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0 „cursă cu obstacole"

M IA RECOLTAT

In momentul cînd transmitem, 
,'raficul din operația generală 

județului VRANCEA oglin
dește efectuarea lucrărilor de 
nsămtnțări la culturile de toam- 
lă tn procent de 92 la sută. 
,’oncentrînd întreaga forță me- 
anlcfi, zi și noapte, la execu- 
area lucrărilor de sezon și an- 
renlnd în această campanie ho- 
ărîtoare pentru soarta viltoa- 
elor recolte zeci de mii de bra- 
e de muncă cele 85 de coope- 
ative agricole de producție ale 
udețului vor termina campania 
grlcolă de însămînțărl cu 10 
ile mal devreme și în deplină 
pocă optimă. Pînă tn prezent, 
ele mai multe cooperative a- 
ricoje din județ — în propor- 
ie ■ 96 la sută — și-au tran-
fer> sămtnța griului și a eelor- 
alte cereale de toamnă tn pa
ul germinativ din cîmpuri. Și, 
:e se impune încă de la început 
>redzat este că ritmul acce- 
erat al însămînțărllor nu s-a 
Scut tn dauna calității, a pre- 
fitirli superficiale a terenului. 
Redăm de pe itinerarlul nos- 

ru d/i campanie ctteva aspecte 
e " ‘xcă, imagini specifice 
cestui anotimp. Pe solele pod- 
olioc foarte tari, dar propice 
ulturil griului am întîlnit, in 
ceste «Tle, echipe șl brigăziceste «11a, echipa și brigăzi 
pedala de tineri înarmați cu 
ape șl ttrnăcoape, luorînd din 
:orll dimineții șl pină seara 
Irziu Ia efftrîmatul bulgărilor 
mpletrfți, rămași in urma 
liseurilor de tractoare. Paralel 
u lucrările de fnsămtnțărl — 
e poate spune fii raport direct 
u acestea — se desfășoară acti- 
itatea de recoltare a porumbu- 
ui și sfeclei de zahăr, asigu- 
area bazei furajere, culesul 
iilor. Muncile complexe, con- 
entrate fntr-o perioadă relativ 
curtă de timp, au determinat 
ooperativele agricole de pro- 
luctie de pe aceste meleaguri 
ă-și la din vreme toate măsu- 
ile agrotehnice cuvenite, să 
mpartă echilibrat forțele in 
uncție de urgența și epoca op- 
imă lucrărilor agricole. O ma- 
e contribuție au adus-o în a- 
ceastă campanie și mecantza- 
oril. Tn condiții deosebite, dic- 
ate de o iarnă prelungită șl 
ntr-o toamnă lipsită de ploi, 
•olumul lucrărilor mecanizabile 
ie hantru se dublează, se tri* 
>lează, se repetă de cinci, șase 
>rî. Astfel, la C.A-P. Mihălceșt! 
ele 610 hectare destinate tnsă- 
nînțărilor griului au fost dis- 
uite si tăvălugite de 8 ori... Ca 
ă fie degrevată activitatea 
ractoarelor. de 10 zile lucrează 
n cîmp 1300 brațe de muncă : 
louă convoaie de atelaje sînt 
pecial pregătite pentru trans- 
>ortul obligațiilor contractuale 
n baza de recepție, iar două 
irigăzi mobile formate dintre 
inerj intervin zilnic acolo unde 
e s'mte mai mare nevoie.
Situația în aceeași zonă agri- 

■olă, deci beneficiind de ace
eași condiții naturale de lucru, 

■oope 'tiva agricolă Ciorăști 
lesfă.wară, potrivit graficului, 
> viteză zilnică la semănat de 
:0 hectare ; 12 tractoare ară și 
ăvălugesc ca să asigure te- 
•en de lucru pentru cele 4 se- 
nănători ; 6 tractoare asigură 
ransportul porumbului și sfe- 
:lej de zahăr în baza de recep- 
;ie. Un tractor la grădina de 
egume. Viteza zilnică de iucru 
a însămînțat ar fi putut fi spo
rită cu încă 10 hectare dacă ia 
’.ceasta cooperativă agricolă 5 
:ractoare nu s-ar afia de mai 
mult timp pe butuci din lipsă 
le piese de schimb. De aseme
nea la cooperativa agricolă 
Bălești, cu toate că însămînța- 
tul se apropie de sfîrșit, această 
lucrare se face încet, cu mari 
eforturi și pierdere de timp ; 
din cele 789 hectare cu porumb, 
numai de pe 450 s-a strîns re
colta, iar eliberate și de masa

I. MARCOVICI

(Continuare în pag. a III-a)

SEMNE DE ÎNTREBARE
PE DIPLOMA TINERILOR

Pe ogoarele cooperativei 
agricole din Mlrța, județul 
Ilfov, tractorițtii Doru Cor
nel ți Vasile Tudose te e- 
vidențiază atît prin volu
mul muncii cit ți prin ca
litatea lucrărilor executate

Deși In ultimul timp s-au obținut re
zultate bune în unele județe — Galați, 
Brăila, Tulcea, Ialomița, să prezint doar 
cîteva exemple — totuși, ritmul de 
lucru nu reflectă posibilitățile de care 
se dispune. Este îngrijorătoare rămîne- 
rea in urmă Ia semănat și recoltat consta
tată în județele Maramureș, Timiș, Con
stanța, Covasna, Alba, Sibiu, Cluj, unde 
abia de s-"a realizat o treime din volumul 
lucrărilor din această perioadă.

Pînă Ia 20 octombrie, data socotită ea 
limită optimă maximă mal rămîn de pre
gătit și semănat aproape un milion de 
hectare și de recoltat, numai cu porumb, 
o suprafață de peste 1,2 milioane hectare, 
în asemenea condiții este imperios nece
sar ca întreaga energie a oamenilor mun
cii de pe ogoare să fie canalizată In di
recția folosirii zl șl noapte a fiecărei ore, 
a utilizării cu randament maxim a tutu
ror tractoarelor și utilajelor organizate 
în această mare bătălie de care depinde 
recolta prezentă șl viitoare.

HUNEDOARA vă așteaptă, 
tovarăși care la repartizare
ați răspuns A B S E N T!

ECHIPA PORTUGALIEI

A SOSIT ASEARĂ

BLITZURI
PE AEROPORT

Aseară, In jurul orelor 
19, cursa TAROM care 
venea de la Lisabona a- 
vînd la bord echipa re
prezentativă a Portuga
liei, a aterizat pe aero
portul Băneasa. Mii de

SZMOES 
iubitori ai fotbalului au 
venit să întîmpine, după 
un bun obicei, solii soc- 
cerului lusitan.

încă de la apari
ția pe scările avionu
lui a lui Eusebio, Si- 
moes, Tores, Jose Ma
ria et Co. declanșa
toarele aparatelor de 
fotografiat și filmat 
au început să ță- 
căne, flash-urile să ful
gere. Bineînțeles, au 
urmat asalturile ziariș-

(Continuare 
tn pag. a III-a)
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IL Practica în producție a elevilor școlii 
profesionale — o problemă încheiată?

Prin ordinul nr. 64/1969 al Ministerului Indus trie! Constructoare de Mașini, elevii anului III al 
școlilor profesionale au fost angajați In producție ca muncitori calificați — continuîndu-șl, în paralel 
studiile teoretice. Rezultatele constatate de noi intr-un mare număr de uzine — după două, trei 
luni de la aplicarea ordinului — sint foarte bune, ele reflectînd valoarea și realismul acestei 
experiențe.

— Peste 85 la sută dintre ei — spune maistrul ION TONESCU, de la Uzina de mecanică fină 
Sinaia — și-au realizat și depășit normele încă din prima lună, dar acest lucru nu este suficient. 
Ei nu ne-au fost trimiși doar ca să completăm un gol al forței de muncă, ci, în același timp, să-i 
putem pregăti mai temeinic. Din acest punct de vedere, nouă, maiștrilor, inginerilor, reglorilor, 
muncitorilor cu experiență ne revine sarcina de cea mai înaltă răspundere de a le supraveghea creș
terea ca muncitori formați, multilateral pregătiți profesional, capabili să facă față nu numai sarcini
lor tehnice și producției de azi, dar și celor ce se vor ivi peste 20—30 de ani.

LAL ROMULUS

Județul construiește cu tehnicieni, în timp ce 
arhitecții stau la București
Poate un profesor suplini 101 colegi care nu
s-au prezentat la post?
Deficitul de cadre arată mari 
toiul educația responsabilității

Iată cîteva cifre: din 1960 
pînă acum DSAPC Deva a cerut 
Institutului de arhitectură din 
București 63 de arhitecți, în fi
ecare an nevoile crescînde ale ju
dețului solicitînd, în aceatsă parte 
a țării, un număr din ce în ce 
mai mare de specialiști. Nominal, 
din cei 63 de arhitecți reparti
zați se află azi în instituție 
doar 3. Trustul de construcții 
Hunedoara cu sediul la Deva, 
conform sarcinilor de producție 
din ultimii 5 ani a evaluat nece
sarul de cadre cu pregătire supe
rioară la 60 de ingineri cu dife
rite specialități. în fapt, la pos
turi se află numai 24, mai bine 
de jumătate dintre ei fiind 
cei sosiți prin repartizările ab
solvenților din promoția 1969. 
Inspectoratul școlar al județului 
a cerut, pentru cele 825 de ca
tedre școlare descoperite tot atî- 
ția profesori. S-au prezentat 474, 
golurile fiind „umplute" cu ca
dre necalificate sau în curs de 
calificare. Pentru 101 posturi va
cante la limba franceză s-a pre
zentat un singur profesor...

La secția economică a Comite
tului județean P.C.R. ni se con
firmă că lipsa de cadre este în- 
tr-adevăr una din problemele di
ficile ale județului Hundoara. 
Lipsesc de la locurile de muncă 
pesta 300 de specialiști, mulți 
dintre ei solicitați în sectoarele di-

rect productive In întreprinderile 
pentru care se investesc anual 
milioane de Iei. O serie de uni
tăți industriale din județ sînt în- 
tr-atît vitregite prin neprezenta- 
rea unor absolvenți încît nu gă
sesc specialiști nici pentru... pos
turile de conducere ! S-a creat de 
curînd întreprinderea alimentară 
care a cuprins toate unitățile cu 
acest specific din județ. La o 
producție globală de 600 milioane 
lei anual sînt doar 3 ingineri cu 
o pregătire adecvată, restul pos
turilor fiind acoperite de specia
liști cu diverse alte calificări sau 
chiar cu oameni fără o pregătire 
aproximativ apropiată cerințelor 
producției. Direcția județeană de 
transport auto n-a găsit un ingi
ner pentru a conduce autobaza. 
Migrația spre alte orașe se ma
nifestă la diferite eșaloane ale 
producției. Sînt aici condiții mai 
puțin normale de viață și de 
muncă ?

— Ne întrebați de condițiile 
ce li se oferă ?!, răspunde to
varășul VIOREL FAUR, prim- 
secretar al comitetului județean 
U.T.C. Personal, consider că 
sînt dintre cele mai bune. încă 
înainte de a se prezenta la mun-

GALINA BADULESCU 
OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a U-a)

lipsuri la capi 
sociale

Multe din amfiteatrele ins
tituțiilor bucureștene poartă 
numele marilor profesori sau 
oameni de cultură români: 
Cantemir, Hașdeu, Odobes- 
cu, Bălcescu (în acest amfi
teatru își ținea prelegerile de 
literatură comparată Tudor 
Vianu), Pârvan etc. Faptul e 
semnificativ. La Iași (tocmai 
la Iași), cu excepția aulei ca
re se numește „Mihail Emi- 
nescu", amfiteatrele sînt nu
merotate. Lasă că sînt și foar
te greu de găsit (amfiteatru 
„3 (II)", amfiteatrul „3II (2)“. 
Același lucru și la Cluj. Lim
bajul cifrat amenință serios. 
Pierdem din zi în zi cuvin
tele, dezaureolăm simbolurile, 
ne pustiim sufletele. O să a- 
jungem In ziua cînd în loo 
să ne înclinăm în fața pro
fesorului nostru și să-1 salu
tăm respectuos cu Bună ziua, 
domnule profesor, va fi des
tul doar să rostim o cifră, 
sau nici atît ? Ferește-ne, 
doamne, de ispita aceasta.

întîmplarea de mal jos poartă 
pecetea realității celei mai stric
te, deși ar putea părea multora o 
poveste fantastică. Ea se înscrie, 
ca exemplu cras în teritoriul 
acelor relații științifice neprin
cipiale, străine eticii noastre, 
străine normelor ce stau la baza 
progresului cultural, relații criti
cate cu atîta vigoare la Congresul 
al X-lea al partidului. Relatînd 
această neobișnuită întîmplare, al 
cărei început s-a consumat acum 
cîțiva ani, dar al cărei epilog 
încă nu s-a scris, subliniem tot
odată „unicitatea" (fericită, to
tuși !) pe care o reprezintă în 
contextul dezvoltării generale a 
științei noastre.

x Cititorul care, intrfnd, în 
aceste zile, la Librăria Acade
miei din București, va consulta 
ultimele noutăți editoriale în 
domeniul științei, va descoperi 
că volumul „Elasticitatea11, sem
nat de Liviu Solomon, conferen
țiar la Facultatea de matematică 
din București, este, practic, nu 
o carte românească, ci o... tra
ducere. Din caseta redacțională 
înserată pe ultima pagină

cărții, reiese că aceasta a fost 
publicată, pentru India oară în 
Franța, sub egida editurii fran
cezo „Masson".

Cum a fost posibil ca o carte 
românească, semnată do un au
tor bucureștean, să trebuiască 
să fie tradusă în... românește ? I

Pentru a dezlega acest mister, 
ne-am adresat mai întîl autoru
lui. „Cartea mea — ne mărtu
risește conf, univ- L. Solomon — 
a avut o soartă ciudată. Predată 
în 1963 Editurii Academiei, ea 
a fost refuzată, cu toate că re
feratele semnate de acad. Caius 
Iacob și de dr. docent V. Visa- 
rion îmi fuseseră total favora
bile. E drept, a existat și un al 
treilea referat, care conținea o 
serie de puncte de vedere opuse 
și care, într-o măsură destul de 
însemnată, a contribuit, cred, la 
refuzarea volumului".

