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•
 în ziua de 13 noiembrie 1969 
a avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, pre-

A zidată de tovarășul Nicolae 
” Ceaușescu, președintele Consi

liului de Stat.
A în afară de membrii Consiliu- 
Vlui de Stat, la ședință au parti

cipat, ca invitați, miniștri și 
conducători ai altor organe cen
trale de stat, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale, reprezen
tanți ai presei.

_ Consiliul de Stat a dezbătut și 
O adoptat următoarele decrete: 

decret privind organizarea și 
• funcționarea Comitetului de

Stat al Planificării; decret pri
vind organizarea și funcționa

ți rea Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii; decret privind or
ganizarea și funcționarea Minis
terului Comerțului Interior ; de-

. Privit prin prisma rezultatelor 
înregistrate pînă la data de 1 no
iembrie planul anual de investiții 
ăl județului Sibiu este serios pe- 
riolitat. Deși procentele medii ale 
realizărilor raportate la sfîrșitul 
celor 10 luni — 80,1 la sută pe 
total investiții și 80,8 la sută la 
construcții-montaj față de 83,3 la 
sută cît era preconizat — sînt în 
măsură să ne ofere o primă ima
gine asupra situației, dimensiu
nile ei reale sînt elocvent ilustra
te dacă avem în vedere faptul 
că pe de o parte la o seamă de 
obiective cum ar fi, de pildă, dez- (Continuare în pag. a III-a)
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Invenție de interes

IN JUDEȚUL BRAILA

.VIZAVI DE IMPORTANTE RESURSE 
NEVALORIFICATE, DE CONSUMURI 

PLANIFICATE MINIME

@ De ce au uitat tinerii din satele județului Brăila să mai 
inițieze acțiunile valoroase care intraseră in tradiția muncii 

organizațiilor noastre U. T. C. ?

La Direcția agricolă județea
nă nimănui nu-i venea să crea
dă.

— Este cu neputință, ni s-a 
spus. Nici un bun gospodar nu 
ar face-o !

Este și greu să-ți închipui că 
ar ti cineva în stare să renunțe 
la posibilitatea ca rezervele 
pentru hrana animalelor în pe
rioada iernii să fie mai mari. 
Și totuși, noi văzusem cum la 
hotarul comunei Tătaru, pentru 
ca tractoarele să poată ara, co
cenilor li s-au dat foc. Flăcă
rile mistuiau nu resturi de tul
pini frînte la jumătate în urma 
recoltării cu combina CT2R,' ci 
pilcuri dese, înalte, bine învelite 
în foi. Văzusem la Bărăganu 
cîmpuri de porumb transformate 
în pășuni. Turmele de oi fuse
seră lăsate să rătăcească nestin
gherite printre ciocani, să smul
gă ici colo cîte o frunză, să risi
pească și să calce în picioare, 
transformînd totul într-o pădu
re de bețe lucioase, despuiate 
ca după viforniță, al căror drum 
nu mai putea fi în nici un caz 
cel care duce către ieslea ani- 
malelor. Și tot turme de oi în- 

.. • tîlnisem în grădina de legume 
a cooperativei agricole din co
muna Colțea, aduse să pășuneze 
varza. Nu frunze căzute ci verze 
întregi, mature, cu legături se
rioase.

Ciobanii George Jantea și 
Marin Caragață erau mulțumiți 
într-un fel că li se îngăduise sâ 
pășuneze oile acolo. „Dar, ne 
mărturiseau ei, ar fi fost mult 
mai bine dacă ne-ar fi învățat 
cineva cum să conservăm varza 
pentru la iarnă. Acum, de bine 
de rău, oile găsesc și alte sucu
lente. La iarnă însă numai paie 
și coceni".

De ce toate acestea? Pentru 
că...
AVEM MAI MULTE FURAJE DE- 

CÎT ANUL TRECUT?
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Cîteva date necorelate au dus 
Jn județul Brăila la această con- * 

voltarea întreprinderii „Emailul 
roșu" sau a fabricii de sticlă 
„Vitrometan", ambele din Mediaș, 
termenele de punere în funcțiune 
au fost depășite o dată cu înche
ierea trimestrului III, că pe de 
altă parte stadiul investițiilor în 
cazul întreprinderilor „Electro- 
montaj", „Balanța", „Indepen
dența", Uzina mecanică din Si
biu, a Fabricii de cuțite din 
Ocna Sibiului, ca să reținem doar 

vingere. In majoritatea unități
lor, dar nu numai acolo, ți se 
răspunde direct sau ești lăsat 
să înțelegi că situația din acest 
an, oferă numai motive de li
niște, că lipsurile din trecut, gri
jile, neajunsurile au fost înlătu-

MIRCEA TACCIU 
NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a III-a)

REPORTAJ
CU AMINTIRI

De data aceasta cifrele nu spun 
mult. 280 de cai într-o comună 
pierdută în pusta Aradului e un 
fapt foarte obișnuit. In copilărie, 
pe cîmpia întinsă de la Zimand 
pînă la Șofronea, Curtici și Doro
banți, nechezau în locul tractoare
lor mii și mii de cai sub razele 
lunii.

In copilăria mea de acum trei I
i decenii, în jurul unei fîntîni cu 

cumpănă sfredelită în mijlocul 
cîmpiei imense, la umbra nelipsi-

I
ților salcîmi, noi copiii, români, 
maghiari, germani stăteam lingă 
focuri povestind închipuiri pre 
toate limbile știute în sat. De pe 
vremea aceea țin minte primul 
drum la Dorobanți, satul cu care 
mă reîntîlnesc după aproape trei
zeci de ani.

Pe atunci ziua ne fugeau caii 
pînă spre Șiria lui Slavici loviți 
de streche, iar noaptea intrau cu 
tot păzitul nostru în lanurile mă-

I

de RUSALIN MUREȘAN

noase de trifoi și orz. Așa am 
ajuns eu odată să plec după un 
cal pierdut pînă la Dorobanți, 
cale de vreo treizeci de kilo
metri. Mi-l luase stăpinul unui 
lan de cucuruz, din care calul 
meu, de altfel orb, păscuse în 
voie.

Așa era pe atunci: Ce prindea 
stăpinul pe holda sa, era al lui.

Stau de vorbă la un pahar de 
vinars cu Szanda Anton președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție din Dorobanți, și mi se 
pare că îl știu de undeva din în
depărtata mea copilărie. El habar 
n-are că am mai umblat pe aici 
și mintea mea de copil a înregis
trat chipuri și întîmplări depăr
tate... Văzîndu-l, îmi amintesc că. 
de fapt acum cîteva decenii dife

rența de vîrstă dintre noi era cu 
mult mai mică, nu ca acum cînd 
el are aproape cincizeci de ani, 
iar eu aproape patruzeci...

Dar poate mi se pare numai că 
îl cunosc. Erau pe vremuri atîția 
oameni de treabă, nebăgați în 
seamă de nimeni, de cit de noi 
copiii, oameni care ne ajutau să 
ne recăpătăm micile noastre 
drepturi furate. Nu știu dacă cel 
care m-a scăpat de ananghie a 
fost Szanda ori ba, dar un tînăr 
ca el mi-a dat calul înapoi.

Anton Szanda este președintele 
cooperativei de 20 de ani, adică 
de la înființare. Pe cele 2 400 de 
hectare ale comunei, care hrănesc 
2 600 de locuitori, cresc de două
zeci de ani roadele unirii pămîn- 
tului. Să vorbesc despre recoltele 
bune, chiar foarte bune din anul
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Președintele Consiliului de Slut, 

a primit pe primii ministru

al Republicii Congo (Brazzaville)

14 NOIEMBRIE 1969

creț pentru modificarea Decre
tului nr. 117171968 privind or
ganizarea și funcționarea Mi
nisterului Învățămîntului; de
cret pentru modificarea Decretu
lui nr. 712/1967 cu privire la 
înființarea, organizarea și func
ționarea Inspectoratului gene
ral de stat pentru controlul ca
lității produselor de export; de
cret privind încetarea activității 
Departamentului pentru valori
ficarea legumelor și fructelor 
din cadrul Ministerului ~ 
țului Interior.

Decretele adoptate au fost în 
prealabil examinate și 
favorabil de comisiile permanen
te ale Marii Adunări Naționale.

în continuare, 
Stat a examinat unele 
grațiere și a rezolvat 
curente.

Comer-

avizate

Consiliul de 
cereri de 
lucrările

Prin voința o- 
mului, cosmicul 
cerc de oțel a 
plutit, un timp, 
într-o mișcare 
uniformi și im
presionantă pe
ste cerul șantie
rului, timp ce 
reprezintă un 
moment al unui 
ciclu constructiv 

în evoluție.
Foto :

zodia amînărilor
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Poluarea apelor a devenit în 
epoca modernă un adevărat fla
gel. în toate țările industrializa
te se pune problema epurării 
cantităților tot mai mari de re- 
ziduri, provenite, mai ales, din 
industria chimică. Evident, aces
te preocupări sînt actuale și pen
tru țara noastră care dispune de 
adevărați giganți industriali. De 
exemplu, pe lingă uzinele de 
îngrășăminte azotoase există sta
ții de epurare care, cu ajutorul 
acidului sulfuric, neutralizează 
condensatele ce conțin azotat de 
amoniu și amoniac. Rezultatele 
obținute nu sînt însă cele scon
tate. Nu numai că se întrebuin
țează cantități foarte mari de a- 
cid sulfuric, dar chiar neutrali
zarea în sine este insuficientă 
pentru a asigura protecția apelor 
curgătoarei Astfel, sărurile de a- 
moniu deversate produc impor
tante pagube, printre care in
fectarea pînzelor de ape freatice 
și a captărilor de apă potabilă. 
„Din această cauză, ne spune 
tov. ing. T. Sorin, consilier la 
I.P.R.A.N., Comitetul de Stat al 
Apelor a impus limite foarte

I stricte privind cantitățile de rezi- 
duri deversate, în baza cărora 
atit combinatele de îngrășăminte 
azotoase existente cît și cele care 

Ise vor construi în viitor sînt o- 
bligate să aibă instalații perfec
ționate de epurare a ionilor de 
amoniu". Pentru crearea lor, cer-

(Continuare în pag. a Il-a) I cetarea a început o gamă va-

Președintele Consiliului
Stat, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit joi dimineață pe primul 
ministru al Republicii Congo 
(Brazzaville), comandantul Al
fred Raoul, care se află în vi
zită oficială în țara noastră.

La primire au luat parte pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, mi
nistrul afacerilor externe, Come- 
liu Mănescu, ministrul minelor, 
Bujor Almășan, și Alexandru 
Tujon, ambasadorul României 
la Brazzaville.

Premierul congolez a fost în
soțit de Charles Assemekang, 
ministrul afacerilor externe,

A

intiinirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu oameni de știință, cercetători 
si cadre didactice din domeniul

științelor sociale
Joi după-amiază, la Comitetul 

Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Geaușescu, împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Dumitru 
Popescu și Leonte Răutu, s-a în- 
tîlnit, în cadrul unei consfătuiri 
de lucru, cu oameni de știință, 
cercetători și cadre didactice din 
domeniul științelor sociale.

în timpul consfătuirii au fost 
analizate, în lumina hotărîrilor 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, propuneri de 
măsuri pentru îmbunătățirea or
ganizării și îndrumării activității 
în domeniul științelor sociale.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
tovarășii: loan Ceterchi, acad. 
Constantin Daicoviciu, Alexandru 
Tănase, acad. Emil Condurachi, 
Mihail Berza — membru cores
pondent al Academiei R. S. Ro
mânia, acad. Vasile Malinschi, 
acad. C. Ionescu-Gulian, acad. 
Andrei Oțetea, Ovidiu Bădina, 
Vasile Rauser, Mihail Levente, 
Traian Ionescu — membru cores- 

riată de experimentări menite să 
conducă la realizarea unui pro
cedeu de epurare optim. Astfel, 
s-a născut invenția inginerului 
Nicolae Arion de la Institutul de 
proiectări pentru chimia anorga
nică (I.P.R.A.N.) intitulată „Pro
cedeul de epurare și valorificare 
a condensatelor bazice evacuate 
din instalațiile de azotat de a- 
moniu și uree“. Din păcate se 
pare că ea s-a născut în zodia 
amînărilor.

Realizarea Instalației de epu
rare a apelor reziduale, pe baza 
procedeului propus de inginerul 
N. Arion a fost mereu amînată 
deoarece inginerul V. Udrea, di
rectorul tehnic al Combinatului 
Chimic din Tg. Mureș, realizînd 
și el o serie de cercetări pe ace
eași temă, l-a dat în judecată pe 
posesorul brevetului, acuzîndu-1, 
în mod nejustificat, de plagiat. 
Pînă la rezolvarea în justiție a li
tigiului, ministerul a rămas în ex
pectativă doi ani, adică pînă la 
25 februarie 1969 cînd, în mare, 
la tribunal problema priorității a 
fost clarificată. La această dată, 
în sfirșit, este convocată o șe
dință a consiliului tehnic al fos
tei Direcții generale a industriei 
îngrășămintelor chimice, în ca
drul căreia se avizează procedeul 
propus de N. Arion. Din proce-

ION VĂDUVĂ poenaru

(Continuare în pag. a III-a) 

Ambroise Noumazalaye, coor
donator al Comisariatidui gene
ral al planului.

în cursul convorbirii s-a 're
marcat cu satisfacție că relațiile 
dintre cele două țări înregistrea
ză o evoluție ascendentă, evi- 
dențiindu-se dorința comună de 
a se folosi în viitor noi posibi
lități pentru extinderea colabo
rării și cooperării dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Congo (Brazzaville) pe 
baza principiilor dreptului in
ternațional, ale respectării suve
ranității și independenței naționa
le, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

pondent al Academiei R. S. Ro
mânia, Ion Rachmuth — membru 
corespondent al Academiei R. S. 
România, Ladislau Banyai, C. C. 
Giurescu, N. N. Constantinescu, 
Mircea Popescu, acad. Miron Ni- 
colaescu, loan Goliat, Ștefan 
Pascu — membru corespondent 
al Academiei R. S. România.

în încheiere a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
a subliniat sarcinile ce revin ști
ințelor sociale în actuala etapă 
de dezvoltare a societății noastre,

pre- 
Consiliului de Mi- 

Republicii Socialiste 
în cadrul ședinței, 
Corneliu Mănescu, 

afacerilor externe, a

La 13 noiembrie a avut loc 
o ședință a Consiliului de Mi
niștri, prezidată de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, 
ședințele 
niștri al 
România, 
tovarășul 
ministrul 
prezentat o informare asupra 
lucrărilor Consfătuirii de la 
Praga, din 30—31 octombrie 
a.c„ a miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
consacrată discutări! unor pro
bleme legate de pregătirea 
Conferinței general-europene.

