene britanice Boac a paralizat 
aproape complet transportul aerian al acestei firme. 
Greva provoacă societății o pierdere de 300 000 lire 
sterline. Traficul normal al avioanelor societății 
Boac va fi reluat astăzi.

Prima reuniune a miniștrilor pentru 
problemele cooperării din țările Africii 
răsăritene a avut loc la Nairobi. După cum se 
știe, din noul organism economic — Comunitatea 
economică a Africii răsăritene — fac parte Kenya, 
Uganda și Tanzania. Reuniunea a discutat probleme 
legate de aplicarea acordului privind cooperarea 
economică a țărilor Africii răsăritene, adoptat la 1 
decembrie. Membrii Comunității urmăresc să-și 
unească eforturile pentru asigurarea dezvoltării lor 
economice și sociale.

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., care a 
efectuat o vizită de două zile in 
Cehoslovacia, a părăsit Praga pen
tru a se reîntoarce la Moscova. La 
aeroportul din Praga, înâltul oas
pete a fost condus de Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii {Socialiste Cehoslovace, J. 
Lenart, președintele guvernului 
cehoslovac, și de alți conducători 
de partid și de start; din Cehoslova
cia.

Poporul Toltlan «ărbătoroșt» 
astăzi Împlinirea a nouă ani de 
la proclamarea Independenței de 
stat a țârii sale.

Situată In Africa occidentală, 
Republica Volta Superioară are 
o suprafață de 274 122 km p. 
Populația — aproximativ patru 
milioane de locuitori — se înde
letnicește cu agricultura și păs- 
toritul. Subsolul țării, Încă insufi
cient explorat, dispune de rezer
ve de mangan, fier, cupru, crom 
și aur. Dar cu toate aceste bo
gății industria este slab dezvol
tată, ca urmare a îndelungatei 
dominații coloniale.

După cucerirea independenței, 
poporul voltian a depus eforturi 
însemnate pentru dezvoltarea e- 
conomică a țării. In acest sens 
au fost elaborate planuri care

prevăd valorificarea la un grad 
de mai mare rentabilitate a bogă
țiilor Voltei Superioare, descope
rirea unor noi resurse de mate
rii prime, construirea de fabrici 
și extinderea rețelei de comuni
cații rutiere. Eforturi Însemnate se 
fac pentru lichidarea analfabetis
mului, pentru pregătirea de cadre 
naționale.

Pe plan extern, Republica Vol
ta Superioară promovează o po
litică de adîncire a colaborării in- 
terafricane, de dezvoltare a re
lațiilor cu toate statele lumii.

Cu prilejul sărbătorii naționala 
a Republicii Volta Superioară, po
porul român urează poporului 
voltian noi succese pe calea con
solidării independenței țârii, în 
dezvoltarea economiei și culturii, 
pentru prosperitate și pace.

Reuniunea miniștrilor 
de externe 

ai țărilor arabe
A doua reuniune a miniștrilor de 

externe ai țărilor arabe, care și-a des
fășurat lucrările sîmbătă la Cairo, a 
discutat ordinea de zi propusă de 
regele Hassan al Marocului pentru 
reuniunea la nivel înalt : situația țărilor 
arabe după ultimele dezbateri ale Na
țiunilor Unite ; acțiunea țărilor arabe 
pentru obținerea retragerii necondițio
nate a trupelor izraeliene de pe teri
toriile ocupate ; consolidarea unității 
arabe și întărirea Ligii Arabe.

Danemarca
și Piața comună

Danemarca va continua să insiste 
pentru admiterea sa în Piața comună 
cp drepturi depline în ciuda opoziției 
franceze, a declarat sîmbătă la Kciln 
ministrul de externe danez. Hans 
Tabor. întrebat dacă țara sa va accepta 
o . soluție provizorie in acest sens, 
Hans Tabor a replicat că Danemarca 
nu are în ședere nici o alternativă 
atlta timp cit nu a primit răspuns la 
cererea sa de aderare adresată „celor 
șase".

Un grup de mercenari fugit din Congo și regrupat în lagărul din Shangungu, 
Ruanda, așteaptă hotărîrea O.U.A.