„într-adevăr — ne declară și 
T. Boicescu, redactorul care s-a 
ocupat de lucrare — cartea a 
fost refuzată. Mai precis, edi-
ION vAduva poenaru
(Continuare în pag. a III-a)
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FESTIVALUL NATIONAL AL TEATRELOR
V

DRAMATICE LA A DOUA FAZĂ DE ZONĂ
Astăzi începe la Iași a doua din cele 

șase faze de zonă ale Festivalului Națio
nal al Teatrelor Dramatice, manifestare 
artistică de mare amploare, cu participa
rea celor mai bune spectacole cu piese 
din dramaturgia originală puse în scenă 
la toate teatrele din țară. La întîlnirea 
de la Iași participă șapte colective ar
tistice, cu 12 spectacole din literatura dra
matică clasică și contemporană. Iată pro
gramul complet al spectacolelor :

Teatrul Tineretului din Piatra Neamț : 
„Al patrulea anotimp" de Horia Lovi- 
r.escu (10 octombrie, ora 15) și „Cronica 
lui Laonic" de Paul Cornel Chitic (10 oc
tombrie, ora 19,30) ;

Teatrul „Victor Ion Popa" din Bîriad : 
„Critis" de Radu Stanca (11 octombrie, 
ora 15) și „Al patrulea anotimp" de Horia 
Lovinescu (11 octombrie, ora 19,30) ;

Teatrul „Maria Filotti" din Brăila:

„Croitorii țel mari din Valahia" de Al. 
Popescu (12 octombrie, ora 19,30) ;

Teatrul de Stat Bacău: Recital din A- 
lecsandri, Bacovia, Creangă (13 octombrie, 
ora 11) și „Un scurt program de bossa-no- 
ve“ de Radu Cosașu (13 octombrie, ora 
19,30) ;

Teatrul de Stat Galați : „Florin și Flo- 
rica" de V. Alecsandri (14 octombrie, ora 
10) și „Un asasin ciudat" de N. Ștefănes- 
cu și C. Șe.rban (14 octombrie, ora 19,30) ;

Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoșani : 
„Manevrele" de Deak Tamas (15 octom
brie, ora 15) Și „Luceafărul" de B. Șt. 
Delavrancea (15 octombrie, ora 10,30 ;

Teatrul Național „V. Alecsandri" din 
Iași: „Săgetătorul" de Ion Omescu (16 
octombrie, ora 19,30).

Ca și la faza anterioară, de la Timișoa
ra, ziarul nostru va publica zilnic relatări 
privind desfășurarea festivalului.

ClND COPIII MICI PUN MINA
E CHIBRITURI... Constantin 

Nicolae are numai cinci ani. Se 
juca cu chibriturile lingă șura de 
paie. Consecință : „focul, care a 
cuprins casa părinților lui, s-a în
tins și la vecini, distrugînd 4 că
pițe de fîn, două de coceni, 3 șo- 
proane, 4 tone de furaje, 600 kg 
făină de grîu, 2 800 kg lemne, 1 000 
kg porumb știulețl și alte bunuri, 
vaolarea totală a pagubei ridicln- 
du-se la 25 000 de lei. Credem că 
nu mai trebuie subliniată necesi
tatea de a supraveghea copiii...

tei tn numerar, un ceas, alte lu
cruri de îmbrăcăminte șl ciocolată 
în valoare de 215 lei. Ultima lo
vitură au dat-o tn iulie a.c., for- 
țînd o fereastră la Școala 124, de 
unde au furat un stilou, două 
pixuri șl o scrumieră I Aceste 
mici „distracții" îi vor costa, însă, 
foarte scump. Timpul de reflecție 
pe care-1 vor avea acum la dispo
ziție va fi, poate, util nu numai 
pentru el, cl șl pentru părinții lor, 
a căror lipsă de responsabilitate 
în educarea celor doi e mal mult 
decît evidentă. Mai ales că, pen
tru recuperarea pagubei de circa 
5 000 lei, s fost pus sechestru, pe 
bunurile ...părinților.

O carte de vizită cu 22 000 azi In librării
*/

in nou pas pc 
calea fuziunii 

nucleare

de semnături
Miercuri după amiază, tn sala 

„Universal-Club", a avut loc fes
tivitatea de premiere a organiza
țiilor U.T.C. din sectoarele Capi
talei, fruntașe în acțiunile de 
muncă voluntar-patriotlcă Initiate 
în acest an în cadrul întrecerii 
care a avut loc tn cinstea celui 
de al X-lea Congres al partidului 
și a celei de a 25-a aniversări a 
eliberării patriei.

Locul I în întrecere a revenit 
organizației U.T.C. din sectorul 
3, locul II — sectorului 8 șl lo
cul III — sectorului 6. Cu acest 
prilej au fost, de asemenea, decer
nate diplome de onoare ale comi
tetului municipal U.T.C. unor or
ganizații U.T.C. din întreprinderi 
și instituții, precum și unul apre
ciabil număr de tineri.

La sftrșitul festivității am avut 
o scurtă convorbire cu tovarășul 
ION POPA, secretar al comitetu
lui U.T.C. din sectorul 3 care ne-a 
declarat:

— Sîntem, firește, mulțumiți de 
locul pe care ne-ani clasat, datori
tă rezultatelor bune obținute fn 
munca voluntar patriotică, datori
tă elanului de care au dat dovada 
ce! 22 006 de tineri participant!.

— Cîteva date sintetice care o- 
gllndesc acește rezultate 7

— Față de angajamentul de a 
colecta șl preda pe întregul an 
750.000 kg metale vechi, tinerii <Hn 
sectorul nostru au realizat, pînă 
la 23 August, 910.420 kg. Numărul 
total al orelor de muncă voluntar 
patriotică prestate de către tinerii 
din sectorul nostru se ridică Ia 
5.580.155. Prin contribuția tinere
tului au fost realizate lucrări de 
săpături și taluzări la baza nauti
că Pantellmon II șl parcurile Obor, 
23 August, Vergulul, au fost ame
najate pe perioada iernii 7 pati
noare pentru copil și tn perioada 
de vară 8 terenuri de joacă, au 
fost reamenajate șl Întreținute 10 
baze sportive simple din Incinta 
sectorului, s-a realizat amenajarea 
spațiilor verzi din parcuri și a pe
luzelor de pe bulevardele sectoru
lui nostru.

$1 acestea slnt doar cîteva din 
realizările obținute de tineretul 
sectorului 3 al Capitalei, cărora 11 
se vor adăuga mereu altele noi, 
îmbogățind cu alte dovezi de hăr
nicie cartea de vizită a organiza
țiilor U.T.C. din sector.

I.B.

EDITURA PENTRU LITE
RATURA

M. Sadoveanu :„Locu] un
de nu s-a întîmplat nimic". 
„Demonul tinereții", „Oa
meni din lună", iei 9.50 ; G. 
Călinescu : „Opere", voi. 11, 
lei 24.00 ; Agatha Grigorescu- 
Bacovia : „Cu tine, noapte", 
lei 7,25 ; Ilie Păunescu ; „Fo
tografii mișcate", lei 5,50 ; 
Iv. Martinovici : „Ca să fii 
stea", lei 6,00 ; Ștefan Berciu : 
„Teatru polițist", lei 5.75 ; 
Mircea Filip : „Prințul nisi
purilor", lei 2,25 ; Mihail Dra- 
gomirescu : „Scrieri critice și 
estetice", lei 29,00 ; Antolo
gia „Enigma", vol. I, lei 5.25 ; 
Gala Galaction : „Chipuri și 
popasuri", lei 5,00 ; Nely Cu- 
tava : „Domnișoarele", lei 
7.00 ; Horia Barbu-Oprișan : 
„Călușarii", lei 9.50 ; Cicerone 
Theodorescu : „Scrieri", voi. 
I-II, cartonat, lei 53,00 ; bro
șat, lei 40,00 ; Maria Arsene • 
„Pianoforte" — „In afară de 
luni", lei 27,00

TOT PĂRINȚILOR LE-AU FOST 
ÎNCREDINȚAȚI... Duminică după- 
amiază, în Piața Obor din Capi
tală, au fost prinși asupra faptu
lui doi hoți de buzunare, un bă
iat șl o fată, care „operau" îm- 
prenuă. Elena Iancu are 13 ani și 
e elevă în clasa a V-a (str. Ză
gazului......... ..... —' "..
Bărcllă are numai 12 ani șl jumă
tate
(str. Catedrei, 
form l__ î. . .
spre supraveghere părinților. In 
ce privește supravegherea, avem, 
însă, o dovadă foarte concretă a- 
supra felului cum au exercitat-o 
pînă acum aceștia. Poate că școa
la — șl, eventual, chiar autorita
tea tutelară — se vor interesa în
deaproape de condițiile în care 
sînt crescuți șl educați acești doi 
copil.

nr. 55, sect. 1), iar Ion

șl e elev în clasa a IV-a 
"z-tzirct, 18). Minorii, con- 

legii, au fost încredințați

AU ÎNCEPUT CU PRĂJITURI. 
Reținuți în urma unul furt recent, 
Costel Cluhot (18 ani) șl Mihai 
Fîneață (16 ani și 3 luni) din Bu
curești, au declarat un Întreg 
palmares de „activitate bogată". 
Șl-au Început activitatea în no
iembrie anul trecut, forțînd un 
geam al magazinului „Gospodina" 
din Splaiul Unirii. Obiectul fur
tului — prăjituri In valoare de 
209 de lei. Asta, se pare, l-a în
dulcit Intr-ale furtului, șl, după 
cîteva zile, au revenit la același 
magazin, pe aceeași cale, sustră- 
gînd două sticle de coniac șl me
zeluri în valoare de 274 lei. Au 
urmat alte patru spargeri, la di
verse magazine, soldate cu 1800

ROCȘORENI : De acest sat se 
leagă amintirea primelor zile de 
școală ale profesorului Gheorghe 
Brașoveanu șl dorința sa de a se 
reîntoare aici după absolvirea fa
cultății. Pasionat de Istorie, 
profesorul șl-a propus să realize
ze monografia satului. Această 
monografie, realizată tn colaborare 
cu învățătorul Sava Bărbătescu, 
a primit locul I la concursul or
ganizat, în anul 1968, de Studio- ■ 
ul de radio Craiova.

In colecția prof. Gh. Brașovea
nu se află azi 428 de piese, multe 
datînd din perioada neoliticului, 
împreună cu 18 elevi, membri al 
cercului „micii muzeografi", pro
fesorul a organizat o expoziție șl 
un „Muzeu al satului".

Proiecte de viitor T Se va ame
naja, tn cadrul muzeului, o vatră 
în ogiac, Iar la intrare, de ambele 
părți, se vor construi — în mini
atură — case specifice acestor 
locuri. (DUMITRU VATAU).

HUNEDOARA î fotografia ală
turată reprezintă Barajul de la 
Clnclș. La poalele munților Poiana 
Ruscăl, apele rîulul Cerna au fost 
oprite, creîndu-se un lac artifi
cial, destinat plimbărilor de a- 
grement cu vaporașul șl bărci, 
(prof. IOAN VLAD).

Realizarea tuzrunii nuclea
re depinde, în ultimă instan, 
ță, de progresele pe care 
fizicienii le vor realiza în 
stăpînirea și controlarea 
plasmei — cea de a patra 
stare a materiei. Extrem de 
instabilă, ea poate fi men
ținută la temperaturi de or
dinul milioanelor de grade 
numai cîteva fracțiuni de 
secundă. După 10 ani de 
cercetări, savanții au ajuns 
la concluzia că, pentru a 
realiza o fuziune nucleară 
„rentabilă", trebuie în
trunite trei condiții de 
bază : o temperatură de 
100—200 000 000 grade,, o den
sitate de mai multe mii de 
miliarde de nuclee atomice 
pe centimetru cub și un 
timp de stabilizare a plas
mei de o secundă.

în ultimii ani s-au obținut 
o serie de rezultate apropia
te de parametrii amintiți 
dar, de fiecare dată, izola
te.

Un nou pas a fost făcut, 
recent, de către cercetătorii 
francezi, care au ales o cale

Poet de talent, Simân Aja- 
rescu se amuză, lăsînd perplex 
cititorul în fața unor titluri că
utate cu făclia stinsă și decu
pate, în nopți de insomnie, 
din tratate științifice moderne. 
Cititorul se încruntă, se o- 
pintește, dă din umeri și, în 
cele din urmă, se amuză, 
fratern, și el. Din această ve
selă armonie colectivă au, însă, 
de pierdut ambele părți: scri
itorul — ceva din încrederea

ilor le va crește cîte-o crean
gă de tei, / Cînd luceferii, 
scinteile, licuricii, sclipirile ! 
Vor fi în solstițiu, cînd oame
nii fi-vor / Fiecare cu gîndui 
în mintea celuilalt..." In ciuda 
cîtorva sintagme aruncate la 
voia întimplării, aș remarca 
versurile în care poetul sur- 
prinde haosul universului: 
„Zilnic / Descopăr, surprins / 
Cîte-un punct cardinal nela
locul său."

„Metaîntîmplările" . d, de 
fapt, niște poeme ale luminii 
și viziunii lumii din perspec
tiva visului. Focul concentric 
al privirilor se îndreaptă, de 
predilecție, către Zooniria, 
țara fără de vînători. Țaro 
unde sînt posibile toate „su- 
praîntlmplările". Unde confu
zia între imaginar și real re
zultă și din inconsistența con- 
turelor. „Ego-proiecțiile" au
torului (Brăncuși, Demostene. 
Vitruviu) nu mi-au lăsat nici

simOn
AJARESCU:

(Urmare din pag. I)

că, celor rep; . 
pregătesc locuințe, 
popular oferindu-le i 
zare, post și salariu corespunză
tor pregătirii lor. 
acestea, nenumărate 
mîn neocupate sau, 
absolvenții vin j 
luni, un an și după aceea plea
că. Fluctuația aceasta nu se da- 
torește lipsei de condiții, cum în
cearcă mulți să motiveze, ci unei 
superficialități și iresponsabili
tăți periculoase. Mulți spun că 
în orașele de provincie nu există 
o viață intelectuală intensă. Dar 
cine să creeze o atmosferă ele
vată, un climat spiritual adecvat 
dacă nu acești tineri intelec
tuali ?

— E adevărat că unele pos
turi de profesori din acest județ 
cer din partea celor ce urmează 
să lucreze aici cu spirit de dă
ruire și cu o conștiință a îndepli
nirii profesiei mai mari, ne spu
ne tovarășul VASILE BLEN- 
DEA, inspector șef al inspecto
ratului școlar județean. Sînt mul
te școli situate în sate de mun
te, îndepărtate de centre orășe
nești, unele în care deocamdată 
nu avem poate nici un cadru 
calificat. Evident, în aceste ca
zuri nu este vorba de a te sa
crifica (locurile sînt de obicei 
foarte frumoase, problemele in
teresante) se cere însă să vii 
aici hotărît ca inima să-ți bată 
pentru acești oameni, să-ți dedici 
viața îndeplinirii profesiei în 
aceste locuri. Altfel nu se poate 
face nimic, nu se poate munci 
măcar, iar viața ta va fi continuu 
un provizorat. Din păcate, toc
mai asemenea oameni sînt încă 
puțini. Peste 80 la sută din pro
fesori vin înainte de începerea 
anului școlar — unii care nici 
n-au văzut satele — să le schim
băm repartizarea, nemulțumiți de 
„postul" lor. Toți sînt foarte ti
neri, oameni de la care așteptăm 
să pornească la drum cu con
știința cetățenească a îndeplinirii 
profesiei în locurile unde este 
nevoie de ei. Așa cum spune o 
zicală, acolo unde oala este pli
nă, degeaba te faci că ajuți tur- 
nînd pe deasupra. „Dar ce, în 
altă parte nu pot sluji societa
tea ?“, întreabă unii și lasă 
astfel copiii în fața unor catedre 
goale, sau dispensarele fără me
dici care să poată acorda asis
tență calificată. Mulți preferă să 
devină funcționari, neavînd nici 
o tangență cu profesiunea, numai 
pentru a rămîne într-un loc co
mod, care nu-i solicită prin ni
mic. Și asta, paradoxal, în con
dițiile în care bătrîni profesori, 
pensionari, înțelegînd la cel mai 
înalt grad menirea lor de educa
tori. ne solicită să-i trimitem tn 
școli îndepărtate față de mari a- 
șezări urbane-

Iată, așadar, o situație intole
rabilă. E adevărat că pe lingă 
acești beneficiari ai unor diplo
me neonorate în posturile de 
specialitate lucrează nenumărați 
tineri capabili; conștienți de ro
lul lor în îndeplinirea sarcinilor, 
tineri pentru care locul de mun
că, fie el Ia Deva, Brad sau un 
îndepărtat sat montan, nu repre
zintă o posibilitate comodă 
de cîștig, un mod de exis
tență lipsit de complicații, ci este 
măsura unei resnonsabilități și 
îndatoriri sociale înțelese con
form acelor comandamente ale 
societății noastre care cer fiecă
rui tînăr să 
cu întreaga 
necesităUJor 
Acesta este 
cunoaștem toți, un adevăr care 
caracterizează o generație. Dar 
înainte de a-1 putea extinde asu
pra tuturor tinerilor, cifrele și 
comentariile expuse de interlo
cutorii noștri își eer o amănun
țită analiză.