Consiliul de Miniștri a adop
tat o Hotărîre prin care apro
bă activitatea desfășurată de 
delegația română, condusă de 
ministrul afacerilor externe, 
la Consfătuirea de la Praga 
din 30—31 octombrie a.c.

Publicăm mai jos textul ho- 
tărîrii.

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România a, as
cultat informarea prezentată de 
ministrul afacerilor externe cu 
privire la Consfătuirea de la 
Praga, din 30—31 octombrie 
1969 a miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, consacra
tă discutării unor probleme lega
te de pregătirea conferinței sta
telor europene pentru securitate 
și colaborare în Europa.

Consiliul de Miniștri, în teme
iul articolului 70 din Constituția 
Republicii Socialiste România, 
hotărăște să aprobe activitatea 
desfășurată de delegația română, 
condusă de ministrul afaceriloi 
externe.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România conside
ră că Declarația miniștrilor de 
externe ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia adopta
tă de Consfătuirea de la Praga 
constituie o nouă expresie a e- 
forturilor constante ale țărilor so
cialiste din Europa, consacrate 
soluționării uneia din cele mai 
importante probleme ale vieții 
internaționale actuale — înfăp
tuirea securității pe continentul 
european.

Guvernul român este de păre
re că înscrierea pe ordinea de zi 
a Conferinței pentru securitate și 
colaborare în Europa a punctului 
privind renunțarea la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța 
în relațiile reciproce dintre state
le europene și a punctului pri- 

Reliefîndu-so atașamentul 
profund al celor două popoare 
față de cauza păcii și înțelege
rii internaționale, în cadrul con
vorbirii s-a subliniat necesitatea 
sprijinirii popoarelor care și-au 
cucerit de curînd independența 
în lupta lor pentru libertate șl 
progres social, împotriva impe
rialismului, a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru a-și 
dezvolta economia, știința și 
cultura de sine stătător, în fo
losul țărilor respective, al cauzei 
păcii și progresului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

precum și necesitatea perfecțio
nării organizării, conducerii și în
drumării întregii activități de cer
cetare și predare în domeniul ști
ințelor sociale, astfel încît aceasta 
să corespundă din ce în ce mai 
bine cerințelor muncii ideologice 
a partidului, să contribuie la ex-. 
plicarea și înțelegerea noilor feno
mene sociale din țara noastră și 
din lumea contemporană, să slu
jească tot mai bine cauzei cons
trucției socialismului, progresului 
general al patriei.

vind extinderea relațiilor comer
ciale, economice și tehnico-știin- 
țifice pe baza egalității în drep
turi în scopul dezvoltării colabo
rării politice dintre statele din 
Europa oferă o bază serioasă 
pentru dezbaterile Conferinței 
europene, contribuind la promo
varea unor relații normale, do 
bună vecinătate, de securitate șl 
oooperare între toate statele, 'a 
însănătoșirea atmosferei politice 
pe continentul nostru și în lumea 
întreagă.

Ca țară europeană, Republica 
Socialistă România a militat și 
militează perseverent pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
dintre țările europene, pentru e- 
liminarea focarelor de încordare, 
pentru respectarea strictă a prin
cipiilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc, 
a dreptului inalienabil al popoare
lor de a dispune de soarta lor. 
Securitatea europeană reclamă 
un sistem de angajamente clare 
din partea tuturor statelor, pre
cum și de măsuri concrete care 
să ofere fiecărui stat garanția de
plină că se află la adăpost de 
orice primejdie de agresiune sau 
de alte acte de folosire a forței 
sau do amenințare cu forța și să 
asigure dezvoltarea lor pașnică 
într-un climat de destindere, în
țelegere și colaborare.

Guvernul Republicii Socialiste 
România se pronunță consecvent 
pentru dezbaterea largă, bilatera
lă și multilaterală, a căilor și mij
loacelor de natură să ducă Ia sta
tornicirea păcii și securității în 
Europa și este gata să examineze 
cu toată atenția, într-un spirit de 
cooperare, orice propuneri con
structive îndreptate spre realiza
rea acestui obiectiv.

Guvernul român consideră că 
lâ pregătirea și desfășurarea Con
ferinței general-europene trebuie 
să participe pe baze egale toate 
statele continentului. La Confe
rință ar putea lua parte și alte 
stațe care sînt interesate să-și a- 
ducă contribuția la realizarea 
securității în Europa.

Este de datoria fiecărei țări 
europene să depună eforturi stă
ruitoare, aducînd o contribuție 
proprie, prin acțiuni sistematice 
și convergente, la opera de edi
ficare a securității pe continen
tul european. în acest spirit gu
vernul român va acționa și în 
viitor.

/
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Important centru cultural și 
științific, lașul este astăzi, prin 
cei 20 000 de studenți, al doilea 
oraș universitar al României. In 
amfiteatrele de pe Dealul Copo- 
ului, evocatoare ale activității 
atîtor personalități ce au dat 
faimă științelor și litierelor 
românești — Ion lonescu de la 
Brad, Grigore Cobîlcescu, Pe
tru Poni, Garabet Ibrăileanu, 
Al. Philippide și alții — noi de
tașamente de tineri specialiști 
învață pentru a contribui la 
dezvoltarea social - economică, 
științifică și culturală a țării. 
Viitorii ingineri, profesori, eco
nomiști, agronomi, medici, oa
meni de artă studiază cu rîvnă, 
sub îndrumarea plină de dăruire 
a unul corp profesoral onorat de 
numeroase nume de înalt pres
tigiu academic, pregătindu-se 
ca, după absolvire, prin compe
tență profesională, prin afirma
rea resurselor energiei lor ti
nerești să se înscrie pe acei „fir 
de aur“ al vieții intelectuale ie
șene, cu mii și mii de absolvenți 
care adaugă astăzi noi străluciri 
străvechiului renume al lașului 
universitar.

Pe bună dreptate, dezbaterile 
recentei Conferințe a U.A.S. din 
Iași, supunînd analizei roadele, 
experiența unui an de activita
te studențească au evocat spi
ritul de maximă exigență cu 
care fiecare student este che
mat, să se confrunte cotidian, la 
Seminar și examen, în viața de 
toate zilele. S-a vorbit cu multă 
maturitate despre faptul că stu
denția în acest oraș cu valoroa
se tradiții universitare impune 
o anumită ștachetă acțiunilor 
de , asociație, pretinde eforturi 
perseverente în studiu fiecărui 
tînăr, ca purtător al „blazonu
lui" de aleasă ținută intelectua
lă și civică al studențimii ieșe
ne.

în ambianța universitară, e- 
xercitîndu-și cu consecvență a- 
tribuțiile și obligațiile conferite 
lor, asociațiile studențești din 
facultățile lașului s-au afirmat 
ca o prezență activă, contribuind 
la formarea profesională și ce
tățenească a viitorilor specia
liști, la pregătirea lor pentru 
muncă, pentru viață. Călăuzite 
de imperativele pe care le re
clamă edificarea societății noas
tre socialiste, asociațiile studen
țești au desfășurat o susținută 
muncă politică pentru a culti
va la toți studenții sentimentul 
responsabilității sociale față de 
propria pregătire. îmbunătăți
rile aduse procesului instructiv- 
educativ prin aplicarea Legii în- 
vățămîntului, exigența fermă 
manifestată față de respectarea 
integrală a normelor privind ac
tivitatea profesională a studen
ților au creat cadrul favorabil 
obținerii unor rezultate pozitive 
în însușirea cunoștințelor de 
specialitate. Semnificativ pen
tru atitudinea responsabilă a 
marii majorități a studenților 
din Iași în raport cu cerințele 
actuale este faptul că în anul 
universitar trecut indicele ca
lificativelor bune și foarte bu
ne obținute la examene se ri
dică la aproape 63 la sută. Tot
odată, preocuparea studenților 
pentru adîncirea cunoștințelor 
de specialitate este evidențiată 
de activitatea cercurilor știin
țifice studențești în cadrul că
rora peste 1 800 membri au a- 
bordat cu discernământ proble
ma de actualitate ale științei, 
tehnicii, culturii și artei,

Relevînd ca dominantă a vie
ții universitare ieșene atmosfe
ra serioasă, atitudinea de anga-

jare și responsabilitate socială 
a colectivelor studențești, în 
conferință s-au pus în atenția 
delegaților și aspecte neconcor
dante cu condițiile de muncă 
și de viață de care beneficiază 
studenții, cu perfecționările a- 
duse procesului de învățămînt. 
Se manifestă lipsă de interes 
față de pregătire la un număr 
apreciabil de tineri. Unii uită 
de ce au venit la facultate, își 
ignoră îndatorirea fundamenta
lă, aceea de a învăța, de a se 
pregăti temeinic în profesiunea

•
fesionale, metoda analizei mo
dului de pregătire al fiecărui 
student. S-a diminuat în acest 
mod arsenalul formelor 
fluențare de care dispun 
țiile.

— Nu spun, desigur, o 
te — arăta Murvet Gazvi, stu
dent la Institutul agronomic — 
însă pentru noi este mai limpe
de acum, după experiența anu
lui universitar trecut, că la ni
velul grupelor și al anilor de 
studiu asociațiile trebuie să ur-

de in- 
asocia-

nouța-

| pentru cercetarea
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CUM CONTINUĂM

PRESTIGIOSUL

„BLAZON
UNIVERSITAR

IEȘEAN"?
aleasă. Numărul repetenților, 
procentajul relativ scăzut al in- 
tegraliștilor în urma sesiunii 
din vară — cu nivele îngrijoră
tor de mici la facultățile de Fi
zică. Zootehnie, Hidrotehnică — 
scot în evidență o optică total 
anacronică și de netolerat față 
de pregătirea pe. care o reclamă 
viitoarele lor profesii, faptul că 
vor deveni cadre cu înaltă ca
lificare. „Acești studenți nu au 
înțeles cu adevărat semnifica
țiile și scopurile reale ale mă-

■ surilor de aplicare a Legii în- 
vățămîntului, nu au știut să va
lorifice pe deplin timpul, condi
țiile create în vederea unei mai 
asidui pregătiri individuale - 
arăta studentul Radu Popa, de 
la politehnică. Noi avem, de a- 
ceea, un rol- de îndeplinit mai 
bine în munca educativă, pen
tru activarea conștiinței stu
denților". De altfel și alți vor
bitori — Dorin Belaus, Nicolae 
Cărăușu — au subliniat faptul 
că principala cauză a rezultate
lor slabe obținute în unele co
lective studențești rezidă în răs
punderea individuală scăzută, în 
tendința unor 
face 
sustrăgîndu-se 
mentare obligații universitare. 
In același timp s-a precizat că 
nici asociațiile nu au reușit să 
formeze și să impună, cu opera
tivitate, în ani șl grupe un stil 
de muncă propice afirmării o- 
piniei studențești pozitive, in
transigente față d'e delăsarea în 
studiu, față de indiferența cu 
care, este privită pregătirea lo-r 
ca viitori specialiști de către unii " 
studenți. Deși dăduse bune re-

. zultate, în unele colective a dis
părut practica dezbaterilor pro-

mărească zilnic pregătirea stu
denților, participarea la cursuri 
și seminarii, respectarea norme
lor disciplinei universitare,- pro
movând o atitudine generală de 
exigență și consecvență în a- 
plicarea măsurilor stabilite.

Intr-adevăr, obiectivul funda
mental al activității asociațiilor 
studențești vizează nemijlocit 
dezvoltarea întregii munci poli
tice și de educație în scopul spo
ririi răspunderii studenților fa
ță de pregătirea de specialita
te, față de studiul individual. 
Aceasta înseamnă că este nece
sar să se militeze perseverent, 
prin modalități concrete, adec
vate situațiilor specifice, pentru 
creșterea spiritului combativ, 
înseamnă intervenții prompte, 
severe față de abaterile de la 
disciplina universitară.

Cu siguranță, gama dezbateri
lor profesionale, a simpozioa
nelor metodice, întîlnirile stu-

denților din primul an cu cole
gii din anii superiori, ca și toate 
celelalte inițiative și acțiuni e- 
ducative — rezultă din lucrările 
Conferinței — vor putea răspun
de criteriilor eficacității prin 
apelul elocvent la „demnitatea 
și mîndria studiilor făcute la 
Iași" pentru care pleda cu atîta 
căldură în *tuvîntul său de sa
lut prof. dr. d'ocent Ion Crean
gă, rectorul Universității „Al. 
Ioan Cuza".

Asociațiile studențești au acu
mulat experiența necesară pen
tru a desfășura de acum înainte

i o activitate măi dinamică, mai 
atractivă și cu un plus de ini
țiativă. îndeplinind cu consec
vență indicațiile prețioase pe . 
care partidul le-a trasat acti
viștilor din rîndul studenți- 
mii, aplicind în practică hotă- 
rîrile conferinței pe țară a 
U.A.S.R., ele vor putea să-și a- 
ducă contribuția competentă în 
procesul d'e cristalizare a perso
nalității unor intelectuali temei
nic pregătiți, militanți de nă
dejde în realizarea țelurilor po
liticii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român,, pentru 
continua înflorire a țării. Fă-, 
cînd această remarcă, la înche
ierea dezbaterilor conferinței, 
felicitînd organizația tineretu
lui studențesc ieșean pentru a- 
cordarea "dreptului de a avea 
di apel prppriu, tovarășul Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. a subliniat totodată că 
la Iași, ca pretutindeni în ța.ră, 
condițiile de muncă și viață de 
care se bucură studenții, con
fruntate cu exigențele actualei 
etape a edificării societății so
cialiste, cer din partea organiza-, 
țiilor studențești afirmarea unui 
puternic spirit combativ, anali
za exigentă, autocritică a rezul- 

r țațelor
In mod deosebit, este așteptat 

un conținut superior prin auto
ritate și competență, care să 
devină propriu tuturor acțiuni
lor ăsociațiilbr, prin formarea 
în grupele și anii- de studiu -a 

"climatului de maximă exigență 
față de însușirea unor trainice 

- cunoștințe profesionale și poli- 
tico-ideologice. Vizînd, prin an- . 
samblul activităților, formarea 
viitoarelor cadre de construc
tori ai socialismului, specia
liști cu o largă cultură științifi
că, cu o solidă aprofundare a 
specialității și o temeinică pre
gătire politico-ideologică, asocia
țiile studențești trebuie să acti
veze în așa fel încit fiecare 
student să devină conștient de 
rolul de maximă . răspundere 
ce-i revine în anii de faculta
te, de ceea ce se așteaptă de la 
el pentru producția de bunuri 
materiale și spirituale.-
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MIRCEA
GRIGORESCU -

.GORENIUC

DESPRE j

SENSUL .
RĂDĂCINILOR

Muncitor la „Fiola" și inovator, apoi merceo
log, contabil de bancă, cascador, șef de producție 
Ia studiourile Buftea, asistent d>e regie etc., tî
nărul Mircea Grigorescu-Goreniuc, nu a renun
țat niciodată la marea lui pasiune : sculptura în 
rădăcini. Ultima confruntare cu publicul a a- 
vut loâ de la distanță prin intermediul televiziu
nii.

studenți de a 
concesii superficialității, 

celor mai ele-

N. PADUKAKU

Suceava se poate mînclri cu una din cele mai frumoase case 
de cultură din țară ; mu Iți dintre arhitecțil care nu știu tnca 
cum se poate îmbina modernul cu tradiționalul, vor avea de 
învățat vizitînd-o.
Deși constructorii mal luc rează încă la mozaicul exterior, 

Casa de cultură a orașului Suceava a și primit pe scena ei co
lectivele Teatrului Național și Operetei din București, precum 
și Teatrul de Operă din Iași.
Sala mare are o capacitate de 800 locuri. Lumina este uni

formă, indirectă. Lambriuri excepționale din fag dau sălii ori
ginalitate. Arhitectul acestei interesante construcții — Nicolae 
Porumbescu (autor al proiectului Circului de Stat din București) 
a preferat să desființeze culoarele din mijloc, care răpeau sălii 
cele mai bune locuri.

