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nv ceuisiscu
J
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V

Din creioanele a- 
cestor tineri, 
frtnțl peste plan
șetă, viitori ab
solvenți al Insti
tutului de arhi
tectură din Bucu
rești, zvlcnesc li
nii care poate, 
nu peste mulțl 
ani, se vor mate
rializa în monu
mentale clădiri 
ca cea din foto
grafia alăturată. 
Mîinile mai tre
mură încă, foaia 
de calc mal dă 
poate amețeli, 
dar pasiunea, 
căutarea neobosi
tă, Împletite cu 
efortul continuu, 
fac să prindă 
contur sigur — 
fie deocamdată șl 
numai în fața o- 
chiului minții — 
~*itoarele certe 

IzbînzL

UN VOT
UNANIM

i*=se.
xxgâ uim i si'i I

ATENȚIEI
IN CENTRUL

re. Nicolae Bozdog — minis
trul comerțului interior, Cor
ne! Onescu — ministrul afa
cerilor interne. Vasile Potop 
— șef de secție la Comitetul 
Central. Alexa Augustin — 
procurorul general al Repu
blicii Socialiste România, 
Coreei Nicolau— șeful Depar
tamentului pentru valorifica
rea legumelor $i fructelor din 
Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii.

Cu acest prilej s-au analizat 
!ntr-un ascuțit spirit critic 
lipsurile constatate cu oca
zia deplasării în piețele, de- 
potzitețe și magazinele Capita- 
let cauzele neajunsurilor, pre
cum s! răspunderea ce revine 
diferitelor ministere și insti
tuțiilor de resort.

S-a examinat astfel situa
ția defectuoasă a aprovizionă
rii cu lapte în piețele Capita
lei în ziua de 5 noiembrie a.c. 
în cursul analizei Ia care s-a 
procedat, a fost relevată de
ficienta coordonare dintre 
Ministerul Comerțului, Minis
terul Industriei Alimentare si 
Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii în asigurarea can
tității de lapte necesare con
sumului populației Capitalei 
precum și în aprovizionarea 
ritmică a piețelor și magazi
nelor ce desfac acest produs. 
S-au indicat măsuri pentru 
îmbunătățirea metodei de sta
bilire a necesarului, precum 
și pentru asigurarea operativă 
a cantităților de lapte cerute 
de copulația Capitalei. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat, de asemenea, să se 
creeze în Capitală un stoc de 
lapte de rezervă care să poa
tă permite în orice zi supli
nirea rapidă a unor even
tuale întîrzieri ce pot surveni 
în aprovizionarea Capitalei.

Constatîndu-se distribuirea 
nejudicioasă a cantităților 
existente de came și pește 
proaspăt în rețeaua piețelor 
Capitalei, s-a indicat să se ia 
măsuri pentru organizarea u- 
nul sistem riguros de reparti
zare a acestor produse, în 
așa fel încît toate piețele Ca-

PE ȘANTIERUL UZINEI DE UTILAJE 
PENTRU INDUSTRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII DIN ALBA IULIA

IN INTERESUL POPOARELOR
ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI
SOCIALISMULUI Șl PĂCII

In bogata cronică a relațiilor tradiționale de 
prietenie frățească, de colaborare multilaterală 
dintre România și Iugoslavia s-a adăugat, în 
aceste zile o nouă filă prețioasă, vizita de prie
tenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Sfat al Republicii Socia
liste România, efectuată la invitația tovarășului 
losip Broz Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Intîlnirile, vizitele, convorbirile periodice, des
fășurate la diferite niveluri, în special la nivelul 
ce1' mai înalt, s-au statornicit de mai mulți ani 
ca o experiență din cele mai folositoare și fer
tile, reflectînd relațiile prietenești dintre cele 
două partide și state socialiste, dintre conducă
torii lor, dorința sinceră a României și Iugo
slaviei de a amplifica tot mai mult, colabo
rarea, cunoașterea și apropierea reciprocă. Fie
care nouă întîlnire a constituit o treaptă sem
nificativă în intensificarea raporturilor româ- 
no-iugoslave.

La încheierea vizitei înalților oaspeți din țara 
noastră în țara vecină s-a constatat cu mare sa
tisfacție că în perioada care s-a scurs de la 
ultima întîlnire a celor doi președinți, din sep
tembrie anul trecut, relațiile de prietenie, bună 
vecinătate și colaborare multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia s-au întărit și mai 
mult, îmbogățindu-se cu noi forme de colabo
rare, în interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii, pe baza principiilor de 
egalitate în drepturi, încredere și respect re
ciproc.

Tn cursul convorbirilor care au avut loc cu 
prilejul ultimei vizite au fost evidențiate aspec-

tele concrete ale colaborării economice ro~â- 
no-iugoslave, reliefindu-se importanța acordu
rilor deja încheiate, acorduri ca'e deschid orgi 
perspective schimburilor pe diverse planjri 

, între cele două țări prietene. Președinții Nicoloe
Ceaușescu și losip Broz Tito consideră ca un 
eveniment deosebit de important semnarea bou
lui acord comercial pe perioada următorilor 
cinci ani, care prevede o creștere cu 200 la 
sută a schimburilor de mărfuri compa-ativ cu 
precedenta perioadă, precum și încheierea 
unor contracte de lungă dura‘ă privind livrări 
reciproce de materii prime ca și a altor înțele
geri referitoare la cooperarea în producție și in 
alte domenii importante ale economie:. Pre
ședinții celor două țări frățești și-ou reafirmat 
satisfacția în legătură cu reolizareo cu succes în 
comun a Complexului hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier', precum și interesul 
pentru utilizarea complexă în continuare a sec
torului comun al Dunării.