Ce consecințe are pentru eco
nomia județului această „fugă" 
• unei bune părți din cadre!*

că, celor repartizați aici, li se
, consiliul 
imediat ca

Și cu toate 
posturi ră
mâi grav, 

pentru cîteva

răsnnndă prompt ji 
ca nutere de muncă 

economiei culturii, 
un adevăr ne care îl

HUNEDOARA VĂ AȘTEAPTĂ
cu pregătire medie și superioară 
pentru propria lor condiție, pen
tru propria lor pasiune inițială? 
Ce cauze determină acest feno
men și de ce natură sînt mă
surile care trebuie luate pentru 
a-i limita proporțiile ?

Iată cele trei întrebări pe care 
le-am pus interlocutorilor noștri.

— O primă consecință a lipsei 
de specialiști de care suferă uni
tatea noastră este rezolvarea la 
un nivel calitativ scăzut a unora 
dintre lucrările care ne sînt în
credințate, ne spune tovarășul 
IOAN LADO, șeful atelierului 
de arhitectură al D.S.A.P.C. Hu
nedoara. Volumul mare de lu
crări care ne-a stat în față, ce
rințele calitative impuse de des
tinația acestor lucrări făceau 
necesară rezolvarea lor de că
tre specialiști cu cea mai înaltă 
calificare. Or, la un necesar de 
circa 25 de arhitecți cu care am 
fi putut acoperi în condiții op
time sarcinile care ne revin* 
dispuneam doar de 9, fapt ce 
ne-a determinat să recurgem la 
cadrele medii. Acestea însă, cu 
toată bunăvoința și eforturile 
lăudabile depuse, nu pot suplini 
lipsa de pregătire, nu oferă so
luțiile cele mai bune proiectelor 
care le sînt încredințate. Este 
suficient, cred, să amintesc că 
mai bine de 80 la sută din pro
iectele de execuție a cvartalelor 
de locuințe (și în perioada 1960 
—1968 spre exemplu, în județul 
Hunedoara s-au construit peste 
28 350 de apartamente, mai mult 
decît în oricare din celelalte ju
dețe ale țării) au fost realizate 
de cadre cu pregătire medie, 
arhitecții ocupîndu-se doar cu 
studiul tehnic-economic ,al aces
tor proiecte- Nu întotdeauna 
aceste cadre medii au continuat 
în cele mai bune condiții ideile 
cuprinse în studiile tehnico-eco- 
nomice; alteori proiectele au 
preluat o serie de șabloane în 
aspectul multora dintre locuin
țele construite. Pe de altă parte, 
randamentul, viteza de lucru a 
acestor cadre sînt mai reduse, 
ceea ce a atras suprasolicitarea 
lor. Faptul că din lipsa de cadre 
D.S.A.P.C. nu a putut prelua 
proiectele a o serie de obiective 
din județ a impus ca acestea să 
fie executate de către D.S.A.P.C. 
din alte județe sau de 
I.SC.A.S. — București, 
Care, datorită distanței 
proiectant și beneficiar, a 
și continuă să aducă un

către 
fapt 

între 
adus 
spor
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VINERI 10 OCT. 1968
• CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
Sala Palatului (orele 19,30).
• LUPII ALBI : rulează la Re
publica (orele 8,15; 10,45; 13,15; 16; 
18,45; 21,15).
• PARIA . rulează la Luceafărul
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 13; 
15,30: 18: 20.30)
• Mî FAIR LADY > rulează la 
Central (orek 0.30: 13: 16,30; 20).
• LA NORD PRIN NORD-VEST ; 
rulează la Festival (orele 8,30. 
11.30 14,30 17,30 . 20.30)
• ULTIMA LUNA DE TOAMNA 
rulează la Union (ora 20,00).
• A TRAI PENTRU A TRAI i ru
lează la Union (orele 15,30 i 18).
• ICONOSTAS ! rulează la Unirea 
(ora 15,30).
• MEMENTO I rulează la Cotro- 
cenl (ora 20,30).
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30; 
18). Vlltoru) (orele 18; 20,30).
• tinerețe fără batrine- 
TE : rulează la Viitorul (ora 15,30)
• contesa cosel : rulează la 
Moșilor (orele 15,80; 19).

nedorit al cheltuielilor de pro
iectare. Este evident că județul 
nostru, cu gradul său înalt de 
urbanizare (68 la sută), cu ritmul 
ridicat al construcțiilor, oferă 
condiții optime de realizare pro
fesională. Condițiile de viață 
sînt, de asemenea, dintre cele 
mai bune ; la fel șansele de afir
mare și promovare rapidă. în
clin să cred că nu toți absolven
ții institutelor de învățămînt su
perior își iubesc cu adevărat me
seria, pentru că nu-mi pot ex
plica altfel cum preferă unii din
tre ei ani- lungi de anonimat, 
muncii vii, creatoare aici sau în 
altă parte unde noi sîntem cei 
care concepem și construim. Am - 
impresia că ne aflăm în fața re-»" . ...
zultatelor unor insuficiente acti- dintre întreprinderile și 
vități de pregătire morală a ele- . țiile legate nemijlocit de proce- 
vilor și studenților. Judecind du
pă Tezultate, adică după răspun
sul pe care unii îl dau la che
mările producției.

Tovarășul ALEXANDRU LU-
GOJAN , inginer șef al Trustului. ței tehnice de înaltă calificare, 
de construcții Hunedoara ne ex
plică, la rîndul său, dificultățile doara dovedește de ce aport sub- 
pe care le are de întîmpinat pro-' — stahțial sînt lipsite unitățile pro

ductive ale acestei cunoscute zo
ne industriale prin neprezentarea 
la' locul repartizării a absolven
ților de facultăți din anii trecuți. 
Asigurarea acestei prezențe func
ționale, solicitată masiv de pro
filul social economic al județului 
Hunedoara, face apel, în primul 
rînd, la dumneavoastră tovarăși, 
care la onorarea repartizării ați 
răspuns absent!

lalte am apelat la tehnicieni sau 
maiștri. Aceasta se reflectă 
uneori negativ asupra calității și 
ritmului de execuție al lucrărilor. 
Mulți dintre specialiști preferă 
munci de birou, chiar mai prost 
salarizate dar care sînt comode 
și de o oarecare autoritate ad
ministrativă. Această observație 
se poate face în egală măsură 
multor tineri absolvenți. Și cred 
că ea ilustrează lipsa de maturi
tate cu care mulți dintre aceștia 
ies de pe băncile școlii sau ale 
facultății, ușurința și superficia
litatea cu care este privită pre
gătirea lor moral-volitivă 
producție.

jj*... ★
Ancheta noastră prin

deosebit de puternic — 4
miliarde de wați — ei au 
decis sâ lucreze nu cu deu-; 
teriu gazos, cl cu o baghetă 
de deuteriu solidificat (la o 
temperatură de —269° C). In 
felul acesta, devine posibi
lă concentrarea întregii pu
teri a laserului asupra unei 
infime fracțiuni de deuteriu, 
obțin!ndu-se o temperatură 
de 10 milioane de grade șl o 
extrem de mare densitate a 
nucleelor atomice ; miliarde 
de miliarde pe centimetru 
cub. Din păcate, perioada de 
existență a plasmei este 
încă foarte scurtă : 5 mi- 
Ilardimi de secundă. Intere
sul experienței franceze 
constă în demonstrarea exis
tenței unei noi posibilități de 
a amorsa reacția de fuziune 
— cu ajutorul laserului — 
și a unei noi direcții de cer
cetare — In domeniul deu- 
teriulul solid.

I. V.

pentru

cîteva 
institu-

șul producerii valorilor materiale 
a relevat o serie de insuficiențe 
produse de absențele specialiști
lor. Departe de a epuiza caren
țele care decurg din lipsa asisten

ancheta noastră în județul Hune-

ADNOTĂRI

publicului, iar acesta — sune
tul distinct, cu cîteva acor
duri insolite, aparținînd unui 
poet realmente înzestrat. Poet 
care, în treacăt fie spus, nu 
reeditează, cu ocazia volu
mului, surpriza plăcută fur
nizată de aparițiile anterioare 
în presa literară. In „Biopo- 
eme" autorul mizează Prea 
mult pe șocul lingvistic, pe so
nul emfatic al cuvîntului rar, 
adesea necunoscut. Dacă nu 
m-aș feri de poantele ieftine 
aș afirma chiar că Simân Aja- 
rescu pare mai mîndru de 
titlurile „biopoemelor" sale, 
decît de ...„biopoemele" în
seși. Dar mă feresc I Și, negli- 
jînd teribilismele, să sondăm, 
mai în amănunt acest teritoriu 
liric.

Ciclul intermitent de „poe
me ale vieții" debutează cu 
o geneză dunăreană în mit; 
„Din Dunăre m-am născut. 
"Un val viu/M-a adus la mal, 
pe locul omului". O notă de 
veritabil tragism aduce biopo- 
emul creșterii. Eul liric scru
tează timpul pînă la clipa 
din urmă a ființei, cînd „vîr- 
sta / Mea, n-o să mai fie de-o 
seamă cu mine, / Cînd sălci-

o impresie; nici bună, nici 
rea. De asemenea, „Alborade- 
le". In schimb, „Poem cir
cumstanțial de timp", „Simili- 
Apocalips", „Nocturnalia", 
„Etopee 8“ și „Etopee 11“ 
se sustrag acestor reproșuri.

In ansamblu, însă, ,po- 
etndle" lui Simân Ajarescu mi 
se pare o carte ratată. Ratată, 
nu în raport cu media valo
rică a debuturilor din ultima 
vreme, oi cu vocația autoru
lui. De vină este nu locul co
mun, inexistent aproape k a- 
cest debutant, ci insuficie ia 
transfigurare. Poetul săvirș j- 
te eroarea de a crede că sim
pla renunțare la clișeu, pola
rizarea cuvintelor în jurul ți
nui centru de greutate inedit 
fi inovațiile sintactice consti
tuie automat și surse inepui
zabile de lirism. Prejudecată 
pe care unele din piesele o- 
cestui prim volum o infirmi. 
Este rîndul următoarelor 
cărți să ne restituie, mai pură, 
figura literară a Iul Simân 
Ajarescu.

NICOLAE BALTAG

(Urmare din pag. 1)

pe care le are de întîmpinat pro
ducția din pricina lipsei de spe
cialiști.

— Ne lipsesc nu numai ingi
neri de șantier ci chiar și cadre 
pentru unele posturi cheie în 
centrala trustului (cum ar fi cel 
de inginer șef adjunct, cele ale 
serviciilor de mecanizare și pro
ducție). Din cele 17 șantiere afla
te în activitate numai 4 sînt con

duse de ingineri; pentru cele-

Noul palat al telefoanelor din Cluj

Dar tot la Cluj, Ia recto
ratul Universității, un gest 
frumos : pe un întreg perete 
al culoarului portretele în ba
sorelief ale tuturor rectorilor 
care au slujit aici. Primul, a- 
cel pasionat de știință și idei, 
Sextil Pușcariu care a înfiin
țat și Muzeul limbii române 
din Cluj.

Să nu ne uităm însă și în 
altă parte : în curtea interioa
ră se află „expus" bustul lui 
Victor Babeș, unde mai sînt 
depozitate și alte materiale...

★
Mulți dintre profesori și-au 

donat bibliotecile personale 
și instrumentele de laborator 
facultăților unde au oficiat. 
Față de aceste donații tre
buie arătat un respect deose
bit. Intîi și întîi ele trebuie 
cunoscute de studenții de as

tăzi. La Universitatea din Iași 
se păstrează în mod exemplar 
seminarul de matematici, ini
țiat și organizat de Alexan
dru Myller. Ca semn de re
cunoștință, seminarul poartă 
astăzi numele lui. Afară, pe 
culoar, se află portretele unor 
matematicieni români și stră
ini — o anticameră care te 
pune în temă. înăuntru în cî
teva săli, zeci de mii de vo
lume și reviste, poate cea mai 
bogată bibliotecă specializată 
în matematici din Europa. 
Multe din aceste cărți au a- 
parținut odată lui Myller și 
altor profesori (pe un dulap, 
îmi amintesc, pe o plăcuță de 
alamă scria : „Donația pro
fesorului Climescu"), și multe 
dintre acestea poartă adnotă-

rile lor. La muzee, asemenea 
cărți stau sub rafturi de sti
clă. Pînă în urmă cu nu prea 
mulți ani, toți studenții de la 
matematici aveau cite o che
ie, și veneau în acest semi
nar, ziua sau noaptea, își cău
tau singuri cărțile, studiau și 
apoi le puneau la loc. în zeci 
de ani nu a dispărut nici o 
carte. Mai mult, era mai de
mult obiceiul ca fiecare stu
dent să doneze, după'absol- 
vire, ca un semn de omagiu, 
cîteva cărți acestui seminar. 
Și se donau cărți rare, aduse 
de prin anticariatele apusului- 
în zilele noastre acest obicei 
s-a stîrpit. Dacă ne împru
mută cineva o carte, fie că 
i-o facem uitată, fie că o fo
losim capac pentru oale.

Un lucru trist e la filo
logia bucureșteană în legătură 
cu o valoroasă donație. Este 
vorba despre cărțile care au 
aparținut lui Ovid Densu- 
sianu. O mică placă dacă nu 
și un bust ar putea aminti 
generațiilor noi de studenți că 
în acea sală a studiat și s-a 
consultat ani de-a rindul 
profesorul Densusianu cu stu
denții lui, că o bună parte 
din volumele bibliotecii au 
fost dăruite de profesor pen
tru folosul studenților care 
aveau să vină.