Sala mică, de audiții, numără 200 de locuri în fotolii ; tn plus, 
există numeroase alte săli ș4 spații destinate încă de pe planșe
tă cercurilor de plastică, de balet, dramatic, foto, literar, de 
turism etc.
Fiecare detaliu al sălilor, culoarelor, barurilor, a fost lucrat 

artistic. Casele și mînăstirile bucovinene au furnizat decorato
rilor idei de cel mai bun gust, inclusiv cea a covorului cu fond 
negru și trandafiri roșii, de 35 x 6 metri, aflate în lucru, desti
nat holului de la etaj. Rămîne doar ca și spectacolele montate 
de suceveni să se ridice la nivelul casei lor de cultură.

(Urmare din pag. I) 
acesta pe cele 400 de hectare 
semănate cu griu, 920 ha cu po
rumb, 310 cu sfeclă ? Ar fi un lu
cru cunoscut de către toți cei ce 
Știu cooperativa de aici. Ceea ce 
m-a surprins a fost altceva ; infu
zia de tinerețe care dă roade cu 
adevărat valoroase pe planul 
muncii creatoare. Fiindcă dacă de 
la 74 mii de lei fond de bază <n 
1950 s-a ajuns azi la un fond de 
21 milioane lei, acest fenomen se 
explică prin entuziasmul tineresc 
al cooperatorilor din Dorobanți. 
Indiferent dacă ei muncesc la 
sectorul zootehnic, în brigăzile de 
cîmp sau la construcția serelor de 
pe cele cîteva zeci de hectare, 
dragostea de muncă e la fel de 
fierbinte. Ori ce fel de muncă e 
îndrăgită aici. Cînd am sosit în 
gara Curtici, pe peron mă.aștepta 
un surugiu tînăr, blond, mic de 
statură și nespus de comunicativ. 
Și-a cerut scuze că mă va duce 
cu faetonul pînă la Dorobanți, 
cale de șase kilometri, dar cele 
două autoturisme ale cooperativei 
erau ocupate cu alte treburi. 
Bineînțeles că bucuria de a călă
tori cu faetonul după ani și ani 
a fost mare. Lucru pe care am 
încercat să i l explic căruțașului. 
Doi cai murgi, de o frumusețe de 
basm, alergau cu noi pe întinsul 
cîmpiei, iar, căruțașul cel tînăr îi 
îndemna cu pocnete scurte de 
bici.

— Dacă ar fi iarnă, am început 
eu, aș zice că sîntem...

— Ca-n poezia lui Esenin, m-a 
completat tînărul.

Mărturisesc că am rămas puțin 
dezorientat de aceste cunoștințe 
ale tînărului conducător de atelaj. 
De aceea l-am și întrebat:

— Citești poezie ?
— Bineînțeles, a răspuns el 

simplu. Citesc chiar mult, mai 
ales iarna cînd am timp mai 
mult. Acum citesc doar din me
morie. Avem alte treburi. Cînd 
eram student...

ION TRONAC

Recent a luat ființă în ca
drul Universității București 
„Laboratorul de economie ■ 
mondială și relații economi- B 
ce internaționale". 0

Principalele obiective ale 
acestui centru de cercetare a 
sînt de a studia evoluțiile e- ■ 
conomice de durată, progno- B 
zele care se fac de către di
ferite țări și institute pe plan ■ 
universal, de a analiza me- H 
canismele de conducere și 8 
planificare din țările socia- _ 
liste formeje relațiilor eco- B 
nomice promovate pe plan g 
mondial etc. Aceste proble
me de nivel mondo-economic B 
vor fi abordate în scopul n 
distingerii situațiilor con- K 
juncturale, de etape, față de ■ 
mersul obiectiv, legic, al dez- 
voltării economiei de-a Iun- B 
gul istoriei, pe întreg globul, B 
adîncindu-se în același timp ■ 
studiile privitoare la teoriile 
economice contemporane.

Denumirea sa de „labora
tor" poate părea improprie,
însă ea se referă la metode- » 
le de lucru ce vor fi utiliza- B 
te în cursul cercetărilor. în- ■ 
treaga aparatură matematică > 
specifică studiilor statistice, B 
modelele economice, calcu
lele cibernetice etc. sînt cele B 
ce vor defini activitatea sa E 
practică. I

încă de pe acum au fost 
stabilite principalele teme de I 
cercetare, ca de pildă : revo- | 
luția tehnico-științifică con
temporană și implicațiile ei 
asupra d-ezvoltării economiei 
mondiale ; evoluția economi
că în perspectiva anilor 
1980—2000 ; colaborarea
cooperarea între țările 
cialiste etc.

Cercetările vor avea o 
portantă valoare practică, 
concretizată prin materialele 
de sinteză, informative sau 
studiile științifice ce vor fi 
elaborate și puse la dispozi- I 
ția organelor de decizie pe ■ 
linie 
sau 
tare

în
„Laboratorului 
mondială" vor 
alături de cadre didactice 
universitare și cercetători, B 

I numeroși studenți cu pre-1 
ocupări în acest domeniu de 
mare anvergură al științei | 
viitorului

I
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de partid ori de stat, 
a domeniilor de cerce- 
conexe.
activitatea

I
științifică a 

de economie 
fi antrenați, I

I
PAUL SPIRA g

prafeței serelor aduce beneficii de 
milioane, că dacă se va cultiva 
cînepă pe o suprafață de 140 de 
hectare fondul de bază va crește 
și mai mult că... Lucruri în
deobște știute. Dar inginerul cel 
tînăr a spus-o altfel oamenilor, 
în așa fel incit să se apuce de 
treabă cu nădejde. „Satul acesta 
e al nostru, aici au trăit și mun
cit bunicii și părinții noștri, aici 
muncim, trăim și murim și noi. 
Hai să ne facem satul și propria

nență un șantier. Se lucrează in
tens la lărgirea serelor, la con
strucția unor noi clădiri pentru 
sectorul zootehnic dar mai ales 
la terminarea muncilor de cîmp. 
Semănatul s-a terminat, culesul 
porumbului e pe sfîrșite. Pro
ducția la hectar e îmbucurătoare : 
grîu : 2 930 kg, porumb 3 800 kg, 
cînepă 7 200 kg, roșii 27 000 kg, 
struguri 14 000 kg etc. Deci coo
perativa din Dorobanți se situează 
printre fruntașele județului.

Reportaj cu amintiri
— Ai fost student ?
— Am fost. Acum lucrez aici 

în comuna mea natală. Sînt ingi
ner agronom. Dar îmi plac mult 
caii. In copilărie îi duceam la 
păscut pe cîmpia întinsă și stă
team toată noaptea cu ei...

Așa l-am cunoscut pe tînărul 
inginer agronom. Laslo Ioan. A 
terminat facultatea în 1967 la Ti
mișoara și ar fi putui rămîne la 
,,centru", la birou, dar el a cerut 
să fie trimis la el acasă. Și aici 
s-a pus pe lucru. In nici trei ani, 
după cum îmi relatează președin
tele. inginerul a inițiat o seamă 
de acțiuni menite să aducă îm
bunătățiri producției. A insistat, a 
convins pe cei neîncrezători că 
irigarea a 300 de hectare de pă
mânt e folositoare, că mărirea su

noastră viață ca o oglindă. Tot 
ce facem e pentru noi". „Bătrînul" 
președinte Szanda Anton și-a 
zîmbit în barbă și a așteptat să 
vadă ce se întîmplă. Era pentru 
prima oară cînd „aștepta". Voia 
însă să vadă ât de puternic e 
acest copil al satului. Și copilul 
s-a dovedii puternic. Împreună 
cu prietenii săi de generație cu 
care în copilărie țîșnea călare 
spre marile cîmpii s-a pus pe 
realizări. Zeci de tineri ca L. Tot, 
Iosif Horvat, Irina Peli, Ion Var
ga, Sanda Paraschiva și multi alții 
l-au urmat. Alături de ceilalți doi, 
inginerii Ovidiu Weis și Iosif Si- 
geti, tineretul satului a reușit să 
facă lucruri de care mai tîrziu 
aveau să se minuneze chiar ei. 
Toată cooperativa e în perma

Tare îi e drag lui Szanda Anton 
acest prîslea al satului, inginerul 
Laslo. De fapt toți îi sînt dragi, 
sînt harnici, muncitori și buni 
gospodari.'Anual la Dorobanți se 
construiesc 25—30 de case noi. 
Oamenii au de unde, sînt bogați, 
au tot ce le trebuie. Tînărul in
giner își modernizează și el casa 
cea veche moștenită de la părinți. 
Are un gînd să-și construiască o 
casă demnă de un inginer agro
nom. Nu. n-are nevoie să i-o 
construiască altcineva. El singur. 
Apoi se va însura, iar cum spune 
el, copiii și-i va trimite mai întîi 
cu hergheliile pe cîmpiile verzi 
ale satului, să păzească roibii 
noaptea pe lună.

Pe tarlaua dinspre Curtici mai 
sînt cîteva hectare de porumb

MAȘINA ELECTRONICA DE CITIT. Prof. James Madle de 
la Universitatea Stanford din California a prezentat în cadrul 
Conferinței internaționale pentru circuite electrice tranzistorizate 
o mașină electronică, care permite persoanelor oarbe să „sim
tă" literele scrise sau tipărite. în cursul demonstrațiilor practi
ce, o fetiță în vîrstă de 16 ani a fost în stare să citească cite 35 
cuvinte pe minut. O asemenea mașină face posibilă citirea de 
către orbi a majorității materialelor tipărite folosite de oameni 
care văd. Ea are capacul perforat de 144 de ace metalice minus
cule, care vibrează în forma literei, permițind astfel cititorilor 
orbi să distingă prin simț orice semn. Cu cealaltă mină, cititorul 
studiază materialul tipărit folosindu-se de un cap de citire, 
care conține 144 de fototranzistori sensibili la lumină.

MINI-MAȘINA DE SCRIS -CU PATRU CLAPE. Multe secre
tare bune pot stenografia cuvîntările șefilor lor, dar foarte pu
ține pot să le și scrie imediat la mașină. A fost inventată recent 
o mașină de scris electromagnetică cu baterii, avînd numai pa
tru ciape, la care oricine poate învăța să scrie tot atît de re
pede cuni se și vorbește. Principalul simbol de lucru al mașinii 
respective este un pătrat. Prin combinarea celor patru laturi ale 
pătratului în diferite figuri se obțin alfabetul și prescurtări de 
cuvinte. Prototipul celei mai mici mașini de scris electrice este 
prevăzut pentru limba engleză, dar după unele modificări neîn
semnate se poate folosi și pentru alte limbi. Noul tip de mașină 
de scris prezintă avantaje deosebite și pentru calculatoarele elec
tronice, deoarece simbolurile care se obțin Ia mașină prin com
binarea laturilor pătratului pot fi citite și prelucrate mai ușor.

5 500 km cu „Dacia"-1100
Marți seara un au

tomobil „DacIa“-1100 a 
pornit din București 
într-un raliu test des
fășurat sub egida 
A.C.R. El va parcurge 
5 500 km. prin , țară, 
fără oprire (doăr cu 
scurte perioade de 
neutralizare ce nu vor 
depăși trei ore Ia Si
biu, Cluj, lași, Galați, 
Pitești, Craiova) ur-

mînd să sosească în 
București duminică 
în jurul orei 14,00 pe 
Stadionul „23 August" 
înainte xle începerea 
meciului de fotbal 
România. — Grecia 
Cei trei piloți. prin
tre care șl stu
dentul G. Gheorghiu 
se bucură de sprijinul 
atît al uzinei din Pi
tești cît și al tuturor 
întreprinderilor care

concură la fabricarea 
automobilelor „Dacia". 
De altfel mașina va 
fi ușor de observat 
întrucît poartă pe ele 
numeroase reclame. 
Comportarea „Daciei". 
1100 în această cursă 
va oferi noi date in
teresante asupra re
zistenței șl calităților 
automobilului româ
nesc.

CONSTANTIN SClNTEIE — Bacău.
Aveți un" fiu caje e angajat ea-ucenio, în curs •'de calificare 

la locul de muncă, la Cooperativa meșteșugărească „Tehnica"— 
Bacău. Deși lucreaz.ăg.în mediu nociv nu înțelegeți de ce nu i 
se dă spor de toxicitate și antidot- Vreți să știți, de asemenea, 
care e retribuția lunară la care are dreptul, rugîndu-ne să 
precizăm și actul normativ care reglementează această situație.

Răspunsul la prima întrebare l-am aflat de la conducerea 
cooperativei ' în cauză cu care am luat, între timp, legătura. 
Sporul de toxicitate urmează să-l primească, întrucît recent 
s-au făcut determinări asupra gradului de toxicitate de la locul 
de muncă și s-a constatat că are acest drept. In cel mai scurt 
timp se va rezolva șl situația antidotului, care se va da zilnic.

