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Ì de tovarășul Ì 
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j Nicolae Ceaușescu ! 
! .... . ! ! televiziunii austriece ' ț I

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Mureș

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ambasadorul
Turciei la București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit vineri, 18 septembrie, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Turciei la Bucu

rești, Kamuran Giirun, în legă
tură cu plecarea definitivă a a- 
cestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agenpres)

• Fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie" București

• Pe fondul carențelor 
•disciplinare se conturează
• abaterile de la calitate
• Să recunoaștem ! Este destul 

de dificil ca atunci cînd faci 
parte din compartimentul de 
control tehnic de calitate să vor
bești despre rebuturi, rema
nieri etc. Mai ales în cazul fa-

A bricii de încălțăminte „Flacăra 
” roșie“ din București. De la în

ceputul anului, diverși furni-
• -------------------------------------------

ALEX. BÄLGRÄDEAN

(Continuare în pag. a TV-a)

a energiilor 
eroicei cla- 
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POPESCU-BOGDĂNEȘTI
NICOLAE DRAGOȘ

MIRCEA S. IONESCU

de
Tîrnăveni 

doar
• brăzdează 

din zonele

'■ Li:'/

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a 
făcut în după-amiaza zilei de vineri o vizită de lucru în 
județul Mureș.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tova
rășii losif Banc, membru £iipleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Vasile Patilineț, membru supleant al Co-

mitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
La plecarea din Capitală, pe aeroportul Băneasa, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat au fost salutați de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, llie Verdeț, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Vasile Vîlcu, Petre 
Blajovici, Mihai Gere, Ion Iliescu și Ion ioniță.

zori au reclamat calitatea neco
respunzătoare a unei cantități de 
51 468 perechi pantofi. Cei drept 
pînă la urmă totalul refuzurilor 
s-a mai micșorat. A ajuns la 
cifra de 5 762 perechi' pantofi. 
De data asta însă, definitive. 
E de înțeles, deci, tovarășul Ion 
Șerbănescu. Dacă ar fi vorba

Sînt numai patru luni 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se afla în mijlocul 
oamenilor muncii de pe me
leagurile mureșene. Era în pe
rioada in care apele Mureșului 
și Tirnavei, crescute dincolo 
de limita oricărei închipuiri, 
se revărsau sălbatic, distru- 
gînd așezări omenești, căi de 
comunicații, importante obiec
tive economice. Prezența 
în mijlocul cetățenilor a con
ducătorului partidului și sta
tului a avut efecte tonifiante 
inestimabile, cuvintele de. îm
bărbătare, îndemnurile și in
dicațiile practice ale tovarășa- 
lui Nicolae Ceaușescu. mobi- 
lizînd energiile, dînd încrede
re și putere. La numai patru 
luni de cind furia apelor a se
mănat aici prin aceste frumoa
se locuri neașteptata și dure
roasa urgie, totul și-a redobîn- 
dit înfățișarea normală. Au 
fost refăcute casele căzute 
pradă valurilor. Prin desfă
șurarea largă 
creatoare ale 
se muncitoare, 
largi populare, mobilizate de 
partid, s-au reconstruit dru
murile și șoselele distru
se. și-au refăcut potenția
lul de producție întreprinderile 
lovite < 
orașele 
Mureș

*s gre ce 
caselor 
date, arătind pină sub fe
restre ori pină sub streașină 
cota inundației, mai amintesc 
de catastrofă. Astăzi, totul în 
această greu încercată parte a 
'țării respiră calm, optimism.

Oamenii muncesc mai cu 
spor, copiii învață carte, tine
rii își clădesc cu încredere că
mine. încercarea prin care au 
trecut zonele țării lovite de 
revărsarea apelor a fost un e- 
xamen al tăriei și forței mo
rale a poporului nostru, a ci
mentat și mai mult legăturile 
dintre popor și partid, a făcut 
proba de netăgăduit că o so
cietate ca a noastră, societatea 
socialistă, altoită ca proces fi
resc și ireversibil pe trupul 
viguros al României, este sin
gura în măsură, singura aptă 
să unească într-un gînd, într-o 
năzuință și un efort colectiv 
unic toate energiile creatoare 
ale poporului, să biruie orice 
greutate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de par
tid și de stat au sosit cu un 
avion care a aterizat pe un 
aeroport de lingă Turda. 
Aici, veniți în întîmpinare, se 
aflau Aurel Duca, prim-secre- 
tar al Comitetului • județean 
Cluj al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
precum și alte persoane ofi
ciale din județ. Pe aeroport, 
în convorbirea avută cu fac
torii de răspundere din județ, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de , o seamă de 
probleme economice și sociale, 
și îndeosebi de starea recoltei 
și mersul lucrărilor agricole.

La Tîrnăveni, localitate pînă 
la care se călătorește cu eli
copterul, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți oas
peți li se face o primire deo
sebit de călduroasă. Se ateri
zează în imediata vecinătate a 
marelui combinat chimic. Sute 
de muncitori, alte sute și sute 
de cetățeni ai localității vin cu 
bucurie în întîmpinare. Sînt 
de față Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular 
județean,. și alți reprezentanți

calamitate.
și 

dungile 
pereții 
inun-

. ai organelor locale 
și de stat.

Vizita în județ
însăși frumoasa și vechea ce
tate a chimiei, combinatul din 
Tîrnăveni,'„decanul“ de vîrstă 
al industriei noastre chimice. 
Adevărata istorie a acestei în
treprinderi a început o dată 
cu anii construcției socialiste, 
cînd dintr-o unitate modestă 
s-a transformat într-un com
binat industrial de prestigiu. 
Citeva cifre sint deosebit de 
semnificative : Față de anul 
1948, producția globală a com
binatului a crescut de peste 
15 ori, ceea ce înseamnă că 
în prezent întreaga producție 
a anului. 1938 se realizează în 
numai 15 zile.

La intrarea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți bonducători de par
tid și de stat. sînt salutați de 
adjunctul ministrului indus
triei chimice. Ștefan Kiss, de 
colectivul de conducere al 
combinatului. Sute de chi
miști aplaudă îndelung pe oas
peți. Din rîndul lor se desprin
de un grup de tineri care dă
ruiesc — semn de dragoste și 
stimă — frumoase buchete de 
flori.

Directorul general al Grupu
lui industrial de chimie Tîr
năveni, inginerul Bujor Roș
ea, informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că prin e- 
forturile eroice a mii de 
oameni, în luna iulie au intrat 
în circuitul productiv ultime
le instalații ale acestei unități, 
întreprinderea cea mai grav 
afectată din județ, de inun
dații. Pierderile au fost mari, 
însă prin muncă perseverentă, 
încordată, continuă au fost 
realizate încă Ia sfirșitul lunii 
iulie sarcinile de. plan ale ac
tualului cincinal..

Combinatul lucrează in pre
zent cu întreaga capacitate 
proiectată, iar în unele secții, 
datorită modernizării introdu
se o dată cu repunerea în func
țiune a instalațiilor și proce
selor tehnologice, se realizea
ză o producție mai mare de
cît înainte de calamități. A- 
ceasta creează posibilitatea ca 
pînă la sfirșitul anului chimiș- 
tii de aici să obțină o produc
ție suplimentară de circa 
milioane lei.

Se vizitează cuptoarele 
carbid. — principalul produs 
al combinatului. Deteriorate 
in cea mai mare parte de fu
ria apelor, ele funcționează a- 
cum din plin. Reconstrucția 
lor s-a făcut cu ajutorul mul
tor unități de specialitate din 
țară, într-un timp record. To
varășul Nicolae Ceaușescu îi 
felicită pe chimiștj pentru e- 
fortul și abnegația depuse în 
reconstruirea acestor instala
ții.

La cuptorul nr. 6 — noul o- 
biectiv al combinatului aflat 
în construcție — se face un 
scurt popas. Oaspeții sînt in
formați că această lucrare se 
desfășoară conform graficelor 
la zi, ea urmînd- conform an
gajamentului constructorilor 
să fie pusă în funcțiune cu o 
lună mai devreme. Noul cuptor 
va mări producția de carbid 
a combinatului cu 82 000 tone 
anual.

în ceea ce privește perspec
tiva întreprinderii, se dau de
talii asupra noilor secții aflate 
în construcție și asupra reo- 
rientării producției. La secția

La Combinatul chimic 
Tîrnăveni, sute de chimiști îi 

aclamă pe oaspeți

La sosirea pe un aeroport de 
Ungă Turda 

Fotografiile : AGERRRES

DE LA .CĂRȚI FĂRĂ BIBLIOTECARI 
Șl BIBLIOTECARI FĂRĂ CĂRȚI" 

LA CITITORI FĂRĂ BIBLIOTECI

ÎN URMA ARTICOLULUI NOSTRU,
COMITETUL DE STAT PENTRU 

CULTURĂ Șl ARTĂ

A (ROIT, DAR
N A 'HM RAI

MACAR 0 DATA
într-un articol intitulat „Cărți 

fără bibliotecari și bibliotecari 
fără cărți“ publicat în ziarul 
nostru nr. 6595 din 1 august 
1970, înfățișăm o situație anor
mală existentă în municipiul 
Hunedoara pe linia activității 
de răspîndire a cărții. La cele 
două biblioteci sindicale („Side- 
rurgistul" și „Constructorul") 
s-a acumulat. în decursul ani
lor, un bogat fond de publica
ții (peste 150 000 volume), pe 
cînd numărul bibliotecarilor s-a 
redus progresiv 
prezent, la cîte 
unitate.

La biblioteca 
bordonată Comitetului pentru 
cultură .și artă, ritmul de crește
re a fondului de publicații a fost 
cu mult mai lent, în schimb sche
ma de încadrare s-a umflat ne
justificat. Evidențiam în artico
lul amintit necesitatea unei uni
ficări a celor trei biblioteci, a 
trecerii lor sub un singur for de

de situația articolelor de maro- 
chinărie sau a celor tehnice — 
da, ar mai merge. Ea ^cest ca
pitol se stă bine. Mai există și 
aici derogări de la calitate sem
nalate de clienți — interni sau 
externi — dar mult mai mici, 
insignifiante. Ea 
La încălțăminte 
de loc strălucit, 
miți, așa cum 
chiar în august, 
perechi pantofi bărbătești

încălțăminte... 
însă nu se stă 
Ghinion ! Tri- 
s-a întîmplat 
un lot de 2 522 

, __  ’."-■_I1-Tli cu
fețe box la Întreprinderea co
mercială de stat textile-încălță- 
minte din Oradea. Cu acte în 
regulă, cu ștampila, binecunos
cuta. ștampilă CTC imprimată 
vizibil. Nu trec multe zile și 
te trezești, plocon, cu reclama- 
ția. Verificarea s-a făcut 
sondaj. La numai 
rechi. Refuzul este 
lotul. Ce-i de făcut ? 
om (sau doi, sau trei 
de cantitatea livrată) 
me de deplasare, îi dai bani din 
casieria propriei întreprinderi, 
delegație în toată regula. Ajuns 
acolo acesta începe reverifica- 
rea, pereche cu pereche. In 
partea dreaptă cele bune, in 
stìnga cele rele. Povestea 
griul și neghina. Ea cele 
Urmă delegatul încearcă 
facă țot ce poate pentru 
remedia defectele sesizate, 
defecte? Dezlipiri și t:..”..,_ 
de dezlipire în diferite regiuni 
ale tălpii, finisaj necorespunză
tor, bombeuri ieșite în afară, di
ferențe de piele între carîmb și 
caputa. Și trece o zi, și încă 
una... Omul a făcut tot ce pro
fesional, cu mijloacele la înde- 
mină, era posibil. O cantitate —

GH. GHIDRIGAN

prin 
cîteva pe- 
pentru tot 
Trimiți un 
— depinde 
îi faci for-

cu 
din 
să 
a 

Ce 
tendințe

(Continuare în pag. a Ill-a)
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E o liniște în viața spîritualâ a Americii. Semn de căutare 
și grave întrebări. Semn de distincție. Vechiul și atît de 
larg răspînditul înțeles al „modului de viață american“ va 
trebui cu siguranță supus unei inevitabile reconsiderări. Mo
dul de viață american imaginat ca îngrămădire de bogăție 
peste bogăție, trăire în opulență și fără de grijă paradizia
că, o viață împăcată și încîntată de sine nu constituie ade
vărul acestei țări și rgai curînd (în această accepție) o ne
dreptățește prin orgoliul suficienței pe care îl sugerează, 
decît o laudă sau o preamărește. Poți găsi, evident, o popu
lație trăind în termenii și uzînd de privilegiile unui aseme
nea mod de viață. Dar aceasta nu este încă decît o parte, 
și poate nu cea mai vie, cea mai dinamică a Americii. Nu 
cea mai creatoare și nu cea mai expresivă. Alături de ea, 
dar la antipodul acestei suficiențe mulțumită de sine, care 
consumă și se satisface consumînd, întîlnești — pe stradă, 
în campus-uri, în universități — o lume care se desco
peră pe sine, preocupată de ceea ce face, încercînd 
să înțeleagă America. O lume americană cu fața în
dreptată spre jocul ascuns, cu greu și abia treptat desci
frat, al prppriei sale evoluții. O lume care descoperă con
traste acute, semne de tulburare adîncă și dezordine ine
vitabilă acolo unde pînă de curînd — sub vălul mulțumirii 
și totodată sub stimulul orbitor al concurenței — nu vedea 
decît ordine firească și perspectivă înfloritoare. E greu, 
evident,, să surprinzi dintr-odată și fără greșeală profun
zimea și direcția acestor procese. Poți presupune că asiști 
la geneza unui nou curs în dezvoltarea spiritualității ame
ricane și a Americii însăși. O Americă pe cale să sé redes
copere pe sine. O Americă tinzînd să atingă un nou nivel, 
mult mai profund al înțelegerii sale devine. E o impresie. 
O impresie de călător. Și cît de mult poate să greșească un 
călător, înclinat să se oprească — în graba sa — mai cu
rînd la ceea ce îl atrage prin înclinație subiectivă și curiozi
tate intelectuală, lăsînd să-i scape, fie și fără voia sa, aite 
semne în măsură să le anuleze sau adumbrească pe cele 
dinții. E un risc aici. Dar riscul nu e mai mic dacă gîndirea 
refuză șă recepteze semnalele acestei redescoperiri de sine 
a Americij. Și nu e omagiu mai direct care i s-ar putea adu
ce decît acela de a încerca să o cunoști în realitatea pro
priului său efort de auto-luciditate și auto-control. Abia 
în America fiind, poți înțelege mai bine contradicția con
ținută în teoria lui Marcuse cu privire la așa-numita manipu
lare a spiritului american, prin dirijarea programată a gus
tului și nevoilor în condițiile belșugului de produse. Evi
dent, o asemenea manipulare (sau autoreglare prin ampli
ficarea continuă p ofertei de mărfuri și a consumului) există. 
O manipulare cCre reduce imaginația la spațiul limitat de 
varietatea mărfurilor, înscriind gîndirea în limitele preocu
pării dominate de acaparare și consum. Omul se pierde sub 
pofta de mărfuri, continuu stimulată, continuu împrospătată 
prin apariția unor noi sortimente, noi ansambluri de culori 
și noi tipuri de agregate diferit nichelate. Această manipu
lare sub semnul utilului, al interesului, al gusturilor și plă
cerilor inoculate pentru a fi satisfăcute, al orgoliului de po
sesor se extinde și asupra politicii, tinzînd să facă din stra
tegia puterii o nevoie a cetățeanului și o satisfacere fi
rească, de la sîne înțeleasă a acestei nevoi. Dar tocmai

(Continuare în pag. a 11-a)
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SCENĂ
• ha teatrul Tineretului din 

Piatra Neamț a început stagiu
nea, o stagiune jubiliară-, sub 
semnul sărbătoririi a 10 ani de 
la înființarea teatrului. Specta
colul inaugural : „Năpasta-1 de 
Ion Euca Caragiale. Regia și 
scenografia este semnată de 
studentul regizor Alexa Visa- 
rion (apreciat în mod deosebit 
anul trecut, pentru spectacolul 
său „Cartofi prăjiți cu orice“ 
montat la Cassandra).

• Duminică, 20 septembrie — 
primul gong al stagiunii la Tg. 
Mureș. Sîntem invitați la o 
premieră pe țară „Cine-1 sal
vează pe Albert Cobb“ în regia 
lui Eugen Mercus (amintim că 
aceeași semnătură regizorală o 
purta premiera pe țară cu ,.

imagine celebra carte a lui A. 
Huxley — „Punct și contra
punct“ (luni, 21 sept. . orele 
20,10).

• Seara de teatru ne invită 
la un spectacol de autor : „Pro- 
meteu“ al lui Eschyl este adap
tat și regizat de Dinu " 
nescu. Remarcăm un colectiv 
actoricesc deosebit : Dan Tufa- 
ru, (în rolul titular). Olga Bu- 
cătaru, Mircea Albulescu, Car
men Gallin și Gh. Dinică (marți 
22 sept, orele 20,45).

PLASTICĂ

Cer-

• Cercul de artă decorativă 
al casei de cultură a sectorului 
6 ne invită la o expoziție per
sonală de tapiserie și cusături 
aparținînd Tudorei Ioneșcu.

• Geo Săvulescu deschide in 
atelierul (din str. Puțul Olteni

rica Ilie, Benone Șuvăilă și 
sculptorița Valentina Boștină.

• în sala de pe șoseaua Ki- 
seleff nr. 3 o expoziție de pic
tură pe sticlă. Semnează picto
rița Cornelia Velcesau.

LILIANA MOLDOVAN

PORTATIV
• încercăm să ne animăm 

speranța în fața unor noi (cre
dem ! varietăți. Sîmbătă 26 
septembrie o „Nocturnă bucu- 
reșteană“ în compania Doinei 
Spătaru alături de Aurelian An- 
'dreescu, Sergiu Cioiu, Florian 
Pittiș.

Trei zile Radioul și Televiziu
nea ne mai perrnit să ascultăm 
citeva momente din agenda ce
lei de a V-a ediții a Festivalu-

„MILIONARII" DIN 
HUNEDOARA

în agenda timpului liber, 
nerii județului Hunedoara 
înscris 4 200 000 ore de muncă 
patriotică. Altfel spus, 150 000 
m.p. spații verzi, 7 000 pomi 
fructiferi, 15 000 pomi și ar
buști ornamentali, însemnate 
cantități de metale vechi. Peste 
2 milioane de ore aparțin nu
mai tinerilor din municipiul 
Hunedoara.

BRIGADA MĂRUNȚI
ȘURI" SI „BRIGADA 

SE AFIRMĂ"

I. VLAD

cești îngeri triști“ de D. R. Po- 
pescu, premiată la Festivalul 
Național de teatru 1969). Piesei 
dramaturgului american Frank 
D. Gilroy ij s-a decernat în 1962 
premiul Village Voice Off 
Broadway, revista Theătre 
World apreciind-o ca o „piesă 
remarcabilă, datorită rarului, 
pătrunzătorului dar de-a scrie 
al lui Gilroy“.

• Pe scenele bucureșțene se 
anunță prima premieră. Dumi
nică 27 septembrie — la Teatrul 
Bulandra „Iubire pentru iubire“ 
de William Congreve. în regia 
lui Emil Mândrie vom vedea 
în această comedie' galantă o 
distribuție de prestigiu : Fory 
Etterle, Carmen Stănescu, Pe
tre Gheorghiu, Octavian Cotes- 
cu. Ioana Casețti (la prima apa
riție pe o scenă bucureșteană) 
și Florian Pitiș.

nr. 1) o expoziție de pictură. în 
ziua vernisajului (20 septembrie 
orele 11), va avea loc un .mo-, 
ment poetic î susținut de Silviu 
Stănculescu. Dana Comnea și 
poetul Florian Saioc.

