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CU CE PARTICIPĂ JUDEJUL BIHOR
A BILANȚUL INDUSTRIAL AL ACESTUI AN?

îdustria județului Bihor 
o entitate economică bine 
conturată din ce in ce 
i peisajul economic al lă
utelor eforturi de moder- 
roducției, de dezvoltare 
ei, oamenii muncii din 
pund prin muncă stărui- 
ptată într-un sens pre- 
nirea integrală a sarci- 
1, a angajamentelor asu- 
•ecerea socialistă. Dova- 
uie bilanțul realizării 
e plan pe 10 luni din 
tfel, planul producției 

■ar. . .triale pe ansamblul ju- 
>st depășit cu peste 77 
producția suplimentară 

șini și utilaje, cărbune, 
ndustriei ușoare, ale in- 
irialelor de construcții 
n aceeași perioadă, pla- 
:i marfă vîndută și în- 
depășit cu peste 30 mi- 

■ la export s-au livrat, 
mărfuri în valoare de 
>ane lei. In aceste con
ul Bihor s-a realizat 80 

; ; aloarea angajamentului 
ixport livrările au fost 

; ■ d trei ori decît valoarea 
cadențe. Sînt cifre care 

:■ . îpări, căutări susținute
e irterne, capabile să 

uritmul realizării planu- 
mentelor luate în în- 
listă. Uzina „Infrăți- 

? ..Sinteza" sau combina-
i sînt doar cîteva dm 
•«, din acest punct de 
aima industrială a Bi-

■ . ' . ' acestui bilanț. în'gerie-
ridică întrebarea : s-au

aliniat toate întreprinderile din ju
dețul Bihor la nivelul înaltelor exi
gențe pe care le incumbă realizarea 
cu rigurozitate a tuturor sarcinilor de 
plan ?

Lăsînd la o parte Șirul exemple
lor pozitive, să facem o analiză 
detaliată a unor poziții și capitole 
din planul de stat sau din angaja

dea decurge defectuos. Practic, nu de 
la 1 octombrie, ci mai de mult. Re
zultatele acestei infructuoase cola
borări s-au făcut vizibile de la 1 oc
tombrie.

Despre ce este vorba ? încă din 
trimestrul trecut, la C.E.T. au apărut 
avarii la cazane și, ca atare, s-au fă
cut restricții, la întreprinderile bene

Un ansamblu bun compus 
din depășiri și restante
mente la care statistica pare să fie 
mai puțin... optimistă. Din cel.e 29 
produse principale, care Se urmăresc 
operativ, planul a fost îndeplinit (și 
depășit) doar la 22 ; importante can
tități de produse, printre care alu
mină calcinată, prefabricate din be
ton armat, blocuri ceramice și che
restea nu au fost realizate. Cauzele ? 
Să analizăm, de pildă, nerealizarea 
planului la alumina calcinată, fabri
cată la Uzina de alumină din Ora
dea.

Tov. Uie Mitran, ing.-șef al uzinei, 
ne informează : Pînă la începutul lu
nii octombrie aveam depășit planul 
de alumină cu circa 650 tone. Acum 
însă...

Ce s-a întîmplat în luna tre
cută ?

— Colaborarea noastră cu Centra
la electrică de termoficare din. Ora

ficiare. în folosirea aburului tehnolo
gic. Stocul instalației de des
compunere se situa, din ce în ce mai 
mult, sub valoarea stocului de sigu
ranță. Din partea uzinei au pornit 
către C.E.T. telefoane, adrese, dele
gați. Poziția C.E.T.-ului rămînea, însă, 
neclintită : „Descurcați-vă cum pu
teți, nu avem alte posibilități, se mai 
strică uneori cazanele".

Este drept că se defectează caza
nele. Numai că în acest caz este 
vorba de aceleași cazane, ceea ce de
notă o întreținere total necorespuri- 
zătoare a lor. între 2—5 oct., de pildă, 
cazanul cel mare a stat 72 de ore, iar 
la sfîrșitul lunii trecute 50 de bre. 
Este inadmisibi’f o asemenea curbă 
a avariilor, mai ales în cazul unor 
utilaie cu sarcină de funcționare fixă, 
aflate în grija a zeci și zeci de sa
lariată, ș' mai ales cînd tone de alu

mină sînt nerealizate din această 
cauză. Am afla., că tovarășii de la 
C.E.T. au alcătuit cu meticulozitate o 
situație ipotetică a dereglărilor la 
propriile cazane și au stabilit soluții 
în astfel de cazuri : folosirea vechilor 
instalații de produs abur ale uzinei 
de alumină. Cu arît mai mult pare 
de neînțeles faptul că, atunci cînd au 
fost chemați să le ia în exploatare, 
avînd specialiștii necesari, au refuzat, 
pe motivul că aceste instalații sînt... 
bune de aruncat la fier vechi. Este, 
deci, timpul să s pună capăt acestei 
colaborări defectuoase între C.E.T. și 
Uzina de alumină Oradea. Cu atît mai 
mult cu cît recuperarea restanțelor 
și îndeplinirea angajamentelor pînă 
la sfîrșitul anului, așa cum ne-a spus 
inginerul șef al uzinei de alumină, 
depind în mod hotărîtor de reglemen
tarea relațiilor de colaborare cu 
C.E.T.-ul.

Cauzele care Influențează nega
tiv realizarea integrală a planului de 
stat dir. județul Bihor se manifestă 
și în alte variante. Astfel, nu poate 
fi trecut cu vederea faptul că 9 în
treprinderi din județ nu au realizat 
indicatorul productivității muncii, in
dicator care se situează pe ansamblul 
județului cu 0,8 procente sub plan. 
Sporul de producție consemnat în ju
dețul Bihor are deci, la bază, mai 
puțin o producție intensivă și mai 
mult una extensivă.

Nerealizarea sarcinii de creștere a 
productivității muncii a fost deter
minată de neîndeplinirea producției 
planificate la Uzina de alumină — 
cazul amintit — la Fabrica de za-

Dan POPESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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culturii

ancheta culturală

le la porțile

rașului Vaslui am zâ- 
:es în fața unui panou 
panou obișnuit, al ae- 
e, cum sînt âtîtea al
ate localitățile ; și to- 
j deosebit prin faptul 

; ii venit o imagine sim- 
centru de județ. Din 

tografii „din viața ora- 
gură reprezenta o clă- 
construcție fusese în- 
1 înfățișau privitorului 
iăntiere : ‘ ale noilor 

■ rințe, ale viitoarei case
> palatului administra- 
lui, ca și în atîtea alte 
i se construiește. Dar 

într-un ritm pe care 
sadovenieni ai unor 

tădată nu se întîmpla 
nt din plin. In discu-

extins
asupra aces- 
domeniu al

>ocupărilor spi
tale, pe care în 
ciem decît cu imaginea unor ele- 
ite săli de spectacole. Deci și edi
ții vieții culturale locale este în 
.tȘ construcție, după ee atiția ani 
igetase" la umbra unor vestite 

tradiții culturale. Faptul nu poate 
decît să bucure. Dar și să invite la 
exigență. Căci din investigația noas
tră s-ar părea că pe acest „șantier 
al culturii" mai sînt de ,nus la punct 
o serie de lucruri.

O cifră ni se pare deosebit, de eloc
ventă : din 20 000 de- locuitori cîți 
are Vasluiul in momentul de față, 
aproape 5 000 sînt elevi Cu alte cu
vinte. un sfert din populația orașului 
se află pe băncile școlii, descifrează 
tainele științelor exacte sau umaniste, 
pregătindu-se pentru profesiunile vi
itoare. In mod normal, pentru toți a- 
ceștia organele culturale locale, or
ganizațiile U.T.C. ar fi trebuit să a- 
sigure o viață culturală cit mai bo
gată și interesantă. O viață cultura’ă 
gîndită special pentru cei 5 000 de 
elevi. Cum se petrec în realitate lu
crurile ? Sondajul întreprins la li
ceul „Mihail Kogălniceanu" a atestat 
o unanimitate a punctelor de vedere 
la toți cei intervievați. Iată, drept 
exemplificare, una din opiniile ex
primate :

— Din toate acțiunile culturale or
ganizate în orașul nostru îmi plac 
simpozioanele și comunicările științi
fice care au loc la Casa de cultură 
sau la școală. Atit și numai atît. Cu 
toate că aș dori să asist și la un 
spectacol ile teatru, cu toate că aș 
asculta cu plăcere un concert sim
fonic. Aceste lucruri n» sînt însă po
sibile în orașul nostru. De ce ? Ar 
trebui să se întrebe alții și bineînțe
les să răspundă (Ionescu Gabriela 
cl. a XI-a C).

Să fie cumva exclusivistă părerea 
Interlocutoarei noastre ? S-ar părea 
că nu, deoarece o analiză a vieții cul
turale din oraș ne oferă numeroase 
argumente. Precizăm de la_ bun în
ceput : nu ne propunem aici să fa
cem un inventar detaliat al tuturor 
manifestărilor organizate de organele 
culturale locale. De altfel, de-a lun
gul ultimilor luni, la Casa de cultură

mod obișnuit nu II

din Vaslui a putut fi ■ remarcată e 
preocupare din ce în ce mai susținută 
pentru organizarea unor manifestări 
cultural-educative inedite. Și cu toa
te acestea, reproșurile tinerilor din 
Vaslui sirs. întru totul îndreptățite, 
deoarece privind ansamblul ore- 
oeupărilor spirituale locale, se re
marcă ușor absența unui program 
complex, unitar, gîndit. special pen
tru o anumită categorie a popu
lației, care are, evident, anumite in
terese și gusturi comune. Am repe
tat acest adevăr ou diferite prilejuri : 
un program de activitate afișat în 
centrul orașului nu determină auto
mat o afluență de public, eterogen ea 
vîrstă și nivel de cultzră Numai ac
țiunile care din primul moment își 
propun o țintă precisă — de pildă, 
o anumită categorie socială — nu

mai acelea își a- 
ting cu adevărat 
scopul. Programul 
cultural „de toate 
pentru toți" s-a 
dovedit întotdeau
na falimentar. La 
fel și în cazul Vas
luiului. Am putea 
oferi exemple din 

zi a elevilor, care 
or-

viața de fiecare 
nu au întotdeauna posibilitatea 
ganizării nici măcar a unor seri de 
dans, am putea cita cazul cercului 
de educație muzicală inaugurat la 
începutul anului la Casa de cultură 
pentru intelectualii din localitate și 
care nu s-a bucurat de adeziunea ce-' 
lor cărora le era dedicat deoarece 
aceștia doresc „manifestări muzicale 
nu de popularizare, ci la un nivel 
mult mai ridicat, eventual 
cursul Filarmonicii ieșene" 
cum ne declara profesoara 
Alexandru, Ne oprim însă 
unui caz care ni se pare și 
gestiv ■ ce] al constructorilor din lo
calitate.

Tntr-un oraș-șantier ca Vasluiul 
este normal ca numărul muncitorilor 
constructori să sporească. Lingă „mi
cul Copou" — cum numesc cu ușor 
umor vasluienii grădina lor publică

Radu CONSTANTINESCU

cu con-
— după
Cornelia 

asupra 
mai su-

(Continuare în pag- a IV-a)
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Ce oferă
specialistului

planșeta
județeană

— La absolvire am 
iiecăi la Galați un 
grup de șase, colegi 
Fusese o inițiativă 
născută într-o'adunare 
a organizației U.T.C. 
pe an. Opțiunea noas
tră se sprijinea pe 
faptul că voiam să ne 
facem meseria acolo 
unde randamentul nos
tru să fie maxim și 
unde să putem intra, 
de la început, în ritmul 
unei activități care să 
ducă la maturizarea 
noastră profesională. 
Știam că numai într-o 
zonă unde se constru
iește intens și unde e 
realmente nevoie de 
arhitecți ne vom putea 
pune în valoare cu
noștințele, pregătirea 
și pasiunea pentru ar
hitectură.

Așa a început discu
ția cu arhitectul Ște
fan Cocioabă, 
ful filialei Brăila 
D.S.A.P.C.-Galați. 
terlocutorul nostru 
absolvit în urmă
nouă ani Institutul de 
arhitectură „Ion Min- 
cu“ din București. In 
tot acest răstimp, el a 
lucrat fără întrerupere 
la D.S.AP.C. Galați și 
a executat proiecte 
pentru construcția u- 
nor mari cartiere de 
locuințe din Galați și 
Brăila, pentru diverse 
edificii social-cultura- 
le Aceste jaloane pro
fesionale ne-au îndem
nat să-i aflăm opiniile 
despre realizarea spe
cialistului în raoort cu 
cerințele societății, cu 
nevoile producției.

— După cum se știe, 
pretutindeni se desfă
șoară o amplă activi
tate de construcții ci
vile și industriale; 
trăim ani de rapidă 
dezvoltare 
și urbanistică pe

teritoriul țării. De ce 
ați ales tocmai aceste 
locuri de la Dunăre ? 
4 —i- A intervenit un 
sentiment pe care un 
tînăr n-are voie să-1 
nesocotească : datoria 
față de locul căruia îi 
aparținem, de unde am 
plecat și unde sîntem 
chemați să ne întoar
cem, aducînd tot ce 
am dobîndit în anii de 
învățătură. Sau, cum 
spunea cineva, cu o 
notă de autentic ' ro
mantism, e vorba de 
„chemarea ținutului

șe- 
a 

In- 
a 

cu

industriale ;
industrială

tot

natal" — înțeleasă ca 
datorie patriotică. Nu 
vreau să absolutizez 
argumentul „locului 
natal", totuși mi se 
pare evident avantajul 
care decurge de aici : 
localnic fiind, cunos- 
cind și îndrăgind locu
rile pe care le urcă 
pe planșetă, arhitectul 
va ști să pună mai 
bine în valoare tradi
ția locală, să găseas
că soluțiile și 
niile cerute de 
frcul locului.

Semnificativ 
opiniile exprimate este 
și următorul detaliu 
biografic : tînărul ar
hitect Ștefan Cocioa
bă se afirmase in pe
rioada studenției ca 
un talentat grafician ; 
publica frecvent dese
ne în presa centrală 
și ar fi putut să se 
dedice acestei ocupații 
care-i oferea prilejul 
de a rămîne in Capi
tală. Și-a dat seama 
însă — după cum sin

armo- 
speci-

pentru

că

>

gur mărturisește — 
e pregătit să devină 
arhitect și că pe tă- 
rîmul acesta trebuie 
să-și facă datoria pînă 
la capăt, să-și onoteze 
diploma.

— Care este bilan
țul după cei nouă am 
de lucru în provincie ? 
Ați găsit intr-adevăr 
cîmp de afirmare 7

— Abia acum pot 
spune asta, cu auto
ritatea faptelor, a ex
perienței. Satisfacția 
vine in primul rind 
din faptul că mi s-a 
oferit prilejul de a-mi 
„întinde" la maximum 
posibilitățile, din în
crederea ce mi-a fost 
acordată. Este, cred, 
ceea ce-și dorește în- 
tîi de toate un tînăr 
specialist, ceea ce 
zuiește încă de 
băncile facultății, 
ciodată nu m-aș fi 
teptat într-un atît 
scurt răstimp să 
realiza atîtea lucrări : 
de la ansambluri 
cu cîte 4000 de aparta
mente, pînă la unicate 
cum sînt cazinoul 
„Brateș" și restauran
tul „Pescarul" din Ga
lați... Pentru munca 
aceasta am fost apre
ciat și stimulat. Intre 
altele, am făcut cîteva 
călătorii de studii în 
diverse părți ale lumii.

— Discutînd în ulti
ma vreme cu o serie 
de tineri specialiști, 
unii își exprimau pă
rerea că evoluția, ma
turizarea se realizează 
doar atunci cînd lu
crezi în imediata a- 
propiere a maeștrilor.

nă- 
pe

Ni- 
aș- 
de 

pot

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a V-a)
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ÎN ZIARUL DE AZI:

• Viața de partid: 
RĂSPUNDEREA COMU
NISTULUI DE LA CATE
DRĂ ® FAPTUL DIVERS
• CE PREGĂTIRE AU 
CEI ÎNSĂRCINAȚI CU EX
PLOATAREA UTILAJELOR - 
AGRICOLE? @ ADUNARE 
FESTIVĂ CONSACRATĂ 
ANIVERSĂRII A 25 DE 
ANI DE LA APARiȚiA 
PRIMULUI NUMĂR AL 
ZIARULUI „SCÎNTEIA TI
NERETULUI" @ Puncte 
de vedere : SUBSTANȚA 
VITALĂ A POEZIEI SE 
AFLĂ ÎN ADÎNCUL VIE
ȚII POPORULUI ® Cro
nica filmului „CĂL

DURA"

EXTINDEREA 
CENTRALEI 
ELECTRICE 

DE TERMOFICARE 
BUCUREȘTI-SUD

La centrala electrică de ter
moficare București-sud au fost 
date în exploatare două noi 
cazane de apă fierbinte de 
cîte 100 Gcal/h. Lucrarea, e- 
xecutată de întreprinderile „E- 
nergoconstrucția” și „Energo- 
montaj”, se încadrează în ac
țiunea de extindere a C.E.T.- 
București-sud, în scopul asi
gurării încălzirii noilor blocuri 
de locuințe ce se ridică în 
cartierul Titan și a complexu
lui de sere legumicole din su
dul Capitalei. Cazanele, fabri
cate la Uzinele „Vulcan”, sînt 
echipate cu aparataj complet 
de automatizare, fabricat de 
către întreprinderile „Automa
tica", „Electromontaj" și Fa
brica de elemente pentru auto
matizare de Ia Pipera.

.a
„Copilul gigant" al constructorilor de mașini — unul dintre noile și puternicele vlăstare ale industriei bucureștene

„Copilul gigant
al constructorilor de mașini

Marți spre seară, biroul 
inginerului Tiberiu Grecu. 
directorul Uzinei de mașini 
grele — București, și-a spo
rit inventarul cu încă un 
obiect : macheta uzinei, a- 
dusă „acasă" de Ja expozi
ția „România 1969“ închisă 
în ajun. Privim împreună, 
reduse la scară, cele 140 de 
hectare pe care le va ocu
pa, nu peste mult timp, 
una dintre cele mai puter
nice baze ale industriei 
românești, uzina care 
de pe acum se impune, 
prin rezultatele ei, ca unui 
din avanposturile noastre 
industriale.

— Aici, pe machetă, ve
deți cele două dimensiuni 
ale uzinei noastre : prezen
tul și viitorul Noi ne con
struim în mers, ca să spun 
așa. Din 1966 și pînă astăzi 
am cucerit, etapă cu etapă, 
sectoare importante de pro
ducție, vecini tot timpul cu 
constructorii si montorii. Și 
așa o să fie pînă în final

— Și în. acest „final" des
pre care vorbiți, cînd uzina 
va arăta așa. cum o înfăți
șează macheta, care va fi 
principala caracteristică ?

— Tot cea care este și as
tăzi : noi nu avem produse 
de serie. Cea mai
„serie" produsă de noi pî-

nă acum are... trei bucăți. 
Gîndiți-vă : la noi totul, sau 
aproape totul, este unicat. 
Fiecare reper cere aici o 
altă concepție, elaborarea 
altei tehnologii Putem spu
ne. fără să greșim, că fie
care dintre produsele noas
tre este un adevărat depo-

ginerul Gheorghe Mihai, 
care, pe Iîngă specialitatea 
tehnică, o deține și pe aceea 
de cicerone competent al 
uzinei. Pregătirile au durat 
luni de zile. A fost elabo
rat un plan în care tqtul 
era prevăzut minut cu mi
nut, gram cu gram, cenți-

reportaj de George-Radu CHIROVICI

o

mare

zit. de gîndire tehnică, 
bancă de inteligență.

- Un exemplu ?
— Oricîte. Notați, de e- 

xemplu, că la noi s-au pro
dus pînă acum 150 mărci 
de oțel. Sau...

..Dar istoria turnării bu
tucului rotor pentru prima 
dintre turbinele hidraulice 
de 178 Megawați de la Por
țile de Fier merită un spa
țiu separat A fost marele 
examen al uzinei — rămas 
nînâ astăzi adine întipărit 
în memoria fiecărui parti
cipant.

— Aveam de turnat 200 
tone de oțel lichid, obținut ■' 
de la două cuptoare a cîte 
50 de tone — îmi spune in-

metru cu centimetru. 
Atunci, în martie, anul tre
cut. era aici, la turnătorie, 
un adevărat stat major. 
Formarea a durat trei luni 
într-o groapă special ame- 
najală. Cea mai grea pro
blemă, cea care ne-a dat bă
taie de cap, a fost elabora
rea soluției pentru păstra
rea oțelului lichid din pri
mele șarje la o temper.atufâ 
constantă pînă la următoa
rele șarje. Dar s-a făcut 
pînă la urmă totul așa cum 
se cuvine. O lună de zile a 
fumegat pe urmă groapa 
pînă oțelul s-a răcit cu to
tul. Transportarea piesei 
pînă la Reșița, unde a fost 
finisată, a constituit șl ea’

o pretențioasă temă de stu
diu pentru numeroși 
cialișțj.

Intr-adevăr, prima 
lă importantă din 
ria U.M.G.B. a fost scrisă 
cu eforturi neobișnuite. Spi
ritul de echipă care s-a 
sudat atunci. în martie 
1968, s-a păstrat, și a cresT 
cut. Gustul marilor perfor
manțe le-a intrat în singe 
U.M.G.B -iștilor, de la pri
mul pînă la ultimul.

Gheorghe Ormuz, secre
tarul organizației de partid 
tie la turnătorie, socotește 
că o explicație de prim or
din a succeselor uzinei stă 
în faptul că de la bun în
ceput au lucrat aici munci
tori, ingineri, maiștri cu 
o înaltă calificare, oameni 
pentru care meseria a de
venit artă. Este și părerea 
unui alt turnător cu care 
stăm de vorbă Nene Bîr- 
zoianu, ca și a directorului 
■■are îmi atrăsese atenția că 
40—50 de oameni de la Re
șița (unde, înainte de a fi 
director aici, fusese 16 ani 
inginer sefl l-au urmat la 
U.M G.B.

— Meseria este aici artă 
- îmi confirmă și un in
giner foarte tînăr, Mircea

spe-

fi- 
isto-

(Continuare în pag. a V-a)

Foto : Gb. Vințllă

T elegramă Azi, pe stadionul „23 August", de Ia orele 14

internaționale
și asigurării păcii în lume

Săptămîna aceasta, țara noastră a 
avut ca oaspete pe primul ministru 
al Republicii Congo (Brazzaville), 
comandantul Alfred Raoul. Vizita sa, 
desfășurată în spiritul înțelegerii și 
colaborării care caracterizează re
lațiile româno-congoleze, s-a încheiat 
cu un bilanț fructuos, înscriihdu-se 
ca un moment important în evoluția 
lor ascendentă. Ea a contribuit la o 
mai bună cunoaștere a preocupări
lor celor două state, evidențiind do
rința comună de a conlucra în a- 
vantajul reciproc, al păcii și cooperă
rii internaționale

Sosind în țara noastră în anul cînd 
aceasta a sărbătorit împlinirea unui 
sfert de veac de la eliberare, oaspe
tele congolez a avut posibilitatea să 
cunoască nemijlocit drumul străbătui 
de România socialistă, munca și 
realizările poporului român La Bucu
rești, la Brașov, pretutindeni pe 
unde au trecut, reprezentanții tipa
rului stat african au fost martorii 
unei călduroase primiri din partea 
conducătorilor țării noastre, a popu
lației, manifestări în care și-au găsit 
expresia sentimentele de simpatie și 
solidaritate dovedite de poporul ro-

măn față de tinerele 
nentului african care 
pe calea independenței. Se știe că 
România a salutat cu căldură crea
rea statului independent Republica 
Congo (Brazzaville) în 1960, a urmă
rit cu interes și atenție eforturile 
congolezilor, de a-și consolida inde
pendența, de a zădărnici uneltirile 
cercurilor neocolpnialiste. „In Româ
nia — declara președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer 
— sînt cunoscute și se bucură de a- 
preciere lupta hotărîtă a poporului 
congolez pentru independența sa na
țională, eforturile susținute ale gu
vernului consacrate dezvoltării eco
nomice și social-culturale a Republi
cii Congo, afirmării personalității 
sale în concertul națiunilor. Ca prie
teni sinceri, dorini poporului congo
lez succese cît mai mari în această 
activitate de importanță vitală pen
tru progresul patriei, pentru viitoi tiJ 
său fericit".

state ale eonti- 
au pășit recent

Nicolae N. LUPU

(Continuare în pag. a Vl-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre și Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România mulțumirile mele cele mai vii pentru mesajul de felici
tare pe care ați binevoit a mi-1 transmite cu ocazia realegerii mele în 
funcția de președinte al Republicii Tunisiene.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, în numele meu, al gu
vernului și poporului tunisian, cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului român și în
tărirea continuă a relațiilor de prietenie și cooperare între țările noastre

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

ROMÂNIA-GRECIA
în preliminariile campionatului

mondial de fotbal
MECIUL VA FI TRANSMIS IN ÎNTREGIME, IN DIRECT, LA RADIO

ȘI TELEVIZIUNE
In pag. a V-a — formațiile (probabile) față în față.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am primit cu o deosebită plăcere mesajul de felicitare pe care mi 

l-ați trimis cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru al 
Republicii Tunisiene.

Exprimîndu-vă mulțumirile mele cele mai călduroase, folosesc acest 
prilej pentru a adresa Excelenței Voastre urări de fericire personală și 
de progres continuu pentru poporul dv.