între aceștia am fost și noi, 
colegii mei, în biblioteca a- 
ceea am citit și am consultat 
și noi cîteva cărți. însă noi 
nu am știut atunci ale cui 
au fost ele odată, cine le de- 
folia ușor cîndva, cine a lăsat 
pe marginea lor niște semne 
de memento. Dacă am fi 
știut atunci I

CRONICA PLASTICĂ sj
• ACEASTA PRIMA EX

POZIȚIE personală a Octa- 
viei Molea Suciu (Galeriile 
fondului plastic din Calea 
Victoriei 132), reprezintă față 
de participările anterioa
re în expozițiile colective un 
moment de cristalizare ca
racterizat în primul rind prin- 
tr-un vădit efort de cenzu
ră, de rigoare a gîndirii și 
exprimării plastice. Compo
zițiile explozive pe care le 
cunoaștem născute din jocul 
ușor . impulsiv al unor vo
lute grele evocînd o vege
tație luxuriantă ori fragmen
te ale materiei organice, par
că dilatate imens sub mi
croscop au evoluat acum că
tre o expresie mai echilibra
tă, mai logică, al cărui di
namism intern se susține nu
mai printr-un același nucleu 
central (un soi de leit-motiv 
Îilastic), care distribuie și po- 
arizează în egală măsură 

toate liniile de forță ale ta-

evident al puterii de fabu
lație. Din această expo
ziție remarcăm totuși tonul 
unei anume onestități pro
fesionale, a unor căutări sin
cere, izvorîtă din convingeri 
necontra-făcute. în cq” e- 
cință expozanta și publicl .-uu 
cîștigă nimic, dimpotrivă, cre
dem că sînt stînjeniți de pre
țioasa prefață a catalogu
lui în care artista este 
definită ca, „un temperament 
neliniștit pînă la contorsiune", 
fiind comparată-jn „continua
re cu Dali sau Gorki, de fapt 
aceștia comparați cu ea, căci 
„procedeul" ei ni* se explică, 
îl mai întîlnim de fapt și la 
pictorii citați.

• CELA GRIGORAȘ 
NEAMȚU și COSTIN NEAM- 
ȚU expun la sala Kalinderu 
artă decorativă (tapiserii, pa
nouri imprimate, imprime
uri, jardiniere, măsuțe cu mo
zaic). Atît prin destinația pre
cisă a lucrărilor, cît și prin

AFIRMĂRI

Li
A O NOAPTE FURTUNOASA s 
rulează la Munca (ora 20).
• GIOCONDA FARA SURIS : ru
lează la Rahova (ora 20,30).
• TIGRUL : rulează la Lumina 
(orele 9,30—16 în continuare : 18,30 : 
20,45), Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20)
• MARATON : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20.30).
• ARMATA CODOBATURILOR 
DIN NOU IN LUPTA 1 rulează la 
Flacăra fora 15,30).
• SOARELE VAGABONZILOR I 
rulează la Gluleștl (orele 15,30; 18;
20.30) . Volga (orele 9,15—16 în con
tinuare . 18,15; 20,30).
• CREOLA OCHI1-ȚI ARD CA 
FLACĂRA s rulează la Munca (o- 
rele 16. 18) Rahova (orele 15.30: 
18).• AM DOUA MAME 81 DOI 
TAȚI : rulează la vttan (ora 20)
• CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).• LOVITURA PUTERNICA > ru
lează la Progresul (ora 20.30).
• CHIMARON ■ VIRSTA INGRA
TA : rulează la Dacia (orele 8,45 
—19.30 în continuare). Lira (orela 
15,30; 18; 20,15).
• OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE i rulează la Popular (orele
20.30) .
• DRAGOSTE la LAS VEGA8 i 
rulează la Unirea (orele 18: 20,15), 
Flacăra (orele 18; 20,30).
• OMUL, ORGOLIUL, VENDE,

TA : rulează la Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Modern 
(orele 10; 13: 16; 18,15: 20.30).
• OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18). Pacea 
orele (15,45; 18; 20,15).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER S 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,45; 
16; 18.15: 20,30).
• OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11.15: 13.30: 16; 18,30; 20,45), 
Grlvlța (orele 9: 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30). Melodia (orele 9;
11,15; 13.30; 16: 18,30 : 20.45), Flamu
ra (orele 9: 11,15: 13,30: 16: 18.15;
20.30) .
• UN GLONTE PENTRU GENE
RAL î rulează la Bucegl (orele 9; 
11,15: 13,30; 15.45: 18 : 20.45). Miorița 
(orele 9.30: 12; 15,30; 18: 20,30). Arta 
(orele 9—15.45 tn continuare i 18;
20.30) .
• ADIO GRINGO : rulează te 
Crlngași (orele 15,30; 18; 20,15).
• SHERLOCK HOLMES : rulează
la Popular (orele 15.30; 18).
• COMISARUL „X" ȘI BANDA 
„TREI CtINI VERZI" : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18). înfră
țirea (orele 15; 17,45 : 20), Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20,15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL 1 
rulează ta Feroviar (orele 8,30: 11; 
13,30; 16: 18.30; 21), Excelsior (orele 
9,45: 12,15: 14,45; 17.15; 20). Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
go,30), Gloria (orele 9| 11,15; 13,30;

16; 18.15; 20,30), Tomls (orele 9; 
11,15; 15.45; 18.15; 20,30).
• HONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,15; 12,30; 16; 
19,30).

(Sala Savoy) : CAFEAUA CU LAP
TE DE ADIO — ora 19,30; (Cal. 
Victoriei) : FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 19,30.

VINERI, 10 OCTOMBRIE 1969

Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (Sala Comedia) ; ALIZUNA — 
premieră — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : VITEAZUL 
— ora 20 ; (Sala Studio) : SFINTD 
MITICA BLAJINU — ora 20 ; Tea
trul Mic : IERTAREA — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dui 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ „M" — ora 20 ; Teatrul 
Gluleștl : VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNĂ — ora 19,30; Teatrul „I. 
Vasllescu" 1 MANEVRELE — ora 
19,30 ; Teatrul Țăndărică (Cal. Vlo- 
toriel) : ELEFĂNȚELUL CURIOS 
t- ora W ; Teatrul „O, Tănase"
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• 10,00 Ce-ațl dori să revedețl ? 
Tele-enclclopedla. • 18,00 Buletin 
de știri * 18,05 Studioul școlarilor.
• 18,30 Muzică populară. Soliști : 
Irlna Loghln șl Benone Slnulescu.
• 18,45 Criterii. " “ ----
universitatea, 
naiul de seară. 
tea economică
• 20,20 Filmul 
știe niciodată" 
franco-itallană.
•22,15 Mult e dulce șl frumoasă.
• 22,30 Varietăți pe peliculă. Re- 
întîlnlre cu Charles Aznavour, su
rorile Kessler, Ana Prucnal, LUI 
Babs, Vlco Torrianl, Vivi Bach, 
Leo Carrier, Collette Dercal, Pe
ter Week șl Connie Froboens.
• 22,55 Telejurnalul de noapte,

• 19,00 Tele-
• 19,30 Telejur-

• 20,00 Actuallta-
— ediție specială.

artistic „Nu se 
— coproducție

• 21,55 Reflector.

bloului. Această evoluție ne 
apare nu numai ca o expre
sie a epurărilor, a simplifi
cărilor succesive și întrucît- 
va necesare, care i se impun 
unui artist, de însăși forma de 
exprimare, ci și ca o înde
părtare instinctivă de limi
tele unui decorativism. 
Acest fapt este evident, 
nu atît în titlurile cam 
prețioase, livrești (Respirația 
materiei, Direcție necunos
cută, Picaj întrerupt etc), cît 
mai ales în imaginea propriu 
zisă, izbutind în pînze deo
sebite ca Echilibru tempo
rar să concentreze, să expri
me lapidar și convingător a- 
cea atmosferă generală 
care-i este proprie, acea 
atmosferă de concentrare 
latentă, a energiilor gata 
să irumpă, să se dezvol
te neașteptat și plenar. Pic
tura Octaviei Molea Suciu 
este o pictură în ansamblu, 
accesibilă, limpede, fără in
tenții polemice, fără ambiții 
novatoare (suprafața lucră
rii este pictată într-o ma
nieră aproape „clasică", cu 
respect pentru armonia to
nurilor, valorînd atent și con
știincios detaliile) nepropu- 
nîndu-și, cel puțin deocam
dată, depășirea unor zone 
tradiționale în pictură. Ac
centul de originalitate îl de
slușim mai de grabă în di
recția invenției de forme, tî- 
năra artistă posedînd un har

modul de abordare, de reali
zare se pare că cei doi tineri 
artiști nu și-au propus să de
pășească zonele agreabilu
lui, ale plăcutului, creînd o- 
biecte de utilitate artizana
lă, cărora, evident nu le lip
sește un anume bun gust și 
fantezie. Motivele sînt în ge
neral preluate dintr-un uni
vers folcloric ceea ce confe
ră în general lucrărilor un a- 
nume sentiment, o anume to
nalitate afectivă, o căldură, 
duioșie și umor, care, „în 
ipostaza lui citadină" ne-a 
convins mai puțin (Logofeți 
de Baltă Ablă și Colege). ' r 
teresante ni s-au părut i», - 
primeurile realizate tehnic în 
întreprinderea I.T. Dacia 
București, pe care de multă 
vreme le admirăm în expo
ziții ca lucrări individuale ale 
creatorilor, membri ai unui 
harnic și dotat colectiv, de
cît ca produse pe care ar tre
bui să le întîlnim și în viața 
cotidiană. Expoziția celor doi 
artiști plastici este fără în
doială o promisiune, o măr
turisire a calităților lor. De
sigur se impune și remarca 
că pînă la un punct ea e- 
nunță destul de puțin, lăsînd 
senzația unei nerealizări pe 
măsura posibilităților, lăsînd 
senzația că anumite lucrări 
sînt realizate mai grăbit.

C.R. CONSTANTINESCU



• LA COOPERATIVA a. 
gricolă din Bogdana, județul 
Vaslui, în ultimele trei zile 
s-au semănat cu grîu... zero 
hectare. Motivul ține de ne- 
aprovizionarea Ia timp cu 
grîu de sămință. Greșelile de 
calcul făcute atunci cind tre 
buiau să procure sămință le 
joacă festa acum, în vîrf de 
campanie. Zile in șir autoca- 
mioanele pierd timpul la baza 
Agrosem, iar semănătorile — 
în cîmp.

Cînd nu-i cap... vai de re
colta viitoare.

RĂMINERILE
IN URMĂ

(Urmare din pag. I)

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România a primit din partea 
generalului maior YAKUBU GOWON, șeful guvernului mili
tar federal și comandant suprem al forțelor armate ale Re
publicii Federale Nigeria, următoarea telegramă :

• LA I.M.A. MIROȘI, ju. 
dețul Argeș, cinci tractoare 
nu mai lucrează... „Ce con
tează cinci tractoare pe lingă 
cele... cinci mii cite, după 
cum anunțam la aceeași ru
brică, nu funcționează, zil
nic, în toată țara ?“ — pe 
bună dreptate s-ar putea în
treba oricine. Acestea, însă, 
stau din cauza efectului țui. 
cil... tinere de Pitești. După 
un efort de o după-amiază 
întreagă cu o damigeană. 
tractoriștilor Ștefan Alexan
dru, Marin Voicu, Tudor Ne- 
grilă și Andrei Tronac subit 
le-a apărut pofta de răzbu
nare. Pe cine ? Pe tractorul 
colegului lor, Marin lordachc. 
După ce au lovit cu ciocane 
și cu pietre, după ce au jucat, 
pe rînd, Călușul argeșean pe 
capotă și pe apărători l-au 
părăsit... Sub pază sigură a- 
colo unde le este locul. Cinci, 
tractoare dintre cele mai 
bune stau: 4 așteptînd alți 
tractoriști, unul — să fie 
reparat. Și cînd ne gindim 
că fabricarea țuicii abia a 
început™

vegetativă nu sînt decît 365 hec
tare. Din toate acestea, arătura 
a fost executată pe numai 150 
hectare. Situația se explică prin 
faptul că o parte din mijloace- 
Ie mecanice de transport și bra- 
țele de muncă sint nevoite să 
Piardă timpul pe drumuri... Ba
za de recepție — situată la 5 
km de lanurile de porumb și 
sfeclă — nu primește pe rampă 
produsele cooperativei agricole 
Bălești, fiindcă această unitate 
este planificată la o altă bază 
de recepție, mai aglomerată și 
situată la 20 km distanță I Și 
aceasta nu este singura dovadă 
a birocrației. La baza de re
cepție Ciorăști, dotată cu benzi 
de transport mecanice, coopera
torii descarcă manual sacii în 
hambare. Neluîndu-se măsuri 
din timp pentru pregătirea și 
revizuirea mijloacelor mecanice

existente în baza de recepție, 
cu fiecare transport cooperatorii 
Pierd zilnic cite 15 ore, aștop- 
tind să le vină rindul la... des
cărcarea manuală.

Ritmul bun la semănat în nici 
un caz nu poate constitui un pa
ravan pentru răminerile în ur
mă la recoltatul porumbului, 
sfeclei de zahăr și a struguri
lor. In nici o unitate agricolă 
cooperatistă nu s-a reușit rea
lizarea pină acum a ritmului 
zilnic de recoltare 
fapt ce se răsfrînge direct asu
pra pierderilor. In tot județul 
Vrancea, porumbul doar de pe 
45 la sută din suprafață a fost 
recoltat, iar sfecla de zahăr de 
pe mai puțin de 60 la sută. A- 
ceastă situație invită la medita
ție, la găsirea unor eficiente mă
suri organizatorice și de altă 
natură, astfel încît în timpul cel 
mai scurt răminerile în urmă 
să fie recuperate.

planificat,

Concentrarea forței

mecanice in unitățile

rămase
A

m urmă,

ALARMĂ
• TOT ARGEȘANĂ : în 

cooperativele agricole Cimpu- 
lung, Drăganu și Ticneni încă 
nu s-a insămințat nici un 
hectar cu cereale de toamnă ! 
Dar aici au fost trimiși să 
ajute la organizarea muncii 
tovarăși de la Direcția Agri
colă șl județeană a C.A.P. 
Ce-or fi organizînd, că rezul
tatele nu se arată...

• ÎN URMA UNEI pro
funde „chibzuințe**, preșe
dintele și inginerul agronom 
de la C.A.P. Biharea I, ju
dețul Bihor, au hotărit darea 
în dijmă, pentru recoltat, a 
întregii suprafețe cultivate 
cu porumb. Cite două hec
tare pe cap de cooperator — 
stabilind totodată și modul 
de dijmuire : zeciuiala. Le 
facem această reclamă în 
speranța că se va găsi cineva 
să-i readucă în anul 1969, la 
20 de ani de agricultură coo- 
perativizată. Sigur, e mai 

'greu să muncești, să cauți și 
să găsești formele cele mai 
bune de lucru, dar nici din 
comoditate să accepți, dimi
nuarea averii obștești, iarăși 
nu e o treabă...