• La Galeriile de artă Apollo 
expun pictorii : C. Mara, Vio-

• Tînărul regizor Ștefan Tra- 
ian Roman, (realizator al filmu
lui polițist de ecran mare „Sim
paticul domn R“) invită pe tine
rii telespectatori la „Noile a- 
venturi ale echipajului .Val- 
Vîrtej“. în compania baronului 
Miinchausen (N. Gărdescu), ală
turi de Dem. Savu, de Tudorei 
Popa, Mihai Niculescu și Mihai 
Pălădescu vom porni pe urmele 
„Fantomei feniciene“ (duminică 
20 sept, orele .9).

• Pe micul ecran un nou ro- 
man-foilefon al studiourilor de 
televiziune britanice în regia 
lui Rex Tucker. Vcm vedea în

Secvenfă din Expoziția Tudorei 
Ioneșcu.

ORIZONTUL UMAN
(Urmare din pag. I)

'aici regulile jocului încetează să fie fără cusur. Auto-re- 
glarea funcționează defectuos. Spiritul pragmatic american, 
îndelung inoculat prin practica și filozofia dominantă nu 
mai răspunde, sau răspunde nesatisfăcător la avalanșa de 
noi întrebări. Căci privită sub specie politică, bogăția nu 
ascunde, ci pune în lumină acută și în contrast izbitor pre
zența stăruitoare a sărăciei și a nevoilor, cuprinzînd cu 
aproximație un sfert din populația țării. Sub specie politică, 
războiul american în Vietnam și participarea impusă ame
ricanul la cumplitele lui atrocități, participarea la masacre, 
se înscriu greu în sistemul de reflexe format în tradiția care 
exprimă Declarația Independenței (Th. Jefferson), îndreptă
țită mîndrie a spiritului american. Se va înțelege, astfel, mai 
ușor sensul acestei propoziții scrisă în zilele noastre pe pe
retele unui campus studențesc : „Y am a human being, go 
not bend, fold, or mutilate" (,,Eu sînt o ființă umană, a nu . 
mă frînge, nici îndoi, nici mutila“).

Simți palpitînd o stăruitoare căutare de orizont uman în 
viața spirituală a acestei Americi. E ca o nevoie redesco
perită, care lucrează.

PREMIERA NOULUI
FILM ROMÂNESC

lui enescian, înscris in cronica 
muzicală a anului drept unul 
din cele mai mari evenimente 
artistice. Mai putem asculta con
certele Filarmonicii bucureșțene 
dirijate de George Byrd. re
transmisia duminică dimineața 
a celui de al doilea concert sim
fonic prezentat de „London 
Symphony Orchestra“ iar 
seara concertul, la care iși 
da concursul acei care au 
bmdit atît de rivnitul titlu 
„Laureat al Concursului Inter
național „George Enescu“.

Marți la ora 14, o emisiune 
radiofonică intitulată „Postludiu 
la Festivalul George Enescu“ va 
permite iubitorilor de artă să re
memoreze unele din cele mai 
importante momente ale Festi
valului.

După Festivalul bucureștean. 
Clujul și Sibiul continuă sărbă
toarea muzicală. Două noi edi
ții „Toamna muzicală clujeană“ 
și respectiv „Cibinium ’70“, dă
ruie iubitorilor muzicii din 
ceste vechi centre culturale po
sibilitatea de a participa la o 
serie de evenimente artistice de 
interes care de altfel vor putea 
fi urmărite prin intermediul 
unor emisiuni pe care ni le a- 
nunță ultimul număr al „Pro
gramului de Radio 
ziune“ și de iubitorii 
din întreaga țară

CENACLUL FANTEZIEI
La Casa tineretului din Cra

iova a luat ființă un cenaclu "de 
literatură științifico-fantasțică 
cu un program adecvat, pentru 
pasionații literaturii lui Jules 
Verne, H. G. Weels.

luni 
vor 
do- 
de

a-

Toamna care-si anunță sosi
rea te îndeamnă să-ți ’revi- 
zuiești garderoba. Creatorii în- ' 
treprinderilor Combinatului tex
til din Oradea au pregătii pen
tru r.oul sezon 50 modele de 
tricotaje și confecții, preponde
rent feminine, pe care le vom 
găsi în curînd in magazine, rea
lizate în 90 de nuanțe. Pentru 
același sezon, fabrica dă confec
ții realizează șacouri cu 4- 
ngsturi deștinate tinerilpr.

B. VALENTIN

„Granitul" produce : 
CABINE SPAȚIALE

în nomenclatorul industriei 
bucureșțene a intrat de curind 
up nou produs : cabinele spa
țiale — un nou tip de prefabri
cate din beton, realizat după o 
tehnologie specială la întreprin
derea „Granitul“. Cabinele spa
țiale servesc drept camere de 
baie. Ele au pereții placați cu 
faianță și dușumeaua din mo
zaic. Camerele sînt turnate in 
serie pe poligonul de prefabri
cate, unde sînt, dotate cu căzi, 
instalații sanitare și celelalte 
accesorii, precum și cu uși și 
ferestre. De aci sînt transporta
te direct pe șantierele de lo
cuințe, unde sînt așezate în a- 
partamentele aflate in con
strucție. Constructorilor le ră- 
mîne îndatorirea de a monta 
încăperile și de a racorda insta
lațiile sanitare și electrice la 
rețeaua clădirii.

Asemenea camere de baie, 
complet echipate, au început a 
fi produse și de întreprinderea 
de prefabricate și materiale de 
construcții dip Constanța, pre- 
conizîndu-se extinderea tehno
logiei respective și in alte uni
tăți din țară.

100 900 LEI. A fost arestat 
Florea Preda (22 de ani), 
fără ocupație, autorul furtu
lui de 100 000 lei săvîrșit la 
10 septembrie la cooperativa 
„Muncitoarea“ din Topolo- 
veni-Argeș. Cercetările au 
dus și îa descoperirea fap
tului că F. Preda împreună 
cu Cornel Cristu (21 de ani), 
fără ocupație și el, au excro- 
cat în vara aceasta o serie 
de persoane luindu-le cile 
2 000 de Iei în schimbul pro
misiunii că vor asigura in
trarea copiilor lor la diver
se școli. In legătură cu a- 
cest trafic de influență or
ganele procuraturii l-au a- 
restat și pe profesorul 
Gheorghe Ciobanu, de la 
școala profesională a Uzine
lor din Colibași.

COMPUTERI CU ANTE
MEMORIE

O nouă serie de computeri 
compuși de l.B.M. conține per
fecționări interesante, care mă
resc de cinci ori viteza de tra
tare a datelor de către calcu
lator. ^Memoria seriei „370“ poa
te' cuprinde Intre două și trei 
milioane de date (față de 
200.000 la „360“). Dar cum toc
mai datorită acestei capacități 
superioare memoria e acum 
mai lentă în reacții a fost 
împărțită în două — „centra
lei“ i-a fost atașată o ante
memorie, mai mică dar mai 
rapidă. Informațiile cerute tran-

Regizorul Mircea Drăgan, cu
noscut publicului nostru ca 
realizațpr al filmelor „Setea“, 
„Năamul Șpimăreștilor“, ,„Lu; 
peni ’29“, „Golgota“, va reveni 
pe ecrane cu un film de ac
tualitate, după un scenariu scris 
în colaborare cu prozatorul Ni- 
colae Țic. Este vorba despre un 
film în două serii, „Brigada 
Mărunțișuri“ și „Brigada se a- 
firmă“ în care va fi investigat 
elementul infracțional, banal, 
și lipsit de spectaculozitatea 
faptului grav, dar . nu mai pu
țin primejdios pentru societate.

Sub forma comediei de mo
ravuri, cu un autentic specific 
polițist, condusă acțică după toa
te regulile unui amuzant și a- 
lert joc de-a „hoții și vardiștii“, 
filmul regizorului Mircea Dră
gan va avea în distribuție cei' 
mai cunoscuți actori ai noștri. 
Astfel, în rolul personajelor ne
gative — infractorii ele..', mă
runțișuri vom întîlni tripleta de 
populari comici: Dem. Rădu- 
lescu, Puiu Călinescu și Jean 
Constantin. Cei care îi urmăresc 
„brigada mărunțișuri“ a mi
liției e formată dintr-un căpi
tan (actorul Toma Caragiu), un 
plutonier (actorul Sebastian 
Papaiani) și un serg’ent-major 
(actorul Dumitru Furdui) plus o 
fermecătoare colaboratoare care 
are misiunea să acționeze în 
travesti (actrița Ioana Drăgan). 
în sfîrșit, în rolul șefului, ma
iorul-care conduce operațiunile 
și dirijează întreaga brigadă il 
vom revedea pe cunoscutul ac
tor de comedie, lurie Darie, de 
data asta într-un
rios.

Cum de obicei 
melor polițiste nu 
ră cu anticipație 
lăsăm regizorului 
gan, intacte, toate șansele unei 
agreabile surprize pe care ne 
promite să ne-o ofere la pre
miera anunțată pînă la slirșitul 
anului.

DIN PETRECERE ÎN PE
TRECERE. Maria Antoche 
(20 de ani) era gestionară 
la centrul de pîine din car
tierul Nicolae Bălcescu al o- 
rașului Roman. Numai că,

preferind petrecerile, ea a 
început să scoată bani din 
gestiune pentru chefuri, pen
tru îmbrăcăminte, pentru 
datoriile făcute cp aceste o- 
cazii. Zile întregi absenta de 
la centru lăsind cantități 
mari de piine să se strice 
în unitate. Controlul efec
tuat a constatat tă intre 20 
mai și 28 august 1970 ea a 
delapidat 8.400 lei,

rol foarte se-

și Televi- 
de muzică

ION MIHLJ

subiectul fil- 
se desconspi- 
preferăm să 

Mircea Dră-....
A apărut nr. 9/1970 
al revistei „Probleme 

economice

ISTORIA DIRECTORU
LUI. Miliția orașului Buzău 
a înaintat procuraturii dosa
rul privindu-l pe Mircea 
Mocanu, directorul Muzeului 
de istorie din localitate. A- 
vînd dreptul să achizițione
ze pentru muzeu obiecte de 
artă populară el a întocmit 
acte fictive de cumpărare 
însușindu-și 7 875 de lei. Cu 
ocazia unor expoziții a a- 
bandonat vitrine, panouri și 
alte obiecte cauzînd institu
ției un prejudiciu de aproa
pe 21 000 lei. Urmează să fie 
judecat pentru delapidare și 
neglijență în serviciu.

CIND SE TOARNĂ PE
TROL PESTE FLACĂRA... 
în timp ce pregătea minca- 
re la o lampă cu petrol, Na- 
talia Bălan, din Tîrgu-Fru- 
mos, s-a hotărîț să aprindă 
și lampa de luminat. Cum 
cea din urmă nu avea prea 
mult combustibil, N.B. după 
ce a aprins-o, a turnat pe
trol în rezervor. Cele două 
lămpi au explodat provo- 
cînd un incendiu, in care au 
luat foc hainele mamei și ale 
celor patru copii. Toți au 
fost internați la spital, unde 
unul din cei mici, Benone, 
a încetat din viață.

PLUSURI ! în urma con
troalelor repetate efectuate 
de miliția județului Bihor 
la centrele de contractare și 
achiziții pentru lină au fost 
înregistrate, în ultimele pa
tru luni, plusuri in gestiune 
de 417.524 lei.

„Brigada mărunțișuri“ intr-una din scenele filmului: lurie Darie, Ioana Dragau, Sebastian Papa- 
iani, Toma’Caragiu și Dumitru Furdui.

In curînd PE ECRANE
Fa“

scenariul : IOAN GRIGORESCU
regia : MANOLE MARCUS 

Cu : Mircea Albulescu, Maria Rotaru, Florin 
Gabrea, Ana Szeles, Jean Constantin, Camelia 
Zorlescu, Nineta Guști, Violeta Andrei, Matei 
Alexandru, Zephi Alșec, Rina Constantini, Ni
colae Praida Imaginea : ALEX. ÎNTORSUREANU 
aranjament muzical si sunet : ing. D. IONEȘCU 
decoruri : VIRGIL MOISE

producție a studiourilor poloneze

regia ; LECH LORENTOWICZ

cu : Wanda Neuman, Jadwiga Andrzewska, 
Edmund Fetting, Stanislaw Niwinski

producție a studiourilor Hungarofilm-Budapesta 

regia : FRIGYES MAMCSEROV

cu : Eva Ruttkay, Zoltan Latinovits, Attila Nagy, 
Andor Ajtay, Tamâs Major, Mariann Moor

„ROMÂNIA PITO
REASCĂ"

începi«! de vineri, sala de 
expoziții a I.R.R.C.S. din Capi
tală 'este gazda unui interesant 
salon de fotografii artistice — 
„România pitorească“ organizat 
de Oficiul Național de Turism 
în colaborare cu Asociația ar
tiștilor fotografi din România. 
Exponatele — peste 150 de foto
grafii alb-negru și color diapo
zitive, semnate de artiști foto
grafi profesioniști și amatori — 
oferă vizitatorilor imagini din 
zone" de mare atracție turisti
că ale țării.

Cu' ocazia vernisajului. au 
fost înmiriate premiile și disting ■„ 
țțile celei de-a' IU-â ediții _ a 
concursului 'de artă fotografică 
„România .pitorească“.

zitează în acesta din urmă îna
inte de a fi restituite unității , 
de tratament cu viteze de or
dinul nanosecundelor (o nano- 
secundă = o miliardime de se
cundă). în timp ce sînt efectua
te primele calcule, datele nece
sare continuării programului 
sînt transferate automat de la 
memoria centrală la antememo- 
rie. în felul acesta nu se pier
de deloc timpul. Performanțele 
gamei „370“ au devenit posibi
le datorită creării unor noi cir
cuite integrate (prezentate în 
fotografie) cu o mare siguranță 
de funcționare. O asemenea 
microplachetă de 3 mm3 con
ține 64 de circuite microscopice 
de memorizare. Rezultatele sînt 
exprimate cu ajutorul unei im- '•'< 
primante ultra rapide capabilă 
să bată 2 000 de rînduri pe mi
nut.

ARGOMAN SUPERDIABOLI-
CUL : rulează Ia Crîngași (orele 
15,30 ; 18 : 20,15).

SUNETUL MUZICII : rulează la
Patria (orele 9 ; 12.45 ; 16.30 ; 20,15).

l’ASARILE : rulează la Lucea
fărul (orele 8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18 45 ; 21,15), Festival (orele 9 ; 
11'45 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Grădina 
Festival (ora 19,30), Stadionul 
Dinamo (ora 19,30). Grădina Doina 
(ora 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,30: 10.45; 13.15; 16; 
18 30; 21).

PATRICIA ȘI MUZICA rulează 
la București (orele 9 ; 11,15 ; 13,45;
16.15 ; 18,45 ; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) Excelsior (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

INTILNIREA : rulează la Me
lodia (orele 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,15 ; 
21), Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20,15), Favorit (orele 10; 12.30;
15.30 ; 18 ; 20,30), Arenele Romane 
(ora 19,30).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

FRAGII SĂLBATICI : rulează la 
Central (orele 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16 45; 18,45; 20,45).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR ; ru
lează la Lumina (orele 9—&, în 
continuare . 18,30; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Doina (orele 11,30; 1J.45; 
16. 18,15; 20,30).

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30—15 30 în continua
re) FILME DOCUMENTARE 
SPORTIVE ROMANEȘTI (orele 
18,30—20,45 în continuare).

tNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Grivița (ore
le 10.30; 16; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20;) Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20), Grădina 
Unirea (ora 20,15), Unirea (ora 18).

MONȘTRII : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18). Grădina Buzești 
(ora 20.15).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20.30 
tn continuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Bucegi (orele 10; 15,45; 18), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20), 
Grădina Bucegi (ora 20.15).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Unirea (ora 15.30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Lira (orele 15.30; 
18). Grădina Lira (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Drumul Sării (orele
15.30 ; 17,45 ; 20), Rahova (orele 
15,30; 18) Grădina Rahova (orele 
20 >

INTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Giulești (orele 
15.30; 18: 20,30).

INTRUSA : rulează la Cotrocenl 
(ora 15,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Cotrocenl (orele 17,45; 20).

PETRECEREA rulează la Vol
ga (orele 16; 18,15; 20 30), Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Parcul
Herăstrău (ora 19 30).

AȘA AM VENIT: rulează la 
Viitorul (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Viitorul (orele 
15.30; 18).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Aurora (orele 9; 12; 
16: 19.30) Tomis (orele 9; 12,15;
15.30) , Flamura (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Aurora (ora 19), 
Grădina Tomis (ora 19).

AMBUSCADA : rulează la Mun. 
ca (orele 16: 18: 20).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Flacăra (orele 16 : 18 ; 20), Feren
tari (orele 15.30 ; 18 : 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Arta (orele 15,30: 18) Gră
dina Arta (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la VI- 
tan (orele 15,30; 18). Grădina Vi- 
tan (ora 20).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Progresul (orele 15.30; 18).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Ferentari (orele 15.30 ; 18 : 20,15).

D-ALE CARNAVALULUI : . ru
lează la Pacea (orele 15,30; 18 ; 
20.15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Progresul-Parc (ora 204.

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Cosmos (orele
15.30 : 18 : 20,15).

LALEAUA NEAGRĂ : rulează Ia 
Clnemateca-Union (orele 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

SlMBATA, 19 SEPTEMBRIE 1»7»

Teatrul Evreiesc de Stat : LUM- 
PACIUS VAGABUNDUS — ora 
19,30 ; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ 
— ora 19,30 ; (La Grădina Boema) : 
SONATUL LUNII — ora 20 ; Cir
cul „Humberto“ (Parcul de lingă 
HiDOdrom. Cal. Plevnei) : PRO
GRAMUL ATRACȚIILOR MON
DIALE — orele 16 și 20.
DUMINICA, 20 SEPTEMBRIE 197»

Teatrul „Ion Creangă“ (La Sala 
Palatului) : COMOARA DIN
INSULĂ (premieră) — ora 10,30 ; 
EMINESCU ȘI VERONICA __ ora
20 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
MAZEL-TOV — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică“ (Str. Academiei) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 
11 ; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ — 
ora 19,30 ; (La Grădina Boema) : 
SONATUL LUNII — ora 20 ; Cir
cul „Humberto“ (Parcul de lingă 
Hipodrom, Cal. Plevnei) : PRO
GRAMUL ATRACȚIILOR MON
DIALE — orele 16 și 20.

SIMBATA ÎS SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 16,00 Atletism (ziua a II-a).
— România — Elveția — Italia — 
Ungaria (masculin) ; — România
— Anglia — Ungaria (feminin). 
(Transmisiune de la Stadionul Re
publicii). • 17.00 Emisiune în lim
ba germană- • 18,00 Continuarea 
transmisiei de la întrecerile inter
naționale de atletism. • 19,20 1001 
de seri -r-. emisiune pentru cei 
mici. • 19,30 Telejurnalul de sea
ră. • 20,00 Tele-enciclopedia : • 
Monumentele Văii Nilului ; • 
Breviar ; • Karaté. • 21,00 Film 
serial : „Incoruptibilii“ — episodul

Regele șampaniei“. • 21,50 Bună, 
seara, fete ! Bună seara, băieți ! 
• 22,50 Telejurnalul de noapte. 
Telesport. • 23,05 Petrecere la... 
Bucur, cu Maria Pietraru, Nicolae 
Trofin, Ioana Cristea, Pușa Poe- 
naru, Benone Sinulescu, acom
paniat! de o formație condusă de 
Victor Predescu.

PROGRAMUL II
• 20,00 Chopiniana. (Momente din 
spectacolul Teatrului Academic 
de operă și balet din .Leningrad- 
Transmisiune de la sala Operei 
Române). 21,00 Film artistic : „Că
sătorie pripită ?“ — o producție 
a studiourilor din R. P. Ungară-
• 22,15 Film serial : „La fiecare 
kilometru“ (episodul al X-lea).