La încheierea Festivalu
lui internațional al filmelor 
despre rezistență, care a avut 
loc la Coni, în apropiere de Turin, 
premiul „Placa de aur“ pentru cel 
mai bun film de scurt metraj a 
fost acordat fjlmului cuban „Now“. 
„Placa de aur" nu a fost decernată 
nici unui film de lung metraj, ca
tegorie în care filmele „Zidul" 
(Franța) și „Noaptea cea mai lun
gă" (R. P. Bulgaria) au fost pre
miate cu „Placa de argint". Juriul 
festivalului a acordat o placă spe
cială actorului Michel Simon, pen
tru rolul interpretat în filmul „Bă- 
trînul și copilul", (Franța).

Neostenite, locomo
tivele brăzdează țara 
în lung și-n lat. Mili
oane de pasageri se 
revarsă în gări um- 
plîndu-le de zgomot 
și de forfotă. Vagoane 
iără număr, cărînd u- 
riașe cantități de pro
duse, rulează zi și 
noapte pe rețeaua li
niilor de fier. Este ta
bloul cotidian al unei 
activități intense, 
care aduce o contri
buție de seamă la 
realizarea planului 
economiei naționala 
a Poloniei populare, 
la dezvoltarea ei.

La Ministerul comu
nicațiilor din Varșo
via, în biroul direc
torului serviciului 
tracțiunii, ing. Ft. 
Rychlik, am avut zi
lele trecute o convor
bire despre preocu
pările actuale și de 
perspectivă în trans
portul feroviar polo
nez.

— Principala noas
tră sarcină este mo
dernizarea — a ținut 
să sublinieze de la 
început directorul 
Rychlik. La aceasta 
ne obligă însăși via
ța, dezvoltarea conti
nuă economică și so
cială a țării. Să fa
cem o comparație. In 
1938 Polonia a trans
portat pe căile ferate 
226 de milioane pasa
geri și 75 milioane 
tone mărfuri. In pre

zent, numărul pasa
gerilor se ridică a- 
nual la circa un mi
liard, iar al mărfuri
lor transportate — la 
352 milioane tone.

Intervenind în dis
cuție, ing. M. Rosln- 
skl, șeful serviciului

la Craiova, locomo
tive Diesel electrice 
de 2 100 CP... Și — 
adaugă directorul 
Rychlik — ele sînt 
conștiincioase și har
nice, majoritatea au 
parcurs în jur de 
300 000 de kilometri și

Un miliard 
de pasageri

CORESPONDENT A 
DIN VARȘOVIA 

DE LA I. DVMITRASCU

tui an 12,5 la sută din 
totalul drumurilor de 
iier din Polonia vor 
fi electrificate.

Discuția continuă. 
Interlocutorul meu o 
de astă dată consi
lierul ministerial J. 
Czerwinski. Aș dori 
să subliniez două 
aspecte caracteristice 
căilor noastre ferate, 
spune el. In primul 
rînd, că pe un sfert 
din rețeaua ieroviară 
poloneză se concen
trează nu mai puțin 
de 70 la sută din to
talul transporturilor, 
ceea ce ne și deter
mină ca în lucrările 
de electrificare să a- 
cordăm acestei por
țiuni o atenție primor
dială. Celălalt aspect

tracțiunii electrice, 
arată că in poiida 
dezvoltării impetuoa
se din ultimul timp a 
transporturilor auto, 
căile ferate rămîn 
mijlocul principal de 
transport. Pentru 
viitor — menționează 
el — intenționăm ca 
autocamioanele să 
preia deservirea pe 
distanțe scurte și în 
special pentru între
prinderile de mai 
mică importanță. In 
același timp, vrem să 
lichidăm treptat trac
țiunea cu aburi, înlo- 
cuind-o cu cea Diesel 
și electrică. Am pri
mit din România, de

se prezintă bine. (A- 
semenea aprecieri 
am auzit și de la alți 
specialiști feroviari 
polonezi, îndeosebi 
Ia depoul din Poz
nan, care e înzestrat 
cu cele mai multe lo
comotive de acest 
gen).