BAHI LADGHAM
Prim-ministru al Republicii Tunisiene
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muzica!
Însemnări despre creșterea rolului 

organizațiilor de partid în viața școlii
Gheorghe Constantin șt Aurel i 

Constantin au tost, pînă de cu- $ 
rînd, mandatari la restaurantul . 
„Turist" din Pitești. Alături de I 
ei mai era și Mircea Panaitescu, ! 
„tehnician" specialist în ale co- 1 
merțului, dar care avea și expe- I 
riența... condamnărilor penale. ! 
Se simțeau bine în trei. Fă- S 
ceau chefuri seară de seară, ju- . 
cau cărți, petreceau (garanția în | 
bani, așa cum cerea legea, n-o i 
depuseseră !). Orchestra Tam- 
Tam, „adusă cu mari sacrificii11 I 
— ei știu de unde — le cînta în I 
strune și totul mergea bine. Din • 
noiembrie 1968. pînă la încheie- i 
rea socotelilor, delapidarea a a- I 
juns la 160 000 lei. Atunci or- | 
chestra și-a împachetat instru
mentele, iar mandatarii și-au J 
luat un rînd de schimburi...

Fisuri și

Stimularea și folosirea capa- I 
citații creatoare a specialiștilor 1 
este o problemă de maximă I 
importanță pentru întreaga eco- i 
nomie. Cu ații mai regretabil | 
apare modul de rezolvare a unor 
inovații de către Oficiul de I 
Stat pentru invenții. Ing. Florin j 
Mihăilescu (strada Bocșa 7, sec- J 
torul 2 București) a prezentat 
Direcției generale pentru me- I 
trologie, standarde și inovații — | 
o inovație : „Filtru pentru cap- ■ 
tari de apă subterană, prin pu- g 
țuri forate". Atît comisia de | 
invenții, cit si comisia de con- I 
testații au respins lucrarea sub . 
motivul că nu prezintă elemente l 
de noutate și progres tehnic. I 
Iată ce precizează și comisia • 
de contraexpertiză, căreia, uite- | 
rior i-a fost prezentată lucrarea: I 
„Inovația are calități tehnice I 
mult superioare celor folosite . 
în prezent în țară, situîndu-se I 
în rîndul celor mal bune fii- | 
tre cunoscute pe plan mondial. 
Adoptarea sa ar rezolva o pro- t 
blemă de mare actualitate în I 
domeniul alimentării cu apă". I 
Firește, soluția instanței — că- , 
reia inventatorul i s-a adresat I 
— este clară 1 Lucrarea se ad- | 
mite ca invenție I Era insă ab
solută nevoie ca această solu- 8 
(ie să treacă prin „filtrul" in- g 
stanței 7 I

„Totul e bine, cînd se sfîrșește • 
cu bine". Ca în cazul de față, t 
O prea inimoasă moașă de la g 
maternitatea din Ploiești — Eli- | 
sabeta Teodorescu — s-a oferit 
să o „ajute” pe cetățeana Sil- 8 
via S. din strada Industriei I 
(aceeași localitate), pentru în
treruperea sarcinii. Așadar, a 8 
invitat-o la maternitate, unde I 
i-a făcut o injecție... spe- 8 
cială (!?). Dar prea a fost-spe- . 
cială, pentru că pacienta era I 
cit pe-aci să moară. Numai da- J 
torită intervenției grabnice a 
medicilor se află acum în afara I 
oricărui pericol. Pentru aseme- ș 
nea „ajutor", pacienta plă- l 
tise moașei 300 de lei. Și încă ■ 
nu-1 totul. Va primi, în conți- I 
nuare. Nu merită 2

la Piatra? . 1 
Cunoscutul liceu „Petru Rare}* I 

din Piatra Neamț sărbătorește, ■ 
la 28 noiembrie, un secol de S 
existență. (Totodată clubul g 
sportiv „Ceahlăul", care își 
desfășoară activitatea în cadrul I 
acestei școli, va împlini 50 de I 
ani). In acest sens se fac in- • 
tense pregătiri. Nu vor lipsi nici a 
surprizele. Sînt invitați să ia g 
parte la festivități toți foștii J 
profesori și elevi ai liceului 
piștrean.

Renumele de care se bucură în 
opinia publică liceul bucureștean 
^Gheorghe Lazăr" este susținut și 
sporit an de an de rezultatele bune 
la învățătură ale elevilor săi, de 
succesele obținute de ei în confrun
tările științifice cu colegii din alte 
școli, cu exigențele olimpiadelor, 
ale examenului de bacalaureat sau 
ale concursurilor de admitere în în- 
vățămîntul superior. Nu mai departe 
decît în anul școlar trecut, 97 la sută 
dintre elevi au promovat în clasa 
următoare i din ultima promoție’ de 
absolvenți 97 la sută au reușit la 
examenul de bacalaureat In prima 
sesiune din luna iunie (restul au 
luat examenul în luna august), iar 
77 la sută au devenit studenți. In
contestabil, în aceste rezultate este 
încorporată activitatea entuziastă a 
întregului corp profesoral, a condu
cerii liceului, a organizației de 
partid cuprinzînd circa 50 la sută 
din cadrele didactice care predau 
aici.

La recenta adunare de dare de 
seamă a organizației de partid, co
muniștii au abordat cu simț de răs
pundere probleme de fond ale vieții 
școlare. Darea de seamă ți dezbate
rile — deopotrivă — au vizat îndeo
sebi aspectele mai puțin realizate 
ale procesului instructiv-educativ, 
ceea ce a conferit ședinței un pro
nunțat caracter de lucru. Totodată 
considerînd dreptul de control 
acordat de Congresul al X-lea orga
nizațiilor de partid din școli ca un 
sprijin puternic în transpunerea în 
viață a cerințelor majore pe care 
societatea socialistă le pune în fața 
școlii, participanții la dezbateri au 
făcut numeroase propuneri menite 
să ducă la creșterea rolului condu
cător al organizației de partid în 
viața acestei școli.

— Primim în fiecare an contin
gente de elevi buni. Prezența la con
cursul de admitere a mai multor 
candidați pe un loc ne permite o 
reală selecție a celor mai apți, mai 
dotați, pentru studiul liceal — re
leva prof. Victor Iliescu, directorul 
liceului. De-a lungul anilor de li
ceu ne străduim să ,le formăm un 
bogat orizont de cultură generală, îi 
ajutăm să-și dezvolte-aptitudinile, să 
devină cetățeni culți și activi. Cred, 
totuși, că e cazul să ne întrebăm, în 
primul rînd - noi, comuniștii, 
dacă rezultatele înregistrate repre
zintă cu adevărat o fructificare de
plină a posibilităților pe care școala 
și colectivul nostru didactic le are 
Îientru pregătirea și educarea elevi- 
or, ce a întreprins organizația noas

tră de partid pentru transformarea 
acestor posibilități în realitate. 
Oare acel procent de 77 la sută 
absolvenți reușiți în învățămîntul su
perior este tot ce putem da 2 Ce se 
întîmplă cu ceilalți absolvenți, spre ce 
activități se îndreaptă? Cum se înca
drează foștii noștri elevi în viață, ce 
contribuție aduc la opera de con
strucție socialistă a întregului nos
tru popor ? Un răspuns real, obiec
tiv, la asemenea întrebări putem 
afla numai printr-un studiu atent, 
sistematic al acestor probleme. Un 
asemenea studiu ar trebui să-1 între
prindă organizația de partid, bineîn
țeles cu concursul nostru, al tuturor 
profesorilor. Ne-ar ajuta să înțele
gem și mai bine răspunderile noas
tre sociale.

Mai muiți participant! la dezba
teri, între care și prof. Elena Antoci, 
directoare adjunctă, s-au oprit în
deosebi asupra unor probleme ale 
activității de educare a elevilor. „Se 
cuvine să privim cu toată atenția 
diferite manifestări de indisciplină 
ale unora dintre elevii noștri — ab
sențe nemotivate de la unele ore, 
întîrzieri, o ținută necorespunzătoare 
în clasă. Consider că trebuie să ac
ționăm perseverent pentru remedie
rea acestor carențe ale activității e- 
ducative, asigurînd participarea în
tregului nostru colectiv profesoral; 
nu numai a diriginților, cum se mai 
întîmplă Ia unele clase". Foarte justi
ficată a apărut în această ordine de 
idei observația profesorului Iancu 
Weis: „Este bine că organizația de 
partid își propune să sprijine activi
tatea educativă a diriginților. Numai 
că prevederea din planul de măsuri 
ca organizația de partid să sprijine 
conducerea școlii în vederea îmbu-

nătățirii muncii metodice-educative 
din școală prin recomandarea celor 
mai bune cadre didactice în munca de 
diriginți este formală (chiar și numai 
dacă ne gîndim că diriginții și-au 
și început activitatea de cîteva săp- 
tămîni) Mult mai eficient ar fi ca 
biroul organizației de bază să-și pro
pună îndrumarea și sprijinirea per
manentă a diriginților, analiza acti
vității acestora, tragerea la răspun
dere a acelora care nu-și fac datoria. 
O asemenea acțiune s-ar înscrie 
mult mai direct pe linia înfăptuirii 
dreptului de control pe care-1 are 
organizația de partid în școală".

In dezbaterea activității educative 
In cadrul adunării de partid s-au 
formulat însă și unele opinii cel

diu pe o perioadă mai îndelungată, 
în care să se cerceteze cauzele rezul
tatelor inegale în activitatea educa
tivă a unor profesori, a unor colec
tive didactice de clase, să se anali
zeze modul în care conținutul pro
cesului instructiv-educativ, cunoștin
țele predate la diferite discipline se 
materializează nu numai în pregă
tirea științifică a elevilor, ci și în for
marea concepției de viață. în com
portarea lor în școală și în societate".

Este adevărat, în adunare au 
abordate probleme importante ale 
vieții școlare. Cu toate acestea, 
cuțiile nu s-aU soldat cu cele 
adecvate măsuri 'pentru îmbogățirea 
activității de viitor a organizației de 
partid și biroului 
vorbitori s-au limitat 
care, poate, își aveau

fost
dis
mal

viața d® partid

puțin discutabile. Bunăoară prof. 
Adela Fotache era de părere că nu 
este menirea și atribuția profesoru
lui .....................................................
cu 
nei 
siv 
rea _ ...
revenindu-i rolul de a se ocupa nu
mai de problemele mari ale activi
tății educative, de aspectele gene
rale de viață 
de elevi. Alți 
în cuvîntul lor complexitatea ac
tivității de 
la problemele de ordine școlară 
și ținută. In asemenea împrejurări ar 
fi fost firesc ca în ședință să se 
facă cuvenitele precizări și clarifi
cări privind răspunderile comune 
ale profesorilor, organizației U.T.C. 
și organizației de partid față de în
treaga muncă de educație. Aceasta 
cu atit mai mult, cu cît, după cum se ----------- —nu 

orga- 
cum

de a face observații 
elevii asupra ținutei 
lor în clasă. Aceasta 
— după părerea sa 
organizației U.T.C.,

și a discuta 
și discipli- 

ar fi exclu- 
— ■ îndatori- 
profesorului

ale colectivului 
vorbitori au redus

educare a elevilor

pare, asemenea neclarități 
sînt întîmplătoare. Biroul 
nizației de bază — așa 
rezultă și din darea de seamă — a 
acționat cu destulă timiditate pentru 
promovarea unor cerințe educative 
unitare care trebuie să existe în fie
care școală și la realizarea cărora au 
datoria să contribuie direct — prin 
forme specifice — toate cadrele di
dactice, conducerea școlii, organiza
ția de partid și organizația U.T.C. In 
plus, biroul și-a exercitat în prea 
mică măsură rolul de îndrumare di
rectă a organizației U.T.C. în direc
ția îndeplinirii îndatoririlor sale de 
organizație politică a tineretului. 
Binevenită a fost propunerea prof. 
Ion Popescu, ca „educația tineretu
lui, a elevilor, să fie inclusă în pro
gramul de preocupări al organiza
ției de partid ca o problemă de stu-

Firește, fiecare cetățean are I 
dreptul — și datoria — să seși- 8 
zeze organele de resort. Sînt 
însă și cetățeni care, prevalîn- I 
du-se de acest drept, fac din 8 
reclamații o a doua „natură" I 
a existenței lor. Un exemplu re- , 
cent : Varvara Vișevan (strada S 
Taras Șevcenko 33, București). J 
încă în urmă cu un an și-a dat 
în judecată toți colocatarii — i 
zece la. număr. Acuzația este J 
impresionantă. Cei zece se fac • 
vinovați de comiterea a nu mal . 
puțin de... 45 de fapte, care de I 
care mai reprobabile. Cerceta- ] 
rea la fața locului a dovedit ne
temeinicia acestor sesizări. Re- I 
clamanta nu s-a lăsat. A făcut 8 
recurs. Soluția — achitarea P'ri- • 
ților — a rămas neschimbată. Șl ■ 
totuși, organele procuraturii, 0 
precum și birourile și servicme | 
altor instituții continuă să fie 
„bombardate" cu tot felul de I 
sesizări și reclamații. Este doar 8 
un caz — dar cite altele nu se 
înregistrează zilnic ? La urma g 
urmelor, seriozitatea nu-i na- I 
tivă, se educă. Dar... după cite j 
procese ? >

Rubrică redactata de i | 
Ștefan Z1DARIȚA 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților ' 
„Scînteii"

său. Muiți 
la expuneri 

, , locul într-o
ședință a consiliului profesoral și 
n-au analizat cu destulă combativi
tate lipsurile și neajunsurile din ac
tivitatea colectivului didactic, a or
ganizației de partid din școală. 
N-ar fi fost deloc lipsit de inte
res să se cerceteze mai profund cau
zele manifestărilor de indisciplină, ale 
întîrzierilor și absențelor nemotiva
te la unele discipline sau ale fap- 
'--'-j câ unii dintre elevii buni 

încă
tului câ unii dintre elevii 
ai ultimei clase nu știu 
pînă acilm spre ce domeniu 
de activitate socială să se în
drepte. S-ar fi putut releva, astfel, 
că la unele discipline profesorii pre
dau lecții aride, greu accesibile, care 
nu stîrnesc interesul elevilor și-i de
termină, uneori, să absenteze, că, 
din cauză că se tărăgănează lucrările 
de amenajare a laboratorului de fi
zică nu există încă un cadru propice 
desfășurării lucrărilor practice atit 
de îndrăgite de elevi, sau că activi
tatea de orientare profesională a
elevilor este sporadică, iar cea a
consilierului psihopedagog din școală 
nu și-a găsit încă făgașul cel mai _ 
potrivit.

Așa cum, pe drept, cuvînt, s-a sub
liniat și în adunare, organizația de 
partid de la liceul „Gh. Lazăr" dis
pune de forțe și condiții pentru a-și 
îmbunătăți activitatea, pentru a di
namiza conducerea școlii și întregul 
colectiv profesoral la îndeplinirea 
cu suoces a nobilei misiuni a șco
lii, la educarea tineretului în spiri
tul concepției marxist-leniniste. In- 
deplinindu-și cu consecvență atribu
țiile care îl revin, ea este hotărîtă 
să acționeze — prin multiplele mij
loace ale muncii politico-educative 
de cate dispune — pentru înfăptui
rea programului elaborat de partid 
privind îmbunătățirea conținutului și 
structurii învățămîntului, corespun
zător cerințelor înfăptuirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Turiștii care vizitează pito
reasca stațiune Slănic-Prahova, 
cu locurile ei renumite, între 
care Grota Miresii și Salina, 
pot beneficia în continuare, și 
în sezonul rece, de serviciile 
modernului complex turistic din 
stațiune. Complexul — compus 
din hotel, restaurant, cofetărie — 
dispune și de un loc de parcare 
a autoturismelor. Amplasarea, 
serviciile, specialitățile culinare, 
vinurile selecționate conferă a- 
cestei unități bunul renume al 
unui agreabil loc de popas al 
cooperației de consum.

încălțăminte 
durabilă, comodă, 

elegantă
„Clujeana", unitate complexă 

— cea mai mare din țară pe 
ramură — produce anual _ 5 
milioane perechi de încălțămin
te. O gamă variată de sorti
mente și modele menite să sa
tisfacă exigențele sporite ale 
cumpărătorilor, care preferă 
pantofii ușori, comozi și rezis- 
tenți. Paleta coloristică a pan
tofilor de la „Clujeana" include 
peste 50 de culori — în nuanțe 
din cele mai plăcute, corespun
zătoare celor cărora le sînt 
destinați. Creatorii de aici nu 
pierd niciodată „cursa" modei, 
care, după cum se știe, este 
atît de dificilă, și nu-și întrerup 
nici preocupările de a studia 
fiziologia piciorului, condițiile 
de igienă a încălțămintei. In 
colaborare cu Institutul de cer
cetări de pielărie și încălțămin
te, „Clujeana" a participat re
cent la efectuarea unor ample 
studii ;n vederea asigurării unui 
grad și mai ridicat de comodi
tate a încălțămintei. Aplicarea 
celor mai avansate tehnologii, 
ca și continua perfecționare a 
procesului de fabricație contri
buie la dezvoltarea producției 
de încălțăminte, pentru satisfa
cerea din plin a cererilor de în
călțăminte durabilă, comodă, 
elegantă.

Cine „adună"
după constructori ?

In luna septembrie 
a acestui an mă aflam 
la oficiul farmaeeu- 
tio din Galați. In 

.curtea oficiului (loca- 
lu) fusese recepționat 
în primăvară) se afla 
o groapă care conți
nea aproximativ un va
gon de var ; de aseme
nea, acolo se mai afla 
un mare număr de 
stîlpi electrici, cabluri 
de forță etc. Construc
torul le lăsase și nu 
se știa cînd anume ie 
va ridica. La Institutul 
oncologic din Cluj, în 
sala exhaustoarelor, 
într-un ungher ferit, 
se găsea un morman 
de cutii de car
ton în care se aflau 
16 aparate electrice 
noi cu mercur pentru 
reglarea automată a 
temperaturii din încă
peri Erau lăsate acolo 
tot de constructor. Zi
lele trecute, în curtea

oficiului farmaceutio 
din Deva, mari canti
tăți de plăci ondulate 
din 1 asbociment erau 
aruncate la întîmplare 
de către întreprinde
rea locală de reparații

La un control mai a- 
tent se constată un lu
cru deosebit de grav. 
Aproape toate bunu
rile lăsate la întîmpla
re prin unități sînt 
scăzute din eviden
ța constructorului, 
fie prin situația de 
plăți pe care o 
suportă beneficiarul 
de lucrare, apărînd ca 
plusuri la depozitul 
constructorului sau 
create prin manevre 
necinstite. Se înțelege 
că aceste materiale, 
neprinse în vreo 
evidență și lăsate cu 
bună știință într-un 
anumit loc, pot fi 
Oricînd ridicate în 
numele întreprinderii

de construcții și valo
rificate în scopuri per
sonale, așa cum s-a 
întîmplat de altfel în 
numeroase cazuri.

Consider că această 
practică este dăună
toare economiei noas
tre, ea fiind tot atît de 
nocivă ca însuși fur
tul. Pentru curmarea 
ei și preîntîmpinarea 
eventualelor sustrageri 
ar fi bine să fie pre
văzută clauza — stipu
lată sub semnătura u- 
nui organ de con
trol — ca o dată 
cu recepția definitivă 
a lucrării să se facă 
și verificarea stocului 
de materiale neîncor
porat în lucrare.

Vasile FULGEANU 
revizor contabil 
principal. Direcția 
de control din 
Ministerul Sănătății

5
Cu mai bine de 5 ani 

în urmă, în cadrul u- 
nei adunări populare 
5-a hotârit electrifica
rea comunei noastre, 
prin contribuția vo
luntară a cetățenilor. 
S-au încasat banii ne
cesari, în sumă de 
548 000 lei și, spre 
bucuria noastră, lu
crările au început în 
același an. Dar totul a 
fost un foc de paie căci 
după ce s-a executat 
un kilometru de rețea, 
lucrările au . fost aban
donate. S-au scurs de 
atunci 5 ani — timp în 
care am bătut nenu
mărate drumuri pe la 
diferite foruri locale, 
am făcut numeroase 
intervenții la între
prinderea de electrici
tate etc. — dar lucru
rile n-au putut fi ur
nite din loc. In urma 
acestor demersuri re
petate, la 6 ianuarie

tot nu s-a făcut
1969, prin adresa nr. 
11 975, Consiliul popu
lar județean ne-a fă
cut cunoscut că lucra
rea este prevăzută în 
planul de electrificare 
și că va începe lime- 
diat. adică în tri
mestru) I al aces
tui an. Dar iată că 
am ajuns la jumătatea 
trimestrului IV și nu 
s-a făcut nimic. Expli
cații pentru această 
întîrziere ni s-au dat 
destule, evident, spre 
a se justifica lipsa de 
interes pentru termi
narea lucrărilor, atît 
din partea întreprin
derii de electricitate 
Cîmpina — executanta 
lucrării — cît și din 
partea Consiliului 
popular județean. Mai 
întîi ni s-a spus că nu 
a fost depusă la C.E.C. 
întreaga sumă de bani 
necesară pentru elec
trificare. In cîteva zfie

• • •

aceștia au fost depuși. 
Apoi s-a invocat lipsa 
stîlpilor de lemn. 
Ne-am deplasat la Po
iana Mare, județul 
Dolj, de unde am 
procurat 252 stîlpi din 
lemn. Dar lucrătorii 
întreprinderii de elec
trificare ne-au dat. cu 
desăvîrșire uitării. De 
astă primăvară, stîlpii 
„zac" prin șanțuri, 
fiind supuși degra
dării.

Consemnăm toate a- 
cestea cu speranța , că 
le vor citi și cei del la 
întreprinderea de. elec
tricitate sau de Ia-Jo- 
rul ei tutelar. Sperăm, 
că doleanța noastră vîj' 
găsi un ecou și la oii- 
siliul popular jude
țean.

Nicolaa DRAGUȘIN 
comuna Sălcioara, 
satul Mircea Vodă, 
jud. Dîmbovița.

O propunere
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De multă vreme, aș pu
tea spune chiar din peri
oada satisfacerii serviciului 
militar la geniu, mă rodea 
gindul să organizez și eu o 
„Cină cea de taină". Do
ream din adincul rărunchi
lor mei să fac o minune 
chiar mai acătării decît cea 
din Biblie. Nu știu ce s-a 
întîmplat, ce treburi m-au 
reținut pînă alaltăieri, de 
nu mi-am satisfăcut marea 
mea ambiție. Cer scuze 
pentru intirziere.

Alaltăieri s-a împlinit so
rocul. Am invitat la „Prin- 
zul cel de taină" (n-am 
vrut să pastișez legenda 
chiar mot-ă-mot ; am or
ganizat prinz nu cină) mai 
muiți conducători de între
prinderi și instituții care se 

laudă a fi strașnic de gri
julii cu avutul obștesc pe 
care-l au in seamă. Am in
vitat reprezentanți din toa
te județele țării plini de 
credință in legile țării care, 
se știe, nu îngăduie 
pelile". 
vină la sindrofie cu 
mente personale, l-am asi
gurat că totul mă privește 
numai pe mine și că, 
doresc pot veni chiar 
familiile.

Musafirii mei s-au 
zat in jurul unei mese 
plet. dar 
goale Și vai 
dădeau coate, 
unii la alții 
Zău. pe masă 
tacimuri, nici 
nici măcar răbdări prăjite. 
M-am ridicat de la locul 
meu, din capul mesei, am 
bătut din palme și am zis : 
..Să vină tacimuri Și au

„ciu-
I-am rugat si nu 

ali-

dacă 
și cu
așe- 

com- 
absolut complet 

lor cum își 
cum se uitau 

întrebători, 
nu erau nici 

pahare, și

Florica D1NULESCU

In cartierul ploieștean — Andrei Mureșanu — a fost dată în folosință o nouă policlinică
Foto : Gh. VInțilă

in fața fie-venit tacimuri 
cărui invitat.

Minunea s-a 
tr-o fracțiune 
dacă nu și mai 
tații n-au avut 
clipească. Pentru 
mosfera era prea 
tă m-am ridicat 
spus :

— Să nu vă 
cumva că aceste tacimuri 
le-am făcut eu in momen
tul cînd am bătut din pal
me. Nu știu să fac tacî-

petrecut în
de secundă 
puțin. Invi- 
timp nici să 

că at- 
împletri- 
și le-am

închipuiți

Inox., care ne-a ajutat la 
organizarea acestui prinz.

Am bătut din palme și 
încăperea a fost inundată 
de un miros apetisant de 
purcel prăjit. 28 de purcei 
bine rumeniți au apărut pe 
masă mai rapid decît în 
basmele lui Ispirescu.

— Luați, mîncați, și lău- 
dați cooperativa agricolă de 
producție „Timpuri Noi" 
din comuna Pecica Arad. 
Ea a fost „milostivă" cu 
paza. De la ea s-au furat

piine și mămăligă, virtoasi 
insă.

Musafirii mei n-au fost 
curioși cum am reușit să 
fac din cerealele alea, pe 
loc, piine și mămăligă vir- 
toasă. De altfel, nici nu le 
spuneam secretul. M-au 
întrebat, in schimb, cum au 
apărut cele 19 559 kg de 
griu și 11025 kg de po
rumb în sala de mese. Am 
fost nevoit să le spun :

— Toate acestea au fost 
găsite la domiciliul Frusi-

de Micuță TANASE

marca 
la

muri. Uitați-vă 
lor. Sînt executate 
U.S. Inox. București.

— Cum au 
auziră niște 
probabil.

