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Ivățămintului, ing. Alexandru Boaba, rr 
Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R. 
secretar al Comitetului regional PI,
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de I. Grinevki
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universul 

productivității

Parametrii 
profesiei

Convorbire cu Ing. COST ACHE SAVA,
director general al Combinatului petrochimic Pitești

Ne-am propus o escală 
pe coordonatele profe- 
sie-productivitate. O- 
prindu-ne în sectorul 
chimic, apelăm la expe
riența interlocutorului 
nostru, formată de-a lun
gul mai multor ani, în 
calitate de conducător la 
diferite unități ale in
dustriei chimice din țară. 
Prin urmare, o discuție 
despre tineri, despre po
sibilitățile la îndemina 
lor pentru a asigura pro
ductivității valori supe
rioare.

Esențial de observat relația 
directă care există între volu
mul producției realizat și dis
ciplina creată la un anume loc 
de muncă. Menționez că pen
tru industria chimică, spre 
deosebire de alte sectoare in
dustriale avem în vedere cînd 
discutăm despre disciplină, un 
anume aspect al ei, în mod 
special disciplina tehnologică. 
De ce ? întrucît la noi, cea mai 
mare însemnătate o are SU
PRAVEGHEREA INSTALA
ȚIEI, influența manoperei 
fiind mai redusă. Pornind de 
la această axiomă, este practic 
lipsit de logică să disociezi po
sibilitățile de creștere a pro
ductivității de necesitatea unor 
mijloace certe de consolidare a 
disciplinei. Problema în an
samblu include supravegherea 
atentă a parametrilor tehnolo
gici și asigurarea lor strictă la 
nivelul prescris, fără de care 
producția agregatului este pre
dispusă la fragmentare. Rezul
tatele dorite nu pot fi atinse 
desigur, decît pe baza unei a- 
profundări la nivel corespun
zător, de către întreg persona
lul, atît a procesului tehnologic 
cit și a instalației ca atare. Cu
noașterea în amănunt a reac
țiilor ce au loc în instalațiile 
chimice poate constitui și ger- 
menele util pentru amorsarea 
unor idei valoroase privind îm
bunătățirea situației existente. 
După cum vedeți, aproape fără 
să vrem am prezentat și al doi
lea aspect determinant în di
mensionarea productivității — 
PREGĂTIREA PROFESIONA
LA. împreună cu disciplina 
alcătuiesc de fapt un tot și în 
munca noastră nu le putem 
privi dispersat.

Menținîndu-ne pe firul ideii 
exprimate de la începutul dis
cuției, evidențiez ORGANIZA
REA LOCULUI DE MUNCA 
— în chimie noțiunea însu-

mînd aprovizionarea la vreme 
cu materie primă, utilități, 
precum și întreținerea instala
ției — drept o latură a disci
plinei, implicit sursă de muta
re către cifre mai mari a pro
ductivității.

N-am insistat considerînd ca 
un aspect comun și altor ra
muri industriale, asupra pre
zenței în timpul de lucru la 
locul de muncă (evitarea ab
sențelor, a părăsirii zonei de 
activitate) cu pondere însem
nată la asigurarea mersului 
normal al producției. Deoarece, 
practic, orice gest mărunt, apa
rent fără importanță, poate să 
se transforme în focare de ne
plăcute situații. Avarierea unei 
pompe de exemplu, nu înseam

nă numai scoaterea din func
țiune a acestui utilaj simplu, ci 
oprirea efectivă a unei instala
ții complexe hrănită de pompa 
respectivă.

— Mi s-ar părea ni
merit ca pe fondul celor 
spuse pină acum să în
cercați și un tur de ori
zont al cauzelor care fa
cilitează probabilitatea 
subalimentării producti
vității.

De fapt, unele lucruri rezultă 
chiar din cele spuse pînă acum. 
De aceea, pentru a evita repe
tarea nu voi relua precizările

N. UDROIU

(Continuare in pag. a Il-a)
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ROMÂNIA-IUGOSLAVIA
75-73

Am aplaudat aseară, 
în fața micului ecran, 
băieții noștri înalți, aflați 
la Helsinki, în întrecerea 
cu cei mai buni baschet- 
baliști ai Europei. Scriu 
aceste rinduri la ora cînd 
ediția trebuie închisă 
Nu știu pur și simplu 
cu ce să încep. Meciul a 
debutat cu o lovitură de 
teatru. Trecuseră abia 10 
minute și echipa Româ
niei se detașase cu fi 
puncte, in fața vice-cam
pioanei mondiale. O ga
lerie sufletistă vocaliza, 
împreună cu noi toți, cei 
de acasă, „hai Ro-mâ- 
nia !“ Vin insă neaștep
tat de repede minutele 
15—20 în care pivoții

C. PRIESCU

(Continuare 
în pag. a lll-a)
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a noului institut are totodată ■ 
luptei petroliștilor prahoveni, | 
lăzuințele maselor, s-au aflat în | 

-...... (
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3 octombrie 1967. Primul început de an universitar la Ploiești 
în constelația universitară a țării noastre strălucește din această 
toamnă o nouă stea. Străvechea cetate a aurului negru și-a în
scris numele alături de cele 15 centre universitare, prin cel mai 
tînăr lăcaș de învățămînt superior românesc : Institutul de pe
trol. O nouă filă s-a scris în istoria învățămîntului din România, 
orele au marcat solemn un eveniment de seamă în dezvoltarea 
social-culturală a orașului și regiunii Ploiești. Creat pe baza 
unei hotărîri de partid și de stat, în inima celei mai vechi re
giuni petroliere a țării, institutul are menirea să contribuie la 
pregătirea inginerilor care vor lucra în industria petrolieră, con- 
tinuînd totodată valoroasele tradiții culturale ce au afirmat oa
menii acestor locuri de-a lungul anilor.

Era locul lui aici, pe meleagurile unde se vorbește încă din 
1517 despre „aurul negru" — această comoară a pămîntului ro
mânesc — unde acum 110 ani Teodor Mehedințeanu a construit 
prima rafinărie de petrol din țară, în orașul în care Lazăr Ede- 
leanu a elaborat metoda sa de prelucrare a țițeiului — adoptată 
apoi în întreaga lume. Era locul lui aici, determinat de dezvol
tarea fără precedent a industriei petroliere în anii construcției 
socialiste, de faptul că în orașul și regiunea Ploiești, tradițiile 
și realizările prezente ale muncii petroliștilor oferă 
trivit cadru pentru temeinica pregătire, în strînsă 1 _ 
dezvoltarea și exigențele producției, a unor cadre de specialiști 
cu înaltă competență. înființarea noului institut are 
semnificația unui omagiu adus 1 . ' .
care, însuflețiți de idealurile și năzuințele 
fruntea mișcării revoluționare din țara noastră, luptînd cu ero
ism pentru răsturnarea orînduirii burghezo-moșierești, pentru 
zidirea societății socialiste.

.Gaudeamus" tineresc, vibrînd de emoție, s-a înălțat ieri 
uuuuicavd, prima oară, spre cupola sălilor de curs ale Ploieștiu- 
lui universitar. Oaspeți de seamă- Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămintului, ing. Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Ion 
~ ~--ț, Dumitru Balalia, prim»

_  _________ regional Ploiești al P.C.R., Mir- S

SĂDISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Periculoasa „Zonă albă" 
a lipsei de ocupație

Icea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R.
— conducători ai organelor locale de partid și de stat, rectori și 
reprezentanți ai celorlalte institute de învățămînt superior ale 
tării, directori ai unor întreprinderi din regiune, au onorat cu 
prezența lor sărbătoarea deschiderii anului universitar, au fost 
martorii bucuriei și entuziasmului tinerilor studenți ai Facultă
ții de mașini și utilaj petrolier.

Telegrama adresată de participanții la adunarea festivă, Co

I 
I. - i Imitetului Central al Partidului Comunișt Român, tovarășului I 

NICOLAE CEAUȘESCU, a dat glas recunoștinței studențești, ho- B 
tărîrii studenților și cadrelor didactice de a munci cu pasiune și 1 
entuziasm pentru pregătirea celor care vor lucra în industria S I noastră petrolieră, angajamentului de a face din institutul lor un g 
important centru de cultură și cercetare științifică.

I

noastră petrolieră, angajamentului de a face din institutul lor un 
important centru de cultură și cercetare științifică.

ION TRONAC |

APROPIATA VIZITĂ
ÎN ROMÂNIA A PRIMULUI 

MINISTRU AL INDIEI
Primul ministru al Republicii 

India, Indira Gandhi, va face o 
vizită oficială în România la mij
locul lunii octombrie 1967, ca 
oaspete al președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

Plicul primit poartă în
semnele : „Arad 14/9/67". 
Textul e scris de tipar, cu 
tuș. Pe clapa plicului, a- 
dresa și numele expedito
rului : ANA NAGY — str. 
Porumbului nr. 28.

REPORTER: Trebuie 
să-ți mărturisesc, dragă 
tovarășă, de la bun în
ceput, că răspunsul dumi- 
tale mi s-a părut intere
sant, în primul rînd, pen
tru... băieți. In al doilea 
rînd: dumneata reușești 
să explici foarte simplu, 
pe înțelesul oricui, ce le
gătură puternică există 
între muncă (felul muncii, 
calificare etc.) și viața 
particulară a tînărului. 
Dar mai bine să-ți dau 
cuvîntul...

ANA NAGY : Ați între
bat dacă munca este po
trivită pentru un tînăr. Eu 
am să răspund în așa fel 
încît să poată înțelege și 
un copil: termini clasa a 
VUI-a, mergi — să zicem

Dialog realizat

de

MIHAI STOIAN

— la o școală profesiona
lă, o termini și pe aia, ce 
să faci acasă ? Mergi la 
lucru, e normal 1 Pot să 
dau și un exemplu, însă 
negativ: cunosc un băiat 
care a terminat opt clase 
(are acum 17 anij și stă, 
de doi ani de zile, acasă. 
L-am tras de limbă : „De 
ce n-ai încercat să mergi 
mai departe ?“. Știți ce 
mi-a răspuns ? „Uite- 
așa !*.

REP.: Iartă-mă că te 
întrerup (nu uita exem
plul), dar țin să subliniez 
o idee : din nefericire, sînt 
destui tineri care acționea

ză In viață după „devi
za" : „Uite-așa 1“. Am cu
noscut destui tineri ca
re au comis pînă și fapte 
extrem de grave, ilogice 
și inumane; dacă-i în
trebai de ce au făcut așa, 
de ce și-au călcat în pi
cioare tinerețea, viitorul, 
chiar dacă nu îndrăzneau 
să-ți răspundă „Uite-așa" 
(fiindcă se aflau în situa
ția de inculpați), descifrai 
pînă la urmă că mulți 
dintre aceștia s-au lăsat 
duși, ca de un curent sub
teran, spre subsolul socie
tății, că nici măcar nu 
sînt niște băieți „răi", că 
aveau inițial un fond bun 
care s-a alterat pe par
curs. „Parcursul" acesta, 
ca și la băiatul de 17 ani 
despre care vorbești, pare 
să fie — la majoritatea 
lor — exact perioada inac
tivității : nici nu învață, 
dar nici nu muncesc ! O-

Continuare în pag. a ll-a
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TELEGRAMĂ

Conducerea de partid și de stat a Republicii Socialiste România 
a primit o telegramă din partea tovarășilor Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, și Gheorghi Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. Bulgaria, prin care mulțumesc pentru 
urările cordiale transmise cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări 
a revoluției socialiste în Bulgaria. In telegramă se subliniază că 
C.C. al P.C. Bulgar și guvernul R.P. Bulgaria vor depune și în 
viitor toate eforturile pentru lărgirea și adîncirea prieteniei frățești 
româno-bulgare. Conducătorii de partid și de stat ai R. P. Bulga
ria urează poporului frate român noi succese în construirea so
cialismului și în lupta pentru pace, O nouă unitate in rețeaua comercială suceveană: Complexul alimentar Arini

Calendarul ne invită 
să ne aducem aminte : 
azi se împlinesc zece 
ani de cînd, de pe pă- 
mînt sovietic, a pornit 
racheta care a lansat 
în spațiu întîiul satelit 
artificial al bătrînului 
nostru glob pămîntesc. 
Pe cerurile atîta vreme 
bîntuite de furtuni, dar 
fi cu multe nopți în
stelate, treceau niște 
mingi de lumină cu 
semnale răscolitoare : 
omul dovedea că poate 
să scape de legea gra
vitației, de brîiele invi
zibile din care, oricît 
încercase, nu putea e- 
vada humei. Azi ne a- 
mintim ca într-un tre
cut depărtat romanti
cele priviri spre steaua 
călătoare, întîia făcută 
de om, și totuși, iată, 
abia trecu un deceniu! 
Saltul pămîntenilor a

Toamna e cel mai roman
țios anotimp. Pentru că natu
ra, istovită de toate poverile 
de frumusețe ale verii — 
moare, iar teatrul — odihnit 
de toate eforturile de peste 
an — renaște...