Cît privește retribuția lunară ea e stabilită prin Instrucțiu
nile UCECOM ar. 56157/67 la suma de 200 lei.

DUMITRU ILIE, RADU ENE — Comuna Poenarii Apostoli, 
jud. Prahova

Transferul nu poate fi acordat imediat după absolvirea școlii 
și încadrarea în producție, întrucît, prin contract, trebuie să 
lucrați cel puțin trei ani în locul unde ați fost repartizat. 
In același timp, nu este mai puțin adevărat, unitatea trebuie 
să vă ofere posturi potrivite calificării. Tocmai de aceea, pen
tru clarificarea situației, am luat legătura cu conducerea în
treprinderii Energomontaj București — Șantierul Brazi. Acolo, 
nu s-au început încă lucrările A.M.C., care țin de calificarea 
dv. Ni s-a comunicat, însă, că veți fi repartizat la punctul 
de lucru Bucprești-Sud. unde veți efectua lucrări în specia
litate.

necules. Z.eci de tineri se străduie 
să termine acest ultim lot. Printre 
ei îl găsesc pe Alexandru Mure- 
șan activist al Uniunii județene a 
cooperativelor de producție din 
Arad. A venit să impulsioneze ac
tivitatea. Fiu prea are timp de 
vorbă, culege și el porumb în rînd 
cu ceilalți. „Nu cu vorba, cu 
fapta se conving oamenii" spune 
Alexandru Mureșan.

— De unde ești, îl întreb.
— De pe Mureș, spune el 

zîmbind-
— Eu iot de pe Mureș, zic eu 

și mă cheamă tot Mureșan. Apoi 
fără să vreau mă apuc de dez- 
ghiocat știuleții în rînd cu ceilalți, 
ca în îndepărtata mea copilărie.

— Atunci sîntem neamuri — 
vine intr-un tîrziu răspunsul ac
tivistului de la Uniunea județea
nă. Și rîde.

Culegem mai departe porumb. 
Președintele Szanda s-a apucat și 
el de treabă pe un rînd oarecare. 
In curînd ne ajunge.

— Mergem tovarășe ? Trenul 
pleacă peste treizeci de minute.

— Mai am unul la ora 18 îi 
răspund eu. Mai stau de vorbă cu 
neamul ăsta al meu și între timp 
culeg. Nu de alta dar foșnetul 
ăsta îmi aduce aminte de copilă
rie și de un cal pe care l-am 
pierdut pe aici.

— Să vefiiți să-l căutați prin
tre cei 280 ai noștri- glumește 
președintele. Poate îl găsiți. Iar 
dacă nu-l găsiți vă plătesc o zi 
muncă în... țuică bătrină.

Duminică 
începe sezonul 

cinegetic la 
iepuri și fazani

Duminică, 16 noiembrie, are 
loc deschiderea oficială a te
renurilor de vînătoare la fa
zani și iepuri. în urma eva
luărilor de sondaj făcute s-a 
constatat că datorită condiții
lor grele de climă din iarna șl 
primăvara aceasta, efectivele 
de iepuri sînt mai mici decît 
cele prevăzute. Spre a se a- 
sigura un stoc de reproducție 
suficient de puternic, se va a- 
vea grijă ca vînătoarea iepuri
lor în acest an să nu depă
șească stocul intangibil. In a- 
cest sens se vor controla rigu
ros legitimațiile eliberate, țl- 
nîndu-se o strictă evidență a 
pieselor vînate. Cînd cifra 
planificată va fi atinsă, vînă
toarea pe terenul respectiv va 
fi oprită. în schimb, fazanuj 
care este foarte mult apre
ciat de vînători există în a- 
nul acesta pe toate terenuri
le cinegetice, urmînd ca în 
viitorii ani, pădurile de foloa
se să ascundă într-însele o 
populație de peste o sută de 
mii de fazani. Urăm vînătorl- 
lor „câtare* sigură !

L M.

Atunci, obiectivul camerei de 
luat vederi îi prezenta sculptu
rile drept o stranie pasiune.

— Am aflat că lucrările adu
nate în prima expoziție persona
lă, deschisă la îndemnul și cu 
sprijinul organizației U.T.C. din 
care faceți parte — erau piese 
cioplite cu... briceagul.

— Am sculptat multă vreme 
cu un briceag cu pește pe prăse- 
le, apoi, cînd s-a tocit, cu un 
bisturiu și cu un vîrf de pilă 
ruptă. Nu am știut multă vreme 
cum arată o daltă de sculptură.

— De ce ați ales rădăcinile și 
nu v-a atras spre sculptură ma
teria primă clasică, piatra, mar
mura.

— Rădăcina este elementul 
cel mai interesant, cel mai fas
cinant al unui copac. Prin ră
dăcini, seva pămîntului întîlneș- 
te soarele. Constrînse sub pă- 
mînt, sub straturi de argilă sau 
gresie, contorsionate în forme 
bizare, rădăcinile au oferit ma
teria primă fanteziei mele. Ce^a 
ce nu este peren, efemet 
frunza și ca floarea, înseamnă 
rădăcină.

— Ce univers tematic repțe» 
zintă sculpturile dumneavoastră?

— Personaje adînc „înrădăci
nate" în folclorul nostru : eroi 
ai snoavelor și basmelor, per
sonaje din fabule, mitologie, is
torie, măști folclorice :. Ochilă, 
Setilă, Păcală, Tîndală, Flămîn- 
zilă, Strîmbă Lemne, Mefisto, 
Spînul, Muma Pădurii, Soarele
și Luna, Vîrcolacul etc. O parte 
dintre acestea au fost achizițio
nate cu ocazia expoziției, des
chisă în vară la Mamaia, de că
tre vizitatorii străini. în pre
zent lucrez să-mi completez ga
leria eroilor cu noi personaje 
pentru o expoziție de sculptură 
pe care ’ani fost invitat s-o des
chid la galeriile Tams din Miin- 
chen.

I. M.
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BLOW-UP : rulează la Capitol 

(orele 9,15; 12. 15,15; 18; 20,45).
FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ ; ru

lează la Patria (orele 9; 11,30; 14;
16.30. 19, 21,30),

BERU Șl COMISARUL SAN 
antonio i rulează la Festi
val orele 8,45, 11.15; 13.30. 16;
18.30. 21). Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18. 20,30).

CĂLDURĂ : rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45. 14; 16,15;
18,30; 21).

IN LVlPARAțTA UEULU1 UE 
ARGINT : rulează la Sala Palatu
lui (orele 17,15; 20,15), Luceafărul 
(orele 9. 11,15; 13,30, (6; 18,30, 21), 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,15; 18,45; 21).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Victoria (orele 18,30; 20,45).

VIR1DIANA . rulează la Central 
(orele 9,30. 11,45; 14; 16,15; 18,30:
20,45), Cinemateca (sala Union) 
(orele 10; 12,30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15.45 în 
continuare: 18.15, 20,45).

BALTAGUL ; rulează la Doina 
(orele 11. 13,30; 16, 18,30; 20,45 — 
program pentru copil orele 9—10), 
Gloria (orele 18,15, 20,30), Flamu
ra (orăle 18,15. 20.30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Gloria (orele 9; 12;
15), Flamura (orele 9; 12; 15).

PROGRAM UE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

MAI PERICULOASE UECIT 
BARBAȚTI ; rulează la Feroviar 
(orele 9; 11; 13,15. 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9. 11,15; 13,30; 16; 
18,15, 20,30), Modern (orele 9; 11,15;
13.30. 16 18.15. 20.30).

TESTAMENTUL UOCTORULU1 
MABUSE : rulează la Excelsior 

I (orele 9. u;i5, 13,30; 16; 18,15;
20,30), Tonus (orele 9- 11.15 13,30; 
15,45. 18,15. 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Grlvita (orele 9,15—12,15 în 
continuare. 16,15 19,30), Aurora
(orele 9,30, 12,30. 10. 19,30).

LA EST DE EDEN : rulează la 
înfrățirea (orele 15, 17,45; 20).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Buzeștt (orele 15,30; 18).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI : rulează ia Buzești (o- 
rele 20,30).

ANGELICA Șl SULTANUL S 
rulează la Dacia (orele 8.30—21 în 
continuare), Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16).

LUPII ALBI : rulează la Bu- 
cegi (orele 9: 11,15 13,30; 16; 18,15;
20,30), Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
9,30—15,45 in continuare; 18,15; 
20,30).

ATENTATUL DE LA SARAJE
VO : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18; 20.15), Vitan (orele 15,30; 
18 ; 20,30). Crîngașl (orele 15,30; 18 
20;15).

STELELE DIN EGER: rulează la 
Lira (orele 15,30. 19).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30. 20), Viitorul (orele 
15,30; 18). TATA (ora 20,30).

PARIA : rulează la Gluleștl 
(orele 15,30: 18: 20,30), Volga (ore
le 9,30—16 în continuare: 18,15; 
20,30).

FAMILIA NOASTRA TRĂSNI
TĂ : rulează la Cotrocenl (ora 
18), Cosmos (orele 15,30 ; 18; 20,15).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : (rulează la Cotrocenl (o- 
rele 15.30: 20 30)

TATĂ DE FAMILIE : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile tn 
șl rv) rulează la Miorița (orele 
9: 12,30: 16: 19.30). Moșilor (orele 
15,30. 19).

tigrul : rulează la Munca 
(orele 16 18: 20). Progresul (orele
15.30; 18).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 5 
rulează la Progresul (ora 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează ta Flacăra (orele 
15,30. 18. ’.'0.30)

ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : rulează la Popular (orele, 
15.30: 13: 20,15).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Cosmos (orele 15.30: 18;
20.15) , Ferentari (orele 15,30; 18-
20.15) .

CONTEMPORANUL l’AU : ru
lează la Rahova (ora 20). AN
GELICA Șl SULTANUL (orele 
io: 18).
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Opera Română: SEARA BAR- 
TOK — STRAVINSKI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia), HEIDELBERGUL 
DE ALTĂDATĂ — ora 19,30; (Sala 
Studio) : TRAVESTI — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie: UCIGAȘ 
FĂRĂ SIMBRIE - ora 20. Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra** (Schitu 
Măgureanu); CONTRAPUNCTE — 
ora 20; (Sala Studio): MELODIE 
VARȘOVIANĂ — ora 20; Teatrul 
Mic: TANGO — ora 20; Teatrul 
Giulești: COMEDIA ZORILOR — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(B-dul Magheru): CE SCURTĂ E 
VARA — ora 19,30; (Sala Studio): 
ENIGMATICA DOAMNĂ ,.M“ — 
ora 20; Teatrul ,,Ion Vasilescu“: 
MANEVRELE — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" DRUMUL E LI
BER — ora 18,30; Teatrul Țăndă
rică (Calea Victoriei): PAPUCIA- 
DA — ora 17; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO 
— ora 19.30; (Calea Victoriei): FE
MEI, FEMEI, FEMET — ora 19.30; 
Ansamblul U.G.S.? ESOP. VIATA. 
MUZICA ȘI NOI — ora 20; Circul 
de Stat: RITMURILE ARENEI — 
19.30.
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O 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi : Mate
matică © 17,30 Fizică — clasa a 
VllI-a o 18,00 Lumea copiilor. Da
niela șl Așchiuță la fotograf • 
18,20 Film „Primii pași“ © 18,30 
Emisiune economică • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,30 La vo
lan — emisiune pentru automobi- 
liștl • 19,45 Emisiune de știință o 
20,15 Film artistic „Aventurile Iul 
Tom Sawyer" — o producție a 
studiolui cinematografic București 
• 21,45 Reflector. Telefoileton co
tidian • 21,55 Cadran — emisiu
ne de actualitate internațională © 
22,25 Glorii ale scenei lirice Ro
mânești. Elena Teodorini și bari
tonul Nicolae Herlea. Emisiune 
de Viorel Cosma • 22,55 Tele
jurnalul de noapte • 23,10 închi
derea emisiunii.
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Plecarea primului ministru
al Republicii Congo (Brazzaville)

VINERI 14 NOIEMBRIE 1969

Primul ministru al Republicii 
Congo (Brazzaville), comandan
tul Alfred Raoul, care, la invi
tația președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
RoagTpia, Ion Gheorghe Mau
rer, -j făcut o vizită oficială în 
țara noastră, a părăsit joi la 
amiază Capitala.

Premierul congolez a fost în- ■ 
soțit de Charles Assemekang, 
ministrul afacerilor externe, 
Ambroise Noumazalaye, coordo
nator al Comisariatului general 
al planului, de alte persoane ofi
ciale.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși 
de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Aga- 
chi, Bujor Almășan, Cornel Bur
tică — miniștri, Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul României la 
Brazzaville, de membri ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So-

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R
Joi după-amiază, tovarășul Va-

Patilineț, membru supleant 
a?tComitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Ministerului Afacerilor In
terne al Republicii Cuba, condu
să de Manuel Pineiro Losada, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-locțiitor al min t tiru
lui afacerilor interne, care, la in
vitația președintelui Consiliului 
Securității Statului, a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră.

• JOI DIMINEAȚA a plecat 
spre Paris o delegație a Consi
liului Central al U.G.S.R., con
dusă de Gheorghe Petrescu, se
cretar al Consiliului, care va lua 
parte Ia lucrările celui de-al 
37-lea Congres al Confederației 
Generale a Muncii din Franța.

• LA INVITAȚIA MINIS
TERULUI COMERȚULUI 
EXTERIOR, între 6 și 13 no
iembrie ne-a vizitat țara minis
trul pentru petrol și chimie din 
India, D. R. Chavan, însoțit de 
președintele Corporației indie
ne de petrol, N.N. Kashyap. 
Oaspeții au vizitat o serie de 
obifs.'tive industriale, precum 
și Expoziția realizărilor econo- 
mini naționale „Rorriânia 1969". 
De asemenea, au purtat convor
biri cu conducerile Ministerului 
Comerțului Exterior, Ministeru
lui Petrolului, Ministerului Indus
triei Chimice și Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, cu care prilej s-a exprimat 
dorința reciprocă de a dezvolta 
'Cooperarea 
merciale,

și schimburile co- 
în avantajul ambelor

DUPĂ-AMIAZĂ

CABULEA

• JOI
înapoiat în Capitală Mihaix Ma
rinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, împreună cu 
membrii delegației române, 
care au participat la lucrările 
sesiunii a IlI-a a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană.