• La sediul secției de me
canizare de la C.A.P, Buduș- 
lău, județul Bihor, 14 din cele 
22 de tractoare staționează. 
Pe lingă unul din ele meca
nizatorul Zoltan Meszaroș 
trebăluiește necăjit : i s-a 
rupt ridicătorul de brazdă. 
Alături, inginerul Nagy, a- 
flat în control din partea 
I.M.A. Valea lui Mibai, de
cide : „Vino mîine la centru 
cu piesa la sudat". Halal in
tervenție operativă și asis
tență tehnică I Pe ce drumuri 
se vor fi plimbind atelierele 
mobile de reparat ?

se impune
Pe ogoarele județului BUZĂU, 

în aceste zile se muncește in
tens pentru terminarea campa
niei de insămințări la griu, se
cară și orz. Ca urmare a rit
mului bun impus muncii, 
perioada 1 octombrie — 
octombrie, 98 
tive agricole 
semănatul griului. In tot jude
țul. cerealele de toamnă au fost 
insămînțate pe aproape 90 la 
sută din suprafața planificată. 
Ritmul susținut se explică prin 
măsurile luate din vreme de or
ganele locale de partid și de 
stat Din timp au fost stabi
lite suprafețele ce urmau a fi 
insămințate, încă din primele 
zile de lucru la recoltări s-a ac
centuat activitatea la eliberarea 
terenurilor, de efectuare a ară
turilor, grăpatului, discuitului 
și administrării de îngrășăminte. 
De pildă, cooperativa agricolă 
Lipia a terminat insămînțarea 
pe întreaga suprafață planifica
tă de 350 hectare cu griu, 70 
hectare cu orz și 40 hectare cu 
secară. Cunoscind acest lucru de 
la Direcția agricolă, ne-a sur
prins încordarea cu care încă 
se lucra la semănat in cadrul 
acestei unități.

— Deși am îndeplinit planul 
încă de pe data de 6 octombrie 
continuăm insămînțarea pe o 
suprafață de 50 hectare, cu care 
organele județene ne-au supli
mentat sarcina. In două zile vom 
încheia complet lucrarea.

O garanție pentru cele spusa 
de tovarășul Alexandru An- 
gheloaie, președintele coopera
tivei agricole, o constituie rit
mul intens în care se muncește, 
buna organizare pe care o con- 
stați la tot locul. Cele 14 trac
toare ale secției de mecanizare 
lucrează din plin Ia tăvălugitul,

in 
6 

de coopera- 
au încheiat

Botoșani

RITM INE6AL
în județul Botoșani a fost în- 

sămînțată cu păioase de toamnă 
aproape 80 la sută din suprafața 
planificată. Numeroase coopera
tive agricole, cum sînt cele din 
Reuseni, Roman, Mihălășeni, 
Lunca, Hlipiceni, efectuează a- 
ceste lucrări pe ultimele suprafe- 
te‘ln 

mul 
cesta 
ultimele zile, 
dica însă la nivelul posibilităților. 
Pînă acum, această lucrare s-a e- 
xecutăt pe 38 540 ha, reprezen- 
tînd circa 55 la sută din totalul 
planificat.

lucrări pe ultimele suprafe-

ceea ce privește rit- 
recoltării porumbului, a- 

a fost intensificat înintensificat în 
fără a se ri-

(Urmare din pag. 1)

Și, totuși, chiar prin acest 
sistem, după cum am putut con
stata, n-au fost soluționate toa
te laturile pregătirii practice a 
viitorilor strungari. Există pă
rerea unanimă că și în aceste 
condiții, după intrarea efecti
vă în producție, toți factorii de 
răspundere din întreprinderi 
trebuie să concureze la crearea 
unui climat permanent de stu
diu, de perfecționare. Cum ? 
Prin ce metode ?

— Nu numai în primul an 
după absolvire, dar și mai tîr- 
ziu, cred eu, maiștrii au da
toria ca la anumite intervale 
să-i strîngă în jurul lor pe ti
nerii din subordine, să Ie ana
lizeze rezultatele, să Ie asculte 
părerile și greutățile întîmpi- 
nate, să le vină părintește in 
ajutor. Trebuie să intre în con
știința fiecărui maistru că el 
este în continuare, încă pentru 
mulți ani, profesorul din pro
ducție al foștilor elevi. De el 
depinde, in primul rînd, ran
damentul în creșterea acestora.

— Este un fapt cunoscut — 
tpune strungarul Wilfam Husak 
că în primele luni după termi- 
parea școlii mulți tineri nu-și

realizează normele. Care sînt 
cauzele ? Iată o întrebare care 
vizează primordial organizațiile 
U.T.C., cei în cauză fiind 
membrii săi. Dacă ele ar în
treprinde lunar, să zicem, an
chete printre cei rămași sub 
normă, dacă ar discuta cu fac
tori de răspundere ar putea 
constata, de pildă, că unii n-au 
primit sculele necesare și de 
calitate din partea maiștrilor, 
n-au primit reperele cele mai 
potrivite pentru ei ca începă
tori în meserie, n-au benefi
ciat de asistența tehnică în 
toate schimburile, nu s-au ți
nut de treabă, n-au aptitudini 
pentru strungărie etc., etc., 
deci o sumedenie de cauze cu 
largi implicații, care, odată 
cunoscute, ar putea fi ușor în
lăturate prin intervenția celor 
competenți,

— Organizația U.T.C. poate, 
in același timp — este de pă
rere și tov. ing. Mărgăritescu 
— să organizeze confruntări 
mai ales intre tinerii dintr-o 
secție și alta, dintr-o uzină și 
alta din același oraș, nu nu
mai cu ocazia olimpiadelor pe 
meserii, acțiune pozitivă după 
părerea mea, ci cît mai des 
posibil, avîndu-se grijă ca ele

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul și 
sensibilul mesaj de felicitare adresat mie și poporului nige
rian cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a Zilei independen
ței Nigeriei.

La rîndul meu, vă rog să primiți urările noastre cele mai 
bune de fericire personală și de bunăstare poporului dv.

Cu înaltă considerațiune și stimă.

Președintele Senatului din 
Republica Chile, Tomas Pa
blo, a făcut joi dimineața o 
vizită la Palatul Marii Adu
nări Naționale, unde s-a întîl- 
nit cu Ștefan Voitec, președin
tele M.A.N.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb reciproc de infor
mații asupra unor aspecte ale 
activității parlamentare din 
cele două țări și au fost abor
date probleme privind rela
țiile parlamentare dintre Ro
mânia și Chile.

★
în aceeași zi, președintele 

Senatului chilian, cu soția, în
soțit de Mia Groza și Gheor- 
ghe Roșu, a vizitat „Expoziția 
Realizărilor Economiei Națio
nale — România 1969“, Mu
zeul de artă, cartiere de lo
cuințe noi din Capitală.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
oferit în cinstea oaspeților un 
dejun.

Joi dimineață, ministrul comer
țului și industriei al Finlandei 
Grels Teir, care face o vizită în 
țara noastră, a avut o întrevedere 
la Ministerul Comerțului Exterior 
cu ministrul Comei Burtică.

CRONICA

grăpatul, discuitul și semănatul 
ultimelor suprafețe.

în județul Buzău, ziua de 7 
octombrie ar fi însemnat, după 
cum iși propusese Direcția agri
colă, sfîrșitul campaniei de in- 
săniințări dacă unele cooperati
ve agricole ca C. A. Rosetti, 
Bălteni, Cotul Ciorii, Mihăilești. 
Podina. Brăiești, din cauza nee- 
iiberării terenului și a slabei 
mobilizări a forței de muncă, 
nu se aflau in intirziere. Spre 
cooperativele agricole cu ritm 
lent la însămînțări. are loc în 
aceste zile o deplasare masivă 
de mașini și atelaje. Astfel, 
cooperativa agricolă din Itim- 
nicu Sărat a primit ajutor de 
la I.M.A. Sihlea și Ziduri prin 
cele 12 tractoare cu discuri, 2 
tăvăluguri, 4 semănători trimi
se. In cooperativa agricolă Iz
vorul Dulce, pentru' a accelera 
ritmul insăniințăriior au sosit 
de la I.M.A. Ulmeni 5 tractoare 
cu semănători, iar de la I.M.A. 
Padina 7 tractoare cu discuri. 
Pe măsură ce și alte I.M.A.-uri 
vor încheia semănatul la coo
perativele deservite, vor trebui 
să-și deplaseze forța mecanică 
spre unitățile rămase în urmă 
Măsura se impune întrunit res
pectarea epocii optime și cali
tatea semănatului sînt factori 
cheie In obținerea unor produc
ții mari.

Membrii delegației Comite
tului pentru știință și tehnolo
gie din cadrul Grupului par
lamentar laburist englez cârje 
ne vizitează țara s-au întîlnit 
joi dimineața la Palatul Marii 
Adunări Naționale cu Con
stantin Dinculescu, președin
tele Comisiei pentru învăță- 
mînt, știință și cultură a 
M.A.N., Roman Moldovan, 
președintele Grupului parla
mentar pentru relațiile de 
prietenie România-Anglia, 
Mircea Rebreanu, secretar al 
Comisiei juridice a M.A.N., 
Tudor Ionescu, membru al Co
misiei de politică externă a 
M.A.N., și Mihai Drăgănescu 
membru al Comisiei economi- 
co-financiare a M.A.N.

★
La amiază, membrii delega

ției Comitetului pentru știință 
și tehnologie din cadrul 
grupului parlamentar laburist 
englez, au avut o întrevedere 
cu Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Ieri seara s-a întors în Capi
tală delegația C.C. al U.T.C., 
condusă de tovarășul Iosif Bel- 
jung, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., care la invi
tația Consiliului Central al 
Tineretului Idber German 
(F.D.G.) a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de 
a XX-a aniversare a procla
mării Republicii Democrate 
Germane. La sosire pe aero
portul Băneasa erau de față 
tovarășul 
bru al
U.T.C., 
U.T.C.

Ilie Lepădat, mem-
Biroului C.C. al 

activiști ai C.C. al
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In istoria poporului nos
tru, bătălia de la Rovine
— marea bătălie a lui 
Mircea cel Bătrîn, domnul 
Țării Românești, cu sultanul 
Baiazid fulgerul, bătălie de 
la a cărei desfășurare se 
împlinesc, la 10 octombrie, 
575 de ani — reprezintă un 
act important, de adîncă 
semnificație. Bătălia de la 
R</Ăne a pus față în față 
două forțe și două concep
ții de viață. De o parte, un 
colosal imperiu ce se întin
dea, trecînd peste Bosfor, 
din adîncurile Asiei anato- 
liene și pînă la Dunăre, sus
ținut de o organizație milita
ră, care, în timp ele numai 
un secol, izbutise să zdro
bească milenarul imperiu 
bizantin — din care, în 1394, 
nu mai supraviețuia decît 
Constantinopolul — și care 
sfărîmase toate vechile țara- 
te bulgare și sîrbești din Pe
ninsula Balcanică. De cealal
tă, un voevodat tînăr, stă- 
pînind cu modeste mijloace 
militare un spațiu care nu 
era altul decît acela al 
moștenirii sale istorice și al 
dezvoltării firești, indepen
dente.

Celor 50 000 de războinici 
conduși de Baiazid, Mircea
— care apăra nu numai 
principatul muntean, ci și 
ținuturile transilvănene și 
moldovene, și care, in anii 
anteriori, sprijinise cu tărie 
luptele sîrbilor și bulgarilor 
împotriva otomanilor, întări
se linia Dunării construind 
cetățile Giurgiu și Turnu și 
încheiase tratate de prietenie 
cu regii Poloniei și ai Unga
riei — nu le-a putut opune 
decît aproximativ 10 000 de 
călăreți și pedestrași va
lahi, cu care a încercat mai 
întîi să apere cetățile și 
marginile Dunării. Pe la 
sfîrșitul lui septembrie 1384, 
a taci nd prin mai multe 
locuri, turcii au izbutit să 
treacă Dunărea și să ocupe 
cetatea Turnului. Utilizind 
o iscusită strategie, Mircea 
s-a retras din fața lor pas 
cu pas, evacutnd populația 
și distrugînd toate posibili
tățile de aprovizionare ale 
invadatorilor. Aceștia, fiind 
siliți să se împrăștie In 
grupuri miei, au fost ata-
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câți prin surprindere de ce
tele românilor, care le-au 
provocat pierderi neaștepta
te. Marea armată otomană 
își sleiește forțele în mod 
disproporționat cu rezulta
tele. Lupta decisivă avea să 
se dea, însă, la 10 octombrie. 
Ca loc al marii bătălii, 
Mircea a ales Rovinele.

Ca și in cazul Posadei lui 
Basarab, localizarea topo
grafică a Rovinelor întîmpi- 
nă dificultăți. Tradiția ic 
fixează în apropierea Cra- 
iovei. N. Iorga, considerîn- 
du-le niște „ruine", dă a- 
ceeași indicație. Constantin 
C. Giurescu, arătând că nu
mele înseamnă „șanțuri" și

eă un loc cu acest nume ar 
fi existat și pe valea lalo- 
miței, le situează pe unul 
din rfurile aflate între ceta
tea Turnu, locul pe unde se 
trecuse Dunărea, și Curtea 
de Argeș, capitala țării. 
Deci, pe Călmățui, Vedea, 
Teleorman sau Argeș. Pen
tru o localizare în apropie
rea Curții de Argeș se pro
nunță și tratatul de „Istoria 
României" (vol. II, p. 368.) 
Ocuparea capitalei, In vede
rea instaurării unui alt domn, 
va fi fost fără îndoială, 
unul din obiectivele princi
pale ale hii Baiazid. Situa
rea Rovinelor In apropierea 
acesteia e, astfel, cu totul 
îndreptățită.

Bătălia a fost înverșuna
tă și ea. șl-a găsit un am
plu ecou In cronicile euro
pene ale timpului. O men
ționează cu egal interes, 
descriind amploarea și vite
jia românilor, atit cronicile 
bulgare și sîrbești — vecinii 
noștri de la sud fiind direct 
interesați de soarta bătăliei 
— cît și cele bizantlrfe.

maghiare și italiene. Din 
cronicile turcești aflăm că 
„din ambele părți au pie- 
rit o mulțime de oameni". 
Cele bulgărești și bizantine 
precizează că „lănci nenu
mărate s-au frînt și s-au 
tras atîtea săgeți, incit ce
rul nu se putea vedea de 
desimea lor", iar riul lingă 
care s-a dat lupta „curgea 
roșu de sîngele ce ieșea din 
mulțimea trupurilor căzute". 
Săgețile cale întunecaseră 
cerul cu desimea lor, erau 
ale românilor. A lor a fost 
și victoria.

Nici un cronicar și nici 
un istoric n-a putut reda, 
însă, bătălia de la Rovine, 
în întreaga ei încleștare și 
măreție, așa cum a făcut-o 
în Scrisoarea III Mihai E- 
minescu.

Convins că nu-și apără de
cît „sărăcia și nevoile și 
neamul", și că „tot ce 
mișcă-n țara asta, rîul, ra
mul" îi gînt alături, parti- 
cipînd la marea încleștare, 
Mircea a dat bătălia de la 
Rovine nu pentru a smulge 
laurii unui dașman, ci pen
tru a dovedi dragostea de 
patrie și de libertate a po
porului său, dreptul său la 
independență și existență 
proprie. Veacurile n-au fă
cut decît să confirme crezul 
viteazului domn. Pe aceeași 
cale aveau să meargă și 
Vlad Țepeș, și Ștefan cel 
Mare, și loan Vodă cel 
Cumplit, și Minai Viteazul, 
ai cărui Călugăreni, de la 
1595, vor avea atîta asemă
nare cu Rovinele de la 1394, 
și eroii luptelor de la Mă- 
răști, Mărășești și Oituz.

