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Câteva probleme ale extracției de cărbune din Valea Jiului

r Dacă am aprecia activitatea din a- 
cest an a exploatărilor miniere din 
cadrul Centralei cărbunelui Petroșani 
numai prin prisma cifrelor statistice 
pe 10 luni, am ajunge la concluzia 
că este vorba de o activitate fruc
tuoasă, de rezultate meritorii, că, în
tr-adevăr, conducerea ei a făcut 
totul pentru a asigura realizarea 
sarcinilor de plan. în perioada 
respectivă — arată aceste situații 
statistice — planul la producția 
globală a fost îndeplinit în pro
porție de 101,7 la sută, iar la produc
ția marfă, de 100,9 Ia sută. Cifrele 
amintite vin să demonstreze că au 
fost livrate peste prevederi cantități 
însemnate de huilă spălată pentru 

(cocs, huilă pentru semicocs, brichete 
și alte produse în același timp, însă, 
pe 10 luni s-a consemnat o rămî- 
nere în urmă la producția de cărbune 
brut extras de aproape 11 000 de tone 
— și aceasta în condițiile in 
care, în mod inexplicabil, pia
nul de producție a fost subdimensio
nat în comparație cu potențialul real 
al exploatărilor miniere din această 
zonă, ca și față de prevederile anuale 
de plan Pentru trimestrul III al 
anului s-a stabilit ca unitățile mi
niere din Valea Jiului să extragă o 
producție de cărbune mai mică cu a- 
proape 20 000 de tone în raport cu 
realizările din perioada anterioară. 
Ce considerente „științifice" au fost 
invocate cînd s-a planificat acest 
nivel minim al extracției de cărbune, 
pentru ca ultimului trimestru să i se 
rezerve o producție cu peste’ 300 000 
de tone mai mare ? De ce în cadrul 
acestui trimestru, grosul sarcinilor a 
fost lăsat pentru noiembrie și decem
brie, cînd trebuie să se realizeze zilr 
nic o producție de cărbune cu circa

4 000 de tone mai mare față de me
dia zilnică de pînă acum ? La aceste 
întrebări dr. ing. Petru Roman, di
rectorul general al centralei, ne-a 
răspuns :

— Sarcinile au fost eșalonate pe 
măsura forței de muncă existente. 
Am estimat că, în ultimul trimestru 
al anului, vom reuși să ne organizăm 
mai bine, vom putea angaja numă
rul de muncitori necesar pentru a 
realiza în octombrie noiembrie și 
decembrie un volum sporit de pro
ducție.

— Ceea ce pînă acum nu s-a con
firmat practic.

— Problema asigurării forței de 
muncă pentru exploatările miniere 
este cea mai acută în momentul de 
față, iar soluționarea ei are largi im
plicații economice și sociale.

într-adevăr, exploatările carboni
fere din Valea Jiului au în prezent 
o lipsă de muncitori față de sche
mele de personal. Dar de ce s-a a- 
juns aici ? De ce fenomenul fluctua
ției forței de muncă se menține ri
dicat 7 Iată întrebări ce se pun cu 
acuitate de cîțiva ani în, acest ba
zin minier și cărora nu li s-a găsit 
răspunsul cuvenit. Dar eșalonarea 
nesatisfăcătoare a sarcinilor de plan 
pe 1969 are și o altă explicație. încă 
din vară, cînd au apărut unele mi
nusuri în realizarea producției, con
siliul de administrație al centralei 
și-a spus : „Nu găsim oameni. 
O să solicităm ministerului diminua
rea planului la cărbune extras". Con
ducerea ministerului, înțelegătoare, 
a susținut această cerere și, ca o pri
mă măsură, a micșorat cu 118 000 de 
tone planul pe trimestrul III al cen
tralei din Petroșani, sarcină pe care... 
a pasat-a în ultimul trimestru. Și a-

ceasta, cu speranța că se va obține, 
ulterior, aprobarea organelor cen
trale pentiu micșorarea planului a- 
nual Bineînțeles, în proporții și mai 
mari. •

în mod firesc, intervențiile Minis
terului Minelor, făcute în acest sens, 
nu au fost acceptate. Planul de stat, o 
dată aprobat, devine lege, este obli
gatoriu și nimeni nu poate admite 
ca o întreprindere sau alta să nu se 
încadreze în prevederile sale. Con
cluziile cuvenite trebuie să le tragă 
atît această centrală 
și forurile de resort 
Minelor.

Nu se poate spune 
ploatările miniere din Valea Jiului 
se desfășoară o activitate nesatisfă
cătoare, că îndeplinirea planului pe 
1969 se află peste tot sub semnul in
certitudinii. Colectivele exploatărilor 
miniere Lupeni, Paroșeni, Anina și 
Lonea și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan ; totuși minusul creat 
de exploatările Uricani, Vulcan, 
Dîlja, Petrila și Aninoasa nu a 
putut fi acoperit în întregime. Numai 
la mina Lupeni, planul pe 10 luni a 
fost depășit cu circa 50 000 tone căr
bune extras. „Secretul" acestui 
zultat deosebit a încercat să 
dezvăluie ing. Vasile Ciriperu, 
rectorul minei.

— Eforturile cadrelor noastre 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
fost orientate, î .... 1
folosirea cu maximum de randament 
a utilajelor și mecanismelor pe care 
le avem la dispoziție — ne-a spus el. 
Nici la noi schemele de personal nu 
sint complete, dar organizarea supe
rioară a lucrului în subteran, între
ținerea și exploatarea atentă a utila
jelor, asigurarea la timp a mijloace-

industrială, cit 
din Ministerul

că in toate ex-

re- 
ni-1 
di-
de 
au 

în primul rînd, spre

lor de transport, atenția acordată ca
lificării personalului și întăririi dis
ciplinei în muncă ne-au permis -să 
obținem o productivitate a muncii 
sporită, producții de cărbune mai 
mari.

Am reținut această experiență po
zitivă — care se cuvine a fi extinsă 
de conducerea centralei 
de comitetul municipal de partid 
Petroșani -- tocmai spre a demonstra 
că unitățile , carbonifere din această 
zonă dispun de posibilități, ae rezer
ve pentru a determina un curs viu în 
ritmul producției, pentru a-și înde
plini sarcinile de plan pe 1969. Care 
sînt aceste posibilități și rezerve ? în 
mod deosebit, se cuvine amintit fap
tul că activitatea proouetivă nu se 
desfășoară întotdeauna ritmic, ci 
cu puncte de relaxare Ia înce
put de luhă și de intens efort 
în ultima decadă. în a doua
jumătate a lunii octombrie, cînd s-a 
constatat apariția unor rămîneri în 
urmă la extracția de cărbune, nume
roase brigăzi de mineri de la între
ținere și pregătire au fost trecute în 
abataje, spre a salva cît de cit situa
ția planului. Fenomenul se repetă 
de luni de zile și influențează în 

. mod negativ activitatea în subteran.
La aceste neajunsuri a contribuit 

și aprovizionarea deficitară cu unele 
piese de schimb și materiale. Numai 
din cauza lipsei pieselor de schimb, 
peste 2 000 stîlpi hidraulici stăteau ne
folosiți. susținerea fiind executată in 
lemn. în detrimentul productivității 
muncii, al consumului specific de 
material lemnos După cum ne spu

ing. Nicolae PANTILIE

cărbunelui,

(Continuare în pag. a III-a)
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Un microcosmos
al obiectelor

cotidiene
© ȘTIATI CĂ INVENTATORUL STILOULUI A 
FOST UN ROMÂN ? « ATELIERUL UNELTE
LOR DE SCRIS • LA ÎNCEPUT A FOST DOAR 

PIONEZA... • 0 SERĂ ÎNTR-0 FABRICĂ!•••

Nu știu cum arăta în 
urmă cu 47 de ani, la în
ființare. mica fabrică „Gra- 
țioza" din Sibiu care con
fecționa pioneze, penițe și 
plicuri de hîrtie. Vizitînd 
însă „Flaro“ de azi, cu 
secțiile ei moderne și de 
înaltă productivitate, unde 
aproape 2 000 de Oameni 
desfășoară o activitate pusă 
sub semnul măiestriei, o- 
chiul are de ce să se bucu
re. Fabrica produce mii de 
sortimente din acele, „ni
micuri" cotidiene atît de 
indispensabile omului.

Alături de cetăți ale si
derurgiei și petrochimiei, 
alături de uzine moderne, 
destinate valorificării bo
gățiilor țării, obiective im
portante prin care patria 
noastră a pășit în „macro- 
cosmosul" industriei — în 
acest pătrar de veac socia
list. a fost creată și o gamă 
diversă de întreprinderi 
moderne, profilate pe pro
ducerea bunurilor de larg 
consum. Un astfel de exem
plu îl constituie și uzina si- 
biană de pe malul stîng al 
Cibinului. Fabricînd circa 
4 280 de sortimente variate, 
în peste 32 000 tinodinTen- 
siuni (obiecte liliputane, de 
o mare finețe și precizie). 
„Flaro“-Sibiu. emblemă de 
acum reputată, ne introdu
ce într-un veritabil „micro
cosmos" industrial.

Cel care pășește pentru 
prima oară aici poate lua 
îndată cunoștință de pro
dusele fabricii vizitînd „ex
poziția permanentă". în în
căperea care adăpostește 
exponatele ai în primul 
moment senzația că te afli 
în incinta unui magazin 
universal. O suită de mici 
produse metalice și din 
mase plastice sînt prezen
tate cu gust, atrăgător : 
accesorii și piese de sch!mb 
pentru industria textilă. 
Trecem apoi în revistă o 
altă serie de produse fini
te (stilouri,, pixuri, articole 
de pescuit, articole casni
ce. articole de birou, flori 
artificiale etc), după care 
ne oprim în fata acceso
riilor pentru cei peste o 
nre de beneficiari cu rare 
..Flaro" se află în relații 
de cooperare.

— Uzina noastră, ne spu
ne directorul ei tovarășul

Silvestru Moldovan, a fost 
reconstruită în întregime, 
între anii 1953—1969 ea a 
beneficiat de aproape 100 
milioane lei investiții, ma
terializate în mărirea su
prafețelor de prbducție, în 
utilarea cu tehnică nouă a 
unor secții, în crearea de 
secții noi. Față de 1948, 
producția globală a înre
gistrat o creștere de 17 ori, 
iar productivitatea muncii 
de 4,8 ori. Azi realizăm 
doar în trei săpt.ămîni pro
ducția din 1938.

Cum s-au obținut aceste 
rezultate ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare îl aflăm 
de la ing. Iosif Hubner, șe
ful serviciului de organi
zare științifică a produc
ției :

— Activitatea 
a întreprinderii 
ultimii ani mai ales sub 
semnul preocupărilor .sta
tornice pentru mai buna 
utilizare a capacităților de 
producție. în acest sens s-a 
introdus lucrul în trei 
schimburi la secțiile unde 
se lucrează cu mașini, s-a 
trecut la o organizare ju
dicioasă a locului de mun
că și. prin studiu] științific 
al activității de producție, 
am căutat și am optat pen
tru soluțiile de fabricație 
cele mai eficiente.

Aflăm la „Flaro" o preo
cupare constantă pe linia 
cercetării uzinale. Astfel, 
modernizarea proceselor 
tehnologice în industria 
textilă a determinat nece
sitatea dezvoltării produc
ției de piese și accesorii 
textile. Mereu s-au pus 
probleme noi cărora fabri
ca a trebuit să le facă față 
Așa. de pildă, s-a născut 
preocuparea pentru auto- 
utilare. Din mașinile cu 
care este dotată acum, zece 
la sută sînt realizate prin 
autoutilare.

— în tot acest timp, ne 
spune inginerul-șef Nico
lae Nichimiș, am asimilat 
într-un ritm .susținut pro
duse noi • de la 
1966 la 
cest an.

Astfel

economică 
s-a dus in

aproape
piața a

Petro

195 în
900 în a-

fost asigu-
PINTILIE
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Ați încheiat 
pregătirile

pentru iernarea

Sosirea anotimpului friguros con
stituie un examen al spiritului de 
previziune și gospodăresc al crescă
torilor de animale. Pregătirile făcu
te cu temeinicie sînt indispensabile 
deoarece, pentru a da producții mari 
în tot timpul iernii, animalele au 
nevoie de adăposturi igienice, de 
cantități îndestulătoare de furaje în 
sortimente variate și de calitate cît 
mai bună Anul acesta, considerat 
drept „an de furaje" există mai mul
te nutrețuri însilozate, fînuri, con
centrate și grosiere față de anul 
trecut. Timpul frumos a permis 
prelungirea pășunatului, realizîn- 
du-se o mare e- 
conomie de nu
trețuri. Dar dacă, 
în linii generale, 
situația se pre
zintă mai bine 
decît anul trecut, 
nu sînt puține ca
zurile cînd, acum 
cînd iarna bate la 
ușă, adăposturile 
nu sînt gata, iar 
în balanța fura
jelor sint nume
roase goluri, în 
timpul extrem de 
scurt care a mai 
rămas se impune 
să se facă totul 
de pe cimp toate __________ ___
raje și îndeosebi sutele de mii de 
tone de coceni care încă nu au fost 
transportați la ferme.

Un raid anchetă întreprins în 
cooperativele agricole din județul 
Ialomița ne. prilejuiește constatarea 
că, în multe cooperative agricole, 
iarna poate să vină. Cooperatorii din 
comuna Grivîța au avut în plan să 
construiască două adăposturi pentru 
porcine și au realizat patru. De ase
menea, ei, au înălțat un saivan pen
tru oi. Faptul că la această unitate 
nimeni nu se plînge de lipsa mate
rialelor, de greutăți în execuția lu
crărilor sau de întîrzierea acestora 
se datorește spiritului de previziune 
al consiliului de conducere care, 
pentru construcțiile din acest an, a 
încheiat pregătirile încă din anul 
precedent, cînd au fost procurate 
materiale, s-au confecționat sute de 
mii de cărămizi, s-a cărat balast de 
la rîul Buzău etc. Cunoscind greută
țile în procurarea materialului lem
nos, consiliul de conducere s-a 
zbătut să capete din timp repartiții. 
Cîțiva oameni pricepuți au fost tri
miși să taie și să fasoneze buștenii. 
Cei 30 '
conduși de peste 10 ani de

(Raid-anchetă
în cooperative agricole 
de producție din județul 

Ialomița)

pentru a strînge 
resursele de fu-

de cooperaton-meseriasi, 
Vasile

’4'

Sprint irezistibil Spre buturile adverse. Ciobănel va înscrie o nouă încercare 
(România — Cehoslovacia 42—6)
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DACĂ NU I OBLIGĂ CONȘTIINȚA,
îl OBLIGĂ LEGEA

Pe urmele unor scrisori privind cîteva dosare de pensionare

Legislația noastră socialistă, în centrul căreia se află grija față de omul 
muncii, stabilește o procedură clară, precisă în ce privește rezolvarea cere
rilor de pensionare. In baza legii existente, întreprinderea care a primit ce
rerea de pensionare sau decizia medicală de încadrare intr-un grad de 
invaliditate are obligația să întocmească dosarul și să-l depună în termen 
de 10 zile la oficiul de asigurări sociale și pensii. Acesta, la rîndui său, tre
buie ca în 15 zile să emită decizia prin care salariatul respectiv devine pen
sionar, asigurîndu-i-se astfel toate drepturile care decurg din lege.

De multe ori, insă — așa cum ne sesizează numeroși cititori — se in- 
tîmplă ca de la încetarea activității salariatului în procesul de producție 
pină Ia primirea pensiei să treacă un timp îndelungat, cererea lui parcurgiml 
un drum contorsionat, fără a primi 
nejustificate.

măcar o explicație a acestor intîrzieri

planului și 

angajamentelor

„Se împlinesc aproape 5 luni — 
ne scrie Elena Pascaru, din comuna 
Girov, județul Neamț — de cînd am 
depus la cooperativa de consum Gi
rov, a cărei salariată am_fost, actele 
în vederea pensionărjj. 
să le înainteze la ofici _ . 
încă din luna iulie cînd mi s-a des
făcut și contractul de muncă, coo
perativa a făcut acest lucru de-abia 
la 22 octombrie (1). Așa se face că 
nici în prezent nu primesc pensia 
ți sînt nevoită să bat drumuri nesfîr-

Dar, în loc 
.ciul de pensii

șite pe la diferite foruri locale ale 
județului".

în scrisorile prițnite la redacție 
sînt relatate și alte situații cînd ca
lea simplă a întocmirii dosarului de 
pensie se complică in chip nefiresc, 
recurgîndu-se uneori la fel și fel de 
tertipuri și chiar ilegalități.