Deschiderea stagiunii e o 
incontestată sărbătoare pentru 
toți — și sînt mulți — iubi
torii, de teatru. Amorezații'tea
trului trăiesc, senzual și emo

tional, premierele cu atmo- 
ț sfera lor seducătoare și hipno
tică. Rumoarea sărbătorească 
a sălii, solemnitatea toaletelor, 
așteptarea emoționantă a pri
mului gong, prima ridicare de 
cortină, prima replică, primul 
ropot de aplauze, care se 
naște ușor, ca un zbor de lăs
tuni...

Naționalul, tradiționalul și 
iubitul nostru Național, d fost 
prima scenă care a bătut gon
gul noii stagiunii, reluînd, în- 
tr-o limpezită viziune, nemu
ritoarea operă a lui Delavran- 

(cea : Apus de soare. George 
.Calboreanu, acest voevod al 
primei noastre scene, ne-a in- 

ffiorat încă o dată cu harul 
<său inimitabil...

Teatrul cu numele doamnei 
Bulandra ridică cortina dfe- 
rindu-ne două nume noi pe 

i scena lui : John Osbome (au- 
■ tor) și Andrei Blaier (regi- 
. zor...). Și unul și celălalt, sînt 
! în felul lor cunoscuți nouă: 
piesa „Privește înapoi cu mî- 
nie" stîmește interes și pentru

(CRONICĂ CITADINĂ
li autor, cit și pentru regizorul 
său, verificat pe celuloid...

Radu Tudoran se prezintă 
.publicului tînăr într-o drama
tizare a succesului său: „Toa
te pînzele sus !“. Teatrul de 
copii — „un teatru pentru 
spectatori de la 7 la 70 ani," 
— nu și-a impus încă prezen
ța în concertul amplu al tea- 

'. treier bucureștene, în ciuda 
tîtorva ani de existență.

Sergiu Fărcășanu — autor 
a două piese de succes — ne 
,propune... „Lovitura", come
die, aud, promițătoare. Ră- 

’ mine de văzut...
In rest ? Din păcate, și cu 

tristețe — cam atît I
Talentul de a ne apuca 

exact cînd nu trebuie de cite 
o treabă, a contagiat și tea
trul : unica sală a Teatrului 
Mic — la început de stagiune 
este în toiul renovărilor / De 
teatrul C.F.R.-Giulești nici 
nu mai zic : se drege de cîte- 
ca stagiuni. Cred că în răs
timpul acesta se puteau clădi 
două noi teatre...

O prezență remarcabilă este 
și absența pieselor originale !

Un dramaturg de prestigiu 
și talent care este Paul Eve- 
rac, afirmă că are o piesă 
„nerentabilă", iar alta catego
risită — după trei ani de cu
getare — drept „lungă, fără 
miză și greu de montat".

Vreau să zic: cam sărăcuț 
peisajul dramaturgiei origi
nale... De ce? Pentru ce?? 
Cum așa ? ? ?

Întrebări foarte justificate, 
la care s-au străduit să răs
pundă unele competențe, dar 
problema a rămas părăsită....

MBRIE

fost atît de des repetat, 
succesele cosmonauticii 
mondiale atît de rapi
de, încît anii devin is
torie... Numai Uniunea 
Sovietică a lansat, în 
deceniul care se împli
nește azi, peste 200 de 
aparate cosmice cu aju
torul cărora s-au îmbo
gățit datele despre dru
murile interplanetare 
spre care aspiră omul.

Am văzut, recent,. la 
Moscova, într-un mu
zeu al rachetelor, câte
va săli închinate succe
selor pe care Uniunea 
Sovietică le-a dobîndit 
în acest domeniu al 
științei, de la pasul 
deschizător de orizon
turi, pînă în prezent. 
Datele esențiale, numă
rul lansărilor, nu
mele cosmonauților, 
aproape fiecare le 
știm. Ceea ce impre
sionează acolo este

însă suma de amă
nunte — fotografii, o- 
biecte personale ale 
cosmonauților, elemente 
ale aparatelor folosite 
în zborurile lor — care 
umanizează în chip de
osebit performanța teh
nică a rachetelor purtă
toare. La Expoziția 
realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. 
văzusem și fotografia- 
seni racheta cu care a 
zburat Iuri Gagarin — 
un fel de miraculoasă 
pasăre albă a științei 
moderne. Aci însă i-am 
văzut pe cosmonauți 
reprezentați în labora
toarele . lor: exploziile 
de foc și jetul decolări
lor de pe cosmodroame 
— spectacole fără egal 
deocamdată — se uma
nizau prin acele amă
nunte care vorbesc des
pre cei aleși și investiți 
cu răspunderea și cin

stea de a fi experimen
tatorii de dincolo de 
centura gravitațională. 
Mai mult decît oriunde 
îmi dădeam seama că 
tehnica slujește visele 
omului, că ea e nobilă 
numai atunci. „Noi toți 
— spunea Gagarin mai 
lunile trecute — visăm 
la zboruri mai îndelun
gate și mai depărtate. 
Și sînt încredințat: a- 
cest timp nu este de
parte". Iar alt cosmo
naut sovietic, Leonov, 
adăuga convingerea sa 
că, în 1970, omul va fi 
ajuns în Lună...

Dacă e adevărat, da
că data se va confirma, 
aceasta va fi, desigur, 
cea mai rapidă victorie 
omenească asupra na
turii însăși : în zece 
ani și încă trei — ceea 
ce n-au putut săvîrși 
mileniile...

EUGEN FLORESCU
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școli au început adunările generale 
de dări de seamă și alegeri U. T. C. Lumină la sate

CRONICA
PLASTICA

V-A TI GÎNDIT PE CINE 
5/ ALEGEȚI SECRETAR?

PITEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru).

In regiunea Argeș, 
acțiunea de electrifi
care a satelor conti
nuă. Au început lu
crări de electrificare 
în comunele Recea, 
Dăneasa, Verguleasa, 
Cucuieți, Dobroteasa,

Copăceni, Poienița, 
Tîncești precum și o 
serie de lucrări de 
extindere în satele 
planificate din timp. 
In zilele următoare va 
fi pomit lucrul la a- 
xele de 20 kV pe tra
seele Icoana — Vă
leni — Balta Sărată

Orlești—Mareea.

Pentru ambele lucrări 
s-a livrat întreaga 
cantitate de stîlpi 
speciali necesari.

Sînt pregătite tot
odată condiții în ve
derea realizării bazei 
materiale pentru pla
nul pe anul viitor ca
re cuprinde electrifi
carea a altor 150 de

La umbra marilor stejari,

Momentul este, fără îndoială, prielnic pentru 
asemenea întrebări. în școli au început, zilele 
acestea, alegerile noilor organe U.T.C. Atmos
fera este poate aceeași ca și în alți ani, așa 
cum ne-am obișnuit s-o vedem mereu în aceste 
zile de început al unui nou an de muncă. Și 
totuși, de fiecare dată ea are ceva nou, o tră
sătură care o personalizează, o altă nerăbdare 
se face simțită pe coridoarele liceelor. Momen
tul alegerilor nu se limitează doar la desfășura
rea propriu-zisă a adunării generale, ci începe 
de mai înainte, din perioada de pregătire in
tensă, din curiozitatea firească cu care este aș
teptat, De aceea am socotit potrivit, ca într-un 
asemenea moment, să punem întrebarea de mai 
sus unui număr de cincizeci de elevi din clasele 
a X-a și a Xl-a de la liceul „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală. Iar răspunsurile nu s-au lăsat aș
teptate, ci au avut promptitudinea care dovedea 
că cei cincizeci de elevi își puseseră și ei cu 
mult înainte aceeași întrebare.

„Bineînțeles că da, afirmă Constanța Mîrîială 
din cl. a Xl-a B. Colega la care m-am gîndit este 
o fată fermă în hotărîri, capabilă să se indenti- 
fice cu interesele colectivului nostru". „Este o 
fată perseverentă în acțiuni, exigentă cu ea în
săși și sensibilă la preocupările întregii clase" 
— adaugă și Adrian Crăciun, vorbind despre 
aceeași colegă și întregindu-i astfel portretul.

„Colegul la care mă gîndesc eu este, înainte 
de toate, un bun tovarăș, un om în care poți 
să ai încredere" (Vasilica Lazăr, cl. a X-a B). 
„Cred că pe el îl voi alege pentru firea sa ener
gică, ce se poate impune colectivului și aceasta 
datorită nu doar firii sale, cl și seriozității cu 
care muncește" (Liviu Mugur Marinescu, cl. 
a Xl-a). „Cinstea și modestia sînt două calități pe 
care le cer eu în primul rtnd secretarului U.T.C. 
De aceea m-am oprit la colega mea" (Dorina 
Jalbă, cl. a X-a). „După părerea mea ea ar fi cea 
mai indicată. Nu numai pentru că învață foarte 
bine sau că își ajută colegele, ci pentru forța 
ei de convingere, izvorîtă din exemplul perso
nal. In zilete de practică ea avea mereu cîte o 
inițiativă interesantă..." (Romeo Breazu, cl. a Xl-a). 
„Nu m-am gîndit încă la cineva anume. Dar aș 
vrea ca secretarul nostru să fie un elev bun 
la învățătură, disciplinat și cu o fire deschisă, 
prietenoasă" (Petre Nicolae, cl. a X-a).

Și așa mai departe. Exemplele ar mai putea 
continua încă. Dar chiar dacă ne oprim aici, 
putem trage dedesubtul celor cîteva declarații 
o linie care să le unifice, să le închege într-un 
total de o nouă calitate. Multe din răspunsurile 
primite au fost formulate pe larg, în amănunt, 
ca niște adevărate înscrieri la cuvînt, ca și cum 
tînărul care vorbea se afla deja în adunarea ge
nerală și arăta în fața celorlalți colegi de ce își 
va da votul celui propus de el sau de altul. De 
aceea îi prezenta, ca pe niște argumente nece
sare, calitățile. Și e interesant că aceste calități, 
așa cum reies din cuvintele lor, nu se referă 
toate la același om sau la doi-trei. Trăsăturile 
pe care le cer elevii unui bun secretar sînt 
cam aceleași : cinste și modestie, capacitate pro
fesională și organizatorică, putere de convingere. 
Dar cei cărora le sînt caracteristice aceste atri
bute sînt mai mulți și e și firesc să fie așa. De 
aceea era tot atît de firesc ca răspunsurile la 
întrebarea „pe cine veți alege secretar ?“ să se

deosebească în privința numelor propuse, dar 
să-și găsească un numitor comun atunci cînd 
au precizat calitățile unui bun secretar U.T.C. 
Se conturează astfel cu necesitate, un portret 
colectiv, un profil moral, care, răspunzînd la 
mai multe nume de familie, dovedește că, dacă 
ar fi pus în fața sarcinii de secretar, oricare din 
cei propuși în cursul anchetei, ar putea s-o în
deplinească cu bune rezultate.

Un exemplu în plus vine în sprijinul afirma
țiilor făcute. Declarațiile unor elevi din clasa a 
zecea realizează un adevărat triptic. Georgeta 
Grigore îl propune, în pledoaria sa, pe Gheor- 
ghe Baniță (actualul secretar). La rîndul său. 
Baniță propune o altă colegă, pe Florica Coșo- 
ianu („cred că va fi o secretară mai bună decît 
mine"). Iar cea de a treia o propune și ea, în
cheind cercul, pe Georgeta („sînt colegă cu ea 
de șase ani, deci nu sîntem numai colege, ci și 
prietene"). Calitățile pe care și le atribuie unul 
altuia, „argumentele" deci, sînt însă și în cazul loi 
tot cam aceleași; fiecare are despre celălalt pă
rerea pe care o are și celălalt despre el. Cu alte 
cuvinte toți trei se regăsesc la un loc sub un 
arc unic, al încrederii reciproce.

D. MATALA
P. S. — In aceeași zi, la cîteva ore după 

efectuarea anchetei noastre, la clasa a X-a B a 
avut loc și adunarea generală de alegeri. Nu 
cunoaștem încă rezultatele. Dar sîntem convinși, 
după răspunsurile date la anchetă, că a fost 
ales într-adevăr cel mai bun dintre cei buni.

Amurg de toamnă în munți, înainte de lăsarea cortinei albe a zăpezii
Foto : E. FUNDULEA

iarba continuă să crească
uneori4

(Urmare din pag. 1)

făcute. Mi-aș permite, în acest 
sens, să afirm că muncitorul 
bun ne scutește în marea ma
joritate a cazurilor de obser
vații critice privind producti
vitatea. Vreau să spun că un 
bun meseriaș greșește rareori. 
Stăpînindu-și meseria, mani- 
festînd atenție în tot ce face, 
preîntîmpină conștient neplă
ceri de genul celor menționate 
anterior. El se încadrează, după 
părerea mea, cît se poate de 
bine în dimensiunile profesiei 
sale.