Tn Comunicatul dat publicității la Inchee'eo 
vizitei, se relevă că în cadru! schimbului de 
păreri privind situația intemoționald actuală, 
președinții au reafirmat hotărirea celor două 
state de a-și aduce și pe viitor contribuția ac
tivă la cauza apărării și întări- păc i, de a 
milita pentru instaurarea unui climat de des
tindere, de înțelegere și de largă colaborare 
între toate statele, indiferent de o-indu rea ’or 
socială, pentru afirmarea dreptuljl la viață 
liberă a fiecărui popor. Tn acest sens s-o sub
liniat ideea că în soluționarea problemelor cu 
care este confruntată contemporaneitatea es‘e 
necesar să fie respectate interesele tuturor po
poarelor, iar la elaborarea și înfăptuirea rr,ă-

IARNA BATE IA USĂ,
CONSTRUCTORII... BAT PASUL

(Continuare în pag. a TV-al

constructorul (Șantierul Alba al 
Întreprinderii de construcții 
montaj Cluj) se va încheia și 
luna octombrie.

— Deci, stăm bine I conchide

i in legătură cu reabzc____________
Complexului hidroenergetic și de na- 

„Porțile de Fier', precum și

PE LOC

de ȘTEFAN IUREȘ
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pier-ul situația se prezintă 
invers.

! PAPIMl
jbiectelor ale- B 
pentru timpul g

• Optimism nejustificat.
• O dispută fără sfîrjit: c« material sâ se utilizeze la în

chiderea halei ?
• Utilaje care au costat milioane. In paza unor... foi de

polietilenă !
Foto: F51IL COJOCARV

Actele o demonstrează clar. 
La sfîrșitul lunii septembrie, pe 
șantierul Uzinei de utilaje pen
tru industria materialelor de 
construcții din Alba Iulia, pla
nul valorio a fost depășit. Cu 
același bilanț — ne-a asigurat

■ ■ I-::.

Majoritatea obiectelor 
Ise ca martore j “ .

nostru își justifică prezența T 
în conteiner prin aceea că, a 
astăzi, sînt uzitate foarte I 
des, din ce în ce mai des, ■ 
iar pentru viitorul previzi- 
bil devin chiar niște lucruri ■ 
foarte reprezentative. Cu un | 

t cum este coupe-pa- 
pier-ul situația se prezintă ■ I invers. în practică, necesi- I 
tatea lui se prezintă rar, ■ 
din ce in ce mai rar. într-un 
asemenea caz conteinerul a-1 

Ivind deci, încă de pe acum, | 
o funcție pur conservativă.

■ (Continuare în pag. a Il-a) |

I foarte 
obiect

tovarășul Petru Terec, șeful lo
tului căruia i s-a încredințat a- 
ceastă lucrare.

— Pînă la sfîrșitul anului — 
adaugă tovarășul ing. Dumitru 
Florea, diriginte de șantier — 
scontăm pe o depășire globală 
de 10—15 la sută. Pe mine, însă, 
ca beneficiar, acest lucru nu mă 
încălzește ! Stadiile fizice, sin
gurul element cu adevărat esen
țial, sînt mult rămase îh urmă...

Controversele Intre cel doi 
poli (constructor și beneficiar) 
se aprind pe Ioc. De fapt, ele 
nu au început aici, în biroul di
rigintelui de șantier și nici nu 
se vor încheia acuih.

— Zilnio — afirmă inginerul 
Florea — avem discuții pe tema 
asta. Constructorul afirmă că 
treburile merg bine, că nu sînt 
motive de îngrijorare, pe cînd 
eu susțin tocmai invers.

Pentru a-și argumenta punc
tul de vedere, scoate dintr-un 
sertar graficul de execuție.

Conform graficului — conti
nuă el — hala principală trebuie 
să intre In producție Ia sfîrșitul 
anului viitor. Prin prisma aces
tui deziderat trebuie să apre
ciem situația. Peste o lună, Ia 
1 decembrie, este prevăzută 
montarea primelor utilaje. Vom 
reuși acest lucru ? Iată întreba
rea care trebuie să ne fră- 
mînte....

Deocamdată, o asemenea în
trebare îl preocupă doar pe be
neficiar. Constructorul o igno
ră cu seninătate. Pentru ca 
să-și poată continua nestinghe
rit activitatea pe timp de iar
nă, ar fi trebuit ca încă de ne 
acum hala să fi fost închisă. Pe 
locul ei însă, de-abia au fost 
montați stîlpii de susținere, fiind 
extrem de greu să-i ghicești mă
car contururile. însuși șeful lo-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

pitalei să dispună de carne 
pește proaspăt.