★
Pe aeroportul Schonefeld din

(Urmare din pag. I)

rate. In absența pășunilor în
tinse, a fînețelor naturale în ju
dețul Brăila rezervele de hrană 
a animalelor sînt asigurate prin 
repartizarea unor suprafețe pen
tru culturi furajere. S-au însi- 
lozat numai în cooperativele a- 
gricole 222 000 tone furaje, cu 
60 000 tone mai mijit ca în gnul 
trecut. S-au obținut producții 
bune la porumb. I.A.S.-urile din 
județul Brăila ocupă lbcul I pe 
țară și, desigur, nici cooperati
vele agricole nu se vor situa 
prea departe de fruntași, ceea 
ce permite ca zootehnia să dis
pună și de concentrate în canti
tăți sporite. Desigur, rezultatele 
sînt bune. Dar, reprezintă oare 
acele 60 000 tone argumentul de
cisiv al randamentului pe care 
sectoarele zootehnice din coope- 

F^țrativele agricole au posibilitatea 
să-1 atingă ?

Am recurs împreună cu spe
cialiștii direcției agricole la cî
teva confruntări. Raportate la 
anul trecut, cînd și efectivele 
erau mai mici, cînd și furajarea 
animalelor s-a1 făcut la un nivel 
minim, rezervele actuale sînt, 
ce-i drept, mai mari. Dar, ra
portate la condițiile prezente, la 
cele peste 58 000 taurine, aproa
pe 200 000 oi, în jur de 100 000 
porci, jumătate de milion păsări, 
la consumurile optime calculate 
de fapt și în anul acesta după 
criteriile anului trecut, atunci 
vom vedea că lucrurile nu sînt 
nici pe departe atît de liniști
toare. Pînă și prin planurile di
recției agricole se prevedea un 
necesar pentru perioada de iar
nă cu 18 000 tone mai mare de
cît cantitățile existente. Este în 
fond deficitul cel mai puțin în
semnat care apare în umbra a- 

cialiste România și Republicii 
Congo (Brazzaville).

După ce au fost intonate im
nurile de stat ale celor două 
țări, cei doi șefi de guverne au 
trecut în revistă garda de onoa
re aliniată pe aeroport. Oaspeții 
și-au luat apoi rămas bun de la 
persoanele oficiale române afla
te pe aeroport.

înainte de plecare, primul mi
nistru al Republicii Congo 
(Brazzaville), comandantul Al
fred Raoul, și-a luat un călduros 
bun rămas de la președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților buchete de flori.

★
La Ministerul Afacerilor Ex

terne a avut loc joi dimineața 
semnarea acordurilor de coope
rare economică și tehnică, cul- 
tural-științifică și a acordului 
comercial pe termen lung între 
Republica Socialistă “ 
și Republica Congo 
viile).

Acordurile au fost 
din partea română de

România
(Brazza-

semnate 
ministrul

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au participat Ion Stă- 
nescu, președintele Consiliului 
Securității Statului, și Grigore 
Răduică, prim-vicepreședinte al 
Consiliului.

★
în cursul șederii în țara noas

tră, delegația cubaneză a avut 
întîlniri cu conducerea Consiliu
lui Securității Statului și a vizitat 
orașele București, Ploiești, Brașov.

Berlin, delegația a fost condusă 
de Kurt Fichtner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, și de alte persoane ofi
ciale, precum și de ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Germană, 
Nicolae Ghenea.

După multe minute de efort 
prelungit, o scurtă „ședință de 
analiză" sub cerul însorit al 

acestei toamne tîrzii

celui „liniștitor" 60 000 tone de 
furaje „mai mult decît în anul 
trecut". Pentru că lor li se ada
ugă și altele. Li s-ar putea a- 
dăuga însilozarea superficială în 
grămezi pe cîmp a 15 000 tone 
de masă verde, despre care ni
meni nu poate afirma cu certi
tudine că sînt ferite de fermen
tația acetică sau că nu vor fi greu 
de transportat odată cu schim
barea vremii. Imaginea acestui 
belșug ipotetic acreditat a ceea 
ce pare să fie în plus față de a- 
nul trecut a dus la nesocotirea 
unor surse de furaje de valoare 
Indiscutabilă. Sînt cele 2 000 
hectare cultivate cu sfeclă de

UN BELȘUG DE FURAJE, IPOTETIC•••
zahăr care ar fi putut oferi 
15 000 tone de colete și la care 
nu s-a gîndit nimeni și este în
tregul sector legumicol al jude
țului din care nu s-a păstrat 
nici un rest pentru hrana ani
malelor. .Mai mult chiar, acum 
se mai află în cîmp 37 000 hec
tare cu coceni netăiați, adică 
peste 100 000 tone de grosiere 
fără să mai amintim de produ
sele secundare din grădinile de 
legume care continuă să fie a- 
bandonate. Este însă timp ca a- 
cest deficit să fie recuperat

— Da. dar pentru aceasta, 
se explică la direcția agricolă, 
sînt necesare eforturi în plus.

— S-ar putea apela, am suge
rat noi, la ajutorul tinerilor. In 
agricultura județului lucrează 
nu mai puțin de 21 000 și aproa
pe două treimi din ei sînt ute- 
ciști, integrați direct în sectoa- 

ni

afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, iar din partea congoleză 
de ministrul afacerilor externe, 
Charles Assemekang.

★
în cursul dimineții de joi, 

ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a avut o în
trevedere cu ministrul 
lor externe al 
(Brazzaville), 
kang.

în cadrul 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească, au 
fost discutate aspecte ale dez
voltării și diversificării colabo
rării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Congo 
(Brazzaville) și s-a efectuat un 
schimb util de păreri în proble
me internaționale de interes 
comun.

af aceri- 
Republicii Congo 
Charles Asseme-

convorbirii avute,

BASCHET

Calificare facilă a campioanelor României
Ne e foarte greu să înțelegem 

cum au putut rapidistele să piar
dă — chiar numai la un punct 
diferență — meciul tur cu Hapo- 
el Tel-Aviv în „Cupa Campioni
lor Europeni". Pentru că, în me
ciul retur desfășurat aseară la 
Floreasca, Hapoel s-a dovedit o 
formație extrem de fragilă, în 
care cea mai bună jucătoare, 
Melamed a evoluat la nivelul re
zervelor Rapidului. Partida n-a 
avut istoric datorită decalajului 
valoric dintre combatante. Ele
vele lui „Hgo“ Ferencz au cîști- 
gat pînă la urmă — deși n-au 
jucat deloc strălucit — cu 83—51 
(41—22), calificîndu-se pentru 
turul următor, în care vor întîlni 
o echipă mult mai bine cotată, 
pe campioana Franței „Univer- 
site Clermond — Ferrand".

Meciul vedetă a opus formații
le masculine Dinamo București și 
Partizan Tirana. învingători (la 
cinci puncte diferență) și în me
ciul tur de la Skodra, dinamoviș- 
tii au abordat totuși partida cu 
multă prudență, datorită lipsei Iui 
Novac (accidentat) și potențialu
lui scăzut al lui Cernea ,ji Diaco- 
nescu (care n-a jucat). Jucătorii 
albanezi, bine dotați tehnic dar 
cu o insuficientă experiență in
ternațională. avînd un singur ju
cător foarte bun, Fagu (a înscris 
35 de puncte!), au cedat ușor ele
vilor lui Dan Niculescu, excelent

rele economice ale unităților a- 
gricole cooperatiste.

— Sînt chiar atîția ?, ni s-a 
replicat. O forță cu adevărat 
considerabilă.

Dar...
O FORȚA ÎNCĂ DATOARE
Programul adoptat ’’de Confe

rința organizației județene Bră
ila a U.T.C. prevede printre alte 
măsuri menite să aducă îmbună
tățiri activității organizațiilor 
din județ, un capitol consacrat 
tinerilor de la sate. S-a renun
țat atunci la un stil de muncă 
a cărei consecință era îngrădi
rea inițiativei acestora, s-a su

bliniat că prin asigurarea unei 
autonomii mai largi organizațiile 
U.T.C. de la sate se pot afirma 
cu mai multă pregnanță, pot a- 
duce o contribuție mai însemna
tă la rezolvarea problemelor 
care frămîntă viața economică 
a cooperativelor agricole.

— Fiecare organizație, fiecare 
comitet comunal, ne asigura 
tovarășul Milea Baciu, prim se
cretar al comitetului județean 
Brăila al U.T.G., a avut deplina 
libertate de acțiune și recoman
dările noastre au insistat ca pla
nurile de activitate întocmite 
să oglindească situația specifică 
din comuna sau unitatea respec
tivă. Am dorit și îrl mare parte 
noi oredem, că am reușit, ca or
ganizațiile U.T.C. de la sate 
să-și stabilească singure obiec
tivele, formele concrete, speci
fice prin care pot ajuta tinerii 
să >« integreze în muncă, să de

SPORT

Automatizare

Cupa Campionilor Europeni

conduși din teren de maestrul 
sportului, Mihai Albu. în turul 
următor Dinamo va întîlni o for
mație mult mai valoroasă, cam
pioana Belgiei „Racing" Malines.

în deschidere, echipa masculi
nă a clubului Rapid a rezistat 
timp de o repriză în fața extrem 
de puternicei formații moscovite 
Dinamo dar, lipsită de rezerve la

Ultimul antrenament înaintea partidei

România»Grecia
Au mai rămas doar două 

zile și două nopți pînă la 
ora cînd pe stadionul „23 
August" va începe meciul 
dintre reprezentativele Ro
mâniei și Greciei. La stadio
nul „23 August" — dată 
fiind cererea enormă de bi
lete — se lucrează de zor, 
zi și noapte, în vederea spo
ririi capacității cu încă 5 000 
de locuri, pentru a satisface 
o parte măcar din cererile 
rămase nerezolvate.

Ieri, după-amiază, pe ga
zonul pe care vor . evolua 
duminică, tricolorii au făcut 
ultimul antreifament. Ei au 
jucat trei reprize, a 30 de

vină forța de șoc în cooperativă, 
la care să se apeleze cu încrede
re ori de cîte ori împrejurările 
o cer. Iar asigurarea bazei fura
jere constituie o asemenea îm
prejurare.

Numai că, judecind după ceea 
ce se întîmplă în unități — la 
Cuza Vodă. Tufești, însurăței, 
Berlescu, și sînt doar cîteva e- 
xemple — apare limpede cît de 
puține sînt totuși organizațiile 
U.T.C. care înțeleg să acționeze 
constant în sprijinul cooperati
velor agricole, să-și fixeze în 
programele lor, obiective prin 
care să sprijine consiliile de 
conducere în rezolvarea operati

vă a problemelor ce le ridică 
producția agricolă.

La Roșiori, de pildă, discuta 
pe tema atât de actuală, a asi
gurării celor mai bune condiții 
pentru iernarea animalelor, se 
leagă greu.

Alexandru Barta, președintele 
cooperativei agricole ne vorbea 
despre dificultățile întîmpinate 
la tăiatul și transportul coceni
lor de pe încă 600 hectare. A- 
lături, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., Mandache Cre- 
țu, contabil al cooperativei, ca 
și cum n-ar fi auzit, ne oferea 
doar cifre din operativă. Aveam 
impresia că unul lîngă altul sînt 
doi oameni care vorbesc limbi 
diferite.

— Nu există nici o posibilita
te, se justifica secretarul, pentru 
organizarea unei acțiuni cu ti
nerii la tăiatul și transportul 
cocenilor.

fi-valoarea titularilor a cedat în 
nai cu 68—91 (38—43).

Arbitrajele excelente ale cuplu
rilor Horvath (Ungaria) — Golo- 
ganov (Bulgaria) și Vincze (Un
garia) — Uyguc (Turcia) au con
tribuit și ele la succesul acestei 
excelente gale de baschet care a 
reținut atenția spectatorilor mai 
bine de 5 ore.

OV. PĂUN

Minate, după cum urmează: 
în prima repriză au întîlnit 
echipa Sirena din categoria 
C. Scor 1—0 prin golul mar
cat de Radu Nunweiller. în 
reprizele a doua și a treia 
parteneră de joc le-a fost 
tot o divizionară C, Electro
nica Obor. Selecționabilii 
au mai marcat de 2 ori, prin 
Dumitrache și Lucescu. în 
ultima repriză adversarii 
au reușit să reducă din han
dicap, astfel că meciul a luat 
sfîrșit cu scorul de 3—1. în 
primele două ' reprize în 
poarta sparing-partenerilor 
a apărat Răducanu, iar în a 
treia, Ghiță. Antrenorul 
Angelo Niculescu a trimis 
în teren pe următorii jucă
tori : Răducanu. Sătmărea- 
nu, Hălmăgeanu, Dan, De- 
leanu, Ghergheli, Dinu, 
Dembrovschi, Radu Nun
weiller, Dumitrache, Lu
cescu. In repriza a treia au 
mai jucat : Lupescu, Mocanu, 
Domide, Tufan și Grozea.

După cum se vede, Dobrin 
nu a apărut în formație 
nici de această dată. Dar, 
sînt speranțe ca el să joace 
duminică. Dr. Tomescu face 
toate eforturile să-1 dăruie 
echipei naționale în pleni
tudinea forțelor. O singură 
problemă se pune : rezisten
ța la efort. Ieri dimineață 
el a făcut primul antrena
ment, singur, sub suprave
gherea medicului, antreno
rului și a colegilor care-1 
priveau de la ferestrele ho
telului de la Snagov, cu o 
mare bucurie și interes. 
Astăzi, are loc un antrena
ment ușor între selecționa- 
bili îar mîine 
care și exerciții 
liber.

doar o rriiș- 
fizice în aer

— Ce vă împiedică?
— Păi, dacă se lucrează izolat, 

pe echipe ?
— Cum se pontează oamenii?
— De două săptămîni, intervi

ne președintele, chibzuiesc la o 
soluție de unde să aduc oameni, 
cu cine să transport cocenii. 
Pontatul nu este o piedică. Noi 
oferim o retribuție pentru lu
crare indiferent dacă omul este 
dintr-o echipă sau alta. Dăm 9 
zile muncă pentru un hectar de 
coceni.