De subliniat, prin urmare, că 
LIPSA DE PREGĂTIRE RE
PREZINTĂ unul din canalele 
de aducțiune a necazurilor în 
chimie. Aceasta însemnînd in
suficienta cunoaștere a proce
sului tehnologic, a agregatelor, 
nedublate de îndemînarea co
respunzătoare. închipuiți-vă ce 
înseamnă pentru procesele chi
mice dereglarea unui singur 
parametru, neaducerea lui la 
valoarea normală (debitul unui 
gaz, debitul de apă etc). Prac
tic dereglarea calitativă a pro
dusului. Și dacă, știu eu, fonta 
de exemplu, poate fi totuși re
topită, polietilena o dată rebu- 
tată nu se mai poate reintro
duce în circuitul industrial. De 
aici, consecințe materiale și e- 
conomice deosebite. Iată de ce 
„caratele" pregătirii profesio
nale au o atît de masivă im
portanță.

De elementul operator este 
legat și capitolul foarte impor
tant al CONȘTIINCIOZITĂ
ȚII. în coloanele și retortele 
chimice se pot întîmpla multe 
lucruri neprevăzute. Depinde 
de cel care le supraveghează 
ca situația să rămînă normală.

In industria chimică 
lucrează foarte multi ti
neri. Ne-ar interesa une
le observații privind pro
filul lor profesional, în 
lumina exigențelor for
mulate. Și, îndeosebi, ce 
mijloace preconizați pen
tru a elimina neajunsu
rile constatate.

Este știut că industria chi
mică se manifestă ca un teren 
de confluență a mai multor 
specialități: chimist, lăcătuș, 
electrician, laborant etc. De cea 
mai mare importanță pentru 
subiectul aflat în discuție — 
productivitatea muncii — este 
ca unul și același om să poată 
executa nu o singură operație, 
ci un grup de operații înrudite. 
Or, tinerii chimiști prezintă 
tocmai lacuna calificării în
guste, ceea ce conduce la adop-
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Maratonul celebrează spiritul 
performer al acelui soldat ateni
an care, după 42 km și după 
un patetic strigăt : „Am învins!", 
a decedat. între timp maratonul 
a devenit mai puțin tragic : se
cam, se știe, e doar o probă a- 
tletică. Se pare însă că există „fo
ruri" care vor să reabiliteze sen
sul inițial al cuvîntului. Deci...

„KILOMETRUL ZERO". E 
ora 4.30. Prima venită la poli
clinică este o femeie însărcinată, 
Guță I., muncitoare la Fabrica 
„Fusul". Peste o jumătate de oră 
numărăm în rînd 20 de persoa
ne. La 6,30, cînd se deschide 
fișierul, zeci de pacienți aliniați 
în șir fac primii pași. Pași mici, 
pentru că discuțiile din fața 
ghișeului sînt invers proporționa
le cu dimensiunile lor.

— Am venit de aseară cu co
pilul la o rudă, care stă mai a- 
proape de policlinică. Locuiesc 
în celălalt capăt al orașului 
(ANA MUNTEANU).

— Săptămîna viitoare nasc.

profesiei
tarea soluției personalului au
xiliar. De aceea ar trebui ope
rate măsuri cu consecințe ime
diate în acest sens. Pe de o 
parte, școala profesională să fie 
profilată spre POLICALIFI
CARE iar în întreprinderi, la 
cursurile de scurtă durată, să 
fie imprimat cu precădere CA
RACTERUL APLICATIV, la 
locul de muncă, cu același o- 
biectiv final.

Se remarcă la tineri o evi
dentă LIPSA DE ÎNDEMÎ- 
NARE PRACTICA. Este, după 
părerea mea, urmarea faptului 
că în școala profesională se 
scapă adeseori din vedere im
portanța acestei laturi. Obser
văm că proaspătul absolvent 
capătă încredere în sine nu
mai după o perioadă practică. 
Rău este că o asemenea peri
oadă de acomodare durează de 
regulă 1—2 ani. Productivitatea 
muncii capătă forma unei 
curbe ascendente, în funcție 
nu numai de pregătire intrin
secă, ci și de timpul de prac
tică efectuat. Este o pledoarie 
pentru REVIZUIREA VIZIU
NII ÎN CARE SÎNT CON
CEPUTE PROGRAMELE ȘCO
LARE. Și de ce nu, chiar a 
DURATEI DE ȘCOLARIZA
RE, uniformizate fără justifi
care, deși realitatea ne îndeam
nă să procedăm altfel.

Aminteam mai înainte de 
FRECVENȚA CAZURILOR 
DE INDISCIPLINA, sub o for
mă sau alta. Mai e necesar să 
precizez că „personajele prin
cipale" sînt recrutate adesea 
din rîndul celor tineri ? Poate 
că există unele circumstanțe. 
Noi recrutăm uneori cadre din
tre oameni care vin pentru 
prima oară în contact cu disci
plina muncitorească, fermă. 
Mulți dintre ei sînt destul de 
tineri. Dar asta nu ne poate 
obliga să trecem cu vederea 
faptele lor. Explicațiile trebuie 
să devină ele înseși motive 
pentru a ne mobiliza la îmbu
nătățirea situației, chiar dacă 
numărul „cazurilor" nu este 
exagerat de mare. Tinerețea,

cu ambele sensuri consemnate 
aci, nu constituie un alibi. 
Dimpotrivă, aș zice. Trebuie 
pus preț pe calitățile tinereții 
— entuziasm, elan, sensibili
tate — și folosite în favoarea 
altoirii unor noi trăsături, in
dispensabile în noul său uni
vers.

Mă pronunț pentru discuta
rea concretă în organizațiile 
U.T.C. — măsurile administra
tive rămînînd ca un mijloc de 
rezervă nedorit — a cazurilor 
de indisciplină. Să fie expli
cate de către cadre mai vîrst- 
nice, invitate în mijlocul tine
rilor, consecințele pentru în
treprindere, pentru economia 
națională, pentru buzunarul 
propriu, a fiecărei neglijențe, 
cît de mărunte ar fi la prima 
vedere. Revin asupra unui lu
cru spus mai înainte : TOATE 
EFORTURILE TREBUIE CO
ORDONATE ȘI SUBORDO
NATE ACELUIAȘI SCOP t 
FORMAREA UNUI BUN ME
SERIAȘ.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I

Am venit la ora 5 dar am luat 
bonul cu nr. 21 (ELENA E.).

Prima venită primește bonul 
nr. 7. La ora 9 o reîntîlnim prin
tre celelalte paciente care-și aș
teaptă rîndul la cabinetul de 
ginecologie.

Totalizînd minutele și orele de 
așteptare, declarate de pacien- 
ții întîlniți la ora 10 în policli
nică, ajungem la o cifră impre
sionantă : 238 ore. Deci, aproape 
zece zile și tot atîtea nopți de 
așteptare. Este, credem, cel mai 
lung start!

Paradoxal ! Și bolnavii se lasă 
așteptați de medici. Iată o situ
ație decadală : serviciul gine
cologie între orele 10 și 11 — 
99 consultații ; între orele 20 și 
21 — o singură pacientă. Stoma- 
logie : 86 tratamente între orele 
9 -— 10, 20 între orele 20 —21. 
Cardiologie : 47 consultații între 
13 — 14, 3 între orele 20 — 21 
și, în sfîrșit, neurologia 67 con
sultații între orele 14 — 15, nici 
un pacient după ora 20.

Și pentru că timpul ne-o în
găduie să discutăm cu „alergăto
rii" confruntînd diversele lor 
opinii care au punct de plecare 
în fapte, cu cele ale personalului 
medico-sanitar din oraș.

CE START DĂ CIRCUM
SCRIPȚIA ? în funcție de nu
mărul și densitatea populației, 
căi de acces, existența colectivi
tăților muncitorești și școlare se 
stabilesc, în principiu, circum
scripțiile sanitare. La Galați sînt 
22. Dar repartizarea lor terito
rială stîmește nedumerire. Cir
cumscripția a-IV-a se află în 
perimetrul circumscripției a-V-a, 
aproape ușă în ușă, doar treci 
strada. Circumscripția a-XVII-a 
lîngă a-XVIII-a („Pînă ajungi 
în teritoriul nostru mergi mai 
bine de un kilometru" — nc 
spune sora de la circumscripția 
a XVII-a. în Țiglina II, Țiglina 
III, nu există circumscripții. Ca 
să nu mai vorbim de repartiza
rea după densitatea populației...

' > ur-Rearondarea se impune de 
gență.

Cinci circumscripții sînt 
medici. Cinci au medici 
sionari, două sînt deservite

fără 
pen- 

de
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medici care au vîrsta pensionă
rii. Tot respectul și cinstea a- 
cestor cadre medicale. Dar une
ori intervine — după cum ne asi
gură pacienții — o anume uzură 
a nervilor care în multiplele so
licitări întrerup puntea spre în
crederea bolnavului. Pacienții evi
tă circumscripția mergînd direct 
la policlinică.

— în mod obiectiv — ne spu
nea medicul șef al orașului, Vir
gil Prundiș, cred că rolul circum
scripțiilor ar trebui reconsiderat. 
Ce pregătire trebuie să aibă me
dicul de circumscripție: generalist, 
internist, dispecer ? în alte țări 
medicii fug din spitale spre ca
binete. La noi se întîmpla in
vers. Medicului de circumscrip
ție datorită ponderii probleme
lor nemedicale pe care le are de 
rezolvat îi rămîne foarte puțin 
timp „disponibil" pentru realiza
rea unui examen medical cores
punzător.

ASISTENȚA EXCESIV TEH
NICĂ. Atunci se ajunge la acel 
exces de tehnicitate („am venit 
să fac o rază să văd cum mă 
mai simt"), primejdios prin pres
tigiul crescînd ce-1 are atît în 
fața medicilor cît și a pacienți- 
lor. Consemnăm părerea dr. 
Gabriel Albu.

— Pentru stabilirea diagnosti
cului, bolnavul este trimis la 
tot felul de analize care presu
pun alergătură, timp pierdut.

Dintr-o sută de cazuri trimise 
pentru radiologie, 9 au fost ne
cesare, 13 probabil necesare. 78 
iradiere inutilă atît pentru me
dicul radiolog cît și pentru pa
cient. Lipsa de discernămînt al 
colegilor noștri de la circum
scripții ne obligă să facem zil
nic 85 de radiografii cînd nor
ma e de 25. De aici intervine 
rutina, care se reflectă negativ 
în calitatea examenului. Privim 
clișeele ca fotografi și nu ca 
medici.

FLUCTUAȚIA CONCUREN- 
ȚILOR. Condițiile deficitare ale 
examenului în policlinica orășe
nească supraaglomerată se dato
rase și lipsei de specialiști. Șap
te norme și jumătate de medici 
radiologi vacante, iar la cele
lalte specialități, diferența față 
de normativ ajunge la 40. Aceas
tă situație este o consecință a 
procedurii în vigoare privind 
scoaterea posturilor la concurs; 
o singură dată în luna mai, cu 
o unică sesiune de transferuri, 
luna septembrie. „Derogare" de 
la aceasta fac doar pensionarii.

Printr-o generalizare criticabi
lă, izvorîtă din necunoaștere s-a 
stabilit și programul de consul
tații (vezi situația orelor goale 
de la sfîrșitul zilei de consulta
ții).

— Dacă am fi lăsați să ne 
stabilim noi programul în func
ție de necesități am spori asis-

tența Ia domiciliul bolnavilor, 
s-ar urmări mai eficient dispen- 
sarizarea, prin legături perma
nente cu circumscripția, s-ar 
îmbunătăți funcționalitatea din
tre spital—policlinică—circum
scripție (Dr. Martin Bratu).

— Chiar dacă este infirmata 
de teren nu putem călca o dis
poziție a ministerului. Mă refer 
la fișierul gravidelor. Pînă acum 
6—7 luni exista această descen
tralizare evitîndu-se înghesuiala, 
orele de așteptare. Ni s-a dat 
dispoziție, ca toate fișele să stea 
la un loc — ne spune dr. Toma 
Ciocan, directorul policlinicii.

Printr-o ciudată logică este 
îngreunată și evidența actuală 
de urmărire a gravidelor. Ele 
sînt înregistrate de unitatea te
ritorială în care domiciliază, dar 
și de policlinica de întreprinde
re. Prima le acordă asistență 
medicală, certificatele de conce
diu pre și post natale, medica
mente. A doua, contrasemnează 
certificatele, controlează evoluția 
sarcinii. Am urmărit la circum
scripția din Țiglina II sistemul 
de evidență. Aceleași lucruri 
scrise de patru ori : fișa gravi
dei, carnetul gravidei, registrul 
general de consultații, registrul 
gravidei. Nu sînt totuși cam 
multe „moașe"?

ȘPRINT FINAL. Ocrotirea 
sănătății pe principii tot mai 
realiste care să corespundă e- 
forturilor pe care le face sta
tul în acest sens, impune Ia Ga
lați măsuri urgente. Relația me
dic—bolnav nu poate accepta 
concesii — fie ele organizatorice 
sau împotriva comandamentelor 
umanitare ale medicinii. Rolul 
oamenilor care luptă profesional 
cu boala, străduindu-se să în
țeleagă și să aline suferințele 
ființei celei mai deconcertante, 
omul bolnav, sînt poate cei mai 
aproape de adevărul exprimat 
de Antoine de Saint-Exupery 
„înainte de orice, măreția unei 
meserii constă, poate, în puterea 
de a uni oamenii... Nu există 
decît un singur lux adevărat: 
acela al relațiilor omenești".