— Simplu.
Miliției municipiului Bucu
rești a întreprins o acțiune. 
Un control la U.S. Inox. 
O mare parte din aceste 
ustensile pentru hrănit 
le-au găsit la șoferul care 
conducea mașina directoru
lui. Le sustrăgea, bietul șo
fer. Să mulțumim, deci, in
vitatului nostru

ajuns aici ? se 
voci, curioase

Inspectoratul

de la

acești 28 de purcel, dacă nu 
chiar porci.

— Ni se 
mîncăm fără 
măligă.

— Iertare ! 
re. Un moment.

De data aceasta 
mai bătut din palme, 
am făcut r dată cu mina 
și în sala prînzului au 
trat fără să bată la 
19 559 kg griu și 11025 
porumb. Am bătut de data 
aceasta de patru ori 
palme și cantitățile de mai 
sus s-au transformat

apleacă, dacă 
piine. ori mă-

Vă cer ierta-
n-am 

ci 
așa 
in- 
ușă 
kg

din

în

nei Mija și al fiului ei, Ște
fan Constantin, din comu
na Pantelimon — Constan
ța și erau sustrase de la 
ferma Călugăreni, care a- 
parține întreprinderii agri
cole de stai Casimcea. Deci, 
fie numele acestei între
prinderi lăudat ! (mai ales 
pentru pază)... Dragii mei 
invitați, vă rog, opriți-vă, 
nu începeți să vă înfrup
tați din... Doamne, cum am 
putut să fiu atît de ne
atent ! Să vină rachiu I Să 
vină vin din belșug !...

Și. apărură, fără să mai 
bat din cele do'iă. (singu-

rele de altfel)} palme ale 
mele. Apărură, cum am a- 
pucat să zic, 273 litri de ra
chiu șt 115 000 litri vin.

— Cu băuturile astea îm- 
beți trei regimente de fe
mei, ba chiar și de bărbați. 
De ce te-ai deranjat cu niște 
cantități atît de ?... se plînse 
un musafir, care, după cile 
mi-am dat seama, suferise 
în copilărie de ficat.

— Atita am putut face 
rost deocamdată, dacă o să 
mai fie nevoie...

— Totuși, te rugăm, iu
bite amfitrion, explică-ne’și 
nouă...

— Vă rog, înfruptați-vă 
și nu mai puneți întrebări. 
Umpleți-vă paharele și să 
ciocnim în cinstea între
prinderii Vinalcool din Ba
cău.

— Din partea lor este a- 
ceastă „atenție" ?

— Nu prea e „atenție", 
pentru că întreprinderea nu 
știe

— Ce să știe 7
— Nu știe nimic de a- 

ceste cantități (și ce can
tități !) de băuturi. Au fost 
găsite in plus, adică nein- 
registrate in nici un fel de 
scripte. Și cine știe pe ce 
drumuri se rătăceau, săra
cele I

După „primul cel de tai
nă", muiți dintre invitați au 
venit pe rind și m-au să
rutat pe obraz. N-am avut 
mărunt la mine. Le dă
deam cile 30 de arginți.

P S. Mulțumesc pe a- 
ceastă cale tuturor inspec
toratelor de miliție care 
m-au ajutat să organizez 
acest prinz
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In orașul Cîmpina 
s-au ridicat în decursul 
anilor blocuri moderne 
de locuințe, s-au con
struit străzi, s-au ame
najat parcuri și zone 
verzi Surprinzător, 
însă, în acest oraș în 
plină dezvoltare nu 
există decît un singur 
cinematograf. Se înțe
lege în ce condiții se 
poate viziona un film 1

Cu 10 ani în urmă, 
la noi existau 3 cine
matografe. Dar, cu 
timpul, acestea și-au 
închis porțile, dîn- 
du-li-se altă destinație. 
Fostul cinematograf

„Muncitoresc* de la 
Uzina mecanică Cîm
pina este folosit acum 
ca sală de festivități, 
iar cinematograful 
„Flacăra" de pe Bd 
Culturii, în urma unor 
reparații capitaie, a 
devenit sală de sport 
Există în orașul nos
tru și o sală. de teatru 
modernă, încăpătoare, 
dar nu și o formație 
de teatru profesionis
tă Spectacole au loc 
doer cînd vin în tur
nai' teatrele din țară, 
în restul timpului, a- 
ceastă sală este folosită 
tot în scopuri... spor
tive.

Nu avem nimic îm
potriva manifestărilor 
sportive care se orga
nizează în orașul nos
tru Ele vin în înțîm- 
pinarea cerințelor nu
meroșilor cîmpineni 
iubitori de sport; Pro
pun să se studieze 
posibilitatea folosit j, 
mai raționale a să 
lor astfel încît și î 
orașul nostru tot mal 
muiți locuitori să poa
tă viziona filmele do- ’ 
ri»e.
Ion TOMESCU, 
Traian DIACONESCU 
Cîmpina

Pînă vin© aprobarea, 
înghețăm !

A sosit anotimpul 
friguros, dar orașul 
nostru a fost găsit și 
în acest an nepregătit 
pentru a-1 întimpina 
La numeroase blocuri, 
centralele termice n-au 
fost din vreme revi
zuite și reparate, iar 
instalațiile de încălzire 
și apă funcționează 
defectuos ■ Blocurile 
din cartierul nostru — 
multe la număr — sînt 
racordate la o centrală 
termică cu două ca
zane. cate produc abur 
sub cerințele de con
sum Fără să țină sea
ma de acest lucru. în

treprinderea de gospo
dărie comunală a 
dispus ca tot la aceas
tă centrală să mai lie 
conectată și o școală, 
așezată la sute de 
metri distanță, ceea ce 
provoacă mari pier
deri pe circuitul ter
mic Dacă înainte 
se mai încălzeau cît 
de cît caloriferele, a- 
cum sînt reci de-a- bi- 
nelea Am sesizat în 
nenumărate rînduri în
treprinderea de gospo
dărie orășenească, con
siliul popular și în 
centrala termică s-a 
mai introdus încă un

cazan de abur. Dar 
bucuria noastră, a lo
catarilor, a fost în za
dar Deși a trecut mult 
timp de atunci, noul 
cazan n-a intrat în 
funcțiune pentru că... 
nu s-a dat încă apro
bare pentru instalarea 
lui.

Ne întrebăm cum de 
este posibilă atîta ne
păsare din partea gos
podarilor orașului față 
de nevoile cetățenilor?

Un grup de locatari 
ai blocului B 5 
Cisnădie

Cîștigi, păgubești...
De mai muiți ani, 

I.L.F. Tg. Mureș își 
încheie bilanțurile pro
prii cu pierderi destul 
de mari Fără îndoială, 
aceasta este cea mai 
elocventă dovadă că 
activitatea întreprin
derii respective este 
nesatisfăcătoare și că 
serviciile pe care le 
asigură ea populației 
nu răspund încă exi
gențelor îndreptățite 
ale consumatorilor.

M-am întrebat și eu, 
deseori, care sînt cau
zele acestei stări de 
lucruri în loc de răs
puns aș vrea însă să 
las să vorbească doar 
cîteva fapte pe care 
le-am observat în ul
timele luni.

In cursul verii tre- 
oute. centrul de legu
me și fructe Tg Mu
reș din str Chinezu 
nr 10 a achiziționat 
circa 24 vagoane cu 
roșii. N-au fost distri
buite, cum era normal, 
unităților de desfacere, 
care le puteau vinde 
fără nici o greutate 
întrucît duceau lipsă 
rje o asemenea marfă

Au fost oprite pentru 
ca secția de semiin- 
dustrializare din str. 
Sinaia nr 3 să le 
transforme în bulion 
Ca urmare, timp de a- 
proape două luni, ro
șiile respective au fost 
sortate și resortate de 
circa 150—200 munci
tori și puse apoi în 
butoaie care n-au fost 
însă, în prealabil, spă
late și reparate. S-a 
scurs astfel toată zea
ma de roșii, iar pasta 
rămasă în butoaie s-a 
depreciat. Tntreaga 
marfă a trebuit să fie 
aruncată la gunoi.

încă din anul trecut 
I.L.F Tg Mureș a 
cumpărat de la Piatra 
Neamț 8 chioșcuri 
pentru desfacerea le
gumelor. După ce au 
fost aduse în Tg. Mu
reș, nimeni nu s-a mai 
uitat la ele. Au trecut 
de atunci luni de zile 
și n-au fost instalate 
decît două, care — cul
mea 1 — urmează să 
fie demolate Restul 
au fost aruncate prin 
diferite locuri virane

ale orașului, fiind a- 
cum în bună parte de
gradate.

De fapt, proasta gos
podărire, indolența își 
„etalează" rezultatele 
și în alte sectoare ale 
acestei întreprinderi. 
De peste un an de zile, 
în curtea întreprinde
rii, stă și ruginește o 
mașină cumpărată , cu 
bani grei pentru ate
lierul de timplărie. In 
depozitele centrelor de 
pe raza județului se 
găsesc cantități foarte 
mari de condimente 
(în special, piper) care 
nu-și găsesc nici o în
trebuințare. Tot în a- 
ceste depozite se află 
cantități apreciabile de 
gemuri, compoturi și 
conserve care sînt 
deja depreciate .

Evident toate aces
tea sînt pagube din a- 
vutui obștesc. Se pune 
în mod firesc întreba
rea . cine le suportă — 
întreprinderea (adică 
statul) sau cei vino- 
vați ?

Aurel GHERMAN
Tg. Mureș
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Explicația ritmurilor înalte
pe două șantiere ale industriei ușoare

Eforturi
bine sincronizate
in perimetru

triunghiului 
constructiv

Respecting principiul dezvoltării prioritare a ramurilor hotăritoareRespecting principiul dezvoltării prioritare a ramurilor hotăritoare ale 
producției mijloacelor de producție, partidul acordă o atenție deosebită 
creșterii susținute a potențialului productiv în ramurile de care depinde 
nemijlocit satisfacerea nevoilor de consum ale populației. Acestui scop i-a 
subordonat statul nostru un amplu program de investiții de natură să acce- ., . . .----- s._ j consum.
Pentru dezvoltarea și modernizarea industriei ușoare, ca una din ramurile 
de bază ale producției bunurilor de consum, au fost alocate, bunăoară,^ nu
maijî—
■*e.ic

lereze ritmul de creștere a producției în industria bunurilor de

în acest an fonduri in valoare de peste 2,7 miliarde lei, O bună parte 
—-ste fondiiri au și început să fructifice prin intrarea în funcțiune, m 

■> luni care au trecut, a peste 35 de capacități și obiective ale industriei 
Potrivit prevederilor planului de stat, alte 19 obiective industriale 

i să fie date în exploatare în ultimele două luni ale anului.ultimele două luni ale anului.

.■eat cadrul apt să înlesnească 
în circuitul economic, la 
e stabilite, a acestor obiec- 
itrebarea am adresat-o far- 
e răspundere de pe două din 

. importante șantiere ale in- 
ușoare : Fabrica de talpă și 
inte din cauciuc Drăgășani 
inatul de articole tehnice din 
Pitești.
sfîrșitul lunii noiembrie ur- 
ă punem în funcțiune o ca- 
pentru 2 000 de tone talpă 

luc, iar in decembrie linia 
fabricația a 2 milioane pe- 
călțăminte din cauciuo anual 
iune tov. loan Ciudoiu, ingi- 
f al noii întreprinderi. Aces- 
me vor fi necondiționat res- 
Practic, la ora actuală țn.n. 

;ia a avut loc în ziua de 4 no- 
linia de talpă a intrat în 

e. Acum se lucrează intens 
i de încălțăminte.
i, puteți considera socotelile 
e. ■' »
tocmai. Sînt cîteva lucrări 
ite a căror execuție este ră- 

urmă îndeosebi este vorba 
I colector, de instalația elec- 
înaltă și joasă tensiune de la 

e captare a apei industriale, 
rea bunkerului de negru de 
e, de asemenea. întârziată.
fost luate măsuri pentru 

rea în timp util a acestor 
întîrziate ?
id că răspunsul la această în- 
s-ar cuveni să-1 dea con

ul.
iontinuat de la acest punct 

cu ing Adalbert Golomety, 
ntierului 625 aparținînd de 
nderea de construcții-mon- 
6 Craiova.
:răm intens la acoperirea 
lui de negru de fum și pînă 
•iembrie vom termina această 
ne-a răspuns interlocutorul, 

a de captare am lucrat zi și 
chiar și duminica și în 20—25 
lucrările au atins un stadiu 

i cărui execuție erau necesare 
luni. Oricum, lucrarea va fi 

. tă la timpul potrivit
— Dar puțul colector ?
— El constituie actualmente punc

tul critio al execuției investiției. 
După ce începusem bine această lu
crare, au venit inundațiile de vară, 
care ne-au obligat s-o luăm de la 
capăt. în ciuda condițiilor grele de 
lucru de aici, sîntem convinși că 
puțul de captare va fi terminat pînă 
la sfîrșitul lunii noiembrie.

Cum își apără onoarea constructo
rii și montorii de pe șantierul Com
binatului de articole tehnice de cau
ciuo de la Pitești ? La 30 noiembrie 
a.c., aici urmează să intre în pro
ducție o capacitate pentru 2 000 tone 
articole de cauciuc.

— Demarajul lucrărilor la acest o- 
biectiv a fost bun, iar ritmul alert 
al execuției s-a menținut multă 
vreme. La începutul acestui an, din 
motive subiective, dar mai ales o- 
biective, constructorul și-a dereglat 
serios cadența, ceea ce a făcut să se 
acumuleze o rămînere în urmă, de 
mai bine de 4 luni — ne-a spus ing. 
Armand Bucșan, directorul general 
al combinatului.

— Trebuie să înțelegem că aceas
tă întîrziere se menține și în pre
zent ?

— Această scurtă istorie am fă
cut-o cu un scop : să ilustrez efortul 
constructorilor depus în ultimele 
luni. Dacă în august a.c. erau abia 
ridicați stîlpii halelor, acum acestea 
sînt terminate, iar montajul este în 
mare parte executat. Au fost recu
perate peste 2 luni din întîrzierea ce 
se anunța Pînă la 15 decembrie a.c. 
va fi terminat montajul utilajelor. 
Probele tehnologice vor fi începute 
încă în acest an.

Punctul de vedere al beneficiarului 
este confirmat și explicat de ing. Ni- 
colae Jianu, șeful șantierului. Cînd 
toate lucrurile ni se păreau limpezi, 
o afirmație concluzivă a acestuia ne 
derutează.

— De fapt, termenul de punere In 
funcțiune a combinatului expiră la 
sfîrșitul trimestrului I al anului vii
tor. Există o aprobare în acest sens 
— ne asigură șeful șantierului.

— De care, probabil, intențio
nați să vă „țineți"...

— Să nu scrieți așa ceva. Cînd s-au 
făcut demersurile pentru decalarea 
termenului de punere în funcțiune, 
situația era, într-adevăr, precară. 
Intre timp, ne-am organizat mai bine 
activitatea, am făcut din nopți zile 
pline de muncă, așa cum lucrăm și în 
prezent și, acum, există condiții ca 
pînă la sfîrșitul anului prima capaci
tate să intre în probe tehnologice.

Deși cele două mari obiective ale 
industriei ușoare înregistrează, cu 
puține zile înainte de punerea în 
funcțiune, stadii fizice de execuție

u

diferențiate — ou miiit mai avansate 
la fabrica din Drăgășani și cu nume
roase probleme acute la combinatul 
piteștean, el însuși avînd un grad 
sporit de complexitate tehnică și teh
nologică — amîndurora le este de
finitorie aceeași caracteristică : rit
mul înalt de execuție, ce se accele
rează de la o zi la alta prin efortul 
tot mai bine sincronizat al tripticu
lui : constructor — beneficiar — pro
iectant

Constructorii și montorii de pe 
ambele șantiere și-au mobilizat în
treg potențialul productiv, extirizîn- 
du-și activitatea — acolo unde rigo
rile tehnologice de construcție per
mit — pe întinderea celor 24 de ore 
ale zilei In aceste zile fierbinți, de 
avanpremieră industrială, ei muncesc 
din zori pină la amurgul serii și.din 
înserat 
Despre 
muncă 
„uitat"

. singur 
urmăresc atent : 
funcțiune.

Dacă pe cele două șantiere execu
ția luc.Arilor se desfășoară în aceste 
zile într-un ritm constant înalt, meri
tul este în egală măsură și al benefi
ciarilor Ambii constructori au apre
ciat pozitiv ajutorul pe care condu
cerile noilor unități l-au acordat și 
îl acordă, ori de cîte ori eSte cazul. 
Aceștia s-an zbătut să procure anu
mite materiale în contul constructo
rilor, au intervenit Ia proiectanți 
pentru a soluționa urgent unele scă
pări sau inexactități de proiectare, 
au participat cu forțe proprii la mon
taj, ca și la execuția lucrărilor de 
finisare, așa cum am constatat noi 
înșine la fabrica din Drăgășani

îji ultima vreme, mai multe cadre 
de conducere din Ministerul Indus
trial, Ușoare și Ministerul Construc
țiilor Industriale s-au deplasat pe 
cele două șantiere. Ele au analizat 
stadiul execuției lucrărilor, au întoc
mit grafice ou termene ferme pentru 
terminarea ultimelor lucrări, grafice 
care constituie jaloanele pentru ur
mărirea activității constructorilor și 
montorilor. Experiența altor șantiere 
arată însă că. oricît de bine ar fi 
pregătite pritr» calcul aceste grafice, 
nu este exclus să survină pe parcurs 
anumite fenomene aleatorii. Aseme
nea probabile riscuri impun acum, 
cînd zilele sînt numărate pînă la 
punctul fina! al punerii în func
țiune, prezența concretă pe șantier a 
titularului de investiții. El are dato
ria să asigure sincronizarea eforturi
lor tuturor factorilor de răspundere 
în acest sens s-a cîștigat teren, care 
însă trebuie consolidat și lărgit zi 
de zi.

pînă la revărsatul zorilor, 
ceea ce i-a ștînjenit cîndva în 
sau chiar i-a ținut pe loc au 
sau. se fac că au uitat. Un 
lucru îl țin .riiinte bine și îl 

ziua punerii în

Agricultura noastră este 
dotată, an de an, cu o 
gamă variată de tractoare 
și mașini menite să ducă 
la extinderea lucrărilor 
mecanizate și sporirea, oe 
această bază, a producției. 
O dată cu creșterea par
cului de tractoare, apar- 
țintnd întreprinderilor 
pentru mecanizarea agri
culturii, cooperativele a- 
gricole Investesc, în fie
care an, însemnate sume 
pentru procurarea de uti
laje necesare desfășurării 
în bune condiții a proce
sului de producție. în 
prezent, o mare parte din 
cooperativele agricole dis
pun de numeroase rrțij- 
loace de transport, gru
puri mobile de aspersiune, 
motoare stabile, pompe și 
motopompe, mori cu cio
cănele, selectoare pentru 
cereale și alte diferite 
mașini agricole. în zoo
tehnie au fost făcute in
stalații de electrificare și 
alimentare cu apă. Cu fie
care an, numărul acestor 
utilaje agricole sporește

Este firesc ca o dată cu 
sporirea numărului utila
jelor de care dispun coo
perativele . agricole să 
existe și oameni pregătiți 
în vederea folosirii lor. 
Din ancheta noastră, efec
tuată în județele Ialomița 
și Buzău, a reieșit că în 
cooperativele agricole de 
producție este o lipsă a- 
cută de meseriași și spe
cialiști care să minuiască, 
să întrețină și să repare 
utilajele agricole. Acest 
lucru duce la exploatarea 
lor nerațională, la uzura 
prematură a utilajelor.

Cele 148 de cooperative 
agricole din județul Bu
zău dispun de 530 de au
tocamioane. 63 tractoare 
rutiere, 123 de remorci, 
685 motoare stabile, 75 de 
agregate de aspersiune, 
392 de pompe, 95 moto
pompe, 17 electropompe, 
mori cu ciocănele, selec
toare de cereale și alte 
mașini agricole. De ase
menea, 126 din ele au in
stalație electrică, iar ma
joritatea au instalație de 
apă în fermele zootehni
ce. în acest an. coopera
tivele agricole din jude
țul Buzău își mm procură 
utilaje în valoare de 14 
milioane de ■ lei Pentru 
toată această gamă de 
mașini nu există în uni
tățile respective decît un 
număr mio de meseriași, 
de oameni cu pregătire 
corespunzătoare care să 
exploateze utilajele agri
cole, Să execute lucrări de 
întreținere. Din această 
cauză mașinile șf agrega
tele sînt folosite o mică; 
perioadă de timp, cu'ran
dament scăzut, iar pentru 
ținerea lor în stare de 
funcționare se cheltuiește 
mult. Cooperativa agri
colă Merei a făcut repa
rație capitală la un auto
camion 
doar 51000 
înseamnă 
sută din 
bilită. Și 
cauză că i 
ploata’ și întreținut rațio
nal. Cooperativa agricolă 
Smeeni are 5 autocami
oane, 4 tractoare rutiere.

6 pompe de irigat, 3 as- 
persoare, 8 motoare sta
bile, o moară cu ciocăne
le, 2 ventilatoare pentru 
uscat fîn și alte mașini. 
Pentru toate acestea dis
pune de numai 3 mecanici 
calificați. în afară de șo
feri, 
care 
jele 
o .
Aceeași situație poate fi 
înțîlnită și în cooperati
vele agricole Brădeanu și 
Țintești. Dacă cu cîțivă 
mecanici și șoferii ca
lificați pot să asigure 
într-o oarecare mă
sură funcționarea mașini
lor pe moment, se simte

ceilalți 6 cooperatori 
au în primire utila- 
respective nu au 

pregătire necesară

execută la mașină. Din a- 
ceastă cauză nu se cu
noaște cînd au intrat ma
șinile în exploatare, cînd 
trebuie întreținute și, mal 
ales, cînd trebuie să se 
facă reparațiile. Se lu
crează la voia întîmplării 
Din această cauză repara 
țiile se fac doar cînd ma
șinile nu mai funcțio
nează și au un grad mare 
de uzură, necesitînd ast
fel cheltuieli mari.

O situație asemănătoa
re se întîlne.ște și în une
le cooperative , agricole 
din județul Ialomița, care 
din cauza întreținerii ne
corespunzătoare a auto
camioanelor și a diferite-

țională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și 
Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii De mulfă 
vreme între aceste organe 
se poartă discuții, se trans
mite corespondență pri
vind școlarizarea coope
ratorilor în diferite mese
rii care să asigure exploa
tarea și întreținerea uti
lajelor agricole Rezulta
tele nu sînt deloc cele 
scontate. Pentru anul de 
învățămînt 1967—1968 s-;> 
stabilit să fie școlarizați 
prin școli profesionale de 
3 ani, un număr de 896 de 
mecanici agricoli. In cele 
din urmă au fost recru
tați și trimiși Ia școli nu-

Silvicul- 
că există 

de școlari- 
Uniunea Na- 

Cooperativelor 
de Producție 
obțină plan de 
de la organele 
de stat, reș
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la 
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COOPERATIVELE

Ce pregătire

cu exploatarea lor ?
însă, lipsa acută a unor 
tehnicieni sau maiștri cu 
o bună pregătire teoretică 
și .practică, capabili „să . a- 
sigure exploatarea mași
nilor, să execute la timp 
întreținerile și reparațiile 
necesare. Tov. Alexandru 
Banciu, mecanic agricol 
la cooperativa agricolă 
Țintești, răspunde de în
tregul parc de mașini 
Este un bun meseriaș, a- 
preciat. de consiliul de 
conducere și de ceilalți 
cooperatori, intervine 
perativ pentru punerea 
funcțiune a mașinilor, 
nu are însă nici un fel
evidență asupra lucrărilor 
de întreținere pe care le

o- 
în 
El 
de

lor utilaje agricole sînt 
nevoite să facă reparații 
capitale în ' fiecare, an, 
după un număr mic de 
ore de funcționare. Acest 
lucru duce la folosirea 
nerațională a utilajelor și 
la cheltuieli ineficiente.