O atenție deosebită în c; 
drul ședinței a fost acorda 
analizării situației nesatisf; 
cătoare a desfacerii cartofii 
în piețele Capitalei. Fapt 
că în diferite piețe cărțoi 
erau nesortați a fost calific; 
de secretarul general al part 
dului ca o gravă lipsă de ră 
pundere față de populație 
Departamentului pentru vale 
rificarea legumelor și fruct® 
lor din Ministerul Agricultur 
și Silviculturii, precum și a ol 
ganelor de comerț. Tovarăși 
Nicolae Ceaușescu a indict 
să se aplice cele mai sevei 
sancțiuni celor vinovați de a 
ceastă situație, precum și ții 
turor salariaților care recep 
ționează și pun în vînzare a 
semenea cartofi. j

Secretarul general al parti 
dului a hotărît ca organele d 
resort să procedeze la retra| 
gerea Imediată de pe pieței! 
Capitalei a tuturor cantității 
lor de cartofi necorespunză 
tori din punct de vedere a 
calității. S-a indicat să s< 
treacă imediat la selecționare; 
cartofilor atît din centrele di 
desfacere, cit și din depozite 
le Capitalei și să se înlături 
cartofii de calitate proastă 
sau care conțin corpuri străi- 
ne, desfăcîndu-se pe piață nu
mai cartofii sortați la nivelul 
calitativ cerut de consumul 
public.

Pe baza hotărîril conduce
rii de partid și de stat au fosi 
luate măsuri care permil 
crearea unei rezerve suficien
te de cartofi pentru satisface^ 
rea cerințelor populației atîl 
în cursul toamnei, cit și în 
toată perioada iernii ; s-au 
importat și continuă să se im
porte cantități însemnate de 
cartofi pentru acoperirea defi
citului provocat de calamită-l 
țile naturale abătute în cursul 
acestui an asupra țării noas-i 
tre. Tovarășul Ceaușescu al 
indicat, totodată, ca pentru 
sporirea stocului de cartofi 
de care dispune statul, coope
rativele de consum să desfă-

(Continuare în pag. a lll-a)

„...Drumul Oltului prin lume » 
un cîntec neîntrerupt, un lung 
poem simfonic, căruia i se adau
gă noi melodii fi teme...“ scria 
Geo Bogza. Da, Oltul este un 
poem care purcede din orga 
munților și-și domolește ecourile 
purtate de Dunăre, departe în 
mătasea unduioasă a mării. Un 
poem splendid, dar care nu ră- 
mine niciodată la forma inițială, 
Un poem 
care își 
autor —

Za a cărui partitură, cel 
reclamă drepturile de 
poporul — adaugă me-

Corespondentul 

nostru, 
VASILE RÂVESCU, 

transmite
din Rm. Vîlcea

a Început
ORGANIZAREA
DE ȘANTIER 

LA PRIMELE 3
DIN CELE

34 DE
HIDRO

CENTRALE
PE OLT!

reu noi tonalități. Poemul Oltului 
intră în faza desăvîrșirii abia a- 
cum cînd, datorită îndrăznețelor 
planuri economice cuprinse în Di
rectivele Congresului al X-lea al 
partidului, va dohîndi întreaga 
strălucire a celor 34 de centrale 
hidroenergetice ce vor fi amena
jate pe firul apei în decursul a 
numai un deceniu.

Primele nestemate ce vor fi 
așezate pe această imensă diade
mă de iumini și-au semnat deja 
actul de naștere. Este vorba de

(Continuare în pag. a ll-a)
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VEDETELE
„OLIMPIADEI 

STRUNGARILOR"
EMIL MAXIM

I Premiul I

I Sosit de sub culmea Cea- 
llâului din comuna cu ace- 
hși nume, cîștigâtorul fi- 
lalei din acest an a „Olim- 
iadei strungarilor', unde a 

psat o foarte bunâ impre- 
fe, lucreazâ la Uzina de 
tilaje și piese de schimb 
uceava de la punerea sa în 
pncjiune.

GHEORGHE VECZEI 
Prvmivl II

CRONICA

nire a „ț,
rile lui Coman Șova — pune

Institutul politehnic din Timișoara. Noua clădire a Facultății de de mecanică 
Foto: 'EMIL COJOCARU

BATE LA UȘĂIARNA

COMAN ȘOVA:

ASTRUL
NIMÂNUI“

â

Strungar din 1960, Vecze. 
a scăpat printre degete 
primul ioc la care îl îndrep
tățea rezultatul obținut in 
proba practică. Oricum pre
gătirea de onsamblu dove
dită es’e un meritat prilej de 
sat:sfoaț*e pentru el ca și 
pentru colegii să de la uzi
na organ zatoare — Inde
pendenta Sibiu.

I ION DUMITRU
I Premiul III

I Prin locul bun ocupat în 
pceastâ finală tînărul strun
gar a vrut parcâ să demon
streze că vechea citadelă a 
petrolului, Moreni, nu deține 
poar tradiția unor sondori 
pricepufi ci dispune și de 
strungari destoinici. Sîntem 
siguri că la fel ca noi gîn- 
Idesc și tinerii uzinei meca
nice.

I N-a trecut nici o săptă- 
Inină de la „Olimpiada 
strungarilor" și iată din nou. 
Ide astă dată la București, o 
Inouă competiție profesională 
Ide anvergură in faza finală 
[pe țară. Este vorba de con- 
Icursul „Mercur" al tineri- 
[lor lucrători din comerț pur- 
tînd chiar denumirea devi
zei sub care se desfășoară : 
PENTRU CEA MAI BUNA 
SERVIRE.