• ••
Figură proeminentă a artei 

noastre plastice dintre cele două 
războaie mondiale, Milița Petraș- 
cu a impus prin viziunea sa ori
ginală, de o deosebită sensibili
tate, căreia o instrucție fortuită, 
i-a decantat și subliniat înțelesu
rile. Rigorismului școlii mtinche- 
neze (unde a studiat cu Berman 
Giitner) i-au urmat învățămintele 
unui Bourdelle sau Matisse, des
pre forța de expresie a materiei 
plastice și logica senzațiilor, pen
tru a atinge treapta desăvîrșirii 
condiției sale de artist alături de 
C. Brâncuși, a cărui elevă a fost 
între 1919—1924. In atelierul
acestuia a deprins destule subti
lități prezente în întreaga sa crea
ție, a înțeles înainte de toate că 
sculptura nu e discursivitate sau 
retorică literară, că „legile spa
țiale" cărora se supun inevitabil 
volumele sînt „singura și unica 
lor condiție". Similitudini de gîn- 
dire, cu maestrul său, în sensul 
unei influențe, nu pot fi tăgă- 

înă la un punct sînt 
necesare și rodnice.

Interesant de urmărit în 
alte lucrări datorate aceleiași 
viziuni sintetice, delimitarea nu
anțat realizată spre o expresie 
proprie. In „Phedra", „îngerul" 
sau „Idolul" ca și o „Himeră", 
cu numeroase replici de altfel, 
impresia de neliniște, de pasiune 
strunită, de transcendent păgîn, 
e evidentă în favoarea sa. In 
„Phedra" volumele, dispuse mai 
mult în trafor, se caută, se în
chircesc, ale „Îngerului" prolife
rează păcat și cădere. „Himera", 
cap de necunoscută zeitate orien
tală, țipă ascuțit și perpetuu. In 
toate, Milița Pătrașcu își urmăreș. 
te cu sinceritate sentimentul. 
Urăște esteticile și normele presta
bilite. Cînd sufletul său i-o va 
cere se va întoarce la figurativ, 
la studiul portretului, fără re
grete, fără conștiința unui aban
don (pe care unii artiști de astăzi 
îl înțeleg prea strimt și linear). 
Brâncuși însuși nu nega aceste 
reveniri ale elevei sale, prețuind 
înainte de orice sinceritatea și 
personalitatea în artă. „Este bine 
și așa, spunea el, dacă lucrul e 
făcut cu dragoste și știință de 
artă". Acestor reveniri datorăm 
o serie de portrete, figuri remar
cabile ale culturii și științei ro
mânești (N. Pîrvan. O. W. Cizek, 
M. Brediceanu, O. Goga, G. Ba- 
covia, Maria Filotti ș.a.), cari 
pentru artistă evocă melancolic 
astăzi, o epocă trăită cîndva in
tens, cu fervoare. Modelate cu 
nerv, cu înțelegere pentru psiho
logia modelului, care nu e din 
cele mai simple, cu mare sensi
bilitate pentru materie, aceste lu
crări se remarcă mai ales prin 
puterea lor de caracterizare și su
gestie, sublimată în idee, în care 
omul și arta sa se contopesc în 
unic. O mișcare subterană, fră- 
mîntă chipul scriitorului N. D. 
Cocea, pe care un rictus dureros 
îl recomandă neliniștii, agitației, 
Ion Vinea, unul dintre portretele 
cele mai realizate ale expoziției, 
cu trăsăturile subțiate de asceza 
pe care o dă aristocrația spiri
tului, e „poetul" modern, cere
bral, la care și senzația pare un 
joc al rațiunii și livrescului. Arta 
Militei Petrașcu, cu care publicul 
contemporan face cunoștință mai 
anevoie (insuficient reprezentată 
în muzee, expoziții etc.) e o artă 
originală, sinceră, căreia îi adu
cem astăzi omagiu.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

VIORICA DIACONESCU

*) Expoziția de sculptură. Mi- 
L1ȚA PETRAȘCU, Galeriile 
Fondului Plastic din B-dul Ma- 
gheru 23.

PERICULOASA „ZONĂ ALBĂ"
(Urmare din pag. I)

mul în general, și tînărul 
implicit, trebuie să știe de 
ce face o acțiune sau alta, 
ori să aibă un motiv foar
te temeinic (după credința 
lui) ca să nu facă nimic 
o perioadă (adică nu, 
eram cît pe-aci să greșesc 
și eu : vreau să spun că 
sînt cazuri nenorocite în 
care un tînăr se pregăteș
te pentru o profesiune sau 
pentru o formă oarecare 
de învățămînt și eșuează 
de la primul pas; și atunci 
vine dezamăgirea, inhibi
ția ; un astfel de tînăr, 
sincer lovit tocmai pentru 
că — i se pare lui la ora 
aceea — a fost împiedicat 
să meargă înainte, nu tre
buie brutalizat nici cu 
vorba, nici cu fapta, ci a- 
jutat, încetișor, să-și regă
sească încrederea în sine 
— și în ceilalți — să-și 
redobîndească echilibrul). 
Pentru că, și din rîndul a- 
cestora (care reprezintă 
un material uman foarte 
bun) se recrutează tinerii 
pe care-i descoperim apoi 
traversînd, într-un grup 
de... „prieteni", acea pri
mejdioasă „zonă albă" a

lipsei de ocupație... Dar 
cu tînărul dumitale, de 
exemplu ce se mai întîm- 
plă ?

A. N.: Păi ce să facă 
acasă, toată ziua, un băiat

de 17 ani ? Dac-ar fi fată, 
aș mai zice că pune mîna 
și ajută la gospodărie. La 
el însă nu e cazul. Și-a- 
tunci, iată-i:

PROGRAMUL
ora 8—9 scularea.
ora 10 ieșirea în oraș, la plimbare (desigur îm

brăcat frumos, ca un „cavaler" ce este)
ora 12—1 revenirea acasă (foamea ! căci bani 

destui să mănince în oraș, la restaurant, n-are 
încă, dar cine știe în ce combinații o să se bage 
pînă Ia urmă și o să-l vedem luind și masa în 
centru, la local).

ora 14—16 
odihnă)

ora 16—17 
la plimbare 
(pînă se plictisește), după care se mută... intr-alt 
cafe-bar.

ora 23—24 reîntoarcerea acasă, pentru odihna 
de noapte.

culcarea (deh! după atîta... muncă,

a doua ieșire, mai serioasă, in oraș 
(prima parte), apoi la un cafe-bar

Vă reamintesc că ase
menea program are, de doi 
ani încheiați, un tînăr de 
17 ani, sănătos, drăguț, 
isteț. Eu nu mă întreb cum 
se întreabă de obicei: dar 
părinții lui ce păzesc ? Ei 
nu se gîndesc la viitorul 
lui ? etc. Eu sînt ceva mai 
realistă, așa că mă întreb : 
Băiatul ăsta are 17 ani. 
Azi, mîine va dori să se 
căsătorească. Dragostea

poate să-i iasă în cale în 
orice clipă. Cărei fete cu 
scaun la cap îi trebuie însă 
o astfel de povară : un om 
cu doar opt clase — cînd, 
slavă domnului, condiții de 
învățătură sînt destule în 
țara noastră —. și-n plus, 
un „bate bulevardul" ?

REP: Departe de mine 
un asemenea gînd, poate 
să-ncerc doar o nuanțare 
a celor spuse de dumneata:

la vîrsta de care vorbești, 
dragostea este fundamen
tală, ca și munca și învă
țătura. Aș spune chiar că 
este vorba despre un tri
unghi de aur : învățătura— 
munca-dragostea.

A. N. Deocamdată, con- 
tinuînd, vreau să arăt că 
pe mine mă supără, la 
tinerii ăștia, faptul că nu 
sînt logici. Eu știu așa : 
pentru un tînăr, munca 
începe după ce ai terminat 
școala profesională (dacă 
ai absolvit liceul și reu
șești la admitere, mergi la 
facultate, dacă nu, ca și 
absolventul de profesională 
îți cauți o slujbă). Simplu, 
nu ? Ce tocmeală mai în
cape aici ? Și de ce să-i 
dau eu băiatului — în 
cazul discutat mai înainte 
— un certificat în alb, că 
lasă, că poate întîlnește el 
o fată bună la suflet care-o 
să-l... salveze etc. ? Să-I 
salveze, de la ce ? De la 
lene ? De la lipsa lui de 
logică ? Eu una nu doresc 
să fac filantropie, și încă 
în dragoste. Dragostea în
seamnă respect reciproc, 
stimă, nu societate pentru 
protecția... (nu transcriu 
cuvîntul — n.a.).

REP: Combativitatea

dumitale nu mă sperie, 
dimpotrivă, mă cucerește 
(deși mă contrazici, și cine 
știe dacă nu, totuși, în mod 
destul de îndreptățit).

A. N.: Eu recunosc des
chis că sînt nu numai com
bativă, dar și foarte prac
tică. Așa m-am format eu. 
Nu-mi plac cuvintele mari 
și, sinceră să fiu, nici 
astea: o... onoare! o... 
cinste !... Munca este o 
necesitate I

REP.: Să ne înțelegem : 
te referi, probabil, la situa
ția în care aceste „vorbe 
mari" sînt rostite în chip 
dogmatic. Pentru omul ca
re iubește în mod real 
munca, ele au într-adevăr 
un sens mare. Dar, în ce 
chip apreciezi munca drept 
o necesitate ?

A. N.: Întîi din punct 
de vedere fizic : omul ar 
putrezi în picioare dac-ar 
sta tot timpul (i s-ar usca 
mușchii, dar și mintea) ; 
apoi, fără muncă, din ce 
să trăiești ? La 18—19—20 
ș.a.... ani — să te țină 
părinții ? E un lucru ruși
nos (la fete zici că mai 
merge, că tot mai găsesc 
cîte ceva de făcut în casă!) 
Rușinos, pentru că-ți bați 
joc de proprii tăi părinți, 
pe care-i obligi, fiindcă te 
iubesc, la o vîrstă mult 
mai înaintată decît a ta, 
să muncească pentru tine, 
să te hrănească, să te 
îmbrace, să-ți dea bani de 
buzunar... După mine, făiră

prea multe discuții, tînă
rul trebuie să meargă la 
lucru și să-și cîștige exis
tența numai prin muncă, 
ba să mai și dea ceva în 
casă, să-și ajute părinții 
sau, dacă n-au nevoie să 
fie ajutați, să dea cît de 
puțin, pentru că sînt 
sigură că asta face mare 
bucurie părinților — să 
știe că au copii muncitori 
și chibzuiți cu banii...

REP: Te întrerup de 
data asta, fiindcă (am scri
soarea în față) știu ce 
urmează și vreau să-ți spun 
și eu, cu aceeași sinceritate 
cu care mi-ai vorbit pînă 
acum, că vei greși ; mai 
departe, cînd te vei referi 
la căsătorie, că spiritul 
practic poate să-ți joace 
festa...

A. N. : Majoritatea fete
lor, cînd vor să se căsă
torească, se uită la salariul 
băiatului. Are 750—800 de 
lei ? Nimic! Mie nu-mi 
trebuie I 1000 — 1 500 ? 
Da!

REP : Fără îndoială, 
lăsînd orice ipocrizie de o 
parte, omul muncește doar 
și ca să cîștige cît mai 
bine, deci trebuie să mun
cească cît mai bine. O 
garanție a cîștigului bun 
este calificarea cît mai 
înaltă, dar și asta se do- 
bîndește tot prin muncă, 
prin învățătură (în faza de 
acumulare a calificării). 
Dar nici să stai așa, ca la 
tejghea, în fața unui 
obiect: îl iau ? nu-1 iau ?

îmi convine prețul ? (în 
cazul de care vorbim : îmi 
convine salariul lui ?). Pot 
să admit acest „sistem" al 
unor fete doar dacă ele au 
în vedere nu suma pro
priu-zisă, ci strict califica
rea viitorului soț, adică 
știu că un om cu o pro
fesiune temeinic însușită 
progresează necontenit (și 
material, și spiritual), înțe- 
legînd că salariul nu re
prezintă doar garanția că-și 
vor putea cumpăra în casă 
cît mai repede, frigider, 
televizor etc., ci garanția 
stabilității căminului, a 
calmului reciproc, a posibi
lităților de culturalizare 
necontenită și de destin
dere. Sper să fi fost destul 
de clar. Iar în acest sens 
sînt întrutotul de acord cu 
fraza dumitale de înche
iere, în care spui că n-ai 
ce face cu un soț care 
„dacă trage chiulul la 
lucru (chiar dacă are cali
ficare respectabilă) iarăși 
n-a rezolvat nimic, căci 
primește salariul mai mic".

într-o familie, totuși, nu 
muncește un singur soț de 
obicei, și chiar dacă ar fi 
așa, alegerea omului iubit 
și conviețuirea împreună se 
ridică deasupra bucătăriei 
zilnice tocmai fiindcă se 
pleacă de la idealuri — 
de muncă, de cinste și de 
devoțiune mult mai înalte.