Bătălia de la Rovine se în
scrie astfel ca o pagină de 
aur a istoriei noastre, pagi
nă care va rămîne neștearsâ 
în memoria tuturor genera
țiilor.

Dr. VASILE NETEA 
Institutul de istorie

/ „N. Iorga"
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GHICA SASU

EUSEBIO, TORES, JOSE MARIA fi NEESON

Noul ambasador al Dane
marcei la București, Torben 
Busck-Nielsen, a depus joi la 
amiază o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

LITZ-URI
PE AEROPORT
(Urmare din pag. I)

ttlor și ale amatorilor de au
tografe. Evident, „victima" 
primului „atac" a fost vedeta 
numărul unu a reprezenta
tivei Portugaliei, EUSEBIO. 
Vădit emoțipnat de primirea 
care i s-a făcut, încurcat am 
putea spune, de întrebările 
directe care 1 s-au pus cu 
privire la rezultatul meciu
lui de duminică, Perla mo- 
zambicană a cerut cîteva cli
pe de răgaz pentru a se odih
ni și reculege. Apoi, cu pa
tetism...

— Mai intii vă rog, pe dum- 
nevoastră, pe ziariști, să trans
miteți un călduros salut pu
blicului sportiv românesc pe 
oare-1 cunosc și-I stimez atit 
de mult. Trimit, de asemenea, 
o afectuoasă îmbrățișare tu
turor iubitorilor fotbalului 
din România. In același timp 
îmi exprim dorința de a face 
și eu personal și echipa mea 
un joc foarte bun care să sa
tisfacă exigența publicului dv.

DR. ANTUNES, selecțione
rul echipei Portugaliei, a de
clarat :

— Cred o* cititorii ziarului 
dv„ iubitorii fotbalului in ge
neral, vor să afle in ee formă 
se află echipa mea : pot să vă 
asigur că dispoziția de joc a 
tuturor băieților e remarca
bilă.

La eterna întrebare: oe 
credeți despre meci ?, DR. AN
TUNES a răspuns: „Meci 
extrem de dificil. De ce ? 
Pentru că echipei României fl 
este suficient un „nul" ca să 
se bată cu șanse pentru Me
xic, în vreme oe Portugaliei 
ii este absolut necesară vic
toria. Ca întotdeauna noi cre
dem în victorie. Este ultima 
noastră posibilitate de a oă- 
Iători In Mexic".

Vechea noastră cunoștință, 
simpaticul și volubilul SI-

MOES spunea cu îngrijorare 
că meciul este foarte greu 
pentru ambele echipe. „Eu a- 
preciez foarte mult fotbalul ro
mânesc dar...“ Apoi ne-a în
trebat de jucătorii Lucescu, 
Dan Coe și Dtimițrâelie, de 
unde crede că virte pericolul.

Hilario, părea, ..melancolic, 
Jose Maria, cunoștițxță de te
mut din meciul Vitorjei Se- 
tubal cu Rapid, mai catego
ric. Primul ne-a întrebat de 
ce nu joacă Pîrcălab, pe ca-
re-1 consideră un .mare ju
cător, iar al doilea a conden-. 
sat opinia sa despre meci în_ 
aceste cuvinte: --»O-zi grea 

pentru ambele echipe. Pen
tru cine va fl Mexicul mai 
aproape, care din* echipe se. 
va bucura de soarele lui ■—
se va vedea numai duminică".

V. CĂBULEA

REPETITIA GENERALĂ 

I „TRICOLORILOR"
Ieri, pe gazonul de ia „ÎS 

August", lotul național a 
făcut ultima repetiție gene
rală înaintea partidei deci
sive de duminică. *

în prima repriză a avut 
ce sparing-partener echipa 
Metalo-globus. Selecționa- 
bilii au marcat 7 puncte 
prin Dumitrache de 2 ori, 

-Dembrovschi de 2 ori, Radu 
Nunweiller de 2 ori și Dinu. 
Pentru parteneri a marcat 
Mihăilescu.

în repriza a doua, replica 
i-a fost dată de divizionara 
„C“ Sirena. în poarta aces
teia a apărat Ghiță.

La sfîrșitul jocului, antre-
a

precizat ziariștilor prezenți 
la jocul de antrenament că 
echipa care va Începe du- 
rpirncă jocul va fi urmă
toarea :

RADUCANU, SATMAREA- 
NU, HALMAGEANU, DAN, 
DELEANU, DINU, RADU 
NUNWEILLER, DEMBROV
SCHI, DOBRIN, DUMITRA- 
CHE, LUCESCU.

0 „CURSA CO OBSTACOLE"

f să fie antrenante, cu un conți
nut bogat, utile, inainte de 
toate, profesional.

în discuțiile noastre, s-au fă
cut referiri și la „clasica" for
mă de cursuri de ridicare a 
calificării, pe care se pedalează 
în gol, de ani de zile.

— Sindicatul ne obligă pur 
și simplu să organizăm in con
tinuare asemenea cursuri, deși 
am demonstrat că ele nu dau 
rezultate — spune inginerul E. 
DUMITRESCU — șeful servi
ciului învățăniînt al Uzinei de 
tractoare. După cele opt ore de 
muncă, greu ii mai poți con
vinge pe muncitori să treacă în 
sala de cursuri și cu atit mai 
greu îi poți determina să se 
concentreze asupra subiectelor 
ce se dezbat.

De acord, această formă este 
perimată. Ce se poate face mai 
departe ? Ce punem în loc ? Di
rectorul tehnic, ION PERSU, 
propune o formă mai eficientă :

— Maiștrii iși cunosc foarte 
bine oamenii ; maistrul il 
știe pe fiecare ce lacune 
are și de aici plecind, el 
ar trebui obligat să stabi
lească o tematică pentru studiu, 
tematică inspirată din indica
toarele de încadrare tarifară, 
să-i indice bibliografia și să-i 
acorde termene pentru studie
rea ei. în felul acesta, munci
torul este cointeresat să stu
dieze, pentru că ceea ce va în
văța îi va servi la examenul 
de promovare intr-o categorie

superioară. Inginerii trebuie să noutăți cu aplicativitate In pro- 
prezinte, la rindul lor, in fața ducția lor, prin care să explice 
muncitorilor expuneri concise, | tehnologiile noi care se intro- 
care să se refere la ultimele duc sau se modifică.

CUM TREBUIE SĂ ARATE 
ATELIERUL - ȘCOALĂ ?

Să revenim, însă, la practica 
în producție a elevilor din .anul 
III, o problemă care a compor
tat anumite controverse. In 
unele uzine, acești elevi au fost 
grupați în ateliere-școală, ame
najate și dotate cu atenție (U- 
zina de strunguri „Unirea"- 
Cluj etc), în altele sint inter
calați în secții, printre ceilalți 
muncitori.

— In atelierele-școală — sus
ține tovarășul director general 
Al. Mărgăritescu — elevii au ca 
orice muncitor, un plan de 
producție bine stabilit. Ei sînt 
supravegheați și îndrumați de 
maiștrii-instructori, care pot ur
mări mai bine aplicarea în 
practică a cunoștințelor teoreti
ce învățate în școală, pot să 
observe mai atent deficiențele 
de nivel dintre tineri și să vină 
mai operativ in ajutorul celor 
slabi. Unele întreprinderi, însă, 
intirzie amenajarea acestor a- 
teliere, sub pretextul lipsei de 
utilaje. Dar. conducerea aces
tora nu are dreptate. Se știe că, 
în general, in schimbul de 
noapte, mașinile sint mult mai

puțin încărcate decît în cele de 
zi, ceea ce nu-i permis. O echi
librare judicioasă a schimbu
rilor ar duce la o disponibili
tate de mașini care pot fi 
transferate în atelierele-școală 
de care vorbeam și crearea pe 
această cale a condițiilor opti
me de instruire și educare a 
elevilor.

Alți participant! la ancheta 
noastră sînt însă de părere că 
nu în ateliere, ci în secții, de
zideratul practicii In producție 
se realizează- pe deplin.

— Intre atelierul-școală șl 
secție — spune inginerul NI- 
COI-.AE POPESCU, coordonator 
In Direcția pentru industria 
grea a Ministerului Muncii — 
există o evidentă diferență de 
concepție. Maiștrii-instructori 
nu cunosc „focul" producției și 
nu-i pregătesc pe elevi, din 
punct de vedere moral, pentru 
acest ritm.

Combătînd această opinie, 
susținătorii atelierelor-școală 
consideră că planurile de pro
ducție, întocmite pentru elevi, 
ca pentru oricare muncitor din

secție, imprimă chior ele rit
mul necesar.

— Trebuie să ținem seama — 
consideră tov. director tehnic 
al Uzinelor de tractoare — că 
Întreaga noastră producție este 
organizată pe linii și flux teh
nologic. Atelierele-școală ar 
perturba acest flux prin trans
portul pieselor din ateliere la 
montaj, s-ar îngreuna evidența 
producției care la noi este des
tul de bine pusă la punct.

Firește, și unii și alții au 
dreptate. Ce concluzii se pot 
desprinde ? Controversa a con
cluzionat faptul că în unele 
uzine atelierele pot da rezulta
te, in altele nu, in funcție de 
specificul fiecăreia. Cel puțin, 
deocamdată, o dispoziție gene
rală pentru înființarea de ate
liere-școală în toate întreprin
derile Ministerului Industriei 
Constructoare de Mașini sr fi 
tot atit de susceptibilă de for
malism ca și renunțarea la a- 
ceste ateliere, acolo unde ele 
și-au dovedit eficiența. Este o- 
bligatoriu însă, ca să se depună 
serioase eforturi pentru ca pre
gătirea ucenicilor să nu sufere, 
să se accelereze instruirea lor 
practică astfel ca ei să se poată 
integra rapid în focul produc
ției, să se plaseze fără Intir
ziere pe coordonatele sale de 
exigență.

(Urmare din pag. I)

tura a trimis Prezidiului Acade
miei planul de apariții și, de 
aici, s-a primit indicația scoa
terii din plan a „Elasticității", 
pentru motivul că nu s-ar înca
dra în profilul editurii. Datorită 
acestui fapt, procesul redacțional 
al respectivei lucrări a fost 
oprit".

A fost oprit în editurile noas
tre, dîndu-i-se curs într-o altă 
țară, la editura „Masson"... La 
cererea autorului, însă, firma 
franceză a convenit ca o viitoare 
ediție în limba română (ediție 
pe care L. Solomon nu încetase 
s-o spere) să fie scutită de in
gerințele „copyright-ului". Mai 
mult, la cererea aceluiași autor, 
editura franceză a intrat în le
gătură cu Editura Academiei, în 
vederea realizării unei coeditări. 
Nici acest lucru nu a fost, însă, 
posibil, deoarece — după cum 
ne declară acad. Graur, directo
rul editurii — «Cartimexul» a 
pus niște condiții atât de exage
rate, de neraționale, încît par
tea franceză nu le-a putut ac
cepta".

Acestea au fost, pe scurt, fap
tele. Publicată în limba fran
ceză, „Elasticitatea" a fost pri
mită de lumea științifică inter
națională ca un adevărat eveni
ment editorial, stârnind aprecieri 
și comentarii elogioase, datorate 
unor somități în materie. Spe
cialistul american I.S. Sokolni- 
koff, de pildă, autorul unui ce
lebru tratat de teoria elastici
tății, se adresa, în scris, autoru
lui, după apariția cărții, în astfel 
de termeni : „Am terminat acum 
de citit cartea dv., și nu știu 
curo să-mi exprim îneîntarea 
pentru această remarcabilă lu
crare. Nu numai că operația de 
triere, de alegere a materialului, 
este excelent făcută, ci întreg 
modul, lucid, în care este pre
zentat acest material, e excep
țional. După cum știți, îmi adu
nam, treptat, materialul necesar 
pentru a treia ediție a cărții 
mele despre elasticitate, și sînt 
sincer bucuros că apariția cărții 
dv. mă eliberează de necesitatea 
de a continua eforturile". Apre

cieri asemănătoare face și aca
demicianul sovietic I.N. Raboto- 
nov, care îl felicită pe autor 
spunîndu-i : „Ați realizat o o- 
peră utilă în gradul cel mai 
înalt, atit prin cuprinderea ma
terialului , rft și prin tabloul 
complet pe care l-ați oferit asu
pra stării actuale de lucrări în 
teoria elasticității. Cartea dv. va 
rămîne multă vreme nedepășită". 
„Lucrarea dv. — scrie la rîndul 
său, unul dintre cei mai mari 
specialiști ai acestui domeniu, 
C. Truesdell — reprezintă, la 
modul cel mai adecvat, însuși 
progresul înregistrat în elastici
tatea lineară, de la publicarea 
tratatului lui Lowe încoace". 
S-ar putea cita, de asemenea, 
recenziile, redactate în aceiași 
termeni elogioși, apărute în cele 
mai importante reviste de spe
cialitate, ca „Atomes", „Ap
plied". „Mechanics Rewiews", 
„Zamp".

Și cu aceasta mica noastră is
torie se apropie de sfirșit. Prac
tic, volumul „Elasticitatea" a 
făcut carieră și a făcut, în ace
lași timp, un veritabil maraton 
prin Europa, fiind publicat 
într-o serie de alte țări înainte 
de a fi-., tradus și în româ
nește ! Și aceasta, cu toate că, 
încă de acum 6 ani, cînd volu
mul a fost predat Editurii Aca
demiei, se simțea — fapt ates
tat de toți specialiștii — un „gol 
editorial" în acest domeniu. Gol 
resimțit nu numai de experții 
preocupați de problemele elas
ticității, întrucît volumul în 
cauză este util, deopotrivă, și 
teoreticienilor, și specialiștilor 
care lucrează în domeniul con
strucțiilor, al construcțiilor de ma
șini, al construcțiilor de nave.

Spuneam, la începutul aces
tor rînduri, că întîmplarea de 
care ne-am ocupat s-a consu
mat, dar că epilogul ei rămîne 
încă a fi scris... Cartea, de 
cîtva timp, e în librăriile noas
tre. Dar cine suportă daunele 
materiale și moral? provocate de 
această „cursă cu obstacole", 
străină normelor eticii, ale pro
gresului științific în general ? 
Iată epilogul pe care-1 așteptăm.



Rezoluții privind tineretul 

adoptate la O.N.U.
In Comitetul numărul trei pentru problemele sociale 

umanitare și culturale, s-au încheiat dezbaterile asupra 
primelor două puncte ale agendei sale privind „Educarea 
tineretului în spiritul respectului față de drepturile și 
libertățile omului" și „Problemele și nevoile tineretului și 
participarea sa la dezvoltarea națională".

Miercuri seara Comitetul a a- 
doptat în unanimitate (o singură 
abținere — Portugalia), un pro
iect de rezoluție inițiat de Româ
nia, căreia pe parcursul dezbate
rilor i s-au alăturat în calitate de 
coautori 16 state.