în luna februarie a acestui an, 
electricianul Vasile Timofte, inter
nat de 12 luni într-un sanatoriu, a 
expediat pe adresa întreprinderii de 
rețeîe electrice P. Neamț, al cărei

—'I

I
I
I
I
I

salariat era țchiar pe numele in
spectorului principal de La serviciul 
personal, Valeria Constantin), un 
buletin radiologie spre a fi trimis 
comisiei medicale pentru expertiza- 
rea capacității de muncă, în vederea 
pensionării. Funcționara respectivă, 
în loc să înregistreze scrisoarea și 
să treacă imediat la întocmirea do
sarului, a aruncat-o într-un fișet 
considerînd-o, probabil, o bagatelă, 
o hîrtie fără importanță I După luni 
de zile, timp în care actele au a- 
morțit în același fișet, Ia 5 iulie în
treprinderea a luat. împotriva sala
riatului Vasile Timofte, măsura ab
surdă și se înțelege, ilegală, de a-i 
desface contractul de muncă, retro
activ, începind cu data de... 1 mar
tie, pentru că „a lipsit nemotivat de 
la serviciu timp de 4 luni de zile“ (!)

După multe tergiversări, abia Ja 
intervenția organelor sindicale jude-

Gheorghe PîRVAN

(Continuare în pag. a II-a)

Gatea, au lucrat zi și noapte pentru 
a termina construcțiile noi, repara
țiile necesare și electrificarea fer
mei zootehnice

în alte cooperative se lucrează de 
zor la construcții pentru a recupera 
timpul pierdut. La cooperativa din 
Săveni meseriașii finisau acoperișul 
unei mari îngrășătorii de porcine. 
Munca este spornică, fiind bine or
ganizată. Consiliul de conducere a 
procurat o bandă transportoare care 
înlocuiește munca a zeci de oameni. 
Tot aici sînt pe punctul de a fi în
cheiate lucrările la instalația de în
călzire a maternităților de scroafe, 

care va permite 
să se reducă la 
minimum morta- 
litățile de purcei. 

Se pot releva 
o serie de acțiuni 
inițiate de comi
tetul județean de 
partid privind 
rezolvarea pro
blemelor din do
meniul creșterii 
animalelor. Comi
tetul județean de 
partid a organizat 
colective de spe
cialiști de la di
recția agricolă, 

uniunea cooperatistă județeană și 
din unități care au analizat situația 
furajelor în toate cooperativele a- 
grioole. în 53 de cooperative agri
cole, în care s-au constatat defi
ciențe, 11 colective de specialiști au 

a 
co-

reverificat situația furajelor și 
adăposturilor, stabilind măsuri 
respunzătoare. Urmează ca lunar să 
se controleze modul cum se aplică 
indicațiile date

Fără îndoială că aceste inițiative 
sînt bune, dar efectul lor maxim 
s-ar putea materializa prin mai 
multe măsuri practice pentru 
rezolvarea pe loc a lipsurilor și 
deficiențelor. Or, în unele cazuri 
s-au făcut constatări, s-au dat indi
cații, dar aplicarea lor întîrzie. Este 
de relevat caracterul ■ urgent al mă
surilor pentru terminarea construc
țiilor. Pînă acum din 16 grajduri de 
vaci prevăzute numai opt au fost 
complet terminate, trei sînt în fază 
de finisaj, la două se așează înveli- 
toarele, două abia au încheiată zi
dăria, iar unul nici nu este început. 
O situație care în nici un caz nu 
poate fi considerată mulțumitoare se 
constată la adăposturile pentru por
cine. Din cele 65 de îngrășătorii și 
maternități planificate au fost com
plet terminate numai 32, celelalte 
fiind în diferite faze de execuție. 
Rămîneri în urmă se constată și la 
halele și ■ puiernițele de păsări-, la 
saivanele de oi și grajdurile pentru 
animale de muncă. Din totalul celor 
117 construcții zootehnice prevăzute 
a se realiza în acest an 63 sînt com
plet terminate. 50 se află în faza de 
finisaj sau la învelitoare, iar cele
lalte sînt și mai puțin avansate. Din 
simpla enumerare a acestor cifre 
reiese cu claritate că stadiul con
strucțiilor este necoresounzător, că 
se impune să nu se piardă nici o 
singură zi pentru terminarea și da
rea în folosință, într-un timp cît mai 
scurt, a tuturor adăposturilor înce
pute.

Din analiza cauzelor care au dus 
la întîrzierea construcțiilor reiese că 
cel mai adesea au lipsit materialele.

C. BORDEIANU

La redacție continuă să so
sească din întreaga țară vești 
despre importantele succese ob
ținute in producție de colective
le intreprinderilor industriale, in 
realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate in în
trecerea socialistă pe anul 1969. 
Iată cîteva din ultimele știri so
site ieri.

Unitățile economice din jude
țul Harghita au realizat angaja
mentele luate în acest an în în
trecerea socialistă. La producția 
globală, față de angajamentul i- 
nițial de 31 569 000 lei, s-au obți
nut peste plan produse în valoa
re de 50 milioane lei. La pro
ducția marfă vîndută și încasată 
angajamentul anual a fost depă
șit de 4,1 ori, în livrările pentru 
export de 6,1 ori; pe 9 luni 
s-au obținut economii la pre
țul de cost în valoare de 2 578 000 
lei. Sînt rezultate prestigioase, 
care dau măsura eforturilor co
lectivelor de întreprinderi din 
acest județ, îndreptate spre mai 
buna organizare a producției și 
a muncii, folosirea cît mai de
plină a capacităților de pro
ducție, reducerea consumurilor 
specifice.

Combinatul siderurgic Hune
doara continuă, cu justificată 
mindrie, tradiția rezultatelor de 
prestigiu. Aici s-au produs pînă 
ieri dimineața 25 000 tone de o- 
țel peste sarcinile de plan. Cifra 
are o semnificație deosebită, ea 
consemnează îndeplinirea anga
jamentului anual asumat în în
trecerea socialistă. Sporul de 
metal, care constituie un aport 
prețios al oțelarilor la dezvol
tarea economiei naționale, s-a 
obținut îndeosebi prin utiliza
rea mai bună a capacităților de 
producție. La oțelăria electrică, 
de pildă, au fost elaborate în 
luna aceasta, în medie zilnic, 
cîte 40 de tone de oțel aliat pes
te prevederile de plan.

O știre la fel de îmbucurătoa
re ne-a sosit și de la Uzina ds 
tractoare din Brașov, care a in- 
deplinit joi planul de investiții 
pe întregul an.

în cadrul programului de dez
voltare a acestei mari Uzine 
constructoare de mașini, anul a- 
cesta au fost date în producție 
secțiile motor și șasiu pentru 
tractoarele de 40 C.P., hala de 
încercări și adaptări pentru pro
dusele destinate exportului. De 
asemenea, au început lucrările 
la o nouă secție de presă-sudură.

Constructorii, care au reali
zat și lucrările de dezvoltare 
prevăzute pentru acest an la U- 
zinele de autocamioane, au fo
losit mai mult decît în alți ani 
panourile mari și alte prefa
bricate, reușind astfel să asigu
re un ritm rapid în ridicarea 
noilor obiective industriale.

ACTUALITATEA 
CULTURALĂ

Recital Radu Aldulescu 
Formația „Concertino" 
Oaspeți de prestigiu pe 
scena Teatrului 
ghlar din Clu] 
Expoziții 
Premiere teatrale

Cursa britanică

Mi s-a părut surprinzător ca la jur
nalul postului de televiziune Londra, 
tocmai duminică seara, cînd progra
mele sînt consacrate mai ales week- 
endului sportiv și distractiv, să se co
munice de astă dată (5 octombrie), 
vestea _ unei ample reorganizări și 
remanieri a cabinetului englez. 
Aveam să înțeleg ulterior că și 
prin această publicitate excepțio
nală s-a dorit să se sublinieze im
portanța ce se acorda evenimentului, 
între măsurile anunțate cu această 
ocazie, cea mai comentată a fost a- 
ceea privind ridicarea Ministerului 
Tehnologiei, înființat cu numai cinci 
ani în urmă, la rangul unui super- 
minister, care absorbea vechiul Mi
nister al Energiei și o parte din de
partamentul comerțului, concentrînd 
sub oblăduirea sa 80 la sută din ac
tivitatea industrială, de cercetare 
tehnico-științifică, de cooperare în 
aceste domenii și un potențial știin
țific de zeci de mii de cercetători și 
tehnicieni.

Argumentele care au determinat 
reforma mi-au apărut evidente a doua 
zi. cînd am avut ocazia să fac o vi
zită în clădirea modernă — și prin 
aceasta simbolică — a Ministerului 
Tehnologiei de pe Millbank. Discuția 
purtată cu W. A. Newsome, unul din 
colaboratorii marcanți ai ministerului, 
a întregit imaginea pe care mi-o fă
cusem asupra preocupărilor existente 
în Anglia pentru soluționarea unor 
probleme acute ale economiei brita
nice.

Cuvîntul „technology" a dobîndit 
în Marea Britanie o semnificație com
plexă, devenind un adevărat mit. El 
desemnează nu numai tehnica pro- 
priu-zisă, ci mai ales preocupa
rea insistentă pentru modernizarea 
structurilor învechite din economie, 
pentru raționalizarea procesului de 
fabricație, o cadență vie în cursa 
mondială a progresului tehnic, pen
tru introducerea operativă ți efici-

entă a rezultatelor cercetării științi
fice în producția materială. Astfel 
„technology" este apreciată de mulți 
englezi ca un „panaceu universal" 
pentru probleme ce grevează nu de 
azi, de ieri economia britanică cum 
sînt ritmul scăzut de creștere a pro
ductivității muncii, competitivitatea 
redusă pe piețele externe, deficit cro
nic al balanței de plăți etc.

Nu se poate spune că față de ase
menea probleme dificile s-a mani
festat resemnare. în Anglia se 
alocă pentru cercetarea științifică 
fonduri mai mari decît în orice altă 
țară din Europa occidentală — 
peste 2,5 la sută din produ
sul social brut. Corespunzător, ea 
dispune de cel mai mare poten
țial de cercetare printre statele 
vest-europene. Anglia a dobîndit un 
loc de prim rang în ramuri nodale ale 
unei economii moderne — fabricarea 
industrială a energiei nucleare, elec
tronica, industria aeronautică și spa
țială, tehnica comunicațiilor. în ce 
privește industria de ordinatoare — 
„computerele" cum li se spune a- 
colo — o cifră semnificativă : din 
5 ordinatoare instalate în Europa 
occidentală, unul funcționează în 
Marea Britanie. Ca rezultat al aces
tor strădanii — realizări remarcabile. 
Prin conlucrarea dintre minis
ter, autoritatea pentru energia ato
mică și firma producătoare s-a pus 
la punct un nou procedeu de desali
nizare a apei marine — electrodializa 
— care a permis încheierea unul 
contract pentru instalarea în Libia 
a celei mai mari întreprinderi de a- 
cest fel din lume. Paralel, ramuri 
importante ale industriei tind să se 
adapteze exigențelor modernizării. 
Recent de tot, punerea în funcțiune

Ion FINTÎNARU
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actualitatea culturală
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l trunderea în universul
’ atît de diferit contu- i rat al barocului mu- 
1 zical german — Haen- 1 del, Telemann, Ph. 

Em. Bach și francez —

Violoncelistul RADU 
ALDULESCU a prezen
tat un recital după un 
lung turneu de concer
te întreprins în centre 
muzicale cu o veche 
tradiție. A obținut reale 
succese la Londra, un
de, în afară de faptul 
că s-a distins prin ex
presivitatea gravă și 
profundă a tălmăcirilor 
sale, a fost ales și 
membru al unui presti
gios juriu. A închis 
stagiunea reputatei fi
larmonici din Berlin 
al cărei conducător 
este genialul Herbert 
von Karajan. A des
chis de curînd stagiu
nea de concerte a filar
monicii din Varșovia, a 
entuziasmat un publio 
exigent și reținut cum 
este cel din Dresda sau 
din Copenhaga, ca apoi 
să se bucure de o sin
ceră prețuire din par
tea italienilor, care nu 
o dată l-au aplaudat su 
căldură.

Radu 
numără printre 
interpreți 
răni. Tonul său 
de o aleasă 
pregnant, cu un vibra
to egal, dublat de o 
tehnică instrumentală a 
unui real talent artistic, 
cu multiple dimensiuni, 
trecînd dincolo de o- 
bișnuitele limite ale 
profesiei. Radu Aldu- 
lescu ne-a lăsat un 
șir întreg de interpre
tări, care, dacă nu a- 
veau un 
numental, 
schimb, 
profund umane.

In recitalul său, ad-

Doru POPOVICI

Aldulescu se 
marii 

contempo- 
este 

calitate,

caracter mo- 
erau în 

întotdeauna

mirabil, secondat de un 
subtil muzician și sigur 
pe discursul muzical, 
Albert Guttman, a în
fățișat cu autentică 
măiestrie — în 
audiție la noi în țară — 
„Sonata în re major" 
de Johann Christian 
Bach. A intuit admira
bil diferențele stilisti
ce ale opusului marelui 
fiu al lui Bach. care 
Împreună cu fratele 
său, tulburătorul Frie- 
deman. reprezintă ex- 
ponenți de frunte ai 
perioadei muzicale de 
tranziție dintre baroo 
și clasicism. Cu alte 
cuvinte a obținut o 
tainică osmoză între 
specificul stilului ga
lant al părților extre
me, ce anunță profetic 
pe Mozart șl Haydn și 
tragicul foarte reținut 
al Sicilianei mediane, 
care dimpotrivă, ne in
troduce pe neașteptate 
în lumea mai meditati
vă a unui Corelli. Vi
tali, Vivaldi și chiar 
Frescobaldi. A ales în 
recitalul său dificila 
„Sonată în fa major" 
— op. 99 — a aceluiași 
autor. A excelat cu pre
cădere în secțiunea len
tă — „adagio affettuo 
so“ — creind acea „me
lancolie liniștită" atît 
de specifică stilului ca
meral brahmsian. In 
„Sonata op. 4“ de Zol- 
tan Kodaly, Radu Al- 
dulescu a reliefat o no-

bilă cantabilitate, de 
un modalism diatonic, 
cuceritor, străfulgerat 
de pentatonicul cinte- 
cului popular maghiar, 
în timp ce Albert Gutt
man a suprapus cu fi
nețe o armonie suculen- 

. , tă, din care nu lipseau
PJVHa . artificiile impresioniste 

- ne referim mai ales 
la acordurile mărite, 
la intervalele de none, 
ușor insinuante și la pa
ralelismele „interzise" 
de clasici.

Un rafinament al cu
lorilor timbrale și 
monice ar 
tălmăcirea 
sonate ale 
Debussy.

Interpreții au oferit 
și un fragment — „gra 
ve" — din suita- în sti) 
antic spaniol de Gas
par Cassado, ca un pios 
Mingiu adus acestui ma
re artist iberic, ce a 
iubit cu pasiune Ro
mânia, și de la moartea 
căruia s.e împlinesc trei 
ani. Patosul muzicii și 
al interpretării îmi evo
că extaticul „cânte 
jondo", atît de apropiat 
de milenarul ritm de 
.parlando rubato" al 
doinelor noastre fre
mătătoare de dor — 
poezia aștrilor noc
turni a lut Federico 
Garcia Lorca, iar în 
momentele liniștite, a- 
usteritatea hieratică a 
pînzelor lui El Gfeco. 
sau expresia nudă s 
poemelor lui Machado 
A fost într-adevăr 
punctul culminant al 
întregului recital f

• Marți 25 noiembrie va avea 
loc vernisajul expozițiilor .• Angela 
Popa Brădean — pictură și Maria 
Cocea — sculptură, în sălile ga
leriilor de artă din 
nr. 20.

B-dul Magheiu

• „Schițe pentru 
film” se intitulează 
care Liviu Popa o 
sîmbătă, 29 noiembrie, în 
galeriilor de 
Bălcescu nr.

scenografie de 
expoziția pe 
va deschide 

sălile
Onești — B-dulartă

23

de
ar-

putea defini 
minunatei 

lui Claude

pictură Gheor- 
fi vizitată cu în-

I

• Expoziția 
ghe Lauber poate 
cepere de duminică 30 noiembrie 
în sălile galeriilor de artă din 
str. Mihai Vodă nr. 2.

Premiere teatrale

Oaspeți de prestigiu pe scena
Teatrului maghiar din Cluj

18,15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 
în continuare ; 18 ; 20,15.
• Mai periculoase decît bărbații : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9,30 ; 
11,30 , 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

ABONAMENTUL 
anul 1970 
ziarul

Reînnoiți - vă 
pentru

~„SCINTEIA“
Abonamentele se primesc la toate oficiile 

și agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali, 
difuzorii de presă din întreprinderi, instituții, școli 
etc., precum și la chioșcuri de difuzare a presei.