DUMINICĂ 20 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 9,00 Matineu duminical pen
tru copii și școlari. Noile aven
turi ale echipajului Val Vîrtej 
..Fantoma feniciană“. • 10,00 Via
ța satului. • 11,15 în reluare la 
cererea telespectatorilor. Selecți- 
uni din concertul susținut de Sal
vatore Adamo la București. • 
12.00 De strajă patriei. • 12.30 E- 
misiunea în limba maghiară. • 
14,15 Cuplajul interbucureștean la 
fotbal : Progresul-Dinamo și Stea- 
ua-Rapid. • 18.00 studioul _,N“. e 
19,30 Telejurnalul de seară. • 20.00 
Pe strune de vioară. • 20,25 Croa
zieră de iarnă. (Ecranizare a stu
diourilor britanice, după o nu
velă de Somerset Maugham). • 
21.00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Filarmonicii ,George E- 
nescu“. • 22,15 Telejurnalul de 
noapte. Sport. • 22,40 Recital Do
rin Anastasiu.

PROGRAMUL II
• 20.00 Film artistic. Roata 

vieții. • 21,50 Arte frumoase. o 
22,05 Buletin de știri. • Film se
rial. Reluarea episodului de sîm
bătă seara.
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Mureș

(Vr'mare din pag. a l-a)

(Urmare din pag. I)

de faianță și gresie a combi
natului, 
formați 
timente 
bricație, 
lărgi gama 
construcții, 
țării în perioada actuală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează colectivului Combi
natului chimic din Tîrnăveni 
calde felicitări pentru spiritul 
de abnegație de care dă do
vadă în rezolvarea sarcinilor 
prezente și de viitor ale aces
tei mari întreprinderi.

Colectivul de conducere 
combinatului, muncitorii 
angajează să nu precupețeas
că nici un efort pentru ca o- 
biectivele ce le revin în 
drul noului plan, cincinal 
fie îndeplinite exemplar.

La plecarea din Tîrnăveni, 
locuitorii orașului aduc mul
țumirile lor călduroase con
ducerii partidului și statului 
pentru grija și ajutorul acor
dat în zilele de grea încerca
re din luna mai, pentru șter
gerea rănilor pricinuite de 
inundații și revenirea la nor
mal a vieții în toate compar
timentele ei. Se aud urări în 
cinstea Partidului Comunist 
Român, se scandează cu căl
dură P.C.R. — Ceaușescu, 
Ceaușescu — P.C.R.

De la Tîrnăveni oaspeții 
s-au îndreptat spre îngrășățo- 
ria de bovine aparținînd 
treprinderii agricole de 
din Iemut. Este o mare 
modernă unitate de creștere 
și îngrășare la scară industria
lă în sistem intensiv a vițeilor 
de la vîrsta de 7—15 zile.

Aici, în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au 
venit Ion Teșu, adjunct al 
ministrului agriculturii și sil
viculturii, ing. Ioan Șzilagyi, 
directorul complexului, spe
cialiști ai întreprinderii. în 
fața unor planșe se prezintă 
date cu privire la baza mate
rială a complexului, organiza
rea producției, realizările ob
ținute. Activitatea întreprinde
rii se desfășoară în 5 ferme 
de producție din care 3 ferme 
cu profil de creștere și îngră
șare a taurinelor tinere, o fer
mă profilată pe asigurarea ba
zei furajere cu o suprafață a- 
rabilă de 721 ha și o fermă in
dustrială pentru producerea 
nutrețurilor combinate cu 
capacitate de producție 
25 000 tone anual.

în cursul vizitei se dau 
formații detailate asupra 
pacității de adăpostire a com
plexului (8 400 locuri), asupra 
tehnologiei care permite ca în 
cursul unui an de producție 
să se obțină 9 600 viței îngră- 
șați precoce de la greutatea 
de 45 de kg pînă la 350 kg în 
timp de maximum 300 zile.

La complexul Iernut. unde 
sînt aduși vițeii din 29 uni
tăți I.A.S. din iudețele Mureș, 
Cluj, Bistrița-Năsăud, Sibiu și 
Alba, s-a reușit ca prin măsu
rile de organizare a producți
ei, prin soluțiile adoptate să 
se reducă consumul de fura
je. prețul de cost pe kilogra
mul de carne, precum și îm
bunătățirea calității cărnii. 
Totodată, s-a asigurat înlocui
rea în furajare a laptelui de 
vacă c'i substituienți de lapte. 
Specialiștii complexului pre
zintă. de asemenea, ca ne o 
realizare importantă dotarea 
cu utilaje de concepție și fa
bricație exclusiv românească, 
adoptarea unor soluții origi
nale care au oermis obținerea 
unor economii considerabile 
precum si reducerea forței de 
muncă. Un îngrijitor la 800 de 
viței este unul din rezultatele 
la care s-a ajuns prin mecani
zarea principalelor operații 
de îngrijire a animalelor. Toa
te acestea au permis ca în al 
doilea an de producție la ca
pacitate integrală să se reali
zeze un beneficiu de 3 105 000 
lei, planul de venituri și chel
tuieli încheindu-se în primul 
semestru cu rezultate favo
rabile.

Se vizitează complexul. Pe 
parcurs, 
Ceaușescu 
deaproape 
organizată 
țiile pe care complexul le are 
ou unitățile furnizoare, de so
luțiile folosite care au permis 
ca această unitate să echivale
ze și chiar să depășească rea
lizările unor unități similare 
din țară.

Tovarășul Ceaușescu aprecia
ză eforturile depuse de specia
liști, eficiența unora dintre 
soluțiile adoptate și recomandă 
ca în extinderea întreprinde
rilor de felul celor de la Ier
nut să se aibă în vedere reali
zarea treptată a construcțiilor 
In funcție de posibilitățile ma
teriale și financiare. De ase

oaspeții sînt 
asupra noilor
asimilate în 
produse care 

materialelor 
atît de necesare
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75 de perechi in cazul amintit 
— este refuzată, totuși, total. Va 
fi trimisă, frumușel, Înapoi fur
nizorului. „Să facă el cu ea ce-o 
vrea. Nouă așa marfă nu ne tre
buie“. Alți bani pierduți, altă 
distracție.

— Există totuși, știm, contro
lori interfazici...

— Ce pot face eu ? replică Ion 
Lazăr, controlor la secția croit. 
După ce controlez cele 1 000 pe
rechi fețe, după ce dau înapoi, 
să zicem, tinerilor Ioana Negoi- 
ță, Ion Aga, Cornelia Diculescu 
o parte din ele, să-și remedieze 
singure greșelile de croit și deci 
sînt cu inima împăcată, mâ tre
zesc că-mi vine în atelier un 
muncitor de la pregătit-cusut 
(operații care urmează în flux) 
și-și ia singur o pereche de fețe 
pe care încă nu le-am verificat.

— Se utilizează și astfel de 
procedee ?

— Se mai întîmplă — mărturi
sește senină maistra Elena Vi- 
șan de la atelierul menționat. 
Cineva, hai să spunem și un 
nume. Viorica Iorga — n-a fost • 
atentă și a stricat o pereche de 
fețe. Se duce și-și ia altele...

rului). Apariția lor poate fi 
însă prevenită. Cum ? Dacă 
atenția maiștrilor este îndreptată 
permanent asupra modului în 
care fiecare muncitor își execu
tă sarcinile primite. Legătura 
între disciplină și calitate este 
evidentă.

Oprindu-ne asupra modalită
ților pe care organizația IT T.C. 
găsește potrivit să le utilizeze 
pentru ca fiecare tînăr să dea 
produse de calitate vom fi obli
gați să recunoaștem că, în acest 
domeniu, nu prea există motive 
de satisfacție.

— Șefa comisiei social-profe- 
sionale — ne spune secretarul 
comitetului U.T.C. coordonator 
— tovarășa Georgeta Burduf, 
vine prin secții, întreabă cum 
mai merge treaba, stă de vorbă 
cu tinerii indisciplinați. Cazu
rile ieșite din comun le popular’- 
zăm la stația de radioamDlifi- 
care.

— Cînd a fost ultima emisiu
ne de acest gen ?

— ...prin martie. De asemenea, 
la ziarul uzinal avem o rubri
că. în iulie am abordat aspec
tul. Exemple pozitive, exemple 
negative.

— Și altceva ?

TD K

o 
de

in- 
ca-

tovarășul Nicolae 
se interesează în
de modul cum este 
producția, de rela-

menea, pornind de la experi
ența: existentă în alte județe 
ale țării, printre care județul 
Argeș, privind colaborarea în-- 
tre întreprinderile agricole de 
stat și cele cooperatiste, reco
mandă să se folosească toate 
mijloacele pentru ca această 
colaborare să fie cît mai rod
nică, să ducă la creșterea pro
ducției animaliere, la satisfa
cerea tot mai bună a cerințe
lor populației, la cointeresarea 
țăranilor cooperatori.

De la Iernut se pleacă spre 
Tg. Mureș. Se străbat locali
tățile.. Cipău, Ogra. Sîntpaul, 
Ungheni, Cristești — co
mune aflate în Lunca Mure
șului și care, au avut de su
ferit de pe urma inundații
lor. în scurt timp ele și-au 
reluat activitatea normală. 
Multe din casele ' deteriorate 
au fost reconstruite în între
gime. în locul celor distruse- 
de furia apelor au apărut, cu 
ajutorul acordat de stat, prin 
munca, harnică și tenace a oa
menilor. construcții noi, mai 
solide și mai frumoase.

De o parte și de alta a șo
selei se întind lanuri de po-‘ 
rumb. La intrarea în comuna 
Ogra, șj apoi la hotarul comu
nei Ungheni, se fac scurte po
pasuri. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu intră în lanurile de 
porumb, discută cu specialiș
tii despre perspectivele recol
tei.

Pe tot parcursul drumului, 
mii și mii de locuitori — ro
mâni și maghiari — au ieșit 
să salute pe secretarul gene
ral al partidului. Ei flutură 
stegulețe, buchete de flori. 
Desprindem din mulțimea i- 
maginilor, care exprimă bu
curia, stima locuitorilor aces
tor meleaguri pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
una deosebit de Semnificati
vă : un grup de tineri elevi ai 
școlii din localitate, scrisese pe 
o mare pancartă cuvintele 
„Ceaușescu — viitorul“. Ele 
sintetizează miriunat încrede
rea poporului, tineretului pa
triei. în cel care, în fruntea 
conducerii partidului, militea
ză cu neobosită dăruire, pen
tru ca luminosul țel, mărețul 
program adoptat pentru înflo
rirea continuă a patriei socia
liste să se realizeze pe deplin.

Conducătorii de partid și 
de stat intră în oraș prin 
noua zonă industrială domina
tă de Combinatul de îngrășă
minte azotoase. Fabrica de 
pielărie și mănuși, întreprin
derea de utilaje pentru indus
tria ușoară, Uzina 
tehnica“ — toate 
în ultimii ani.

Aici, la intrarea 
mii de cetățeni fac 
lui general al
emoționantă primire. Tovară
șul Vasile Rus, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Tg. Mureș, adresează 
o urare de bun venit. Zeci 
de tineri și tinere oferă bu
chete de flori. O fanfară in
tonează Imnul de stat. Garda

„Metalo- 
construite

în oraș, 
secretaru- 

partidului o

timpul vizitării I.A.S. Iemut
formată din miili-de onoare, 

tari, membri ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașa
mentele de pregătire militară, 
prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda 
onoare. Din mulțime 
aud puternice urale și ova
ții : „P.C.R., Ceaușescu“,
„Ceaușescu și poporul“.

Oaspeții vizitează în conti
nuare întreprinderea „Meta- 
lo-tehnica“, unitate profilată 
pentru construcția de mașini 
destinate sectoarelor de tri
cotaje și confecții. Conducăto
rii ■ de partid și 'de stat sînt 
salutați de Ion Crăciun, mi
nistrul industriei ușoare, și de 
colectivul de conducere al în
treprinderii.

însoțiți, de directorul între
prinderii, Aron Peto, oaspeții 
străbat principalele secții de 
producție. Pe parcurs sînt 
informați că această unitate 
a cunoscut o dezvoltare con
siderabilă în actualul plan 
cincinal, volumul producției 
globale sporind de 25 de ori ; 
ea realizează în prezent 47 
tipodimensiuni de 
pentru tricotaje și confecții, 
multe din acestea concepute 
de specialiștii întreprinderii.

Pretutindeni, muncitorii în
treprinderii, specialiștii, fac o 
primire caldă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a 
prezență în mijlocul 
velor de muncă din 
colțuri ale patriei 
mărturisește legătura 
dintre partid și popor, preo
cuparea statornică a condu
cătorului partidului nostru de 
a cunoaște nemijlocit stadiul 
de dezvoltare al economiei, 
ritmul îndeplinirii sarcinilor 
stabilite, de a realiza o am
plă consultare asupra soluții
lor ce urmează, să fie adopta
te pentru ca fiecare colectiv 
să obțină cît mai multe și mai 
mari izbînzi în munca lor.

Tovarășul Ceaușescu se o- 
prește în repetate rînduri în 
mijlocul grupurilor de munci
tori, strìnge mîinile priete
nești ce i se întind de pretu
tindeni, se interesează 
munca oamenilor, de 
lor. Și pretutindeni 
nim aceleași gînduri,. aceeași 
voință — de a face totul pen
tru ca înțeleptul cuvînt al par
tidului să devină fapt.

în hala de montaj general, 
conducătorii de partid și de 
stat se întrețin cu proiectanții 
întreprinderii asupra caracte
risticilor tehnice ale unor ma
șini. Este apreciată invenția 
inginerului Filep Emod dato
rită căreia, cu ajutorul unui 
aparat special, se determină 
temperatura caracteristică a 
oțelurilor folosite în construc-

de
se

utilaje

cărui 
colecti- 
diferite 
noastre, 
strînsă

de 
viața 
întîl-

ția utilajelor pentru industria 
textilă. De altfel, ca urmare 
a inovațiilor, raționalizărilor 
și invențiilor, rezultate ale cer
cetării proprii, colectivul a 
obținut economii în valoare de 
3 milioane lei.

Tot aici, oaspeților li se pre
zintă cîteva din utilajele rea
lizate de întreprindere și care 
urmează a fi prezentate la 
apropiatul tirg internațional 
de la București. Se apreciază 
calitatea și randamentul unor 
mașini de cusut pentru con
fecții, pielărie, mașini de'trico- 
tat, războaie de țesut, unele 
solicitate și la export, produse ■ 
de întreprinderea vizitată sau 
de întreprinderi situate in a- 
ceastă zonă industrială a ora
șului. De asemenea, sînt pre
zentate unele produse realizate 
de elevi ai școlii profesionale 
care funcționează pe lingă în
treprindere. Tovarășul 
Ceaușescu recomandă ca in 
procesul de învățămint să se 
pună un mai mare accent pe 
însușirea meseriei, pe proble
me tehnice, să se înlăture pa
ralelismele rezultate din co
pierea profilului școlii de cul
tură generală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează despre mo
dalitățile de cooperare 
dintre întreprinderi si măsu
rile luate pentru specializarea 
lor. subliniind importanța a- 
cestor măsuri pentru creșterea 
productivității muncii, per
fecționarea producției și spo
rirea calității produselor.

Gazdele informează că uzi
na va cunoaște în anii urmă
tori o nouă dezvoltare atît in 
ce privește volumul produc
ției, cit și diversificarea ] 
duselor. Se află în curs 
construcție o nouă hală 
montaj cu o suprafață 
5 800 mp. care va permite 
bricarea unor noi mașini 
utilaje necesare unităților 
dustriei textile din țara noas
tră.

Secretarul general al parti
dului. apreoiază pozitiv efor
turile depuse de colectivul 
uzinei, felicită călduros 
muncitorii și specialiștii 
aici pentru realizările obținu
te, adresează celor 
urări de sănătate și 
cese.

Coloana mașinilor 
apoi artera principală a 
chiului și frumosului 
transilvănean, municipiul Tg. 
Mureș ...Mii și mii de oameni 
cu flori și stegulețe, scandează 
numele partidului, al patriei, 
al secretarului general al par
tidului. Ei sînt mîndri de rea
lizările ce le-au obținut, sînt 
bucuroși să arate oaspetelui 
scump că, prin munca, prin 
dăruirea lor au înălțat în anii 
socialismului un oraș tînăr și 
puternic, cu o viguroasă in
dustrie, cu o bogată bază ma
terială destinată dezvoltării 
învățămîntului și culturii. în-

frățiți de idealul comun al 
slujirii patriei, al înfăptuirii 
neabătute a programului par
tidului, oamenii muncii din 
oraș, indiferent de’ naționali
tate, dezvoltînd tradițiile se
culare ale prieteniei și muncii 
comune, și-au făurit o viață 
nouă, trăiesc într-un climat 
generos de muncă, de afir
mare plenară a personalității 
umane: Egali. în drepturi, ani
mați de dorința fierbinte . .de 
a înfăptui cuvîntul partidului 
ei înscriu, alături dp. întregul 
popor, glorioase -pagini de ac
tivitate creatoare și eroism în 
istoria acestor ani de avint 
creator. în numele realizărilor, 
al vieții libere și demne pe 
care o duc au rostit cu emoție 
cuvintele săpate adine în 
inimi și . conștiințe : „P.C.R.“, 
„Ceaușescu“.

Ultima unitate vizitată ieri 
în județul Mureș, a fost Com
plexul de selecție și testare 
pentru porcine al întreprinde
rii agricole de stat din’comu
na Gornești. Această unitate 
este creată în scopul creșterii 
jtnor animale de elită nece- 

. sare sporirii efectivului de por
cine de rasă superioară, atît 
în unitățile agricole de stat 
cît și în cele cooperatiste.’

în fața unor grafice de pro
ducție, directorul complexului, 
ing. Ion Lupu, informează pe 
oaspeți că această întreprin-

prezenți 
noi suc-

străbate
ve- 

centru

Pe fondul carențelor
5

disciplinare se conturează
in- 

rasă 
plan

fie

vizitei, se
al partidului 
ia toate mă-

dere în care știința se împle
tește la modul cel mai strîns 
cu interesele producției, are 
o capacitate de 26 000 de ca
pete și livrează anual unități
lor de specialitate din țară 
3 000 de vieruși și 7 000 de 
scrofițe pentru reproducție 
din cele mai bune rase. Se 
relevă, de asemenea, experien
ța căpătată de această unitate 
în îngrășarea animalelor prin 
cele mai moderne procedee.

Explicațiile date de direc
torul complexului din Gor
nești, sînt completate de ad
junctul ministrului agricultu
rii și silviculturii. Ion Teșu, 
cu prezentarea unei situații pe 
țară a creșterii pe scară 
dustrială a porcinelor de 
superioară. în următorul 
cincinal urmează să mai
construite încă patru asemenea 
complexe în diferite zone 
pentru a se asigura necesarul 
producției porcinelor de rasă 
superioară.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat vizitează cîteva hale ale 
complexului, primind pe par
curs explicații cu privire la 
procedeele tehnologice folo
site, la rezultatele cercetări
lor științifice, precum și la 
perspectivele de dezvoltare ale 
complexului.

în încheierea 
cretarul general 
recomandă să se
șurile pentru a se realiza in
tegral investițiile alocate dez
voltării acestui sector atît de 
important, pentru a se gene
raliza experiența bună exis
tentă în această unitate și a 
se face totul în vederea am
plificării ei. adresează tot
odată felicitări specialiștilor 
complexului pentru rezulta
tele obținute, urîndu-le ca, 
prin intensificarea eforturilor 
întregului colectiv, să le a- 
dauge altele noi, pe măsura 
posibilităților și capacităților 
de care dispun.