Nici la Roșiori, nici la Tătaru, 
nici în alte părți, nimic nu îm
piedică manifestarea activă a a- 
cestei forțe care provoacă . sur

prindere la direcția agricolă și 
despre care ne vorbea primul 
secretar al județului. Celor 
21 000 de tineri li se oferă pre
tutindeni în satele județului 
Brăila un cîmp larg de afirma
re a inițiativei, de reluare a u- 
nor vechi tradiții ale organiza
ției U.T.C. Pentru că nu sînt 
prea departe anii aceea cînd ti
nerii, pe lîngă răspunderile 
concrete ale muncii de zi cu zi, 
își stabileau sarcini precise, fer
me, formau echipe care mer
geau noaptea la tăiat de coceni, 
la săpatul gropilor de siloz, e- 
chipe care deserveau tocătoarele 
de furaje, care descărcau va
goanele cu melasă, care străbă- 
teau grădinile și adunau resturi
le căzute pentru baza furajeră. 
Nici azi nu există limite pentru 
ca ei să continue aceste tradi
ții, să le reia în locurile unde 
au fost uitate. In județul Brăila

(Urmare din pag. 1)
cuprins 

sută și
cîteva exemple, este 
între limitele 9,5 la 
70,2 la sută. Așadar, o stare de 
lucruri îngrijorătoare prin al că
rui unghi perspectiva îndeplinirii 
integrale a planului anual de in
vestiții stă sub semnul întrebării.

Oprindu-ne asupra cauzelor 
care au determinat ca ritmul de 
lucru pe șantiere să nu fie în 
conformitate cu cel prevăzut în 
graficele de execuție se impun a 
fi menționate în primul rînd 
cele legate de incorecta funcțio
nare a corelației proiectant-bene- 
ficiar-fumizor-oonstructor. Afir
mația își are multiple puncte de 
susținere la dezvoltarea fa
bricii de cărămidă din Șura 
Mare — obiectiv cu termen de 
punere în funcțiune la 31 decem
brie — documentația întocmită 
de către D.S.A.P.C. Sibiu a sosit 
de abia în luna septembrie. 
Exemplul nu este singular. La în
treprinderile „Electromontaj" și 
„Independența" atacarea cu în- 
tirziere a lucrărilor are același 
motiv, diferă doar proiectanțU. 
Responsabilitatea unuia din ter
menii corelației de oare aminteam 
este evidentă.

— Intrarea în funcțiune a 
dezvoltării fabricii de sticlărie 
„Vitrometan" din Mediaș, ne 
spune tovarășul Anatolie Balaban, 
director adjunct al Sucursalei ju
dețene Sibiu a Băncii de Investi
ții — era condiționată, între al
tele, de livrarea unui elevator da 
către U.P.R.U.C. din orașul Dr. 
Petru Groza, a doi redpienți de 
către Uzina mecanică din Me
diaș. Nerespeotarea datei de li
vrare stipulată în contract a atras 
după sine imposibilitatea mon
tării lor, decalarea termenelor la 
care era stabilită darea în folo
sință.

în aceeași categorie a cauzelor 
care au dus la apariția restanțe
lor în îndeplinirea planului de 
investiții pe cele 10 luni se pot 
menționa lipsa de materiale, ne- 
corelarea termenelor de livrare a 
utilajelor cu cele prevăzute pen
tru punerile în funcțiune, lipsa 
acută de forță de muncă califica
tă și necalificată. Asupra acesteia 
din urmă ne propunem să insis
tăm întrucît, în ultimă instanță, 
în momentul actual rezolvarea 
problemei pe care o reprezintă 
are un rol hotărîtor în recupe
rarea restanțelor și îndeplinirea 
integrală a planului anual de in
vestiții. Vom insista și datorită 
faptului că la acest capitol orga
nizația județeană U.T.C. are un 
cuvînt de spus, comitetului jude
țean Sibiu revenindu-i ca obli
gație mobilizarea tinerilor pe 
șantierele obiectivelor industriale 
și de locuințe. Trebuie să spunem 
din capul locului că în vederea 
onorării acestei obligații, comite
tul județean U.T.C. a depus în 
tot cursul anului o activitate me
nită să conducă la acoperirea de
ficitului de forță de muncă exis
tent într-un moment sau altul pe 
șantiere, contribuția sa la im
pulsionarea ritmului de lucru 
fiind neîndoielnică.

Șantierului 505 Sibiu, de pildă, 
Oficiul județean de repartizare a 
forțelor de muncă trebuie să-i mînile din 
asigure conform contractelor pînă creștere simțitoare a numărului
la 1 octombrie 550 muncitori. de tineri care după orele de pro-
N-au fost asigurați decît 187. A- gram din uzină sau școală se în-

Invenție de interes
(Urmare din pag. I)

sul verbal nr. 780, iscălit de tov. 
ing. A. Diaconescu, adjunct al 
ministrului, și de ing. T. Zaha- 
rescu, director general, reies clar 
următoarele concluzii :

• E necesară proiectarea de 
către I.P.R.A.N., pînă la 30 a- 
prilie 1969, a unei instalații pilot 
și construirea ei la Combinatul 
chimic Craiova pînă la 30 sep
tembrie 1969;

• Includerea în planul de cer
cetare departamental a acestei 
teme de cercetare, responsabil de 
problemă fiind I.P.R.A.N., iar co
laborator de problemă Combina
tul chimic Craiova.

noi nu le-am prea întîlnit. Și 
nici măcar nu am auzit că se 
gîndeso mulți la ele. Organizația 
U.T.C din Ciocile ne-a oferit, 
este drept, un exemplu bun. Nu 
este cazul ideal, dar este cel 
puțin un exemplu care poate fi 
oferit ca model. Aci ți se spune 
de la început că nimic din cît 
se întreprinde nu ar avea sorți 
de izbîndă fără aportul direct 
al tinerilor și tot prin partici
parea fără rezerve a lor la 
muncile cele mai grele, mai ur
gente se explică renumele bun 
al unității.

Ea Ciocile, de exemplu, nu a 
mai rămas un singur cocean de 

porumb în picioare pe cîmp. Și 
au fost 1 300 de hectare de tă
iat ți de transportat. Greul l-au 
purtat tinerii. 64 din cei peste 
300 cîți muncesc în cooperativă 
au luat in această campanie a- 
telaje în primire ca să grăbeas
că ritmul transportului de fura
je — de paie, de fîn și coceni 
de porumb. A fost o inițiativă a 
organizației U.T.C., una din pu
ținele ințiative despre care ni 
s-a putut vorbi undeva. Ni s-a 
părut de aceea, foarte elocven
tă atitudinea tînărului cioban 
George Jantea, a utecistului 
George Jantea care pășuna oile 
cooperativei din comuna Colțea, 
în grădina de legume.

— Dacă ar veni cineva, dacă 
ne-ar spune cineva cum să fa
cem, să ajutăm mai mult, credeți 
că noi am rămîne de căruță?

George Jantea și alți 20 999 de 
tineri așteaptă, prin urmare, ca 

celeiași organizații de construc
tori în octombrie trebuiau să-i fie 
trimiși 110 muncitori. N-a fost 
trimis decît unul singur. Avînd în 
vedere obiectivele la care lucrea
ză constructorii la care ne refe
rim : Uzinele textile Cisnădie, 
Uzina mecanică și „Balanța" din 
Sibiu în mod normal lucrările ai 
fi trebuit să înregistreze un ritm 
de lucru și mai scăzut decît a 
fost atins. Dacă' nu s-a întîmplat 
așa faptul se datorește tocmai mo
bilizării, mai ales în timpul verii 
a unui mare număr de tineri de 
către comitetul județean U.T.C. 
pe aceste obiective, funcționării 
șantierelor permanente de muncă 
ale tineretului in fiecare din ora
șele unde se execută importante 
lucrări de investiții.

— Zilnic — ne informează to
varășul Darie Munteanu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Sibiu al U.T.C. — sute de tineri 
au lucrat în cadrul obiectivelor 
industriale și pe șantierele de lo
cuințe. In general, au efectuat 

INTERVENȚIA
PROMPTA,
EFICIENTĂ

muncă neoalificată, săpături, fun
dații, încărcat și descărcat cără
mizi, amenajări de drumuri de 
acces dar și muncă calificată. Mă 
refer îndeosebi la cele două clase 
ale școlii de construcții care au 
lucrat la edificarea blocului B 4 
din cartierul Țiglari.

— La lucrările de extindere ce 
se desfășoară la uzinele textile — 
ne spune tovarășa Ioana Hihn, 
secretara comitetijlui . . orășenesc 
Cisnădie — fiecare din cei peste 
100 de tineri, cîți numără organi
zația din această unitate econo
mică, au deja la activ cîte 15— 
20 ore de muncă voluntar-patrio- 
tică pe șantier. Trebuie să men
ționez că o parte dintre ei, de 
meserie zidari, au fost folosiți ca 
atare.

Cu toate că și în celelalte 
loouri unde există obiective de 
investiție intervenția organelor și 
organizațiilor U.T.C. s-a făcut 
simțită trebuie să apreciem Că 
mai ales în această toamnă — o 
explicație ar fi contribuția ac
tivă a tinerilor la campania agri
colă — s-a manifestat pregnant 
o tendință de a diminua parti
ciparea uteciștilor la efortul co
lectiv de recuperare a restanțe
lor semnalate. Tendință care 
trebuie să menționăm în urma 
unei analize 
la nivelul 
țean, a fost

atente efectuate 
comitetului jude- 
eliminată. Săptă- 
urmă au marcat o

Evident, aceste concluzii, chiar 
dacă s-au formulat după ani de 
așteptare, constituiau bazele unui 
plan de acțiune cu obiective bine 
precizate. Din păcate, însă, toate 
termenele fixate au trecut, unele 
chiar cam de multișor, fără ca 
Direcția generală și Direcția teh
nică din minister să se alarmeze. 
Așa se face că astăzi, după ce 
inițial o stație pilot trebuia să se 
experimenteze și la Tg. Mureș, 
se vorbește tot mai mult ca „pi
lotul" să nu se mai construiască 
nici la Craiova, cu toate că, așa 
cum se arată în același proces 
verbal nr. 788, „nivelul pierderi
lor de amoniac și azotat de amo
niu existente la acest combinat" 

organizația U.T.C. din care fac a 
parte să le creeze cadrul, prin | 
care întreaga lor energie, în
treaga lor putere de muncă să 
fie din plin fructificată. Socotim 
de aceea că una din îndatoririle 
comitetului județean U.T.C. să 
fie în perioada imediat urmă
toare, dincolo de îndrumarea 
prin recomandări a organizații
lor de la sate, sprijinirea lor 
mai concretă. Desigur, rezultate
le bune obținute în acest an 
de cooperativele agricole, nu 
pot fi despărțite de efortu
rile tinerilor și nici de pre
zența mai pregnantă a activului 
comitetului județean în mijlo
cul lor. Trebuie să-i recunoaștem 
comitetului județean U.T.C. 
meritele în activitatea educati
vă cu tinerii, de pe urma căre
ia a rezultat o mai bună parti
cipare la muncă, mai multă 
conștiinciozitate. Dar, tocmai de 
aceea exigențele sale trebuie să 
fie mereu mai sporite. în răs
timpul bun de lucru care a mai 
rămas, 
troleze îndeaproape 
măsură programele de 
tivitate ale organizațiilor 
munale 
ocupările imediate ale cooperati
velor agricole și prin ce anume 
și-au propus ele, prin ce modali
tăți practice sînt hotărîte să con
tribuie, și contribuie la înfăptu
irea planurilor economice ale 
unităților. Noi n-am urmărit în 
județul Brăila decît un singur 
domeniu — participarea tinerilor 
la asigurarea bazei furajere — 
dar acesta este doar un aspect, 
el face parte dintr-un ansamblu 
în cuprinsul căruia tinerii se 
pot ilustra în chip divers. Și ar 
fi regretabil dacă simple defi
ciențe organizatorice ar pune în 
umbră posibilitățile reale.

va trebui să se
în

țin seama de

con- 
ce 

ac- 
co- 

pre-
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dreaptă spre șantiere pentru a 
pune umărul la efortul colectiv 
de intensificare a ritmului de 
lucru.

— Începînd ou aceste zile — 
ne spune tovarășul Nicolae Găi
tan, prim secretar al Comitetului 
județean Sibiu al U.T.C. — la 
obiectivele care ridică probleme 
în îndeplinirea planului de inves
tiții cum ar fi, de pildă, „Inde
pendența", „Uzina de piese 
auto", „Balanța", precum și între
prinderile „Vitrometan" și „Ema
ilul roșu" din Mediaș va fi relua
tă activitatea șantierelor de mun
că permanentă ale tineretului. De 
asemenea, vor fi amplificate preo
cupările ca pe șantierele celor
lalte întreprinderi tinerii munci
tori și elevii centrelor școlare de 
pe lîngă uzine să presteze un 
număr de ore pentru munci 
necalificate. O atenție deosebită 
am acordat recrutării din comu
nele apropiate a unui număr de 
tineri pentru încadrarea lor pe 
șantier. Secția peiitru problemele 

tineretului din economie recent 
creată în cadrul Comitetului ju
dețean Sibiu al U.T.C. și-a pus 
pe agenda de lucru tocmai mo
bilizarea unui număr din ce în ce 
mai mare de tineri în activitatea 
de construcții.

în efortul comun de recupera
re a restanțelor alături de factorii 
care prin atribuțiile lor de servi
ciu sînt direct interesate, furni
zori, constructori, beneficiari, or
ganelor și organizațiilor U.T.C. Ie 
revin un rol însemnat. începutul 
este promițător. El trebuie con
tinuat în așa fel încît la fiecare 
obiectiv economic, la fiecare bloc 
de locuință masa de tineri să 
contribuie efectiv, cu toate for
țele pentru a face ca data de 31 
decembrie să coincidă cu înde
plinirea integrală â planului de 
investiții în județul Sibiu.

Considerindu-se în permanență 
profund angajat în. rezolvarea 
operativă a problemelor ce se ri
dică pe șantiere, desfașurînd ală
turi de ceilalți factori o activitate 
riguroasă pentru recrutarea forței 
de muncă necesare obiectivelor 
de investiții, determinînd la tine
rii constructori o atitudine com
bativă pentru întărirea disciplinei 
în muncă, în înlăturarea risipei 
de materiale, folosirea judicioasă a 
utilajelor, organizația județeană 
U.T.C. își va aduce în continuare, 
sîntem siguri, deplina contribuție 
la realizarea în termenele stabilite 
a sarcinilor ce-i revin județului 
pe Tirjie de Investiții, ■ 
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impun construirea instalației de 
epurare.

Ne întrebăm deci care vor fi 
următoarele „etape" pe care le 
va parcurge această invenție, a 
cărei verificare la scară indus
trială și generalizare prezintă un 
interes național. E firesc să ne 
manifestăm îngrijorarea, întrucît 
de realizarea instalației pilot de 
epurare depinde și punerea în 
funcțiune a viitorului Combinat 
de îngrășăminte azotoase de la 
Slobozia și a tuturor celorlalte 
combinate » de îngrășăminte cu 
azot care se vor construi deoare
ce ele nu vor putea să intre în 
probe tehnologice dacă nu înde
plinesc prevederile severe, dar 
întrutotul juste ale Comitetului 
de Stat al Apelor. Mai mult chiar, 
nerealizarea la timp a instalației 
românești de către Ministerul 
Industriei Chimice va obliga — 
paradoxal — chiar acest for 
cheltuiască circa 20 000 000 lei 
pentru a aduce din import o in
stalație de epurare necesară com
binatului de la Slobozia.