Dialog realizat de 
MIHAI STOIAN



Delegația de activiști ai Comitetului 
orășenesc București al P.C.R 
s-a înapoiat de IQ

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația de activiști ai Comite
tului orășenesc București al 
P.C.R, condusă de tovarășul Du
mitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Bucu
rești, care, la invitația Comitetu
lui orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U., a făcut o vizită în 
Ungară.

La sosire, pe aeroportul

R.P.

Bă-

neasa, 
tă de 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Cosma, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular al orașului București, 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

A fost prezent Sandor Argye- 
lan, consilier al Ambasadei R. P. 
Ungare la București.

(Agerpres)

INFORMAȚII

delegația a fost întîmpina- 
tovarășii Manea Mănescu,

Budapesta

VOLUNTARIARHEOLOGI
EXAMENE DE ADMITERE

A CTUALITA TE.

Sub egida secției de științe is
torice a Academiei, marți di
mineața a avut loc la Institutul 
de istorie „Nicolae Iorga" o șe
dință de comunicări științifice 
consacrată aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui Mihail 
Kogălniceanu, la care au parti
cipat membri ai Academiei și 
cercetători de specialitate din 
București și din tară.

Ambasadorul R. D. Germane 
la București, Ewald Moldt, a or
ganizat marți, la sediul ambasa
dei, o conferință de presă cu 
prilejul celei de a XVIII-a ani
versări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane.

La Casa oamenilor de știință 
din București au luat sfîrșit

marți la amiază lucrările Co
locviului internațional de semi- 
conductori, la care au partici
pat specialiști români și străini 
din 11 țări ale Europei și Ame- 
ricii de Nord.

Comunicările științifice pre
zentate în cadrul acestei reuni
uni internaționale, organizată de 
Institutul de fizică al Academi
ei, au dezbătut unul din dome
niile moderne ale fizicii solidu
lui : starea amorfă și lichidă.

Participanții la colocviu au 
hotărît să se reîntîlnească în ur
mătorii doi ani, la Londra și la 
Sofia, pentru a schimba noi pă
reri cu privire la cercetările 
fundamentale și aplicative asu
pra semiconductorilor amorfi și 
lichizi.

(Agerpres)

Conferința Națională de Fiziologie

Acad GR. BENETATO: 
„0 importantă manifestare 
științifică"

Azi dimineață, în aula mare a 
Institutului medico-farmaceutic 
din Capitală, au început lucră
rile celei de a IV-a Conferințe 
naționale de fiziologie. Despre 
însemnătatea acestei manifes
tări științifice — la care parti
cipă eminenți savanți de peste 
hotare — acad. GRIGORE BE- 
NETATO, președintele Comite
tului de organizare a Conferin
ței, ne-a declarat următoarele :

„Atrage atenția — dintru în
ceput —- Caracterul monotematic 
al Conferinței. Și acest lucru nu 
este întîmplător. Faptul că lu
crările ei vor fi dominate de o 
singură temă — cea a homeos- 
taziei — este edificator pentru 
preocupările fiziologiei din zi
lele noastre.

Motivul ?
Pe măsura pătrunderii din ce 

în ce mai adînci și a perfecțio
nării mijloacelor tehnice de cer
cetare în fiziologie, din această 
știință se desprinde numeroase 
discipline de graniță. Acest fe
nomen nu face decît să accen
tueze sarcinile fiziologiei care 
— servindu-se de datele puse la 
dispoziție de astfel de științe de 
graniță ca biochimia, biofizica 
sau histochirpia — elaborează 
principiile generale ale funcțio-

nării organismului omenesc, 
clarifică mecanismele de adap
tare le mediu a acestuia. Ea sta
bilește, totodată, și principiile 
generale după care se desfășoară 
totalitatea proceselor reglatoare 
ce se petrec în organism, con
tribuind la realizarea echilibru
lui energetic dintre acesta și 
mediu. Or. acesta reprezintă 
tocmai conținutul noțiunii de 
homeostazie — adică obiectul 
studiului fiziologiei contempo
rane.

Peste 200 de comunicări vor 
dezbate aspectele cele mai im
portante ale acestei probleme — 
a cărei cunoaștere echivalează 
cu clarificarea mecanismelor 
prin care se realizează starea de 
sănătate. Numeroșii oaspeți de 
peste hotare — numărul celor 
ce și-au anunțat participarea 
depășește 60 — vor împărtăși 
experiența lor în cercetările în
treprinse într-o temă capitală a 
fiziologiei, domeniu în care tara 
noastră 
științifice 
fost puse 
reputație 
secolului,
Marinescu, 
alții".

înregistrează tradiții 
ale căror jaloane au 
de savanți români de 
mondială la începutul 
ca Ion Athanasiu, Gh.

D. Danielopolu și

• Campionatele re
publicane de ciclism 
pe pistă au continuat 
la velodromul Dina
mo din Capitală cu 
proba de 1 000 m cu 
start de pe loc. Titlul 
de campion a revenit 
ciclistului Paul Soare 
(Steaua), care a reali
zat timpul de 1’11” 
4/10. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat 
Gh. Negoescu 
(Steaua) — l’12”5/10 
și V. Burlacu (Steaua) 
1’12’6/10.

într-o tentativă fă
cută tot ieri, 
Soare a 
cordul 
1000 m
gistrind timpul 
l’07”9/10.

început turneul inter
național de polo pe 
apă. Iată primele re
zultate : România — 
Ungaria B 3—1 (1-0, 
0-1, 1-0, 1-0); R.S.S. 
Azerbaidjană — R. F. 
a Germaniei 4—1 
(0-0, 0-0, 2-1, 2-0).

Paul
corectat re- 
național la 
lansat, înre- 

de

• Joi seara, cu în
cepere de la ora 
18,30, stadionul Re
publicii din Capitală 
va găzdui întîlnirea 
internațională amica
lă de fotbal dintre 
formația bucureștea- 
nă Progresul și echi
pa maghiară Honved 
Budapesta.

telor „B“ și de tineret 
ale Ungariei în vede
rea meciurilor pe 
care le vor susține cu 
echipele similare ro
mânești la Timișoara 
și respectiv București

Din lotul selecțio
natei „B“ fac parte : 
Szentmihaly, Fater, 
Keglovich, Solymosi, 
Juhasz, Orban, Kiss, 
Laczko, Bankuti, Sza
bo, Varsany, Szur- 
gent, Dunai II, Siko
ra, Kallamar, Takacs. 
Lotul de tineret cu
prinde pe Bicskey, 
Rothermel, Formag- 

Horvath,

Di-• La bazinul 
namo din Capitală a

• Federația de spe
cialitate maghiară a 
comunicat loturile de 
fotbal ale selecționa-

gini, Gal,
Konrad, Somogy, Ny- 
roe, Nosko, Fazekaș, 
Dunai III, Pusztai. 
Kozma, Toth.

(Agerpres)

PENTRU TINERET

In mijlocul orașului Curtea 
de Argeș, înconjurată de zi
duri de piatră, își înalță tur
lele spre cer una dintre cele 
mai vechi zidiri românești — 
Biserica Domnească, ridicată 
de primii domnitori Basarabi. 
Săpăturile arheologice efectu
ate între anii 1920—1929 sub 
conducerea lui Virgil Drăghi- 
ceanu, ajutat de N. Iorga, 
președinte al Comisiei monu
mentelor istorice, precum și 
de istoricul Dimitrie Onciu,

V

DEBUTULUI

nu au reușit să elucideze pe 
deplin problema adevăratei 
ctitorii. Anul acesta, în a doua 
jumătate a lui septembrie, să
păturile arheologice în vechea 
cetate de scaun au fost re
luate de către Institutul de 
arheologie din București, 
colaborare cu " 
de istorie din 
geș, lucrările 
primul rind 
stratigrafiei din secolele al 
XlII-leași al XlV-lea. La lu
crări participă și cercul de is
torie al elevilor de la liceul 
din Curtea de Argeș, condus 
de profesorul D. Moldoveanu; 
tinerii arheologi vor să contri
buie prin aportul lor entu
ziast la dezlegarea tainelor is
torice ale acestor locuri.

SIMION

. , în 
Muzeul raional 
Curtea de Ar- 
axîndu-se în 

pe cercetarea

Peste cîteva zile, la 
10 octombrie, au loc 
examenele de admite
re pentru cursurile 
postuniversitare ale 
inginerilor economiști, 
secția 
Cursurile 
vență au 
2 ani
cursanților o pregăti
re superioară în pro
blemele de economie 
a agriculturii, organi
zarea întreprinderilor

agricultură, 
fără frec- 

o durată de 
și asigură

STUDENȚESC11STUDENȚESC
Printre studenții Institutului

Important 
pentru inginerii 

agronomi

agricole de stat, îi 
pun la curent cu ulti
mele noutăți în spe
cialitate. Cursurile 
funcționează pe lîngă 
facultatea tehnico-e- 
conomică a Institutu
lui Politehnic Bucu
rești.

Pot participa la 
concursul de admite
re ingineri agronomi, 
horticultori, hidroa- 
melioratori și zooteh- 
niști cu o vechime în

producție de cel pu
țin 5 ani de la pro
movarea examenului 
de stat.

Inginerii mecanici 
din S.M.T. și I.A.S. 
pot să se prezinte la 
concursul de admitere 
a cursului postuniver
sitar de pe lîngă sec
ția de tehnologie a 
construcției de ma
șini a Institutului Po
litehnic din Bucu
rești.

• TREI PIESE ROMÂNEȘTI ÎN BANAT • ÎNCĂ DOUĂ 
TEATRE BUCURiEȘTENE AU PREZENTAT CEA DIN- 
TÎI PREMIERA A TOAMNEI • „ÎNȘIR-TE MĂRGĂRI
TE" — 100 DE SPECTACOLE • „CRISTOFOR GO

LUMB" LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

Printre studenții Institutului 
politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" au pășit luni, prima 
oară, întimpinați cu urări cole
giale de „Bun venit !“ peste 2 100 
de proaspeți debutanți în anul I. 
Conform tradiției, înaintea pri
mului curs, a celor dinții ore de 
seminar și laborator, au făcut 
cunoștință cu „Galeria boboci
lor".

politehnic „Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej" au pășit luni, prima
oară, întimpinați cu urări coie-
giale de „Bun venit !“ peste 2 100 
de proaspeți debutanți în anul I. 
Conform tradiției, înaintea pri
mului curs, a celor dinții ore de 
seminar și laborator, 
lor".
Călăuziți de zîmbetele colegilor 

mai mari, sutele de „boboci" au 
trecut printre panouri cu sfa
turi (mai in glumă, mai in se
rios) amuzant ilustrate, au făcut 
cunoștință cu cele mai impor
tante cursuri și manuale din 
care vor culege învățătură, au 
admirat cupele și diplomele cu
cerite de colegii lor în întrece
rile sportive și cultural-artistice 
cu alte institute și facultăți. Au 
vizitat apoi, conduși de decani, 
principalele săli și laboratoare 
iar după-amiaza, Ia primul curs, 
și-au cunoscut profesorii, ascul- 
tîndu-le cu interes îndrumările, 
urările și îndemnurile.

O misiune „ediție specială" cu 
participarea actorului Tudorel 
Popa le-a fost oferită ca sur
priză prin stația de radioampli
ficare. Seara au petrecut in com
pania colegilor din toți anii de 
studii la balul special dedicat 
lor, dansind. aplaudindu-i pe ac
torii Ion Dichiscanu, Coca E- 
nescu. Paul Nadolschi și Florin 
Piersic, participind la concursuri 
distractive. Prima zi a studen
ției a marcat astfel sărbătorește, 
cu un program bogat și atrăgă
tor o întreagă suită de acțiuni 
organizate pentru anul I. In zi
lele următoare se vor adăuga al
tele.

cunoștință cu
au făcut

.Galeria boboci-

• Primul gong al 
stagiunii la teatrele 
din Banat vestește opțiuni repertoria
le demne de stimă, 
în cursul acestei 
săptămini, trei tea
tre din regiune își 
încep toamna cu o- 
pere de calitate din 
dramaturgia româ
nească recentă : 
„Veac de iarnă" de 
Ion Omescu, la 
Reșița, „Procesul 
Horia" de Al. Voi- 
tin la Arad (regia 
— Dan Alexandres- 
cu) și premiera pe 
țară a prea puțin 
discutatei „Insula" 
de Gellu Naum la 
Teatrul maghiar 
din Timișoara (re
gia — Szombaty 
Gille Otto). Bana
tul se dovedește a 
fi, în continuare, 
una din zonele tea
trale vii ale tării.
• La București, fe
bra specifică a de
butului de stagiu
ne. Ieri și alaltă
ieri, încă două tea
tre și-au prezentat 
cea dintîi premieră 
a toamnei. Teatrul 
,,Barbu Delavran- 
cea“ („Miorița" de 
Valeriu Anania) și 
Teatrul Muncito-

Soenă din premiera cu „Miorița"
(Dinu Cernescu), o 
scenografă tinără, 
(Florica Mălurea- 
nu), un grup de ac
tori tineri (Ștefan 
Radof, Ștefan Ior- 
dache, Mircea An- 
gelescu, Mihai Pru- 
teanu) pregătesc 
viața scenică a o- 
perelor unui mare 
dramaturg, pentru 
prima oară prezent 
în repertoriul tea
trelor noastre. E 
vorba de viitoarea 
premieră a teatru
lui „C. I. Nottara" 
cu piesele într-un 
act „Cristofor Co- 
lumb" si „Excurial" 
de Michel 
debrodc.

resc C.F.R. Giu- 
leștl („Martorii se 
suprimă" de Robert 
Thomas). Amănun
te asupra celor 
două spectacole — 
în cronica noastră 
teatrală.
• Duminică la Tea
trul Național „I. L. 
Caragiale" are loc 
cea de-a 100-a re
prezentație a spec
tacolului „înșir-te 
mărgărite", a 
rui premieră, 
regia lui Miron 
colescu, a avut 
cu aproape trei
în urmă. O vitali
tate remarcabilă...
• Un regizor tînăr

V V

parte din 
făcînd o 
in R. P.