In cadrul schimbului cultural din. 
tre cele două țări vecine și prietene, 
Republica Populară Ungară și țara 
noastră, unui schimb de spectacole 
și trupe i-a urmat recent un turneu 
ieșit din comun în teatrul drama
tic, dar cu atît mai frecvenj în tea
trul liric : doi artiști de prestigiu ai 
Teatrului Național din Budapesta, 
regizorul și actorul Maior Tamâs, 
artist al poporului, de două ori lau
reat al premiului Kossuth și acto
rul Sinkovits Imre, laureat al pre
miului Kossutb, binecunoscut și la 
noi din filme ca „Două reprize în 
iad", sau „Caporalul șr ceilalți", au 
jucat într-un șir de șase spectacole 
ale Teatrului Maghiar de Stat din 
Cluj

Major Tamâs, care mai pune în 
scenă la Cluj un spectacol Shakes
peare, „Poveste de iarnă", a cărui 
premieră va avea loc la început. J 
lunii decembrie, a apărut în două 
roluri de factură total diferită : 
G. B. Shaw în „Dragă mincinosule" 
de Jerome Kilty și Lucifer din 
„Tragedia omului" de clasicul ma
ghiar Madâcb Imre. Sinkovits Imre 
la rîndul lui a jucat pe rind amîn- 
două rolurile principale din „Trage
dia omului" : Adam și Lucifer. 
Teatrul a oferit astfel un prilej in
teresant de a compara viziuni dife
rite asupra rolurilor jucate paralel 
de actorii autohtoni și de oaspeți. 
Major fiind și un regizor consacrat 
al „Tragediei omului", ne-a oferit 
și o variantă regizorală a. inter
pretării textului. în spectacolul în 
care <juca împreună cu partenerul 
său obișnuit. Sinkovits Imre

„Tragedia omului", cunoscută de 
publicul românesc datorită traducerii 
magistrale a lui Octavian . Goga (re
tipărită de E.L.U — 1964). este, o 
dramă filozofică de factură faustia- 
nă, legată strîns de problemele 
cial-istorice ale mijlocului de 
trecut.

Viziunea regizorală a lui Otto 
Rappaport ' se ' dovedește' captivată 
mai ales de personajul Lucifer, de 
răzvrătirea sa împotriva zeității. în

spectacolul clujean, personajul Lu
cifer este axul mișcării, lucru ce 
evidențiază un șir întreg de valen
țe ale dramei, dar simplifică totoda
tă dezbaterea etică Major Tamâs, 
cu înfățișarea sa ascetică și cu stilul 
său de interpretare concis, explicit, 
sobru de o ironie caustică și cam 
seacă, e parcă anume făcut pentru 
rolul Lucifer, „întruparea veșnicei 
tăgade". Față de cei doi interpreți ai 
rolului Lucifer din Cluj, — Kovacs

• Gyorgy, de un umanism elevat, și 
tînăru! Peterffy Gyula, tentat mai 
de grabă de trăsăturile diabolice ale 
personajului — interpretarea lui 
Major este caracterizată prin pasiu
nea dezbaterii de idei, lucru carc-1 
apropie de creatorii spectacolului 
bucureștean „Nepotul lui Rameau".

Sinkovits, la rîndul lui, acest ac
tor cuceritor prin capacitatea de a 
realiza un echilibru fericit între c- 
moție și rațiune, a întruchipat un 
,,Lucifer" mai direct, mai degajat, 
mai atașat omului pe care-l călău
zește de-a lungul destinului său. A- 
devăratul său rol este însă Adam. 
Printr-un joc subtil, el imbină vira
tele istoriei cu vîrstele individului, 
imbătrînindu-se treptat sub povara 
experienței istorice, și regăsindu'-s'e 
pe urmă matur, lucid, gata să în
frunte viața, căci „însăși lupta-i 
ținta omenirii".

în spectacolul. în care jucau a- 
mindoi. relația dintre Major și Sin
kovits arunca o lumină asupra ce-,

• leilalte posibilități de interpretare 
regizorală a textului, și anume, uni
tatea dintre cele două personaje, al 
căror dialog este de fapt zbuciumul 
interior al omului, frămîntarea sa 
între entuziasm și îndoiâlă — mo
torul mersului înainte.

In rolul Evei, actrița Vitâlyos Ildi- 
ko a dat dovadă de-o artă matură, fi
ind o parteneră inspirată și inteligen 
tă a celor doi oaspeți

în ce privește „Dragă mincino
sule" — personajele acestei piese 
sînt roluri vechi si' preferate.ale. lui 
Major Tamăs și Bisztray Măria, di
rectoarea Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj. Prin îritîlnirep. lor, prin 
dialogul de stiluri și școli reprezen
tate de cei doi interpreți. spectaco
lul a obținut o nouă tensiune și stră
lucire.

Prezența celor doi artiști buda- 
pestani pe scena clujeană a consti
tuit o. experiență artistică interesan
tă și valoroasă, 
rodnic al prieteniei și colaborării țâ
rilor și popoarelor noastre.

cinema
Îl Am două mame și doi tați : 
NFRAȚ1REA ÎNTRE POPOARE

— 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Angelica și sultanul : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, MOȘILOR — 
15,30 ; 18.
• Moartea unul birocrat: MOȘI
LOR — 20,30.
• Yo—Yo : BUZEȘTI — 20,30.
• La Nord prin Nord-Vest : 
DACIA — 8,15—20 în continuare. 
• Corabia nebunilor : BUCEGI 
— 9,15 ; 12,30 : 16,15 ; 19,30, ARTA 
— 8—16,30 în continuare ; 19,30.
• Omul care valora miliarde : 
UNIREA— 15,30 : 18, FEREN
TARI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Primul învățător : UNIREA — 
20.15.
• Cînd voi fi mort ?1 livid î 
LIRA — 15,30 ; 18 : 20,15.
• Baltagul : DRUMUL SĂRII — 
15,00 ; 17,30 ; 20. GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
e Război și pace seriile I șl n î 
COTROCENI — 15 ; 19,30.
• Viața lui Mateus : VIITORUL 
— 20,30.
• Bărbați în deplasare : CRlN- 
GAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Testamentul doctorului Ma
buse : VOLGA — 9,30—16 în con
tinuare ; 18,15 : 20,30.
• Viridiana : MIORIȚA — 9,30r; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
4 Lupii albi : POPULAR — 15.30 ; 
18.
• Vară capricioasă : POPULAR 
— 20,30.
• Un glonte pentru general 1 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• Stelele din Eger : COSMOS — 
15,30 ; 19.
• Galileo Galilei : FLACARA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta : VI- 
TAN - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Tinerețe fără bătrînețe î RA
HOVA — 15,30.
• Soarele vagabonzilor: RAHO
VA — 18 ; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
• Mica romanță de vară : PRO
GRESUL — 20,30.

• Vă place Brahms ? ; PATRIA
- 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30,
SALA PALATULUI — 17,15 (se
ria de bilete - 3071) ; 20.15 (se
ria de bilete — 3072).
• Operațiunea Lady Chaplin ; 
REPUBLICA - 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15 ; BUCUREȘTI
- 8 ; 10 ; 12,15 ; 14.30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Blow-up î CAPITOL — 9,15 ; 
12 , 15,15 ; 18 ; 20,45. CINEMA
TECA - 10 ; 12,30.
• Femeia îndărătnică : FESTI
VAL - 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30, 
FAVORIT — 10 ; 13 : 15,30 ; 18 ; 
20,30, MODERN — 9,15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Păpușa (ambele serii) : VIC
TORIA - 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Morțil rămîn tineri : CEN
TRAL - 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Paria : LUMINA — 8,45—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,45, PA
CEA — 15.45 ; 18 ; 20.15. VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
• Program pentru copil : DOINA
- 9 ; 10.
• Căldura ; DOINA — 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Fluviul și marea ; Dincolo de 
val ; Spectatori și „spectatori" ; 
Rugby : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
o In împărăția leului de argint : 
FEROVIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 , 18,30 , 21, MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45,
GLORIA — 9 : 11,15 ; 13,30 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Beru și comisarul San Anto
nio : EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA
- 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30,
FLAMURA - 9.30 ; 11,45 ; 16 ;

• Mieicun 19 noiembrie, Tea- 
ț trul „Al Davilla" din Pitești a pre

zentat în premieră pe țară come
dia muzicală „Dușmanul femeilor" 
de Virgil Stoenescu cu muzica de 
V Vasilache junior și Ștefan Ră- 
duț. Regia . Nae Cosmescu, Sceno
grafia arh. A Ivăneanu-Damaschin.
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către . creația muzicală . i 
a Renașterii,.., italiene-^ i ‘ 
De altfelt prezentarea i 
suitei instrumentale *

FORMAȚIA „CONCERTINO"
Am avut de citeva 

ori ocazia să ascultăm 
in decursul ultimei 
stagiuni seri de muzi
că de cameră de un 
meritoriu nivel artistic, 
susținute de un entu
ziast grup de tineri in
terpreți, muzicieni a- 
nimați de dorința sin
ceră de a cerceta și a 
inlesni la rindu-le pu
blicului meloman, cu
noașterea și înțelege
rea valorilor muzicale 
create de secolele pre
cedente. Cvintetul 
„Concertino" se con
stituie ca ansamblu de 
muzică barocă, a că
rui menire o repre
zintă desigur repune
rea in circulație a va
lorilor muzicii de ca
meră create pentru 
grupurile cele mai re
strânse de instrumente, 
valori aparținând seco
lelor XVII și XVIII.

Și este desigur me
ritul indubitabil al ce
lor cinci instrumentiști 
— flautistul Virgil 
Frâncu, violonistul A- 
drian Semo, violonistul 
Otto Georges Roth, 
violoncelistul Tiberiu 
Ungureanu și Nicolae 
Licareț, clavecin — în 
compania cărora a e- 
voluat soprana Emilia 
Petrescu, de a ne fi 
mijlocit tn mod adec
vat, cu multă compe
tență și dăruire, pă-

Couperin. Prezență 
permanentă și substan
țială in viața de con
certe a țării, Emilia 
Petrescu confirmă la 
fiecare întilnire cu pu
blicul, datele atît de 
prețioase ale unei for
mații de muzician mul
tilateral orientat, con
tinuu ghidat de un re
marcabil tact și înțele
gere a substanței 
zicale a lucrărilor 
măcite. tn egală 
sură interpretarea 
lor două cantate 
Haendel și Telemann 
ne-a permis aprecierea 

. unei exemplare probi
tăți artistice, a unei 
inteligențe muzicale 
vii, ihtr-o deplina a- 
derență stilistică la 
lucrări de o factură vo
cală atît de pretenți
oasă.

Față de precedente
le apariții în public ale 
formației „Concertino" 
ultimul concert a reve
lat importante calități 
de ansamblu, o efi
cientă dozare a sonori
tății generale, funcțio
nal corelată sensului și 
datelor partiturii : ne 
referim aici la cele 
două creații ale lui 
FLaendel, Trio-sonata in 
sol major, susținută cu 
mult relief dinamic, 
prestanță și aleasă cla
ritate a expresiei, sau 
cantata pentru sopra
nă. flaut și continuo, 
ambele constituind 
punctele cele mai rea
lizate ale programului, 
elocvent și deplin îm
plinite interpretativ. In

ce
de

mod cert, membrii 
formației vizează o 
permanentă ținută a 
autodepășirii momen
tului pe care-l par
curg ; căci ocolind abil 
— și totuși încă prea 
puțin manifest — 
stricta specializare pe 
stiluri, am putut as
culta în cadrul acelu
iași program Trei can
zone de Frescobaldi, 
pagini de un admira
bil colorit armonic și 
timbral, o fericită și 
din păcate singulară 
extensie a programului 
către . creația muzicală

suitei.-J,, instrumental^ 
.„Apotedză lui 'Lully" 
de Couperin, a etalat 
in afara unei evidente 
virtuozități de ansam
blu. o sigură și efi
cientă intuire a stilu
lui muzicii franceze 
preclasice.

Căci în afara nece
sităților de lărgire a 
repertoriului, de selec
tare a materialului 
muzical celui mai re
prezentativ. demn de a 
fi prezentat în con- 

, cert, în afara unor 
probleme de maleabi- 
litate a sonorității — 
in special în registrul 
mediu și acut al vio
rii, formația „Concer
tino" prezintă prețioa
se date interpretative 
și de ansamblu pe ca
re aparițiile ulterioare 
vor avea desigur me
ritul de a le confirma

Dumitru AVAKIAN
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de poezie al Radioteleviziunii
(Urmare din pag. I)

„Țăndărică" anunță 
noiembrie pre- 
„Bandiții din 
textul și moti- 
lui Tjorbjorn

pe
ale

• Teatrul
pentru duminică 30 
miera spectacolului 
Kardemomme* 
vele muzicale
Egner Regia: Maîgăreta Nicules- 
cu. Marionete : Ella Conovici. De
coruri : Mioara Buescu

• La Televiziune — veți putea 
urmări foi 27 noiembrie „Oamenii 
cavernelor" de William Saroyan, 
în românește de Catinca Ralea. 
Adaptarea și regia sînt semnate 
de Dinu Cernescu. Scenografia : 
Sorin Haber

so- 
veac

•i

,su

Scena , în interpretarea 
de stat din Oradea

din spectacolul „Michelangelo" de Al. Kirijescu, 
colectivului Teatrului de stat < ’ ~

i >

MB un pas pe drumul

numeroase scrisori primite la 
î și alte

Studioul de poezie al Radiotele
viziunii prezintă luni, 24 noiembrie 
1969, ora 19,30, în sala de concerte 
a Radioteleviziunii, al doilea spec
tacol al stagiunii 1969—1970 : VIO
RILE TOAMNEI, recital de poezie, 
muzică și euritmie. Poemele din li
teratura română și universală vor 
fi recitate de actorii : Ludovic An
tal, Leopoldina Bălănuță 
Bondoc, Ion Caramitru, 1 
tea, Emil Liptac, Matei 
Virgil Ogășanu, Eva I 
Maria Rotaru, Traian 
Dansează : Ileana Iliescu ; cîntă Ni
colae Secăreanu : la pian Nicolae 
Rădulescu. Invitațiile se găsesc la 
casa de bilete a sălii de concerte 
a Radioteleviziunii, str. Nuferilor 
63—64, telefon : 14 68 00.

i Simona 
Radu Cris- 
Gheorghiu, 
Pătrășcanu, 

Stănescu.

• Filarmonica de stat „George K- 
nescu“ (Sala Mică a Palatului) : 
Concert dat de Orchestra de ca
meră a Filarmonicii — 20. Dirijor: 
Paul Popescu.
• Opera Română : Recital vocal 
extraordinar susținut de artiștii 
corului Operei Române — clasa 
de canto a profesorului Mihall 
Arnăutu — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra’ (sala Studio) : Părinții teri
bili - 19.30.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
Iul Galy Gay — 20.
a TeatruJ Mic : Tango — 20.
o Teatrul de stat din Constanța 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" — sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Invitație la castel 
— 20.

țene, dosarul a ajuns la comisia me
dicală, iar Vasile Timofte a tost în
cadrat în gradul 11 de invaliditate. 
El n-a putut primi însă nici un drept 
băneso timp de... 7 luni l O parte 
din suma cuvenită — pe 3 luni de 
zile — o va primi retroactiv. Pentru 
a intra în posesia drepturilor bă
nești pe celelalte 4 luni sînt necesa
re, însă, o serie de demersuri, pre
cum și o hotărîre a comisiei de ju
decată Deci, ait timp irosit, alte dru
muri pe care cetățeanul este obligat 
să le facă După toate acestea, pen
sionarul, cum este și normal, va fi 
despăgubit. Fără îndoială că suma 
respectivă trebuie suportată nu de 
întreprindere ci de cei vinovați Nu
mai în felul acesta, chestiunea este 
rezolvată în mod echitabil, numai 
astfel se va pune capăt acestor aba
teri de la litera legii.

II întrebăm pe inginerul șef al în
treprinderii, Gh Bejan (pînă de cu- 
rînd conducătorul acestei unități) :

— Știați că în întreprinderea dv. 
se petrec asemenea ilegalități ?

— Nu, nu știam. De altfel, aș vrea 
să precizez un lucru . nu se poate 
arunca vina pe întreprindere în ge
neral, ci pe funcționarul care nu și-a 
făcut datoria

Răspunsul este numai în parte co
rect Intr-adevăr, de vină este func
ționarul, dar acest funcționar este 
subordonat conducerii unității, care 
trebuie să controleze cum își fac 
funcționarii datoria șl să-i pedep
sească pe cel ce se abat într-un mod 
atît de grav de la îndatoririle lor 
Dacă în conștiința unor asemenea 
conducători nu există acele resor
turi morale, civice care să-i îndem
ne la o atitudine responsabilă față 
de salariații ajunși la vîrsta pensio
nării, trebuie să li se amintească că 
sînt legi care-i ocrotesc pe salariați 
legi care prevăd sancțiuni împotri
va celor ce le nesocotesc. Asemenea 
abateri arătă că. în unele întreprin
deri. conducerile acestora au scăpat 
de sub controlul lor activitatea ser
viciului de personal. In această or
dine de Idei, ar fi util ca organele 
sindicale, direcțiile județene pentru 
probleme de muncă și ocrotiri socia
le să facă unele sondaje în întreprin
deri și instituții in vederea înlătu
rării și preîntîmpinării oricăror nere
guli de pe întreaga filieră a acordării 
dreptului la pensie.

redacție, cititorii relatează . 
aspecte. Este vorba de o serie de 
deficiențe ce se petrec la oficiile de 
asigurări sociale și pensii, cum ar 
ti lipsa de grijă la emiterea decizii
lor și la 
pensie.