Seara tîrziu, coloana mași
nilor s-a înapoiat în Tg. Mu
reș, oaspeții, fiind întâmpinați 
cu aceeași căldură, și. dragoste 
de localnicii care au ținut 
să-și exprime încă o dată gîn- 
durile și sentimentele lor cal
de, mulțumirea pentru ceea ce 
partidul a făcut și face în 
scopul dezvoltării armonioase 
a tuturor regiunilor țării, a- 
probarea deplină față de po
litica internă și externă a par
tidului, respectul și stima față 
de conducerea sa, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în ju
dețele țării continuă.

abaterile de la calitate

Ce rost mai au atunci contro
lorii de vreme ce oricum,, ori
cine poate să le ignore: munca, 
să-și acopere propriile defici
ențe așa cum le trece prin min
te, provocînd altele și mai în
semnate. Dacă' „stratagema“ se 
repetă și de la tălpuit-finisat, în 
sens invers este limpede cît de 
eficient devine controlul interfa- 
zic. S-au pus niște bariere în 
calea apariției derogărilor cali
tative — în intenție, desi
gur oportune, numai că prac
tic ele pot fi desființate. Și 
dacă ar fi vorba numai de atît. 
Dar — ține să precizeze tovară
șul Ion Șerbănescu, datorită 
lipsei de materiale apar destul 
de frecvent încetiniri ale ritmu
lui de lucru într-o perioadă, ur
mate apoi de asaltul pentru re
cuperarea timpului pierdut. 
Toată lumea se zorește, toți 
caută, de bine, de rău, să salveze 
planul. Firesc în aceste condiții 
cantitatea și nu, calitatea este cea 
care primează. Pe acest fundal 
se grefează, fără ca nimeni să 
intervină, acte de indisciplină 
ca cel întîlnit de noi. lată-1. 
Tocmai închisesem ușa atelieru
lui de finisat. Pe scări, așezat, 
un tînăr — Stan Costel — trage 
tacticos dintr-o țigară.
. — A ieșit să mai ia puțin aer 

îi motivează prezența tovară
șul loan Neg, secretarul co
mitetului coordonator U.T.C.I De 
altfel maiștrii le permit, pe bună 
dreptate, să mai lașe și ei lu
crul, vreo 15—20 de minute și să 
se odihnească.

Justificat, nu ? însuși secreta
rul comitetului coordonator a- 
probă așadar, fără nici o reti
cență o încălcare flagrantă a 
disciplinei deși ar fi în drept să 
o sancționeze. Faptul vizează 
însă și un alt aspect : responsa
bilitatea conducătorilor locurilor 
de muncă, mai exact a maiștri
lor. Datorită volumului mare de 
verificări pe schimb — în condi
ții normale peste 1 000 perechi 
pantofi pe schimb, alteori și mai 
mult — pe care trebuie să le 
facă controlorii, oricît de exi- 
genți ar fi, le pot scăpa din ve
dere anumite mici defecte (care 
fac apoi obiectul unui refuz, 
justificat din partea beneficia-

— Altceva...
Punctele de suspensie ne scu

tesc de comentarii suplimentare. 
Fabricii „Flacăra roșie" din 
București i se returnează, lunar, 
importante cantități de încălță
minte. Am căutat să deslușim 
cîteva din cauzele care concură 
la apariția derogărilor de la 
calitate. Am insistat mai mult 
asupra disciplinei în producție. 
Opțiunea ne-a fost determinată 
de aceea că în condițiile unui 
proces de fabricație pe bandă 
ea reprezintă un element de * 
care trebuie să se țihă seama în 
mod special. Constatările — ig
norarea controlului tehnic de 
calitate, părăsirea nejustificată 
a locului de muncă, executarea 
de mîntuială a operațiilor, lip
sa de supraveghere din partea 
maiștrilor. recomandă actele 
de indisciplină ca un principal 
punct nevralgic din întreprinde
rea la care ne referim. Lucru
rile se cunosc. Dar se lasă în 
voia lor. Comitetului U.T.C. co
ordonator nu-i spune oare nimic 
cantitatea de 51 468 perechi pan
tofi refuzate în 8 luni? Nu afir
măm că numai de intervenția 
sa depinde bunul mers al lucru
lui. Este de la sine înțeles că 
din partea conducerii tehnico- 
administrative se așteaptă mă
suri ferme pentru mai buna a- 
provizionare a locurilor de mun
că, pentru ridicarea . calificării 
muncitorilor. Asta însă nu în
seamnă că organizația U.T.C., 
comitetul său coordonator să ră- 
mînă în espectativă, că nu tre
buie să caute, prin mijloacele 
specifice să dea un impuls în 
obținerea unor produse de cali
tate cît mai bune. Bilanțul în
cheiat la sfîrșitub lunii august 
nu are darul să bucure pe ni
meni. Ce se așteaptă, așadar, 
pentru a se acționa în vederea 
optimizării lui ?

Au îndeplinit

pro •

In incinta întreprinderii „Metalotehnica“ din Tg. Mureș

planul cincinal
ÎNTREPRINDEREA MI

NIERĂ DIN BOCȘA este 
a treia mare unitate indus
trială din județul Caraș- 
Severin care anunță înde
plinirea înainte de termen 
a prevederilor 
cincinal, la producția 
bală. Acest succes ai 
nerilor este rezultatul 
surilor aplicate pentru 
dernizarea procesului 
producție și ridicarea ran
damentului muncii pe post, 
extinderea unor noi pro
cedee tehnice de extracție 
și de prelucrare a minereu
rilor. Pe această bază, pro
ductivitatea muncii a înre
gistrat o creștere de peste 
K la sută.

planului 
glo- 
mi- 
mă- 
mo- 

de

UNITĂȚILE INDUS
TRIEI LOCALE BOTOȘA- 
NENE au îndeplinit inte
gra] sarcinile de plan ce le 
reveneau în actualul cinci
nal. Succesul are Ia bază o 
mai bună organizare a 
muncii, folosirea judicioa
să a capacităților de pro
ducție, utilizarea cu maxi
mum de eficiență a timpu
lui de lucru.

Pe baza rezultatelor _ de 
pînă acum, pină la sfirșitul 
anului industria locală a 
județului Botoșani își va 
întregi bilanțul cu o pro
ducție peste prevederile 
inițiale de 23 milioane că
rămizi, mobilă în valoare 
de 4 milioane Iei. însemnate 
cantități de materiale de 
construcții.

(Agerpres)
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CIBINIUM'70

Interviul nostru cu 

prof. AUREL COTU, 
vicepreședinte al Comitetului 

județean de cultură și artă 

Sibiu .âur-

deosebire. Duminica inaugurală 
a festivalului va găzdui concer
tul coral-simfonic susținut de 
corul „Gheorghe Dima“, corul 
sindicatului învățămîntului și fi
larmonica sibiană. Uvertura AL- 
MA MATER de Gh. Șoima, în 
primă audiție, Cantata jubiliară 
pentru solist, cor și orchestră, lu
crări dirijate de Gheorghe Șoi
ma și respectiv Henri/ Selbing, 
artist emerit, vor alcătui acest 
program. Luni, în cadrul concer
tului simfonic dat de orchestra 
filarmonicii, iubitorii de muzică 
îl vor putea asculta pe Ivnj 
Gitlis (Israel) interpretând Con
certul pentru vioară și orches
tră nr. 1 in Re-major de Paga- 
nini, iar miercuri un Concert de 
muzică de cameră susținut de 
orchestra camerală Gasparo da 
Salo din Italia. Corul Bach, îm-

REP. : Programul mai cuprin
de și. alte manifestări deosebit de 
promițătoare Ia care v-aș ruga 
să vă referiți.

— Seria spectacolelor drama
tice va fi inaugurată cu premie
ra Răzbunarea sufleurului de 
Victor Ion Popa, în interpreta
rea secției române a Teatrului 
de stat din Sibiu, în regia lui 
TIanns Schusching; o altă pre
mieră, un montaj realizat de 
Christian Maurer, „Baladă și 
cîntece de lume“, va fi susținută 
de actorii secției' germane a ace
luiași teatru în timp ce vineri, 
cei prezenți la manifestările cul- 
tural-artistice ale acestui festival, 
vor putea viziona o altă pre
mieră — „Ploșnița“ de Vladimir 
Maiacovski — în regia lui An
drei Zaharia. Considerăm ca mo
mente deosebit de atractive în 
programul ediției din acest an

zitarea muzeelor etnografice 
cadrul excursiei organizate 
Mărginimea. Sibiului, inaugura
rea muzeului din Boita, pro
gramul susținut de orchestra <’ 
muzică populară Cindrelul ca și 
dansurile formației „Junii Sibiu
lui“.

REP : Probabil că pro
gramul festivalului cultural-ar
tistic „Cibinium ’70“, care se va 
bucura și de participarea a nu
meroși specialiști a rezervat spa
ții din program și unor s 
oane.

în I 
în I

ro- E 
de I
si ■

I
I

Concursul șiFestivalul,,George Enescu“

Duminică. Sibiul, străvechi 
focar de cultură, va găzdui cea 
de-a treia ediție anuală a festi
valului cultural-artistic „Cibi- 
nium’70“. De-a lungul celor 8 
zile, Sibiul va reuni astfel ma
nifestări cultural-artistice de 
prestigiu care, prin proporțiile 
interesului ce-1 vor stîrni, se vor 
înscrie în agenda culturală a 
țării. Din dorința de a informa 
pe cititorii noștri despre acest 
eveniment, despre specificul și 
proporțiile sale, ne-am adresat 
profesorului AUREL COTU, 
vicepreședinte al Comitetului 
județean de cultură și artă Si
biu.

— In acest an, festivalul Ci- 
hinium, bogat în manifestări ar
tistice și culturale ca și în edi
țiile precedente, va exprima po
tențialul artistic al municipiului 
Sibiu oferind participanților, cu 
preponderență, manifestări mu
zicale susținute de instituții ar
tistice și formații cunoscute cum 
sînt Filarmonica de stat din Si
biu, corul „Gheorghe Dima“, co
rul Bach, corul de cameră al ca
sei de cultură. Muzica folclorică 
autentică va fi ilustrată în cadrul 
unui spectacol în aer liber ne 
lacul din parcul etnografic din 
Dumbrava Sibiului, unde se vor 
întrece formații de prestigiu.

REP. : — Fiind de cîteva zile

simpozi- I
— Desigur. Una dintre cele _ 

mai importante întâlniri ale celor I 
interesați de instrumentele mu- ■ 
zicale populare va beneficia de 
comui 
riu Alexandru, 
Florin Georgescu „Despre unele 
aspecte inovatoare în practica 
muzicii populare instrumentale",

> populare va oenețicia iw _ 
nicările profesorului Tibe- I 
Mexandru, ale conf. univ. ■

I

ÌN CENTRUL^
UNIVERSITAR 

IAȘI

Din albumul concertelor 
săptăniînii trecute : Filar
monica din Cluj, acompa- 
niindu-l — sub bagheta lui 
Emil Simon — pe cunoscutul 
violonist Wolfgang Schnei
derhan, care a interpretat 
Concertul în mi minor pen
tru vioară și orchestră de 
F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Foto : EDMUND HÖFER

Un eveniment 
cultural-artistic 

de prestigiu

profesorul sibian Gheorghe Bog- I 
dan, „Ansamblul de fluiere din

mișcarea artistică de a- 
etc. Prezența unora din- 
mai renumiți meșteri 

prilejui o întâlnire cu et- 
în cadrul simpozionu- 

„Tradiții
în meșteșugul 

In încheiere, vreau 
mărturisire. Organi- 

s-au străduit ca nOua

I

în municipiul dv. am putut ad
mira un bogat material propa
gandistic, executat în condiții 
poligrafice excepționale. V-am 
rămîne îndatorați dacă veți avea 
amabilitatea să lecturăm împre
ună programul zilnic al acestor 
manifestări.

— Așa cum spuneam, față de 
anul trecut, cind manifestările 
erau dominate de spectacole 
dramatice, în acest an festivalul 
nostru se recomandă ca. o ediție 
în care muzica se reliefează cu

preună cu orchestra Filarmonicii 
noastre, va susține joi un con
cert coral-simfonic în care 
piesa de rezistență va fi orato
riul pentru soliști, cor și orches
tră Acis și Galathea de Händel, 
în sfîrșit, duminică în sala ba
roc a Muzeului Brukenthal, co
rul de cameră al casei de cul
tură a municipiului Sibiu, lau
reat al celui de-al IX-lea concurs 
republican al formațiilor artistice 
de amatori, va susține un concert 
de muzică de cameră.

deschiderea târgului concurs al 
olarilor organizat în colaborare 
cu UCECOM la care vor parti
cipa artizani din județele Argeș, 
Bihor, Cluj, Hunedoara, Ilfov, 
Mureș, Maramureș, Olt, Pra
hova, Suceava și Vîlcea, deschi
derea expoziției de instrumente 
muzicale populare, deschiderea 
expozițiilor cu vînzare în aer 
liber, a lucrărilor de pictură 
grafică, artă decorativă aparți- 
nînd artiștilor plastici sibieni, vi-

Jina și 
matori" 
tre cei 
olari va 
nografi
lui avînd ca temă 
și continuitate 
olăritului“, 
să fac o 
zatorii s-au străduit ca 
ediție să fie mult mai bogată și 
mai complexă în manifestări 
atât cultural-artistice cit și de 
metodologie și teorie vizînd pe 
lingă calitatea manifestărilor și 
necesitatea ridicării și omogeni
zării mișcării artistice de amatori 
din județul nostru. Totodată, a- 
ceastă ediție trebuie să devină 
pentru activul mișcării cultu
rale din județul nostru un model 
în organizarea de astfel de fes
tivaluri la nivel local și cu spe- 
cificuri diferite în diverse locali
tăți ale județului Sibiu.

V. TIMIȘANU

I
I
I
I
I■
I
a

I
I

OCTOMBRIE
SE APROPIE

CONSTRUCTORII SÀ
GRĂBEASCĂ PASUL!

I

In centrul universitar Iași, 
unde învață peste 20 000 de 
studenți, pregătirile pentru des
chiderea cursurilor universita
re sînt în plină desfășurare. 
Primele mărturii ale acestor 
preocupări le-am întîlnit în la
boratoarele facultăților, unde 
cadrele didactice și șefii de lu- 
cfări practice sînt preocupați 
pentru amenajarea laboratoare
lor și sălilor de lucrări practice.

Numai la Institutul politeh
nic, cele peste 50 de laboratoa
re au fost deja amenajate 
completate cu noi instalații 
aparate care însumează 
un milion de lei. Printre 
ratoarele modernizate în 
an se numără în primul 
cele de chimia compușilor 
cromoleculari, ale facultății 
de chimie industrială și cele 
de statică și rezistența materia
lelor, ale facultății de construc
ții, unde s-a mărit și numă
rul sălilor de studiu. De ase
menea, pe lîngă aparatele și 
instrumentele primite în acest 
an, cadrele didactice împreună 
cu studenții, au realizat și pus 
la punct pentru sălile de lucrări 
practice, o serie de instalații 
executate în timpul verii. Am 
putut vedea cîteva dintre -a- 
cestea în laboratorul de fizică 
atomică și nucleară de la Uni
versitatea „Alexandru Ioan 
Cuza“. De altfel, în fiecare an 
sînt confecționate în atelierele 
institutelor de învățămînt su
perior din Iași o serie întreagă 
de instrumente care, dacă nu 
se ridică la valori mari, sînt 
tot atît de necesare studenți
lor. Și pentru a ilustra preocu
pările din ultimul timp în ceea 
ce privește autodotarea labora
toarelor. vom aminti că labo
ratorul lingvistic al Universită
ții, unul dintre cele mai mo
derne din țară, a fost construit 
prin contribuția cadrelor didac
tice de specialitate. Acum labo
ratorul poate satisface cerințe
le. cele mai moderne ale predă
rii limbilor străine. Pentru vi
itor se intenționează mărirea 
capacităților sale, atît prin a- 
cordarea unui spațiu corespun
zător, cit și prin dublarea nu- 

și

Și
Și peste 

labo- 
acest 
rînd 
ma-

• Practica autodotârii 
laboratoarelor a intrat

în circuit
• începe anul univer
sitar cu 60 la sută din

cursuri editate ?
• Căminele în mare 
sînt gata, dar mai sînt

și restanțe

După Szeryng, cvartetul „Juil- 
liard“, Rampal, este foarte greu 
să mai poți găsi cuvintele ca
pabile să contureze arta lui Msti- 
slav Rostropovici, — „vulca
nicul Rostropovici“ cum îl nu
mea Dm. Șostakovici, violoncelis
tul care prin frumusețea tonului, 
impecabila tehnică, consistență 
stilistică și-a asigurat un loc u- 
nic în galeria marilor interpreți 
contemporani.

Stăpîn al unor colosale energii, 
Mstislav Rostropovici învinge ori
ce probleme tehnice și se dedică 
doar substanței muzicale. .Intr-o 
partitură ca aceea a Concertului 
în Do major de Haydn am regă
sit zeci de elemente neștiute, noi 
sensuri pentru o serie de imagini 
sonore.

Telurica forță a lui Rostropo
vici este vizibilă în orice măsură.

In unele momente, depărtate 
de liniștea și echilibrul haydnian, 
am avut impresia că ne-am gă
sit în afara coordonatelor stilis
tice obișnttite — dar am ascul
tat totuși literalmente captivați 
fiecare frază, fiecare dezlănțuire, 
fiecare amănunt care împodobea 
linia mare a discursului sonor.

După concertul lui Haydn, 
Rostropovici ne-a oferit în su
pliment o „Sarabandă“ de Bach 
care „venea“ direct spre noi pes
te secole cu dăruirea, vibrația 
care ne făcea părtași la un act 
de autentică recreere artistică.

Sub conducerea lui Iosif Con
ta, Orchestra Simfonică a Radio- 
televiziunii a asigurat, după nu
mai o singură repetiție, un a- 
bompaniament plin de siguranță, 
cu o remarcabilă plasticitate rit
mică.

In deschiderea concertului, or
chestra ne-a mai dat posibilitatea 
să ascultăm o impecabilă tălmă
cire a celei de a doua simfonii a 
lui Doru Popovici, care cu mini
me mijloace, cu un limbaj de o 
cuceritoare simplitate, conturea
ză momente de adînc dramatism 
și de elevată poezie.

In încheierea acestui opulent 
simfonic, Orchestra și Corul Ra- 
dioteleviziunii ne-au mai dăruit 
sub conducerea lui Iosif Conta 
cu siguranța și precizia pe care 
o cunoaștem, Simfonia IX-a, 
confluent al epopeii beethove- 
niene.

In aceste zile ale sărbătorii 
muzicale românești, impunătorul 
monument muzical a răsunat 
drept un imn închinat muzicia
nului de la a cărei naștere întrea
ga umanitate sărbătorește în 1970 
— 200 de ani.

J. P. RAMPAL
creator de pe poziții contempo
rane datele tehnice și muzicale 
ale epocii pe care o reprezintă 
interpretativ la un anumit mo
ment. Dispune de un sunet caid, 
deosebit de frumos colorat, mu- 
lindu-1 in nuanțe timbrale deo
sebit de sugestive. ■

Artist al culorii și al rafina
mentului expresiv. J. P. Rampal 
te impresionează totodată prin 
sobrietatea și simplitatea expu
nerii muzicale.

în susținerea recitalului, repu
tatul flautist francez a fost a- 
companiat de pianistul Albert 
Guttman. Apreciindu-i muzica
litatea și calitatea instrumentală, 
ne păstrăm totuși rezerve în 
privința modului în care pia
nistul a urmărit evoluția inter
pretativă (ca ritm sau nuanță 
sonoră) a solistului.

TEODORA ALBESCU

Trei secole de muzică, repre
zentate prin pagini semnificative 
din literatura pentru flaut, s-au 
reunit intr-un program de reci
tal. care — mai înainte de orice 
— te obligă să eonstați și să ad
miri dimensiunile culturii sti
listice a interpretului. la
Gluk la Enescu, Bartok, Pou- 
lenc sat; Honegger, flautistul 
J.P. Rampal a conturat în fața 
noastră o impresionantă imagine 
de perspectivă istorică asupra 
acestei arte instrumentale.

De fiecare dată la fel de con- 
virjgător. la fel de identificat cu 
specificul partiturii pe care o 
are în față, fie că era vorba dâ 
o muzică de adincime filozofică 
sau de divertisment, de o spiri
tualitate preclasică, clasică sau 
modernă.

Stilul său nu încearcă însă o 
reconstituire a autenticității in
strumentale istorice, ci valorifică

Cimpoieri

AJUNGE NICIODATĂ

Ancheta internaționala
. ■ ’’«Â/z •'-•••ÎL*?, .;,u_ 

din Vrancea.
Foto: PAVEL T1NJALĂ

A CROIT, DAR 
N-A MĂSURAT..