Albumul

I. ȘERBU

au beneficiat săptămîna

Dobrogei, Bărăganului.

UMANACĂLDURĂ

pe po
ll dorim 
Albu și 
vor in-

PRIN...INCĂLZIRE
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Un tînăr inginer din 
București C. AN- 
DREICIC, ți-a pe
trecut o 
vacanță 
excursie 
Polonă.
său de foto-amatoi 
s-a îmbogățit astfel 
cu imagini din Var
șovia, Katowice, 
Cracovia ; am ales 
dintre ele trei as
pecte de interior și 
exterior ale unui 
castel romantic 

Wawelul

România - Iugoslavia 75-73
(Urmare din pag. 1) 

noștri uită că sub panou 
trebuie o angajare strin- 
să, fără menajamente, 
și a doua lovitură de 
teatru este iminentă. E- 
chipa Iugoslaviei reface 
handicapul, ia conduce
rea și termină prima 
manșă cu un avans de 
patru puncte.

Am trăit pauza sub 
zodia unei tradiții nefa
vorabile nouă. Sîrbii 
ne-au învins întotdeau
na în meciurile decisive 
(din 20 de partide susți
nute pînă acum, victoria 
le-a suris de 15 ori!) și 
ne obișnuisem cu ideea 
infringerii în fața 
Dar băieții noștri (Al- 
bu, Nosiedici, cel 
bun din echipa noastră, 
Diaconescu, Jekely și 
Cernea), pun din nou 
„motoarele" în mișcare 
și reușesc să refacă un 
handicap ce părea la 
un moment irecuperabil

lor.

mai

— de 12 puncte și 
termine meciul cu 
prospețime de mari cam
pioni. Ne-ar place să 
credem că victoria asu
pra echipei Iugoslaviei, 
categoric cea mai bună 
de pe continent, anunță 
participarea baschetba- 
liștilor noștri la câștiga
rea unuia din primele 
locuri ale seriei și, deci, 
și la turneul final. Ar 
fi o ridicare și la pro
priu și la figurat al bas
chetului nostru 
diurnul pe care 
cu toții. Dacă 
coechipierii săi 
țelege să dea și in parti
dele următoare cantita
tea de energie și voință 
pe care au dat-o in jocul 
de aseară — și posibili
tăți au — îi vom primi 
cu flori in gară, ii vom 
îmbrățișa călduros și 
vom rămine permanent 
îndrăgostiți de acest joc 
și de băieții lui inalți.

2 331 de turiști (majoritatea ti
neri) . . _ .. .... ” '
trecută de frumusețile Văii Pra
hovei, * ,, ~
Pentru sfîrșitul acestei săptămîni, 
Agenția București O.N.T. anun
ță : excursii de o zi (duminică) 
cu autocarul, pe traseul Bucu- 
rești-Curtea de Argeș (se vizitea
ză Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ și renumita mă
năstire de la zidirea căreia s-au 
sărbătorit recent 450 de ani). Alte 
itinerarii vor avea punct final 
Poiana Brașov, Măcin și Valea 
Călugărească. Cu trenul, va avea 
loc o excursie de o zi și jumă
tate (sîmbătă și duminică) la ca
banele din masivul Bucegi. Vă 
recomandăm în mod deosebit 
excursia spre Valea Călugărească, 
prilej cu care veți putea vizita 
orașul Ploiești, casa memorială 
„Nicolae Iorga" din Vălenii de 
Munte, mănăstirea Zamfira. In 
legătură cu marele istoric patriot 
— tovarășul Mihai Arsene, lector 
la Muzeul de Istorie a Partidului 
Comunist, a Mișcării Revoluțio
nare și Democratice din Româ
nia, ne-a declarat : „îndrăgostitul 
do istoria neamului va întîlni 
aci, reconstituită, atmosfera de 
lucru a aceluia ce a fost și ră- 
mîne marele Iorga. Sînt expuse 
fotografii de familie, manuscrise, 
relatări privind cursurile de vară 
organizate de Iorga la Văleni. Se 
află, de asemenea, amenajată ca
mera de lucru a savantului, locul 
de unde a condus ziarul „Nea
mul românesc", editat în tipo
grafia adusă anume aici (în a- 
ceeași tipografie au apărut multe 
din lucrările sale)".

O.N.T. anunță, de asemenea, 
că au început înscrierile pentru 
excursia de trei zile cu motonava 
„Carpați" pe itinerariul Giurgiu- 
Turnu Severin-Ada-Kaleh-Porțile 
de Fier. Plecarea va avea loc pe 
19 octombrie.

că- 
în 

Ni- 
loc 
ani

de Ghe-
S. C.
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„VOI RENUNȚA PE CÎT VA FI POSIBIL LA VARIETĂȚI"
Cunoscutul actor Ștefan Bănică nu poate fi prea ușor găsit. 

Iar dacă ai avut norocul să-i prinzi cîteva clipe libere te miră 
calmul și bunăvoința cu care își caută răspunsurile cit mai 
complete.

— Ce rețineți din stagiunea trecută ?
— Am avut un repertoriu frumos, bogat. La Teatrul Ciu

lești cele două roluri din „Omul care a văzut moartea" a maes
trului Victor Eftimiu, premiera stagiunii, mi-au dat satisfacția 
realizării unor personaje complet diferite. Am evoluat altfel 
de cum mă cunoștea publicul. In stagiunea trecută am avut 
și surpriza unui alt colectiv de teatru, cu piesa „D-ale carna
valului" la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", în care joc 
ceea ce-mi visam în studenție, de fapt al doilea rol din reper
toriul Caragiale.

— Știm că ați repetat pentru stagiunea din toamnă rolul 
lui Figaro din „Nunta lui Figaro" de Beaumarchais la Teatrul 
Giulești, cu regizorul Dinu Cernescu.

— Cu această piesă avem necazuri. Decorurile făcute de 
arhitectul Popov sînt făcute pentru noua sală de teatru care 
trebuia să ne primească în toamna asta, dar nu s-a terminat. 
Așteptăm... împreună cu regizorul Dinu Cernescu am studiat 
un Figaro „modern", văzut de oamenii de azi. Este un rol de 
virtuozitate, complex, care cere deosebite eforturi. Sîntem cu 
toată echipa gata de start, ne trebuie terenul. Sperăm că dacă 
va fi amintită in presă, conducerea șantierului va lua măsuri.

— Ați mai fost solicitat de televiziune, cinematografie ?
— In anul 1967 am spart o gheață... veche: cinematografia. 

Voi apare m filmele „împușcături pe portativ" (scenariul e 
semnat de Dimos Rendis și Cezar Grigoriu), „4 zile de 
vară" după un scenariu de Fănuș Neagu și comedia „6 + 4“ 
cu scenariu semnat de Al. Struțeanu.

Cît despre televiziune, aici este cîmpul în care actorul poate 
să cîștige popularitate și să piardă timpul.

— Telespectatorul nu pierde din vedere apariția dv. pe mi
cul ecran, ceea ce după teoria de mai sus înseamnă că v-ați câști
gat popularitatea și ați pierdut timp ?

— Voi încerca să fiu mai exigent cu aparițiile mele și voi 
renunța pe cît va fi posibil la varietăți. Nu mai am timp pen
tru teatru și eu asta intenționez să fac. Vreau ca publicul 
telespectator să nu mă uite după închiderea emisiunii.

ANGELA POPESCU

ȘTEFAN MIKA: 3V,I’“MEP“

VARIETĂȚI PE GLOB

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
GENȚĂ LA DRAGOSTE" ore
le 16.

Teatrul „Țăndărică" : „IARMA
ROCUL PITICULUI CLIP", 
orele 17.

Ansamblul „Perinița" (în Sala 
Savoy a teatrului „C. Tăna- 
se“). „DE PRIN VEACURI 
ADUNATE", orele 20.

oreliOpera Română : „AIDA", 
19.

Teatrul 
giale" 
MENI 
rele 19,30.

Teatrul Național „I. L. 
giale" (Sala Studio) : „1 
GA", orele 19,30.

Teatrul de stat de Operetă 
„PRINȚESA CIRCULUI", o 
rele 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu 
landra" (Sala din bd. Schiti 
Măgureanu) OPERA DI 
TREI PARALE", orele 20.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu 
landra" (Sala Studio) : „PRI 
VEȘTE ÎNAPOI CU MÎNIE' 
(premieră), orele 20.

Teatrul Mic (în sala Teatrului 
de Comedie) : „DOI PE UN 
BALANSOAR", orele 19,30.

Teatrul Mic (în sala Teatrului 
evreiesc de stat) : INCIDENT 
LA VICHY", orele 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara" : „HEN- 
RIC AL IV-LEA", orele 19.30.

Teatrul „Ion Creangă" : CORI-

Național „I. L. 
(Sala Comedia) :

ȘI ȘOARECI",
Cara- 
„OA- 
orele

Cara- 
SERIN-

■ANTOMAS CONTRA SCOȚ
ÂND YARD

— cinemascop —
rulează la Patria (orele 11,30 ; 
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Me
lodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21), Flamura (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30).
ARAONUL
— cinemascop —
rulează la Republica
9,45 : 13.15; 16,45 ; 20,15), 
rești (orele 8,45 ; 12,15 ;
19,15), Feroviar (orele
12.15 ; 16.15 ; 20,15) ; Excelsior
(orele 10 : 15 ; 19).

(orele 
Bucu- 
15,45 ;
8,15 ;

(orele
21.15), 
13,30;

Capitol (orele 9,30 ; 
16,15 ; 19,30 ; 20,45).

S-O UCIDĂ PE

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop — 
rulează la Luceafărul 
9; 11,15; 13,30; 16,15 19; 
Festival (orele 8.30; 11; 
16; 18,15; 20,30 grădină).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SĂ 

rulează la 
11.45 ; 14 ;

CINE VOIA 
JESSIE ?

rulează la Lumina (orele 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,00 ; 18,30 ;
20,45), Miorița (orele 15 ; 17,30 ; 
20).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16 ;
18.15 ; 20,30). Aurora (orele
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18;
20.30) .

CASTELANII
rulează la Doina (orele 
13,45; 16; 18,15; 20.30), 
greșul (orele 15,30 ; 18 ;

CANALIILE 
rulează la 
18 ; 20.30).

DIRIJORUL
CULESCU, 
NUNTĂ LA _______
ȚIUNEA E ROTUNDĂ, FETIȚA 
CU CHIBRITURI, DIRIJORUL

Union (orele

11,30 ;
Pro-

20,30).

15,30 :

NICOLAE CHIR- 
TĂMĂDUIRI, O 

OLTENI, PERFEC-

STRĂZII, GĂTEALA CAPULUI 
rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA
rulează la Central (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 , 20,45).

CUM SĂ FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 15 ;
17.45 ; 20,30), Drumul sării (o- 
rele 15; 17,45; 20,15).

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 
în continuare). Munca 
16 ; 18,15 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Buzeștl (orele 15.30 ; 
18).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

RECOMPENSA
— cinemascop —
rulează la Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MÎINILE, DOMNILOR PO
LIȚIȘTI !

rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30),
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

PANTERA NEAGRĂ

— cinemascop —
■ rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 

18 ; 20,30).
SA-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18). Cotroceni (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30).

I
I

Cele șase imobile 
ale anexei Univer
sității din Pittsburg 
(S.U.A.) construite 
la Johnstown și 
inaugurate săptămî
na trecută sînt do
tate cu un sistem 
de încălzire cu to
tul neobișnuit : căl
dura emanată de 
studenți, cea dega
jată de becurile e- 
lectrice și alte sur
se termice. Apara
tele de climatizare 
construite de so
cietatea „Carrier 
Corp." vor absorbi 
o suficientă cantita
te de căldură din 
sălile de cursuri și 
din alte încăperi 
frecventate de cei

1 300 de studenți 
pentru a crea o at
mosferă normală, în 
ciuda unei tempe
raturi de minus 25 
de grade înregis
trată iarna pe vîr- 
ful muntelui Alle
gheny (700 m. alti
tudine) unde este 
situată universita
tea. Căldura prove
nind de la sălile de 
cursuri, sălile de 
gimnastică, biblio
tecă etc. va servi 
de asemenea la în
călzirea apei care 
circulînd în radia
toare va reîncălzi, 
alte părți ale 
giului, cum 
dormitoarele.