Oliciul 
a depășit 
dosarului .... . .
de la întreprinderea comerțului cu 
ridicata pentru produsele metalo-

transferarea dosarelor de
de pensii al sectorului 6 
termenul de rezolvare a 

salariatei Electra Moiside,

lo, cînd în cererea mea 
că m-am stabilit în 
Cameliei 11 Bl. 31 ap 90?'

în legătură cu toate, aceste aspec
te, am avut o discuție Cu tov Anton 
Andronic, adjunct al ministrului 
muncii

— Cum explicați frecvența acestor 
situații anormale ?

— Cauzele sînt multiple. Inaihte de 
a le enunța însă, aș vrea să fac o 
remarcă din păcate, mai sînt des
tui conducători și funcționari

■

Halâsz ANNA

18,00 — Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice. Tema : Regla 
de program și controlul general. 
18,20 — Pro sau contra ? Tema : 
„Clasic șl modern" în matematică. 
18,50 — Miniaturi folclorice cu Ma
ria Haiduc, Mircea Andreescu, 
Constantin Gherghina. 19,00 — Te
lejurnalul de seară. 19,20 - Agen
da politică. 19,30 — Emisiune eco
nomică . Cu o lună Înaintea nou
lui an • ReportaJ-anchetă des
pre pregătii ea producției anului 
1970 la Combinatul de confecții și 
tricotaje București. 20,00 — Roman 
foileton — La răscruce de vînturi 
Episodul III — „Răpirea". 20,50 — 
Handbal masculin ■ Românla-Da- 
nemarca — repriza a Il-a. Trans
misiune de la Timișoara. 21,20 — 
Publicitate. Desene animate. 21,30 
Reflector. Telefoileton cotidian 
21,40 — Intre metronom și crono
metru — emistune-concurs. Trans
misiune de la Timișoara. Temele : 
„Timișoara de ieri și de azi" : 
„Beethoven". Concurențl : Lia 
Brînzeu-Teodorescu și Jean Lumo- 
vicl. Prezintă Ion Mustață. 22,30
— Telejurnalul de noapte. 22,45 — 
Scena — emisiune de actualitate 
și critică teatrală o Teatre cu 
profil stabil. • Festivalul național 
al teatrelor — etapa Craiova. 23.10
— închiderea emisiunii.

am scris clar 
Ploiești, str.

- - -l<«

Dacă nu-i ă conștiința,

chimice, mobilă și materiale de con
strucții București, cu aproape o lună 
de zile Șeta oficiului, Angela Con- 
stantinescu, ne răspunde senin, ca 
și cînd totul ar fi în ordine : „Nu 
are nimic. Pensia se va plăti re
troactiv" (I) Acest punct de vedere, 
.explică în bună măsură de ce sînt 
tratate cu atîta superficialitate cere
rile cetățenilor.

Un alt caz care pune în evidență 
practicile birocratice din activitatea 
unor funcționari de la oficiile de 
pensii ne este relatat de pensionarul 
Făgurel Mihai din Ploiești : „O dată 
cu mutarea mea din Constanța la Plo
iești am cerut Oficiului de pensii Con
stanța ca începind cu 1 octombrie a.c.. 
să-mi transfere pensia la noua adre
să La Ploiești mi s-a comunicat de 
.curînd. câ au primit dosarul meu 
dar l-au expediat oficiului de pen
sii al Sectorului 7 București, deoa- 
.'rece in adresa de la Constanța se 
menționa că eu aș locui în cartierul 
Drumul Taberei din București . Mă 
întreb, cum de a ajuns dosarul aco-

unități care socotesc că grija față 
de salariat trebuie să înceteze din 
momentul cînd aceștia își încetează 
activitatea prin pensionare Numai 
așa se explică laptul că sarcina în
tocmirii dosarelor de pensionare este 
încredințată. >n multe cazuri, unor 
funcționari necompetenți, lipsiți de 
simțul datoriei. în asemenea condiții, 
la oficiile de 
trimit dosare 
dițiile cerute 
această cauză 
nul legal de 
este depășit, creîndu-se un 
mare între încetarea raportului 
muncă și data intrării în drepturile 
de pensie.

Nu-i mai puțin adevărat că pre
vederile legii pensiilor sînt încălcate 
chiar de către unele oficii de pen
sie Sînt numeroase cazurile cînd a- 
eestea întîrzie emiterea deciziilor de 
pensie, produc încurcături la plata 
primelor drepturi de pensie sau la 
transferarea pensiilor dintr-o loca
litate în alta etc. Aceasta arată cît 
de necesar este să intensificăm in

pensii, de multe ori se 
ce nu întrunesc con- 

de legea pensiilor. Din 
se înțelege că terme- 
rezolvare a dosarelor 

decalaj 
de

continuare activitatea de îndrumare 
și control, pe întreaga filieră a re
zolvării cererilor de pensionare, care 
trebuie să recunosc că uneori n-a 
avut eficiența dorită Firește, cînd 
inspectorii ministerului nostru con
stată abateri de la normele legale, 
deliciențe în munca oficiilor, sesi
zează conducerea ministerului, care, 
la rîndul său, cere comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare res
pective — cărora le sînt subordo
nate oficiile de pensii - să ia mă 
suri pentru înlăturarea neajunsurilor 
sau abaterilor constatate și să sanc
ționeze pe cei vi novați

— Cum se achită de aceste sarcini 
după opinia dumneavoastră, comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene ?

— Trebuie subliniat că trecerea în 
subordinea consiliilor populare — ca 
organe locale de specialitate — a 
direcțiilor județene pentru proble
mele de muncă și ocrotiri sociale a 
fost de natură să creeze condiții 
pentru îmbunătățirea activității aces
tora. Au fost însă nu puține și ca
zurile cind comitetele executive ale 
consiliilor populare. în loc să intervi
nă operativ pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate, au lăsat lu
crurile să se desfășoare de la sine, 
fapt ce contribuie la perpetuarea 
neajunsurilor existente De exemplu, 
oficiul de pensii Caraș-Severin a 
tergiversat soluționarea cererii de 
transferare a pensiei unui cetățean 
timp de un an de zile; la Oficiul 
de pensii din Arad s-au săvîrșit gra
ve abateri din partea unor funcțio
nari în ce privește îndeplinirea a- 
tribuțiilor de serviciu Și într-un 
caz și în celălalt, la intervențiile 
noastre, organele județene ale con
siliilor populare respective au luat 
măsuri de întărire 9 disciplinei și in
trare a lucrurilor pe un făgaș nor
mal

Subscriem întrutotul la aceste o- 
pinii care sînt în consens cu dolean 
țele cetățenilor Trebuie avut în ve
dere faptul că pensia este un drept 
al omului, consfințit prin legile sta. 
tului nostru. Tărăgănările în acor
darea acestui drept. încălcarea nor
melor legale sînt chestiuni peste 
care nu se poate trece cu ușurință 
Pretutindeni și la toate nivelele este 
necesar să se ia asemenea măsuri 
care să excludă arbitrariul. lipsa de 
respect, de solicitudine și omenie, 
orice manifestare de birocratism.

Ați încheiat pregătirile 
pentru iernarea animalelor?

I l ____ _________ __________ „

Numai 30 la sută din cantitatea ne
cesară de material lemnos a fost a- 
sigurată prin repartiții. In rest, coo
perativele agricole s-au descurcat 
fiecare cum a putut „la mica invo- 
ială“, trimițînd oameni să taie buș
teni în alte județe, să-i care la niș
te circulare improvizate în citeva coo
perative agricole ialomițene, tramba- 
lînd lemnul de ici colo, cu foarte 
multă risipă de energie. Oare nu 
s-ar putea ca Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție să organizeze scoaterea 
buștenilor și prelucrarea pe loc a 
materialului în unitățile din zonele 
de deal și munte unde oamenii sînt 
specializați în această îndeletnicire, 
așa cum cei din Bărăgan sint mai 
familiarizați cu agrotehnica porum
bului ? S-ar evita situațiile cu to
tul anormale cind unii „ciupesc" bile, 
manele și cherestea în dauna unită
ților care au mare nevoie de ele. 
Pe de altă parte, deficitul perma
nent la lemnul de construcții rurale 
pune cu toată acuitatea problema ex
tinderii plantațiilor de salcimi și alte 
esențe lemnoase în raza fiecărei co
mune pe toate coastele, coclaurile, 
marginile de drumuri etc. pentru a 
asigura cu certitudine acoperirea ne
cesităților de perspectivă.

Una dintre problemele care ar ne
cesita o rezolvare rapidă este or
ganizarea temeinică a brigăzilor și 
echipelor de constructori. în unele 
cooperative acestea ființează numai 
cu numele. La cooperativa din Bor- 
dușani o maternitate de scroafe este 
in faza de „zidărie", iar îngrășăto- 
ria de porci nu are înveli toarea ter
minată. Consiliul de conducere aș
teaptă sprijin din afară dar nu plea
că urechea la sugestiile cooperatori
lor de a se pune la treabă meseriașii 
cooperativei care angajează lucrări 
in afară, pe cont propriu. Din a- 
ceeași cauză au rămas multe con
strucții neterminate și în coopera
tivele agricole din Radu-Negru, Cos- 

. logeni. Vlad-Țepeș etc. în aceste 
unități și in altele ar trebui ca me
seriașii să lucreze zi și noapte la 
construcțiile zootehnice, să fie spri
jiniți de toți cooperatorii care pot 
avea un mare aport la efectuarea 
diferitelor lucrări. Ținînd seama de 
întîrzierea execuției, este cazul ca a- 
cum să se mobilizeze zeci sau chiar 
sute de cooperatori pentru ca lu
crările care, în mod obișnuit, du
rează cite o vară sau un an întreg 
să se termine în citeva zile sau săp- 
tătnini. Este o cerință imperioasă de 
care depinde într-o măsură hotări- 
toare evitarea aglomerărilor de ani
male pe spații mici, în mediu vi
ciat care duce la pierderi.

Din discuțiile cu specialiștii di
recției agricole reiese că dacă în 
iarna și primăvara trecută ar fi e- 
xistat în șire furajele care mai sînt 
la ora actuală pe cîmp, s-ar fi pu
tut evita cea mai mare parte din 
pierderile înregistrate la ovine și bo
vine. Și totuși nu au fost desprinse 
concluzii practice din situațiile ivite 
cu nu prea multe luni în urmă. în 
unele cooperative, după ce s-au trans
portat știuleții, a intervenit o stare 
de relaxare, deși continuă încă să 
se afle coceni pe mii de hectare. Pen
tru cei care ignoră însemnătatea 
strîngerii. transportului și depozitării 
cocenilor amintim că aceștia însu
mează o valoare nutritivă de pină 
la 40 ta sută din cea a boabelor de 
porumb. Cum este posibil ca echi
valentul , nutritiv a mii de tone de 
porumb să fie lăsat să se degra
deze pe cimp ?

O mare însemnătate au măsurile 
pentru prepararea furajelor. La coo
perativa din Săveni, în apropierea 
grajdurilor s-a amenajat o bucătărie 
furajeră cu spațiu suficient pentru 
tocare, cu bazine de mare capaci-

; tâțft Ș,?ramurarea. și, dospire»,
nutrețurilor grosiere. Este un mijloc

11 sigur *pdntfu d' Svit’â risipa, de T i 
mări valoarea cîtorva mii de tone 
de coceni. Dovezi ale spiritului gos
podăresc se întîlnesc la fiecare pas. 
Pentru a evita pierderile, întreaga 
cantitate de fin a fost uscată pe un 
sistem de suporți de lemn care lasă 
un mare spațiu pentru circulația ae
rului la baza șirelor. Alături, un șo
pron cu pereți din plasă de sîrmă 
și acoperiș de azbociment adăposteș
te peste 180 de tone de pleavă — 
nutreț extrem de valoros în hrana 
animalelor puse Ia îngrășat.

Din datele existente la direcția a- 
gricolă rezultă că numai jumătate din 
cooperativele agricole ale județului 
dispun de bucătării furajere, dar și 
acestea cu o dotație incompletă. E- 
xistă tendința de a continua prac
tica păgubitoare de a se da ani
malelor furaje nepreparate, deși prin 
amenajări simple se pot crea spa
țiile necesare pentru tocarea, ames
tecul, înmuierea și dospirea nutre
țurilor grosiere, pentru încălzirea a- 
pei îndeosebi la maternitățile de 
scroafe.

In prezent una dintre cele mai ur
gente sarcini este punerea în func
țiune a tuturor tocătorilor mecanice, 
care în cele mai multe cooperative 
n-au mai fost utilizate din perioada 
însilozării, rămînînd în... custodie. De 
ce este nevoie de utilizarea acestora 
fără nici o intîrziere ? Anul acesta 
balanța finului este deficitară cu 30 
mii tone tn schimb nutrețurile gro
siere depășesc cu 40 la sută cerin
țele fermelor. Or, pentru a substitui 
măcar parțial finul este indicată pre
pararea nutrețurilor existente, utili
zarea eficientă a acestora. Este în
tru totul posibil să se obțină mai 
multă carne prin utilizarea furajelor 
grosiere în amestec cu suculente, 
melasă, urce etc., în rația taurine
lor puse la îngrășat.

Sînt doar citeva din nenumăratele 
modalități care pot și trebuie să fie 
valorificate penlru ca în toată peri
oada de iarnă să se realizeze pro
ducții cît mai mari în zootehnie.

Electrificarea liniei 
de cale ferată 
Filiasi-Orsova5 5

La 29 noiembrie 1969 se vor 
pune sub tensiunea de 27 000 
volți linia de contact și insta
lațiile aferente acesteia în 
continuare, de la Filiași la 
Orșova.

Construcția ei este astfel 
realizată ca să nu poată pro
voca situații care ar periclita 
viața celor ce se găsesc în 
preajma ei. Este necesar însă 
ca toți cetățenii să respecte 
cu strictețe anumite reguli a- 
tunci cînd sînt în apropierea 
rețelei de contact, a stîlpilor 
sau altor elemente din con
strucția rețelei sau din zona 
ei.

Aceste reguli se află afișate 
în gări, peroane, săli de aș
teptare și în trenuri.

ATENȚIE, calea ferată e- 
lectrificată Craiova-Filiași- 
Orșova va lucra sub tensiunea 
de 27 000 volți și prezintă pe
ricol de electrocutare pentru 
cei care nu respectă riguros 
instrucțiunile anunțate.



SCINTEIA — luni 24 noiembrie 1969 PAGINA 3

DUMINICA SPORTIVĂ
FOTBAL: divizia A RUGBI: „Cupa Națiunilor - F. I. R. A."

România - Cehoslovacia 42-6

DELEGAȚIA U.G.S.R., CONDUSĂ DE I0VAMI 
FLORIAN DÂNĂLACHE, S-A ÎNTORS

DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

REZULTATE TEHNICE
PLOIEȘTI : PETROLUL—CRIȘUL 2—1 (1—0), Au 

marcat Mocanu (min. 14) și Grozea (mm. 87), din 
penalti, pentru gazde, iar Cociș (min. 61) pentru 
orădeni.

BUCUREȘTI : DINAMO—C.F.R. CLUJ 3—1 (1—0). 
Au marcat boos (min. 20) — autogol, Dumitraclie de 
două ori (min. 54 și min. 79), ultima oară din 11 me
tri, în favoarea lui Dinamo, iar Soo (min. 85), din 
11 metri, pentru clujeni.

ARAD : U.T.A.—F.C. ARGEȘ 3—0 (2—0). A în
scris Lereter de trei ori (min. 41, 43 și 79).

BACĂU : DINAMO—JIUL 1—1 (1—0). A marcat 
Ene (min. 33) pentru localnici, Jiul egalînd printr-un 
autogol al lui Kiss (min. 56).

CLUJ : UNIVERSITATEA—RAPID 0—0.
BRAȘOV : STEAGUL ROȘU—UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 3—0 (0—0). Au marcat : Florescu (min.
50) , Ivăncescu (min 57) și Gyorfi (min. 67).

IAȘI : POLITEHNICA—A.S.A. TG. MUREȘ 4—1 
(1—0). Au marcat pentru ieșeni Moldoveanu (min
51) și Cuperman de trei ori (min. 21, min. 70, din 11 
metri și min. 87). Pentru A.S.A. a înscris Trăsnea 
(min 68)

CONSTANTA : FARUL—STEAUA 0—2 (0—1). Au 
marcat. Voinea (min. 16) și Tătaru (min. 76).

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
I. 10 goluri : DUMITRACHE (1 din 11 metri).