Dacă la unele cămine studen
țești mai există unele neajun
suri, cantinele sînt deja ame- 

‘najate și pot asigura o hrană 
consistentă. Astfel, la cele 3 
cantine ale Universității, unde 
servesc masa peste 4 000 de stu- 
denți, s-au făcut aprovizionări
le cu legume și fructe de se
zon, conservîndu-se, prin mij
loace proprii, zeci de tone de 
alimente. S-au economisit ast
fel, după calculele preliminarii 
oferite de Victor Stamate, șeful 
serviciului social, peste 500 000 
lei, sumă ce va fi folosită pen
tru îmbunătățirea meniului în 
timpul anului.

N-am putut surprinde decît 
cîteva din preocupările pe care 
le-am dori finalizate 
eforturilor, incit la 
cursurilor, studenții 
că în sălile de curs 
toare, în cămine 
condițiile optime pentru 
diu. Rămîne ca studenții înșiși 
să aprecieze la justa lor valoare 
tot ceea ce s-a făcut pentru ei. 
prin rezultate bune la învăță
tură.

IOSIF SA VA

(Urmare din pag. I) 

îndrumare și control, pentru a se 
putea realiza uniformizarea dori
tă, adică redistribuirea cadrelor, 
ceea ce ar fi dus la revitalizarea 
acestui important sector al acti
vității culturale de rnasă.

Măsurile n-au întîrziat să apa
ră, însă, spre regretul nostru, ele 
nu sînt cele așteptate, cele im
puse de realitate. Constatînd că 
paralelismul existent între cele 
două categorii de biblioteci din 
municipiul Hunedoara (ca și din 
Petroșani, de altfel) este ■rejusti- 
ficat, inutil și dăunător, Comite
tul de stat pentru cultură și artă 
a decis desființarea bibliotecilor 
subordonate din localitățile unde 
funcționează biblioteci sindicale. 
N-am avea nici o obiecțiune față 
de această măsuță, dacă bibliote
cile sindicale ar fi capabile să 
preia în bune condițiuni rolul și 
sarcinile bibliotecilor municipale, 
să satisfacă necesitățile de lectu
ră ale populației. Cel puțin în 
municipiile amintite acest lucru 
este imposibil, căci ceea ce nu
mim noi biblioteci sindicale sînt, 
în realitate, niște... depozite de 
cărți neorganizate. Nu dispun de 
nici un instrument pentru infor
marea cititorilor, ne- referim la 
cataloagele alfabetic și sistema
tic — cărțile nu sînt aranjate du
pă clasificarea zecimală ci pur 
și simplu sînt aruncate la întîm- 
plare, solicitanții nu au acces di
rect la raft etc. Această situație 
are repercusiuni directe asupra a- 
tragerii populației la lectură. 
Deși dispun de un fond de cărți 
de pal >ri mai bogat decît ri
vala lor, bibliotecile de club nu 
au reușit să realizeze împreună 
atîția cititori cîți avea aceasta 
din urmă.

S-ar putea răspunde că toate 
aceste inconveniente se pot re
media pe parcurs, că și bibliote
cile sindicale vor putea ajunge 
la stadiul de organizare al fos
tei biblioteci municipale. Greu de 
crezut I Intîi, pentru că și în 
continuare ele vor fi deservite de 
către un singur salariat, care nu 
va putea realiza mai mult decît 
a reușit pînă acum. In al doilea 
rînd, la actualele dimensiuni ale 
celor două biblioteci de club, 
organizarea fondului de publica
ții devine — chiar dacă ar spori 
numărul salariaților — o opera
ție extrem de dificilă, care va 
dura cîțiva ani. în aceste condi
ții ne întrebăm de ce s-a prefe
rat dezagregarea unei biblioteci 
bine organizate (specificăm că 
fondurile de cărți ale bibliotecii 
municipale nu vor rămîne în mu
nicipiul Hunedoara ci vor fi dis
tribuite bibliotecilor din județ 
aparținătoare așezămintelor cul
turale I) și nu s-a recurs la 
transferarea ei către sindicate ? 
Bibliotecarii de meserie au fost 
dați la o parte .fiind menținuți

alții (la „Constructorul“, de pil
dă) fără pregătirea și experien
ța necesară.

Această măsură va avea impli
cații grave asupra activității de 
răspîndire a cărții. In locul unei 
situații anormale a apărut o alta 
și mai anormală. Afirmația o sus
ținem cu următoarele argumente.

1) In momentul de față, prin 
desființarea bibliotecii municipa
le, Hunedoara nu mai dispune 
de o bibliotecă publică. Cum 
specificam și în articolul amin
tit, bibliotecile de club nu de-, 
servesc decît pe salariații între
prinderilor de care aparțin 
(C.S.H. și I.C.S.H.), iar restrd 
populației — de circa 80 000 de 
locuitori — rămîne în afara lec
turii. Peste 4 000 de cititori, din
tre care mai mult de jumătate 
sînt tineri, ce frecventau cu re
gularitate biblioteca municipală, 
vor trebui să se dezvețe de no
bilul lor viciu, să se lase de citit.

2) Municipiul Hunedoara dis
pune acum doar de doi bibliote
cari (iar municipiul Petroșani, 
unde s-a aplicat aceeași măsură, 
de unul). Dacă comparăm situa
ția cu a oricărei localități din 
județ vedem că ele sînt mult de
favorizate, fiind puse alături de 
așezările sătești. Orașele Brad, 
Orăștie, Hațeg etc. cu o popu
lație de cîteva ori mai mică, pri
vesc de sus căci dispun de 2.-—3 
bibliotecari, iar Deva, la o popu
lație de nici 35 000 locuitori, are 
10 bibliotecari ! Care este rațiu
nea unei asemenea inegalități ? 
Situația devine și mai stranie da
că adăugăm că există biblioteci 
comunale, care de abia înscriu 
într-un an 100 de cititori, totbși 
bibliotecarii respectivi sînt men
ținuți pe funcții, nimeni nu le ob
servă inactivitatea.

3) . Ce se va întîmpla cu satele 
suburbane aparținătoare celor 
două municipii ? Pînă acum, aici 
existau filiale ale bibliotecilor 
municipale și lucrurile mergeau 
bine. Se vor desființa și filialele ? 
înseamnă că alte mii și mii de 
locuitori vor rămîne în afara a- 
riei de răspîndire a cărții.

Comitetul județean pentru cul
tură și artă, observînd implicații
le negative ce le va avea măsura 
luată în București, a propus în
ființarea unor secții pentru copii 
și tineret în locul celor două bi
blioteci dispărute, care să fie de
servite de cîte un singur salariat 
Fără să fie analizată temeinic — 
apreciem noi — propunerea a 
fost respinsă. Tată de ce consi
derăm oportună reanalizarea si
tuației din municipiile Hunedoa
ra și Petroșani nu prin prisma 
intereselor unei părți sau a al
teia, ci prin cele ale cetățenilor, 
care pe nedrept sfnt frustrați de 
un drept al lot — dreptul de a 
împrumuta gratuit o carte. Ast
fel există primejdia de a se dis
truge dintr-un condei, ceea ce 
s-a înfăptuit cu trudă și pasiune 
timp de peste două decenii.

ENESCU SI

BEETHOVEN
tat. Pentru a rezolva însă pro
blema editării manualelor uni
versitare este necesară extinde
rea capacităților de multiplica
re ale institutelor de învăță- 
mîn>t superior. Pentru că dacă 
la Universitate s-au tipărit 22 
de cursuri din ,38 planificate 
pînă la sfîrșitul anului cînd ne
cesarul este mult mai mare, a- 
ceasta nu înseamnă prea mult, 
mai ales că o serie de cursuri 
de specialitate nici n-au fost 
planificate pentru multiplicare 
în acest an.

Pregătiri intense se fao și 
în căminele studențești. La fie
care început de an universitar, 
în orășelele studențești de la 
Copou sau Tudor Vladimirescu, 
studenții sînt primiți în came
re frumos amenajate, cu bib
lioteci și săli de lectură, iar în 
cantine servesc masa mii de 
studenți. In acest an, studenții 
politehniști vor mai beneficia 
de încă un cămin modern cu 
peste 300 de locuri în comple
xul Tudor Vladimirescu care, 
adăugîndu-se la cele 8 cămine 
existente, va însemna un spa
țiu de cazare de peste 3 500 
locuri. De asemenea, un modern 
cămin cu 700 de locuri pentru 
studentele Institutului de medi
cină s-a deschis deja în vara 
aceasta. La căminele existente 
se fac reparațiile și amenajările 
curente, încît, cu circa o lună 
de zile înainte de începerea 
cursurilor, s-a amenajat deja 
peste 50 la sută din spațiul des
tinat cazării studenților.

Nu peste tot însă reparațiile 
sînt în curs de realizare. Ea 
complexul Tudor Vladimires
cu, constructorii au neglijat a- 
proape în întregime două că
mine. Despre ce este vorba ? 
Anul trecut, pentru că lucrările 
întîrziaseră, constructorul — 
Trustul județean de construcții 
Iași — a trebuit să improvizeze 
multe din lucrările de instala
ții. ca și acoperișul acestor că
mine. Consecințele : apa a de
teriorat aproape întregul etaj 

de

pe măsura 
începerea 

să găseas- 
și labora- 

și cantine, 
stu-

MIRCEA CRISTEA

Sub acest titlu a avut loc zi
lele acestea la Institutul de Is
torie a Artei al Academiei o 
interesantă dezbatere la care 
au luat parte compozitori și 
muzicologi. O serie de luări de 
cuvînt au încercat să demon
streze legăturile dintre Enescu 
și marile tradiții beethove- 
niene.

^ȘTIINȚA XX^

zător. cit și prin dublarea 
mărului de magnetofoane 
instalații fonice.

Paralel cu pregătirile ___
se fac. în laboratoare, o atenție 
deosebită se acordă și editării 
manualelor și cursurilor uni
versitare. Dacă pînă acum cîți- 
va ani multe cursuri nu bene- 
cifiau de o multiplicare cores
punzătoare. acum, prin înzes
trarea institutelor cu ateliere 
proprii de tipărire, se asigură 
în mai mare măsură necesarul 
de cursuri. Pînă acum, la In
stitutul politehnic, unde cerin
țele sînt mai mari, s-au tipărit 
17 titluri de cursuri, urmînd 
ca. pînă la 1 octombrie să se 
mai tipărească încă 14. Totuși, 
studenții au încă nevoie de 
cursuri si mânuale mai ales 
pentru disciplinele de specia
litate introduse de curînd în ul- ’ 
titriii ani de studiu. Ffe ‘de altă 1 __ ¥_, 1__
parte, nici Editura didactică și ' permanentă de neplăceri 
pedagogică nu-și onorează con
tractele. După cum remarca și 
prof. dr. doc. Dumitru Rusu, pro
rector al Universității, din cele 6 
titluri contractate în acest an 
cu cadrele-didactice-de la-Uni
versitate, doar unul a fost edi

care

teriorat aproape întregul 
superior, iar instalațiile 
apă nu,mai funcționează încă 
din primăvară. Acum se fac 
din nou lucrări de reparații ca
pitale. cărora nu li se poate 
prevedea termenul de execuție 
din lipsă de meseriași. Aceste 
neajunsuri, mărunte în apa
rență, pot constitui o sursă 

. ' “ i pen
tru studenții cazați aici, 
încît se cer grabnic reme
diate. Pentru că nu se poa
te admite ca acest complex, re
cunoscut prin condițiile de 
confort pe care le oferă studen
ților, să fie supus unui regim 

’de indiferență din partea cor>- 
struotorilor.

Prof. univ. S. A. ALTSCHU
LER, șeful catedrei de fizică 
teoretică de la Universitatea din 
Kazan, desfășoară de mult timp 
o remarcabilă activitate pe tărîm 
științific. încă în urmă cu 26 de 
ani el făcea parte din grupul de 
savanți condus de acad. E. K. 
Zavoiski, descoperitorul rezonan
tei paramagnetice electronice. In 
ultimul timp cercetările sale 
s-au îndreptat spre studierea 
unui nou tip de rezonanță mag
netică, a cărei consecință foarte 
importantă este obținerea unor 
temperaturi apropiate de zero ab
solut. L-am rugat să prezinte, 
pentru cititorii ziarului nostru, în 
ce constă noutatea și importanța 
descoperirii sale.

— Pentru a înțelege contex
tul în care se înscrie această 
problemă, trebuie să vă reamin
tesc că domeniul fenomenelor 
magnetice este intr-adevăr uriaș. 
El se întinde de la magnetismul 
microcosmosului particulelor ele
mentare, pînă la magnetismul 
corpurilor cosmice. încă din se
colul al XIX-lea, savantul en- 
glez Faraday a demonstrat că 
toate corpurile materiale din na
tura ce ne înconjoară sînt, în- 
tr-o măsură sau alta, active din 
punct de vedere magnetic. Este 
normal să fie așa, dată fiind 
structura acestora : atomii și păr
țile lor componente — electfo- 
nii și nucleele — sînt purtătorii 
elementari ai momentului mag
netic.

Pe baza acestor însușiri ale 
materiei, în anul 1944 academi
cianul E. K. Zavoiski descoperea 

.'un fenomen nou. cunoscut astăzi 
sub denumirea de rezonanță pa-

ramagnetică electronică (în lim
baj tehnic R.P.E.), Doi ani mai 
tîrziu, vestea unei noi descoperiri 
cutreiera lumea : F. Bloch — 
Franța și E. M. Purceii 
S.U.A. — descriau rezonanța 
magnetică nucleară (R.M.N.).

Există însă o serie întreagă de 
substanțe care nu pot fi studiate 
prin nici una din metodele sus-

studiu. Prin intermediul acestei 
metode pot fi obținute foarte 
multe date asupra structurii .soli
delor : se determină valorile mo. 

— mentelor magnetice nucleare, 
acolo unde alte metode nu pot 
fi aplicate, structura nivelelor 
de energie din solide etc.

Una din cele mai importante 
consecințe ale metodei este posi-

LÎNGÀ FRONTIERA 
LA CARE NU SE VA

amintite : acelea care la tempera
tura camerei au proprietăți para
magnetice, iar prin coborîrea 
temperaturii spre zero absolut 
devin diamăgnetice. Din această 
categorie fac parte, de exemplu, 
pămînturile rare. Pornind de la 
această constatare, cercetările 
efectuate la Universitatea din 
Kazan ■ au pus în evidență un 
nou tip . de rezonanță, care se 
situează între R.P.E. și R.M.N. . .
și care . utilizează tocmai pămîn- trei metode :
turile rare drept substanțe de adiabatică a

bilitatea de a obține tempera
turi foarte scăzute, aproape de 
— 273°C. După cum se știe, fo
losind heliul lichid — substanță 
extrem de‘ costisitoare, singurul 
lichid din natură care nu în
gheață niciodată — se ajunge la 
o temperatură minimă de 1 grad 
Kelvin. Trepte considerabile spre 
teribilul pol al temperaturilor 
joase, 0 absolut, la care nu se 
va ajunge niciodată, oferă alte 
trei metode: demagnetizarea 

sărurilor para-

magnetice (fără schimb de e- 
nergie cu exteriorul), demagne
tizarea adiabatică a spinilor nu
cleari și diluarea a două „li
chide cuantice“. Prin ele se reali
zează fantastica temperatură de 
10-s grade K, dar rămîne nea
coperită gama dintre IO-4 și 
IO-3 grade K. Or, noul tip de 
rezonanță permite să se acopere 
și acest interval, extrem de in
teresant pentru elucidarea multor 
probleme cum ar fi : superflui- 
ditatea He’,. ordonarea sisteme
lor magnetice etc. Toată lumea 
știe că la temperaturi joase cau
ciucul se sparge ca sticla, un 
clopot confecționat din cositor 
capătă o rezonanță excepțională 
etc. Ceea ce se știe mai puțin 
este că în vecinătatea 0 absolut 
o serie întreagă de metode con
duc curentul electric fără rezis
tență, devin supraconductori.

Este clar, cred, cît de mare im
portanță are acest fenomen pen
tru economia viitorului. Studiul 
temperaturilor ultrajoase va da 
posibilitatea de a concepe și 
realiza linii reci, suproconduc- 
toare. Și acesta nu este singurul 
avantaj. Aș mai putea aminti 
perspectiva de a studia în viilor 
modul în care temperatura in
fluențează asupra proprietăților 
magnetice ale diferitelor sub
stanțe, descoperirea unor noi 
forme de magnetism. Orizontul 
cunoașterii este larg deschis în 
acest domeniu, în care facem 
abia primii pași. In S.U.A., rezul
tatele experimentale obținute pe 
baza noului tip de rezonanță sînt 
îmbucurătoare: s-a ajuns la 
temperatura de IO-3 grade K. 
Cu o tehnidă îmbunătățită, pu
tem spera că în viitorul apropiat 
se vor obține temperaturi și mai 
scăzute.
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Nieolae Rotaru, Leor- 
deni: Trimiteți și celelalte 
caricaturi.

Un grup de cititori ai 
revistei „Șah“ : „Vă scrie 
un grup de pasionați ai 
jocului de șah care, din 
lipsa literaturii șahiste de 
pe piață, studiem sportul 
nostru preferat din re
vista „Șah“. Din păcate, 
această unică literatură 
șahistă din țara noastră 
apare de ani de zile în-

tr-o redactare sub orice 
critică, cu greșeli groso
lane, care face adeseori 
imposibilă urmărirea par
tidelor publicate. Alăturat 
vă trimitem revista cu nu
mărul șapte, apărută la 
începutul lunii august, 
care conține un număr de 
circa 120 de greșeli și 
inexactități. Oare nimeni 
din conducerea Federației 
Române de Șah nu citește 
revista ?“

Ce întrebare naivă puneți și dumneavoastră ! Sigur că 
tovarășii din conducerea respectivei federații o citesc. 
Dar poate că nu se pricep la șah. Parcă federația de 
fotbal nu avea la un moment dat în colectivul ei un 
antrenor de... tenis de masă ? în orice caz, eu mi-am 
făcut datoria și am expediat exemplarul corectat la lo
cul potrivit. Vă mulțumesc, de asemenea, că m-ați anun
țat de respectivele erori, ca să nu mai citesc respec
tiva revistă. Doamne ferește, aș fi fost în pericol să-mi 
stric stilul.

zadar v-a dat și-o să vă mai dea dreptate judecătoria din 
Pitești, dacă fiica dumneavoastră, soțul ei și 
ginerele lor, primarul, au decis să vă lase fără intrare 
în curte și să vă oblige să scoateți vaca la pășune pe 
ușa casei, înseamnă că nu mai e nimic de făcut. Sînt 
convins,' că în curînd, dacă se vor ambiționa, dușmanii 
dumneavoastră declarați vor reuși să vă oblige să ieșiți 
din casă pe fereastră sau pe horn, căci nimic nu e mai 
feroce și mai, neiertătoare pe această lume decît ura 
sfîntă a unei fiice și a unui ginere față de mama lor. 
Transmiteți din partea mea fiicei, ginerelui, fiicei și fiu
lui lor, ginerelui primar și aliatului lor, președintele 
C.A.P., felicitările mele pentru victoria obținută în lupta 
pe viață și pe moarte cu o bătrînă în vîrstă de 77 de 
ani. Și vă mai rog, dacă puteți, trimiteți-mi _ și fotogra
fiile lor, ca să le public în ' 
arată la chip acești viteji

Mitrita Trif, județul 
Vaslui :

trăi îm- 
mă 

dacă nu,

ziar, să 
biruitori

vadă și lumea cum 
ai legii. Sănătate !

daruri și cu bani,

Maria Cojocaru, jude
țul Argeș :

„Subsemnata MARIA N. 
COJOCARU, văduvă in 
vîrstă de 7'i ani, domici
liată in comuna Domnești, 
județul Argeș, mă adresez 
dv. adueîndu-vă la cu
noștință următoarele, cu 
rugămintea de a verifica 
și, in cazul cînd apreciuți 
ca am fost nedreptățita, 
sa mă ajutați pentru a mi 
se face dreptate.