Proiectul de rezoluție sublini
ază importanța rolului și contri
buției tineretului la promovarea 
păcii în lume, dreptății sociale, 
progresului economic, drepturilor 
omului și înfăptuirii scopurilor 
înscrise în Carta O.N.U. Toto
dată face apel la tineretul lumii 
să-șj afirme încrederea sa în 
dreptul internațional, în princi
piile și obiectivele fundamentale 
ale Cartei O.N.U., ale căror sco
puri esențiale sînt înfăptuirea 
păcii lumii, stabilirea unor re
lații prietenești de cooperare în
tre ștate. Rezoluția invită guver
nele să-și îndrepte atenția spre 
responsabilitățile ce le au față 
de promovarea unei politici anco
rate în principiile respectului 
față de drepturile fundamentale 
ale omului, luptei eficace pentru 
pace, pentru dreptate, pentru e- 
radicarea colonialismului și a- 
partheidului de pe pămînt, salv- 
gardînd astfel încrederea tinerei 
generații în aceste valori. De ase
menea recomandă guvernelor sta
telor membie ale O.N.U. ca în 
decursul celui de-al doilea dece
niu al dezvoltării să se dea orga-

A

In Comitetul 
celor 18

In ședința de joi a Comitetului 
pentru dezarmare, șeful delegației 
canadiene, G. Ignatieff, a prezen
tat un document de lucru privind 
articolul 3 referitor la con
trol al proiectului de tratat asu
pra demilitarizării fundului mări
lor și oceanelor, supus dezbate
rii comitetului. In opinia delega
tului canadian, unele prevederi- 
asupra modalităților de control, 
cu deosebire în ce privește ao 
cesul direct al tuturor semnalări-' 
lor tratatului la instalațiile subma
rine supuse controlului, nu ar fi 
suficient de explicite. Vorbitorul 
a propus definirea mai precisă a 
naturii armelor, instalațiilor și 
aparaturii care ar urma să fie 
supuse controlului. El s-a refe
rit, de asemenea, la modalitățile 
de amendare a tratatului, prevă
zute în proiect, ridicînd anumite 
obiecții privitoare la dreptul de 
veto pe care ar urma să-l aibă 
puterile nucleare în această pri
vință. .

Reprezentantul Italiei, Roberto 
Caracciolo, a împărtășit și el 
observațiile delegatului canadian 
cu privire la modalitățile de con
trol și amendare a tratatului. 
„Orice măsură de dezarmare, a 
spus el, pentru a fi eficientă, tre
buie să creeze drepturi și obliga
ții identice pentru toți semnata
rii".

• JOI DIMINEAȚA s-au des
chis la O.N.U. lucrările Confe
rinței anuale de anunțare de 
contribuții voluntare la Pro
gramul Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (P.N.U.D.), or
ganism principal de asistență 
tehnică din sistemul Organiza
ției Națiunilor Unite.

Ambasadorul Gheorghe Dia- 
cones.cu, reprezentant perma
nent al României la O.N.U., a 
anunțat în cuvîntul său că 
pentru anul 1970 România va 
participa la acest program cu 
o contribuție de 1 100 000 lei. 
Totodată, vorbitorul a subliniat 
rolul ce revine acestui orga
nism de asistență tehnică în 
promovarea și lărgirea coope
rării internaționale multilatera
le la care România își aduce 
constant contribuția sa. 

nizațiilor de tineret posibilitatea 
de a participa la pregătirea și 
înfăptuirea planurilor de dezvol
tare națională și programelor de 
cooperare internațională.

In încheierea rezoluției se cere 
secretarului general al O.N.U. să 
întocmească o serie de studii pri
vind problemele tineretului în 
care să aibă în vedere căile și 
mijloacelor prin care O.N.U. ar 
putea să-și îndeplinească sarcini
le ce-i revin prin prezenta rezo
luție și să prezinte, cît mai de
vreme posibil un raport Adunării 
Generale a O.N.U. asupra tuturor 
acestor probleme.

Cei peste 50 de delegați care 
au luat cuvîntul, atît la dezbate
rea punctelor privind problemele 
tineretului cât și a proiectului de 
rezoluție, au fost aproape una
nimi în aprecierea importanței ce 
trebuie acordată în continuare de 
către O.N.U. problemelor multi
ple și complexe, sociale, econo
mice, politice și culturale ce stau 
în fața tinerei generații, oare 
mîine va fi chemată să preia con
ducerea destinelor omenirii. 
Vorbitorii au subliniat însemnăta
tea ce trebuie acordată pe plan 
local, regional și internațional, e- 
ducării sănătoase a tineretului în 
spiritul idealurilor de pace, res
pectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare, și responsabilitatea 
pe care o are tineretul în crea
rea, menținerea și oonsolidarea u- 
nei lumi a colaborării și securită
ții.

Adoptarea în unanimitate * re
zoluției propuse de țara noastră 
și înscrierea pe lista coautorilor a 
încă 16 state, demonstrează inte
resul stîmit în rîndurile statelor 
membre ale O.N.U. de problema
tica tineretului, adusă pentru pri
ma dată în discuția acestui for 
internațional, de către țara noas
tră în 1960.

IKINIREDIVIVUS
Pe micul și ultramodernul aeroport abia construit la. Bikini a 

aterizat un avion de pasageri de mare capacitate. Din el au 
coborît 32 de persoane. Era primul grup de iocuitori ai îndepăr
tatului atol reîntorși pe meleagurile natale după un exod invo
luntar. în fruntea grupului, unul din cei mai respectați membri ai 
„comunității Bikini", bătrînul mecanic de vas Jasaia, avea ochii 
plini de lacrimi. Emoționat, el n-a putut lega, în fața celor, cîți- 
va ziariști care înregistraseră momentul, decît cîteva cuvinte : 
„După douăzeci și trei de ani de absență, ce bine mă simt a- 
cașă".

La 6 iulie 1946, un avion spe
cial a| lui American Air Force 
arunca asupra lagunei atolului 
Bikini din insulele Marshall, sub 
mandat S.U.A., o bombă atomi
că experimentală. Aceasta a 
fost începutul unui lung șir de 
experiențe cu arma nucleară e- 
fectuate de Statele Unite, 59 de 
bombe atomice și cu hidrogen 
ou explodat între 1946 și 1958 
deasupra atolului Bikini și a a- 
tolului învecinat Eniwetok. Pute
rea de distrugere a acestui ar
senal nuclear experimentat a 
fost de aproape patru ori mai 
mare decît cea a tuturor bom
belor și obuzelor convenționale 
folosite în cele două războaie 
mondiale.

Cele 59 de bombe nucleare 
au căzut pe un teritoriu de doar 
cîfiva kilometri pătrați, atît de 
minuscul îneît cele mai sumare 
costume de baie pentru uzul fe
meilor au primit denumirea de 
„Bikini". La începutul Jui 1946 
locuitorii din Bikini (în număr 
de 300) au fost strămutați pe 
atolul Killi, iar cei din Eniwetok 
(în număr de 270) pe insula Uje
lang. Pe „insulele gazdă", situa
te la cîteva sute de kilometri de 
locurile lor natale, băștinașii si 
Bikini și Eniwetok nu s-au simțit 
cîtuși de puțin în largul lor. Uje- 
lang este de aproape zece ori 
mai mic decît Eniwetok și lagu

Succesul 
„Madrigalului11 

la „Metropolitan11
„Voci încîntătoare fi pure, 

curate ca lacrima. Există oare 
absolutul in artă ? Dacă exis
tă, atunci „Madrigalul", de 
sub bagheta magică a lui Ma
rin Constantin, l-a atins cu 
siguranță. Este culmea per
fecțiunii — asta este tot ce vă 
pot spune", declara cunoscu
tul dirijor Kurt Adler, de la 
„Metropolitan Opera" din 
New York, după spectacolul 
susținut de corul de cameră 
„Madrigal". Concertul a avut 
loc in marea sală „Philharmo
nic Hali", din piața newyor- 
keză Lincoln Center. Sala, cu 
un stal enorm fi trei balcoane, 
era plină pină la ref uz. 3 800 
de spectatori au răsplătit cu 
ropote de aplauze, ovații fi 
urale corul bucureștean pre
zent pentru prima dată pe 
aceste meleaguri.

„Toate stilurile, scrie zia
rul „Washington Post", sint 
stăpînite cu o egală măiestrie 
de dirijorul Marin Constantin 
fi interpretate de un cor fără 
orchestră, care a atacat impe
cabil cele mai fine tonalități 
vocale. Nimeni nu ar putea 
nega calitățile cu totul excep
ționale ale corului de cameră 
din București, format din 32 
de persoane. Este de necrezut 
că Marin Constantin a reușit 
in numai șase ani să plămă
dească un asemenea impresio
nant ansamblu, superb in me- 
lodicitate și echilibru și per
fect în muzicalitatea-i impe
cabilă".

Sfîrșitul concertului a fost 
subliniat de aplauze și ovații 
care s-au prelungit minute in 
șir. Și în această sală, cu un 
public foarte pretențios, unde 
de cinci ani nu a mai fost bi
sată nici o formație vocală sau 
instrumentală, „Madrigalul" a 
fost adus la rampă de nume
roase ori după care a acordat 
un bis.

na lui are mult mai puțin pește. 
Killi este total lipsit de lagună 
și configurația lui nu permite 
decît în scurte perioade ale a- 
nului ancorarea unor vase de 
aprovizionare. Indemnizația lu
nară primită de la autoritățile 
americane compensa, în parte, 
dificultățile americane. Dar, cei 
circa 600 de oameni se simțeau 
mai izolați ca niciodată și du
ceau dorul meleagurilor natale, 
al vieții și preocupărilor legate 
de locurile de baștină. 
Ei reînnoiau mereu, autorită
ților și tuturor celor care popo
seau pe insula lor „de exil" că 
doresc să se reîntoarcă „acasă" 
imediat ce va fi posibil.

în 1964, Universitatea din Wa. 
shington a trimis o echipă de 
specialiști ai institutelor de e- 
nergie atomică și biologie într-o 
„misiune discretă" în Bikini și 
Eniwetok. De abia la începutul 
anului acesta au fost, însă, ofi
cializate rezultatele cercetărilor. 
Concluzia principală, citată din 
raportul comisiei de experți : 
„Animale și plante au supravie
țuit, radioactivitatea este astăzi 
inexistentă ; ea e mai scăzută 
chiar decît în unele regiuni din 
S.U.A. apropiate de centrele de 
experiențe nucleare". Șobolanii 
din Bikini, de exemplu, sînt ac
tualmente de aceeași mărime și 
rezistență fizică, precum înainte

ORIENTUL APROPIAT
• R.A.U. a acceptat „formula Rhodos"
• Israelul se pronunță pentru negocieri

prezidate de Jarring
• „PENTRU A FACILITA 

aplicarea Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967, Republica Arabă Unită 
este gata să accepte o formulă 
asemănătoare celei aplicate în 
1949, In cadrul negocierilor de 
pe Insula Rhodos, cu condiția 
să nu fie vorba nici un moment 
de tratative directe cu Israelul", 
a declarat purtătorul de cuvînt 
al guvernului egiptean, Esmate 
Abdel Meghid.

După cum se știe, In 1949 au 
avut loc In Rhodos negocieri de
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Bikini și Eniwetok, 
Ujelang : „Din nou

de ciclul de explozii nucleare, 
în mușchii vietăților marine nu 
există nici urmă de radioactivi
tate. în craterul de 60 de m 
diametru al unei bombe cu hi
drogen pe Eniwetok s-a găsit o 
contitate de pește mai mare 
decît pe o suprafață similară a 
vechii lagune. Vegetația a cres
cut din nou, atît de bogată în
eît oamenii de știință și-au putut 
croi drum prin noua junglă nu
mai cu ajutorul cuțitelor.

Acum, primii locuitori au re
venit pe Bikini. Primele case, 
proaspăt construite, își primesc 
locatarii. De îndată ce aeropor
tul de pe Eniwetok va fi gata 
se vor reîntoarce și acolo pri
begii din insula Ujelang. Șeful 
comunității din Eniwetok, Nap- 
tali, spunea reporterului unei re
viste vest-germane : „Am trăit 
cu speranța că ne vom întoarce 
acasă. Această zi a venit mai 
repede decît ne-am așteptat. 
Speranța noastră este acum ca 
niciodată exploziile nucleare 
să nu fie folosite decît pentru a 
construi canale sau a scoate bo
gății din străfundurile pămîntu- 
îui, pentru ca viața omului să 
fie mai ușoară si mai frumoa
să".

Este speranța și dorința tutu
ror oamenilor.

E. R.

armistițiu egipteano-lsraeliene 
prin intermediul unor mediatori 
al O.N.U.

O asemenea formulă — preci
zează în continuare agenția 
M.E.N. — ar permite tratative 
indirecte arabo-israeliene prin 
intermediul lui Gunnar Jarring, 
reprezentant personal al secreta
rului general al O.N-U., 
U Thant, în Orientul Mijlociu. 
Purtătorul de cuvînt oficial al 
guvernului egiptean a subliniat, 
totodată, că R.A.U. consideră 
rezoluția Consiliului de Securi
tate ca un plan „pachet", de- 
clarîndu-se în favoarea aplicării 
acesteia în totalitatea sa, retra
gerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate nefiind con
siderată ca o condiție prealabilă 
începerii negocierilor.

• PRIMUL MINISTRU ISRA- 
ELIAN, Golda Meir, răspunzînd 
la o întrebare ce i-a fost pusă 
după o ședință a cabinetului de 
miniștri, a amintit că guvernul is- 
raelian a adoptat recent princi
piul negocierilor cu statele arabe 
sub președinția lui Gunnar Jar
ring, care este un „trimis al pă
cii" în Orientul Mijlociu în virtu
tea Rezoluției Consiliului de Se
curitate din 22 noiembrie 1967.

AMMAN — Avioane' israeliene 
au lansat trei raiduri succesive a- 
supra unei regiuni din nordul văii 
Iordanului în regiunea Irbid, a 
declarat un purtător de cu
vînt al comandamentului militar 
iordanian, citat de agenția 
M.E.N. In urina acestor raiduri, 
doi civili au fost uciși și alți șase 
răniți.

*
• TEL AVTV- — Aviația isra- 

eliană a întreprins două bombar
damente succesive asupra unei 
baze de guerilă arabe, amplasată 
în regiunea Irbid, a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei is
raeliene, citat de agenția Reuter.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția M.E.N., între R.A.U. și 
Israel a avut loc recent, sub egi
da Crucii Roșii Internaționale, un 
nou schimb de locuitori.

• PESTE 500 DE TINERI 
STUDENȚI au luat parte 
miercuri seara la o adunare 
ce a avut loc în Lincoln 
Park din inițiativa organiza
ției „Studenții pentru o so
cietate democratică" (S.D.S.)- 
După adunare, participanții 
au organizat o manifesta
ție împotriva războiului din 
Vietnam, in cursul căreia a 
intervenit poliția. După cum 
transmit agențiile americane 
de presă, s-au produs 
ciocniri soldate cu nume
roși răniți. Au fost arestate, 
de asemenea, 40 de persoane.