Toate aceste neajunsuri 
se datoresc, în principal, 
faptului că uniunile coo
peratiste și direcțiile agri
cole n-au sprijinii coope
rativele agricole să-;i ca
lifice numărul corespun
zător de oameni, necesar 
întreținerii utilajelor tot 
mai complexe de care 
dispun. Această situație 
are la bază lipsa de cola
borare între Uniunea Na-

mai 431 cooperatori. în 
anul de învățămînt 1968- 
1969, din cei 1 255 de coo
peratori ce urmau să fie J 
școlarizați, la aceleași 
școli, au fost trimiși doar 
541. Nici în acest an de în
vățămînt situația nu e mai 
bună în timp ce șco
lile profesionale au 
mas fără elevi, în 
operativele agricole 
tilajele agricole de 
mare valoare tehnică 
bănească sînt date 
grija unor oameni 
nu au nici un fel de pre
gătire profesională -au 
care au absolvit cursuri 
de scurtă durată. Re
prezentanții Ministerului

ră- 
co- 
u- 
o 
și 
în 

care

Agriculturii și 
turii afirmă 
posibilități 
•zare, dar 
țională a 
Agricole 
treb' ie să 
școlarizare 
superioare 
pectiv Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul 
Finanțelor. Este 
tabil 
fără 
sare 
ționa1 _ , ,
petrecut în anii anteriori. 
Pe de altă parte, la Uni
unea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție se susține că după 
școlarizare o parte din 
elevi pleacă să lucreze 
în întreprinderile agricole 
de stat și cele pentru 
mecanizarea agriculturii, 
deci este cazul ca și 
Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii să suporte o 
parte din cheltuieli. Desi
gur, sînt și alte cauze, u- 
nele întemeiate, altele mai 
puțin întemeiate, care de
termină lipsa de cadre 
calificat? în cooperativele 
agricole Un lucru este 
Insă cert : nu există o 
arene apare temeinica pen
tru școlarizarea unui nu
măr mai mare de coope
rator,! în diversele mese
rii oe care le necesita dez
voltarea și mecanizarea 
agriculturii la sate

Este timpul și cazul ca 
Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de 
Producție și Ministe
rul Agriculturii să de
pășească stadiul discu
țiilor și al adreselor și să 
treacă la fapte concrete. 
Să facă toate demersurile 
necesare pentru obținerea 
planului de școlarizare șl 
de finanțare pentru, un 
număr cît mai mare de 
țărani cooperatori, care 
să satisfacă nevoile din 
toate sectoarele economi
ce în toate unitățile agri
cole. Desigur este necesar 
să se facă o selecție rigu
roasă a țăranilor coopera
tori care doresc să urme
ze cursurile de calificare 
în școlile tehnice pentru 
agricultură Aceștia să fie 
atașați de sat. cu dragos
te și pasiune pentru me
seria pe care o doresc 
s-o învețe și, în același 
timp, să se stabilească o- 
bligativitatea morală și 
materială a celor care ur
mează aceste cursuri pen
tru ca cei care suportă 
cheltuielile de școlarizare 
să nu fie vitregiți, ci des
păgubiți în același timp, 
este necesar ca, după șco
larizare. să li se asigure 
condiții optime de lucru. 
Ceriii'ță'de mare însem
nătate pentru aplicarea în 
practică a cunoștințelor 
căpătate în timpul cursu
rilor de pregătire Pregă
tirea unui număr cores
punzător de meseriași, cu 
înaltă calificare, necesari 
activității tot mai com
plexe din cooperativele a- 
gricole este o sarcină de 
mare răspundere care tre
buie să se bucure 
sprijinul organelor 
specialitate.

Florea CEAUȘESCU
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prelucrarea ți- 
din Ploiești și 
Rafinăria Te- 
acest aditiv,

un fel de

cele două baze, 
multe din vagoa- 

planificate au 
anulate : acum

CONTRASTE
® O idee de patru

milioane
Un nou produs in

dustrial românesc a 
trecut examenul afir
mării cu nota maxi
mă. Este vorba despre 
un aditiv antioxidant 
și anticoroziv, necesar 
în procesul de obți
nere a uleiurilor pen
tru motoarele de mare 
putere

Rezultat al 
tehnice și al 
tivei unui 
tiv complex, 
din 
Institutul de cercetări 
pentru 
teiului 
de la 
leajen.

gîndirii 
iniția- 
colec- 

format 
specialiști de la

realizat în totalitate 
din materii prime in
digene, a și fost expe
rimentat cu succes pe 
scară industrială

înaltele lui calități 
ÎI situează la nivelul 
celor mai reușite pro
duse similare din stră
inătate. Altădată im
portat, noul produs se 
va fabrica acum 
țară, permițînd obți 
rea unor economii 
peste 4 000 000 lei 
nual. /

Inițiativa tradusă 
termenii acțiunii și-a 
spus, în modul cel mai 
convingător, cuvîntul I

Teoreticienii

La Combinatul side
rurgic Hunedoara, re
buturile sînt în... tra
diție. Celor de anul 
trecut li se adaugă, în 
acest an, importante 
cantități de rebuturi la 
țagle și laminate. Pier
derile provocate de a- 
ceste rebuturi influen
țează substanțial pre
țul de cost, ca și 
nivelul rentabilității 
producției combinatu
lui. Ar l'i — spunem 
noi — suficiente mo. 
tive de îngrijorare și 
de reflecție pentru 
specialiștii de aici, 
pentru comitetul de 
direcție al combinatu
lui hunedorean. Dar 
intervenția cu măsuri 
concrete întîrzie. în 
schimb, s-a „confec
ționat" o explicație :

„La noi nimic nu 
pierde, totul se trans
formă. Laminatele re- 
butate sînt trimise din 
nou la topit, iar me
talul reintră în circu
itul economic". Și 
din „transformare" în 
„transformare", valoa
rea rebuturilor a cres
cut față de anul trecut 
cu peste 7 milioane lei. 
Nu mai vorbim că, 
după primele prelu
crări ale unor produ
se primite de la Hune
doara, diverși benefi
ciari au reclamat că. 
„datorită calității pie
selor, rebuturile se țin 
lanț". Pierderi inevita
bile? Desigur, atîta 
timp cît. în locul mă
surilor de redresare, 
se confecționează ex
plicații.

® Confuz! I^lai
o dată

Instalații ale Combinatului petrochimic din Pitești Foto : Gh. Vințilă

In aceeași zi cu pu
blicarea la rubrica 
„Contraste" a informa
ției „Pe unde au tre
cut izolatorii..." („Scîn- 
teia“ din II noiem
brie a.c.), din Si
biu a fost expediată, 
către redacție, o scri- 
toare de răspuns: To
varășul Dumitru Nicu- 
lescu, șeful lotului de 
izolații Sibiu, aparți- 
nînd de întreprinde
rea 3 Izolații Bucu
rești, ne explică de ce, 
în ziua trecerii noastre 
prin șantierul fabricii 
de P.F.L. din Sebeș, 
depozitul de materiale 
al lotului arăta așa de 
răvășit. în încheierea 
scrișorii ni se dau a- 
sigurări că „chiar din

4 noiembrie a.c., mate
rialele au fost stivuite 
conform normativelor 
în vigoare". Și atît I 
Nici un cuvînt în plus.

Tovarășe șef de lot, 
ați omis 
nunt" : nu ne-ați amin
tit nimic 
ar trebui 1 întreprins, 
ca echipele de izola
tori să nu mai risi
pească materialele in 
incinta șantierului, pe 
unde lucrează. Pen
tru că pe această cale 

pierd cele mai 
multe materiale. Cînd 
găsiți 
va te. 
nou I Pe cît posibil, 
atît de repede, ca 
prima oară.

soluții adec- 
scriți-ne

J'.,

hăr și I.I.L. „Mobila" din Salon- 
ta, dar și de depășirea numărului 
mediu scriptic de salariați — în 
special la fabrica „Solidaritatea", cu 
284 de muncitori. Ce s-a întîmplat la 
această întreprindere de industrie u- 
șoară, pivotul principal al Combina
tului de piele și încălțăminte Ora
dea ? Constatăm că scriptele unită
ții au consemnat, încă din 31 martie 
a.c., depășirea numărului de salariați 
cu 18.2 procente, in timp ce producti
vitatea muncii s-a realizat doar în 
proporție de 85,1 la sută. Cum a ac
ționați după această dereglare a pro
ductivității muncii, comitetul de di
recție ?

Locul intervențiilor prompte, pre
cise și eficiente a fost luat de pa
liative. în trimestrul II și III al anu
lui, nerealizările au persistat. Foarte 
puțini dintre interlocutori au mai vrut 
să răscolească trecutul. Poate și pen
tru că conducerea fabricii „Solidari
tatea" a fost indiferentă în fața aces
tei probleme. Am încercat, deci, să 
abordăm cauzele nerealizării produc
tivității muncii, în discuția purtată cu 
tov. Andrei Luc.zek, inginerul șef al 
noului combinat.

— Fabrica s-a îmbogățit In acest 
an cu o nouă secție, ne-a informat 
inginerul șef. Am avut unele greu

tăți cu această secție. Ea nu 
a intrat la timp m funcțiune, nu s-a 
putut lua in ca1 ’ul. la vremea cuve
nită, o producție care ar fi putut „mic
șora" depășirea numărului de sala
riați în întreprindere existau, insă, 
numeroase rezerve interne

— Cum a „acționat" organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
pentru depistarea Și valorificarea lor?

— Am contat pe roadele organiză
rii științifice. La „Solidaritatea" insă, 
lucrurile au decurs, din păcate, cu 
totul altfel

După cum am fost informați, din 7 
studii și măsuri de organizare științi
fică a producției și a muncii, care 
permiteau obținerea unor importan
te sporuri de producție fără crește
rea numărului de salariați, s-au a- 
piicat doar 2, și acestea incomplet. 
Copleșiți de unele nerealizări în pro
ducție. comitetul de direcție al fabri
cii, fostul director ing Paul 
ceanu nu aveau... deloc timp 
organizarea științifică. „întii 
cuperăm restantele, lăsați-ne 
runțișurile acestea". Evident, 
că greșită, izvorîtă din neînțelegerea 
legăturii indisolubile dintre organi
zarea științifică și realizarea pla
nului. Cum absențele nemotivate 
și concediile fără plată însumau și 
ele valori serioase, zeci de mii om
ora, reiese clar că vechiul comitet

Romo- 
pentru 
să re- 

cu mă- 
o opti-

se spune, 
organizare 
noastră să

Nici nu

de direcție scăpase, cum 
cirma producției — buna 
internă. Nu era în intenția 
analizăm trecutul ca atare, 
am fi făcut-o dacă ing. Paul Romo-
ceanu nu ar ti astăzi noul șef al fa
bricii „Solidaritatea" din cadrul com
binatului și daca problema realizării 
productivității muncii nu ar avea o 
deosebită importantă economică pen
tru combinat. T. ecutul. deci, trebuie 
cel puțin în acest sens folosit : din 
analiza lui trebuie trase maximum de 
învățăminte.

Ne-am oprit în cursul investiga
țiilor noastre făcute în cîteva între
prinderi biborene și asupra altor 
probleme Lăsăm la o parte unele 
neajunsuri interne ale diferitelor 
unități — întreprinderea forestieră 
Oradea sau întreprinderea forestieră 
Beiuș — care au provocat în final 
diminuarea volumului de beneficiu 
planificat, cu milioane de lei. Lăsăm 
la o parte faptul că Fabrica de za
hăr din Oradea a înregistrat fictiv, 
în contul de produse, cantitatea de 
666 400 kg zahăr, în valoare de _ 
proape 3 milioane lei Ne oprim doar 
asupra faptului că anumite necorelări 
— relevate în unele întreprinderi 
chiar și acum — între indicatorii de 
producție și cei financiari, au urmări 
negative în realizarea olanului finan
ciar. de care se fac răsminzătoare în

a-

primul rînd torurile de resort ale 
acestor unități. Din cauza unui ase
menea neajuns — necorelarea indi
catorului producție marfă și produc
ție marfă vîndută și încasată — 
scriptele Uzinei de utilaj minier din 
orașul dr Petru Groza înregistrează 
pe 10 luni un minus, față de plan, 
la producția marfă vîndută și înca
sată de 1,5 milioane lei. Iar din cauza 
necorelării planului de producție eu 
cei de beneficii și cel al prețului de 
cost, fabrica „Solidaritatea1 
gistrat. un 
finii, mult 
pe seama 
muncii

Analiza
pe departe toate problemele realiză
rii planului de stat și a angajamente
lor în industria din județul Bihor 
Cele relatate constituie, însă, argu
mente în favoarea îndeplinirii pină 
la sfîrșitul anului a planului de stat 
și a angajamentelor în unitățile in
dustriale din județ Argumente care 
pot deveni certitudini numai în mă
sura în care colectivele din între
prinderile vizate, forurile lor de 
resort, organele locale de partid vor 
depune, în continuare, eforturi 
stăruitoare decît 
realizarea i 
catorilor de plan și a angajamentelor 
asumate

a inre- 
minus. in planul de bene- 
mai mare decît cel pus 

nerea liză rii productivității

mai 
decît pină acum pentru 

integrală, a tuturor indi-

De cîtva timp, pe 
rampele multor stații 
de cale ferată din ju
dețele Brașov, Mureș 
și Sibiu, au început să 
crească „munți" de 
sfeclă de zahăr, care 
așteaptă să fie trimisă 
spre fabricile de pre
lucrare. Ce cauze 
determinat 
lor ? Să luăm 
stațiilor Șeica 
și Loamneș, din 
dețul Sibiu, 
fabrica de i 
din Bod a deschis ba
ze de recepție. O vre
me însă bazele respec
tive s-au distins prin- 
tr-o totală inactivita
te, neavînd de expe
diat nici 2 '
marfă. în consecință, 
vagoanele programate 
pină la 8 octombrie au 
fost, dintr-un foc, anu
late. După aceea, sfecla 
a început să se rever
se cu zecile de tone 
spre 
dar 
ne le 
fost

au 
apariția 

cazul 
Ma re 

i ju- 
unde 

zahăr

In județul Mureș, 
lipsa materialelor de 
construcții determină 
intirzierea dării în fo
losință a adăposturilor 
pentru animale. La 
cooperativa Ernei, de 
exemplu, s-a planifi
cat să se execute pină 
la sfîrșitul lunii apri
lie a.c. o ingrășătorie 
de bovine cu o capaci
tate de 100 capete, 
care, din lipsa de ma
teriale (5 tone ciment), 
nu a fost terminată și 
dată în folosință. în a- 
ceeași situație se află 
și cooperativele Oroi, 
Dtmbu și altele. Cum 
se explică această si
tuație ? Ciment există, 
dar i se schimbă des-

este sfeclă
are cine s-o încarce, 

tn alte stații (Dum
brăveni, Micăsasa, Al
bești, Vînători, Rupea) 
se dă o replică de
zarmantă : „N-avem
vagoane !“. De ce nu 
sint vagoane ? Fiindcă 
efectuează tot felul de 
transporturi încruci
șate. Sfecla din sta
ția Micăsasa (aflată la 
90 km de fabrica de 
zahăr din Luduș) este 
dirijată spre fabrica 
de zahăr din Bod, si
tuată la 176 km. în 
schimb, sfecla de la 
Albești sau Vînători 
(stații aflate la circa 
100 km de Bod) este 
expediată la Luduș, 
trebuind să străbată in 
plus o distanță de pes
te 60 km

Cu alte cuvinte, cînd 
e sfeclă nu-s vagoane 
— și. uneori, lipsesc 
vagoane pentru că 
sînt „plimbate" fără 
rost, încrucișîndu-se 
pe drum. Ceea ce în
seamnă că, undeva, or
ganizarea scîrțîie I

tinația. Cooperativa 
Chețani s-a aprovizio
nat pentru nevoile pro
prii prin baza de a- 
provizionare a coope
rativelor agricole Tg. 
Mureș cu peste 37 000 
kg ciment, cooperativa 
din Reghin cu aproa
pe 32 000 kg, cu pre
țuri preferențiale, care 
apoi s-a vîndut unor 
persoane particulare. 
Cantitățile de ciment 
depistate pină acum in 
cooperativele din ju
deț care au luat ase
menea căi ocolite se 
ridică la peste 108 000 
kg. Cine va suporta 
pagubele pricinuite din 
cauza neadăpostirii a- 
nimalelor ?

I
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Insplrîndu-se din realitatea 
mijlocită a contemporaneității, poe
tul e implicat în dialectica vieții so
ciale. De aceea, poezia înțeleasă doar 
ca monolog nu e cu putință.

Prima calitate a poetului e dialo
gul, iar destinul său e cuvîntul. Acest 
cuvînt în poezie devine imagine, me
taforă, entitate lirică Cînd Marx 
ironiza comparația banilor cu sîn- 
gele (v Marx, Despre critica econo
miei politice), ei sublinia totodată u- 
nitatea indestructibilă dintre idei și 
limbă. Iată un raport teoretic care 
în lirică dobîndește calități sensibile, 
declanșînd complicate reacții în con
știința cititorului. Prin talent, prin 
puterea de selecție a esențelor pe 
care le transfigurează artistic în 
vers, poetul are menirea de a releva 
contemporanilor adevărurile lumii și 
ale timpului său. El nu poate fi un 
spectator contemplativ, ci este un 
participant activ în dinamica socia
lă, în pulsul viu al evenimentelor.

Contemporani
lor și chiar citito- ■ ) ....... .  m i.im.i»
rilor de peste 
pr^nePunU1dilî pUHCt© < 
log de idei, de 
simboluri și me- 
tafore. Faptele a-
similate sînt filtrate prin eul său, se 
colorează de luminile personalității 
sale, sint privite sub un anumit unghi 
filozofic. Existența dialogului liric e 
determinată de limbajul poetic, de re
lația dintre idee și cuvînt. Spre de
osebire de filozofie și știință, sau 
chiar de alte genuri literare, rapor
tul amintit primește în poezie nuan
țări subtile, adesea mai abstracte și 
condensate. Nu trebuie în schimb 
confundată o poezie adîncă, pătrun
să de semnificațiile profunde ale vie
ții, cu acele versuri care, sub o pă
relnică intelectualitate, sub luxu
riante efluvii verbale, ascund vidul 
ideilor Aceste scrieri fac parte din 
rîndul celor despre care 
pe drept cuvînt se spunea In mod 
eronat, că sînt considerate uneori, 
cu atît mai elevate și mai valoroase 
cu cît sînt mai puțin accesibile și 
mai neînțelese publicului, maselor 
largi.

Departe de rumoarea vieții, fabu
lațiile gratuite, simple artificii for
male, oricît de alambicate și rafi
nate, nu găseso ecou în conștiința 

> cititorilor.
Se poate vorbi 

de o amplificare 
zonturilor liricii 
zentate de opere 
izvoare viguroase, 
ale perioadei interbelice

Noua producție a stu
dioului „București" aduce 
— în peisajul cinematogra
fiei noastre — o imagine a 
vieții tineretului de azi. Și 
ni se pare firesc ca un ast
fel de film să fie realizat 
de un regizor tînăr, care 
avînd vîrsta eroilor săi și 
cunoscîndu-le 
preocupările, 
psihologia, să 
feri acestei imagini relieful 
și vibrația unor adevăruri 
trăite, să aducă pe ecran 
caractere, conflicte în mod 
real semnificative. Regizo
rul Șerban Creangă (coau
tor, împreună cu scriitorul 
Horia Pătrașcu, și al sce
nariului acestui film) izbu
tește, într-adevăr, o serie 
de notații remarcabile prin 
spontaneitatea și autentici
tatea lor | el recreează at
mosfera cotidiană nece
sară acestei povestiri des
pre dragoste și despre prie
tenie, despre solidaritatea 
și căldura umană care se 
manifestă în momente de. 
cisive pentru destinul tine
relor personaje din „Căl
dura". Nu numai fundalul 
social, dar 'și fizionomiile 
si unele reacții ale eroilor 
principali au firescul ob
servației directe, o prospe
țime și adeseori un umor 
care impresionează plăcut. 
Filmul își extrage de alt
minteri z substanța tocmai 
din această observație, evi- 
tînd influența modelor ci
nematografice apărute pe 
alte meridiane și care, fi
ind emanația altor realități, 
acreditează imaginea unui 
tineret bîntuit de angoase, 
izolat într-o societate os
tilă, într-un sumbru cli
mat. al incomunicabilității 
Calitățile acestui film .sînt 
fructul încercării autorilor 
(scenarist și regizor) de a 
se apropia de problemele 
tinerei generații, fără a 
simplifica realitatea, de a 
releva disponibilitățile, ge
nerozitatea unor eroi deloc 
lineari, de a polemiza cu 
mentalități retrograde în 
cadrul unei pledoarii art:s- 
tice pentru responsabili
tate umană și socială în 
momentele dificile ale vie
ții. Avatarurile personaju
lui central prilejuiesc son
darea unor medii felurite 
(de Ia cel ostășesc. în timnul 
serviciului militar, pînă la 
lumea 
este o 
cămin 
narea 
dramatice ori comice — 
vînd ca liant istoria sinuoa
să a unei iubiri. ,

nemijlocit 
aspirațiile, 
poată con-

Este o largă deschidere 
spre actualitate, o proble
matică diversă și delicată, 
care ar fi fost de natură să 
pună la încercare chiar și 
„suflul" unui cineast cu mai 
mult stagiu de platou. Aflat 
la filmul său de debut, re
gizorul Șerban Creangă a 
abordat cu îndrăzneală di
ficultățile acestei prime 
realizări, scontînd (uneori 
poate fărâ o prea riguroasă 
evaluare a acestor 
cultăți) pe bagajul 
mulat în institutul 
artă cinematografică, 
noașterea realităților.

difi- 
acu- 

de 
Cu- 
ca-

bire, de exemplu, cu remi
niscențe stilistice care, fără 
a fi stridente, contrastează 
cu ceea ce este realmente 
original în „Căldura"). însă 
aceste demonstrații, ca și 
sincopele narațiunii cine
matografice, estompează 
ceea ce eră esențial : dez
văluirea gradată a carac
terelor, mișcările sufletești, 
evoluția care să conducă în 
mod necesar și să facă 
plauzibil acel neașteptat (și 
poate imaginar) „happv- 
end“ din final.

Chiar fantul că — pentru 
rolurile principale — rea-

lipsește acel flux lăuntric 
care — dincolo de ceea ce 
se vede — imprimă mișcare 
ideilor, face sesizabile gîn- 
durile, surprinde lucrurile 
în devenirea lor.

„Căldura" este, fără îndo
ială, un film stenic, are 
momente reușite, care îi des
chid drumul spre public 
(operatorul Tiberiu Olasz îl 
secondează cu maturitate pe 
regizor, imorimînd adese
ori imaginii forța de ex
presie a filmării „pe viu" 
sau compunînd cadre de un 
remarcabil rafinament plas
tic) Filmul întrunește pre
mise d“ fond și artistice 
care Ii permiteau să relie
feze mai pregnant perso
nalitatea tinerilor săi eroi, 
sensurile raporturilor dintre 
ei, influențele reciproce, 
mesajul autorului. Cum și 
alți tineri regizori își în
cearcă sau urmează să-și 
încerce puterile în filmul 
de lung metraj, am insista
— pornind de la „Căldura"
— asupra faptului că debu- 
tul presupune o 
profundă asupra 
lor de concepție 
serie, u claritate 
intențiilor și un 
xim de finalizare a 
Calitățile, ca și limitele fil
mului la care ne referim 
îndreptățesc, credem, aceas
tă insistență. Nu ne oprim 
neapărat la faptul că un 
tînăr regizor, aflat la pri
mul său film, este și coau
tor al propriului scenariu, 
asumîndu-și astfel riscul de 
a olăti — chiar și din aceas. 
tă fază inițială a creației
— tribut insuficientei sale 
experiențe. Dar este, poate, 
util să ne întrebăm (reluînd 
o discuție mai veche) de 
ce, mai ales într-un ase
menea caz. nu se recurge 
la un dialoghist — speciali, 
tate existentă și cultivată

’în marile studiouri ale lu
mii ? (Tn „Căldura" dialo
gul este uneori deficitar, 
cu repercusiuni asupra ca
racterizării personajelor) 
Cinematografia este arta 
singulară care îngăduie
— fără a știrbi pater
nitatea și răspunderea 
creatorului principal : regi
zorul — îrmănuncherea 
mai multor talente, a mai 
multor experiențe. sub 
semnul aceluiași tel final 
Cu toate inegalitățile sale. 
„Căldura" reprezintă un 
debut semnificativ și Ilus
trează o d'"ecti e de preocu
pări generoasă, disponibili ■ 
tăți creatoare de bun au
gur. apte să rețină, de pe 
acum, interesul spectatori
lor.

PROGRAMUL 1
8,45 — Deschiderea emisiunii.