— Realizarea urgentă a insta
lației, pe baza procedeului bre
vetat de N. Arion, ne spune tov. 
ing. T Sorin, consilier la 
I.P.R.A.N., este reclamată și de 
alte motive economice. Cu aju
torul ei se pot recupera într-un 
singur an amoniac și azotat de a- 
moniu în valoare de 48 000 000 
lei, la care se vor adăuga anual 
alte'-25—30 milioane lei benefi
cii provenite din apa rezultată în 
urma epurării, apă care fiind de 
înaltă puritate, poate fi refolosi- 
tă la cazane.

— Este absolut necesară acti
vizarea tuturor factorilor respon
sabili în această chestiune, ne 
spune tov. M. Popovici, directo
rul tehnic al I.P.R.A.N., deoarece, 
dacă se întîrzie în continuare 
construirea stației pilot, va fi im
posibil ca pînă la intrarea în 
funcțiune a Combinatului de la 
Slobozia să se poată proiecta, 
organiza și construi instalațiile in
dustriale necesare. Ultimul ter
men propus de noi se pare că 
este insuficient și se cere din 
partea proiectării un efort deose
bit. Concret, vom fi nevoiți să 
proiectăm în paralel cu rezulta
tele cercetării, care se vor. obți
ne în stația pilot. Evident, acest 
„asalt" ar fi putut fi evitat, dar 
acum, el este imperios necesar 
pentru a veni în ajutorul indus
triei.

/I
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DIN S. IJ. A.
WASHINGTONUL PĂREA IERI UN ORAȘ ASEDIAT
Joi, capitala americană avea aspectul unui oraș asediat în 

așteptarea a aproximativ o jumătate de milion de demon
stranți, cîți se presupune că vor veni din întreaga țară pen
tru a participa la acțiunile de protest împotriva politicii viet
nameze a administrației, relatează din Washington cores
pondentul agenției Reuter.

Deși organizatorii acestui al 
doilea moratoriu pentru Vietnam, 
care se va desfășura timp de trei 
zile, au dat asigurări că manifes

tațiile vor avea un caracter pașnic, 
9 000 de militari au ocupat po
ziții în și în jurul orașului, gata 
să intervină. Sînt mobilizați, po-

Tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român, președinte 
al Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, a oferit în saloa
nele Ambasadei române din 
Tokio, un dineu în onoarea 
conducerii Partidului Comu
nist din Japonia. Au luat parte 
Satomi Hakamada și Korehi- 
to Kurahaia, membri ai Pro 
zidiului C.C. al P.C.J., Ichiro 
Sumana și Ryuzo Fujiwara, 
membri supleanți ai Prezidiu
lui, Ytikari Murakami, pre
ședinte al Comisiei Centrale 
de Revizie, și Choju Ugai, 
șeful Departamentului inter
național al C.C. al P.C.J.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de> prietenie - tovă
rășească. ... ,a„.

trivit agenției U.P.I., aproximativ 
40 000 de polițiști și trupe de 
securitate.

In cursul zilei, numeroși de
monstranți au început să se adu
ne în parcurile orașului, în 
etățile universităților și au insta
lat pichete în fața unor clădiri 
guvernamentale. Mulți dintre ei, 
în majoritate tineri care refuză să 
se înroleze în rlndurile armatei 
pentru a nu fi trimiși să lupte 
în Vietnam, purtau haine groase 
Și pleduri pentru a dormi noaptea 
sub cerul liber.
' In cursul nopții manifestanții 
urmau să participe la o procesiu
ne religioasă la cimitirul militai 
Arlington, în memoria soldatiloi 
căzuți în războiul din Vietnam, 
după care coloana lor se va în
drepta spre Capitoliu — clădirea 
Congresuhii ame-ican — pentru a 
participa Zn.wn mare miting.

Manifestări împotriva continuă
rii războiului din Vietnam au în
ceput, de ademenea, în multe alte, 
orașe din S.U.A.

Joi după-amiază. președintele 
Nixon a făcut o vizită neașteptată 
la Capitoliu, apărînd în fața Con
gresului, în încercarea de a obți
ne sprijinul tuturor congresmeni
lor la. politica promovată de ad
ministrație față de acest război.

J
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VIETNAMUL DE SUD. — Un 
patriot acfionînd în apropie
rea unui pod din regiunea 

Tay Ninh

□ a
4 42AȘEDINJĂ A CONEERINJEI

ÎN PROBLEMA VIETNAMEZĂ

□
Neiimște Sa

nam, Xuan Thuy, a adus la cu
noștință participanților la confe
rință tezele principale ale decla
rației guvernului său din 6 no
iembrie. El a subliniat că, dacă 
actualul guvern american va con
tinua să prelungească războiul și 
ocupația militar^ a Vietnamului 
de sud, 
juste bazate 
dreptului poporului vietnamez do 
a-și hotărî singur soarta, agresorii 
vor suferi noi înfrângeri.

Șeful delegației americane, 
Henry Cabot-Lodge, a citit pro
iectul de rezoluție propus Con
gresului S.U.A. de un grup de 
deputați, în sprijinul politicii 
vietnameze a actualei adminis
trații, precum și scrisorile adre
sate președintelui Statelor Unite 
de un grup de senatori care se 
opun unei eventuale retrageri ac
celerate a forțelor americane din 
Vietnam.

CAPE KENNEDY

■?c

EUGENIU OBREA

s-a desfășu- 
de-a 42-a șe- 

conferinței

Dreapta 
folosit-o 
au fost 

Militarii 
state de

respingînd propunerile 
pe recunoașterea

La Paris 
rat joi cea 
dință a 
cvadripartite în proble
ma vietnameză.

EMOȚII LÂ

Santo Domingo

AUSTRIA. — Construcții de locuințe la Viena

..

Conducătoarea delegației Gu
vernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, a expus 
declarația guvernului său în a- 
ceastă problemă, difuzată la 7 
noiembrie, arătînd că așa-zisa 
vietnamizare a războiului urmări
tă de Washington drept soop 
în ultimă instanță continuarea și 
intensificarea războiului de agre
siune. Prin planul său de „viet- 
namizare" a războiului, a spus 
ea, Administrația Nixon caută o 
rezolvare militară și nu pe calea 
tratativelor a problemei sud-viet- 
nameze. în încheiere, vorbitoarea 
a salutat .mișcarea pacifistă din 
S.U.A. Citind declarațiile a doi 
foști deținuți dintr-o închisoare 
sud-vietnaineză din apropiere de 
Saigon, Nguyen Thi Binh a atras 
atenția asupra tratamentului inu
man la care sînt supuși deținuți!.

în cuvîntul său, șeful delega
ției Republicii Democrate Viet-

W/7 SîopA despre 
relațiile intergermane

Președintele Consiiiuli-i de 
Miniștri al R. D. Germane, 
Willi Stoph, a declarat că gu
vernul său este dispus „să 
ducă tratative cu guvernul 
R.F.G., pe bază de egalitate în 
drepturi, cu privire la stabi

ri
Setai, un 

sud-airican ori- lOi 
e- 
de

' fi ■■IU £ 1 /' 
fc a £ s». s

nu se impare cu acîuaia 
stare de lucruri care pre
vede menținerea segre
gației rasiale în dome
niul învățâmîntului". A- 
ceasta afirmație a fost 
făcutâ de un grup de ti
neri petiționari in fața 
Comiietuiui O.N.U. pen
tru examinarea politicii 
de apartheid, promovata 
de guvernul Republicii 
Sud Africane, prilej folo
sit pentru o virulentă 
condamnare a mijloace
lor folosite de rasiștii 
albi în scopul menținerii 
dominației și privilegiilor 
ior.

Gain J. Morlan, absolventă 
a Universității Colorado, care 
deține funcția de președintă a 
Comitetului pentru Africa de‘ 
Sud a Mișcării creștine univer
sitare și s-a înapoiat în S.U.A, 
după ce a petrecut doi ani în 
R S.A. a subliniat că în această 
țară se manifestă „o intensifi
care a mișcării protestatare a 
studenților- împotriva educației 
universitare bazată pe segrega
ție. Ea a arătat că, în special 
începînd din luna aprilie a.c.. 
s-a înregistrat o creștere a acf 
țiunilor studenților șud-afrjcani 
pentru anularea legii, veche de 
10 ani, ce prevede educația se
parată pentru albi, negri și asia
tici. Martoră oculară a acestor 
demonstrații, Gain Morlan a 
indicat faptul că represiunile 
auiorităților de la Pretoria îm
potriva studenților protestatari 
au fost extrem de violbnte. Trei 
lideri ai studenților au fost de
portați, 21 de studenți au fost 
exmatriculați de la Colegiul 
Fort Hare, iar alți șapte au fost 
arestați, judecați și condamnați 
la diferite pedepse cu închisoa
rea. „Toate aceste acțiuni — a 
spus ea — au constituit un răs
puns al autorităților la manifes
tațiile pașnice și neviolente 
studenților'.

de asemenea, BethucI 
student negru 
giti'ir din localitatea Bloemfon
tein. El a arătat in .ița mem
brilor Comitetului că politica 
de apartheid închide, in mod 
practic, porțile institutelor de 
învățământ superior din R.S.A 
in fața tinerilor de culoare care 
doresc să obțină diplome aca
demice. Citind statistici oficia
le el a subliniat că în anul u- 
niversitar 196J—1969 dintr-o po
pulație de aproape 13 milioane 
negri numai 3 320 tineri erau 
înscriși în universitățile sud- 
africane față de 60 747 stu
denți proveniți «dintr-o popu
lație albă de 3,5 milioane per
soane. Această situație — a 
arătat Bethuel Setai — consti
tuie „o încălcare a drepturilor 
omului și libertăților acade
mice".

Comitetul O.N.U. a audiat și 
pe Stephanie Boyd, care a stu
diat la Universitatea din Cape
town și își încheie acum edu
cația în Statele Unite. „Singurul

,pvrri siudeo- 
a spus ea — 

■elor elemen
te ale societății care sini mai 
mail sau mai puțin invizibile, 
redu.se la tăcere de regimul pu
terii aibiloi care nu se dă înlă
turi de la nimic pentru a men
ține puterea și privilegiile albi
lor in Africa de Sud''

Audierile Comitetului O.N.U. 
pentru examinarea politicii de 
apartheid promovată de guver
nul R.S.A. nu s-au oprit numai 
la aceste aspecte ale situației 
din Africa de Sud. Mărturiile 
privind cele ce se întîmplă în 
domeniul învățămîntul’ii supe
rior se adaugă altora în care 
sub focul criticii au fost trecute 
discriminarea rasială în dome
niul drepturilor politice, electo
rale, a slujbelor, locuințelor etc 
Ele condamnă incă o dată un 
regim care a ridicat Ia rang de 
politică oficială asuprirea majo
rității populației unei țări de 
către o minoritate albă.

are

I RETEGAN

„UVERTURA"
Din cartierul universitar Kon- 

da coloane compacte de studenți 
se îndreptau spre Shinjuku, cea 
mai mare gară a capitalei nipo
ne. în același timp, în jurul gă
rii au fost mobilizate puternice 
forje polițienești : aproape 2 00G 
de polițiști echipați cu bastoane 
de cauciuc, gaze lacrimogene și- 
platoșe de apărare contra even
tualelor „proiectile" improvizate 
ale demonstranților.

Alegerea gării Shinjuku ca loc 
de desfășurare a unei mari de
monstrații a studențimii din To
kio împotriva prelungirii tratatu
lui de securitate japono-american 
și împotriva prezenței bazelor 
militare ale S.U.A. pe teritoriul

în timpul incidentelor de la Uni versitatea Hokkaido din Saporo, 
izbucnite cu prilejul unor manifestații de protest împotriva 

exmatriculării unor studenți
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nipon a avut o valoare de sim
bol. Prin această gară trec con
tinuu trenurile cu combustibil 
destinat marei baze americane 
de la Tachikawa și oprirea lor, 
chiar și pentru cîteva ore, con
stituie o expresivă demonstrație 
a voinței tineretului japonez ac 
a se pune capăt existenței baze
lor militare străine pe pămîntul 
patriei sale.

Făcînd din vagoanele staționa
te pe linii veritabile „redute", 
cei peste 6 000 de studenți au 
pus stăpînire pe gară rezistând 
timp de șase ore șarjelor detașa
mentelor de poliție și împiedicînd 
astfel, timp de cîteva ore, ple
carea a trei trenuri-cistemă cu 
combustibil pentru baza aeriană 
americană Tachikawa.

Demonstrația din gara Shin
juku este descrisă de presa ni
ponă drept una din cele mai pu
ternice acțiuni ale studențimii ja
poneze împotriva prezenței baze
lor militare americane. Anunța
rea de către poliție a arestării a 
aproape 200 de studenți consti
tuie o cifră grăitoare, una din 
cele mai mari din întreaga peri
oadă postbelică și ea constituie 
într-un fel un indiciu al amploa
rei acțiunii studenților din Tokio.

Faptul care mai rămîne însă 
de relevat este anunțul principa
lelor organizații studențești din 
Japonia că demonstrația de la 
gara Shinjuku constituie doar 
„uvertura" unui șir de acțiuni de 
protest pe care studenții le vor 
organiza, succesiv, pînă la sfârși
tul lunii martie 1970, în fața tu
turor bazelor militare americane 
de pe teritoriul nipon.

-'.ag c.. iv Ut 
privitoare la 
ea semnări, 

către R.F a Germanie. 
5’rațatuiui de neprolife
a armelor nucleare. Cance
larul Willy Brandt a făcut 
cunoscut că guvernul pe 
care îl prezidează are inten
ția de a semna în. 
acest tratat. El a spus 
documentul reprezintă 
compromis mulțumitor în 
condițiile date. „O. nouă 
minare a semnării devenită 
în prezent posibilă, ne-ai 
aduce mai mijite dezavan
taje decît avantaje", a pre
cizat cancelarul

Intervenind în aceeași dez
batere, ministrul de exter
ne. Walter Scheel, a decla
rat că 
forare 
pas pe 
grădiri 
direcția 
odată, el a menționat inten
ția guvernului vest-german 
de a amina, după semnare, 
ratificarea tratatului pînă 
la soluționarea unor proble
me prii 
vernul ; __
ministrul — nu a 
niciodati “ 
și ratificare mai sînt unele 
lucruri de făcut".