Împreuna cu soțul meu, 
Nieolae Cojocaru, in pre
zent decedat, prin munca 
noastră ne-am alcătuit o 
gos-podărie în vatra satu
lui Domnești, unde am 
crescut cinci fete, care la 
rîndul lor astăzi sînt bu
nice.

încă de cînd soțul meu 
era în viață, din gospodă
ria noastră, am delimitut 
o porțiune din curte, pe 
care am construit o casă, 
cu care am înzestrat prin 
act de dotă, pe o fiică a 
noajsttă, Vosilica, căsăto
rită (lirică. In actul de 
dotă al fiicei mele se spe
cifică nrecis suprafața do
nată lățimea lotului la 
fațad spre șosea. Prin 
înzestrarea fiicei mele, 
pentru a putea ajunge de 
la șosea în gospodărie 
(curte, grajduri, grădini) a 
fost necesar ca soțul meu 
să construiască pe pro
prietatea noastră un drum 
între proprietatea rămasă 
în folosința noastră și 
porțiunea dată ca zestre 
fiicei noastre. De o parte 
și de alta a drumului de 
acces au fost construite 
garduri care delimitau 
cele două proprietăți, iar 
la ieșirea spre șosea, dru
mul a fost închis ele. soțul 
meu cu o poartă. Drumul 
a fost folosit în comun cu 
fiica mea, respectiv gine
rele meu Gheorghe Hirică 
timp de peste 25 de ani.

După moartea soțului 
meu, profitînd de faptul 
că am rămas singură, în 
toamna anului 1969, gi
nerele meu Gheorghe Hi
rică, deși nu avea nici un 
drept, a mutat gardul 
dinspre proprietatea sa o- 
cupind o suprafață de te
ren din proprietatea mea 
și drumul de acces în lă
țime de 3 metri, deși prin 
aceasta eu eram frustrată 
de un drept al meu și 
pusă în imposibilitate de 
a putea intra în gospodă
ria mea. Văzînd fapta co
misă de ginerele meu și 
în timp ce acesta își muta 
gai^ul, am cerut sprijin 
Za pi imami comunei, 4- 
rram -scu Petre. Primarul 
fiind ginerele lui Hirică, 
m loc să facă dreptate, a 
i enit cu președintele coo
perativei agricole Horo- 
beanu Simion și, împre
ună, după ce m-au îm- 
brîncit și m-au, insultat, 
l-au ajutat pe Hirică să 
termine mutarea gardu
lui, ocuparea proprietății 
mele și includerea singu
rei căi de acces la depen
dințele gospodăriei mele. 
Toate rugămințile mele au 
rămas zadarnice. Pentru a 
nu ne face de ris in țața 
satului, am ezitat să fac 
apel la justiție și am cău
tat ca prin bună înțele
gere, împreună cu cei
lalți copii, să sfătuim fa
milia Hirică să mă lase să 
mă folosesc de dreptul 
meu măcar pînă la moarte. 
Toate intervențiile făcute 
de ceilalți copii ai mei 
pentru a-i determina să-și 
schimbe atitudinea și să 
nu mă mai chinue au ră
mas fără rezultat. Ginerele 
meu, președintele coope
rativei agricole și prima-

în fiecare zi, dimineața și 
seara, să bag vaca în curte 
prin veranda casei, sco- 
țînd ușa din balamale, ca 
să poată încăpea.

Față de reaua voință 
manifestată am fost ne
voită să mă adresez jus
tiției pentru a fi pusă în 
drepturile mele, plîngerea 
mea făcînd obiectul dosa
rului nr. 1135/1970, la 
judecătoria Argeș, cu ter
men la 18 septembrie 
1970.

Intrucît în zona noastră

„Mă numesc Mitrtța 
Trif, cu domiciliul în sa
tul Lupești, comuna Mă- 
lușteni, jud. Vaslui.

In anul 1957 m-am că
sătorit legitim cu Nazarie 
Toader, rezultînd din că
sătoria noastră doi copii, 
primul are acum 14 ani și 
al doilea 9 ani. Timp de 
opt ani după căsătorie, 
am trăit într-o deplină 
țelegere și mulțumire 
fletească, căutînd să 
întemeiem un cămin 
nostru propriu (ajutați 
părinții mei) și să ne creș
tem copiii așa cum fiecare 
părinte dorește să-i creas
că cit mai bine. Fostul 
meu soț, între timp, s-a

în- 
su- 
ne 
al 

de

că cu
pînă ce i-a convins și i-a 
luat cu el în cuibul con
cubinajului. Zadarnic am 
intervenit peste tot să-mi 
lase măcar un copil, dar 
nimeni nu mi-a înțeles 
durerea. Căutam pe toa
te căile să-mi văd copiii, 
dar eram mereu amenin
țată de „Domnii Sanitar“, 
care devenise o persona
litate în comună prin 
funcția cu care se a- 
vanțaja chiar față de au
toritățile locale. Mai mult, 
învățase 
că eu sînt o rea, 
și 
ce mînca la mine 
nu mai sînt mama lor, lu
cru care mă îndurera și 
mai mult.

Concubina lui i-a năs-

că mai putem 
preună fără să mai 
torturezi vino, _ 7.,.,.'. 
pleacă și nu-mi mai face 
zile amare". Rezultatul a 
fost cel dorit de el. A că
pătat act de la autoritatea 
tutelară a comunei, pe 
care l-a prezentat la jude
carea divorțului, că am 
refuzat să-l primesc. Și 
așa s-a înarmat cu fel de 
fel de acte și dovezi, 
au zdrobit realitatea, 
sindu-mă și pe mine 
novată.

Prin hotărîrea de
vorț a judecătoriei orașu- 

Bîrlad s-au încredințat 
doi copii spre crește- 
și educarea lor, pen- 

făptul, citez: „ Cei doi

ur
am 

o
care 
gă- 
vi-

di-

de ginerele 
date iui de

rul comunei susțin ca
porțiunea din curtea mea
și drumul de acces ce

la o su- 
(lot de 

afara sa- 
tot tere- 

nu

mi-a fost luat 
meu, i-au fost 
cooperativă pentru faptul 
că el a renunțat 
prafață de teren 
hrană)'situată în 
tului deși eu, cu
nul curții și grădinii, 
depășesc suprafața legală 
la care am dreptul.

Toată vara, pentru a 
putea scoate vaca la pă
șune, am fost nevoită ca

copiii să spună
ii bat 

nu au ce îmbrăca Și 
și că

lui 
cei 
rea 
tru
copii minori rezultați din 
căsătoria reclamantului 
care are posibilități mo
rale și materiale cores
punzătoare și superioare 
piritei în acest sens, adică 
creșterii și educării mino
rilor, să fie încredințați

reclamantului“... Am fost, 
impusă să plătesc din 
urmă și pînă la majoratul 
copiilor cîte 100 de lei 
pe lună pensie de între
ținere și 1508 lei chel
tuieli de judecată, plus 
executorii în valoare tota
lă de peste 3 000 lei.

Zdrobită cu totul în 
ma acestei hotărîri 
făcut recurs, am cerut
anchetă socială din partea 
autorităților tutelare ale 
comunei, dar mi-a fost 
respinsă.

Acum mă găsesc în si
tuația finală. Neputin
cioasă în fața, acestor va
luri ale vieții care m-au 
doborît, purtîndu-mă de 
colo-colo, la voia întîm- 
plării, îmi aștept ziua 
cînd voi pleca să-mi ispă
șesc cele 6 luni 
damnare pentru 
familial. Nu știu 
fi și asta ! Mă
numai la un singur lucru. 
Ce va face în acest timp 
bietul meu tată ?“

de con- 
abandon 
ce-o mai 

gîndesc

Vă promit că va veni cineva la fața locului pentru a 
cerceta cele relatate de dumneavoastră, urmînd să reve
nim asupra chestiunii cu un articol.

Sanda B., Baia Mare :
„Nu vin să torn o pică

tură de venin peste' cal-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM

în această perioadă se re
coltează ținui și se aduc 
lemnele pentru iarnă, iar 
în scurt timp urmează să 
fie aduse fructele, am ce
rut judecătoriei Argeș ca, 
pînă la judecarea proce
sului, să fie desfăcut 
gardul și să mi se permită 
să intru in curtea mea, 
Prin Ordonanța nr. 1379/ 
1970 și ' Hotărîrea nr. 866/ 
13.8.1970 judecătoria Ar
geș a dispus desfacerea 
gardului pentru a mi se 
permite trecerea. Deși 
există o hoturîre judecăto
rească, totuși eu nu am 
putut să intru în gospodă
ria mea și am fost forțată 
de ginerele meu, împre
ună cu fiica mea și copiii 
lor, să descarc finul în 
drum lingă gard, fiind îm
prăștiat de vite și consti
tuind un pericol de incen
diu. A fost dureros pentru 
mine că fiica mea, împre
ună cu copiii ei, Florina 
Rerevoianu (chimistă la 
C.E.I.L. Pitești și lulică 
Hirică, elev în clasa XI 
la Liceul din Pitești) 
m-au îmbrîncit și m-au 
insultat făcînd haz că 
soțul șț tatăl lor își bate 
ioc de munca mea, împie- 
dicîndu-mă să intru în 
('irtea mea șj aruneîn- 
du-mi finul în drum, unde 
sta și acum.

Cui să cer dreptate P 
Primarului care a ajutat 
la facerea gardului ? Este 
oare posibil ca în zilele 
noastre să fiu jefuită și 
aruncată afară din gospo
dăria mea de unii care își 
bat joc și de oameni și de 
legi ? Are oare dreptul 
primarul ca, pentru a face 
pe plac socrului său, să 
calce în picioare legi și. 
Constituția care garantează 
dreptul proprietății ? Este 
ptAibil ca președintele 
cooperativei agricole să 
dispună asupra lotului 
personal și să hotărască el 
cit și ce să se dea din 
curtea mea ?

Pentru a nu 
ftizii arăt încă 
este vorba de 
sei, situată în
lui, care nu face parte din 
terenul cedat gospodăriei 
și că nu depășesc cu ni
mic suprafața lotului de 
hrană la care am dreptul.

In încheiere, respectuos 
vă rog să dispuneți verifi
carea celor semnalate și 
cu ajutorul dv. să mi se 
facă dreptate, punîndu-se 
capăt abuzurilor săvîrșite 
de unii oameni care au 
fost puși să facă dreptate, 
dar calcă legea în pi
cioare.

Știu că aveți destule 
griji și dv., dar vă rog să 
rețineți faptul că o bă
trînă de 77 de ani și-a 
pus toată nădejdea în dv., 
sperînd să o ajutați să-și 
capete dreptatea“.

exista eon- 
o dată că 
curtea ca- 
vatra satu-

în vîrstă de 77 de ani !Stimată Maria Cojocaru,
Am fost foarte amărît citind scrisoarea dumneavoastră. 

Amărît pentru tot ceea ce vi s-a întimplat și pentru ne
putința mea și a legilor. E limpede pentru mine că în

de ION BÂIEȘU

calificat într-o funcție de 
agent sanitar în comună, 
iar eu am devenit mem
bră in C.A.P. Ajunsesem 
la ceea ce-și dorește fie
care în viață^ ca să 
iască în condițiuni 
mai mulțumitoare, 
după cum în hotărîrea de 
divorț a tribunalului s-a 
specificati „In primii ani 
de căsătorie,' raporturile 
dintre soți au fost nor
male, aceștia întemeind o 
familie organizată 
toate aspectele“.

Dar a venit o zi, la 
capătul celor opt ani de 
fericiră (singurii ani buni 
din viața mea) o zi care 
a pus capăt la toate. Fos
tul meu soț s-a îndrăgos
tit de propria mea ne
poată, de fiica fratelui 
meu cel mai mare, așa 
cum se menționează în 
hoturîre: „reclamantul a 
înțeles să-și lase soția 
pentru a putea trăi în 
concubinaj cu- Sofia Trif, 
nepoata piritei, care este 
mai tinără și mai frumoa
să. Părțile s-au înțeles 
bine pînă a intervenit în 
căsnicia tor Sofia Trif și 
pînă la această dată piri
ta se îngrijea ' de copii și 
de menajul lor“.

Sînt o femele simplă de 
la țară și nu mi-am 
putut închipui niciodată 
cum se pot întîmpla pe 
lumea aceasta. asemenea 
nelegiuiri. Îmi primeam 
în casă nepoata de sînge 
frățesc, pe buzele căreia 
mai stăruia umezeala să
rutului trădător al lui, ca 
să-mi sărute ca o iudă 
mina și fața copiilor. A 
fost îngrozitoare ziua a- 
ceea cînd i-am prins asu
pra faptului de necrezut, 
în urrpa căruia, ca orice 
femeie, apărîndu-mi drep
tul de soție și mamă de 
copii, am căzut doborîtă 
sub pumnii lui, ca să mă 
reducă prin amenințări la 
tăcere. Priveam neputin
cioasă cu ochii la cer, 
blestemîndu-mi zilele în 
care am ajuns, rugîndu- 
mă să mor, sau să se 
întîmple ceva, ca să scap 
de rușinea aceasta, pe care 
mi-o înăbușeam forțat, ca 
să nu se mai audă, 
această presiune am 
tinuat să mai trăiesc 
el aproape un an de 
cu speranța că toate 
trecătoare și au un sfîrșit.

A venit în schimb de
zastrul I El a plecat cu 
nepoata-mea din sat și 
s-au stabilit cu domiciliul 
în Măluștini, trăind în 
concubinaj. Am suferit 
toate umilințele lui și am 
îndurat toate urmările 
unui deznodământ in fa
milie și în sat, ajungând în 
situația că nu mai știam 
ce să fac și pe ce lume 
trăiesc.

Ca să-mi umple paha
rul amărăciunilor, a venit 
într-o zi cînd lăsasem copiii 
acasă, plicind la munca 
câmpului, să-i ademeneas-

tră- 
cît 

așa

sub

Sub 
con

çu 
zile, 
sint

cut apoi un copil, deter- 
minîndu-l să deschidă di
vorț cu mine. Cu asta se 
stinge ultima scânteie cu 
care mai speram să a- 
prindem focul împreună 
pe vatra căminului nos
tru.

Au venit apoi și alte 
necazuri. A .murit mama, 
mai mult bolnavă de su
părări și inimă rea. S-a serisibilti pori sufletești ai 

Marianei s-au impregnat 
de optimismul acestor 
scrisori, dar mă simt au
torizată să le răspund și 
să le spun că părerile lor, 
pătrunse de bune inten
ții, n-au avut asupra mea 
nici un efect.

Mă aflu în situația Ma
rianei, trăiesc la 19 ani 
aceeași dramă și nu m-aș 
fi lamentat decît mie în
sămi dacă nu m-ar fi in
trigat răspunsul acestor 
cititori, care caută , să-i 
toarne 
pîlnia în suflet, 

N-am ’ , 
oferă ei Marianei ? 
măcar înțelegere. Ei 
doar că i-au înțeles 
ma și, plini de satisfacția 
unei cariere împlinite și 
al unui cămin fericit, ig
noră pur și simplu drama 
ei și îi clasează proble
mele drept minore.

Nu înțeleg, de pildă, 
ce l-a amuzat pe Sorin T. 
care vrea să-i scrie cîteva 
ftnduri calde, dar o iro
nizează și dovedește că 
n-a înțeles, scoțîndu-i 
drama din rîndul întîm- 
plărilor cu adevărat tragi
ce și încercînd să-i de
monstreze că „necazul 
necaz, mare, firește" 
este decît o bagatelă.

Nu-l înțeleg 
mabilul Ștefan 
îndeamnă să 
oamenii și îi 
fragment din Hugo — e- 
xemplul 
țăros și 
fericit 
bește și 
deți că Mariana, sau 
n-am fi la fel de fericite 
dacă am fi iubite ?

Deși ignoră toți impor
tanța frumuseții fizice și 
îi spun că e frumoasă la 
cei 18 ani ai ei, că e tî- 
nără, că are un suflet mi
nunat, un stil care o o- 
norează, nu-i dă nici unul 
rețeta așteptată, 
publicat scrisoarea 
unui tînăr care să 
să o cunoască, s-o 
hească. Da I Poți s-o iu
bești doar pentru scrisoa
rea aceea.

Cred că doar cine tră
iește o dramă similară a 
putut să vibreze cu ade
vărat în fața disperării ce

îmbolnăvit tata, având o 
operație grea, din care a 
scăpat cu o infirmitate cu 
care nu se poate întreține 
singur, fiind și bătrîn. 
Dintre frații care-i am în 
sat nici unul nu-l ajută. 
Singurul ajutor am rămas 
tot eu. Am fost nevoită 
să mă mut la tatăl meu 
ca să îngrijesc de el. Ei, 
și în special cel mai mare, 
Ștefan, tatăl nepoatei mele 
în cauză, îi roagă lui tata 
mereu moartea, că să îm
partă și casa în care lo
cuim și pe care tata vrea 
să mi-o lase mie ca moș
tenire, dar care legal nu 
se poate fără consimță- 
mîntul lor. Tata se zbate 
neputincios, iar ei îi ama
rase și mai mult zilele 
care i-au mai rămas. Casa 
făcută cu fostul meu soț 
este ocupată de el cu 
concubina care de vreo 
patru ani trăiește cu ea 
așa ; iar partea ce mi se 
cuvine legal de la casă 
este scoasă spre vînzăre, 
ca poprire pentru nepla
ta cheltuielilor de divorț 
și pensie de întreținere 
din urmă a copiilor, care 
nu le-am putut plăti și 
nici nu am cu ce, căci ce 
am avut am cheltuit cu 
judecățile și cu recursuri
le, căutîndu-mi drepta
tea. Dreptatea cîteodată 
e strigătoare la cer și în 
cazul meu a fost de par
tea celui mai puternic și 
mai viclean. Nu învinu
iesc legile, nici pe cei care 
judecă. Învinuiesc pe cel 
care
om, 
mint și se dedau la fel 
și fel de mîrșăvii și în in
terese personale, chiar 
sub jurămînt că vor spu
ne „adevărul și numai 
adevărul". Un fapt grăitor 
a fost acela că s-a ajuns 
pînă acolo incit un mar
tor, prieten de-al lui, să 
declare în fața instanței de 
judecată că aș fi 
nut relații intime 
fiind prinsă în 
delict de adulter 
lui, de către fostul 
soț. In realitate a fost o 
înscenare, care în mod in
tenționat a fost pusă la 
cale, căzînd într-o cursă 
fără să-mi dau seama.

După ce a părăsit do
miciliul, dîndu-și seama 
de acest lucru că nu va fi 
în favoarea lui, a venit 
împreună cu un delegat 
de la comună sub motiv 
ca să-l primesc acasă și 
în cazul că nu o să ne 
împăcăm să stăm fiecare 
în cîte o cameră, că are 
și el dreptul, l-am spus 
atunci: „Te primesc, dar 
fără concubină, Întâi la- 
să-te de ea și dacă crezi

nu merită să fie 
pe oamenii care

întreți- 
cu el, 
flagrant 
în casa 

meu

Plecarea la Tokio
a unei delegații a P.C.R.

Vineri. 18 septembrie, a ple
cat la Tokio, delegația Parti
dului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R.. care, la .invitația C.C. 
al P.C. din Japonia, va face o 
vizită în această țară. Din de
legație fac parte tovarășii Si
mion Bughici, membru al C.C. 
al P.C.R... vicepreședinte al 
Colegiului Central de Partid, 
și Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. prim- 
adjUnct de sef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru a] Comitetului

Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Sion, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Ioan Glu- 
vacov, membru al Colegiului 
Centra] de Partid, Dumitru 
Lazăr, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. de activiști 
de partid.

Delegația a făcut o scurtă 
escală la Moscova, fiind întîm- 
pinată de Mihail Solomențev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Kon- 
stantin Grișin, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Comitetului controlului de par
tid de pe lingă C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față Ion Ciubotaru, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al României la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

INTERVIU ACORDAT DE
PREȘEDINTELE FRANZ JONAS

TELEVIZIUNII ROMANE

dul și învăluitorul opti
mism pe care cei 
cititori încearcă să-l 
sufle Marianei C. 
Cîmpulung, dar vin să le 
spun că n-au dreptate de
cît în parte și să le mic
șorez satisfacția de a fi 
dat sfaturi pe care dînșii 
le cred competente.