început cu aproape un an 
in urmă, ne specifică tova
rășul Iulian Vereș, din sec
ția economică a C.C. al 
U.T.C., concursul a angajat 
în întrecere circa zece mii 
de tineri din unitățile co
merciale, de producție și 
desfacere, vînzători de pro
duse alimentare, de textile- 
incălțăminte și metalo-chi-

• MINISTERUL INVAȚAMlN- 
TVLLT aduce la cunoștință că in
tre 15—30 ianuarrie 1971 va avea 
loc admiterea Ia doctorat pentru 
anul universitar 1070—1971. în
scrierile se fac Intre 15 și 3* de
cembrie a.c. la rectoratele Institu
țiilor de învățămînt superior și la 
secretariatele institutelor de cer
cetare ale Ministerului Invățămin- 
tului, Academiei Republicii Socia
liste România, Academiei de știin
țe sociale șl politice și Academie) 
de științe medicale, la care este 
organizat doctoratul.

talul afirmi ci ptnă ia începe
rea lucrărilor de închidere va 
mai curge multă apă pe Mureș, 
că s-ar putea să treacă chiar 
iama și hala să aibă tot imagi
nea de acum. Nici ia ora actua
lă nu se știe cu exactitate ce 
material va C utiliza: pentru în
chidere. în proiect erau prevă
zute blocuri ceramice aparente, 
dar fiind dificil de procurat s-a 
propus înlocuirea lor cu cără
midă sau panouri prefabricate. 
Soluția nu poete fi insă aplica
tă căci și aceste materiale se a- 
chiziționează cu foarte mu’tă 
greutate. S-a căzut de acord ca 
sâni erai să propună proiectan
tului materialul care crede că-î 
va obține mai ușor dar acesta 
nu se prea grăbește să ia o de
cizie. „Mai este vreme* — îți 
face probabil socoteala — ne- 
observlnd că băltoacele din in
cinta șantieniFi! au început să 
tnghețe— Nu este greu de pre
supus oe se va tnrfmp.a peste 
o l’ună-ccuă : neexistfnd fron
turi de lucra, țanterul va fi ne
voit să-ș: reducă activitatea — 
«i așa anemică — să aștepte cu
minte venirea primăverii.

Restanțele s-au acumulat si 
din lipsa tnstaiațiiler de ridicat. 
Ea construcția halei. In soecial 
pentra acoperiș, sint utilizate 
grinzi prefabricate din beton de 
mare greutate a căror montare 
se poate face doar cu ntctnle 
stern ale. t drept. ti eml este 
dotat ca deal atilaje de acest 

tfnâeritor are nevoce de ■*•.«* 
multe Di» păcate aici cefe exrs- 
teate aa <â»t I» coatnmă star» 

ct ne șantier ooar co o Iară 
în urmă dar se vede taeeba că 
Trustul de mecanizare Bnca- 
rești a trimis-o aici numai pen
tru a scăpa -de sura* construc
torului căci practic, ea nu este 
de nici un folos : intr-o lună a 
funcționat doar trei zile și a- 
tunci cu intermitențe. Tînărul 
Ion Purdea, care a manipulat-o. 
afirmă că este !ntr-un grad 
foarte avansat de uzură, că pre
zintă grave pericole pentru se
curitatea muncii. Pentru a nu- 
tea fi utilizată — propunea el 
— are nevoie de o revizie ge
nerală Dar de o săptămină zace 
defectă în mijlocul halei ți ni
meni n-a venit să vadă ce i se 
poate face, astfel că. în loc să-i

ajute pe constructori, mai mult 
îi’ încurcă. Lipsind macaralele 
de mare capacitate, rampa 
C.FJl. precum și terenul C.A.P. 
din apropierea liniei ferate sînt 
blocate ae mai multe luni cu 
grinzi pentru acoperiș tncît va
goanele sint obligate să aștepte 
pentru descărcare " 
zile, răstimp în care 
alocații și penalizări, 
fără nici o finalitate 
te fonduri bănești.

De citva timp au 
•osească și utilajele.

— Furnizorii îți respectă an
gajamentele asumate prin con
tracte — ne declară inginera! 
F'orea. Noi sîntem de vină căci 
■-am reușit să creăm condiții 
pentru începerea montajului la 
termenul prevăzut in grafice.

Vă veți întreba, desigur, ce '* 
tetlnplă cu aceste utilaje care 
costă milioane de lei. Ele au 
test trecute la conservare. Cele 
mai mărunte au fost adăposti
te prin țoproane sau barăci, 
unde s-a găsit un colțișor liber, 
cele mari însă, au fost lăsate 
sub cerul liber și acoperite cu 
fci de polietilenă care servesc 
atît ca proteguitor împotriva 
intemperiilor cit ți ca_. paznic. 
Ir. asemenea condiții pot fi ori
când descompletate, pot suferi 
serioase daune. Cine le va su
porta ?