II. 9 goluri: OBLEMENCO (1 din II metri). 
TATARU și VOINEA (3 din 11 metri).

III. a goluri : NEAGU (Rapid) și DANIEL ENE. 
în etapa de ieri, LERETER (U.T.A.). și CUPER

MAN (Politehnica Iași) au marcat cite trei goluri 
fiecare.

CLASAMENTUL
DINAMO BUCUREȘTI 12 8 1 3 26—13 1?
RAPID 12 6 4 O 20—11 16
UNIVERSITATEA CRAIOVA 12 6 3 3 19—14 15
DINAMO BACĂU 13 3 4 4 19—16 14
JIUL 13 6 2 5 18—17 14
STEAGUL ROȘU 13 7 0 6 22—23 14
U.T.A 13 6 2 5 18—20 14
F.C. ARGEȘ 12 5 3 4 24—17 13
FARUL 13 6 1 6 16—20 13
STEAUA 11 5 2 4 28—19 12
UNIVERSITATEA CLUJ 13 3 6 4 16—16 12
PETROLUL 11 4 3 4 14—14 11
CRIȘUL 13 4 3 7 18—27 10
C.F.R. CLUJ 13 4 o 7 11—22 Iii
POLITEHNICA IAȘI 13 3 2 8 11—16 8
A.S.A. TG. MUREȘ 13 3 1 9 11—26 7

ETAPA VIITOARE
(30 noiembrie)

STEAUA—DINAMO BACĂU ; JIUL—CRIȘUL : 
RAPID—FARUL ; C.F.R. CLUJ—UNIVERSITATEA 
CRAIOVA ; POLITEHNICA IAȘI—DINAMO 
BUCUREȘTI . A.S A. TG. MUREȘ—UNIVERS!! A- 
TEA CLUJ : F.C. ARGEȘ—PETROLUL : STEAGUL 
ROȘU—U.T.A.

Miercuri, 26 noiembrie, se joacă meciul restant 
Petrolul—Steaua.

Așteptată cu viu in
teres, intilnirea Româ
nia—Cehoslovacia, des
fășurată ieri pe arena 
.Grivița Roșie", a 
marcat totodată star
tul in cea mai mare 
competiție continen
tală de rugbi, „Cupa 
Națiunilor — F.I.R.A.", 
ediția 1969—1970. Am
bele formații se intil- 
neau la București du
pă meciuri susținute in 
compania aceleiași ad
versare — echipa R. F. 
a Germaniei, — de 
care dispuseseră la 
Hamburg și la Iiano- 
vra.

Cei care au urmărit 
ieri evoluția echipei 
noastre au avut desi
gur satisfacția unei 
victorii ușoare, obți
nute printr-un ioc 
deschis — în care au 
abundat șarjele pe 
..trel-sferturi", cu des
chideri inspirate și cu 
o bună circulație a ba
lonului — oglindită de 
altfel in marele număr 
de încercări realizate.

Dacă după primele 
zece minute de joc 
scorul era egal (3—3) 
prin loviturile de pe
deapsă realizate de I- 
rimescu pentru gazde 
și Kourelc pentru oas
peți. in continuare 
Ciobănel si Suciu în

scriu trei încercări 
consecutive, iar Durbac 
stabilește scorul primei 
reprize la 19—3 prin- 
tr-o lovitură de picior 
căzută.După pauză, cei 
care atacă in continua
re sini tot jucătorii 
noștri, care, așa cum 
subliniam înainte, ma
nifestă aceeași tendin
ță către jocul de pase, 
cuutind mereu breșe in 
dispozitivul de apărare 
advers. Iar dacă sco
rul nu a luat proporții 
și mai mari, aceasta se 
datorește și faptului că 
multe încercări reali
zate n-au beneficiat de 
..transformările" nece
sare, Irimescu, Nica și 
Durbac ratlnd. uneori 
din poziții bune.

Oaspeții au redus 
din handicap tot priit-- 
t-r-o lovitură de pe
deapsă bine executată 
de către același Kbu- 
rek. astfel, că partida a 
luat sfirșlt cu scorul de 
42—6 pentru reprezen
tativa noastră.

Privind, intilnirea de 
ieri și din alt punct, tie 
vedere decît acela al 
rezultatului, se poate 
trage concluzia că jo
cul echipei noastre n-a 
convins in totală mă
sură. Trebuie avut in 
vedere, in primul rind, 
partenerul de joc. care,

deși a luptat cu con
vingere, n-a puiul fa-, 
ce mâi mult, fadlitind 
astfel jucătorilor noș
tri obținerea unui re
zultat categoric. Rug- 
biștii romani au ma
nifestat anumite slăbi
ciuni, in special în ur
mărirea unei idei tac
tice (care ieri nu s-a 
prea conturat) ca și în 
jocul la grămezile or
donate, unde tălonajul 
nostru a pierdut ma
joritatea baloanelor.

După cum se știe, în 
fața echipei noastre re
prezentative se află 
meciul cu redutabila 
formație a Frântei — 
la 14 decembrie, la 
Tarbes — cînd exame
nul pe care-l va avea 
de trecut va fi mult 
mai dificil decit parti
da de ieri. Pentru a 
obține un rezultat o- 
norabil în medul cu e- 
chipa Franței este ne
cesar ca perioada care 
a mai rămas să fie fo
losită din plin pentru 
îmbunătățirea jocului 
iu compartimentele pe 
care, desigur, antreno
rii reprezentativei 
noastre le-au găsit 
deficitare -in medul 
cu echipa Cehoslova
ciei,

M. PETRESCU

Delegația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, a făcut o vizită în această 
țară, s-a înapoiat duminică în Capi
tală.

La sosire, în Gara de Nord, dele

gația a fost intimpinată de tova
rășul Constantin Drăgan, prim-vice- 
pre.ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de secretari ai Consiliului 
Central și activiști sindicali.

Au fost prezenți Iso Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizitele ministrului comerțului exterior 
el Uniunii Sovietice

Simbătă și duminică, ministrul co
merțului exterior al Uniunii Sovie
tice, Nikolai Patolicev, care se află 
in țara noastră, a vizitat Combina
tul petrochimic de la Brazi și sta
țiunile de pe Valea Prahovei.

Cu prilejul vizitei ministrului so
vietic, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, A. V. Basov, a ofe
rit duminică un dineu in saloanele 
ambasadei.

(Agerpres)

Parafarea unui acord comercial pe termen 
lung intre România și R. F. a Germaniei

In urma tratativelor purtate la 
București, a fost parafat un acord 
comercial pe termen lung intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei și pro

tocolul privind schimburile de măr
furi intre cele două țări pe anul 
K170.

(Agerpres)

Performera etapei, echipa Steaua
BfiPID ȘI JIUL fiU CUCERIT CITE UN PUNCT IN DEPLASARE

box Șapte pugiliști români 
învingători pe ringul francez

Evenimentul etapei de duminică l-a constituit succesul echipei Steaua 
pe stadionul din Constanța. Dar să n-o considerăm această victorie drept o 
mare surpriză. Telespectatorii au putut constata, pe de-o parte, că Steaua 
s-a impus îndeajuns de categoric, printr-un joc calm și ordonat, pe de altă 
parte, că Farul nu mai este echipa în stare să forțeze rezultatul favorabil 
pe terenul propriu. în asemenea condiții, fără nici o intenție de a sub
aprecia realizarea formației bucureștene, spunem doar că scorul de Ia Con
stanța nu prea uimește. Iar de Ia Steaua așteptăm să vedem, miercuri 
cind joacă Ia Ploiești și duminica viitoare, cînd se va întrece la București 
cu dinamoviștii băcăoani, dacă este decisă să se însereze, in acest campionat, 
printre candidatele la titlul național.

Rapid, cu o apărare în care Dan, Răducanu și Lupescu toacă la nivelul 
posibilităților lor, și-a atins la Cluj scopul, care, se parc, era un rezultat 
de egalitate. în acest mod, giuleștenii se mențin în imediata apropiere a li
derului, făcîndu-ne să presupunem că un duel pasionant pentru titlul de 
toamnă se va disputa între Rapid și Dinamo București.

Conseninînd, în treacăt, faptul că U.T.A. s-a întors din nou ou fața spre 
victorie, tocmai în dauna lui F.C. Argeș, echipă ce și-a făcut în ultimul 
timp faima unui joc de mare siguranță în apărare, să arătăm că Petrolul a 
sprintat din imediata vecinătate a codașelor clasamentului. Acestea, Poli- 
tehnicjj Iași și A.S.A. Tg. Mureș, își trec mereu una alteia „lanterna roșie", 
fără a reuși să prindă din urină, deocamdată, o altă contracandidată la re
trogradare...

Din etapa de ieri, o subliniere merită Dumitrache, trecut în fruntea 
tunarilor campionatului, . o. subliniere.. merită Lereter și Cuperman pehtru 
rara performanță de a înscrie .cite trei goluri intr-un singur meci.

Clujenii au atacat continuu, Rapid
a știut să

CLUJ (prin telefon). — Spectatorii 
clujeni, prezenți în număr destul de 
mare pe stadion — aproximativ 15 060 
— au fost mulțumiți de jocul des
fășurat, mai ales în repriza . secun
dă, de către echipa studențească in 
compania Rapidului, dar nu și de 
rezultat ! Și iată de ce : trei sfer
turi din timpul de joc studenții au 
dominat autoritar, au combinat fru
mos, au obținut nu mai puțin de 13 
lovituri de colț, dar toate acțiunile 
au rămas fără rezultat pe tabela de 
marcaj. în plus, un obstacol l-au 
constituit și... barele ! Un șut pu
ternic al lui Barbu s-a lovit de bara 
laterală, in minutul 62, iar cel ex
pediat de Bungău, de bara transver
sală, în minutul 83. Studenții au în
scris și două goluri, ambele însă au 
fost anulate, pe drept, de către ar
bitru, datorită unor poziții clare de 
ofsaid.

In tot acest răstimp, unica ocazie 
mare de gol a rapidiștilor a avut loc

se apere
in minutul 72, cînd portarul studen
ților a ieșit inoportun in careu, iar 
Neagu a șutat nestingherit spre poar
ta goală 1 Dar Solomon a apărut brusc 
pe linia porții, respingînd balonul ! 
Totuși, nu putem scădea meri
tele bucureștenilor in ciștigarea unui 
punct. După felul cum s-au așezat pe 
teren și cum au acționat, rapidiștii 
și-au trădat de la bun inceput in
tenția — scor egal. Și l-au obținut, 
datorită jocului impecabil al apă
rării, în frunte cu Răducanu și cu 
Dan, cei mai buni jucători de pc te
ren. Cit privește atacul, in afara ■>- 
caziei mai sus amintite, el a ac
ționat șters, fără convingere. Unii 
jucători de la Rapid au lăsat o 
impresie neplăcută atunci cind au 
căutat „să tragă de timp", respin- 
gind și degajind mingea la intim- 
plare sau expediind-o in diferite 
părți ale stadionului, după ce arbi
trul fluierase. '

Alexandru MUREȘAN

U.T.A. se întoarce
ARAD (prin telefon). — Latente, 

speranțele și pasiunile arădenilor 
pentru reintrarea echipei lor in pri
mul eșalon al fotbalului nostru s-au 
trezit ca dintr-un somn adine dumi
nică, cind și-au văzut „băieții" la 
lucru. Nu știm dacă scorul de 3—0 
în fața echipei F. C. Argeș va ră- 
mîne un rezultat de rezistență pen
tru U.T.A. Acest lucru îl va dovedi 
viitorul. Sigur este insă faptul că e- 
chipa lui Domide a înțeles în sfîr- 
șit că are nevoie de altceva decit 
de „regrete" și „complexe de neim- 
plinire". O doză mult mai mare de 
dăruire pe teren, o concepție mai 
clară de joc, profunzime în gindi-

Divizia B
SERIA I :

Chimia Suceava — Metalul Bucu
rești 1—0 j Poiana Cîmpina — Oțe
lul Galați l—0 ; Metrom Brașov — 
Portul Constanța 1—0 ; Sportul stu
dențesc — Progresul Brăila 3—1 : 
Știința Bacău — Metalul Tîrgoviște 
3—1 ; Politehnica Galați — Flacăra 
Mpreni 2—1 ; Progresul București — 
Dunărea Giurgiu 3—0 ; Ceahlăul P. 
Neamț — Gloria Bîrlad 2—2. în cla
sament conduce PROGRESUL Bucu
rești cu 20 de puncte, urmată de 
Metalul București cu 17 puncte,

SERIA A II-A :
Chimia Rîmnicu-Vilcea — Vagonul 

Arad 1—0; Gaz Metan Mediaș — 
Metalul Hunedoara 1—0; Metalul 
Tr. Severin — Olimpia Oradea 1—0 ; 
C.F.R. Arad — Minerul Baia Mare 
1—0 ; Olimpia Satu-Mare — C.S.M. 

Reșița 2—0; Ripensia — C.S.M. Si
biu 4—1 ; Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Anina 1—0 ; . Electroputere 
Craiova — C.F.R. Timișoara 0—0. îi) 
clasament conduce RIPENSIA cu 17 
puncte, urmată de C.S.M. Sibiu, tot 
17 puncte, dar cu un golaveraj mai 
•lab.

cu fața spre victorie
rea fazelor, mai multă incisivitate — 
iată ce au reținut în primul rind 
miile de spectatori de la protago
niștii echipei lor. Finalizarea unei a- 
senlenea evoluții era ușor previzibi
lă : succesul. Acesta a fost prefigu
rat. de altfel, chiar în prima re
priză, cînd tabela de marcaj, după o 
dominare copioasă a arădenilor, ară
ta 2—0 prin golurile înscrise de Le
reter (ambele cu capul) în minutele 
41 și 43. După pauză, aspectul jo
cului — cu excepția unor atacuri fără 
„suflet" ale piteștenilor — rămînea- 
celași : atacă U.T.A., jocul său com- 
binativ dintre apărare și atac, în ge
neral, și dintre Domide și Lereter, 
în particular, avind același grad de 
periculozitate pentru poarta echipei 
F. C. Argeș. De altminteri, în mi
nutul 78, la capătul unei rafale de 
șuturi ale atacanților arădeni, parcă 
destinate reglării tirului. Lereter 
marchează cel de-al treilea gol.

După opinia noastră, fără nume
roasele decizii eronate date cu dezin
voltură de arbitru — anularea unui 

. gol al lui Moț, în prima repriză, și 
nesancționarea unui fault comis in 
careu împotriva lui Lereter, aflat in 
poziție de a marca — nu ar l’i fost 
de mirare ca scorul să ia alte pro
porții.

Nicolae BRUJAN

Succesul brașovenilor 
a pornit de la... I 

Oblemenco!
BRAȘOV (prin telefon). — Vemțr 

V la Brașov cu aureola locului al trei
lea în clasamentul provizoriu, stu
denții craioveni incepuseră partida cu 
alura unei echipe favorite, reușind ca 
in primele 45 de minute să conducă 
jocul. Ei au acționat calm și organi
zat in apărare, unde intervențiile lui 
Popa și Velea au dat încredere în
tregului angrenaj. Instalați la condu
cerea ostilităților, oaspeții au reușit 
prin dispecerul Niță să expedieze 
numeroase baloane utile spre Oble-

. .. îrietfco'^f^pfă Bălan. reiiPnttHrtnH 
sitei „virfurl" al’e lor.;/în ..min. 14 
Oblemenco a reluat pe lingă ba’-ă 
centrarea lui Bălan, pentru ca lin mi
nut mai tîrziu să fie rîndul lui Bă
lan să rateze o mare ocazie trăgind 
în Adamache de la numai 10 metri. 
Desfășurind in continuare un joc 
plăcut ochiului, craioveni) s-au bucu
rat de aplauzele celor peste 10 000 de 
spectatori, care cu greu ar fi crezut 
că vor asista la o răsturnare senza
țională a raportului de forțe. într-a- 
devăr, fotbaliștii de Ia „Steagul Roșu" 
se limitaseră în prima repriză la o 
dominare sterilă, in care singurele 
realizări ofensive aparținuseră fun
dașului Ivăncescu și mijlocașului 
Pescaru. Dar stegarii n-au vrut să 
încheie această partidă mai înainte 
cțe a ne dovedi că sint lideri incon
testabili ăi comportărilor inconstante. 
Dacă pînă acum ne reținuseră aten
ția pentru fluctuațiile mari de formă 
de la o etapă la alta, duminică aii 
realizat performanta de a fi complet 
schimbați de Ia o repriză la alta. Bra
șovenii aveau să deschidă larg „poar
ta eficacității", cu concursul lui O- 
blemenco, a cărui greșeală, din mi
nutul 50, a rupt definitiv echilibrul 
partidei. Astfel, tunarul craiovenilor 
a trimis un balon mult in urmă, 
uluindu-l pur și simplu pc fundașul 
central Mincă ; acesta a intervenit cu 
intirziere, facilitînd sprintul. lui Flo
rescu, care a înscris pe lingă Pa
puc 1 Menirea acestui gol a fost 
aceea că i-a descumpănit pe oaspeți 
in așa măsură incit fiecare șarjă a 
brașovenilor era prevestitoare de 
furtună. Stegarii au mai înscris încă 
două goluri prin Ivăncescu (min. 57) 
și Gyorfi (min. 67). dar puteau să rea
lizeze o diferență și mai măre dacă 
șutul lui Pescaru (min. 70) nu ni
merea bara și dacă Papuc nu - res
pingea printr-un reflex miraculos 
șutul puternic al lui Necula.