Matineu duminical pentru copii 
și tineretul școlar 0 La șase pași 
de o excursie — emislune-con- 
curs. Participă echipele reprezen
tative ale școlilor din județele 
Hunedoara șl Prahova (etapa a 
IV-a). 0 Șah, marelui maestru 1 
Partidă de șah prin televiziune 
susținută de Florin Gheorghiu, 
satului. • Cu și fără aparatul de
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• Film serial „Fiul mării". 10,15 — Ora . _
filmat (știri șl reportaje despre desfășurarea lucrărilor la zi) o Ancheta 
emisiunii e Muzică populară românească. 11,15 — Concert simfonic — Iu 
program ; Concertul pentru două viori în Re minor de J. S. Bach. Soliști : 
Yehudi Menuhin și Robert Masters. Simfonia nr. 83 de Joseph Ilaydn. In
terpretează „Menuhin Festival Orchestra", dirijor : Yehudi Menuhin. 12,00 
— De strajă patriei. 12,30 - închiderea emisiunii de dimineață. 13.50 — 
Deschiderea emisiunii — Fotbal : România—Grecia. In preliminariile cam
pionatului Mondial. Transmisiune de la Stadionul 23 August. Comentator 
Cristian Țopescu. 15,45 — închiderea emisiunii. 17,00 — Deschiderea emi
siunii — Realitatea. Ilustrată — In cuprins : Invitați! emisiunii — acad, 
prof. Ștefan Milcu șl invitații d-sale, poeta Ana Blandlana și Cornellu 
Bărbulescu, cercetător principal la Institutul de etnografie șl folclor, vă 
vor însoți pe următorul itinerar : e Corespondență de la Geneva cu Ion 
Popescu-Gopo • Balet : un fragment din filmul ,,Romeo șl Julietta" eu 
Galina Ulanova • Teatru . Un fragment din reprezentația de gală a pie
sei „O scrisoare pierdută- de I. L. Caraglale 0 Muzică preclasică Interpre
tată de formația „Camerata" Suită din trei părți de Corelli o Comici 
vestiți ai ecranului american : Un film mut din studiourile Keynston cu 
Al. St. John e Două piese interpretate de Barbara, e Folclor : Dansul 
fetelor de la Căpîlna « Secvențe în avanpremieră din filmul „Procesul" 
de Orson Welles după romanul Iul F. Kafka, o Poezii de M. Eminescu : 
„Lacul" șl „O, rămii" e Florin Bogardo și poezia muzicii, g Interviu cu 
Francois Relchembach dedicat tov. acad. St. Milcu, plus un fragment din 
filmul dedicat Iul A. Rubinstein. Prezintă Tudor Vornicu. Regia Dan 
Necșulea. 19,00 — Telejurnalul de seară. • Cronica duminicală. 19,30 — 
Mugurel de cîntec... oltenesc 1 Cîntece șl dansuri populare prezentate de 
Ansamblul sindicatelor uzinelor „Electroputere" Craiova. 19,50 — Desene 
animate. Film „Epoca de piatră- 20,15 — Film artistic : „Cavalerii teutoni". 
Regia : Alexander Ford 21,30 — Telesport. 21,50 — Farmecul unui vals. 
In program : O suită de melodii celebre din creația unor compozitori cele
bri : Chopin, Leoncavallo, Strauss, Offenbach, Suppă, Lehar. 22,25 — Tele
jurnalul de noapte. 22,40 — A 7-a artă. Noutăți cinematografice — In cu
prins : • Din premierele săptămînii. Prezintă Magda Mihăllescu o Mic 
dicționar de estetică cinematografică : „Supralmpreslunea". Prezintă regi
zorul Savel Stiopul g Pe ecranele festivalurilor. Prezintă Manuela 
Gheorghiu. 23,00 — închiderea emisiunii programului L

CĂLputernice, ideile esențiale tre
să fi pătruns adînc în struc- 
operei. Iată de ce în versurile 

lui Eminescu, Blaga sau Arghezi, pa
triotismul. suflul originar al pămîn- 
tului, elementele autentice ale fon
dului nostru cultural, emană cu na
turalețe ca o caracteristică a crea
ției Alături de o anumită specifici
tate cu pondere clasică, existentă 
de-a lungul întregii noastre poezii 
— de la balada populară și pînă la 
cele mai moderne poeme ale liricii 
culte — sînt vizibile continuări și 
evoluții complexe, ce configurează, 
prin ceea _ ce au mai fertil, peisajul 
atît de divers al liricii românești 
Iar această continuitate de substanță 
nu se poate concepe și împlini în 
afara vieții înseși, a întrebărilor și 
răspunsurilor acute pe care le pune 
realitatea. Desigur, pentru a pătrun
de în miezul lucrurilor, în plasma 
evenimentelor este necesară — așa 
cum spuneam — forța talentului, a 

talentului auten
tic, care nu înca
pe în tiparele efe
mere ale mo
dei. Operele ce
lor mai reprezen
tativi poeți ai li
ricii noastre afir

mă un timbru propriu, bine diferen
țiat, creînd cadrul matricei specifice 
spiritualității noastre. Diversitatea li
teraturii anare astfel strîns legată în- 
tr-o unitate dialectică cu ideea per
manenței. Din această perspectivă se 
poate vorbi, fără îndoială de multiple 
teme eterne ale liricii, precum iubi
rea, viața, moartea, fericirea eto. : ele 
nu vor părăsi nicicînd destinul ome
nesc și nici răsfrîngerea sa în operele 
artistice.

Fiecare poet trebuie să-și urmeze 
cu fidelitate destinul liric. Orice a- 
batere de la sine, orice măsluire a 
adevărului și realității are un ecou 
nedorit în creație. Nesincerit.atea 
poetului se trădează lesne dînd im
presia de poză studiată Nimic 
nu poate suplini autenticitatea și 
momentul veritabilei inspirații. 
Talentul și sinceritatea, con
diții apriorice ale oricărei poezii, ac
ționează sub semnul ideii de speci
ficitate a. fiecărei literaturi. Nu exis
tă creație artistică mare, fără țară, 
fără apartenență precisă. Tn matricea 
stilistică a culturii noastre există un 
spațiu poetic românesc cu o geogra
fie sufletească 
nată In cadrul 
liric fiecare .poet 
o nouă formă de 
tribuții la 
culturii și. 
sal, variază 
scriitorului 
Ideea unui 
extrem de .............   . „ .
care în adîncime și. extensiune . As
tăzi. peste substratul durabil al tra
dițiilor se adaugă mereu ecoul trans
formărilor, într-un ritm fără prece
dent. ale vieții si realității.

Dialectica spațiului poetic româ
nesc trăiește în epoca noastră nu 
numai un moment de perfectare a 
limbajului, ci si unul de revalorifi
care a 
vizibilă 
această 
norane . ...
însăsi imaginea clocotitoare a vieții, 
în dialectica lumii socialiste în care 
trăim. în schimbările petrecute în 
conștiința omului, într-un cuvînt. în 
adevărul deopotrivă al vieții și al 
poeziei. Oamenii n-au încetat nici
odată să se frămînte. să-și nună-în
trebări să fie încercați de dileme in
time si. de asemenea, «ă dohîndoască 
triumfuri ale fantei, care își cer îm
plinire poetică Calea spre atingerea 
acestui nobil
— așa cum
— cercetarea 
ponorului.

Aici sînt depozitate permanențele 
si adevăratele temeiuri ale diversi
tății lirice, aici se află substanța vi
tală a noeziei. menită să răspundă 
exigentelor spirituale ale omului zi
lelor noastre.

TB

satului, unde eroul 
vreme director de 
cultural), consem- 
unor împrejurări 

a-
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cronică cinematografică

pacitatea de observație sînt 
atribute deosebit de impor
tante ale regizorului 
film. în „Căldura", ele se 
materializează în cîteva e- 
pisoade care au, în plus, și 
girul unui talent proaspăt, 
real. Urmăr>ndu-și eroii, 
realizatorul filmează cu haz 
și cu multă cursivitate 
secvențele din armată, are 
ascuțime satirică în portre
tizarea arivistului obtuz de 
la sfatul popular comunal 
etc. Dar aceste episoade 
rămîn în bună măsură in
dependente. Sînt parcă mai 
multe filme scurte, unele 
excelente, altele mai puțin 
(îngroșarea, suprasolicita
rea detaliilor impietează; 
de pildă, asupra episodului
— conceput amuzant și cu 
duipșie — în care o bătrînă 
face cunoștință cu civiliza
ția „vieții de bloc"). Iar 
filmul întîrzie să se consti
tuie ca o poveste închegată 
Este vorba nu numai des
pre carențe de construcție, 
ci despre o „pierdere a res
pirației" explicabilă, credem 
tocma’ prin trecerea prea 
bruscă la rezolvarea proble
melor atît de complexe ale 
creației cinematografice. 
Nu este o afirmație gratu
ită. Filmul mărturisește pe 
alocuri ambiția tînărului 
regizor — firească desigur
— de a face o demonstrație 
de artă cinematografică 
(evocarea scenelor de iu-

de
lizatorul s-a dispensat de 
aportul unor actori cu ex
periență mi se pare teme
rar, în măsura în care îi 
lipsește tocmai practica di
rijării interpreților. O te
meritate care nu o ser
vește; bunăoară, pe Emilia 
Dobrin, studentă la I.A.T.C., 
interpreta principalului rol 
feminin — al cărui debut 
este neconcludent. Student 
și el, Vladimir Găetan are 
o prezență care impune ; 
de altfel și personajul îi 
oferă mai multe posibili
tăți de afirmare. Și cre
dem că nu greșim a- 
firmind că personajul 
interpretat de acest ac
tor ar fi avut mai multe 
de spus dacă filmul îi va
lorifica mai profun.d parti
tura. Eroii pe care îi întru
chipează cei doi actori tră
iesc o poveste de dragoste 
sugerată pe ecran cu „mici 
îndrăzneli" și care este de
parte de a dobîndi ampli
tudinea unei „mari iubiri", 
capabile să pună tn 
mină semnificațiile 
tenționate de autorii fil
mului și implicate
însusi subiectul ~
rij". Pînă 
prietenul 
tip creat ... ...
mijloace cinematografice de 
tînărul actor Nicky Wolcz 
— cucerește ca prezență 
dar nu trăiește „în acți
une". pentru că filmului îi

lu- 
in-
de 

„Căldu- 
și „Șmache" 

admirabil, — 
cu excelente

meditație 
probleme- 
și de me- 
deplină a 
efort ma

ior.

D. COSTIN

PROGRAMUL II
20,15 — Deschiderea emisiunii — Seară de 

Mirodan. Distribuția : Marin Moraru, Gheorghe 
Adrian Georgescu, Dumitru Rucăreanu, Rodica

teatru : „Ziariștii" de Al.
Oancea, Rodica Mandache, 
Suciu, Constantin Rauțchi, 

Mircea Balaban, Grfgore Gonța, Gheorghe Dinică, Dumitru Gheorghiu, 
Regia : Ion Barna. 21,30 — „Lunga vară fierbinte" — „Carlotta, întoar- 
ce-te acasă" (ultimul episod). 22,20 — închiderea emisiunii programului II

(Urmare din pag, I) Să revenim însă la sondajul între
prins în rîndurile tineretului din lo
calitate Iată ce ne-a spus Ana Pri- 
secaru, tehniciană din Vaslui.
- — „Marea problemă" a preocupări
lor n-oastre culturale îl constitui? 
sfîrșitul de săptămînă, momentul 
cînd avem răgaz să ne distrăm și ne' 
punem clasica întrebare : unde mer
gem ? Spun „marea problemă" pen
tru că nu știu să se fi organizat ceva 
special în aceste zile în care în mod 
normal ar trebui să ne relaxăm. . ‘ 
gura distracție ne rămîne vizionarea 
filmului (cîți găsesc bilete) și p: o 
barea pe strada principală. ,

Am consemnat opinia de mal sus 
deoarece consecințele unei astfel de. 
„politici culturale" au și început-uă 
iasă la iveală. Limitârea sferei de in
terese a tineretului, absența sistema
tică luni și luni de-a rîndul a unor 
manifestări culturale de înaltă ținu
tă intelectuală au condus la o pla
fonare a gustului, la o involuție a re
ceptivității artistice. Iată de ce un 

..pumăr extrem de mare de răspunsuri 
(printre care multe aparținînd elevi
lor din clasele a XT-a și a XII-a) au 
enunțat lapidar :

— îmi place filmul, nu-mi plac» 
teatrul

Cum se explică acest refuz colectiv 
față de satisfacțiile estetice pe cart» 
Ie poate oferi un spectacol al sluji
torilor l'hahei ? In primele 10 luni 
ale anului au sosit în localitate 20 de 
spectacole Numai că d’ntre acestea 
doar 4 au fost teatre ue proză. Res
tul : orchestre de muzică ușoară și 
populară Nici o operetă, nici ufri re
cital de arii din operă, nici uri -con-' 
ceit simfonic

— Teatrul V î Popa din Bîrla 
are o stagiune permanentă la noi —, 
ni ș-a spus la comitetul județean’ 
pentru cultură și artă

— Așa este, ne-a confirmat și pro
fesoara lîlena Simiuc. Dar reperto
riul lor este sărac și nereprezentativ 
pentru a putea trezi un real interes 
în rîndul elevilor noștri. Este sufi- 
cie’t să amintesc că de curînd acest 

. teatru a anunțat un spectacol spe
cial pentru elevi cu pie«a. „Hocus- 
po "îs și-o găleată" In sch'mb lucră
rile din dramaturgia clasică roma
nească care ar putea consolida for
marea tinerei generații în spiritul 
patriotismului, al dragostei de țară, 
lipsesc cu desăvîrșire.

Este adevărat, orașul nu are încă 
o sală de soect.acole care să permită 
moniări mari, pretențioase. Dar de 
ce nu se organizează, eventual cu 
sprijinul Teatrului Național din Iași, 
re-i taluri de poezie, conferințe expe
rimentale urmate de fragmente din 
lucrările ce constituie fondul de aur 
al dramaturgiei universale? Acestea 
ar putea fi găzduite și în sălile exis
tente (De altfel. întreaga politică a 
turneelor teatrale ar trebui revizuită 
și modificată radical de către Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
Asupra acestui subiect ne propunem 
să revenim)

în încheierea investigațiilor noas
tre am avut o convorbire cu primul 
secretar al Comitatului orășenesc 
U.TC. Constantin Holercă. Abordînd 
frontal problema în discuție, interlo
cutorul nostru a recunoscut deschis 
deficiențele existente, a analizat cau
ze'» acestora subliniind răspunderea 
ce revine organizațiilor U T.C. și ac
tiviștilor culturali locali. Cu acest 
prilej au fost relevate și o sere 
de condiții. în momentul de față 
inexistente, care ar putea facilita in
tervenția celor ce se Îngrijesc de 
ed jeația politică, patriotică, estetică 
a localnicilor

— Nu avem în oraș un club al ti
neretului, nu avem unde face repe
tiții cu puținele noastre formații ar
tistice, nu avem unde să organizăm o 
seară le dans. Și nu pentru că nu 
ne-am fi gîndit la asemenea mani
festări, ci pentru că nu dispunem de 
un spațiu adecvat. Orașul nostru e 
un șantier. Peste doi ani vom avea 
o modernă casă de cultură. Dar pînă 
atunci ? Putem amîna de pe o zi pe 
alta educația multilaterală a tinerel 
generații ? Soluții s-ar nutea găsi. Aș 
propune de pildă, să fie afectată în 
exclusivitate culturii, actuala clădire 
a Inspectoratului școlar județean, el 
mutîndu-se într-un alt sediu ; de ase
menea. ar fi hine dacă săptămînal 
s-ar permite organizarea serilor^ de 
dans sau joilor tineretului 
agronomului"

Propunerile nu se opresc 
sînt mult, mai numeroase, 
fantezie, inedite Căci 
Vasluiului construiesc 
mîine. vorbesc cu r ‘ 
cum va arăta el peste cîțiva ani, dar 
rămîn în miezul problemelor celor 
mai arzătoare ale momentului. Lo
cuitorii orașului-șantier au pășit cu 
hotărîre prin porțile culturii. Aștep
tăm ca entuziasmul lor să fie spri
jinit.

— s-a amenajat o colonie muncito
rească Pentru toți aceștia, casa oră
șenească de cultură a „decretat" 
ziua de miercuri drept „zi a con
structorului". în serile cînd în sala 
de festivități au avut loc întîlniri cu 
activiști de partid, cu reprezentanți 
ai miliției și procuraturii pe proble
me strîns legate de viața de fiecare 
zi a constructorilor, participarea a 
fost numeroasă. Sesizîndu-se necesi
tățile cele mai acu’e ale momentului, 
manifestările cultural-educative în
cetaseră să reprezinte acțiuni .im
puse" din afară conștiinței auditori
lor, ci au apărut ca o împlinire fi
rească a gindurilor și necesităților 
lor. lată însă că la o manifestare ar
tistică obișnuită (o audiție muzicală 
pe discuri) în sală nu erau decît 4—5 
muncitori constructori. Și. în nici un 
caz, nu este vorba despre o lipsă de 
interes a lor față de muzica popu
lară sau ușoară, ci de faptul că - din 
nou un afiș (schimbat. în avizierul: ca
sei de cultură abia în dimineața res
pectivă) a fost. învestit cu sarcina de 
„a mobiliza" de a convinge sute de 
oameni să se oprească pentru! cîteva 
ore în sălile așezămîntului de cultură 
Un afiș, un simplu afiș avea meni
rea să opereze o mutație substan
țială în bugetul de timp liber al mun
citorului, determinîndu-l să-și scur
teze plimbarea de-a lungul sutei de 
metri a străzii principale pentru a 
lua loc în scaunele sălii de specta
col Nu cumva era o sarcină prea 
pretențioasă pentru un afiș ? Iată lo
cul unde organizațiile. UT C de pe 
șantiere, comitetul orășenesc U.T.C 
au un cîmp extrem de vast de ac
țiune pentru ca, în colaborare cu or
ganele culturale, să poată interveni 
eficace în modul de a gîndi și a ac
ționa al sutelor de constructori. pî.u- 
tru a le stimula dragostea față de 
meserie, față de rodul eforturilor'ror; 
— viitorul oraș care se prefigurează 
pe planșeta proiectanților — pentru 
a-i lega cu tot sufletul de valorile 
spirituale ale acestor meleaguri, de 
perspectivele ce se deschid prin mun
ca lor Simpla stabilire a unei zi pe 
săptămînă dedicate unei anumite ca
tegorii de salariați este departe de a 
rezolva favorabil actuala situație

LIRA

Mircea VA1DA

deziderat o constituie 
ne îndeamnă partidul 
în adîncul existentei

nilllarde t
17,30 ; 20,

permanentelor, implicit de o 
accent’mre a diversității. Tar 
diversitate a liricii contem- 
romănești îsi nre izvorul în

Sarajevo i
20.15, VI-

de comedie : Nicnic

interviurilor, 
lor in mai

azl cu certitudine 
și adîncire a ori- 
românești. repre- 

care — continuînd 
direcții originale 

__ ________ ___ — explo
rează infinitele modulații ale vieții • 
de astăzi. Creația unor mari perso
nalități ca Arghezi, Blaga, Bacovia. 
Virieă, Voiculescu etc. ai căror ultimi 
ani de viață s-au desfășurat sub ochii 
noștri, primește nu o dată semnifi
cația unei primeniri, prin adaosuri 
de valențe, chiar în cadrul lăuntric, 
intrinsec, al aceleiași biografii poe
tice. Existența lor, ca și aceea a unor 
critici lucizi și receptivi, precum Că- 
linescu sau Vianu. a constituit un 
factor însemnat în perpetuarea mie
zului de permanență a unei valoroase 
tradiții.

Viața nu încetează șl nu va înceta 
vreodată să-și păstreze mișcătoarea 
varietate plină de amploare. în Ra
portul prezentat Congresului al X- 
lea al partidului, se sublinia ca o 
condiție a veridicității literaturii, în
fățișarea realității „atît cu luminile 
cît și cu umbrele ei". Pătrunzînd în 
trăirile intime ale omului, scrutîn- 
du-i viața, răspunzînd la întrebările 
vremii, poetul se face auzit Oame
nii se nasc, muncesc, iubesc, luptă, 
mor; viața se umple mereu de noi 
înțelesuri. Cite infinite răsfrîngeri 
de lumini și umbre ale vieții nu pot 
fi regăsite In sensurile unui poem? 
Hotărîtor e talentul, forța expresiei 
autorului.

Dar actualitatea unor opere poetice 
depinde nu numai de tematica abor
dată ci, în primul rînd. de optica 
filozofică din care decurge viziunea 
lirică a creatorului. Jocul de imagini, 
măiestria artistică nu pot ascunde 
absenta timbrului unic. Sentimen-

Peste cîteva zile se 
Inaugura în Capitală o In
stituție culturală cu un 
profil inedit, prima de a- 
cest gen din țară : este 
vorba de Universitatea 
populară de literatură. Ini
țiativa, întîmpinatâ de la 
bun început cu interes — 
atît de criticii de speciali
tate, cît și de numeroși iu
bitori ai literaturii — do
vedește că mult discutata 
noțiune de „cultură de 
masă", cultură pentru pu
blicul cel mai larg, repre
zintă un fenomen dinamic, 
cu multiple posibilități de 
afirmare în viața contem
porană, In momentul în 
care, „evadînd" din dosa
rele prăfuite ale formalis
mului, reușește să surprin
dă pulsul real al interesu
lui public.

Noua Universitate popu
lară va funcționa sub con
ducerea profesorului Vla
dimir Streinu, în sediul 
Casei de cultură, a secto
rului 5 și va include cinci 
cursuri diferite, cinci posi
bile puncte de vedere asu
pra uneia șl aceleiași teme: 
literatura. Criticul Aurel 
Martin va inaugura discu
țiile în cadrul cursului 
„Profiluri literare contem
porane" care, avînd un ca
racter bilunar, va consacra 
pe de o parte o sultă de 
medalioane literare unor 
scriitori ca Blaga; Călines- 
cu, Panait Istrati. iar. pe 
de altă parte, va oferi po
sibilitatea unor dialoguri 
literare cu autori contem
porani.

Un al doilea curs se In
titulează „Studio literar".

bine determi- 
acestul teritoriu 

de valoare adaugă 
_ relief. Aceste con- 

patrimoniul național al 
implicit, la cel univer- 

tn funcție de talentul 
Se desprinde așadar, 

spațiu poetic româneso 
variat. în continuă miș-

In cadrul cursanții
vor putea participa la o se
rie de întîlniri cu membrii 
familiilor unor mari scrii
tori (Profira Sadoveanu, 
Florica Rebreanu etc) pre
cum și la discuții cu unii 
dintre cei mai cunoscut! 
scriitori contemporani.

„Dramaturgia secolului 
XX“ este cel de-al treilea 
curs al Universității popu
lare. De această dată, expu
nerile vor țăuta să îmbră
țișeze cele mai semnificati
ve aspecte ale mișcării dra
matice contemporane și vor 
fi ilustrate cu fragmente a- 
decvate din repertoriul tea
trelor bucureștene Una 
dintre cele mai izbutite e- 
misiuni ale televiziunii 
constituie punctul de pleca
re al cursului intitulat de 
organizatori „Mult e dulce 
și frumoasă'. Ca și pe micul 
ecran, și aici discuțiile vor 
fi conduse de conf. univ 
Sorin Stati.

In .sfîrșit.
curs : 
rare ecranizate", 
mai puțin nevoie 
zentare 
tă 
rel 
cranizării 
de proiectarea 
ca : Hamlet, 
Mizerabilii, 
zuraților, Doamna cu cățe
lul, Pe frontul de Vest ni
mic nou etc Conducătorul 
cursului : Ion Cantacuzino

Prima întîlnire pe care 
Universitatea populară de

al cincilea 
„Capodopere liter

are cel 
de pre- 

Aici analiza aten- 
la obiect, a ope- 
literare. ca și a e- 

este urmată 
unor filme 
Pygmalion, 

Pădurea spîn-

« Femeia îndărătnică : PATRIA
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30; 19 ;
O Căldura : REPUBLICA
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21
• Blow-up : CAPITOL - 0,1»; 12;
15.15 ; 18 ; 20,45.
O Beru și comisarul San Anto
nio : FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© In împărăția leului de argint t 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21. BUCUREȘTI — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
s> Galileo Galilei : VICTORIA —
18.30 ; 20,45.
O Virldiana : CENTRAL - 9.30; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45.
© Mina cu briliante : LUMINA —
9.30 — 15.45 în continuare : 18.15; 
20,45.
0 La nord 
RIA - 9 : 
9 ; 12 ; 15.
O Program
- 9 ; 10.
O Baltagul : DOINA — 11 ț 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20.45, GLORIA 18,15 ;
20,30, FLAMURA - 18,15 ; 20.30. 
O Graiul animalelor ; Comorile 
mînăstirii Rila ; Cîntecele Renaș
terii : TIMPURI NOI — 9 — 21 
în continuare.
© Mal periculoase decît bărbații: 
FEROVIAR - 9 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 
18,15; 20,30. MELODIA — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. 
e Testamentul doctorului Ma
buse : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS - 
9 ; 11,15 ; ISSO ; 15.45 : 18,15 : 20.30

prin nord-vest : GLO-
12 ; 15 : FLAMURA —
pentru copii s DOINA

literatura o fixeaza mem
brilor săi este joi 20 noiem
brie. Cu acest prilej, criti
cul Ov. S Crohmălniceanu 
va prezenta medalionul 
„Tudor Arghezi", urmat de X

un recital din creația poe
tului în interpretarea acto
rilor de la Teatrul Națio
nal „I. L., Caragiale"

C. RADU

inițiativă cu toateO . 
șansele de a suscita inte
resul este salonul li
terar al televiziunii. Se 
răspunde, în parte, prin a- 
ceasta, unor repetate și în
dreptățite sugestii. Ultima 
dintre emisiuni „Viața — 
atelierul permanent 
scriitorilor" impunea 
prin tema în dezbatere, 
anticipînd „profesiuni de 
credință" și definiri în ra
port cu una din condițiile 
esențiale ale artei cît și 
prin numele participanți- 
lor. Interviul cu scriitorul 
Marin Preda, despre „Pro
ză și ambiguitatea de idei", 
în cadrul căruia s-au făcut 
pertinente disocieri și s-au 
discutat. — cu preocupare 
pentru nuanțe - relația 
dintre literatură și ficțiune 
dintre ambiguitate și 
pulverizarea, disoluția idei
lor, a prilejuit cunoașterea 
unor opinii interesante ale 
acestui prozator care nu 
și-a îngăduit în activi
tatea sa literară gestul gra
tuităților și inconsecvenței 
artistice. După cum pre-

al
atît

zența pe micul ecran a 
scriitorului Zaharia Stance 
— de această dată în ipos
taza sa nemijlocit lirică — 
avea să consolideze senti
mentul consecvenței cu 
sine pe care îl confirmă 
poetul prin modalitățile 
poeziei sale, prin universul 
metaforic în care natura 
împărătește, ca un sim
bol etern

La întrebarea „Scriitorul 
are nevoie de documen
tare ?“, s-au emis idei dem
ne de atenție de către pro
zatorul Eugen Barbu, cri
ticul Șerban Cioculescu și 
tînărul poet Nicolae Ioana 
Considerațiile despre „ex
periența de viață și expe
riența literară", „spiritul 
polemic in literatură" (E 
Barbu), despre „condițiile 
durabilității creației" și 
consecvențele nedorite ale 
„empirismului îngust" (Ș 
Cioculescu), pledoaria pen
tru „cultură solidă, multi
laterală" (N Ioana) au 
conturat cîteva dintre răs
punsurile posibile la te
mele discuției

• Corabia nebunilor : GRFVIȚA
— 9,15 — 12,15 în continuare ;
16,15 ; 19,30, AURORA - 9,30 ;
12.30 ; 16 ; 19,30.
O La Est de Eden : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 
20.
• Omul momentului t BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
• Cele trei nopți ale unei Iubirii 
BUZEȘTI - 20,30.
• Angelica șl sultanul t VICTO
RIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16, DA
CIA — 8,30 — 21 în continuare, 
RAHOVA — 16 ; 18.
0 Lupii albi : BUCEGI — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15; 
20,30, ARTA — 9,30 — 15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Atentatul de Ia 
UNIREA - 15,30 ; 18 ;
TAN — 15,30 ; 18 : 20,30.
• Stelele din Eger t
15.30 ; 19.
0 Omul care valora
DRUMUL SĂRII - 15 ; 
VIITORUL — 15,30 ;18.

O Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului Român) : 
Concert de muzică populară ro
mânească dat de orchestra „Bar- 
bu Lăutaru" — 20. Dirijor : Nicu 
Stănescu.
• Opera Română : Prinț șl cer
șetor — 11 ; Madame Butterfly
— 19,30 ;
• Teatrul Național „I, L. Cara
glale- (sala Comedia) : Allzuna
— 10,30 ; Becket — 19,30 ; (sala
Studio) : Al patrulea anotimp —

Părinții teribili

. Emisiunea a fost com
pletată, printre altele, cu 
versurile poetului Tiberiu 
Utan a cărui sensibilitate a 
fost transmisă, în parte, și 
imaginilor filmate, de con
vorbirea cu prozatorul Pop 
Simion prin care s-au de
finit cîteva din sensurile 
conținute în titlul ultimei 
sale cărți, „Criza de timp", 
cu pa-ticiparea esteticianu
lui ion Pascadi.

Este evidentă preocupa
rea de diversificare a ru
bricilor Salonului literar, 
(emisiune adecvată univer
sului scriitoricesc, generoa
să ca formulă publicistică), 
prezenta unui număr cît 
mai mare de creatori, abor
darea unor aspecte funda
mentale ale creației, pre
zentarea unor creații origi
nale — deocamdată doar 
poezii.

Inițiativa televiziunii se 
constituie, desigur, intr-un 
act de cultură Cîteva su
gestii se impun acum, la 
început de drum. Ni se 
pare că întreruperea răs-

Dispozițiile date pentru 
buna întreținere a fațade
lor clădirilor au avut ur
mări dintre cele mai bune, 
dînd o înfățișare plăcută 
multor localuri publice, 
unde aceste lucrări s-au fă
cut cu grijă și discernă- 
mînt Astfel, la fațada Mi
nisterului Comerțului Ex
terior s-au pus în valoare 
atît coloanele șl ancadra
mentele de piatră, cît șj în
treaga suprafață în tencu
ială permanentă a acestui

• Teatrul
10.30 .
0 Teatrul 
dra” (sala ... ____
reanu) : Livada cu vișini 
Candida - 15,30 ; Meteorul 
(sala din str. Alex. Sahia) 
medie pe întuneric — 
lodie varșoviană — 15,30 
plantarea 
— 20.
O Teatrul 
Magheru) : 
Vijelie în 
— 15,30.;
19.30 ; ( '

„Lucia Sturdza Bulan- 
dln bd. Schitu Măgu-

10
; Trans- 

Inimll necunoscute
„C. I. Nottara" (sala 
Don Quljotte — 10 ; 
crengile de sassafra» 

; O casă onorabilă — 
__ , (sala Studio) : Cînd luna 

e albastră — 10,30 ; Matineu lite
rar „Adela" — 16 ; Anonimul 
“ 20.
O Teatrul Mic : Maria 1714 — 10 ; 
iertarea — 20.
• Teatrul Ciulești : Pe 40 m. lun
gime de undă — 10 ; Pălăria flo
rentină — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șeiul neascultător — 10 ; Adre- 
sanțil necunoscuți — ÎS.
• Teatrul evreiesc de stat: Răz
bunarea sullerulul — 11; Transfu
zia - 20.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzia- 
na — 11 ; Cabaretlssimo — 19,30 ; 
(sala din str. Academiei) : 
luțul cocoșat — 11.
0 Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Cafeaua 
lapte de adio — 20 : (la Sala 
latului) : Birlic - 10,30 ; 19.30 ;
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30.
e Teatrul de revistă 
„Ion Vasilescu" : Un 
dat — 10 : 19,30.
e Ansamblul Artistic

țl comedie 
asasin du

• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.
• Circul de stat : Ritmurile are
nei — 10 ; 16 ; 19,30.

iasă la iveală. Se impune 
însă curățirea grabnică și 
cu grijă a acestor vechi 
sculpturi, aduse din Italia, 
și de o certă valoare ar
tistică.

Cine se face vinovat de 
această situație ? Serviciile 
de specialitate ale Consi-

liului popular al municipiu
lui București, care permit 
cooperativelor de zugravi 
să comită asemenea degra
dări, ce nu se pot repara 
decît prin lucrări migăloa
se și costisitoare. Pe banii 
cui ?

P. Voiculej-LEMENY

Sin-

punsunlor 
prezentarea 
multe momente ale emisiu
nii — născută probabil din 
dorința de a evita monoto
nia — diminuează unitatea 
acestora, fixarea mai preg
nantă a ideilor. De aseme
nea, credem că însăși no
țiunea de salon literar preT
supune dezbateri mai vii' 
mai degajate, în care sa 
fie prezentă replica spon
tană, marcată de disponi
bilitățile de spirit, de mo
bilitatea verbală. Spiritul a 
fost un personaj nu numai 
agreat dar și cultivat cu 
consecvență în orice salon 
literar. O sugestie pentru 
„amfitrionii" salonului li
terar : ei (de ce nu ele, po
trivit tradiției ?) nu trebuie 
să uite nici o clipă că sînt 
gazde, că au datoria de a fi 
ospitalieri și discreți, de 
a-și forma un stil, de a sti
mula discuțiile și răspunsu
rile la întrebări nu apelînd 
la tonul și concizia unor 
interviuri de rutină Și, 
poate, că tn folosul unității 
emisiunii ar mai trebui 
cumpănit asupra profilului 
ei. pentru ca așa 
rată acum pare a 
mult o revistă 
vorbită decît ceea 
mite titlul.

M. COSTEA

cum a- 
fi mal 
literară 
ce pro-

dinmonumental edificiu 
centrul Capitalei

Din păcate, la multe al
tele, cu prilejul zugrăvelii 
s-a dat cu spoială chiar și 
peste fațade lucrate în pia
tră sau în simili-piatră Un 
exemplu : o mînă de „gos
podar" a dat cu var peste 
statuile și basoreliefurile de 
piatră și marmură ce împo
dobesc fațada localului (os
tului muzeu „Kalinderu" 
Ploile au mai spălat puțin 
varul și - pe alocuri — al
bul marmurei a început să

tmă Julia
împlinirea a 100 de ani 

de la nașterea luliei Haș
deu se comemorează, grație 
rîvnei unor muzeografi și 
cercetători de la Arhivele 
Statului, printr-o modalita
te expresivă și elocventă. 
Expoziția deschisă în locul 
tn care poeta și-a petrecut 
copilăria, reconstituie din 
manuscrise, scrisori, desene 
în peniță, note de călătorie, 
poeme bruionare și volume 
finisate, un bogat laborator 
de creație. Sub vitrinele de 
sticlă, vizitatorul poate citi 
cu emoție rîndurile oma
giale ale fetiței care la opt 
ani vorbea trei limbi 
străine și scria cu eleganța 
și rafinamentul stilistic pe 
care numai îndelunga frec
ventare a mediilor literare 
le dăruiește. Scrisorile sale 
din străinătate respiră nos
talgia patriei îndepărtate, 
a limbii române și a mlă
dierilor ei, a folclorului 
nostru de care era puternio 
atrasă Aidoma lui Alecu 
Russo, ea își păstrează con
stantele etnice cînd îi scrie 
unei prietene : „Am crezut 
că îți voi face mai multă 
plăcere vorbindu-ți de de
parte limba noastră, dulcea 
noastră limbă românească 
Vreau să-ți arăt astfel că, 
cu toate că aici n-o vorbesc 
cu nimeni, totuși n-am ui- 
tat-o și totuși o iubenn

Manualele colegienei, dic
ționarele, caietele au pretu-

st

tindeni poezii, adnotări, de
sene, mărturii ale unei pu
ternice febre creatoare Din 
manuscrisele expuse 
poate constata ușor poliva
lența sa artistică, dotarea 
ei pentru multiple domenii 
ale artei—literatură, desen. . 
muzică—și e greu de pre
supus în care din ele ar fi a- 
juns Ia strălucirea maximă 
Adolescenta dovedește o 
neobișnuită maturitate de 
gîndire. traduce creații fol
clorice în franțuzește, ver
surile „Mioriței", ale „Doi
nei ciobanului de la mun
te". păstrîndu-și prospeți
mea și în limba lui Vol
taire Cu același patriotism 
ea și tatăl ei, Iulia Hașdeu 
s-a vrut un ambasador al 
spiritualității artistice ro
mânești, un popularizator 
al artei noastre Pe lîngă 
poezii, cuprinse în volume
le postume, în expoziție 
sînt caiete de piese de tea
tru. romane. Manuscrisele 
sînt frumos împodobite cu 
desene, studii de mișcare, 
ornamente grațioase, amin
tind de vignetele vechilor 
călugări cărturari.

In acest cadru membrii 
cenaclului literar al liceu
lui „Iulia Hașdeu" au adu» 
vineri un pios omagiu scri
itoarei, citind versuri și e- 
vocîndu-i personalitatea

aici Ele 
pline de 
locuitorii 

orașul de 
mîndrie despre

loan ADAM
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iHTOÂKCEKEA OE LA VIENA Sesiune tehnico-științifică

ziarului „Scînteia tineretului"
Cu prilejul aniversării unui sfert 

de veac de la apariția celui dinții 
număr al „Scînteii tineretului", la 
sediul Uniunii Ziariștilor din Capi
tală a avut loc, sîmbătă la amiază, o 
adunare festivă.

La adunare au luat parte cadre 
de conducere ale ziarelor centrale și 
publicațiilor periodice din Capitală, 
numeroși redactori, scriitori, repre
zentanți ai instituțiilor culturale cen
trale bucureștene, activiști de partid 
și de stat, ai Uniunii Tineretului 
Comunist.

în cadrul adunării a avut Ioc so
lemnitatea decorării ziarului și a 
unui număr de redactori și tehni
cieni ai acestuia, cu ordine 
dalii.

La festivitate au participat 
ții Gheorghe Stoica, membru 
mitetului Executiv al C.C. al 
membru al Consiliului de Stat, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
Bujor Sion, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Popescu, secretar al C.C. al U.T.C.

S-a dat citire Decretului Consiliu
lui de Stat prin care se conferă zia
rului ordinul „23 August", clasa I, 
pentru merite deosebite în mobiliza
rea tineretului la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului, pentru contribuția la formarea 
și educarea tinerei generații în spi
ritul devotamentului față de patrie și 
popor, față de cauza construcției so
cialismului.

După ce a înmînat înaltele dis
tincții, tovarășul Gheorghe Stoica a 
felicitat călduros colectivul redac
țional, în numele președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al secretarului gene
ral al P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urînd ziarului noi suc
cese în activitatea pe care o desfă
șoară, în îndeplinirea sarcinilor mari 
puse în fața ziarelor și publicații
lor do către partid Vorbitorul a ară
tat că „Scînteia tineretului" trebuie 
să cultive și în viitor, cu și mai 
multă perseverență, în rîndul tinerei 
generații, dragostea față de partid, 
față de popor și înfăptuirile sale, 
față de patria noastră socialistă, ata
șamentul față de toate popoarele 
care luptă pentru pace și progres.

In 'ntinuare a luat cuvintul Ion 
BtiJhe. redactor-șef al ziarului 

„•S; ’nteia tineretului", care a vorbit 
des.'i’e activitatea colectivului de-a 
lungul' celor două decenii și jumăta
te de la apariția primului număr. 
Sîntem fericiți și mîndri că acest mo
ment. trăit cu intensitate de lucrăto
rii și colaboratorii ziarului, a spus 
vorbitorul, se înscrie în calendarul 

anului 1969, adică pe fundalul amplu, 
bogat în semnificații al sărbătoririi 
celor 25 de ani de viață liberă, de 
construcție pașnică, de edificare a so
cialismului, : sub steagul Partidului 
Comunist Român. Aprecierea, prezen
ței active, ă contribuției ziarului la 
tot ce a însemnat munca Ș> lupta ge
nerației tinere, a întregului popor, tn 
toți acești ani, este cuprinsă în înalta 
cinste făcută azi „Scînteii tineretu
lui" de a i se conferi ordinul „23 
August" clasa I. Doresc ca. înainte 
de toate să exprim mulțumirile noas
tre fierbinți conducerii partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, convins

și me-
tovară- 
al Co- 
P.C.R.,

fiind că In felul acesta dau glas sen
timentelor imensei familii spirituale 
de zeci și sute de mii de tineri citi
tori, colaboratori și lucrători care se 
pot numi, fără exagerare, autorul co
lectiv al ziarului generației tinere.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la drumul parcurs de publicația 
tineretului român din noiembrie 
1944 și pînă astăzi, la munca depusă 
de colectivul redacțional în acest 
sfert de veac, pentru perfecționarea 
educării și pregătirii pentru muncă și 
viață a tineretului, pentru înarmarea 
lui politico-ideologică, dezvoltarea 
patriotismului socialist, lărgirea ori
zontului de cultură al cititorilor și 
formarea lor în spiritul ideilor no
bile ale internaționalismului socialist, 
ale păcii si înțelegerii între popoare.

Redactorul-șef al ziarului s-a re
ferit apoi la sarcinile complexe și 
de mare răspundere puse în fața 
ziariștilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
apariția primului număr legal al zia
rului „Scînteia". în încheiere, el a 
asigurat conducerea partidului, con
ducerea organizației revoluționare de 
tineret, că ziarul va ști să-și înde
plinească și de aici înainte datoria 
de onoare față de partid, față de or
ganizație, față de generația al cărei 
exoonent se dorește și trebuie să fie.

Au luat apoi cuvintul Lucreția 
Lustig și Neagu Udroiu, șefi de sec
ție ai ziarului, care, în cuvinte cal
de, emoționante, au mulțumit pen
tru înalta distincție acordată ziarului 
și numeroșilor săi colaboratori.

Apoi, tovarășul Constantin Mitea, 
redactor-șef adjunct al ziarului 
„Scînteia", a adus salutul organului 
C.C. al, P.C.R., iar George Ivașcu. 
vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor, 
a felicitat ziarul în numele ziariști
lor din România. Vorbitorii au urat 
„Scînteii tineretului" noi succese în 
activitatea de răspândire în rîndurile 
tineretului a ideilor partidului, în 
creșterea contribuției sale la proce
sul de educare a generației tinere și/ 
în mobilizarea acesteia la măreața 
operă condusă de partid de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

A luat apoi cuvintul tovarășul Ion 
Iliescu’, care, în numele Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, al întregului tineret al țării, 
a adresat un călduros salut colec
tivului redacțional, colaboratorilor 
săi, tuturor celor ■ care contribuie, 
prin munca, talentul și sîrguința lor, 
Ia editarea și difuzarea ziarului în 
rîndul tineretului. începîndu-și acti
vitatea cu 25 de ani în urmă, a spus 
vorbitorul, ziarul „Scînteia tineretu
lui" s-a manifestat ca o prezență vie, 
entuziastă în viața tineretului, în 
toate etapele de transformări revo
luționare pe care le-a punoscut țara 
noastră în această perioadă, a cana
lizat elanul și cutezanța tinerei ge
nerații în perioada luptei pentru cu
cerirea puterii politice, a recon
strucției economice a țării, în lupta 
întregului popor pentru edificarea 
socialismului. Prin întreaga sa acti
vitate, ziarul s-a integrat în efortu
rile generale ale Uniunii Tineretului 
Comunist de mobilizare a maselor 
de tineri de la orașe și sate la în
făptuirea politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării, de 
cooperativizare și modernizare a a- 
griculturii, de dezvoltarea științei și 
culturii, de ridicare continuă a vieții 
materiale și spirituale a poporului.

& oferă specialistului
.pkușeta județeană"

(Urmare din pag. I)

a unor somități în ma
terie. Bineînțeles, în 
Capitală sau în mari
le centre universitare... 
— motiv valabil, 
după părerea rriea, nu
mai pentru unele res- 
trînse specialități știin
țifice. Cînd este vorba 
însă de profesii care 
se desfășoară pe cîm- 
pul vast al practicii 
economice și sociale — 
printre care ingineria, 
arhitectura, medicina 
si atîtea altele — creș
terea profesională se 
înfăptuiește muncind 
efectiv pe propriile pi
cioare, în miezul pro
ducției. Dezvoltarea 
„modestă" în umbra 
marilor maeștri este a- 
deseori echivalentă cu 
incaioacitatea de a lua 
In piept inevitabilele 
dificultăți ale debutu
lui profesional, cu lip
sa ae curaj și de răs
pundere în afirmare, 
cu o anume comodita
te. Să nu ne înșelăm : 
ca să poată ajunge la 
valoarea lor profesio
nală. marii maeștri au 
trecut la rîndul lor — 
nenumărate exemple 
o demonstrează — prin- 
tr-o lungă perioadă de 
producție efectivă, de 
confruntare cu prac
tica economică și so
cială. Faza aceasta nu 
poate fi eludată, ea 
oferă „materia primă" 
a gîndirii științifice și 
tehnice. Am înțeles 
asta din proprie expe
riență, Cînd am venit 
la Galați mi-am dat 
seama că înainte de a 
mă apuca de proiec
tarea unor edificii tre
buie să cunosc bine 
munca pe șantier, po
sibilitățile și exigențe
le ei, fără de 
orice proiect 
să plătească 
aproximației
topiei. Un an am 
crat efectiv pe un șan
tier de construcții. 
Asta mi-a folosit e- 
norm și o recomand 
tuturor colegilor ti
neri. Despre cei din

și

care 
riscă 

tribjit
u- 

lu-

seria mea care s-au 
cramponat cu orice 
preț de Capitală n-am 
auzit să fi realizat 
mare lucru. Arhitectu
ra se vede, poartă o 
Identitate, o semnătu
ră. Mă gîndesc la a- 
cești colegi. Sînt încă 
tineri, în plinătatea 
forțelor, ar avea cîmp 
larg de afirmare în a- 
tîtea și atîtea localități 
care-i așteaptă cu bra
țele larg deschise pe 
arhitecți. ,

— Alții aduc însă 
argumentul că nu se 
pot desprinde de cli
matul spiritual oferit 
de Capitală...

— N-aș vrea să cari
caturizez, o să mă re
fer îndată și la par
tea serioasă a argu
mentului, dar mulți 
pe care i-am auzit și 
eu vorbind despre a- 
ceastă „ambianță spi
rituală" o făceau coco
țați pe scăunelele de 
la „Cucu-bar" sau de 
la „Katanga"... Evi
dent, însă, problema e 
reală : tînărul specia
list, pregătit arii de 
zile în atmosfera oul- 
turală a marilor cen
tre universitare, simte, 
bineînțeles, nevoia u- 
nei autentice vieți spi
rituale. Deține însă 
Capitala monopolul u- 
nei astfel de vieți ? 
Cei care susțin aceas
tă „teză" probabil că 
nu ounosc orașele ță
rii noastre decit din 
literatura dintre cele 
două războaie mon
diale. Astfel, oricine 
se poate convinge, 
după cum m-am con
vins și eu, că în ora
șele de provincie exis
tă o viață spirituală 'n 
stare să satisfacă gus
turi dintre cele mai e- 
xigente. Găsești și aici, 
în provincie, oameni 
interesanți, cu o 
tu ră 
lent 
nai, 
rile 
cii 
noi, în 
vem chiar un plus de 
răgaz spiritual, citim 
mai mult. Am avut 
ocazia unor confrun
tări în această prL 
vință ; nu sîntem mai

oul-.
profundă, exce- 

pregătiți profesio- 
la curent cu ma- 
probleme ale epo- 
noastre. Cred că 

provincie, a-

puțin informați decît 
colegii arhitecți din 
Capitală.

— .Vorbeați înainte 
de satisfacția prilejui
tă de solicitarea in
tensă. Nu cumva însă 
aceste cerințe ale 
„planșetei județene" 
vă răpesc din timpul 
destinat studiului, cău
tărilor unor soluții noi 
și ingenioase ?

— Nu, nici 
Un arhitect, 
altfel orice alt 
list interesat de 
fesia Iui, oricît de mult 1 
ar avea de lucru. își < 
găsește timpul cuvenit ( 
pentru reîmprospăta- < 
rea „proviziilor". Ba, ( 
dimpotrivă, tocmai a- . 
ceastă solicitare 'con
tinuă te obligă la cău
tarea noului. Iată un 
exemplu de ultimă ( 
oră : m-a frapat o me- < 
todă nouă de construe- 1 
ție care elimină tencu- ( 
ielile și reduce simți- ( 
tor prețul de cost, a- ( 
ducînd și un plus es- . 
tetic. Este vorba des- ’ 
pre betonul aparent * 
— n-are rost să intru < 
în detalii tehnice. Im- ( 
portant este, în spiri- 1 
tul discuției noastre, ( 
faptul că ni se oferă < 
posibilitatea de a ex- 4 
perimenta, pe un șan- . 
tier de construcții, a- 
ceastă promițătoare ' 
metodă. Repet, produc- ’ 
ția — și în special a- 1 
cele locuri din țară ( 
care resimt o nevoie < 
acută de specialiști — < 
le oferă acestora un ( 
nebănuit cîmp de afir- 
mare. Mi-amintesc de ' 
proverbul care spune ' 
că decît codaș la o- S 
raș... Firește, în acest 4 
context este vorba de < 
posibilitatea pe care f 
un mediu profesional / 
activ — înțelegind J 
producția, „planșeta ju- 2 
dețeană", ca să vă pre- J 
iau expresia — o 
feră specialistului re
almente dornic de 
firmare, de a răspunde 
cu cinste unor înalte 
interese sociale. Mi se 
pare că a ne face în 
acest mod datoria față 
de timpul și orîndui- 
rea noastră înseamnă 
a da măsura, în fapte, 
dragostei de țară

In amplul proces de educare și for
mare multilaterală a tinerei generații, 
„Scînteia tineretului" își aduce o 
contribuție activă, fiind prezentă zi 
de zi în dezbaterea și soluționarea 
multiplelor probleme ale tuturor ca
tegoriilor de tineri, ale participării 
lor la viața economică, social-politică 
și culturală a patriei. Parte compo
nentă a presei comuniste din țara 
noastră, „Scînteia tineretului", con
dusă și îndrumată de partid, militea
ză pentru propag, rea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui nostru, pentru promovarea prin
cipiilor sale etice în rîndurile tinere
tului, în întreaga noastră societate.

Refenndu-se în continuare la sar
cinile ce revin publicațiilor noastre 
de tineret și în special „Scînteii ti
neretului", vorbitorul a spus : „Scîn
teia tineretului", 
de tineret trebuie 
tivitate neslăbită 
tică a tineretului, 
gostei fată de patrie, de glia strămo
șească, de tradițiile înaintate ale po
porului, a hotărîrii de a apăra cu
ceririle revoluționare și de a-și dă
rui toate forțele propășirii neconteni
te a patriei socialiste. Popularizing 
experiența pozitivă, promovînd activ 
schimbul de idei, criticînd neajunsu
rile din activitatea organizațiilor 
U.T.C., dezvoltînd ODinia de masă 
împotriva fenomenelor negative, a 
inerției și închistării birocratice, pu
blicațiile noastre trebuie să se afirme 
tot mai mult ca agitatori și organi
zatori colectivi ai energiei tineretu
lui.

In încheiere, vorbitorul șl-a expri
mat convingerea că redacția ziarului 
își va spori eforturile în vederea în
deplinirii cu cinstea înaltelor înda
toriri ce îi revin și a urat întregului 
colectiv no, succese în muncă, pen
tru ca „Scînteia tineretului" să se 
situeze mereu la înălțimea glorioase
lor tradiți* ale mișcării noastre revo
luționare de tineret, ale presei comu
niste. să sluiească cu abnegație po
litica partidului, cauza generală a so
cialismului. progresului și păcii în 
lume.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au a- 
doptat textul unei telegrame adresate 
COMITETULUI CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST 
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. După ce se exprimă 
recunoștința profundă a ziariștilor 
tineri pentru grija deosebită cu care 
conducerea de partid și de stat a 
înconjurat și înconjoară presa de 
tineret din țara noastră. în telegra
mă se subliniază : „Scînteia tinere
tului" și-a desfășurat întreaga acti
vitate pornind de la adevărul fun
damental că nu poate fi țel mai no
bil pentru un ziar comunist de ti
neret decît slujirea intereselor parti
dului. a’e patriei, mobilizarea activă 
a maselor de tineri de la orașe și 
sate în lupta pentru construirea noii 
societăți, pentru a asigura tinerei 
generații o viată demnă, luminată de 
flacăra rtilturii. noșlin'ifatea depli
nei afirmări și împliniri a talente
lor și caparități’or creatoare.

Lucrătorii „Scînteii tineretului", 
se spune în telegramă, sînt conștienți 
că datoria lor de onoare este sluji
rea cu consecventă a partidului, a 
politicii sale. Lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, ca și întregul ansamblu 
de măsuri înnoitoare adoptate de 
partid în ultimii ani, deschid mun
cii și activității noastre noi perspec
tive, posibilitatea unei profunde an
gajări în procesul complex de for
mare multilaterală a generației ti
nere, de antrenare a ei pe toate fron
turile construcției socialiste.