Nu putem încheia articolul 
de față fără a scoate în relief 
ți un ait fenomen. Antrepreno
rul arestai obiectiv este anga
jat și la coast.1 uețîa Fabricii de 
porte’a» di» aceeași totalitate. 
Arizxc avantajai de a fi fost tn- 
cepută ’ntfi. aceasta absoarbe a- 
pruane toată forța de muncă a 
șantiertLti. Urina de utila.-e 
fiind «ral» neeiz-ată. Tovarășul 
Petru Terec. șeful lotului, afir
ma că per.tm a executa lucră
rile prevăzute are nevoie îr.câ 
de mulți muncitori, în special 
calificați r sudori, fierar-beto- 
■ițti etix, dar nu știe de unde 
să-z procure. Considerăm că un 
sprijin concret îr rezolvarea a- 
cestei probleme îl pcate da Co
mitetul municipal al U.T.C. Se 
știe că tn A>ba îzflia. funcțio
nează o școală profesională de 
construcții care. în decursul a- 
n!lor: a pregătit mii de mun
citori. Mai puțin se știe însă că 
o mare parte dintre aceștia nu 
lucrează pe șantiere ci au îm
brățișat activități care n-au nici 
o tangență cu pregătirea lor La

cite 10—15 
se plăteso 
re iroseso 
importan-

început si

I.T.A. există contro-Autobaza 1
lori de bilete calificați in me
seriile de... zidari, dulgheri, sau 
instalatori, ba fel, la I.G.C.L.. 
la industria locală.- Ar fi util 
în acest sens un sondaj în toate 
întreprinderile și instituțiile mu
nicipiului (noi l-am efectuat 
doar parțial) pentru a fi de
pistați toți constructorii de me
serie si îndrumați să se reîn
toarcă la— crima lor „dragoste*. 
Ar fi nu numai în folosul șan
tierelor ci și al lor. Oricum, fe
nomenul trebuie studiat cu toa
tă seriozitatea și te celelalte 
orașe ale județului căci în vii
torul cincinal municipiul Alba 
lulia va cunoaște un proces de 
industrializare accentuat (este 
prevăzută construirea a nu mai 
puțin de » întreprinderi) ca.-e 
va solicita o uriașă forță de 

muncă.

Invocația poetului („dă-mi* pu
terea să fiu mut") înseamnă ceva 
mai mult decit un bana! și facil 
martiriu liric: refuzul frazei 
goale, al vidului exprimării plate, 
fără sens. Alteori „ruga" vizează 
un „leac" contra efemerității 
timpului individual: „Fă-mă 
piatră de hotar în veac / Timpul 
hulpav lasă-mi-1 pe stern, / 
Vreau căpătii o mină de etern / 
Și veghea pădurilor-leac“. Există 
insă, și un alt sens al invocației 
Iui Coman Șoca, mai stenic, mai 
pimintesc. In maniera vechilor 
implorări către zei și elementele 
naturii, poetul pretinde liric și- 
gospodărește : „Zeule dă-mi ochi 
de soare / Să torc fir de bronz 
pentru greblat / Dă-mi din lăs
tărișul forței tale / Rivnă-n meș
teșugul ce mi-ai dat. / / Fă din 
fier să-mi crească bogății / Țărna 
să se facă portocale — / Și să 
coacem roada sîntelor mării / La 
zeițe tinere în poală. / Zeule, 
dă-mi rodii și pășuni și vin — I 
Strigătul copiilor ce-așteaptă / Să 
se iște-n aer de pe șoldul plinul 
Ca să-mi ducă sîngele în faptă". 
..Ruga lui Hefaistos").

Mult mai palidă este o altă 
„Rugă" (pag. 16), în care ne în
doim că forțele invocate ar putea 
înțelege lesne ce li se pretinde. 
Căci, există și o artă a solicită
rii, de care poetul pare să nu fi 
ținut seama: arta poetici. Și ne- 
gliiența se răzbună!

în piesele de factură simboliș
ti, ea acuză un exces de zel co-

loris tic. Nici sensibilitatea simbo
liștilor francezi, nici aceea a lui 
Bacovia nu ajung pentru a mo
tiva monocorda derulare și reve- 

.griului" care — în versu- 
o

surdină perceptibilă pe frumuse
țea posibilă a multor strofe: 
„E-atîta gri în vorbe și port atîta 
gri — / Prieteni gri veghează pe 
alți prieteni gri / Nesomnuri gri, 
în singe brăzdează urma gri... / / 
Citesc aceeași carte cu glas de 
ceară gri, / Cad păsări amețite 
înfrînte de tării / E-o slujbă 
ne-ntreruptă cu obositorul gri...

UN VOT UNANIM

Intr-adevăr, cam obositor, aș zice 
chiar agasant, cînd acompaniază 
pe „Doamna gri“. Repet, în ciu
da unor sugestii realmente tul
burătoare, cele două poezii ajung 
în cele din urmă, prea demon
strative, ca un foc („gri", dacă 
vreți) de artificii la zile faste.

In cu totul alt registru înscri
se, nerealizate la nivelul cel mai 
înalt al volumului mi se par fi 
alte piese : „O părere", „Nesom
nul", „Lehamite", „Cînd a nu 
fi". în schimb, „Silex" este o mu
zicală absorbție a astrelor în cu
vânt („Am să leg de-o vorbă 
luna / S-o aduc încoace calină / 
Să fac boltă sub un crater / 
Stins în palida ei palmă"), iar 
„Alunec", „Cu palmele de var“^ 
„Efemerida" și „Nomenclatură" 
păstrează necontenit o demnita
te gravă, un ritm pulsat înspre 
marile speranțe sau înspre mari
le renunțări. „Cu palmele de 
var" poate fi o „erotică", dar poa
te fi, în egală măsură, o „atitudi
ne" în fața destinului trecător: 
„Despică-ți cale-ngustă prin lu
turi și căderi / Prin crusta cenu
șie din somnurile sparte, / Adau
gă cu-o vorbă în tîmpla mea un 
ieri, / Un vesel azi, un mîme 
și-un departe. / / Cu brațe în
sorite apleacă-te spre mine — / 
Ocean cărunt, tîrziu, fără hotar 
—/ Pe valuri înnoptate de toam
ne te voi ține / Deasupra, neatin
să, cu palmele de var".