Ștefan FERVULESCU

PARIS <prin telefon de la trimi
sul Agerpres, P. Ochialbi). Pe rin
gul sălii de sport din localitatea 
bretonă Saint Brieuc, in fața a 
2 590 de spectatori, echipa de box a 
României (cu 4 campioni europeni 
in formație) a obținut o victorie 
clară, cu „scorul" de 8—2. în compa
nia reprezentativei Franței. Bine 
pregătiți din punct de vedere fizic, 
buni stiliști, 'după cum remarcau 
tehnicienii francezi prezenți la meci, 
românii au binemeritat succesul.

Deciziile. în ansamblu, au fost juste 
și publicul a aplaudat evoluțiile 
spectaculoase- ale românilor, din ria
dul cărora s-au remarcat in mod 
deosebit Nicolae Giju, P. Dobrescu, 
V. Silberman, I. Alexe. Singura vic
torie a gazdelor a fost realizată de 
mijlociul Gracien Tonna în dauna lui 
Gheorghe Chivăr. abandonaț în pri
ma repriză. A doua victorie înainte 
de limită a obț'nut-o Ion Covaci, 
care, trimis Ia podea în prima re
priză, a avut o puternică revenire 
in rundul doi. cînd l-a făcut K.O. pe 

;iul\ețsă'rtil său Joci le Cluern. lată-*-' 
rezultatele- tehnice ale galei. în or
dinea celor 10 categorii : Ciucă — 
Kaloufi meci nul : A. Dumitrescu — 
Cosentino meci nul : Gîju bate la

puncte pe Remond : Dobrescu în- 
v'r.ge la puncte pe Bellantonio ; Cu- 
fov bate la puncte fie Petit: Silber- 
m.tn aate- ia puncte pe Huocso 1 Co
vaci bate K.O pe le Guam: Chi
văr pierde prin abandon la Tonna : 
Monea bate la pu-nett pe Moreau ; 
Alexe bute la puncte pe Alain Vic
tor.

BENVENUTI ÎNVINGĂTOR 
PRIN K.O.

Boxerul italian Nino Benvenuti 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la categoria mijlocie, învingind 
prin K.O., in repriza a ll*a, pe Luis 
Manuel Rodriguez (S.U.A.). Meciul, 
disputat la Palatul sporturilor din 
Roma, a fost de un bun nivel și pînă 
în repriza a 10-a americanul, mai 
insistent, putea .spera încă în victo
rie. dar, cu o sclipire neașteptată. în 
rundul 1), Benvenuti a reușit, la o 
ieșire dintr-un corp la corp, să plă* 
seze un magistral croșeu di stîngfr 
exact în bărbia adversarului, care 
s-a prăbușit la podea.

întoarcerea din R. P. Ungară' 
a delegației Ministerului 

Afacerilor Interne
Delegația Ministerului Afacerilor 

Interne, condusă de ministrul Cor
nel Onescu, care, la invitația minis
trului afacerilor interne al R. P. 
Ungare, Benkei Andras, a făcut o 
vizită in această țară, s-a înapoiat 
duminică seara în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost intimpinată de Io
nel Gal și Alexandru Dănescu, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor in
terne, de membri. ai colegiului mi
nisterului.

Erau de față reprezentanți ai Am
basadei Ungariei la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

PRONOSPORT

„U" Cluj—Rapid 0—0 x
Steagul roșu — „U“ Craiova 3—0 1
Farul — Steaua 0—2 2
Dinamo Bacău — Jiu) 1—1 X
U. T. Arad — F. C. Argeș 3—0 1
Politehnica Iași—A.S.A.

Tg. Mureș 4—1 1
Petrolul — Crișul 3—1 1
Dinamo București — C.F.R.

Cluj 3—IT
Genoa — Reggina 1—3 2
Mantova — Catanzaro 4-—'0 1
Monza — Pisa I—0 1
Perugia — Catania 3—1 1
Arezzo — Varese 1—2 2

HANDBAL; „Trofeul Carpati 1969"

Avanpremieră a „mondialelor"
TIMIȘOARA (prin telefon). — încă 

3 luni piuă la al 7-lea campionat 
mondial. E mult, e puțin ? Răspun
sul, care, firește, poate Ci diferit, 
n-are, credem, o prea mare impor
tanță, și îl dau handbaliștii și antre
norii lor. Ceea ce este cert e faptul 
că febra dinaintea marii confruntări 
a început să atingă valori ridicate. 
Candidatele la cele 12 locuri libere din 
turneul final al C.M. au și disputat 
meciurile-tur din preliminarii. Aici, 
la Timișoara, cu ocazia jubileului 
„Trofeul Carpați" (a X-a ediție), se 
află spre o verificare a forțelor '3 
din cele 4 echipe calificate din oli- 
ciu pentru faza finală a „mondia
lelor" : Danemarca, România— ocu
pante. în această ordine, ale locurilor 
î I și III ale C.M. din Suedia — și 
Franța, ca țară organizatoare a noii 
ediții a „mondialelor". Acestora 
li se adaugă echipele reprezenta
tive, ale Suediei (deținătoarea ti
tlului suprem în 1954 și 1958). 
Poloniei, precum 1 și formațiile 
de „cădeți" ale Ungariei. Iugoslaviei 
și României. început simbătă sub 
cele mai promițătoare auspicii — 
organizare excelentă, succes total d ■ 
public, dispute dirze, echilibru âj 
forțe — turneul a continuat, ieri dună 
amiază, în aceeași ambianță speci
fică marilor confruntări sportive !n- 
ternaționale.

Făcînd. momentan, abstracție de 
rezultatele tehnice ale zilei. vnm 
sublinia că. la . ediția franceză a 
Campionatului mondial, handbalul 
românesc speră să recucerească su
premația în lume.

Acum, la Timișoara, osatura echi
pei noastre sste practic aceeași cu

care și-a asigurat succesul final în 
„TOURNO1 DE FRANCE" (martie 
a. c.). Penu, Oțelea, Gruia, Gațu, Gu- 
neș, ■ Lieu, Moldovan sînt din nou 
printre titularii ,naționalei". Antre
norii speră, de altfel, să nu fie ne- 
voiți să opereze modificări substan
țiale ’n. componența lotului. Totuși, 
de circumstanță, unii dintre . compo
nent! i actualei echipe B rămîn în ve- 
cierile selecționerilor. Se pare că toc
mai spiritul de prevedere (și nicide
cum nehotărîrea) a determinat forul 
federal să prezinte la . „Trofeul Car- 
pați" și o echipă reprezentativă se
cundă. alcătuită și pregătită ca atare, 
în locul obișnuitei echine de speranțe, 
formată exclusiv din tineri sub 23 de 
Uni. De altfel, se observă că garnitu
rile maghiară și iugoslavă, aflate la 
Timișoara, apar ca rezervoarele 
directe pentru echipele prilîie respec
tive. Tn selecționata B a Ungariei, 
de .pildă, se află jucători care au fi- 
g.irat și e foarte posibil să mai figu
reze in lotul A. Unul dintre ei este 
Stiller (da 23 de ori in echipa A), re
marcabil în jocul defensiv,, om de 
bază în recentul meci al Ungariei cu 
Bulgaria (29—11). din preliminariile 
C. M.

Principale favorite la „Trofeul Cai- 
pați" rămin totuși echipele României. 
Danemarcei (în grupa A). Suediei și 
oarecum Iugoslaviei (în grupa B).

Ion OUMITRIU
Rezultate înregistrate ieri seară : 

Danemarca—Franța 23—21 (13—13) ; 
Iugoslavia—Polonia 17—16 (12—9) ;
Suedia—România B 17—11 (7—9) ; 
România—Ungaria 18—9 (7—3).

Duminică după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind din Franța, dele
gația Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
condusă de tov. Gheorghe Petrescu, 

. secretar al Consiliului Central, care 
a participat la luorările celui de-al 
37-lea Congres al Confederației Ge- 

i nerale «..Muncii din Franța, ce a avut 
loc între16 și 21 noiembrie.

I La sosire, jie aeroportul Băneasa, 
delegația a fost Intimpinată de tov. 
Dumitru Gheorghiu, secretar al Con
siliului Central, de activiști ai Consi
liului Central al U.G.S.R.

★
Delegația Societății inginerilor ame

ricani, condusă de Philipp S. Myers, 
de la Universitatea din Wisconsin, 
care, la invitația Institutului politeh
nic din București, a întreprins o că
lătorie în țara noastră, a vizitat sîm- 
bătă și duminică orașele Brașov și 
Curtea de Argeș. însoțiți de prof. dr. 
docent George Bărăneseu, membru 
corespondent al Academiei/ rectorul 
Institutului politehnic bucureștean, 
oaspeții americani au vizitat institu
ții de învățămînt superior, întreprin
deri din Brașov. Hidrocentrala de pe 
Argeș și monumente istorice și cultu
rale de pe Valea Prahovei.

La semicentenarul 
unor licee

La Bacău au avut loc duminică 
manifestări consacrate sărbătoririi 
împlinirii a 50 de ani de la înființarea 
liceului pedagogic. Cu acest prilej a 
fost dezvelită o placă comemorativă 
și s-a deschis o expoziție de fotogra
fii, care înfățișează drumul parcurs 
de-a lungul celor cinci decenii de 
acest lăcaș de învățămînt.

Asemenea manifestări au avut loe 
și la Șimleul Silvaniei, fiind consa
crate aniversării unei jumătăți da 
veac de la înființarea liceului din lo
calitate. Festivitatea a început sîm- 
bătă cu o sesiune de comunicări ști
ințifice. Duminică a avut loc cere
monia dezvelirii unei plăci comemo
rative și a unui bust al lui Simion 
Bărnuțiu. Tot aici a fost deschisă, da 
asemenea, și o expoziție documentară.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, p'articipanții la festivități au 
adresat telegrame Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care se aduc calde mulțumiri parti
dului și stalului pentru grija perma
nentă acordată dezvoltării învăță- 
mîntului. în telegrame, cadrele di
dactice și elevii celor două licee își 
exprimă angajamentul ferm de a-și 
dedica întreaga lor pricepere și pa
siune instruirii și educării tinerelor 
generații de constructori ai socialis
mului, ridicării continue a nivelului

■ învățămîntului în vederea înfăptuirii ., 
Sarcinilor-trasate.-școlii și slujitorilor .. 

i„r;.ei de-rDirecti'Vele,.>c-elui de-al X-lea--.« 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 26 și 27 noiembrie a.c. Jn țară : 
Vremea în curs de răcife. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi slabe 
locale, mai frecvente în sud-vestul 
țării. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între — 3 
și +7 grade, iar maximele între 5 și 
15 grade. Ceață locală. In București: 
Vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Ploaie slabă. Vînt po
trivit. Temperatura in scăder» 
ușoară.

PUNCTE DEFICITARE
(Urmare din par. I)

Un microcosmos al obiectelor cotidiene
(Urmare din pag. I)

rată cu o gamă tot mai lar
gă de bunuri de consum, 
iar industriei; textile i-au 
fost furnizate numeroase 
accesorii și pițse de schimb. 
Pe de altă parte, contribu
ția întreprinderii „Flaro" 
s-a făcut simțită și prin 
înlocuirea unor produse ce 
se aduceau din import. Aici 
s-a reușit să se introducă 
în fabricație, produse ca : 
tindechi; cursori, garnituri 
rigide, portbobine. penițe 
pentru stilouri, mine pas
tă. pixuri etc Ingeniozita
tea colectivului s-a afirmat 
și în direcția înlocuirii unor 
materiale, fără a se știrbi 
caracteristicii^ tehnice ale 
produselor, în unele cazuri 
sporindu-li-se performan
tele

„Avem oameni destoinici 
și buni meseriași" — iată 
remarca — auzită cel mai 
des. Nouă din zece aici s-au 
format profesional. Atașa

mentul față de colectivul în 
care au crescut, aliat cu 
ingeniozitatea, se materia
lizează și în faptul că efi
ciența economică a inova
țiilor aplicate depășește va
loarea de 12 milioane lei. 
Numărul inovatorilor, al 
inventatorilor e de ordinul 
sutelor.

în timp ce răsfoiam im
punătorul catalog în care 
sint cuprinse produsele în
treprinderii, mi-am arun
cat ochii pe ecranul televi
zorului din preajmă. Brusc, 
mi-am adus aminte că. la 
venire, tot astfel urmări
sem în treacăt un reportaj 
dintr-o modernă hală in
dustrială. unde un șir de 
mașini strălucitoare zămis- 
ieau într-un tempo de me
tronom ple«e de o mare 
varietate de forme și di
mensiuni. Și mi-am dat 
seama că reportajul de la 
acea oră matinală nu era 
altceva decît transmisia „în 
direct" a unei activități ce 
se desfășura febril la cîte-

va sute de metri de locul 
unde mă aflam I Micul e- 
cran nu era altceva decit 
un „hublou" prin care ac
tivitatea secției se lăsa ob
servată de la distanță. Am 
plecat într-aeolo, spre sec
țiile de stilouri și flori ar
tificiale.

— Știți că tocul rezervor 
a fost inventat de un ro
mân ? îmi comunică mg. 
Erwin Wăchter, șeful ser
viciului constructor-șef. Da. 
e vorba de Petrache Poe- 
naru, un pedagog iluminist 
care, pe cind studia poli
tehnica la Paris, a făcut a- 
ceastă invenție, brevetată 
de guvernul francez în mai 
1827.

Mi s-a părut cu atît mai 
firesc, pe temeiul acestei 
tradiții, să aflu că produ
cem anual 1 300 000 stilouri 
cu cerneală (în 14 sortimen
te), 6 000 000 stilouri cu 
pastă (in 9 sortimente) și 
10 milioane mine de pix.

Atelierul de flori din 
mase plastice seamănă cu e

seră. 40 de specii florale ! 
Fetele care lucrează în a- 
ceastă „grădină" industria
la (în fapt, veritabil atelier 

-de creație) stîrneșc un flux 
de primăvară veșnică. Sub 
pielița frunzelor și petale
lor — născută in retortei? 
chimiei — simți pulsind 
seva trandafirilor, a ane
monelor. a macilor, garoa
felor și lalelelor, înmires
mate eu parfum natural. 
Flori ce nu se veștejesc 
niciodată... Sînt aici, des
prinse parcă din decorul lor 
natural și gata să împodo
bească interioarele. Un pro
dus pe care fabrica îl ex
portă în peste 10 țări.

,.Flaro“-Sibiu este locul 
unde se produc acele „ni
micuri" cotidiene,, indispen
sabile omului O marcă de 
nrestigiu care parafează cu 
hărnicia* unor, miini mește
re miile de obiecte născute 
în „microcosmosul" indus
trial de pa malul stîng al 
Cibinului.

nea tov. loan KBrnioczky, inginer-șef 
ăl centralei, în exploatări există in
teres pentru nou, pentru promovarea 
metodelor moderne de extracție a 
cărbunelui Acest interes nu este, 
însă, sprijinit sulicient de minister. 
La exploatarea Paroșem, spre exem
plu, s-au pregătit anumite abataje 
pentru extracția cărbunelui cu com
bina și susținerea metalică, dar asi
gurarea cu stîlpi metalici a întîrziat 
extrem de mult, astfel că întreaga 
pregătire făcută a tost practic aban
donată Este încă scăzut, în toate ex
ploatările din acest bazin, gradul de 
mecanizare a muncii la operațiile de 
încărcat și- la alte lucrări. Creșterea 
mecanizării muncii se impune cu atit 
mai mult, cu cit pe această cale se 
poate compensa, în mare parte, lipsă 
de personal.

. Referitor la deficitul de cadre ca
lificate de muncitori, trebuie spus că 
acesta este generat de rnulți factori 
— organizarea slabă a muncii la 
unele puncte de lucru, transportul 
.defectuos în comun spre exploatări, 
lipsa de locuri de cazare în căminele 
pentru tinerii muncitori și aprovizio
narea uneori nesatisfăcătoare a loca
lităților miniere din Valea Jiului, ne
ajunsuri care întrețin fluctuația ri
dicată a forței de muncă.

— încă în urmă cu doi ani s-au 
examinat o serie de aspecte esențiale 
privind asigurarea și stabilizarea 
torței în muncă în industria noastră 
minieră -- ne-a spus tov. David La
zar, prim-secretar a! Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R. în a- 
cest sens, cunoaștem că Ministerul 
Minelor a întocmit unele studii și 
propuneri. Apreciem că față de im
portanța majoră a acestei probleme 
se întârzie prea mult rezolvarea ei 
practică.