înalta distincție pe care a primit-o 
azi ziarul, se arată în încheiere în 
telegramă, precum și distincțiile a- 
cordate lucrătorilor ziarului consti
tuie pentru noi un fericit imbold, ne 
întăresc hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru a ne îndeplini 
sarcinile de ziariști 
angajăm solemn, cu prilejul acestei 
aniversări. în fața conducerii parti
dului, în fața dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că vom sluji 
cu credință cauza nobilă a partidu
lui, că vom face totul pentru a fi de 
folos patriei, 
multilaterale

celelalte publicații 
să desfășoare o ac- 
de educare patrio- 
de cultivare a dra-
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Simbătă seara s-a Înapoiat de la 

Viena delegația militară condusă de 
general-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțeloi armate, care, la invitația mi
nistrului federal al apărării, Georg 
Prader, a făcut o vizită oficială în 
Austria.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de general
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șef al 
Marelui Stat Major, general-locote- 
nent Ion Coman și general-colonel 
Marin Nicolescu, adjuncți ai minis
trului forțelor armate, generali și o- 
fițeri superiori.

Simbătă seara s-a înapoiat din U- 
niunea Sovietică delegația Consiliului 
General A.R.L.U.S., condusă de Traian 
Pop, adjunct al ministrului învăță
mîntului. care a participat la festivi
tățile consacrate aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Delegația a fost salutată, la sosi
rea pe adroportul Băneasa, de Mihail 
Roșianu. președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Ion Moraru, vice
președinte al C S.C.A., membru în 
Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., 
de activiști ai asociației

Erau 
sadorul 
rești. și

prezenți 
Uniunii 
membri

A. V. Basov, amba- 
Sovietice la Bucu- 

ai ambasadei.

Cronica
TELEGRAMĂ

elMinistrul afacerilor externe 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Tu
nisiene, Habib Bourguiba-junior, 
pentru felicitările transmise 
zia numirii sale în această

★
La invitația AC'IN a sosit 

noastră o delegație de cineaști sovie
tici, condusă de Vladimir Monahov, 
laureat al Premiului Lenin, maestru 
emerit al artei, secretar al Uniunii 
cineaștilor din U.R.S.S., pentru a e- 
fectua un schimb de experiență și 
documentare în țara noastră,

Din delegație fac parte D. N. Se- 
miakin, maestru emerit al artei, se
cretar al Filialei din Leningrad a U- 
niunii cineaștilor, și E. Loteanu, ma-. 
estru emerit al artei, laureat al Pre
miului de Stat.

cu oca- 
funcție.

în țara

membri ai AmbasadeiErau de față
Austriei la București, atașați militari, 
aero și navali acreditați în țara 
noastră

★

La plecarea din Viena, oaspeții mi
litari români au fost conduși de mi
nistrul apărării al Austriei, de ofițeri 
superiori ai armatei austriece.

Au fost, de asemenea, de față Dio- 
nisie Bîrcea, însărcinat cu afaceri ad 
interim al României la Viena, și alți 
membri ai Ambasadei române.

(Agerpres)

in timpul șederii in Uniunea So
vietică, delegația a vizitat întreprin
deri industriale din R.S.S. Tadjikă 
și a luat cunoștință de unele,aspecte 
ale vieții culturale din această re
publică Delegația a vizitat, de ase
menea, o serie de obiective din îm
prejurimile Moscovei, precum și re- 

' a
cu 
al

dacția ziarului „Izvestia", unde 
avut o convorbire prietenească^ 
L. N. Tolkunov, redactorul-șef 
ziarului.

Tovarășul Traian Pop a avut o 
întrevedere cu M. Prokofiev, minis
trul învățămîntului din U.R.S.S., cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

zilei
ir'BAn ............um-nai

. Timp de zece zile, oaspeții vor 
vizita studiourile cinematografice 
„București", „Alexandru Sahia" și 
„animafilm" vor purta discuții cu 
cineaști și critici de film din Capi
tală, se vor întîlni cu publicul bucu- 
reșt.ean, cu prilejul prezentării unui 
film sovietic la Cinematecă

★

In holul Bibliotecii Institutului 
medico-l'armaceutic din lași s-a des
chis sîmbătă Expoziția cărții medi
cale franceze, organizată de Uniunea 
medicală balcanică în colaborare cu 
I.M.F.-Iași.

La festivitatea de deschidere au 
participat academicieni, cadre di
dactice universitare, cercetători ști- 

parte, de asemenea, 
' Ambasadei

ințifici. A luat .
Jean Salles, consilier al 
franceze la București.

Expoziția cuprinde un 
măr de cărți și publicații 
litate.

mare nu
de specia-

(Agerpres)

15 ani de 
cercetări

Cu prilejul împlinirii a 
activitate a Centrului de 
pentru minereuri neferoase din Baia 
Mare, a fost organizată o sesiune 
tehnico-științifică, la care au partici
pat Ion Mineu, adjunct al ministru
lui minelor, reprezentanți ai organe
lor județene de partid și de stat, in
vitați din centrele miniere din țară.

In cadrul sesiunii au fost prezen
tate numeroase referate științifice 
privind obiectivele de cercetare alg 
centrului, aportul specialiștilor insti
tuției la dezvoltarea industriei mi
niere.

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții la această manifestare științifică 
au adoptat textul unei telegrame a- 
dresate Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele : „Co

lectivul Centrului de cercetări pen
tru minereuri neferoase Baia Mare, 
specialiștii din unitățile industriale 
ale bazinului minier maramureșean și 
din alte instituții miniere din țara, 
prezenți la sesiunea jubiliară, se an
gajează în fața conducerii partidului 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a contribui la creșterea ro
lului cercetării, a eficienței ei, astfel 
ca ea să devină o tot mai puternică 
și reală forță de producție, să con
tribuie în mod efectiv la ridicarea 
nivelului tehnic al industriei miniere 
din țara noastră.

Ne vom organiza întreaga activitate 
la un nivel care să ne permită 
să realizăm și să depășim sarcinile 
actualului cincinal, cît și cele tra
sate de cel de-al X-lea Congres al 
partidului pentru viitorul cincinal”.

Decernarea diplomei de „Doctor
Honoris Cansa“ ing. Anton Chiricuță

La Institutul de construcții din 
București a avut loc sîmbătă la a- 
miază festivitatea decernării diplo
mei de „Doctor Honoris Causa)' in
ginerului Anton Chiricuță, eminent 
om de știință și constructor român.

La solemnitate au luat parte prof, 
dr. Alexe Popescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, reprezen
tanți ai Academiei, Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, Con
siliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, ai unor unități cen
trale coordonatoare ale lucrărilor de 
construcții, academicieni, oameni de 
știință, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, ingineri și studenți

Prof, dr docent Cristea Mate
escu a dat citire raportului comisiei 
de referenți a Senatului institutului 
cu privire la acordarea înaltului ti
tlu. în care se relevă meritele deose
bite ale inginerului român în dome
niul construcțiilor, al formării și a- 
firmării cadrelor de specialiști din 
țara noastră. Conferirea înaltei dis
tincții — a subliniat în continuare

prof. Cristea Mateescu — constituie 
un semn de adîncă prețuire adusă u- 
nei munci de o viață pusă în slujba 
societății și un omagiu din partea ti
nerelor generații de ingineri pentru 
dăruirea totală cu care inginerul 
Anton Chiricuță a contribuit la în
drumarea și perfecționarea lor.

Tn aplauzele asistenței, prof. dr. 
ing. Radu Prișcu, rectorul Institu
tului de construcții din București, a 
înmînat inginerului Anton Chiricuță, 
decanul de vîrstă al inginerilor din 
România, diploma de „Doctor Hono
ris Causa".

Mulțumind pentru distincția acor
dată — prima de acest fel conferită 
de Institutul de construcții din Bucu
rești — sărbătoritul a evocat unele 
aspecte din îndelungata sa activitate 
consacrată promovării noului în me
seria de inginer constructor și a 
manifestat satisfacția de a vedea tn 
noile generații de ingineri continua
tori de nădejde ai celor mai bune 
tradiții ale școlii de construcții româ
nești

S2

leri în (ară: Vremea a fost în ge
nerai călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult acoperit în vestul țării, 
unde s-au semnalat ploi locale Vîn- 
tul a suflat în general slab, prezen- 
tînd unele intensificări în Moldova, 
predominînd din sectorul sudic. 
Temperatura aerului a înregistrat o 
scădere în cea mai mare parte a 
țării, oscilînd la ora 14 între 10 gra
de la Toplița ți 25 grade la Călărași.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
noiembrie. In țară : Vremea se va 
răci ușor, mai ales în jumătatea de 
nord-vest a țării Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi slabe 
locale, în nord-vestul țării, iar în 
rest ploile vor fi izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul nord-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero și 
10 grade In București : Vremea se 
va răci ușor în a doua parte a in
tervalului Cerul va fi temporar no
ros. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.

as

fotbal 90 de minute

(probabile) față în față
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dezvoltării și înfloririi 
a României socialiste. 
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Cu prilejul 
de la apariția 
rului „Scînteia tineretului 
loc solemnitatea înmînării de ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România unor redactori și tehnicieni 
ai ziarului.

(Urmare din pag. I)

Mirescu. (Sîntem la tunelul 
de echilibrare și supratura- 
re a rotarilor pentru echi
pamentele turboenergetice, 
o minune a tehnicii mo
derne). Iată, în cite va cu
vinte, despre ce este vor
ba : în această cameră, 
unde în puțin timp se poa
te obține un vid aproape 
de absolut, piesele, dintre 
care unele cîntăresc pînă 
la 80 de tone, sînt centrate 
cu o precizie de doi-trei 
microni. Imaginați-vă un 
gigant de metal rare poate 
avea pînă la 18 metri, adus 
în stadiul cînd centrul său 
de greutate nu este mai de
parte de punctul ideal cu 
mai mult de două-trei mi- 
imi de milimetru. Operația 
poate dura săptămmi și 
este complet automatizată 
în camera de comandă, 
două ecrane de televiziune 
ne arată, clipă de clipă, tot 
ceea ce se întîmolă în tu
nel

— Mașina 
tre cele mai 
care există 
ora actuală, 
dintre „servanții' 
trul loan Berilâ.

Părăsim bunkerul cu pe
reți de doi metri grosime, 
între care se vînează erori 
de o miime de milimetr”, 
cu sentimentul că acest

este una din- 
perfcționate 

tn Europa la 
ne spune unul 

’1“ ei. mais-

Delegatul F.I.F.A. va fi DR. M. ANDREJEVICI (Iugoslavia).
Tn CLASAMENTUL grupei I, cele două echipe au următoarea 

situație :
1. ROMÂNIA
2. Grecia
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fantastlc balans al cifrelor 
— miliarde de lei investi
ții sau piese de sute de mii 
de kilograme, vecine cu 
zecimi de miimi de centi
metru grosime — exprimă 
complexitatea și dimensiu
nile acestei uzine unde cu
vintul la ordinea zilei 
„performanță".

Să facem cunoștință 
o altă performanță, 
hală de 6 hectare, 
tăzi terminată, în care 
întîlnim pe montcri Aici 
se vor adăposti toate mași
nile de prelucrare Zeci de 
poduri rulante, cu o putere 
de la 12 la 320 de tone fie
care, vor purta, de la o u- 
nealtă la alta, complicatele 
produse ale uzinei. Este a- 
proape instalată o mașină 
de găurit, un agregat de 
seama celor văzute pînă a- 
cum un burghiu, dacă 
vreți, lung de 54 de metri, 
care va găuri cu o preci
zie de un micron Intr-o 
parte a halei, fără să mai 
aștepte etapa finală, cons
tructorii de mașini au și 
instalat, un mare număr de 
dispozitive cu care execută 
sarcinile curente.

Ca peste tot în uzină, și 
aici două fețe ale timpu
lui, viitorul și prezentul, 
se interpătrund. Ca și pre
zentul. viitorul înseamnă 
la U.M.G.B. tot performan-

este

Cu
O 
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țe. începînd din 1972 se vor 
realiza turboagregate de 
330 Megawați, pentru ca 
apoi să se treacă la reali
zarea celor de 600 de Me
gawați De altfel, și lucră
rile de vîrf ale viitorului 
sînt prezente în cotidian.

Zilele trecute, Uzina de 
mașini grele București a 
primit vizita de lucru a se
cretarului general al parti
dului nostru, ’ eveniment 
memorabil în viața colecti
vului. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a insu
flat un Surplus de avînt, de 
dinamism celor 2 600 de sa- 
lariați, le-a prilejuit o 
scrutare a tuturor posibili
tăților de îmbunătățire a 
muncii, o reexaminare exi
gentă a fiecărei sarcini.

— Din multele sfaturi 
prețioase pe care le-am 
primit din partea tovarășu
lui Ceaușescu, ne spune 
Grigore Cîrjan. secretarul 
comitetului de partid al 
uzinei, toate însuflețitoare 
pentru colectivul nostru 
aș vrea să mă opresc la 
unul : tovarășul Ceaușescu 
ne-a indicat să alcătuim un 
nucleu puternic de cadre în 
specialitățile de bază ale u- 
zinei Ne vom strădui din 
răsputeri să aducem la în
deplinire, într-un timp cît 
mai scurt, această impor
tantă recomandare | sîntem

conștient! că este calea cea 
mai scurtă pe care vom 
ajunge ca marile investiții 
pe care le-a făcut statul 
nostru să dea roadele aș
teptate. Noi avem tot tim
pul în minte cuvintele pe 
care le-a rostit la Congre
sul al„ X-lea : ni se cer 
tuturor muncă, ordine, dis
ciplină, răspundere. Aces
te cuvinte ne călăuzesc în 
permanență; tot ceea ce în
făptuim a stat și stă sub 
semnul lor

„La întoarcere, șoferul 
îmi povestește că în anii 
războiului a locuit pe 
„Pe sici" înseamnă 
mulți kilometri mai 
centru „fiindcă aici 
cîmp, cîmp Ehe, nici 
dinile de zarzavat n-a 
geau pînă aici 
gine de București" — spu
nea, un cîntec vechi - to
tul se petrecea 
șele unde nu 
nimic" Astăzi, 
de București, 
patruzeci de hectare, 
află una dintre cele 
moderne uzine ale 
un vlăstar al congreselor 
ăl IX-lea și al X-lea ale 
partidului, copilul-gigant al 
constructorilor de mașini 
din România, care crește 
„într-o zi cît alții într-un 
an".

La ora cînd citiți aceste rînduri, cei 
care au intrat în posesia rîvnitului bi
let de intrare se pregătesc să plece 
spre stadionul „23 August". Organiza
torii partidei România—Grecia au a- 
nunțat deschiderea porțiloi marii 
arene bucureștene pentru ora 10 di
mineața. Sigur, locurile sînt numero
tate, rezervate, dar... „e mai bine să 
fii acolo cît mai devreme"... Chiar și 
numai pentru a face încă un comen
tariu în legătură cu șansele celor 
două competitoare, chiar și nu
mai pentru a sublinia încă o dată că 
Dumitrache, Dobrin sau alt jucător 
din echipa României merită să fie sus
ținut în efortul spre victoria dorită, 
așteptată.

Antrenorii ANGELO NICULESCU 
Si LAKIS PETROPOULOS au anun
țat pe cei 22 de titulari ai meciului. 
La stadion se află acum și carul de 
reporta) al televiziunii, stația tehnică 
a radiodifuziunii, iar pe diferitele 
străzi care duc spre ....Roma" de as
tăzi a amatorilor de fotbal din Bucu
rești, din întreaga țară, sînt mai multe 
mijloace ds transport în comun sau 
particulare ca oricînd.

Vești noi din cele două tabere ? 
Nici una. Totul este așa cum știm de 
două, de trei zile sau de trei săptă- 
mîni. Atunci ? Să vă reamintim cîte
va lucruri mereu discutate.

Meciul de astăzi este al 12-lea și 
ultimul din grupa I a preliminariilor 
C.M., dar și cel de al 12-lea dintre e- 
chipele reprezentative ale României și 
Greciei. în cele 11, desfășurate pînă 
acum, fotbaliștii români au obținut 8 
victorii, 3 jocuri terminîndu-se la e- 
galitate.

Meciul de astăzi este dificil pentru 
jucătorii noștri, mai ales pentru că nu 
a fost jucat și în deciderea victoriei 
un cuvînt greu îl aveți de spus și dum
neavoastră, oamenii din tribună. Spu- 
neți-1 timp de 90 de minute: „Hai 
România 1“
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SELECȚIONATA DE BOX A 
FRANȚEI se află cantonată la Insti
tutul Național de Sport din Paris. în 
vederea meciului pe care-1 va susți
ne la 22 noiembrie la Saint Brieuo 
cu echipa României. în linii mari,, 
formația franceză, de la muscă la 
categoria grea, a fost alcătuită ast
fel : RABAH KALOUFI, ALDO CO
SENTINO. ALAINE LAINE, DA
NIEL BELLANTONIO, JP YOUNSI, 
ALAIN RUOCCO, CLAUDE CLER- 
GET, GRATIEN TONNA. HENRI 
MOREAU. ALAIN VICTOR.

ECHIPA DE RUGBI DINAMO 
BUCUREȘTI urmează să susțină trei 
meciuri în Franța în perioada 20 de
cembrie — 10 ianuarie. Rugbiștii ro
mâni 
Foix.

vor juca la Farbes. Mauleon ți

6 decembrie in orașul
VEGAS va avea loc semifinala 

mondial de box la

LA
LAS 
campionatului 
categoria „grea" dintre fostul deți
nător al centurii, Sonny Liston, și 
Leotis Martin. WBA a stabilit ca în
vingătorul acestui meci să-1 întîl- 
nească în decurs de 3 luni pe cîști- 
gătorul întîlnirii dintre cei doi cam
pioni mondiali neoficiali, Joe Frazier 
și Jimmy Ellis.

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA 
DE FOTBAL (F.I.F.A.) a stabilit ca 
tragerea la sorți pentru alcătuirea 
programului jocurilor turului trei al 
„Cupei europene a tîrgurilor" să 
aibă loc la 27 noiembrie. Tragerea 
la sorți se va face la sediul F.I.F.A. 
de la Zurich.

CAMPIONUL OLIMPIC, ATLETUL 
MAMO WOLDE (Etiopia) a acceptat 
să participe la 7 decembrie la tra
diționalul maraton internațional de 
la Fukuoka. Printre alți atleți care 
vor lua startul în această probă se 
numără Hill (Anglia), Roelants (Bel
gia), Garido (Mexic), Ackay (Turcia) 
etc. Adcocks (Anglia) și Clayton 
(Australia), clasați anul trecut în or
dine pe primele două locuri la acest 
maraton, nu vor participa, fiind su
ferinzi.

ÎNTRE 1 ȘI 8 DECEMBRIE la Mos
cova va avea loc un mare turneu 
internațional de hochei pe gheață. 
La acest turneu și-au confirmat par
ticiparea selecționatele Suediei, Ceho
slovaciei, Canadei. Finlandei, R. D. 
Germane și U.R.S.S. In prima zi a 
turneului sînt programate meciurile 
U.R.S.S. — R. D. Germană și Cana
da — Cehoslovacia.

Start în a X-a ediție jubiliară a competiției internaționale

de handbal feminin

„TROFEUL CARP AȚI11
Sîmbătă a început la Cluj cea 

de-a 10-a ediție jubiliară a com
petiției internaționale de handbal 
feminin dotată cu „Trofeul Car- 
pați". Iatâ rezultatele înregistrate :

U.R.S.S. — România (tineret) 21—14 
(10—8) ; Iugoslavia — Polonia 
16—9 (7—5); R.D. Germană — Un
garia 12—6 (6—4) ; România —
Cehoslovacia 18—12 (11—6).

PREMIILE CONCURSULUI EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 

DIN 9 NOIEMBRIE 1%9 CU ATRIBUIRE DE APARTAMENTE
CATEGORIA I : 4 apartamente cu 

3 camere plus diferența în numerar 
pină la 100 000 lei ;

CATEGORIA a Il-a : 1 aparta
ment cu 2 camere plus diferența în 
numerar pină la 75 000 lei;

CATEGORIA 
risme . „Dacia

CATEGORIA 
a 177 lei ;

CATEGORIA 
riante a 50 lei.

a IlI-a : 5 autotu- 
1100" ;

a V-a : 437 variante

a Vl-a : 7 903 v*«
i



viața internațională
I

S. U Impresionantă acțiune
pentru pace, împotriva angajării

americane în Vietnam
Tineri și virstnici, bărbați și femei 

merg cu capetele plecate, în tăcere. 
In mîini fiecare ține cîte o luminare 
aprincă, iar pe piept este prinsă cîte 
o plăcuță metalică pe care sînt scrise 
numele tinerilor americani căzuți în 
război și nume ale satelor Vietnamu
lui distruse de bombe și napalm.

Prin ferestrele obeliscului Washing
ton, care domină înălțimile capitalei, 
se vede un șir de luminițe pîlpîind 
în noapte, lung de 7 km, ce porneș
te de la cimitirul național Arlington, 
trece podul memorial Bridge, oco
lește Lincoln Memorial, continuă pe 
strada nr. 17, ocolește Casa Albă și 
se încheie la Capitoliu.

în dreptul Casei Albe, flecare par
ticipant la acest marș funebru strigă 
cu voce tare numele înscris pe plă
cuța pe care o poartă : Wayne Col
lins, Melvin Baker, Geronimo Lerna, 
Joseph Aragon, Edward Lentz, Bill 
Moschetti ...și lista continuă pînă la 
45 000. Cei mutilați sau schilodiți de 
război parcurg traseul marșului așe
zați în cărucioare de care nu se vor 
mai dezlipi toată viața. Ajungînd în 
partea de vest a Capitoliului, parti
cipanții la „Marșul morții" depun 
plăcuțele metalice în cele 40 de si
crie îndoliate, care vor fi închise și 
expediate pe adresa Casei Albe.

La acest marș, care a dominat a 
doua etapă a „Moratorlului pentru 
Vietnam", considerat de unele co
tidiene americane drept „cea mal 
mare și mai zguduitoare manifestație 
antirăzboinică din întreaga istoric a 
Statelor Unite ale Americii", au par
ticipat 45 000 de tineri sosiți din toate 
colțurile țării, reprezentanți ai 
organizațiilor studențești, sindicate
lor, organizațiilor obștești și pacifiste, 
rude ale celor morți, femei casnice, 
reprezentanți ai clerului, bătrîni și 
veterani de război — toți animați de 
dorința fierbinte de a se pune capăt 
războiului.

La Washington, manifestațiile Îm
potriva războiului s-au încheiat sîm
bătă seara eu un impunător miting 
organizat pe cîmpia obeliscului Wa
shington, la care au luat cuvîntul re
prezentanți ai tineretului, senatori, 
membri ai Camerei Reprezentanților, 
soția pastorului asasinat Martin 
Luther King, cunoscuta stea de ci
nema Shirley MacLaine etc.

In peste 10 000 de universități, in
stitute de ‘ 
teritoriul

numeroase manifestații ale tineretu
lui împotriva războiului în cadrul, a 
ceea ce aci se numește, „Cea de-a 
doua rundă a escaladării ofensivei 
antirăzboinice". Multe milioane de 
partizani ai păcii, aparținînd celor 
mai diferite pături sociale și tendințe 
politice, au luat parte în aceste zile 
la mitinguri, marșuri, demonstrații, 
conferințe, simpozioane, ceremonii 
religioase, toate avînd ca temă înce
tarea imediată a războiului. Studen
țimea a declarat ziua de vineri zi 
de grevă politică generală, în semn 
de_ protest împotriva ignorării voin
ței covîrșitoarei majorități a poporu
lui american de a se pune capăt văr
sărilor de singe, lipsei oricăror 
perspective de pace. Mii de univer
sități, colegii și școli au rămas cu 
porțile închise. Și un lucru cu to
tul _ deosebit: numeroși funcționari 
civili și militari ai Ministerului Apă
rării au organizat un miting de pro
test chiar în incinta Pentagonului. 200 
dintre ei au fost imediat arestați.

„Poporul cere încetarea războiu
lui", a declarat Mike Mansfield, li
derul majorității democrate din Se
nat. „Vom continua lupta împotriva 
războiului pînă cînd vom impune 
voința majorității poporului ameri
can, pînă cînd glasul rațiunii va 
triumfa, pînă cînd pacea se va aș
terne peste meleagurile vietnameze, 
sfîrțecate de bombe și pîrjolite de 
napalm, pînă cînd vom vedea acasă 
pe toți frații, părinții, colegii și con
cetățenii noștri", declara un repre
zentant al tineretului Ia mitingul de 
masă de pe. cîmpia obeliscului Was
hington.

„Scopul declarat al protestatarilor 
împotriva războiului, scrie „New 
York Post", a fost de a convinge 
administrația că majoritatea covâr
șitoare a poporului american vrea 
ca războiului din Vietnam să î se 
pună capăt imediat". Și manifesta
țiile organizate de tineretul ameri
can în zilele de joi, vineri și sîm
bătă în toate orașele americane de 
la New York la San Francisco și de 
la Rio Grande pînă la Niagara au 
făcut dovada cea mai elocventă a 
îngrijorării profunde a poporului a- 
merican, ca urmare a continuării 
vărsărilor de sînge din Vietnam.

Mîine la Helsinki

americane

Londra. — Demonstrație pentru drepturi civile în Irlanda de Nord

începerea
convorbirilor

sovieto

învățământ și colegii de pe 
Statelor Unite au avut loc

C. ALEXANDROAIE
W ashington, 15. I

★ ★

La chemarea a 32 de or- COPENHAGA. La CopenhagaPARIS.
ganizații sindicale, culturale,' profe
sionale și politice, reprezentînd pă- tate cu participanții la

a 
avut loc o manifestație; de solidari-

■ 1 Moratoriul
turi largi ale opiniei’ publice fran- din Statele Unite împotriva războiu-
ceze, sîmbătă au avut loc la Paris lui din Vietnam. După demonstrația
și în 50 din cele mai mari orașe din 
Franța mitinguri, adunări și defi
lări sub lozinca : „împotriva agre
siunii americane în Vietnam, pen
tru sprijinirea forțelor pașnice a- 
mericane".

desfășurată pe străzile orașului, 5 000 
de persoane s-au adunat în piața din 
fața primăriei, unde a avut loc un 
miting Vorbitorii au condamnat răz
boiul dus de Statele Unite în Viet
nam.