Asemenea versuri — fi altele 
de același nivel — impun o cen
zurare mai severă a celor câteva 
dovezi de neglijență, prezente — 
cu voia, dar în defavoarea auto
rului — în volumul său de debut

NICOLAE BALTAG

Oe astăzi, In

București, concursul

profesional al

tinerilor din comerț

„Pentru

mice, bucătari, cofetari, os
pătari din sistemele M.C.I. și 
O.N.T.

După ce au trecut prin fil
trul etapelor pe întreprin
dere și al celor județene, 
cîștigătorii fazelor respec
tive s-au prezentat Ia Bucu
rești pentru a-și disputa ti
tlurile de cel mai bun în me
seria lor. Pentru astăzi, în 
cursul dimineții este progra
mată desfășurarea probei 
scrise, o probă-tesț cu- 
prinzînd întrebări din dome
niul merceologiei. al organi
zării activității comerciale. 
După amiază va avea loc 
consfătuirea cu tinerii lu
crători din comerț, iar sîm- 
bătă, absolut toți concurenții 
se vor prezenta la proba 
practică, organizată, după 
specific, în diferite unități 
comerciale ale Capitalei. Nu
mele cîștigătorilor acestei 
originale și binevenite în
treceri Ie vom afla abia du
minică la prînz, după con
cursul fina] cu public acce
sibil, evident, doar primilor 
clasați.

N. U.

34 DE
(Urmare din pag. I)

cele trei centrale hidroelectrice 
de la Rm. Vilcea, Govora și 
Dăești, care vor însuma o energie 
echivalentă cu 1'28 .VflV. Deo
camdată, însă, despre acestea 
putem vorbi prea puțin. Reți
nem prezența, în această nevero
simil de calmă fi limpede toam
nă, a celor dinții constructori care 
au început operațiunea de orga
nizare și pregătire în vederea 
atacării lucrărilor de bază la 
U.H.E.-Rm. Vilcea. Sînt — așa 
cum ne declara șeful șantierului, 
inginerul Constantin Hengher, el 
însuși împletindu-fi biografia cu 
a lor — acei temerari care au 
bătut fi cel dinții țăruș la Argeș, 
trecuți prin școala Bicazului, sau 
mai tineri dar cu o pregătire su
perioară, oameni al ■ căror destin 
este să deschidă noile tărîniuri 
ale luminii, gata oricînd să în
frunte fără șovăire greutățile în
ceputului. Ion lonescu a venit 
aici cu întreaga brigadă de mi- 
neri-betoniști, formația completă 
de la Bicaz și Argeș, în rîndul 
căreia au crescut și s-au format 
mulți tineri. Dulgherii lui Vasile 
Ghinuță s-au alăturat și de astă 
dată celor dinții. Nu lipsesc la 
apelul cutezanței cei doi frați 
Constantin și Gheorghe Țurcanu. 
Am întîlnit pe șantierul de la 
Rîmnicu-Vîlcea mulți alți tineri 
cunoscuți pe șantierele luminii. 
Printre ei, pe excavatoristul Pe
tre Pribeanu, pe frații Nicolae și 
Florian Albulescu (excavatorist și 
buldozerist), pe Aristotel Aparas- 
chivei, pe Marin Petru, cu bri
gada sa de electricieni, pe Stelian 
Voicilă, conducătorul auto al 
primei „Tatre" sosite pe șantierul 
Olt. Notăm și numele inginerilor 
Constantin Preoteasa și Ion Grăj- 
dan, veniți aici cu experiența 
acumulată la centralele hidro
electrice de pe rîul Argeș.

Li se vor alătura, pe măsura 
avansării lucrărilor, sute și mii de 
constructori, coborîți de pe Lotru 
sau veniți de la Porțile de Fier, 
numeroși oameni din localitățile 
vecine Oltului. Căci ansamblul 
de amenajare integrală a râului 
va concentra forțe deosebite. O 
cascadă de 34 de uzine va face 
să răsară tot atîtea constelații în
tre Făgăraș și Dunăre. Iar în 
capul acestei cascade, pentru asi
gurarea funcționării normale a 
uzinelor, se prevede realizarea a

HIDROCENTRALE
două lacuri importante : Veneția 
(lingă Făgăraș) și altul în defileul 
Oltului, în zona Cornetu.

Puterea instalată obținută în 
ansamblu pe întreaga cascadă se 
ridică la circa l 000 M\V.

Genul de lucrări este asemănă
tor celor de pe Bistrița și Argeș 
aval, cu căderi joase (între 8 m 
și 16,5 m). Centralele vor fi echi
pate cu două agregate de 165 
mc/s fiecare, debitînd prin inter
mediul unui transformator unic 
în sistemul energetic național. Cu 
excepția unor aparataje, întreaga 
lucrare se realizează prin mijloace 
interne, cu utilaje fabricate în 
țară. Lucrările sint așadar econo
mice, durata de recuperare prin 
acumulare fiind aproximativ de 
12,5 ani.