în Polonia, tracțiu
nea electrică însu
mează o treime din 
totalul transportului 
pe căile ferate ; sînt 
electrificați 2 700 km 
de cale ferată, ur- 
mînd ca pînă la sfîr- 
șitul deceniului în 
curs rețeaua respecti
vă să ajungă la 3 800 
km. La sfîrșitul aces-

se referă la faptul că 
în Silezia se încarcă 
aproximativ jumătate 
din totalul vagoane
lor poloneze. Iată de 
ce electrificarea prin
cipalelor magistrale : 
Silezia — litoralul 
Mării Baltice și Sile
zia — Lublin, înain
tează rapid. In 1969 
vom intîlni locomotive 
electrice și pe ruta 
Poznan — Wroclaw. 
Avem în vedere, în 
general, electrifica
rea a 40 de trasee, 
foarte importante fi
ind acelea ce vor 
lega capitala cu vo

ievodatele Bialystok, 
Wroklaw, Gdansk, 

încă o vizită, de 
astă dată la Centrul 
de cercetări și dez
voltare a tehnicii ie- 
roviare, aflat într-o 
margine a Varșoviei. 
Directorul Krzemie- 
nleckl, după ce pre
zintă succint acti
vitatea instituției, mă 
invită să vizitez cîte- 
va secții și labo
ratoare. Cercetăto
rii, în număr de 
aproape 300, lucrează 
intens „Mașinile de 
calcul ne-au devenit 
indispensabile, spune 
interlocutorul meu. In 
curînd vom primi o 
mașină electronică 
„Odra" cu un „creier' 
capabil să efectueze 
100 000 de operațiuni 
pe secundă'. In labo
ratoare atrag atenția 
cîteva modele de in
stalații electronice 
pentru dirijarea și 
conducerea circula
ției, în special în gă
rile cu trafic mare și 
în stațiile de triaj. In 
curînd ele vor fi ex
perimentate „pe te
ren’.

Feroviarii polonezi 
și-au propus ca în 
ultimul trimestru al 
anului să transporte 
93 milioane tone de 
mărfuri — cea mai 
mare cantitate trimes
trială înregistrată 
pînă acum In Polonia,

DE CE NU SE BUCURĂ ÎNVINGĂTORII?
După devalorizarea lirei sterline, 

care a dovedit cît de șubrede pot fi 
în realitate chiar și acele valu
te capitaliste considerate drept 
cele mai sigure și mai stabi
le, lumea occidentală a fost stră
bătută de un val de scepticism în ce 
privește perspectivele dolarului ame
rican și, în general, ale actualului 
sistem valutar interoccidental. Fan
tastica goană după aur, care a do
minat cîteva zile imaginea centre
lor de afaceri vest-europene, a con
stituit o manifestare a neîncrederii 
globale în valutele capitaliste, in
clusiv — și îndeosebi — în valuta 
nr. 1. dolarul, a cărei forță, aproape 
sacrosanctă, păruse pînă acum cîtva 
timp cu neputință de zdruncinat.

Aprecierile făcute în legătură cu 
boala lirei sterline, precum și pă
rerea potrivit căreia lira a func
ționat în prima linie de apărare a 
dolarului și o dată această linie pră
bușită, dolarul a rămas descoperit 
și va împărtăși mai curînd sau mai 
tîrziu soarta lirei sterline, pare să 
confirme existenta unei solidarități, 
chiar și precare, a valutelor occiden
tale.

O asemenea solidaritate există în
tr-o anumita măsură. Statele capita
liste au nevoie de un sistem de plăti 
internaționale. Interesul imediat al 
țărilor componente este deci ca. în 
pofida luptei pentru piețe, să con
tribuie la îmbunătățirea actualului 
sistem de plăți care, după părerea 
unanimă, are nevoie de reparații ca
pitale. chiar dacă tactica sau stra-

Costin C. KIRIȚESCU, doctor în economie
tegia le îndeamnă uneori să sub
mineze pe față sau pe ascuns po
zițiile adversarului.