Nu știu în ce măsură

caută 
optimismul

dreptate ?

cinci . 
in

dù»

, să-i
cu

Ce 
Nici 
cred 
dra-

ei,
nu

a-nici pe
S., care o 
nu urască 

citează un

unui tînăr-zdren- 
foarte urît, dar 
pentru că ni
este iubit. Cre- 

eu

N-ați 
niei 

vrea 
iu-

se citea, printre rânduri. Și 
eu sînt chinuită, dar nu 
de fobia urâtului, ci de u- 
rîțenia mea. Nu trebuie 
să-tni spună colegii că nu 
Unt urîtă. Mă văd în o- 
glindă. Nu în oglinda de 
pe perete. Oglinda fete
lor este în ochii băieților. 
Care din cei ce i-au răs
puns a simțit cum cade în 
abisul disperării cînd ve
de indiferența sau dispre
țul acestora ? Nu știe de
cît cine a trăit aceste lu
cruri dureroase. Par ba
nale, dar vă asigur că dor. 
Nu-mi trebuie nici o îm
bărbătare cînd văd că 
nici un băiat nu a încer
cat să se apropie de mi
ne, deși simțeam în mine 
atâta prinos de dragoste 
pe care l-aș fi dăruit, 
cînd după ce am iubit cu 
ardoare timp de doi 
un băiat fără să-i 
nimic i-am scris o 
soare similară cu a Maria
nei și mi-a transmis jprin 
prietenul său admirația 
pentru frumusețea scri
sorii, pentru inteligenta 
pe care abia mi-a desco
perit-o și cînd am văzut 
că nu mi-a răspuns pentru 
că n-a fost capabil să scrie 
o scrisoare la fel de fru
moasă. N-a înțeles nimic. 
N-a înțeles că frumusețea 
se “datora nu unor figuri 
de stil, ci adevărului celor 
scrise. Că n-am vrut-o 
nici eu, nici Mariana fru
moasă, ci numai adevă
rată.

Ca
țări, 
iubite 
'sufletul și m-am mirat cit 
de dureroasă este sinceri
tatea.

Nu, stimate Sorin T., 
nu cred că Mariana se va 
lăsa convinsă 
motive să fie 
să se apuce 
convoiul greu 
studiu. Sînt 
făcut-o și pînă acum și o 
va face și de aici înainte, 
dar la 18 ani mai ai ne
voie și de alte satisfac
ții pe care însuți mărtu
risești că le-ai căutat.

Nici eu, nici ea nu a- 
vem nevoie de optimism 
cu găleata și nici nu cred 
că Mariana va părăsi pe
simismul, va nesocoti fos- 
tele-i dureri și „va cinta 
împreună cu toți, se va 
bucura că natura e mai 
frumoasă ca niciodată, va 
asculta muzică bună și va 
iubi ce-i de 'iubit“.

Nu cred că asta-i rețeta 
care îi lipsește. N-a în
țeles nimeni că Mariana 
și eu și toate ființele care 
trăiesc această dramă (de
loc minoră) au nevoie de 
iubire, că sînt gata s-o 
dăruiască oricând, că pri
nosul acesta cuibărit în 
sufletele lor sensibile nu 
este pentru flori și pentru 
muzică hună, ci pentru 
oameni, ființe calde care 
să le iubească, nu chiar 
feți frumoși, dar tineri de 
vîrsta lor, singurii în stare 
să le distrugă complexele 
de inferioritate și să le 
redea încrederea în for
țele lor.

N-au înțeles și poate nu 
vor înțelege niciodată cită 
nevoie au aceste biete 
ființe de dragoste. Vă va 
amuza desigur ce propor
ții a luat această dramă 
nebănuită, d-le Sorin T.?“

ani 
spun 
seri-

Și
ea, în fața unei 
eu în fața ființei 
mi-am descoperit

că nu are 
pesimistă și 
să tragă la 
al anilor de 
sigură că a

ca să vă dovedesc că nuV-am publicat scrisoarea 
aveți dreptate. Chiar acum cîteva zile am primit două 
scrisori de la Mariana prin care îmi mulțumește pen
tru rîndurile ce j-au fost adresate. I-am expediat astăzi 
un masiv colet cu toate scrisorile sosite pe adresa ei 
și aștept, așa cum mi-a promis, o nouă scrisoare în care 
ea va decide dacă cititorii care au sfătuit-p de bine 
au sau nu dreptate. Să avem răbdare pînă atunci. Și 
încă un amănunt : dumneavoastră sînteți de părere că 
Mariana aștepta mai puține sfaturi înțelepte și mai 
mult niște oferte de prietenie din partea unor tineri 
de vîrsta ei. Ei bine, vă anunț că printre scrisorile pri
mite sînt și cereri în căsătorie 1

Plenara Consiliului Central 
al U.G.S.R.

In zilele de 17 și 18 septem
brie a.c., a avut loc Plenara Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România 
care a dezbătut Raportul pri
vind activitatea sindicatelor pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe 8 luni, a angajamentelor in 
întrecere și măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea și de
pășirea lor pe întregul an 1970 , 
precum și referatul privind 
activitatea de control obștesc- 
muncitoresc desfășurată de că
tre sindicate și sarcinile ce 
le revin în viitor pentru în
făptuirea indicațiilor conducerii 
de partid.

La discuții s-au înscris nume
roși participanți.

De asemenea, a luat cuvîntul 
tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

In încheierea Plenarei' a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

*
Plenara a hotărît eliberarea to

varășilor Ion Preoteasa și Iosif 
Anderco din Comitetul Executiv 
și din funcția de secretari ai 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
urmînd să primească alte însărci
nări, precum și a tovarășilor Fii- 
ro Iuliu Ion și Ion Necșoiu din 
funcția de membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. •

Plenara a cooptat în Consiliul 
Central și a ales pe tovarășii Ion 
Gălăteanu, în funcția de membru 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., și 
Gheorghe Miron în funcția de 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R. (Agerpres)

Vineri, 18 septembrie, Televi
ziunea Română a transmis uri in
terviu cu președintele Republi
cii Austria, Franz Jonas. Cu 
acest prilej, președintele Austriei 
a apreciat evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre cele două țări, 
subliniind, totodată, însemnătatea 
deosebită pe care o are, în 
acest context, apropiata vizită în 
Austria a președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nieolae 
Ceaușescu. Șeful statului austriac 
s-a referit, de asemenea, la pro
blema securității europene și la 
alte probleme actuale ale vie
ții internaționale.

(Agerpres)

Vineri seară s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele în funcți
une al Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a prezidat lucrările 
Comisiei de redactare, consti
tuită de Comitetul Executiv al 
C.A.E.R. pentru elaborarea pro
iectelor unor materiale recoman
date de sesiunea a XXIII-a (spe
cială) și a XXIV-a sesiune a Con
siliului.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, erau prezenți tovarășul 
Janos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasa
dei.

★
La plecare, pe aeroportul 

Seremetievo, erau prezenți Mi
hail Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la C.A.E.R., Nikolai Faddeev, se
cretar al C.A.E.R., precum și Ion 
Ciubotaru, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României la Mos
cova și membri ai ambasadei ro
mâne.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT

pum mină
PESHDIOm REPVBIKII

Ieri după amiază a inceput pe 
Stadionul Republicii întilnjrea 
atletică patrulateră masculină 
între echipele Elveției. Italiei, 
României și Ungariei și intil- 
nirea triunghiulară feminină în
tre echipele Angliei, României 
și Ungariei. Destul de obișnuite 
în ultimul timp in străinătate a- 
ceste întilniri bilaterale simul
tane, ele se organizează pentru 
prima oară în țara noastră. A- 
vind adversari deosebit de pu
ternici, cotați in general pe 
trepte valorice superioare nouă, 
reprezentanții noștri au venit la 
ooncurs deciși să-și vîndă scump 
pielea, lucru care in mare mă
sură au și reușit în prima zi. 
Dovadă scorurile strin.se care e- 
xistă la jumătatea întîlnirilor : 
masculin : România — Elveția 
55—40 ; România—Italia 45—:Ș0 ; 
România—Ungaria 48—47, iar la 
feminin : România—Anglia
38—35; România—Ungaria 34—39.

Dintre rezultatele individuale 
situăm în cap de listă victoria 
cuplului român la triplu salt 
Cerol Uorbu—Șerban Ciochină, 
care au ținut ca și in clasament 
să nu fie despărțiți, așa cum nu 
sint nici la antrenament sau în 
viața de toate zilele. Prietenia 
lor, care nu are nimic contradic
toriu cu lupta pentru victorie ne 
dă un duo redutabil în orice în- 
tilnire internațională. De ase
meni Șerban Ion. la înălțime, 
și-a restabilit supremația știr
bită întrucitva prin recordul ob
ținut de juniorul Ceaba Doja 
la Paris, de 2.16 m. printr-o vic
torie asu.pra tuturor concurenți- 
lor, fiind singurul care a trecut

ștacheta inălțată la 2,15 m. Pro
bele de 200 m. au avut sosiri 
strinse din păcate fără oa vreun 
concurent român să i-a parte la 
lupta pentru victorie. Atît la 
fete, cît și la băieți au cîștigat 
maghiarii Balog (23,6) și Mihalfi 
(21,4), performanțe excelente 
dacă ținem seama de vintul po
trivnic avut pe linia dreaptă. în 
schimb, Valeria Bufanu a obți
nut o victorie clară la 100 m. 
garduri eu 13,5 sec. la o zecime 
de secundă de propriul ei re
cord. In rest, dintre reprezen
tanții noștri, Viorica Viscopolea- 
nu a obținut din nou victoria la 
lungime cu 6.50 m. in timp ce 
Ileana Silai deși a făcut o cursă 
curajoasă a fost nevoită să se 
recunoască învinsă la 800 m. in 
fața englezoaicei Stirling, iar 
Nieolae Perța nevoit și el să ce
deze primul loc cunoscutului i- 
talian Sergio Liani la 110 m. 
garduri. A fost mult aplaudată 
alura in care proaspătul cam
pion mondial universitar Fran
co Arese a cîștigat cursa de 
1 500 m.. precum și impetuozita
tea cu care reprezentantul nt>s- 
tru Gheorghe Cefan, și-a lăsat 
in urmă adversarii în ultimul 
tur al cursei de 3 000 m. obsta
cole, (8 : 47,2).

Spectatorii bucureșteni au pri
lejul să vadă astăzi incepind de 
la orele 14,30, ultima zi a con
cursului. și prin încurajările lor 
să dea aripi și forțe inzecite a- 
tleților noștri, care au posibili
tatea să obțină rezultate de pres
tigiu.

SILVIU DUMITRESCU

Flancată de concurentele engleze, Valeria Bufanu a reușit să 
cîștige cursa de 100 m. garduri. Foto : P. TINJALA

ATLETISM : Pe stadionul Re
publicii, astăzi, de la orele 15,30 
pînă la orele 18, întreceri în 
cadrul meciurilor bilaterale la 
care participă echipele femini
ne ale Angliei, Ungariei și Ro
mâniei și masculine ale Elveți
ei, Italiei, Ungariei, României.

FOTBAL : IN SFIRȘIT, CU
PLAJ 1

Mîine, duminică, pe stadio
nul „23 August“ — întilniri în 
premieră pe acest gazon — sint 
programate, in cuplaj, două me
ciuri de mare atracție și de 
o rivalitate tradițională intre 
„cele patru bucureștene" : ore
le 14,00 Progresul — Dinamo ; 
orele 16,00 : Steaua —, Rapid.

HANDBAL:

Sînt programate : o parti
dă masculină, Voința Bucu
rești — Politehnica Galați, du
minică, pe stadionul Voința de 
la ora 10,00 și una feminină, 
Universitatea București — Con
fecția București, azi, pe stadio
nul Tineretului, cu incepere de 
la ora 16,45.

CICLISM

După o serie de întreceri din 
cadrul campionatelor munici
piului București — care au con
stituit, in fapt, o edificatoare 
verificare — velodromul Di
namo găzduiește, incepînd de 
astăzi de la ora 16, concursurile 
pentru desemnarea campionilor 
naționali pe 1970, la seniori și 
juniori.

Concursurile continuă in zi
lele de duminică 20 septembrie 
(dimineața) marți 22, miercuri 
23, vineri 25 și sîmhătă 26 (după 
amiază). Campionatele se vor 
incheia in cursul dimineții de 
duminică 27 septembrie.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT 
nr. 3«

(Etapa din 20 sept. 1M0)
1. Steaua-Rapld 1
2. Frogresul-Dinamo Buc. 2 
S. Politehnica Iași-„U“ Cluj 1
4. Steagul roșu-C.F.R. Timiș. 1
5. C.F.R. Cluj-Farul X
«. Dinamo Bacău-F.C. Argeș 1 
7. U.T. Arad-Petrolul 1
S. „U“ Craiova-Jlul 1
9. Flacăra Moreni-Poiana

Cimpina 1
10. Polit. Galați-Sp. stud. X
11. Olimpia Satu Mare-Crișul X
12. U.M. Timișoara-C.F.R.

Arad 1
13. Olimpia Oradea-Polit.

Timișoara 1

strin.se


Interviul acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU

televiziunii austriece
După cum s-a mai anunțat, în 

ziua de 31 august tovarășul 
Nîcolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a acordat un interviu unui 
grup de ziariști de la televiziu
nea austriacă.

Vineri seara televiziunea aus
triacă a difuzat acest interviu în 
cadrul unui reportaj filmat de 
45 de minute consacrat Ro
mâniei.

Întrebare :
Politica externă a României se 

plasează nu numai în cîmpul de 
acțiune al problemelor europene, 
ci și în al celor mondiale. Cum 
se afirmă România în aceste con
diții ? Care sînt Dunctele centra
le și intențiile politicii dumnea
voastră ?

Răspuns :
în politica sa externă, Româ

nia pornește de la faptul că so
luționarea problemeloi- complexe 
ale situației internaționale nu se 
poate face decît cu participarea 
activă a tuturor statelor lumii.

Ținînd seama de faptul că ori
ce conflict, din orice zonă a lu
mii, are influență asupra tuturor 
popoarelor, România consideră 
că este necesar ca în viața in
ternațională să se asigure respec
tarea principiilor care capătă o 
tot mai puternică afirmare — ale 
deplinei egalități în drepturi în
tre toate națiunile lumii, inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Desigur, ca țară europeană, 
România acordă o atenție deo
sebită problemei securității 
pe continentul nostru, dar, 
totodată, ea consideră că trebuie 
să-și aducă contribuția la solu
ționarea tuturor problemelor in
ternaționale. în acest spirit, acor
dăm o atenție deosebită relații
lor dintre România și Austria, în 
lupta pentru înfăptuirea securită
ții europene și păcii în lume.

Întrebare :
Nu mai puțin flexibilă decît 

politica externă este și politica 
economică a țării dumneavoas
tră. Ritmurile anuale. de creștere 
ale industriei sînt la fel de im
petuoase ca și ale. agricultorii. 
Observatorii externi exprimă în
grijorarea că factorul rentabili
tății s-ar bucura de. o atenție 
prea mică. Cum apreciați dum
neavoastră situația ?

Răspuns :
într-adevăr ritmurile de creș

tere ale industriei — și'în gene

SECVENȚE DE PE GLOB • SECVENȚE DE PE GLOB

VATICAN. — Papa Paul al 
Vl-lea a hotărît dizolvarea 
tuturor forțelor „armate“ 
ale înaltului Scaun, cu ex
cepția gărzii elvețiene. în 
imagine : membri ai gărzi

lor dizolvate.

Pe aeroporturile internaționale, în urma ultimei serii de deturnări de avioane, s-au intensi
ficat controalele și măsurile de sesuritate. Imaginile de mai sus au fost luate la Amster

dam și la Londra.

SECVENȚE DE PE GLOB > SECVENȚE DE PE GLOB

ral ale întregii economii a Româ
niei — se numără printre cele 
mai înalte din lume. Aceasta sa 
datorește eforturilor pe care 
poporul nostru le face pentru a 
elimina, într-un timp scurt, de
calajul care îl desparte de țările 
avansate.

în ce privește îngrijorarea unor 
observatori externi în .legătură cu 
preocuparea pentru creșterea 
rentabilității economiei româ
nești, consider că nu există mo
tive bine întemeiate; mă refer, 
în această privință, numai la fap
tul că, o dată cu dezvoltarea im
petuoasă a întregii economii, are 
loc creșterea, atît a investițiilor, 
cit și a nivelului de trai al în
tregului popor. Spre exemplu, 
numai în acest an salariații vor 
beneficia de un spor de circa 12 
miliarde lei. Aceasta dovedește 
că, o dată cu creșterea în ritm 
înalt a activității economice, asis
tăm și la o creștere continuă a 
rentabilității. Desigur, nu doresc 
să se înțeleagă prin aceasta că 
am ajuns la maximum din ceea 
ce se poate realiza. Dimpotrivă, 
știm că mai avem multe de fă
cut în această direcție și depu
nem eforturi susținute.

în acest cadru, noi ne preo
cupăm în mod deosebit de ridi
carea calității producției și pro
duselor, a productivității muncii 
— factori importanți pentru asi
gurarea creșterii eficienței între
gii noastre activități. Trebuie să 
spun că următorul cincinal —■ 
1971—1975 — se caracterizează 
tocmai prin accentul pus pe 
ridicarea calitativă, — între care 
și rentabilitatea. — a întregii 
noastre activități.

Întrebare :
Pentru securitatea și afirma

rea națională, politica culturală 
are o importanță de neprețuit. 
Suveranitatea și independența u- 
nei țări își găses.c și aici rădăci
nile lor. în ce constă problemati
ca și perspectivele de dezvolta
re în acest domeniu ?

Răspuns :
în edificarea societății socia

liste noi considerăm că știința și 
cultura ocupă un loc primordial. 
De aceea, ținînd seama de pu
ternica revoluție tehnico-șțiințifi- 
că de astăzi, acordăm o aten
ție deosebită dezvoltării învăță- 
mîntului, științei, culturii, consi- 
derînd că numai în acest fel pu
tem realiza năzuințele privind 
făurirea unei societăți cu un înalt 
nivel de civilizație. Desigur, pro
blemele culturale și științifice 

sînt vaste ; noi considerăm că o- 
rînduirea socialistă creează cele 
mai prielnice premise pentru un 
avînt general al culturii întregu
lui popor.

Aș putea menționa în legătură 
cu aceasta faptul că, într-o pe
rioadă istorică scurtă, România a 
lichidat moștenirea trecutului, 
moștenire care situa România-în
tre țările cu un nivel' scăzut al 
învățămîntului și culturii. Astăzi, 
întreaga populație are acces la 
învățămînt; am introdus învăță- 
mîntul obligatoriu de 10 ani pen
tru întregul tineret; învățămîn- 
tul superior este accesibil tutu
ror categoriilor de tineri, fără 
nici un fel de discriminare, — 
nici națională, nici socială.

De asemenea, acordăm o aten
ție deosebită progresului literatu
rii, artei, culturii, ca mijloace de 
înnobilare a omului. Desigur, ac
tivitatea cultural-științifică se 
bucură în România de deplină 
libertate de exprimare ; avem 
totodată în vedere ca tot ceea ce 
se înfăptuiește în cultură, în ori
ce domeniu de activitate, să ser
vească bunăstării și fericirii omu
lui. Aș dori, în încheiere, ca prin 
intermediul televiziunii dumnea
voastră, să transmit poporului 
austriac cele mai bune urări de 
prosperitate și fericire.