Dar amenajarea hidroenergeti-

ci a Oltului atrage după sine o 
mulțime de alte avantaje. Sint 
prevăzute a se dezvolta industrii, 
căi de comunicație interne și in
ternaționale, localități și stațiuru 
balneoclimaterice și de turism. 
Vor fi, de asemenea, rezolvate 
problemele legate de sistemati
zarea municipiului Rm. Vilcea, 
descongestionarea traficului ru
tier, asigurarea cu apă a Combi
natului chimic etc. Suprafețe a- 
gricole întinse cor fi Irigate. Vor 
fi realizate lucrări de corecție a 
torenților, protejindu-se astfel te
ritoriul limitrof împotriva inunda
țiilor. Piscicultura va găsi în a- 
ceastă zonă condițiile cele mai 
propice pentru extindere etc.

A început așadar, un nou poem 
al Oltului. Să-l învățăm și pe a- 
cesta I

seama, totul era deja 
la punct sau aproape. 

Ceea ce mai ram: nea de fă- 
tut erau doar citeva amă
nunte dar. se pare, nu din
tre cele lipsite de impor
tanta- La sfîrțitul ședințe*, 
Mihai Calițesco voia neapă
rat să meargă, cu alte dteva 

i urgente, prin cfteva 
ale cooperative:. M-a 
sâ-1 insoțest ți n-am 

vrut să scap prileju! de a-’ 
cunoaște La fata locului pe 
tinerii din organizația sa 
Mă puteam convinge astfel 
mai îndeaproape și de pre-- 
săgiul și autoritatea secreta
rului însuși.

M-am convins însă, trep
tat. pe măsură ce 
ieșeam din 
de altceva, 
portant, de 
care

dat 
pus

treber 
invitai

cite < 
mult

o
îngloba nu

intram și 
o secție.

mai im- 
trăsăturâ 

i numai

prestigiul și autoritatea, ci 
Întreaga activitate depusă de 
secretarul U.T.C., împreună 
cu comitetul său. „Vedeți, 
mi-a spus el la un moment 
dat, cred că nu greșesc dacă 
afirm că in organizația noas
tră aproape fiecare tinăr 
poate fi. tau poate deveni 
cu timpul, un bun secretai 
U.T.C.*. Am întrebat, 
merit, cfți uteciști are 
cefe patru organizații de 
bază și am rămas și mat ne
dumerit cînd am aflat că 
aici muncesc peste 200 de 
posibili secretari U.T.C. însă 
argumentele n-aj întirziat 
să apară.

în ceea ce privește ridi
carea măiestriei profesiona
le, mi s-a spus, concursurile 
pe meserii s-au dovedit mo
dalități adecvate, cu maxi
mum de eficiență, și în sec
torul lor de activitate. Bio
grafia lui Mihai Calițcscu în
suși este, de asemenea, con
cludentă prin virtuțile sale, 
prin evoluția pe care o

nedu- 
in

COUPE-PAPIER-UL
(Urmare din pag. I)

Numai la intervale lungi, și 
mai curînd pentru a marca 
solemnitatea clipei decît 
printr-o nevoie reală, mai 
prindem între degete mine
rul din metal greu, ori din 
lemn cald și, minuind cu 
grijă coupe-papier-ul, des
prindem o scrisoare din pli
cul ei. A rămas, deci, de a- 
bia un auxiliar al efectelor 
poștale.

Mi se pare insă că, în 
lama coupe-papier-ului am 
tact o investiție sentimenta
lă atît de prețioasă, cumu
lată in atît de multe gene
rații, incit faptul că în vre
mea din urmă cele mai mul
te cărți se vînd cu foile 
gata tăiate nu poate justifi
ca uitarea.

Fiindcă acest pumnal stili
zat, căruia un sălbatec nu 
i-ar imagina alt rost decit 
acela de a sfîșia fulgerător 
țesuturile vii, a se răsuci 
ucigaș în vintre, a se înfige 
decisiv în inimă, este un in
strument în serviciul uneia 
dintre cele mai rafinate vo
luptăți ale spiritului : apro-

pierea de cartea virgină. Ce 
rămine din violența inițială, 
înfricoșătoare — ca să nu 
zicem intrinsecă — a cuți
tului ? Un frison reflex de 
anticipare intelectuală, o su
blimată teamă de necunoscu
tul ideilor.

Coupe-papier-ul despică, 
fișîind mingiios ori scrișnind 
scurt, o coală de hîrtie ti
părită ; dar cine știe in ce 
fel cuvintul dinăuntru îți va 
întoarce durerea eliberării 
sale ? Dacă, vrăjitorește con- 
vingîndu-te, ii vei cădea fără 
voie rob ? Sau dacă, printre 
două pagini imprudent des- 
lipite, o miasmă otrăvită ,e 
ia strecura spre duhul tău? 
Poate iți va insinua o galeșă 
melancolie, poate te va con
tamina cu o înfrigurare fără 
de leac ? Cine știe ce re- 
mușcare va pătrunde brutal 
în centrul etic al ființei 
tale?