Observația aceasta privește nu nu
mai Ministerul Minelor, ci și Minis
terul Muncii și alte organe economi
ce centrale, care trebuie să se pro
nunțe neîntfrziat asupra măsurilor 
cuvenite în acest important domeniu. 
Precizăm, însă, că nici forța de mun
că existentă nu este utilizată cores
punzător. Numai în primele trei tri
mestre din acest an au fost înregis
trate, în unitățile Centralei cărbu
nelui Petroșani, peste 25 000 om-zile 
absențe motivate și 30 000 om-zile ab
sențe nemotivate. Un calcul arată că 
în timpul neutilizat datorită absențe
lor, învoirilor și altor cauze se pu
teau extrage în plus zeci de mii de 
tone de cărbune. De aceea, lupta 
pentru întărirea disciplinei în pro

ducție și în muncă, pentru utilizarea 
productivă, eficientă, a celor 8 ore 
din timpul zilnic de lucru (cite ore 
nu se pierd acum tn zadar dintr-o 
proastă organizare a muncii și defec
tuoasă aprovizionare cu materiale ?) 
trebuie să constituie un principal o- 
biectiv al activității cadrelor de con
ducere.din centrală și exploatări, al 
organizațiilor de partid, sindicale și 
U.T.C.

După cum ne relata primul secre
tar al comitetului municipal de par
tid, necesitatea ajutorului dat la fața 
locului, în subteran, brigăzilor de 
mineri este deosebit de presantă. în. 
această privință, trebuie avut. în ve
dere faptul că circa un sfert din bri
găzile de. mineri din Valea Jiului 
nu-și îndeplinesc sarcinile de plan, 
ceea ce afectează atît nivelul pro
ducției. cit și câștigurile minerilor 
respectivi Merită apreciată, în acest 
sens, inițiativa comitetului municipal 
de partid, care a cerut atît cadrelor 
tehnice și economice din centrală și 
exploatai i. cit și activiștilor de par
tid să-și desfășoare un timp cit mai 
mare din activitatea lor în mine, a- 
colo unde se hotărăște soarta înde
plinirii planuluj, să ajute nemijlocit 
în organizarea și conducerea produc
ției, la aplicarea obiectivelor politice 
și organizatorice stabilite pentru în
făptuirea sarcinilor economice. Mă
sura nu trebuie socotită ca o inter
venție de moment, pentru asigurarea 
îndeplinirii planului pe 1969, ci ca o 
cerință permanentă a muncii rodnica 
în exploatările miniere.

Stă in puterea colectivelor unități
lor din cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani ca activitatea lor să se îm
bunătățească. pentru ca prevederile 
planului de stat, din acest an, să fie 
realizate. Problemele recrutării și 
stabilizării forței de muncă, utilizării 
complete a timpului de lucru, redu
cerii efectivelor la activitățile auxi
liare < de deservire, asigurării și fo
losirii intensive a utilajelor tehnolo
gice, ale aprovizionării la timp cu 
materiale și piese de schimb, pregă
tirii liniei de Iront și întreținerii co
respunzătoare a lucrărilor miniere, 
organizării superioare a muncii in 
subteran — toate acestea sînt coordo
nate esențiale ale eforturilor cadre
lor din acest mare bazin carbonifer 
al țării, ale sprijinului pe care Mi
nisterul Minelor trebuie șă-1 acorde 
centralei industriale și întreprinde
rilor din Valea Jiului. Numai astfel 
vor fi învinse dificultățile întîmpina- 
te de unele din aceste întreprinderi, 
vor fi create condițiile realizării in
tegrale a planului pe 1969 și în 
1970 — ultimul an al cincinalului.

« . k



viața internațională
ÎN PREAJMA REUNIUNII LA NIVEL ÎNALT BUDAPESTA

A „CELOR ȘASE"

DECLARAȚII ÎN PROBLEMA ADERĂRII
ANGLIEI LA PIAȚA COMUNĂ

PARIS 23 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută duminică la Stras
bourg, premierul francez Jacques 
Chaban-Delmas a reamintit că, po
trivit convenției celor șase țări 
membre ale Pieței comune, va tre
bui să se aștepte încheierea perioa
dei de tranziție de 10 ani și apoi să 
se pună în discuție problema dez
voltării viitoare a comunității, 
clusiv aceea a admiterii 
membri în C.E.E.

Deschiderea celuiLa sesiunea Consiliului pe întreaga Indie 
al partidului Congresul Național IndianConferința internațională » » 

pentru drepturile copilului 
și-a încheiat lucrările

BUDAPESTA 23. — Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite . Du
minică la Budapesta s-au încheiat 
lucrările conferinței internaționale 
pentru drepturile copilului, organizată 
de Comitetul internațional al miș
cării de copii și adolescenți de pe 
lingă F.M.T.D. cu prilejul împlinirii 
a 10 ani de la adoptarea de către 
O.N.U. a Declarației drepturilor copi
lului. Conferința a dezbătut unele 
dintre cele mai importante aspecte 
ale problemelor ce trebuie să se afle 
în atenția organizațiilor, organisme
lor și forțelor ce militează pe plan 
internațional pentru asigurarea unui 
viitor fericit, liber și prosper al ge
nerațiilor tinere. Conferința a adop
tat în acest sens un apel chemînd la 
respeotarea principiilo-r cartei drep
turilor copilului. Conferința a 
primit cu deosebit interes ini
țiativa Consiliului național al or
ganizațiilor pionierilor din România 
de a organiza în anul viitor la 
București, sub auspiciile C.I.M.E.A., 
o conferință și expoziție internațio
nală pe tema „Copilul în fața dez
voltării tehnicii contemporane", a- 
ceasta oferind posibilități favorabile 
pentru o intensificare a cooperării 
internaționale în domeniu) educări 
și pregătirii pentru viață a tinerei 
generații.

Consiliul național al organizațiilor 
pionierilor din România a fost repre
zentat la conferință de o delegație 
condusă de Virgil Radulian, președin
tele consiliului, adjunct al ministru
lui învățămînt.ului.

Aripa de stingă
de-al XIV-lea Congres 

al P. C. din Chile
SANTIAGO DE CHILE 23 (A- 

gerpres). — Duminică au început 
la Santiago de Chile lucrările ce
lui de-al XIV-lea Congres al Par
tidului Comunist din Chile. Con
gresul va examina raportul Comi
tetului Central, proiectul noului 
program și modificări în statutul 
partidului și va alege noul Comi
tet Central al partidului. Secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan, a prezentat rapor
tul „Puterea populară, singura al
ternativă patriotică și revoluțio
nară".

La lucrările congresului participă 
delegații ale partidelor comuniste

și muncitorești din mai multe țări. 
Din partea Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român parti
cipă o delegație condusă de tova
rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

★
La sosirea la Santiago de Chile, 

delegația C.C. al P.C.R. a fost în- 
tîmpinată de Orlando Millas și 
Manuel Cantero, membri ai Co
misiei politice a C.C. al P.C. din 
Chile, de deputați în parlamentul 
chilian. Au fost prezenți ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Chile, Vasile Dumitrescu, 
precum și membri ai ambasadei.

și-a întărit pozițiile
mod serios intrarea Marii Britanii 
în Piața comună", a declarat can
celarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, intr-un interviu acordat 
ziarului „Observer". Willy Brandt 
a subliniat că data începerii nego
cierilor privind aderarea Angliei 
la C.E.E. nu este problema cea 
mai importantă ; „ceea ce contează 
este de a se hotărî începerea aces
tor discuții". El a relevat că pro
blema admiterii de noi membri 
în cadrul Pieței comune este strîns 
legată de cea a soluționării unor 
anumite chestiuni privitoare 
politica agricolă comună.

DELHI 23 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările Comitetului 
pe întreaga Indie al partidului Con
gresul National Indian, El s-a întru
nit pentru a examina situația creată 
ca urmare a acțiunilor aripii de 
dreapta, care a hotărît în mod unila
teral excluderea premierului Indira 
Gandhi din partid și a încercat să 
treacă prin parlament un vot de ne
încredere în actualul guvern. Delegații 
au aprobat o rezoluție prezentată de 
președintele ad-interim al partidului, 
Subramaniam, reales în locul lui Ni
jalingappa, prin care au fost scoși din 
Comitetul Executiv al partidului alți

Apollo-12
în PacificFrankfurt pa Main (Republica Federală a Germaniei). Demonstrație îm

potriva continuării războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Participanții au 
cerut retragerea imediată a tuturor trupelor americane de pe teritoriul Viet

namului de sud

*

LONDRA 23 (Agerpres). 
„Franța este gata să discute

✓

amerizeaza

ORIENTUL APROPIAT
@ MINIȘTRII ARABI Al AFACERILOR EXTERNE SE VOR ÎN
TRUNI LA 18 DECEMBRIE ® TUNISIA ESTE ÎN PRINCIPIU 
DE ACORD SĂ PARTICIPE LA REUNIUNEA ARABĂ LA NIVEL 

ÎNALT • PROCESUL DE LA AMMAN

CAIRO. — Cotidianul egiptean 
„Rose El-Youssef“‘ informează că: mi
niștrii arabi ai afacerilor externe se 
vor întruni la 18 decembrie pentru 
a pregăti ordinea de zi a reuniunii 
la nivel înalt a țărilor arabe. Reu
niunea șefilor de state arabe, con
vocată de Consiliul.....................' ’
gii Arabe, urmează 
că Ia 20 decembrie 
rocană.

Apărării al Li
să se întruneas- 
în capitala tna-

bru în Comitetul Executiv Suprem al 
■" Uniunii Socialiste Arabe, a confirmat 

că Joseph Sisco, asistent al secre
tarului de stat al S.U.A., va face o 
vizită la Cairo, unde va avea con
vorbiri cu membri ai guvernului e- 
giptean asupra problemelor referi
toare la situația din Orientul Apro
piat, relatează agenția M.E.N.

*

TUNIS. — Tunisia este în prin
cipiu de 
conferința ___ .
programată pentru luna decembrie la 
Rabat, au anunțat surse oficiale tu
nisiene citate de agenția Reuter. în 
legătură cu aceasta s-a menționat că 
guvernul tunisian urmează să ini
țieze o serie de contacte diploma
tice cu țările interesate în vederea 
examinării unor probleme privitoa
re la ordinea de zi a acestei confe
rințe.

acord să participe la 
arabă la nivel înalt,

★
CAIRO. — Anwar El Sadat, mem-

★

AMMAN. — La Curtea Militară din 
Amman a început procesul intentat 
unui grup de 16 persoane, militari 
și civili, sub acuzația de tentativă 
de răsturnare a regimului regelui 
Hussein al Iordaniei. Din cei 16 acu
zați, 7 sînt judecați în contumacie. Ini
țiatorii tentativei de lovitură de 
sint membri ai organizației „Al 
hrir" („Eliberarea"), condusă de 
kieddine Al Nabahani, aflat în 
zent în exil. Potrivit surselor iorda- 
niene, acesta s-ar fi aflat în legă
tură cu mai mulți ofițeri ai ar
matei iordaniene care urmau să 
participe la complot.

stat 
Ta- 
Ta- 
pre-

Cei trei cosmonauți americani, Char
les Conrad, Richard Gordon și Alan 
Bean, care își continuă drumul spre 
Pămînt la bordul lui „Yankee Clipper", 
s-au culcat sîmbătă la ora 24,00 (ora 
Bucureștiului), după o zi calmă.

In timpul zilei, cei trei eroi spațiali 
au efectuat diferite observații astrono
mice și au avut un lung dialog cu 
grupul de geologi de la Houston, 
în cadrul dialogului, Conrad și Bean 
au anunțat că pe Lună obiectele își 
schimbă culoarea din oră în oră, în 
funcție de unghiul sub care cad razele 
solare. Din acest motiv, cei doi astro
nauți au comunicat pe Pămînt că epava 
lui „Suroeyor-3“ și-a schimbat culoa
rea de la alb la cafeniu. De asemenea, 
ei au remarcat că în regiunea de pe 
Selena în care a alunizat modulul există 
trei categorii de teren: unul tare, 
brăzdat de multe „zgîrieturi", al doi
lea acoperit de un praf cu granule 
mari, presărat parcă cu mari picături 
de apă, și, în sfîrșit, un al treilea, com
pus dintr-un praf foarte fin.

Intr-o convorbire pe care au avut-o 
cu Centrul de control de la Houston, 
înainte de a-și începe repausul, cei trei 
astronauți au anunțat că încăperea lor 
este invadată de pulbere de pe Lună 
și că au fost nevoiți să recurgă la 
hapuri contra tulburărilor respiratorii. 
„Este plin de praf aici. Este de ne
crezut", a declarat Charles Conrad, 
comandantul navei. Controlorul
serviciu de la centrul din Houston le-a 
răspuns : „Nu vă neliniștiți. Serviciul 
nostru medical pregătește pentru voi 
un tratament contra silicozei".

Cursa britanică pentru „Technology
și cooperarea internațională

(Urmare din pag. I)

a unui convertizor puternic în por
tul Talbot, special amenajat, marca 
înlocuirea pe scară largă a sistemu
lui de fabricare a oțelului în cup
toare Martin cu instalația pe bază 
de oxigen — procedeu menit să ri
dice considerabil producția și pro
ductivitatea în domeniul oțelului.

Efortul întreprins în aceste di
recții, combinat cu programul de 
„austeritate" în consumul intern și 
cu măsuri severe de ordin finan
ciar, nu a rămas fără urmări. Am 
putut să constat la conferința labu
ristă de la Brighton sentimentul de 
„ușurare" pe care l-a produs anun
țarea veștii că pentru prima oară 
după 8 ani, balanța de plăți pe pri
mul semestru a fost activă. Unul 
din factorii care și-au spus cuvîntul 
în obținerea acestui rezultat a fost 
— cum s-a spus atunci — „victoria 
tehnologiei . asupra rutinei". în a- 
celași timp, s-a recunoscut deschis că 
accentul pus pe tehnologie și automa
tizare are, în condițiile din Anglia, 
implicații serioase, pe plan social și 
economic. In plus, mulți se întrebau 
dacă „boomul" ivit în comerțul ex
terior nu are doar un caracter con
juncture! și preveneau în privința 
iluziilor, căci — ne spunea J. Rădice 
de la revista „Economist" — legile 
concurenței sînt implacabile. Eco
nomia engleză simte în permanență, 
bătînd în spate, suflul rece a ceea 
ce în lumea anglo-saxonă se cheamă 
..technological gap", iar francezii au 
denumit „Ie defi americain" („sfida
rea americană"), adică decalajul din
tre S.U.A. și celelalte țări vest-eu- 
ropene. E adevărat că Anglia a dez
voltat considerabil ramura „compu
terelor", dar nu e mai puțin adevărat 
că raportul față de S.U.A. este de 
aproximativ 1 la 20. Și nu numai 
atît. Cu două zile înainte de emi
siunea televizată de care am amintit,

citeam în „Times" : „Pînă acum pa
tru ani, industria electronică brita
nică era concurată in special de Sta
tele Unite, tn prezent, Japonia și 
Germania (vestică) au devenit rivali 
serioși, iar Franța și Italia se dez
voltă rapid. Acest fapt prevestește 
o înmulțire a dificultăților in viitor".

Iată atîția factori care pun cu a- 
cuitate în fața Angliei problema gă
sirii unor soluții de perspectivă, 
care să asigure creșterea economică 
și stabilitatea comerțului ei exte
rior. Ele sînt căutate nu numai în 
direcția perseverării în vechea ei 
vocație comercială, dar și în aceea de 
competitor în cursa mondială pentru 
progres tehnic. De aici, rolul sporit 
ce s-a atribuit „superministerului" 
tehnologiei. De aici și preocuparea 
pentru lărgirea cooperării econo
mice și în alte domenii, care și-a 
găsit reflectarea — într-un mod con
cret și eficient — în acordurile de 
cooperare încheiate cu unele țări so
cialiste și cu alte state extraeuro- 
pene.

tn această ordine de idei este sem
nificativă evoluția relațiilor multilate
rale dintre Anglia și țara noastră, 
înscrise în planul coexistenței paș
nice între țări cu orînduiri sociale di
ferite, bazate pe principiile avantaju
lui reciproc și egalității în drepturi, 
relațiile economice româno-engleze au 
cunoscut, mai ales în ultimii ani, un 
curs continuu ascendent, cu frumoa
se perspective de dezvoltare. In aces
te aprecieri — pe care le-ăm auzit evo
cate adesea în Anglia — se are, de
sigur, în vedere dinamica generală a 
schimburilor economice, al căror vo
lum este în prezent de circa 5 ori 
mai mare decît la începutul acestui 
deceniu. Se are în vedere și diver
sificarea nomenclatorului de mărfuri 
schimbate. Dar. ceea ce consider că 
merită relevat în mod deosebit. în

ret că nu va precupeți nici un efort 
pentru a înnoi și pentru a însufleți 
partidul Congresul Național Indian. 
Gruparea de dreapta din cadrul par
tidului a subminat înfăptuirea poli
ticii partidului Congresul Național 
Indian și întreaga sa activitate a fost 
îndreptată spre dezbinarea partidului 
și slăbirea legăturilor lui ou masele. 
Lucrările Comitetului pe întreaga 
Indie au demonstrat că încercările 
grupării elementelor de dreapta con
stituite în „Partidul .Congresului" 
condus de fostul președinte Nijalin- 
gappa au eșuat.