Charles Cros, Ara
gon și La Fontaine. 
Ii place să citească 
și lucrări de filozo
fie, să asculte Con
certul pentru două 
viori de Bach — 
lucrarea ei muzica
lă favorită în do
meniul muzicii, dar 
îi plac și Smetana, 
Satie și Albioni. Ri-

chter și Oistrach 
sînt interpreții pre
ferați. în ce priveș
te muzica modernă, 
B. B. îndrăgește 
cîntăreții Ella Fitz
gerald, Juliete Gre
co și Dione War
wick. „West Side 
Story" este înregis
trarea preferată, 
iar chitara e instru
mentul ei favorit.

DIN

8—21 
(orele I B

17,30 — Telecronica econo
mică ; îngrășăminte chimice; 
18,00 — Fotbal : Dinamo Kiev— 
Celtic Glasgow în Cupa cam
pionilor europeni. Transmisie de 
la Kiev ; 19,45 — Telejurnalul 
de seară ; 20,00 — Alma-Mater ; 
Emisiune pentru studenți; 20,30 
— Interpretul preferat : Muzi
că populară la cererea telespec
tatorilor ; 21,00 — Avanpremie
ră ; 21,15 — Din culisele muzi
cii ușoare ; 21,45 — Film artis
tic : Fantoma din Moris viile; 
23,15 — Telejurnalul de noapte.

PREFERINȚELE

I Brigitte Bardot
— sau B. B. cum 
este cunoscută în 

Llumea cinefililor —
a împlinit joia tre-

cută 33 
lejul a 
de revista pariziană 
„Cinâmonde" pen
tru a-i lua un in
terviu consacrat 
preferințelor ei în 
viață și în artă. Ea 
a declarat că orele 
sale preferate din 
ziuă sînt cele ale 
ceaiului ; mobila 
preferată este cea 
rustică ; în arte și 
litere, Brigitte Bar
dot a arătat că cel 
mai mult îi place 
Stendhal, dar și ro
mancierii Romain 
Gray, Kazantzakis 
și H. F. Rey. Cei 
mai iubiți poeți sînt

cole-

LUI B

„DIAMANT*
DIN MASE PLASTICE

de ani. 
fost folosit

politehnica 
din Zurich a fost 
realizat primul pla
nor la a cărui con
strucție au fost fo
losite în exclusivi
tate masele plasti
ce. Botezat cu nu
mele „Diamant", 
planorul a fost su
pus celor mai di
verse probe, pe care 
le-a trecut cu bine, 
primind certifica
tul de navigabili- 
tate din partea 
F.A.A. (Federația 
aviatică americană).

E1 va intra în cu- 
rînd în producția 
de serie la uzinele 
„Fahr und Flug- 
zeugwerke" din Al- 
tenrhein (Elveția).

în imaginea de 
sus : planorul în 
timpul unui zbor ; 
în dreapta : la ate
rizarea după un 
zbor de probă, 
lîngă uzina din Al- 
tenrhein, planorul 
a fost înconjurat de 
numeroși construc
tori și planoriști, 
care-1 studiază cu 
interes.

I
I



4:
Atmosferă încărcată

la conferința laburistă
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O imagine concludentă: 
distrugeri provocate la una 
din clinicile din Hanoi în 
urma unui recent bombar
dament american.

Dezbaterile de marți ale participanților la cea de-a 66-a 
conferință anuală a partidului laburist s-a axat asupra 
politicii economice a guvernului Wilson. Deși guvernul a 
obținut satisfacție în această chestiune repurtînd cu o mică 
majoritate de voturi victoria asupra unei moțiuni a stîngii 
de condamnare a politicii sale economice, el nu a fost totuși 
scutit de critici.

Frank Cousins, secretarul ge
neral al Sindicatului muncitorilor 
din transporturi, a arătat că po
porul britanic nu aprobă actuala 
politică economică a guvernului 
argumentînd că ultimele înfrîn- 
geri laburiste în alegerile parțiale 
nu au fost un accident. Clive 
Jenkins, lider sindical, a subliniat 
că această politică tinde să per
manentizeze șomajul în Anglia. 
Christopher Mayhew, deputat și 
fost ministru, după ce a criticat 
lipsa unor acțiuni mai consisten
te din partea guvernului în ve
derea reducerii cheltuielilor mili
tare. a propus conferinței să a- 
corde premierului Wilson o ul
timă „perioadă de încercare", în 
care să se urmărească dacă aces
ta va face sau nu o cotitură ra
dicală în politica economică.

Agenția Reuter apreciază că

politica guvernului a fost salvată 
datorită poziției liderilor sindi
catului minerilor care au hotărît 
în ultimă instanță să voteze în 
favoarea rezoluției guvernamen
tale. Premierul Wilson, care se 
află încă de săptămîna trecută 
la Scarborough, a anunțat vineri 
că minele de cărbuni care urmau 
să înceteze 
vor rămîne 
luni.

Cu toate
stîngii laburiste este în creștere, 
în ședința de dimineață, Frank 
Allaun și Joan Lester au fost 
aleși membri în Comitetul exe
cutiv al partidului, în timp ce 
candidații aripii de dreapta, John 
Mendelson și Eric Heffer, nu au 
întrunit numărul necesar de vo
turi.

imediat activitatea 
deschise încă trei

acestea, influența

hot

La bursa din Paris acțiunile socie
tății petroliere belgiene „Petrofina", 
înregistrează în ultimele luni o ten
dință permanentă de creștere a 
cursurilor. La începutul anului ele 
erau cotate cu 140 de franci bucata. 
Opt luni mai tîrziu cursurile au a- 
juns la 220 de franci. Creșterea de 
peste 50 la sută, apare cu atît mai 
misterioasă, cu cit acțiunile „Petro
fina" au o circulație mult mai redu
să decît cele ale binecunoscutelor 
companii „Shell", „Esso“ sau „B.P.“.

Ce se ascunde în spatele acestor tran
zacții se întreabă cercurile financiare din 
Europa occidentală. în iunie, la Bruxel
les, cu prilejul adunării generale a acțio
narilor societății „Petrofina" ei au pus 
această întrebare președintelui compa
niei Laurent Wolters. Răspunsul dat a 
fost că tendința de creștere la bursă a 
prețului acțiunilor pare să aibă un carac
ter misterios, dar nu are cunoștință de 
nici un proiect al vreunui alt consorțiu 
internațional de a „Înghiți" acest grup 
petrolier belgian. „Dar continuarea cum
părărilor sistematice de acțiuni „Petrofi
na" atît la Paris cit și la Bruxelles pare 
să dezmintă cuvintele d-lui Wolters" — 
srrie săptăminalul francez „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR" care ține să adauge că 
„in cercurile profesionale se consideră 
tot mai mult că unul din „marii" petro
lului american, cum ar fi „Standard Oii" 
sau „Mobil Oii", se pregătește să pună

Misterul
„Petro

fîna“
mina pe „Petrofina" asigurîndu-și majori
tatea capitalului prin achiziționarea unui 
pachet enorm de acțiuni.

In fapt, se asistă la o nouă bătălie din 
războiul permanent pentru supremație 
dus de marile companii petroliere din 
Occident. înghițind „Petrofina" regii pe
trolului american urmăresc să elimine 
interesele europene investite în această 
societate, adică : Lambert și Sociăte Ge
nerale de Bruxelles și băncile Hottinger. 
Rotschild și Suez-B.U.P. din Paris. în 
plus, ei vor pune astfel mina pe cel de-al 
20-lea grup petrolier din lume, ceea ce 
va permite consolidarea poziției lor de 
lideri ai producției și desfacerii petrolu
lui pe piața occidentală.

Datele privind activitatea consorțiului 
belgian demonstrează că ținta boss-ilor 
petrolului din S.U.A. nu a "ost aleasă la 
intimplare. „Petrofina" are ramificații a- 
proape în întreaga Europă occidentală, in 
America de Nord și într-o parte a Afri
cii. Ea posedă rafinării, uzine petrochi-

mice și stații de desfacere in Belgia, 
Franța, R. F. a Germaniei, Italia, Portu
galia, Grecia, Luxemburg, Suedia și in 
alte țări vest-europene. O filială se ocupă 
de exploatarea unui zăcămint important 
în Angola, alta activează în Canada („Ca
nadian Petrofina") și o a treia in S.U.A. 
(„American Petrofina"). Cifra de afaceri 
globală a societății se ridică la 5 miliar
de franci noi, ea dispunînd de aproxima
tiv 20 000 centre de desfacere a produ
selor petrolifere.

Dar, interesul deosebit manifestat față 
de acapararea acestui grup petrolier bel
gian de către unul din puternicele con- 
sortii petroliere din S.U.A. pare să se da- 
torească faptului că „Petrofina" dispune 
de o rețea de rafinare, de prelucrare și 
de transport care depășește cu mult ca
pacitatea ei de producție. Tocmai de a- 
ceea, grupul belgian cumpără cantități 
mari de petrol brut de la alte companii 
pentru a-și asigura activitatea vastei sale 
rețele industriale și comerciale. Cei ce 
intenționează acum să inghită această 
companie pot conta astfel pe o sporire a 
capacității anuale de desfacere cu 15 pină 
la 20 milioane tone și asigurarea unor be
neficii „sigure" intrucit, în afara Angolei, 
interesele ei se află în zone unde, potri
vit ziarelor belgiene „nu există amenin
țarea unor revendicări sau naționalizări".

Lupta este incă in plină desfășurare și 
se poate aștepta Ia o „contraofensivă" din 
partea actualelor grupuri financiare inte
resate in consorțiul „Petrofina". Oricum, 
tranzacțiile misterioase ce au loc la bur
sele din Paris și Bruxelles in legătură cu 
acțiunile „Petrofina", constituie o dovadă 
că in războiul pentru supremație pe pia
ța occidentală a petrolului sint folosite 
din plin „armele secrete".

Convorbirile tovarășului
Corneliu Mănescu

NEW YORK 3. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Marți, 3 octombrie, 
președintele Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, a primit la se
diul Națiunilor Unite vizita șe
filor de delegații ale Tunisiei, 
Bulgariei și Poloniei la actuala 
sesiune a O.N.U.

In cursul vizitei lui Habib Bur- 
ghiba jr„ ministrul afacerilor ex
terne al Tunisiei, au fost aborda
te, într-o atmosferă cordială, pro
bleme ale relațiilor bilaterale ro
mâno — tunisiene, precum și ale 
prezentei sesiuni.

Președintele Adunării Genera-

le, Corneliu Mănescu, și 
trul afacerilor externe al 
blicii Populare Bulgaria, 
Bașev, s-au întreținut, într-un spi
rit cordial, tovărășesc, asupra u- 
nor probleme ale relațiilor fră
țești româno — bulgare și au a- 
bordat chestiuni legate de punc
tele înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii Adunării Generale a Na
țiunilor Unite.

Corneliu Mănescu și Josef Wi- 
niewicz, ministru adjunct al afa
cerilor externe al Republicii 
Populare Polone, au discutat în 
cursul vizitei probleme care pre
ocupă actuala sesiune a Adunării 
Generale.
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Palatul prezidențial sc <> 
afla în stare de alarmă. \ 
în biroul Iui Thieu dom- 
nea o liniște mormîntală. < 
în schimb, Ky nu își pu- G 
tea stăpîni nervii. La am- ’> 
basada americană, proas- <’ 
păt instalată în noua < > 
clădire stil fortăreață, în- } > 
tregul personal a fost < 
consemnat în birouri. Se 
menținea o permanentă le- , > 
gâtură cu Washingtonul, < J 
In acele ceasuri în incin- G 
la „parlamentului" din > 
Saigon se desfășura o sj 
bătălie puțin obișnuită. G 
Cei care au avut ideea de 
a înființa această institu- 
ție nu au bănuit că în- <, 
tre zidurile vechiului tea- x 
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adresa practicilor electo- <> 
rale ale autorităților, adi- « 
că ale acelorași autorități G 
sub egida cărora s-a năs- <’ 
cut și această „adunare 
națională". Dar Saigonul 
s-a schimbat și unii poli- <■ 
ticieni nu mai sînt la fel 
de fideli ca odinioară G 
echipei Thieu-Ky. Po- 
vestea cu „alegerile pre- < [ 
zidențiale" a produs o > 
spărtură greu reparabilă... <“