Dacă urmărim marile linii de dez
voltare a lumii contemporane ne dăm 
seama că evenimentele monetare din 
a doua jumătate a lui noiembrie 1967 
se înscriu pe traiectoria rivalității 
dintre lira sterlină și dolar, ca formă 
de manifestare a luptei pentru do
minația mondială, și că aceste eveni
mente pecetluiesc victoria valutei a- 
mericane, asupra celei britanice. Dar 
— și aci începe ineditul situației —, 
victoria nu incintă de loc pe în
vingători, ci dimpotrivă, le dă mult 
de gîndit.

Rivalitatea dintre S.U.A. șl Anglia 
a început după primul război mon
dial. înainte de el, lira sterlină do
mina în mod absolut schimburile e- 
conomice internaționale. Această po
ziție se datora faptului că Anglia 
era considerată inima economiei 
mondiale, iar Londra — bancherul 
lumii.

După război, ascensiunea economică 
și politică a S.U.A. a început să maci
ne aureola lirei sterline în favoarea 
dolarului. In ajunul marii crize 
economice din 1929—1933, înlocuirea 
lirei sterline cu dolarul în majori
tatea tranzacțiilor europene era un 
fapt împlinit. Cîtva timp, lupta .An
gliei pentru menținerea pozițiilor ei 
mondiale s-a mai putut sprijini pe

supremația flotei maritime engleze. 
Economia Angliei n-a mai putut însă 
asigura baza materială a acestei su
premații, astfel incit în 1932, guver
nul englez a acceptat ca S.U.A. să 
aibă o flotă egală cu cea britanică.

Spre sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial, forța economică și 
financiară a S.U.A. a căpătat o ase
menea . amploare în cadrul lumii 
capitaliste, incit Conferința mo
netară și financiară a O.N.U. care 
avea să hotărască destinele monetare 
ale lumii postbelice s-a ținut în 
S.U.A., la Bretton Woods ; Fondul 
Monetar Internațional, instituție în
ființată pentru apărarea structurilor 
monetare ale țărilor membre și-a sta
bilit sediul tot în Statele Unite ; pa
ritățile monedelor naționale ale aces
tor țări au fost stabilite în raport 
cu aurul, dar șl cu dolarul. Cît des
pre mijloacele de plată internațio
nale, s-a hotărît ca ele să fie în prin
cipal aurul și valutele de rezervă, 
mai precis : dolarul și lira sterlină.

Menținerea lirei sterline alături de 
dolar ca valută de rezervă are o 
explicație : din cauza legăturilor tra
diționale cu Anglia ale unor țări din 
Commonwealth și din afara acestuia, 
lira continua să fie folosită ca mijloc 
internațional de plată. In preajma 
devalorizării din 18 noiembrie 1967 
a lirei sterline, totalul lirelor ster

line deținute în afara Marii Britanii 
sau depuse de țări străine la Banca 
Angliei încă se mai ridica la suma 
considerabilă de 14 miliarde de do
lari, adică o treime din rezervele 
valutare mondiale ale lumii capita
liste.

Situația dificilă în oare se află eco
nomia engleză și consecințele oare 
au decurs de aci pentru lira ster
lină au făcut ca de pe acum, în 
ochii multor oameni de afaceri, a- 
ceastă valută să nu mai întrunească 
condițiile cerute unei valute de re
zervă. Concluzia procesului pe care 
l-am urmărit este înlăturarea lirei 
sterline, generalizarea folosirii do
larului ca unică valută de rezervă.

Si totuși, cum am spus mai îna
inte, această victorie încrețește frun
țile în lagărul învingătorilor. Reali
tatea este că în această ultimă fază 
a rivalității dintre lira sterlină și do
lar, conducătorii S.U.A. nu mai do
resc prăbușirea adversarului, ci dim
potrivă, menținerea lirei în funcția 
de valută de rezervă, deoarece au 
nevoie de ea ca de un paravan pen
tru mascarea propriilor slăbiciuni ale 
dolarului.

Trebuie precizat de la început că 
nu se poate pune un semn de egali
tate între situația dolarului și a lirei 
sterline, că slăbiciunile valutei ame
ricane nu sînt comparabile cu cele 
ale valutei engleze. Dacă s-a ajuns 
la devalorizarea lirei sterline, acea
sta se datorește profundelor carențe 
economice ale Angliei, oare au du» 
la deficitul balanței de plăți externe.