Președintele 

Austriei 

a primit pe 

ambasadorul 
român la Viena
VIENA 18 — Corespon

dentul Agerpres, Petre Stăn- 
cescu transmite : Președintele 
federal al Austriei, Fra.nz 
Jonas, l-a primit vineri pe am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Dumitru 
Aninoiu. Cu acest prilej a avut 
Ioc o convorbire în legătură 
cu apropiata vizită în Austria 
a președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială. Președintele Jonas 
l-a decorat pe ambasadorul 
român cu „Marele Ordin de 
aur cu cordon pentru merite 
al Republicii Austria“, ca re
cunoaștere a contribuției sale 
la dezvoltarea relațiilor din
tre Jiaaâswi' și Austria.

AUSTRIA. — Zilele acestea, 
în capitala Austriei este vi
zitată cu mult interes expo
ziția despre istoria și arhi
tectura orașului București, 
deschisă recent la Viena

IORDANIA:
încordarea se menține

Situația din ‘ Amman, precum și din alte cîteva orașe iorda- 
niene continuă să se mențină încordată ca urmare a unor noi 
ciocniri între forțele guvernamentale și cele ale palestinieni
lor.

delegației
NAN. in

într-un comunicat oficial se a- 
rată că trupele iordaniene au in
stituit controlul asupra a 16 dis
tricte ale capitalei, dar că în u- 
nele părți ale orașului continuă 
să existe puncte de rezistență ale 
grupurilor de comando. De ase
menea, vineri după-amiază for
țele guvernamentale au bombar
dat tabăra de refugiați Al-Hus- 
sein din Amman și au distrus i- 
mobilul revistei „Al-Charara" — 
organ al Frontului democratic 
popular pentru eliberarea Palesti
nei. Pe de altă parte, un comu
nicat al organizațiilor palestinie
ne, difuzat de postul de radio 
Bagdad, afirmă că forțele de co
mando controlează partea de 
nord a Iordaniei, inclusiv loca
litatea Irbid, al doilea oraș ca 
mărime. Aceeași sursă anunță că 
se desfășoară lupte înverșunate 
în localitățile Rumta, Torrah, 
Beit Farras, Zarka și Irbid.

în încercarea de a găsi o so
luție Habes Majali, guvernatorul 
militar general iordanian, a cerut 
forțelor de comando palestiniene 
să înceteze orice Rezistență și să 
părăsească Ammanul pentru a e- 
vita pierderile de vieți omenești. 
S-a anunțat, totodată, că armata 
iordaniană este gata să pună capăt 
ostilităților dacă C.C. al Rezis
tenței Palestiniene va ordona în
cetarea focului, iar unitățile de 
guerilă vor fi retrase din interi
orul localităților urbane și rura
le. O proclamație, difuzată de 
postul de radio Amman, declara 
că dacă această ofertă este res
pinsă, forțele armatei iordaniene 
vor fi obligate să-și intensifice 
atacurile.

Citînd un purtător de cuvînt 
al foițelor de comando, agenția 
Reuter transmite din Beirut că 
C.C. al Rezistenței Palestiniene 
a respins propunerea de încetare 
a focului și a lansat un apel pen
tru ridicarea de baricade pe 
străzile capitalei Iordaniei.

Agențiile de presă anunță că 
în cursul luptelor care au avut 
loc joi și vineri s-ar fi înregis
trat numeroși răniți și morți de 
ambele părți. Una din cele mai 
dificile probleme este evacuarea 
răniților, orașul Amman fiind lip
sit în prezent de apă, electricita
te și legături telefonice.

Ziarul „Al Alirain" anunță că 
„în timp ce rezistența palestinia
nă cerea Irakului să intervină în 
conflictul cu autoritățile iorda- 
niene, forțele irakiene s-au re
tras din orașul Zarka, unde aveau 
loc ciocniri și s-au deplasat pe 
pozițiile situate în afara zonelor

PROTOCOL ROMÂNO- 
MONGOL

ULAN-BATOR 18 (Ager
pres). — Jumjaaghiin Țeden- 
bal, iprim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, a primit vineri 
pe tovarășul Maxim Berghia- 
nu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

în aceeași zi, a fost semnat 
protocolul privind colabora
rea economică și schimburile 
de mărfuri dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Mongolă pe 
anii 1971—1975.

• •••••••••• ••••••

Un oraș al viitorului?
Expoziției mondiale de la Osaka a fost marcatăînchiderea L...__

de o ceremonie originală : în timp ce drapelele celor 77 de țări 
participante erau coborîte de pe pavilioane, în piața centrală
a „orașului“ de pe colinele Senri a avut loc defilarea celor 
peste 1 000 de ghizi care aruncau flori ultimilor vizitatori. Din
colo însă de pitorescul acestui „adio“, ultima zi a „Expo 70“ a 
constituit un eveniment important în viața politică a japoniei : 
primul ministru Eisaku Sato a declarat într-o conferință de pre
să că intenționează să candideze pentru a-și menține poziția 
de lider al partidului liberal-democrat.

Mecanismul vieții publice ja
poneze înscrie desemnarea au
tomată a liderului partidului de 
guvernâmînt ca premier; de a- 
ceea, orice candidat la funcția 
supremă trebuie să se înfățișeze 
în fața grupului parlamentar al 
propriului său partid politic cu o 
anumită realizare de seamă și 
într-un anumit moment psiholo
gic favorabil. Faptul că Sato a 
ales Osaka pentru a se lansa în 
lupta electorală care să-l con
firme premier încă un mdndat a 
reliefat dorința guvernului ac
tual de a transforma succesul 
expoziției mondiale într-un ele
ment de consolidare a populari
tății sale. Nu trebuie uitat că 
din cei 65 milioane de vizita
tori, numai 1,7 milioane au ve
nit din străinătate, ceea ce arătă 
că aproape întreaga populație 
adultă a Japoniei a vizitat 
„Expo 70“. (La Osaka s-a înre
gistrat cel mai mare număr de 
vizitatori din toate expozițiile 
mondiale : 1958 Bruxelles — 
41,5 milioane; 1962 New York 

de lupte". Citînd informații din 
suise palestiniene, ziarul afirmă 
că forțe irakiene s-ar fi regrupat 
în nordul Iordaniei pe șoseaua 
Mafrak, „probabil pentru a se 
reîntoarce în Irak“.

în legătură cu situația creată 
în Iordania, în numeroase capi
tale arabe se depune o intensă 
activitate în vederea aplanării 
actualului conflict.

întrunit în cursul nopții de joi 
spre vineri în capitala egipteană, 
Consiliul Ligii Arabe a adoptat 
o rezoluție în care se exprimă în
grijorarea în legătură cu eveni
mentele din Iordania. Consiliul a 
cerut încetarea necondiționată a 
ostilităților dintre trapele regale- 
și comandourile palestiniene. 
Consiliul Ligii va rămîne în se
siune permanentă pentru a ur
mări evoluția situației.

Din Cairo se anunță că pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Carnal Abdel Nasser, a avut joi 
întrevederi cu președintele Con
siliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moaer El Ge- 
dafi. în legătură cu evenimente
le de la Amman. Șeful statului 
major egiptean, generalul Mo- 
hamed Ahmed Sadek, a sosit 
vineri după-amiază în capitala 
Iordaniei pentru a remite rege
lui Hussein și conducătorului or
ganizațiilor palestiniene, Yasser 
Arafat, un mesaj al șefilor de 
state din R.A.U., Sudan și Libia. 
Cei trei șefi de stat — se arată 
în mesaj •— cer încetarea ostili
tăților, acțiune necesară în ve
derea începerii unor negocieri.

Sesiunea 0. N. U.
NEW YORK 18 — Cores-S.U.A. Multe delegații au caii-.

pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
Comitetul general al Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, în ședința sa 
■de joi după-amiază, și-a în
cheiat dezbaterile asupra de
finitivării ordinii de zi a ce
lei de-a 25-a sesiuni a O.N.U. 
și a repartizat celor 7 comite
te ale Adunării Generale 
punctele înscrise pe agenda 
definitivă a sesiunii.

Comitetul general a aprobat 
în unanimitate cererea repre
zentantei noastre, Maria Gro- 
za, ca propunerea României 
privind „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume“ 
să fie repartizată spre exami
nare Comitetului nr. 1 pentru 
problemele politice și de secu
ritate. Cea de a doua propune
re românească privind „Ro
lul științei și tehnologiei mo
derne în dezvoltarea națiuni
lor și necesitatea întăririi coo
perării economice, tehnice și 
științifice între state“, a fost 
înscrisă pe ordinea de zi a Co
mitetului numărul 2, pentru 
problemele economice și fi
nanciare.

Dezbaterile comitetului ge
neral s-au încheiat cu înscrie
rea pe agenda .sesiunii a așa- 
numitului punct „problema 
coreeană — raportul Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei“, propus de

— 51,6 milioane; 1966 Mon
treal — 55 milioane).

Pe lîngă succesul de public, 
„Expo 70“ a constituit o expe
riență multiplă pentru configu
rația orașelor viitorului. Nu 
este vorba de „parcul distrac
țiilor“ care se asemăna într-o 
mai mică sau mai mare măsură 
cu Praterul vienez sau cu Dis- 
neylandul american, ci de Ur
mărirea reacției oamenilor în
tr-o mare aglomerație concen
trată pe un spațiu limitat. Cu 
toate că „Expo 70“ nu cuprin
dea locuințe în care oamenii 
să-și ducă traiul cotidian, to
tuși formulele de dirijare a cir
culației, eficiența transportoa
relor mecanice și altor mijloa
ce de transport modern, in
fluența geometriei neobișnuite 
asupra psihicului uman au fost 
cercetate îndeaproape de spe
cialisti. Efemera așezare urba
nă de pe cei 340 de hectare 
a fost capabilă să primească 
în șase luni atîtea zeci de mi
lioane de vizitatori pentru că 
ea a fost desfășurată nu numai

II. P. Bulgaria
TÎRNOVO 18. — Trimisul 

special Agerpres, Sirnion Mor- 
covescu, transmite: Vineri, 
delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, a avut o întâl
nire la Sfatul Popular jude
țean Plevna, unde Ivan Be- 
șev, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular 
județean a făcut o expunere 
asupra dezvoltării economice, 
sociale și culturale a județu
lui în anii puterii populare. 
Delegația a fost însoțită de 
Ekaterina Avramova, prim- 
vicepreședinte al Biroului A- 
dunării populare, și de amba
sadorul României la Sofia, Ni
colae Blejan.

După ce au depus o coroană 
de flori la Mauzoleul din Plev
na al eroilor căzuți în războiul 
din 1877—1878, oaspeții ro
mâni au vizitat muzeul con
sacrat eliberării Plevneî. Apoi, 
în localitatea Grivița, delega
ția a depus o coroană de flori 
la mauzoleul soldaților ro
mâni căzuți pentru eliberarea 
Bulgariei.

Seara, delegația parlamen
tară română a sosit în orașul 
Veliko Tîrnovo, citadelă a 
luptei seculare a poporului 
bulgar pentru libertate, inde
pendență națională și progres. 
Sfatul Popular județean a 
oferit un dineu în cinstea oas
peților români.

ficat această hotărîre drept 
un amestec flagrant îi? trebu
rile interne ale poporului co
reean, o încălcare a principi
ilor Cartei O.N.U. Din iniția
tiva unui grup de state, prin
tre care și România, Comite
tul general hotărîse în preala
bil înscrierea pe agenda sesiu
nii a două puncte privind 
„Desființarea Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea 
Coreei" și „Necesitatea retra
gerii tuturor trupelor Statelor 
Unite și ale tuturor celorlalte 
trupe străine care ocupă Co
reea de sud sub steagul Na
țiunilor Unite“.

Opunîndu-se înscrierii pe 
ordinea de zi a Adunării Ge
nerale a așa-zisei „probleme 
coreene“ reprezentanta Româ
niei, Maria Groza, a subliniat 
că problema unificării Coreei, 
țară temporar divizată, ține 
de competența exclusivă a 
poporului coreean. „Adeziunea 
la principiile Cartei, a decla
rat ea, implică abandonarea 
așa-zisei Comisii O.N.U. pen
tru unificarea și refacerea Co
reei și recunoașterea de către 
Adunarea Generală a dreptu
lui poporului coreean de a-și 
hotărî singur propria soartă, 
inclusiv unificarea pașnică a 
țării sale pe baze democratice, 
în scopul înfăptuirii aspirații
lor coreenilor de a trăi ca o 
națiune liberă, într-o patrie u- 
nificată, democrată și prospe
ră“.

pe orizontală, dar mai ales pe 
verticală ; mulțimile erau, deci_, 
în fiecare minut dispuse pe mai 
multe nivele și circulau în sen
sul indicat de organizatori, 
ceea ce pentru unii arhitecți a 

"instituit un răspuns la prefi
gurarea orașelor secolului vii
tor.

Vrînd-nevrînd, „Expo 70“ a 
apărut și ca un test de adapta
bilitate : din înregistrarea a 
48190 copii pierduți și 127457 
persoane adulte rătăcite s-a 
tras concluzia că cei în vîrstă 
s-ar descurca mai greu în mari 
aglomerații. Chiar dacă acea
stă apreciere apare pripită, to- 

! tuși organizatorii lui „Expo70“

Aspect de la festivitatea de închidere a „Expo-70“.

„Western electoral ' 
la Bordeaux

L’AURORE scria despre un „western electoral“. Jean- 
Jacques Servan-Schreiber nu a recurs la stilul clasic al bătă
liei pentru voturi. Fostului director al revistei L’EXPRESS îi 
sînt caracteristice răsturnările senzaționale, finalurile dramatice 
care ajung cu titluri de o șchioapă în paginile ziarelor. O 
banală alegere într-o circumscripție cu 43 000 de votanți, la 
Bordeaux, a transformat-o într-un spectacol național în jurul 
căruia a dezlănțuit pasiuni, polemici și combinații de culise. 
J.-J. S.-S. a așteptat ultimul sfert de oră al depunerilor de 
candidaturi pentru a-și înscrie numele, pe lista celor ce re
vendică mandatul de deputat. Totul s-a petrecut ca într-un 
film construit după regulile suspensului. Dacă și-ar fi anunțat 
candidatura din timp, faptul intra în comun. Candidatura din 
ultimele 15 minute seamănă cu un sfîrșit de act peste care 
planează imprevizibilul.

Servan-Schreiber este deputat de Nancy. Legea îi îngăduie, 
însă, să-și prezinte candidatura și într-o altă circumscripție, 
urmind ca în eventualitatea alegerii să opteze pentru unul din 
mandate. J.-J. S.-S. nu are intenția, s-ar părea, să întoarcă 
spatele alegătorilor de la Nancy. Prezența sa la Bordeaux este 
doar o sfidare adusă candidatului guvernamental — premie
rul Chaban Delrnas. Temutul polemist parizian speră să pună ' 
în dificultate pe șeful guvernului și să-l oblige să părăsească 
funcția pe care o deține. Tentativa este riscantă, vizează chiar 
imposibilul, deoarece Chaban Delrnas se află pe un „teren

Stil „ă l’américaine“ : J.-J. S.-S. împreună cu copiii, la o 
adunare electorală.

sigur“ : din 1945 și pînă în prezent această circumscripție l-a 
desemnat deputat în parlament și, în plus, a fost 23 de ani 
primar al Bordeaux-ului. Devenind prim-ministru, Chaban 
Delrnas — potrivit legislației — a trebuit să-și desemneze un 
supleant atît la funcția de deputat, cît și la cea de primar. 
Decesul supleantului a dus la această spectaculoasă dispută 
electorală. Firește, în caz de victorie, Chaban Delrnas își va 
numi iarăși un supleant.

Servan-Schreiber provocînd confruntarea de la Bordeaux 
tinde să aducă în dezbatere întreaga politică oficială, supu- 
nînd-o unei critici vehemente și multilaterale. Pentru „culoa
re locală“ s-a dezlănțuit o teribilă agitație și în jurul uzinei 
pe care „Ford“ urmează să o instaleze la Bordeaux, prilej 
pentru a acuza pe premier de protejarea — în scopuri pro
pagandistice — a propriului său „fief electoral“, în dauna 
altei provincii. Au urmat puneri la punct, dezmințiri și con- 
tra-acuzații, într-o cascadă ce evocă stilul american al luptei 
electorale.

Observatorii încearcă să descifreze, dincolo de spectaculos, 
mobilurile acțiunii lui J.-J. S.-S. S-ar părea că proaspătul se
cretar generai al partidului radical visează să constituie o „a 
treia forță politică“ între guvern și opoziția de stingă comu
nistă. El speră să adune grupările de centru în prezent dis
parate (de la „Centrul democrat“ pînă la „Convenția insti
tuțiilor republicane“) și să realizeze o variantă franceză a 
„centrului-stînga“ care să succeadă actualei formații de esență 
gaullistă. Servan-Schreiber a eșuat, însă, în tentativa de a 

aduna aceste forțe în jurul unei candidaturi unice, devenind 
ținta atacurilor : de la Mendes France la Mitterand numeroase 
glasuri îl acuză. Mitterand sublinia că greșeala lui Servan- 
Schreiber este de a fi împiedicat realizarea unei candidaturi 
unice a stîngii. Realitatea franceză a dovedit că nu se poate 
clădi o unitate viabilă a stîngii fără comuniști și împotriva lor.

„Candidatul din ultimul sfert de oră“ joacă o carte deci
sivă la Bordeaux. Servan-Schreiber a promis că în cazul în 
care nu obține 30 la sută din voturi demisionează din funcția 
de secretar general al partidului radical (COMBAT, fără por
tițe de salvare, prezice înfrîngerea lui). De altfel, primele 
sondaje nu i-au atribuit decît 16 la sută din voturi dar dup/, 
cîteva zile cota popularității a urcat la 21 la sută. în schimb^ 
aceleași sondaje atribuie lui Chaban Delrnas voturile a 55 la 
sută din cei ce se vor prezenta la urne.

Circumscripția cu 43 000 de alegători de la Bordeaux nu 
reprezintă o Franță miniaturală, nu poate reproduce — chiar 
Ia scară redusă — ansamblul problemelor țării. Și, totuși, 
alegerile de duminică nu pot fi limitate la dimensiunile unui 
eveniment local.

EUGENIU OBREA

au înființat un birou pentru bă- 
trînii care nu-și mai găseau 
grupul. O altă experiență a 
constat în verificarea ordina
toarelor care reglementau flu
xul circulației, iar faptul că 
ele s-au defectat o singură zi 
a făcut ca mai multe sute de 
mii de oameni să aștepte la 
porți repararea lor ; atunci 
mulți s-au întrebat ce se va în- 
tîmpla în viitoarele „megapo- 
lis“ dacă cei de la întreținere 
nu vor lucra prea conștiincios... 
Oricum, arhitecții vor mai avea 
multă vreme ca subiect de 
discuție dacă „Expo 70“ a fost 
sau nu un model de oraș al 
viitorului care răspunde nevoi
lor omului modern.

Prima expoziție mondială or
ganizată într-o țară asiatică a 
fost un prilej pentru Japonia 
de a prezenta capacitatea ei

• Ultima zi la „Expo 

’70" • Statistici și in

vestigații • între po

litica și economie

de creație în lumea contempo
rană. Cît de puternic a pătruns 
Osaka în viața economică ja
poneză se poate aprecia după 
referirile făcute în anunțurile 
publicitare : „După „Expo 70“ 
nu vă rămîne decît expoziția 
firmei de automobile X...“ sau 
„Șantierul naval Y... nu și-a pre
zentat toate modelele la Osa- 
kă, deci adresafi-vă...“. Pe de 
altă parte, după „Expo 70“ si
guranța de sine a industriei ja
poneze, capabilă să înfrunte cu 
succes concurența în numeroa
se sectoare, s-a exprimat în 
măsuri de ordin economic ,- în 
cadrul celei de-a treia „runde“ 
a liberalizării, la Tokio s-a a- 
nunțat ridicarea restricțiilor de 
import în 320 de ramuri, adică 
la aproximativ jumătate din 
ansamblul produselor industriei 
japoneze. Neîndoielnic, însă, 
că nu succesul expoziției de la 
Osaka a fost determinant pen
tru noua liberalizare, deși con
firmarea competitivității produ
selor japoneze a avut un a- 
numit rol.

ZĂNEL FLOREA
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