R. P. D. COREEANA. în ul
timii ani, industria metalur
gica din „Țara dimineților 
liniștite" a tăcut importante 

progrese

SUEDIA:
Demisia 

cabinetului 
Erlander

STOCKHOLM 9 (Agerpres) — 
Primul ministru al Suediei, Tage 
Erlander, a prezentat joi regelui 
Gustav VI Adolf demisia guver
nului său. Erlander, care este în 
vîrstă de 67 de ani, a declarat că 
se retrage din viața politică. El 
va continua să se ocupe de prob
lemele curente ale țării pînă la 
numirea oficială a noului prim- 
ministru. Tage Erlander a deținut 
funcția de lider al partidului 
social-democrat și prim-ministru 
timp de 23 de ani. Se așteaptă ca 
monarhul suedez să numească la 
14 octombrie în funcția de prim- 
ministru pe Olof Palme, actualul 
președinte al Partidului social
democrat, care deține majoritatea 
absolută în Parlament. O. Palme, 
cunoscut adversar al politicii a- 
mericane în Vietnam, a fost 
ales în unanimitate preșe
dinte al P.S.D. la recentul Con
gres al partidului.

• CU PRILEJUL PLECĂRII 
sale definitive de la Geneva, 
șeful misiunii permanente a 
Republicii Socialiste România 
pe lîngă Oficiul O.N.U. la Ge
neva, ambasador Nicolae E- 
cobescii, a oferit un cocteil. Au 
participat Vittorio Wirspeare 
Guicciardi, directorul general 
al Oficiului Națiunilor Unite de 
Ia Geneva, D. A. Davieș, direc
torul general al Organizației 
Meteorologice Mondiale, Janez 
Stanovnik, secretarul executiv 
al Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

din Berlin se ridică noiR. D. GERMANA. In piața Lenin 
blocuri de locuinje

Rezervații 
rhodesir

Autoritățile rhodesiene au Incr 
varianta proprie a apartheidului su 
equal (partener egal). Titulatura 
cunde o realitate crudă : albii 
zentați, conform constituției F 
an, de 50 de deputați în C 
4,8 milioane de africani z’ 
care 8 desemnați de autr 
guvernului Iui Ian Sli
de hectare, iar a' 
18 000 000.

La 11 noiembri 
unilaterală a 
Sallisbury s-a 
proprie, stat' 
formale ev 
wealthul 
prinse 
de la u 
Britanie 
formale, au 
inlocuit cu si. 
premiat la un c 
reginei Elisabeta „ 
desiei s-a mutat In i 
neral Humphrey Gibb^

Nu se poate vorbi In . 
psoudoluptă politică se duv 
tilor de dreapta și a celor de 
rasiști și rasiști. Nuanțele dint, 
și din interviul acordat de curin. 
federației, Roy Welenski: „Guvernul trăiește in frică șl ură. 
Noi eram reformiști (?) pe elnd el (Ian Smith & Co.) au trintit 
ușa africanilor pentru totdeauna". Dar însăși opoziția de centru 
condusă de Pat Bashford este foarte slabă scontlnd doar pe un 
loc In parlament la alegerile din primăvară.

„In Rhodesia spitalele, autobuzele, și magazinele sînt segre
gate. Contactele sociale dintre negri și albi aproape au dispărut 
In ultimii, patru ani", — scrie corespondentul ziarului NEW 
YORK TIMES. Ultimele evenimente marchează o înăsprire netă 
a segregației ; soțiile și copiii muncitorilor negri nu mai au per
misiunea să locuiască în suburbiile albe și s-a trecut la creare» 
unor zone separate de locuit pentru negri In genul bantustane
lor sud-africane. Reacția populației africane la aceste măsuri 
discriminatorii se materializează In rețeaua de grupe de guerilă 
care acționează în Rhodesia și care, după ofensivele majore din 
valea fluviului Zambezi din 1967 și 1968, au devenit o amenințare 
continuă pentru regimul lui Ian Smith. Autoritățile însă, persis
tă pe calea izolării populației africane. Triburile Mashona și 
Matabele ca și altele mai mici trăiesc zilele despărțirii dureroase 
de căminele lor, fiind transmutați în regiunile cele mai aride ale 
țării unde în lipsa oricărui element de tehnică și a mijloacelor 
financiare necesare sînt lăsați să moară pur și simplu de foame, 
după modelul de tristă amintire a rezervațiilor indienilor ame
ricani de acum un secol. Cazul tribului Tangwena care a fost 
strămutat prin forța unor grupe de militari și polițiști în alte 
regiuni și colibele lor arse, este o tragedie care a zguduit opinia 
publică mondială. Femei și bărbați maltratați, dintre cei care 
s-au opus strămutării, copii rămași fără supraveghere în urma 
arestării părinților, acestea sînt consecințele mult trîmbițatei 
constituții rhodesiene. Păminturiie lor au fost acaparate de 
proprietarul unui ranch vecin, interesat să-și sporească avuțiile 
și căruia, aceeași constituție i-a făcut un dar generos. Ministrul 
de justiție al Rhodesiei, Desmond Lardner-Burke, remarca 
aproape cu cinism că „antagonismele rasiale violente s-ar putea 
ivi dacă rivalitatea rasială va intra în domeniul politic. Conform 
noii constituții, rasele nu se vor mai concura în a cuceri puterea 
politică". Cu alte cuvinte albii vor rămîne singurii „concurenți" 
în ascensiunea la putere.

O altă prevedere a noii constituții arată că fiecare african 
poate să-și apere propriile lui interese dar nu direct, în instan
țele judecătorești ci prin intermediul membrilor parlamentului 
care-i reprezintă. Ținînd seama de departajarea dintre numărul 
parlamentarilor albi și negri doar opt africani vor putea practic, 
reprezenta interesele a 4,8 milioane de africani. O astfel de 
situație vorbește de Ja sine, obligînd doar la remarca că consti
tuția antidemocratică rhodesiană își pune ca scop să Inmormîn- 
teze pentru mult timp orice speranță a populației Zimbabwe de 
a-și conduce propriile destine conform intereselor sale națio
nale așa cum s-a întîmplat în alte țări africane care au scuturat 
jugul colonialist.
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CONFERINȚA ASUPRA VIETNAMULUI
PARIS 9 (Agerpres). — Joi a 

avut loc la Paris cea de-a 37-a 
ședință a Conferinței cvadripar- 
tite în problema Vietnamului. 
Discuțiile nu au relevat nici de 
data aceasta vreun element nou

față de ședințele precedente. Șefa 
delegației guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Nguyen Thi Binh, 
a declarat că în realitate guver
nul american urmează politica 
intensificării în oontinuaie a răz
boiului din Vietnam. Singura cale 
de a se pune capăt acestui război, 
a subliniat Nguyen Thi Binh, 
este retragerea necondiționată a 
trupelor S.U.A. și ale aliaților lor 
și formarea unui guvern de coa
liție în Vietnamul de sud, în baza 
propunerii în zece puncte a Fron
tului Național de Eliberare. Șe
ful delegației americane, Henry 
Cabot Lodge, și-a axat declara
țiile sale, ca și în ședințele pre
cedente, pe vechea teză a „reci
procității", respingînd ideea unei 
retrageri totale și necondiționate 
a trupelor americane din Viet
namul de sud. Reprezentantul
R. D. Vietnam, Ha Van Lau, a 
denunțat intensificarea de către
S. U.A. a războiului din Vietnamul 
de Sud. El s-a pronunțat tot
odată în favoarea propunerii în 
zece puncte a Frontului Național 
de Eliberare pe care a apreciat-o 
a fi unica soluție care poate 
duce Ia restabilirea păcii în a- 
ceastă regiune.

sow r*
• COMISIA PIEȚEI COMU

NE, întrunită miercuri la Stras
bourg, a autorizat Republica 
Federală a Germaniei să adop
te măsuri speciale în ce pri
vește produsele agricole in pe
rioada cursului de schimb „flo
tant" al mărcii. In baza acestei 
autorizații, guvernul de Ia Bonn 
va acorda subsidii exportatorilor 
de produse agricole și, totodată 
va percepe o taxă de 5 la sută 
la importurile de produse agri
cole. Valabilitatea acestor mă
suri expiră în momentul cînd 
marca va căpăta un nou curs 
de schimb.

• UN NOU CURS AL MĂRCII vest-germane va fi stabilit 
imediat după formarea la 20 octombrie, a cabinetului condus 
de Willy Brandt, a declarat Karl Schiller, ministrul federal 
al economiei. Schiller a făcut această declarație după reuniunea 
de miercuri seara a guvernului Kiesinger, în cadrul căreia s-a 
hotărît suspendarea „provizorie4* a măsurilor corective aplicate 
comerțului exterior al R. F. a Germaniei. „După instalarea sa 
oficială, noul guvern va asigura o soluție finală, clară și 
convingătoare a problemei monetare", a precizat el.

• DIN INIȚIATIVA Federați
ei Tineretului Socialist, in ora
șul finlandez Kuopio se 
desfășoară „Săptămîna țări
lor socialiste", acțiune în cadrul 
căreia sînt prezentate expoziții 
ce popularizează diferite aspecte 
și realizări din țările socialiste. 
România este prezentă la a- 
eastă acțiune cu o expoziție 
despre viața și activitatea ele
vilor și studenților din Republi
ca Socialistă România, precum 
și cu un stand de obiecte de 
artă populară românească.

• FORȚE ARMATE IRAKIE
NE au declanșat in urmă cu 
două săptămini o nouă ofensivă 
împotriva unor detașamente 
kurde, conduse de Mustafa al 
Barzani, relatează ziarul , ,A1 
Ahram", citat de agenția Fran
ce Presse. Potrivit cotidianului, 
două divizii irakiene, sprijinite 
de aviație, sînt in prezent an
gajate in luptă.

e CONSILIUL DE MINIȘTRI 
al Franței a hotărît fuzionarea, 
începînd cu data de 1 ianuarie 
1970, a societăților naționale : 
„Sud-Aviation“, „Nord-Aviati- 
on‘‘ și „Sereb" (Societatea de 
studii și de construcții a rache
telor balistice) într-o singură 
societate națională aero-spația- 
lă.

Noua societate, care va fi pre
zidată de Henri Ziegler, va dis
pune de 40 000 de salariați și va 
avea o cifră de afaceri de 2,3 
miliarde franci.

Directorul misiunii „Apollo-12M, Gerald Griffin, a declarat 
miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că astronauții 
ce vor alcătui echipajul acestui vehicul spațial vor încerca să 
alunizeze la mai puțin de 350 de metri de epava sondei lunare 
„Survevor-3“. care a aselenizat lin, în urmă cu doi ani, în 
Oceanul Furtunilor. De altfel, Griffin a precizat că cei doi 
astronauți, Conrad și Bean, vor pleca să caute rămășițele 
sondei lunare numai în ipoteza în care modulul va aseleniza 
la o distanță mai. mică de 1 000 de metri de locul în care a 
alunizat aceasta. Pe de altă parte, Griffin a arătat că planul 
de zbor al lui „Apollo- 12“ a suferit modificări pentru a se 
crea astronauților posibilitatea să observe mai atent solul 
lunar și să repereze mai bine locul de aselenizare. Pentru 
aceasta^ ei vor dispune de o cantitate mai mare de carburanți.

DIALLO TELLI LA LAGOS

• SECRETARUL GENERAL 
a) Organizației Unității Africa
ne, Diallo Telli, a sosit miercuri 
seara la Lagos, unde va purta 
convorbiri cu șeful guvernului 
federal nigerian, generalul 
Gowon. în cercurile informate 
se apreciază că cei doi oameni 
de stat vor examina posibilita
tea unei eventuale reluări a 
convorbirilor de pace dintre Ni
geria federală și Biafra. înainte 
de sosirea sa la Lagos, Diallo 
Telli a vizitat o serie de țări 
africane, pentru a sonda poziția 
guvernelor respective față de 
conflictul federalo-biafrez.

• PREȘEDINTELE Cole
giului Oficiului Național de 
Turism, Alexandru Sobaru, 
care se află la Paris, a fost 
primit de secretarul general 
pentru turism din Franța, 
Marcel Anthonioz. Au fost 
discutate — într-o atmosferă 
cordială — probleme privind 
colaborarea și pregătirea 
semnării acordului in dome
niul turismului dintre Româ
nia și Franța.

• O ADEVĂRATA „CAM- 
PANIE" de atacuri cu bombe a 
avut loc miercuri în întreaga 
Argentină împotriva sediilor u- 
nor societăți nord-americane. Se 
relatează că s-au înregistrat pa

gube serioase, dar nici o victi
mă. Poliția argentiniană nu a 
reușit să aresteze nici o per
soană.

ALTE 6 NAVE SPANIOLE 
ÎN LARGUL GIBRALTARULUI

• ÎNCEPÎND DE MIERCURI 
SEARA alte șase nave de răz
boi spaniole s-au alăturat flo
tei care patrulează de peste 10 
zile în largul Gibraltarului. La 
Londra se apreciază că această 
nouă demonstrație de forță se 
înscrie pe linia politicii de pre
siuni, inițiată de guvernul spa
niol asupra Gibraltarului, cu 
scopul determinării Marii Bri
tanii să cedeze administrația 
„Stîncii".

• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă
cută miercuri, președintele Ma
karios a relevat că, în prezent, 
„Ciprul trece prin momente di
ficile". Pentru a doua oară în 
decurs de o săptămînă, preșe
dintele Ciprului a arătat că ne
gocierile dintre reprezentanții 
celor două oomunități ale insu
lei se află în impas, ceea ce — 
a spus el— creează un pericol 
pentru „integritatea teritorială 
a țării».

• LA CAIRO a avut loc mier
curi seara o întrevedere între Mo
hamed Fawzi, ministru al apărării 
și asistent pentru probleme exter
ne al președintelui Nasser, și 
Francois Puaux, ambasadorul 
Franței în R.A.U. In cursul con
vorbirii, relevă ziarul „ Al Ah
ram", diplomatul francez a reafir
mat poziția Franței privind em
bargoul total asupra livrărilor 
de arme către Israel.

M. SCHUMANN LA MOSCOVA
• LA MOSCOVA a sosit joi 

ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, 
într-o vizită oficială la invita
ția guvernului sovietic. într-o 
scurtă declarație făcută pe ae
roport, ministrul de externe 
francez și-a exprimat convin
gerea în utilitatea contactelor 
dintre Franța și U.R.S.S., care 
nu sint in defavoarea nimănui 
și care vor continua să se dez
volte.

în aceeași zi, au început con
vorbirile dintre Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S. și Maurice 
Schumann.

La a 40-a ediție a „Salo
nului de alimentație și arte 
menajere" din capitala 
Belgiei a avut loc ziua Ro
mâniei. Afluxul publicului 
în această zi la pavilioanele 
Salonului, deschis in marele 
Palat al Centenarului, und 
a avut loc în 1958 expozi
ția universală, a exprima 
simpatia de care se bucură 
țara noastră in rindurile 
opiniei publice belgiene. La 
sosirea la Salon, ambasado
rul României la Bruxelles 
Alexandru Lăzăreanu, a fost 
salutat de directorul general 
al Salonului, H. de Beir, și 
de alte personalități. Au fost 
vizitate standurile țărilor 
participante la Salon. La 
cocteilul oferit cu prilejul 
zilei României au luat parte 
numeroase personalități e- 
conomice belgiene și din ță
rile socialiste și capitaliste 
care expun la acest tîrg.
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