Este adevărat că și balanța de plăți 
externe a S.U.A. este deficitară, însă 
nu din aceeași cauză. Deficitul este 
provocat de cheltuielile exorbitante 
pentru întreținerea agresiunii din 
Vietnam ; întreținerea bazelor mili
tare americane pe teritorii străine ; 
„ajutoarele" acordate altor țări ; ex
portul de capital determinat de ex
pansiunea organizațiilor monopoliste 
din S.U.A., care deschid mereu alte 
filiale în străinătate, acaparează me
reu alte întreprinderi străine.

Cu cît asemenea cheltuieli cresc, 
cu atît se mărește deficitul balanței 
de plăți externe a S.U.A., cu atît deci 
sporesc rezervele de dolari existente 
peste granițele Statelor Unite. După 
cum se vede, cele 28 miliarde de do
lari rezerve în străinătate nu repre
zintă altceva decît o formă de finan
țare a deficitului balanței de plăți a 
S.U.A. de către alte țări.

Situația S.U.A. ar fi deci foarte 
comodă, dacă ea nu ar ascunde pe
ricole reale. Deținătorii de dolari din 
străinătate, sesizîndu-se de actuala 
neconcordanță între prețul de 35 do
lari uncia de aur, menținut în mod 
artificial de S.U.A. din anul 1934, și 
puterea de cumpărare a monedei a- 
mericane, care a scăzut între timp 
cu circa 60 la sută, neliniștiți de 
perspectiva unei noi crize valutare, 
vor putea cere convertirea dolarilor 
în aur. Dar S.U.A. nu mai dispun 
acum decît de circa 13 miliarde de 
dolari în aur, din care 11 miliarde 
servesc la acoperirea circulației in
terne.

Cită vreme lira sterlină funcționa 
din plin ca valută de rezervă, dolarul 
era la adăpost, deoarece prima va
lută care în momente critice în
frunta atacul era cea mai slabă din
tre ele, adică lira. Neîncrederea în 
moneda britanică se traducea prin 
vînzări masiv» de lire contra aur.

dar și contra dolari, ceea ce întărea 
poziția acestuia din urmă. De aci 
înainte, însă, atacul va fi primit 
frontal de dolar, mai exact de re
zervele de aur ale S.U.A., ajunse 
„mini-rezerve“ — cum se exprima 
un ziarist occidental. Acesta este mo
tivul pentru care victoria dolarului 
asupra lirei sterline, departe de a 
crea o atmosferă de euforie în lagă
rul învingătorilor, încrețește și mai 
mult frunțile lor.

Al doilea pericol generat de situa
ția actuală este de natură internă. 
Cheltuind mai mult decît încasează, 
guvernul S.U.A. a creat o stare de 
inflație lentă, însă constantă. O fa
milie cu un nivel mijlociu de trai 
are nevoie de venituri cu 16 la sută 
mai mari decît acum 8 ani și cu 40 
la sută mai mari decît în 1951 pentru 
a-și menține acest nivel. Din cauza 
creșterii costului vieții, apar con
flicte de muncă pentru majorarea 
salariilor, cum a fost acela care a 
paralizat recent marea companie 
Ford.

Ca de obicei în asemenea împre
jurări, cercurile patronale agită din 
nou așa-zisa teorie a spiralei infla
ționiste a salariilor și a prețurilor, 
care susține că la baza creșterii pre
turilor ar sta satisfacerea revendi
cărilor clasei muncitoare privind 
sporirea salariilor. Este teoria ho
țului de păgubaș, deoarece adevă
rata cauză a inflației rezidă în creș
terea cheltuielilor neproductive ale 
statului, îndeosebi pentru armament 
și echipament militar, precum și ale 
uniunilor .monopoliste pentru con
tinuarea politicii lor de expansiune.

Viitorul va arăta dacă Statele Unite 
vor ști să elimine cauzele adevărate 
ale actualelor dificultăți financiare, 
de aceasta depinzînd atît stabilitatea 
dolarului, cît și existenta actualului 
sistem valutar international.
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