10 membri pentru activitate potrivni
că politicii guvernului premierului 
Indira Gandhi. Comitetul a invalidat, 
de asemenea, toate măsurile discipli
nare adoptate anterior împotriva pre
mierului Indira Gandhi de către 
S Nijalingappa. Dip Delhi, agențiile 
de presă informează că Indira Gandhi 
a fost confirmată de către Comitetul 
pe întreaga Indie în calitate de pre
ședinte al grupului parlamentar al 
partidului Congresul Național Indian. 
Duminică, Comitetul pe întreaga In
die a ales pentru perioada de tran
ziție noua componență a Comitetului 
Executiv al partidului, din care fac 
parte, printre alții, președintele ad- 
interim al partidului, Subramaniam,' 
Indira Gandhi. S Reddy și alții,

în cuvîntarea rostită la sesiune, 
premierul Indira Gandhi a decla-

Duminică dimineața, în jurul orei 10, 
cei trei astronauți ai navei spațiale 
„Apollo-12" și-au întrerupt repausul.

Programul de activitate, prevă
zut pentru această zi, a constat din ci- 
teva experiențe de navigație și opera
țiuni de observație, precum și din unele 
„treburi gospodărești" în interiorul ca
binei.

Evenimentul cel mai important al 
zilei va avea loc la ora 1,32 (ora Bucu- 
reștiului, după închiderea ediției — 
n.n.) cînd cei trei astronauți urmează 
să răspundă timp de 30 de minute la 
o serie de întrebări puse de reprezen
tanții presei și posturilor de radio: 
aflați la centrul de la Houston. Ziua 
de muncă a celor trei se va încheia 
la 2,30, cînd ei se vor culca pentru ul
tima oară în Cosmos înainte de re
venirea pe Pămînt, prevăzută pentru 
luni, ora 22,58.
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In Filipine, luna noiem
brie a devenit prin tradiție 
luna alegerilor preziden
țiale. La fiecare patru ani, 
corpul electoral este chemat 
în fața urnelor pentru a de
semna pe viitorul șef al 
statului și de fiecare dată 
disputa dintre candidați, 
prelungită și zgomotoasă, se 
încheie fără surprize. Ale
gerile de la 11 noiembrie 
a.c. n-au făcut excepție de 
la această regulă. Ferdi
nand Marcos a fost reales, 
devenind primul președinte 
al Filipinelor care deține 
un al doilea mandat. Vio
lența — atît de caracteris
tică tuturor alegerilor fi- 
lipineze — a făcut de astă 
dată un număr 
morți și răniți.

Ceea ce a 
mult atenția 
rilor n-au fost 
petrecute în timpul alege
rilor ci unele declarații și 
precizări făcute imediat 
după terminarea lor. Fără a 
mai aștepta rezultatele de
finitive ale acestora și pro
clamarea sa oficială pentru 
a doua oară ca președinte, 
Ferdinand Marcos a orga
nizat o conferință de presă 
în cadrul căreia, prezentîn- 
du-și programul politic pen
tru viitorii patru ani, a a- 
cordat o atenție deosebită 
relațiilor cu Statele Unite 
ale Americii. El a repetat 
cu acest prilej promisiunea 
de a rechema din Vietnam 
întregul efectiv filipinez de 
1 500 de oameni și de a 
negocia din nou, într-un 
termen scurt, -toate trata
tele economice și militare 
încheiate anterior între Fi
lipineși S.U.A., inclusiv 
cele''jirivih'd'■ statutul bâ'ze- 
lor militare aeriene și na-" 
vale ale S.U.A. situate pe 
teritoriul țării. Declarația 
de mai sus, urmînd unor 
declarații similare făcute în

record de
atras mai 
observato- 
însă cele

ultimele luni și datorită că
rora Marcos a reușit să 
capteze voturile unei largi 
categorii de alegători dor
nici de înnoire, vine 
tn oontradicție cu afirma
țiile făcute de aceeași per
soană în 1965 la preluarea

ce de fapt • și fă
cut. El a dus mai departe 
o politică a porților largi 
deschise față de capitalul 
american, orientare oare, a 
aocentuat dependența Fili
pinelor față de S.U.A. Cele 
mai importante sectoare ale

FIL P NE

Spre o revizuire

CU
primului mandat preziden
țial. „Cred — spunea el 
atunci — că nu vor inter
veni schimbări serioase în 
politica noastră externă ac- 
tuală‘i, dînd .„țQțpdată^fisir. 
gurărî că va , menține . în 
continuare „relațiile spe
ciale" dintre 
S.U A.. că 
„trimiterea 
Vietnamul

— releva ziarul „Christian 
Science Monitor" — este, 
prin proporțiile sale, cea 
mai mare bază americană 
din Asia și a doua în rîn
dul tuturor bazelor aeriene 
ale S.U.A. Pe teritoriul ei 
sînt reuniți nu mai puțin 
de 33 000 de oameni. Baza 
navală Subio Bay repre
zintă unul din principalele 
puncte de sprijin ale flotei 
a 7-a care acționează in 
Vietnam, aici fiind repa
rate vasele avariate în 
cursul operațiunilor mili
tare.

întărirea pozițiilor capi
talului american în econo
mia filipineză, angaja-ea 
țării pe făgașul poiiticfr re
gresive a S.U.A. în Asia de 
sud-est au provocat o adîn- 
că nemulțumire în rîndul 
opiniei publice, care a în
ceput să ceară tot mai in
sistent să se pună capăt a- 
cestui proces cu urmări ne
faste. S-au înmulțit ciocni
rile între soldații americani 
și populația locală, a luat 
o nouă amploare mișcarea 
de guerilă. Sub presiunea 
maselor populare din pro
pria țară, a intensificării 
curentului de opinie în ță
rile aceleiași regiuni împo
triva participării la răz
boiul din Vietnam (în Aus
tralia și Noua Zeelandă sa 
cere tot mai hotărît retra
gerea contingentelor anga
jate în acest război) pre
ședintele Marcos s-a văzut 
nevoit să promită o revi
zuire a relațiilor cu S.U.A. 
și rechemarea trupelor tri
mise în Vietnamul de sud. 
La 14 noiembrie, ministrul 

,u_ de externe a anunțat că 
Âe:- militarii filiplnezi urmează

relațiile 
Filipine și 

va sprijini 
de trupe în 

de sud". Ceea

economiei naționale (in
dustria petrolieră, chimică, 
a cauciucului, a metalelor, 
întregul comerț exterior) se 
află în mîinile societăților 
americane. Acestea contro
lează în întregime. '800 de ' nuurarn riupmezi urmeaza 
întreprinderi Și pafțiârăfte'1' sa'"fie'readuși în țară pînă 
400. O bună parte a terito- la sfîrșitul lumi decembrie 
riului național a fost pus 
la dispoziția armatei S.U.A. 
Baza aeriană de la Clark

de

u

Nicolae N. LUPU

Un proiect de rezoluție cerînd încetarea experien
țelor atomice în toate mediile de căhe statele ce cletin arm:i nucleară 
a fost prezentat Comitetului politic al Adunării Generale a O.N.U. de un grup 
de nouă țări. Coautorii proiectului recomandă Comitetului politic să depună 
în continuare eforturi pentru a se ajunge la încetarea experiențelor nucleare 
subterane și să prezinte la 15 iulie 1970 Adunării Generale un raport privind 
rezultatele activității sale în această problemă.

Cercetări în domeniul desalinizării apei de mare la institutul Winfrith din 
Dorset (sud-vestul Angliei)

Convorbirile dintre de
legațiile Iugoslaviei și Da
nemarcei cu Pr'vbo la colabora
rea tehnică și cooperarea industrială 
între întreprinderile și instituțiile ce
lor două țări au luat sfîrșit la Belgiad. 
în comunicatul dat publicității se a- 
rată că părțile au constatat necesita
tea stabilirii unor legături mai strinse 
și a unei informări mai complete des
pre posibilitățile piețelor, necesitatea 
deschiderii unui număr mai mare de 
reprezentanțe economice, precum și
utilitatea participării la târgurile și ex
pozițiile specializate care prezintă rea
lizările economiilor celor două țări.

Un protocol cu privire la 
schimburile de mărfuri din
tre R. P. Albania și Cuba * 
fost semnat la Tirana în urma convor
birilor care au avut loc între delega
ții comerciale guvernamentale ale ce
lor două țări, anunță agenția A.T.A.

5
legătură tocmai cu tema la care 
referim, este cursul spre dezvoltarea 
cooperării în domeniul industriei, al a- 
griculturii și tehnico-științific, ca o 
trăsătură nouă și de viitor a rela
țiilor economice dintre cele două 
țări Acordul de cooperare tehnico- 
științifică, încheiat în martie 1967, 
pe termen de cinci ani, primul acord 
de acest fel încheiat de Anglia cu o 
altă țară, a creat cadrul unor intere
sante acțiuni de cooperare. Ele s-au 
materializat, de pildă. în contractul 
privind efectuarea. în cooperare cu 
firma „Taylor Woodrow Irigation" 

a unui complex de irigații pe 
un perimetru de circa 80 000 de hec
tare în jurul orașului Corabia. Un 
contract similar avînd ca obiect iri
gațiile pe un teren și mai mare 
este în curs de perfectare. Alte ac
țiuni de cooperare — perfectate sau 
în studiu — vizează domeniu! tehni
cii de calcul, al fabricării de pompe 
de injecție pentru motoare „Die
sel" și motoare cu turbină, dota
rea unor complexe avicole etc. 
S-au conturat, de asemenea, po
sibilități de cooperare în domeniu) 
producției și livrărilor pe terțe piețe.

Firește, realizările de pînă acum 
denotă interesul și avantajul comun 
în desfășurarea unor asemenea ac
țiuni de cooperare, dar ele nu epui
zează nicidecum posibilitățile exis
tente.

Năzuința de a fructifica aceste posi
bilități a fost afirmată nu o dată de 
factorii de răspundere ai celor două 
țări ; ea și-a găsit reflectare și în 
Expoziția industrială britanică de la 
București, din 1968. ca și în recenta 
vizită a delegației Camerei de Co
merț din Londra La conferința de 
presă pe care a ținut-o la întoarce
rea sa la Londra, lordul Limerick, 
conducătorul acestei delegații, a a- 
preciat că există toate motivele să se 
creadă că tendințele pozitive în coo
perarea economică româno-engleză 
se vor accentua El a subliniat tot-

ne

odată îdeea pe care, în mod lucid, 
au exprimat-o și alți exponenți ai 
cercurilor de afaceri britanice că po
sibilitățile de a extinde exportul și a 
lărgi formele de cooperare bilatera
lă sînt strîns legate de eforturile 
pentru a spori importurile din Româ
nia — pe baza unei prospectări mai 
temeinice a pieței românești și valo
rificării corespunzătoare a premiselor 
existente.

Practica relațiilor româno-engleze 
confirmă și ea că lărgirea legături
lor economice este un factor impor
tant al dezvoltării legăturilor pe 
alte planuri, inclusiv pe plan politic, 
un factor de promovare a destinde
rii, încrederii și înțelegerii interna
ționale. Intensificarea contactelor 
dintre conducătorii celor două state
— între care amintim vizita în An
glia a primului vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri român, Iile 
Verdeț, vizita în România a minis
trului tehnologiei, A. W. Benn, a se
cretarului de stat pentru afacerile 
externe. Michel Stewart — schimbu
rile de delegații parlamentare, sin
dicale. organizații politice și ob
ștești, de ansambluri artistice, organi
zarea reciprocă de expoziții, șe în
scriu într-un context menit să favori
zeze destinderea, securitatea și pacea 
în Europa Pe acest drum, va 
marca un jalon important vizita 
pe care o face în Anglia, la in
vitația guvernului britanic, înce- 
pînd de astăzi, președintele Con
siliului de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de minis
trul afacerilor externe. C. Mănescu. 
„Așteptăm cu plăcere această vizită
— spunea lordul Limerick la ■ amin
tita conferință de presă — cu con
vingerea că ea va concentra în con
tinuare atenția asupra dezvoltării 
relațiilor româno-engleze, va fi un 
imbold pentru întărirea legăturilor 
fructuoase de pînă acum".

Este și convingerea opiniei publice 
românești că o asemenea dezvoltare 
este în interesul ambelor popoare, 
al păcii și progresului.

La Rio de Janeiro a so
sit o delegație comercială 
sovietică, condusă d« v- auu- 
mov, locțiitor al ministrului comerțu
lui exterior al U.R.S.S., pentru a purta 
convorbiri cu privire la extinderea le
găturilor comerciale și economice din
tre cele două țări.

agențiile de presă transmit
La Roma a avut loc prima 

reuniune a Direcțiunii Parti* 
dului democrat-creștin ita
lian, după alegerea lui Arnaldo For
lani în funcția de secretar național al 
acestui partid. Luînd cuvîntul, în ca
drul ședinței, Arnaldo Forlani a insis
tat asupra necesității de a se ajunge cît 
mai curînd posibil la o regrupare a 
partidelor fostei coaliții de centru- 
stînga. Secretarul național al P.D;C. a 
relevat că sarcina actualului guvern, 
condus de premierul Mariano Rumor, 
este de a depune toate eforturile în 
vederea soluționării rapide a probleme
lor ridicate de sindicate.

Conferința Asociației In
ternaționale a Transporturi
lor Aeriene (I.A.T.A.),ale cărei 
lucrări se desfășoară la Macuto, în a- 
propiere de Caracas, a hotărît să-și 
prelungească dezbaterile cu cel puțin 
două săptămîni, întrucît reprezentanții 
celor 42 de companii aeriene interna
ționale nu au putut ajunge la nici un 
acord asupra reducerii tarifelor aeriene 
între Europa și S.U.A

Ministrul afacerilor exter
ne al Franței, Maurice Schu
mann ?*"a încheiat duminică vizita 
de trei zile pe care a întreprins-o în 
Tunisia, tu acest prilej au fost discu
tate o serie de probleme privind po
sibilitatea intensificării cooperării din
tre cele două țări, precum și unele as
pecte ale relațiilor internaționale.

Zvonurile în legătură cu 
o posibilă reevaluare a 
francului elvețian au fost ca 
lificate ca „lipsite de fundament" de 
către directorul general al Băncii Na
ționale elvețiene, Alexandre Hay. 
Agenția de informații din Elveția a 
dezmințit, la rîndul său, știrile în le
gătură cu reevaluarea monedei națio
nale.

Film românesc premiat 
la Leipzig. La 23 noJembrie s-»u 
dat publicității premiile acordate la 
cea de-a 12-a ediție a Festivalului fil
mului documentar și de scurt metraj 
de la Leipzig. Printre filmele premiate 
se află și filmul românesc de desene 
animate „Sărutul", care a obținut „Po
rumbelul de argint".

Un proiect de lege mentt 
să confere guvernului Zambiei posi
bilitatea de a confisca unele terenuri 
agricole și alte proprietăți în vederea 
redistribuirii acestora a fost dat pu
blicității la Lusaka, anunță agenția As
sociated Press. Un purtător de cuvînt 
oficial a declarat că proiectul de lege 
va fi prezentat luna viitoare în parla
ment

Vicepreședintele Statelor 
Unite, Spiro Agnew, între
prinde la sfîrșitul lunii decembrie o vi
zită în mai multe țări din Extremul 
Orient. Acesta va fi primul turneu în 
străinătate al vicepreședintelui S.U.A., 
de la preluarea funcțiilor sale.

Parlamentul indonezian 
a aprobat două proiecte de lege, pri
vind organizarea și desfășurarea alege
rilor generale, în luna iulie 1971. După 
cum' se știe, alegerile generale urmau 
sa aibă Ioc în anul 1968. Ultimele 
alegeri de acest gen au avut loc în 
anul 1955, dar patru ani mai tîrziu 
parlamentul a fost dizolvat de fostul 
președinte Sukamo. De atunci, depu
tății au fost numiți direct de către 
guvern.

Un grup de cercetători de la 
Facultatea de medicină a Uni
versității Harvard, condus de dr. 
Jonathan Backwith, a reușit 
pentru prima oară să izoleze 
gena — element chimic de bază 
al eredității — de un organism, 
anunță ziarul „New York Times". 
Reușita acestei experiențe, în
cepută cu două luni in urmă, re
levă ziarul, este considerată de 
cercurile științifice drept o rea
lizare foarte importantă, „deoa
rece deschide calea unor studii 
detaliate și eventual unui con
trol asupra procesului complex 
și încă neelucidat prin care ge
nele determină anumite caracte
ristici ale vieții".
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