Dezbaterile s-au pre- <, 
lungit ore în șir deoarece J 
deputați ai opoziției au < 
adus dovezi incontestabile 
că recentul scrutin prezi- 
dențial nu a fost altceva 
decît o înscenare. Falsifi- G 
tarea urnelor este o prac- 
tică notorie în Vietnamul U 
de sud, iar deputății care < 
s-au perindat pe la tri- 
bună au oferit mărturii 
de natură să îmbogățeas- G 
că lungul șir al ilegalită- < 
ților. Cînd s-a trecut la 
vot din cei 106 deputați ri 
prezenți doar 58 s-au de- G 
clarat de acord să vali- 
deze „alegerile" prezi- 
dențiale. Votul a fost „se- 
creț" ceea ce a convenit 
unora. Comunicarea re- 
zultatului scrutinului s-a G 
petrecut într-o liniște 
stranie, jenantă. Atmosfe- < 
ră apăsătoare — notau G 
ziariștii străini. Președin- > 
tele adunării, Phan Khac U 
Suu. a rostit indignat : G 
„Refuz să fiu răspunzător 
pentru această injustiție", 
Agențiile dc presă reia- G 
tează că Phan Khac Suu 
intenționează să-și prezin- 
te demisia. 20 de depu- < > 
tați au publicat marți > 
dimineață o declarație 
prin care contestă valida- G 
rea alegerilor preziden- < ► 
țiale. încordarea este am- 
plificată și de neînțelege- G 
rile dintre autorități și < > 
majoritatea budiștilor. < * 
Thieu încearcă să-și pla- G 
seze apropiații politici în > 
fruntea ierarhiei budiste. ? 
Dar oamenii militarilor 
reprezintă o minoritate J ► 
lipsită de influență. <>

Cele 58 de voturi din 
„adunarea națională" nu S 
pot să certifice validitatea 
unei consultări electorale G 
desfășurată sub semnul % 
falsurilor. Penibilul epi- <? 
log al dezbaterii paria- 
montare dezvăluie șubre- > 
zenia unui regim căruia ? 
urnele măsluite nu-i pot G 
acorda aparențe de lega- 
litate. <

Fostul premier grec
Canellopoulos 

arestat la domiciliu
După cum anunță agențiile de presă, France Presse și Reuter, 

guvernul militar din Grecia a hotărît arestarea Ia domiciliu a lui 
Panayotis Canellopoulos. In noaptea de 2 octombrie locuința fos
tului prim-ministru al Greciei, Canellopoulos, a fost pusă sub paza 
forțelor polițienești, iar legăturile telefonice cu orașul au fost 
întrerupte. Nimeni nu are voie să părăsească locuința lui Canello
poulos sau să-l viziteze fără să aibă o aprobare specială de la 
poliție.

Se știe că Panayotis Canellopoulos a făcut săptămîna trecută 
două declarații în care a adus critici severe actualului regim din 
Grecia. Măsurile de represalii întreprinse de guvern împotriva lui 
Canellopoulos, remarcă agenția Reuter, constituie un răspuns la 
declarațiile critice făcute de acesta.
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Recent, tribunalul din Madrid a hotărît achitarea cunoscutului scriitor spaniol Fernando Arrabal, acuzat de a fi 

adus injurii statului și bisericii. în cursul procesului numeroși scriitori, poeți și profesori, citați ca martori, au elogiat 
activitatea scriitorului. în fața tribunalului numeroși simpa tizanți ai scriitorului așteptau pronunțarea sentinței.

• Ședinfa

Comitetului Executiv

al C. A. E. R.
La 3 octombrie, în Sala de șe

dințe a Casei guvernului din 
R. P. Mongolă s-a deschis cea 
de-a 31-a ședință a Comitetului 
executiv al C.A.E.R. La ședință 
iau parte delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. ~ 
Mongolia, Polonia, 
Ungaria și Uniunea 
conduse de vicepreședinți ai gu
vernelor țărilor respective. Par
ticipă, de asemenea, o delega
ție din R.S.F. Iugoslavia Dele
gația română este condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R.

• LA 3 OCTOMBRIE, dele
gația Ministerului Industriei 
Chimice din România, condusă 
de ministrul chimiei, Constan
tin Scarlat. și-a încheiat vizita 
făcută în R. P. Polonă, la invi
tația lui A. Radlinski, ministrul 
industriei chimice al acestei 
țări.

La Stockholm a fost 
inaugurată luni o expozi
ție cuprinzînd lucrările 
pictorului turc Bedri Ba- 
ykam, în virstă de 10 ani. 
Specialiștii apreciază că 
lucrările tinărului artist, 
care pictează de Ia vîrsta 
de 2 ani, scot în evidență 
o uimitoare maturitate.

Germană, 
România, 
Sovietică,

• MARTI. în cadrul Expozi
ției internaționale de vinătoare 
și pescuit de la Novi Sad (Iugo
slavia) a avut loc înminarea 
într-un cadru festiv a medalii
lor acordate trofeelor de vînă- 
toare prezentate de țările parti
cipante. Cel mai mare număr 
de medalii au obținut trofeele 
țării-gazdă. (341 de aur, 280 ar
gint și 270 de bronz). După nu
mărul de medalii de aur, pe 
locul doi s-au situat trofeele 
românești, care au primit 275 
medalii de aur, 11 de argint și 

1 de bronz.

loc Ia 
regele 

Nikolai 
Prezi- 

al

• MARTI au avut 
Kremlin tratative între 
Hussein al Iordaniei și 
Podgornii, președintele
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S. Din partea sovietică la 
tratative au mai participat 
Dmitri Poleanski, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Andrei Gromîko, minis- 
strul afacerilor externe, Andrei 
Greciko, ministrul apărării.

• COMISIA tripartită pentru 
soluționarea problemei Yemeni
te, formată din miniștrii de ex
terne ai Irakului, Marocului și 
Sudanului, a sosit marți Ia Sa
naa, unde va avea convorbiri 
cu președintele Yemenului, Ab
dullah al Sallal.

Timp de două zile, cit va ră- 
mîne la Sanna. Comitetul va 
lua cunoștință de punctul de ve
dere al oficialităților Republicii 
Arabe Yemen în legătură cu 
convocarea unui congres națio
nal al tuturor părților interesate 
în problema yemenită.

• DUPĂ CUM anunță agen
ția V.N.A., la 3 octombrie pe 
teritoriul R. D. Vietnam au fost 
doborîte șapte avioane america
ne. Trei dintre acestea au fost 
doborîte deasupra Haifongului, 
unul deasupra Hanoiului, iar 
restul pe teritoriul provinciei 
Ha Bac.

• MINISTRUL comerțului ex
terior al României, Gheorghe 
Cioară, și persoanele care îl în
soțesc. au vizitat 
mari întreprinderi 
și din împrejurimi.

marți alte 
din Milano

• A ÎNCEPUT procesul intentat unui grup de 9 
toricani acuzați de a fi refuzat să presteze serviciul 
forțele armate ale S.U.A. În zilele premergătoare 
procesului, Ia chemarea Mișcării pentru independența _____
Porto Rico, în fața tribunalului federal din San Juan au avut 
loc demonstrații de solidaritate cu tinerii arestați. Grupările po
litice progresiste din Porto Rico au chemat poporul portorican 
să protesteze împotriva persecutării tinerilor ce refuză să se în
roleze în forțele armate ale S.U.A. și să plece în Vietnam.

tineri por- 
militar în 
deschiderii 

Insulei
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Președintele celei de-a XXII-a 

sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., Corneliu Mănescu, 
a participat luni la un dejun 
oferit în cinstea sa de ministrul 
afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil. Au mai 
luat parte Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe al Bulgariei, 
Paul Economou Gouras, minis
trul afacerilor externe al Greciei, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Româ
niei, Halim Gudo, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Albaniei, precum și secretarul 
general al O.N.U., U Thant, pre
ședintele Consiliului de Securitate 
pe luna în curs, Senjin Tsuruoka 
(Japonia), ministrul afacerilor 
externe al Cehoslovaciei, Vaclav 
David, ministrul apărării și con
ducătorul delegației Indiei, Sar
dar Swaran Singh, reprezentantul 
permanent al S. U. A., Arthur 
Goldberg, reprezentantul perma- 
nen al Canadei, G. Ignatieff, 
reprezentantul permanent al Ni
geriei, S. O. Adebo.

Dineu oferit de ministrul
de externe austriac

NEW YORK 3 — Trimisul
special Agerpres, ROMULUS 
CĂPLESCU, transmite : Luni 
seara, ministrul afacerilor ex
terne și conducătorul delegației 
Austriei la prezenta sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
Lujo Toncic-Sorinj, a oferit un 
dineu în cinstea delegațiilor ce
lor nouă țări coautoare ale re
zoluției „acțiuni pe plan regio
nal pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre statele europene cu 
sisteme social-politice diferite", 
adoptată la sesiunea din 1965.

Au participat din partea Bel
giei Constant Schuurmans, re
prezentant permanent la O.N.U.; 
din partea Bulgariei Ivan Ba
șev, ministrul afacerilor exter
ne, și Milko Tarabanov, repre
zentant permanent la O.N.U. ; 
din partea Danemarcei Otto 
Borch, reprezentant permanent 
la O.N.U. ; din partea Finlandei 
Ahti Karialainen, ministrul afa
cerilor externe și Max Jakob- 
son, reprezentant permanent la

O.N.U. ; din partea Iugoslaviei 
Marko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe, și An
ton Vratușa, reprezentant per
manent la O.N.U. ; din partea 
României Mircea Malița. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentant permanent la 
O.N.U. ; din partea Suediei 
Sverker Astrom, reprezentant 
permanent la O.N.U. și Jean- 
Christophe Oberg, secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe ; din partea Ungariei 
Janos Peter, ministrul afaceri
lor externe și Kăroly Csator- 
day, reprezentant permanent la 
O.N.U. ; din partea Austriei a 
mai fost de față Kurt Wald
heim, reprezentant permanent 
la O.N.U.

într-o atmosferă caldă, cor
dială, a avut loc cu acest prilej 
un schimb de vederi asupra ac
țiunilor desfășurate pe anul în 
curs în vederea promovării idei
lor prevăzute de rezoluție. Au 
fost, de asemenea, discutate mă
surile și acțiunile ce pot fi în
treprinse în continuare, cu co
laborarea și a altor țări euro
pene, în scopul realizării condi
țiilor menite să ducă la stator
nicirea și dezvoltarea unui cli
mat de destindere și cooperare 

baza unei întăriri a securită
ții europene.

Trenul fara mecanic
Maraton

muzical

Protestul agricultorilor

francezi

Aparatul de fotografiat a înregistrat această secvență din palatul Golestan din Teheran.

Călătorii unui tren 
britanic au scăpat, 
luni, fără să știe, de 
un grav pericol: tre
nul în care se aflau 
a mers timp de mai 
multe minute cu o 
viteză de peste 100 
km pe oră, fără a a- 
vea mecanic. Acesta 
a căzut accidental 
din tren și cadavrul

lui a fost găsit ulte
rior cu mulți kilome
tri în urmă. Șeful tre
nului și-a dat seama 
că trebuie să se fi în- 
timplat ceva, atunci 
cînd garnitura a tre
cut cu o mare vite
ză printr-o gară un
de ar fi trebuit să o- 
prească. El s-a dus în 
grabă pe locomotivă

și a constatat cu stu
poare că mecanicul 
lipsește. De îndată, el 
a procedat la micșo
rarea vitezei și trenul 
a oprit în stația ur
mătoare. Nici unul 
dintre călători, care 
dormeau fără grijă în 
compartimentele lor, 
nu și-a dat seama de 
gravitatea situației 
prin care au trecut.

Din Paris se relatează că, cu prilejul demonstrațiilor de pro
test ale agricultorilor, care au avut loc luni în localitățile Quim- 
per. Redon, Le Mans și Caen au fost rănîte aproximativ 200 de 
persoane, dintre care un mare număr în mod grav. Potrivit 
agenției France Presse. manifestațiie cele mai violente au fost 
la Quimper, unde numărul răniților s-a cifrat la 140. Purtătorii 
de cuvint ai agricultorilor au declarat că vor fi organizate noi 
demonstrații, în cazul în care cererile lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, mai ales în agricultura industrială, nu 
vor fi satisfăcute.

Orchestra de muzică 
ușoară chiliana 
Jockers" a stabilit 
record mondial", cîntînd 
fără întrerupere timp de 
53 de ore. Vechiul record 
a aparținut unei forma
ții olandeze „The Astro
nauts" cu 52 de ore. Cei 
cinci componenți ai or
chestrei chiliene amintite, 
în vîrstă între 20 și 23 
de ani, au început 
ratonul" lor muzical 
nerea trecută la ora 22,30 
și l-au încheiat duminică 
la ora 3,30 (ora locală).
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Ziarul „NEW YORK TIMES" 
sene intr-un editorial că „ape- 
lurile făcute de miniștrii de ex- 
terne prezenți la actuala sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U., cu privire la încetarea 
bombardamentelor americane a- 
supra Vietnamului de nord, re
flectă un consens general al or
ganizației mondiale". Desigur, 
menționează ziarul, nu toate ta
rile sînt pregătite să critice pu
blic politica americană, însă pe 
coridoarele O.N.U., printre alia- 
ții. apropiați ai S.U.A. și chiar 
printre acele țări care sprijină 
obiectivele și politica americană 
în Vietnam, există părerea co- 
vîrșitoare că bombardamentele 
constituie un eșec, că acestea 
blochează măsurile efective ce 
s-ar putea lua pentru restabili
rea păcii și de aceea se cere o 
încetare a _ bombardamentelor, 
fără limită în timp, apreciindu- 
se că aceasta este în interesul 
poporului american și al întregii 
lumi.
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