Opoziția creștin-democra- 
tă s-a împotrivit semnării 
într-un viitor apropiat a 
tratatului. La încheierea 
dezbaterilor, deputății U- 
niunii Creștin-Democrate 
au dat publicității o decla
rație în care cer guvernu
lui să obțină 
unor 
înainte 
tului.

cui înd 
că 
un

Ș.Ț

tratatul de neproli- 
trebuie să fie „un 
calea unei largi în- 
a înarmărilor și în 

dezarmării". Tot-

controlul. „Gu- 
iral — a releva* 

ascuns 
că între semnare

P. N.

lirea ae relații în conformita
te cu dreptul internațional". 
Stoph, în cuvîntarea rostită la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a 550-a aniversare a Uni
versității din Rostdck, a mai 
spus printre altele : „Nimeni 
nu poate contesta că R.D.G. și 
R.F.G. sînt două state inde
pendente, unul față de celălalt 
și‘ care există, unu] alături de 
celălalt, de peste 20 de ani. 
Relațiile dintre ele și colabo
rarea normală interstatală se 
pot. deci, dezvolta numai dacă 
sînt eliberate de orice discri
minare întemein-’u-se pe nor
mele dreptului internațional, 
unanim recunoscute"

După -e s-a referit critic la 
unele ->sp--cte ale politicii ac
tualului guvern vest german, 
ca pildă on I. ”•••; h de a fi 
îa '’xclus'vitaV- reprezentantul 
poporul»’ german menti«erea 
doctrinei Hallstein vorbitorul 
a subliniat totodată că se ob
servă „unele începuturi" care 
denotă o apreciere realistă a 
situației create în urma celui 
de-a! doijea război mondial în 
Europa Astfel, Willy Brandt 
este primul cancelar vest-ger- 
man, care în declarația sa gu
vernamentală, a vorbit despre 
existența a două state germa
ne. Dar cuvintele trebuie să 
fie urmate de fapte concrete 
— a adăugat W. Stoph.

CAPE KENNEDY 13 (Ager- 
pres). — La Cape Kennedy s-a 
anunțat că tehnicienii centru
lui spațial au reușit să înlo
cuiască joi unul din rezervoa
rele cu hidrogen lichid ale na
vei spațiale „Apollo-12“, în 
urma unei defecțiuni constata
te la acesta. Defecțiunea a fost 
observată miercuri, provocînd 
-o vie emoție la Cape Kennedy 
unde se credea că, dacă nu va 
putea fi remediată în timp util, 
va fi necesară amînarea lansă
rii, prevăzută să aibă loc vineri 
la ora 16 G.M.T. Se precizea
ză că operațiile hecesitate de 
această înlocuire nu au între
rupt numărătoarea inversă, iar 
lansarea va avea loc după pro
gramul stabilit

• ÎN CADRUL unei confe
rințe de presă, care a avut loc 
la Paris, președintele Camerei 
de Comerț franco-sovietice a 
declarat că aceasta reunește 
250 și respectiv 100 de firme 
comerciale din cele două țări.

Din 1967, cînd a fost înche
iat acordul de colaborare în
tre cele două părți, a mențio
nat el, schimburile comerciale 
dintre Franța și Uniunea So
vietică s-au dezvoltat conti
nuu, iar acordul comercial în. 
cheiat în luna mai a.c. pe pe
rioada 1970—1974 prevede 
dublare a schimburilor 
mărfuri.

Luînd cuvîntul cu același 
prilej, președintele Camerei 
de comerț a- Uniunii Sovietice 
a subliniat că participările re
ciproce de la tîrguri ’ și expo
ziții oferă posibilități de cu
noaștere a potențialului și ne
cesităților piețelor din ambele 
țări.

Santo Domingo a rămas un oraș neliniștit. Străzile sale c; ’os- 
cuseră dramatismul liniilor de front. Baricadele au dispărui clar 
rănile nu s-au cicatrizat, iar celor vechi li s-au adăugat altele 
noi. Aparent, strada și-a regăsit vechile ritmuri. Numai aparent 
pentru că împușcăturile mai răsună încă, răscolind un oraș cu 
obsesia trecutului. Mașini străbat în viteză străzile și, deseori, 
o armă apare prin ferestruica deschisă, împrăștiind în jur 
moartea.

Atentatele au devenit o obișnuință. Oamenii au pierdut senti
mentul securității. Primejdiile îi pîndesc în plină stradă sau între 
pereții locuințelor. Disparițiile și asasinatele s-au înmulțit îngrijo
rător. Rivalitățile politice se soluționează rapid cu ajutorul crimei, 
în ultimii doi ani, 74 fruntași ai opoziției au fost asasinați, iaz 
110 răniți. Autoritățile mimează neputința. Explicațiile oficiale 
sînt stereotipe : de vină ar fi „forțe incontrolabile". Și gloanțele 
continuă să ucidă. Asasinii — mai exact inspiratorii lor — nu 
sînt chiar necunoscuți. Identificarea lor n-ar reprezenta o ope
rațiune imposibilă cu atît mai mult cu cît sursele instigării la 
teroare sînt lesne reperabile. Nu-i o întîmplare că din fiecare 
zece victime șapte aparțin stîngii. Asasinatul politic a devenii 
metoda preferată a unei drepte care și-a pierdut speranța de a 
dobîndi încrederea publică prin forța argumentelor, 
recurge la o teroare de tipul celeia pe care Trujillo a 
pentru a-și asigura dominația. „Escadroane ale morții" 
constituite în capitală și în principalele orașe ale țării, 
conduc aceste grupări formate din „trujilliști" cu vechi 
serviciu în materie de represiune, ce își propun să lichideze pe 
adversarii actualului regim.

Apropierea momentului electoral (in 1970 urmează să se des
fășoare alegerile prezidențiale) a accentuat încordarea din viața 
politică. Președintele Balaguer dorește să-și reînnoiască mandatul. 
Intențiile ce i-au fost atribuite — pe care nu le-a confirmat 
oficial, dar nici nu le-a dezmințit — au provocat disensiuni în 
tabăra dreptei. Un rival periculos se conturează chiar în anturajul 
său în persoana unui bogat avocat din Santiago : Augusto Lora, 
actualul vicepreședinte. Balaguer promisese, în 1966, lui Lora, că 
la sfîrșitul mandatului său îi va sprijini candidatura la președin
ție. Promisiunea a fost dată uitării. Lora, care este și organizator 
al partidului guvernamental (în prezent scindat) pare decis să 
intre în bătălia electorală cu un program care constă din... com
baterea lui Balaguer. Dar dreapta nu se rezumă la partidul •». 
deține puterea. Faimosul general Wessin y Wessin, întors dttk» 
un exil forțat la Miami, încearcă se revină pe prim-planul scenei 
politice. Și-a creat un partid ce nu duce lipsă de fonduri, a 
lansat un program în zece puncte și se străduiește să-și reu
șească influența asupra armatei. Dar destui din prietenii săi au 
fost înlăturați prin succesive epurări. Cum observa un comen
tator, „Wessin nu mai este decît o amenințare de rezervă". Mal 
există, însă, un posibil candidat: Garcia Godoy, fost președinte 
interimar în perioada 1965—1966. El a renunțat Ia diplomație 
(conducea ambasada dominicană din Washington) pentru, niște 
afaceri cu tutun Ia Santiago. Preocupări în afara fabricației de 
tutun; încearcă să se înfățișeze drept un „candidat al reconci
lierii" deși aparține, prin concepțiile sale, dreptei.

Stînga, care exercită o puternică influență în viața politică, nu 
se arată dispusă să ia parte la un simulacru electoral. Forțele 
democratice cer să se pună capăt terorii, să se asigure condiții 
pentru o reală consultare populară. Juan Bosch, conducătorul 
puternicului Partid Revoluționar Dominican, nu a exprimat încă 
poziția față de viitoarele alegeri, dar a preconizat constituirea 
unui front larg a! tuturor forțelor de stînga. Observatorii remarcă 
deplasarea accentuată spre stînga a lui Juan Bosch și a partidului 
său.

încordarea politică este alimentata și de zvonurile privind o 
posibilă lovitură de stat. Balaguer intenționează să opereze mo
dificări în distribuția funcțiilor în înaltul comandament, elimi- 
nînd acele vîrfuri militare ce îi sînt ostile. Firește, el se poate 
baza pe ministrul armatei, generalul Perez y Perez, care a de
clarat că „realegerea domnului Joaquim Balaguer este o necesi
tate națională". ș-

LE MONDE DIPLOMATIQUE sintetiza situația de la Ssvțo 
Domingo: „Republica Dominicană este o țară în care nimicim 
s-a rezolvat, în care mișcarea populară poate fi cu greu înăbu
șită prin intimidare și forță și în care prim-planul scenei politice 
este ocupat de trei clanuri de dreapta și extremă dreapta care 
își dispută succesiunea prezidențială".

îi

satisfacerea 
condiții specifice 

semnarea trata-

VIENA 13. — Corespon
dentul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite ; Delegația militară 
română, condusă de ministrul 
forțelor armate, general colo
nel Ion Ioniță, care face o vi
zită in Austria la invitația mi
nistrului federal al apărării, 
Georg Praaer, s-a deplasat joi 
la Melk, unde a urmărit exer
cițiile unor unități militare 
austriece, desfășurate în ca
drul manevrelor de toamnă.

După-amiază, oaspeții ro
mâni au vizitat mănăstirea din 
Seitenstetten, vechi edificiu de 
cultură, cu valoroase colecții 
de tablouri și o bogată bi
bliotecă.

Seara, inspectorul general 
al armatei austriece, Erwin 
Fussenegger, adjunct al mi
nistrului apărării, a oferit o 
masă în cinstea delegației mi
litare române.

In-• PRIMUL ministru al 
diei, Indira Gandhi, a obținut 
joi votul de încredere al depu- 
taților celor două camere ale 
parlamentului, anunță agenția 
Reuter. Din cei 432 de deputați 
prezenți, 330 au votat rezoluția 
care exprima încrederea de
plină în primul ministru, In
dira Gandhi.

• COMITETUL pentru pro
blemele economice al Adunării 
Generale a O.N.U. a aprobat 
miercuri în unanimitate un 
proiect de rezoluție prezentat 
de Suedia, care propune orga
nizarea la Stockholm, în iulie 
1972, a unei conferințe interna
ționale în problemele mediului 
înconjurător al omului. Rezo
luția recomandă crearea unui 
comitet pregătitor și a unui 
secretariat al acestei confe-

rințe, care vor stabili’ proble
mele ce urmează să fie înscrise 
pe ordinea de zi și lista țărilor 
invitate. Se consideră că prin
tre aceste probleme vor figura: 
poluarea atmosferei, poluarea 
apelor maritime, eroziunea so
lului, defolierea pădurilor etc.

PREZENTA ROMANEASCĂ 
ÎN CHILE

ÎN LOCALITATEA chiliană 
San Antonio s-a deschis o ex
poziție de fotografii „Prin Ro
mânia de astăzi", trimisă de 
I.R.R.C.S. care prezintă publicu
lui chilian aspecte din viața e- 
conomică, culturală și socială a 
țării noastre. La deschiderea ex
poziției au participat autorități 
locale, reprezentanți ai vieții 
culturale, ziariști.

• ÎNTR-UN comunicat al Mi
nisterului de Interne portughez 
se arată că comitetele electorale 
create de grupările de opoziție 
pentru alegerile de la 26 octom
brie a.c. sînt considerate de a- 
cum înainte ilegale. „Comitetele 
se spune în comunicat, au înce
tat de a1 mai avea o existență 
legală după cunoașterea rezulta
tului final al votului. Cu toate 
acestea ele au continuat să des
fășoare o activitate politică". 
Autoritățile au primit instruc
țiuni precise de a acționa pentru 
ceea ce comunicatul - numește 
„respectarea legii".

• MINISTRUL industriei u- 
șoare, Ion Crăciun, care face o 
vizită în R.P. Bulgaria, a vizitat 
fabrica de pielărie de la gara Is- 
kar, institutul de cercetări știin
țifice în domeniul industriei tex
tile, fabrica de ciorapi „A. Iva
nov", precum și o unitate textilă 
de prelucrare a linii din orașul 
Samokov.

Ministrul român a avut întil- 
niri cu Dora Belceva, ministrul 
industriei ușoare, Marii Ivanov, 
ministrul pentru construcția de 
mașini, în cadrul cărora au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea colaborării între minis
terele celor două țări. A fost 
prezent Nicoiae Blejan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Sofia.

Joi, Ion Crăciun, a fost primit 
de către Tano Țolov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat 
al planificării.

republicane au capturat mai 
multe vehicule militare ale 
regaliștilor și alt echipament 
de luptă.

LUPTE ÎN R. A. YEMEN

PRIMUL ministru al Re
publicii Arabe Yemen, Abdu
llah Al Kurshumi, a anunțat 
că între trupele republicane 
yemenite și forțele regaliste 
au avut loc lupte violente în 
apropierea frontierei cu Ara
bia Saudită. El a menționat, 
totodată, că aviația forțelor 
republicane a bombardat po
zițiile regaliștilor care, înca
drați în grupuri de merce
nari, au încercat să ocupe 
anumite sectoare ale țării. În 
cursul luptelor — a precizat 
primul ministru — trupele

e MISTERIOSUL UCIGAȘ 
care s-a autonumit „Zodiac11, 
a rupt din nou tăcerea, a- 
nunțînd, într-o scrisoare tri
misă ziarului „Chronicle" din 
San Francisco, că a comis 
încă două asasinate. Pe un 
ton macabru, ucigașul-dement 
a făcut cunoscut că numărul 
victimelor sale se ridică acum 
la șapte. Scrisoarea avertizează 
apoi că de acum înainte asasinul 
nu va mai anunța cînd va uci
de. Cu toate că „poliția nu mă 
va prinde niciodată, deoarece 
sînt prea deștept pentru poli
țiști, a declarat „Zodiac", de a- 
cum înainte victimele 
arăta ca și cum ar fi 
în urma unor 
sau accidente".
'..Poliția nu a 
stabilească nici 
conducă la prinderea crimina
lului, în ciuda descrierilor a- 
cestuia făcute de două dfh vic
timele sale ce au scăpat cu via
ță, precum și a cercetărilor gra
fologice întreprinse de diferiți 
specialiști americani

jafuri
mole vor 
fost ucise 
obișnuite

reușit
o urmă care să

încă să
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