LIBAN

CRIZA DE GUVERN
SE PRELUNGEȘTE

9

® CONSULTĂRILE LUI KARAME NU AU AJUNS LA NICI 
UN REZULTAT CONCRET ÎNGRIJORARE LA BEIRUT

l

® Intervenția reprezentantului român în Comitetul 
politic al Adunării Generale

NEW YORK 15. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In Comitetul 
politic al Adunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile pe marginea 
punctelor privind retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud și des
ființarea așa-zisei Comisii a Națiuni
lor Unite pentru unificarea și refa
cerea Coreei

Luînd cuvîntul, ambasadorul Gh. 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., s-a refe
rit la principalele propuneri ale gu
vernului Republicii Populare Demo
crate Coreene cu privire la căile de 
reunificare a Coreei, declarînd că 
România a sprijinit întotdeauna po
zițiile și inițiativele constructive ala 
R. P. D. Coreene îndreptate spre uni
ficarea pașnică si democratică a țării. 
Dacă pînă în prezent nici un progres 
nu a putut fi realizat, aceasta s-a da
torat faptului că poporul din Coreea 
de sud nu a avut posibilitatea de a-și 
înfăptui aspirațiile sale legate de 
unificarea țării pe baze democratice, 
la o viață liberă de orice dominație 
străină.

După părerea delegației române, a 
spus vorbitorul, prezența trupelor și 
bazelor militare străine în Coreea de 
sud constituie principalul obstacol în 
calea unificării pașnice a Coreei și 
un focar de tensiune, de provocări și 
de amenințări permanente la adresa 
păcii' și securității internaționale. In 
același timp, prezența trupelor ș'i ba-- 
zelor militare americane în Coreea

VIENA. țn ciuda vremii reci și 
ploioase, sute de vienezi au demon
strat în centrul orașului pentru pace 
în Vietnam și pentru retragerea tru
pelor americane. In majoritatea lor 
tineri, manifestanții au cerut recu
noașterea Republicii Democrate Viet
nam și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, exprimîndu-și, totodată, so
lidaritatea cu partizanii păcii ameri
cani care se pronunță pentru înce
tarea războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam.

Ciocniri armate 
în I!. A. Yemen

CANBERRA. Aproximativ 1000 
de cetățeni australieni au manifestat 
sîmbătă în orașul Melbourne în 
semn de protest față de participarea 
Australiei la războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam. Demonstranții au stră
bătut străzile orașului, purtînd pan
carte pe care erau înscrise numele 
militarilor australieni uciși în lup
tele din Vietnam.

BUDAPESTA 15 (Agerpres). - La 
Budapesta a fost dat publicității co
municatul referitor la încheierea vi
zitei in India a lui Păi Losonczi, 
președintele' Consiliului Preziden
țial al R P. Ungare. In comunicat 
se relevă că, în cursul convorbirilor 
cu președintele Indiei, Venkata Giri, 
și cu primul ministru Indira Gandhi, 
s-a constatat dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre cele două țări și 
s-a afirmat hotărîrea de a se milita 
pentru dezvoltarea lor în continuare. 
Părțile au discutat, de asemenea, 
probleme internaționale de interes 
reciproc. Președintele și primul mi
nistru al Indiei au acceptat invita
ția de a face o vizită oficială în 
R. P. Ungară.

SANAA 15 (Agerpres). — între uni
tățile armate ale Republicii Arabe 
Yemen și forțele regaliste ale fostului 
imam El Badr au avut loc ciocniri în 
regiunea orașului Saada, transmite 
postul de radio Sanaa, citat de agen
ția Reuter. Totodată, s-a anunțat că 
guvernul yemenit a trimis noi întăriri 
de trupe pentru a sprijini garnizoa
nele care se află în orașul Saada. Po
trivit aceluiași post de radio, trupele 
republicane au bombardat și distrus 
în cursul acestei săptămîni poziții de
ținute de forțele regaliste în apropiere 
de frontiera cu Arabia Saudită.

După cum se știe, luptele dintre 
regimul republican din Yemen și for
țele regaliste se desfășoară cu intermi
tențe din septembrie 1962 de cînd 
imamul Mohammed El Badr a fost răs
turnat de la putere.

in sprijiniți colaborării internaționale
(Urmare din pag. I)

Cu aceeași satisfacție este urmă
rită în țara noastră și evoluția înre
gistrată de relațiile bilaterale. Stabi
lirea în 1966 de relații diplomatice 
între România și Congo a fost urmată 
de o serie de vizite oficiale, de schim
buri culturale, care au creat un ca
dru propice'cunoașterii reciproce și 
aprecierii posibilităților existente 
pentru extinderea și diversificarea 
colaborării româno-congoleze. Pe a- 
ceastă bază, vizita recent încheiată se 
profila chiar de la începutul ei ca un 
nou prilej de a continua acest pro
ces. „Am venit în România — decla
ra primul ministru al Republicii Con
go, Alfred Raoul — pentru a con
solida și a dezvolta, în continuare, 
relațiile foarte amicale care există 
într-un mod atît de fericit între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Congo, și aceasta în interesul 
ți avantajul reciproc al popoarelor 
lor".

Intîlnirea înalților oaspeți cu pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușeseu, convorbirile avute cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au reliefat posi
bilitatea unei colaborări ștrinse între 
cele două țări într-o serie de dome
nii de activitate. Aceste concluzii 
s-au materializat în semnarea _ unui 
acord de cooperare economică și teh
nică, a unui acord de colaborare C’il- 
tural-științifică și a unui acord co
mercial pe termen lung, documente 
care constituie un adevărat program 
al colaborării româno-congoleze pen- 

. tru a cărui înfăptuire ambele părți 
și-au exprimat intenția de a depune 
eforturile necesare.

In cadrul convorbirilor oficiale, 
părțile au efectuat, de asemenea, un 
schimb de vederi cu privire la pro
blemele actuale ale vieții interna
ționale. Acesta a arătat că deși 
România și Congo sînt situate pe 
continente diferite, la mii de kilo
metri depărtare una de alta, ele sînt 
deopotrivă interesate în menținerea 
și consolidarea păcii în lume. înfăp
tuirea acestui țel nobil, înlăturarea 
flagelului războiului din viața po
poarelor constituie o îndatorire de 
frunte a tuturor țărilor — mari sau 
mici — care trebuie, să-și aducă a- 
portul la rezolvarea problemelor ma
jore ale contemporaneității. Cele 
două părți au ținut să sublinieze, în 
comunicatul comun, că pentru con
solidarea păcii și securității interna
ționale este necesar să se asigure 
dreptul sacru al fiecărui popor de 
a decide el însuși propria soartă, 
ca la baza relațiilor dintre state să 
fie așezate principiile respectării su
veranității și independenței naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Schimbul de vederi dintre primii 
miniștri ai României și Congoului au 
arătat preocuparea celor două țări 
pentru lichidarea focarelor de încor
dare existente în diferite colțuri ale 
lumii. Exprimîndu-și solidaritatea 
deplină cu lupta eroicului popor 
vietnamez, împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru libertate și indepen
dență națională, cele două părți s-au 
pronunțat pentru încetarea războiu
lui și retragerea trupelor americane 
din Vietnam, astfel ca poporul viet
namez să-și poată rezolva singur

treburile interne — inclusiv proble
ma unificării țării — fără nici un 
amestec din afară. în ce privește si
tuația din Orientul Apropiat, unde 
continuă să domnească tensiunea, cei 
doi șefi de guverne s-au pronunțat 
pentru soluționarea conflictului îh 
spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Convorbirile româno-congoleze, 
care constituie, prin ele însele, o 
manifestare a atenției deosebite pe 
care România o acordă dezvoltării 
relațiilor de colaborare în domeniile 
economic, politic, cultural cu statele 
din Africa, au prilejuit un amplu 
schimb de vederi cu privire la pre
facerile care au loc pe acest conti
nent. în această ordine de idei, țara 
noastră a ținut să-și reafirme soli
daritatea și sprijinul hotărît acordat 
luptei popoarelor africane pentru li
bertate și progres social, împotriva 
imperialismului și neocolonialismu- 
lui, a politicii de discriminare ra
sială. După cum se știe, ea condamnă 
cu energie politica rasiștilor din Re
publica Sud-Africană și Rhodesia, 
perpetuarea asupririi coloniale în 
Angola și Mozambic, salută efortu
rile tinerelor state pentru consoli
darea independenței. România con
sideră că renașterea popoarelor con
tinentului african, afirmarea ființei 
lor naționale constituie un factor de 
seamă . în lupta pentru pace și pro
gres social.

Vizita în România a primului mi
nistru al Republicii Congo, coman. 
dantul Alfred Raoul, convorbirile 
avute cu acest prilej reprezintă o 
contribuție de seamă la întărirea le
găturilor prietenești dintre cele două 
țări, în interesul ambelor popoare și 
al păcii.

tului de Stat a dezmințit știrile apă
rute in presa americană și reluate 
de agențiile internaționale de infor
mații privind vizita pe care Joseph 
Sisco, asistent al secretarului de stat 
al S.U.A., ar urma să o facă săptămî- 
na viitoare în capitalei 
țări arabe. După cum re 
ția Reuter, surse ale d 
lui de Stat au menționa 
ticular, că în convorbii 
diplomați din țările arat 
fi exprimat interesul fs 
menea călătorie.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Rashid 
Karame, desemnat de către președin
tele Helou cu formarea noului gu
vern libanez, întîmpină dificultăți în 
încercarea sa de a realiza o unitate 
de vederi între reprezentanții diver
selor partide politice din țară, nece
sară pentru alcătuirea unei echipe 
ministeriale, transmite din Beirut co
respondentul. agenției France Presse.

In urma întrevederilor pe care le-a 
avut în cursul acestei săptămîni cu 
liderii, principalelor formațiuni poli
tice libaneze, 
trivit agenției 
zintă' puncte 
bile.

■Deosebirile,
le, dintre tendințele celor mai de sea
mă partide politice libaneze au con
stituit principala cauză a prelungirii 
neobișnuite a celei mai lungi crize 
guvernamentale din istoria țării. Iar 
recenta declarație făcută de premie
rul desemnat provoacă, după cum se 
apreciază la Beirut, temeri noi în le
gătură cu posibilitatea ei de soluțio
nare urgentă. In acest sens a fost in
terpretată și declarația făcută de 
Pierre Gemayel, liderul „Falangelor 
libaneze", principalul partid de 
dreapta al Libanului, organizat într-o 
manieră paramilitară. Acesta a men
ționat, conform agenției citate, că dacă 
se dovedește că actuala criză minis
terială nu poate fi soluționată intr-un 
viitor apropiat, adepții săi vor ocupa 
sediul guvernului și vor instaura o 
dictatură pe timp de un an pentru a 
pune capăt disensiunilor dintre par
tide și pentru a preveni o eventuală 
evoluție imposibil de controlat a eve
nimentelor. Declarația, menționează 
agenția citată, a provocat senzație la 
Beirut, dar ei i se atribuie mai de
grabă sensul unui soi de ultimatum 
menit să impulsioneze eforturile pen
tru formarea unui nou guvern, fără 
să fie privită ca o posibilitate reală.

Insurgenții, care în timpul recen
telor ciocniri dintre armata libaneză 
și forțele palestinene de comando o- 
cupaseră orașul Tripoli, cea de-a doua 
localitate din țară, după Beirut, ca
pitala Libanului, s-au retras sîmbătă, 
anunță surse oficiale libaneze citate 
de agenția France Presse.

După evacuarea lor din orașul Tri
poli, nici o localitate libaneză nu mai 
este în prezent ocupată de forțe ar
mate și se apreciază că în întreaga 
țară situația a revenit la normal.

HAVANA

Fidel Castro -
Andrei Greciko

Karame a declarat, po
ci ta te, că aceștia „p re
de vedere ireconcilia-

WASHINGTON 15 (Agerpres) 1 —
Purtătorul de cuvînt al Departamen-
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HELSINKI 15 (Agerpres). — Sîm
bătă a sosit la Helsinki delegația 
sovietică, clare va participa la tra
tativele preliminare sovieto-ameri- 
cane cu privire la limitarea arma
mentelor strategice. Delegația este 
condusă de Vladimir Semionov, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R..S.S.

în aceeași zi, la Helsinki a sosit 
și delegația americană, condusă de 
Gerard Smith, directorul Agenției 
pentru dezarmare și control asu
pra armamentelor.

Convorbirile dintre cele două de
legații urmează să înceapă luni, 17 
noiembrie.

de sud va continua să afecteze grav 
prestigiul și autoritatea organizației, 
atîta timp cit Națiunile Cnite vc 
tolera ca drapelul lor - simbol al 
păcii și respectului între popoare — 
să servească drept acoperire pentru 
un amestec străin în treburile in
terne ale poporului coreean. Aceste 
trupe nu au nici o legătură cu O.N.U., 
și această organizație nu exercită nici 
un rol asupra lor.

Gh. Diaconescu a arătat că pornind 
de la aceste considerațiuni, delegația 
română a propus. împreună cu de
legațiile altor 23 de state, proiectul 
de rezoluție care cere retragerea tru
pelor Statelor Unite și a tuturor 
celorlalte trupe străine care ocupă 
Coreea de sud sub steagul Națiuni
lor Unite.

Referindu-se la așa-zisa Comisie a 
Națiunilor Unite'pentru unificarea și 
refacerea Coreei, ambasadorul Dia
conescu a declarat că Adunarea Ge
nerală ar aduce o mare contribuție 
la întărirea respectului față de prin
cipiile Cartei, dacă ea ar hotărî des
ființarea acestei comisii care ser
vește drept instrument pentru aco
perirea unui amestec străin în tre
burile poporului coreean și care, de 
aceea, a devenit un obstacol major 
în calea unificării Coreei.

A

întrevedere

HAVANA 15 (Agerpres). — Fi
del Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru 
al guvernului revoluționar și co
mandant al forțelor armate ale 
Republicii Cuba, l-a primit pe 
mareșalul Uniunii Sovietice Andrei 
Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S., care se află într-o vizită 
oficială de prietenie în Cuba. La 
întîlnire au fost de față Osvaldo 
Dorticos, președintele Republicii 
Cuba, Raul Castro Ruz, ministrul 
forțelor armate revoluționare, și 
alte persoane oficiale cubaneze și 
sovietice.

VENEȚIA — Corespon 
pres, N. Puicea, transm' 
Coloanelor din ,,Ca’ Gir 
deschis lucrările celui 
Congres al Federației i 
a Rezistenței (F.I.R.), I 
ticipă aproximativ 300 d 
200 de invitați — foști 
luptători antifasciști, vie 
secuțiilor naziste —. dii 
europene și din Israel. ' 
la lucrări ia parte o de: 
mitetului foștilor luptă t 
ciști, condusă de Nicoh

Tema generală aflată ! 
congresului este : „A 25- 
a eliberării de sub fascis 
pentru pacea și securit 
noastre". La deschideri 
congresul a fost salutat 
socialist italian Arialdc 
ședințele F.I.R., care a 
cesitatea sporirii efortu 
ției în lupta împotriva i 
lui și a renașterii fasci 
tru cultivarea în rîndv 
generații a idealurilor 
A luat apoi cuvîntul . 
secretarul F.I.R., care 
raportul de activi 
printre altele, că 
ționale ale F.I.R. 
mului din toate 
aducă contribuția 
ferinței pentru 
peana.

■tul de activitate. E 
orgar 

și vie 
țările 
la cor. 
securi

agențiile de presă transm
Delegația Consiliului Na

țional al Femeilor din Româ
nia, condusă de președinta consiliu
lui, Suzana Gîdea, care se află într-o 
vizită în Iran, a fost primită de d-na 
Farideh Diba, mama împărătesei Fa
rah, precum și de alte persoane din 
conducerea Organizației femeilor din 
Iran. Delegația a’ vizitat, de asemenea, 
obiective social-culturale din capitala 
Iranului.

Principalele direcții ale 
politicii externe a Tunisiei 
au fost definite într-o declarație făcută 
în fața Adunării Naționale tunisiene de 
către noul prim-ministru, Bahi Ladg- 
ham. El a subliniat că Tunisia va con
tinua să promoveze o politică de neu
tralitate și de cooperare cu alte țări în 
vederea unei păci stabile. Bahi Ladg- 
ham s-a referit în mod special la nece
sitatea intensificării colaborării dintre 
Tunisia și celelalte țări ale Maghrebu- 
lui (Algeria, Maroc și Libia). In decla
rația sa, Bahi Ladgham a reafirmat, 
totodată, poziția Tunisiei față de situa
ția din Orientul Apropiat.

Un acord cu privire la 
acordarea de asistență eco
nomică și tehnică de către 
R. S. Cehoslovacă R. D. Viet
nam un acor(l cu privire la schim
burile de mărfuri și plăți între cele 
două țări au fost semnate la Praga. 
Documentele au fost semnate de Fran
tisek Hamouz, vicepreședinte al guver
nului federal al R.S.C., și de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam.

Statele Unite intenționea
ză să înceapă în curînd 
convorbiri cu guvernul Li
biei în legătură cu cererea acestuia 
privind lichidarea bazei aeriene 
Wheeluș înainte de expirarea, la sfîrși- 
tul anului 1970, a acordului încheiat 
între cele două țări — a anunțat purtă
torul de cuvînt al Departamentului de 
Stat, Robert McCloskey. Tratativele, 
care ar urma să se desfășoare la Tri
poli, ar putea începe săptămîna viitoa
re, o dată cu revenirea în capitala li
biana a ambasadorului american, Jo
seph Palmer, aflat în prezent la Wa
shington pentru consultări.

Deschiderea unei anchete 
asupra dispariției a două 
avioane de tipul „Meteor" 
vîndute unei întreprinderi particulare 
engleze, care le-a închiriat Crucii Roșii 
Internaționale pentru a efectua trans
porturi în Biafra, a fost anunțată de 
autoritățile britanice. între timp, ele 
au fost observate în puncte de pe glob 
care nu au nici o legătură cu zborurile 
C.R.I. în direcția Biafra.

Propunerile cu privire la 
revizuirea Concordatului 
dintre Italia și Vaticanau fos‘ 
prezentate cabinetului Rumor de o co
misie de experți, numită anul trecut 
de guvernul italian. încheiat în anul 
1929, Concordatul reprezintă un sis
tem de acorduri care reglementează 
relațiile dintre statul italian și Vatican. 
Revizuirea a fost preconizată de prece
dentul guvern în vederea

unui important număr de prevederi 
depășite pe care le conține Concorda
tul și, totodată, pentru a reduce întru- 
cîtva influența Bisericii Catolice asupra 
vieții publice italiene. Statul Vatican 
cuprinde un teritoriu de aproximativ 
44 hectare, în care intră piața și basi
lica Sf. Petru, Palatul și grădif’le Va
ticanului, precum și alte an-xe. Pe 
baza veniturilor sale, Vaticanul este a- 
preciat ca unul dintre cele mai bogate 
state din lume.

Întrevedere I 
Schumann. Ministru 
teme al R. P. Bulgarii 
aflat la Paris, a avut o 
Maurice Schumann, mi 
teme al Franței. După 
agenția B.T.A., cu aces 
loc o convorbire referiți 
tarea relațiilor dintre 
Franța, precum și la pr 
rității europene.

Un concurs maraton 
neobișnuit ai cărui 
protagoniști au fost 10 
fumători a fost orga
nizat recent la clinica 
colegiului din Sacra
mento (statul Califor
nia) sub observația di
rectă a profesorului 
de psihologie dr. Ro
bert Marrone. Intre 
concurent) se aflau și

fumătoare.
acestea a declarat cînd 
fuma cea de-a 57-a ți
gară : „Simt gura că 
îmi arde ca un fur
nal", „Sînt amorțită 
complet". Alți concu- 
renți s-au sufocat ori 
au avut convulsii. Cu 
toții însă au declarat, 
la încheierea 
cursului,

lăsa pentru totdeauna 
de fumat. Rezultatele 
unui alt „test" efec
tuat..de dr. Marrone 
cu șase luni în urmă : 
60 la sută s-ar fi lăsat 
complet de fumat, iar 
restul de 40 la sută au 
redus substanțial nu
mărul de țigări fuma
te într-o singură zi.

Satelitul artifii 
mîntului „Cosm 
fost lansat ieri în Unu 
După cum anunță age 
bordul satelitului se a 
științifică pentru contim 
spațiului cosmic, în c< 
programul anunțat.
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internațională
în domeniul

turismului auto
SOFIA 15 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite : 
La Sofia a avut loe prima cons
fătuire internațională a specia
liștilor în domeniul turismului 
auto la care au participat repre
zentanți ai organizațiilor de tu
rism din Cehoslovacia. Iugosla
via, Polonia, România, Ungaria 
și Bulgaria. In protocolul sem
nat după încheierea lucrărilor 
se subliniază că organizațiile 
participante vor înainta pro
puneri organelor de stat din 
țările lor pentru rezolvarea u- 
nor probleme referitoare la 
schimbul de valută, cotele de 
mărfuri ce pot fi transportate și 
la unele formalități la elibera
rea pașapoartelor.

Participanții au relevat că a- 
semenea consfătuiri sînt utile 
pentru coordonarea eforturilor 
în vederea obținerii unui ca
racter mai organizat al turis
mului, auto, astfel ca acesta să 
contribuie la realizarea unui e- 
fect educativ maxim.

In cadru) convorbirilor bila
terale dintre delegațiile parti
cipante au fost încheiate o se
rie de acorduri pentru anul 1970

HOUSTON 15 (Agerpres). — Prima 
zi în spațiul cosmic a astronauților 
Charles Conrad, Richard Gordon și 
Alan Bean s-a încheiat. Echipajul lui 
„Apollo-12“ a primit permisiunea la 
ora 10,30 GMT (ora 12,30, ora Bucu- 
reștiului) de a se odihni după ce a 
verificat aparatajul de bord și a 
efectuat diferite exerciții de naviga
ție, ghidîndu-se după . stele. Cei trei 
astronauți vor dormi timp de zece 
ore un somn binemeritat, căci ziua 
a fost lungă și plină de emoții, încă 
de la lansare, care a avut loc sub o 
ploaie torențială și un vînt puternic 
ce a depășit 40 km pe oră, ei au fost 
confruntați cu prima dintr-o serie de 
dificultăți pe care a trebuit să le re
zolve Sistemul electric de bord a în
cetat să funcționeze și nu și-a „re
venit" decît după 12 secunde, ce au 
părut celor de pe sol 12 ore. Cîteva 
minute mai tirziu, platforma iner
țială. folosită pentru ghidaj, s-a blo
cat

După ce totul a reintrat în normal 
au urmat manevrele de separare a 
primei și celei de-a doua trepte a 
rachetei. înscrierea pe o orbită te
restră de așteptare, ieșirea din aceas
tă orbită și plasarea pe traiectoria 
spre Lună, precum și decuplarea și 
recuplarea „față în față" a cabinei- 
mamă cu LEM-ul. La sfîrșitul aces
tor operații, Charles Conrad și Alan 
Bean au pătruns în modulul lunar cu 
doua zile înainte de data prevăzută 
pentru a verifica instalațiile sale de 
ghidaj și ordinatoarele, deoarece 
există temerea că aceste sisteme ar 
fi putut să fie afectate de lansare. 
După ce au constatat că totul este 
în regulă, ei au revenit în cabina de

comandă. în momentul cînd reve
neau, prin tunelul de legătură s-a 
produs o scădere de tensiune, în in
teriorul modulului, datorită proastei 
funcționări a unui întrerupător, fapt 
care i-a determinat să se reîntoarcă 
pentru a întrerupe curentul furnizat 
de întrerupătorul defect

Intre timp, o altă problemă care 
n-a fost încă soluționată s-a produs 
la cabina-mamă : hubloul principal a 
început să se acopere ou o pojghiță 
subțire de gheață. . Or.. prin acest 
hublou trebuie să se ia fotografii a- 
supra aselenizării modulului „Intre
pid" și să se supravegheze, de către 
Gordon, manevrele de apropiere ale 
acestuia cînd va trebui, la reîntoar
cerea de pe Lună, să efectueze în.- 
tîlnirea cu cabina-mamă.

Tn prezent, călătoria spre Lună 
continuă în mod normal, iar traiec
toria urmată este'cea corectă. In mo
mentul cînd s-au dus Ia culcare, as- 
tronauții se aflau la 145 300. km de 
Pămînt și înaintau spre Lună cu o 
viteză de 6 630 km pe oră.

Programul de ieri a cuprins șl a- 
prinderea (la ora 23,15 GMT) a 
unuia dintre cele două motoare di
recționale ale cabinei, în vederea 
efectuării unei corecții a traiectoriei 
spre Lună Tn cadrul zborului prece
dent — „ApolIo-11" — echipajul nu 
a trebuit să efectueze nici o corecție 
a traiectoriei spre Lună Dar, de a- 
tunei, „alinierea" Pămînt — Lună — 
Soare s-e schimbat în așa fel îneît 
fără punerea în funcțiune a rachetei 
direcționale echipajul ar risca Ia re
întoarcere să treacă la distanța de 
91 250 km de globul pămintesc.
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