Coupe-papier-ul cere asu
marea acestui risc. Ah, bine
înțeles nu coupe-papier-ul în
suși, ci bucuria lecturii, ci 
nerăbdarea și neliniștea lec
turii, ci nemaipomenita ui
tare de sine a lecturii — sim
bolizată prin el.

implică în drumul de la 
calitatea de muncitor la 
aceea de absolvent al liceu
lui seral, care în momentul 
de față se pregătește pentru 
un viitor examen la facul
tate. Dar elementele acestea 
se pot regăsi și în însemne
le biografice ale multor alți 
tineri. Mulți au urmat școli 
tehnice, alții, cursurile unor 
facultăți. Secretarul uită în
să să adauge amănuntul că, 
dacă organizația lor se pca
te mindri acum cu astfel de 
satisfacții, aceasta se dato- 
rețte în bună măsură și per
severenței cu care i-a îndru
mat el însuși pe toți acești 
tineri pentru a-și găsi dru
mul afirmării.

In sfirșit, o situație spe-, 
cială a unității, datorată 
unui procent destul de ridi
cat de fluctuație a cadrelor, 
ceea ce influențează asupra 
disciplinei in muncă, a de
terminat trecerea tinerilor 
noi încadrați, în primele 
două luni de activitate, prin- 
tr-o perioadă de ucenicie de 
probă. Acum este momentul 
cînd intervine cu toată ener
gia și organizația U.T.C. Ti
nerii sînt antrenați la acțiu
nile ei, stimulați să partici
pe la un concurs sau altul, 
repartizați în grija altor co
legi cu mai multă experien
ță sau a unor membri din 
comitet — în fiecare secție 
există și acționează mulți ti
neri pe care secretarul se 
poate bizui ca pe el însuși.

După două zile, adunarea 
de alegeri a organizației 
U.T.C. era un fapt împlinit, 
în unanimitate de voturi, 
uteciștii l-au reales în frun
tea lor pe Mihai Calițescu. 
Probabil, m-am gîndit, toc
mai pentru faptul că, totuși, 
nu oricine poate fi secretar. 
Ci, neapărat, cel mai bun 
dintre ei.

• « • TENTATIA CHEII 
DE CONTACT. Traian Tu
dor Slrîmbu din Cluj, pose
sor al unui permis de con
ducere categoria B, a luat 
automobilul mamei sale și 
s-a deplasat cu el Ia liceul 
nr. 15. Acolo s-a întîlnit cu un 
cunoscut, Gheorghe Grigore 
Carol Anton Nicolae Radeș, 
(23 de ani) de profesie teh
nician sanitar, dar fără nici 
o ocupație in prezent. Ami
cul s-a suit in mașină și cei 
doi s-au deplasat pînă la o 
cunoștinfă a lui T.T.S. A- 
cesta a urcat sus lăsind ma
șina cu cheia de contact în 
ea. Radeș, care nu are car
net de conducere și era și 
sub influența alcoolului, a 
profitat de ocazie și a de
marat. In cursa lui a tam
ponat un alt turism și s-a 
oprit abia cînd a fost prins 
de proprietarul acesteia și 
de T. T. Strîmbu. Radeș a 
fost reținut pentru furt, con-

ducere fără permis și sub in
fluența băuturilor alcoolice, 
iar T. T. Strîmbu a fost a- 
inendat pentru că a lăsat 
mașina să staționeze cu 
cheia de contact în ea.

în Editura
Meridiane
au apărut

• • • AMINTIRI DE 
COLEGI. Constantin 
(16 ani) din Corabia, 
anul I la Școala de 
M.I.A. din Craiova, 
tras de Ia colegii săi 
de îmbrăcăminte în
de circa 5 000 lei și un radio 
cu tranzistori. A fost reți
nut de miliție și se pare că 
va continua invățămintul la 
cu totul altă școală.

LA 
Bacov, 

elev in 
maiștri 
a sus- 
obiei te 
valoare

{finefiia
DEPARTE DE LUMEA DEZ

LĂNȚUITĂ : rulează la Patria (o- 
rele 9; 12.45; 16 30 ; 20,15), Feroviar 
(orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30) ; Gloria 
(orele 9,45 ; 13 ; 16.15 ; 19,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18 30 ; 21) ; Favo
rit (orele 10 ; 12,30 ; 15 ; 18 ; 20,15) ;

CADAVRUL VIU : rulează la Ca
pitol (orele 9,30 ; 12,30 ; 16.30 ; 20) ;

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la București (orele 8,30 •
10.30 ; 12.30 , 14,30 , 16,45 ; 19 ; 21,15).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Festival (orele 8 45 ; 11,15 ; 13',30 ; 
16 ; 18.30 ; 21) ; Melodia (orele 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Mo
dern (orele 9.15 ; 11.30 ; 13.45 : 16 ; 
18 15 ; 20.30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Victoria (orele 8,45 : 11,30 : 14,30
17.30 ; 2045).

ÎN ARȘIȚA NOPȚn : rulează la 
Centra) (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20 45) ; Grivlta (orele 10.30 : 
16 ; 18,15 . 20,30).

ÎN UMBRA COLTULUI : rulează 
Ia Lumina (orele 9—16 în continua
re ; 18.15 . 20,30).

ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD rulează Ia Doina (orele
11.30 : 13 45 : 16 : 18.15 : 20.30).

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

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulează 
la Excelsior (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 , 20.45) : Aurora (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 15 45 ; 18 ; 20.15) ; To
mis (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 15.45 :
18.15 ; 20,30).

PETRECEREA rulează la înfră
țirea (orele 15 30 : 17,45 ; 20).

GREȘEALA REGELUI ; rulează

la Buzești (orele 15,30 ; 18 ; 20,30);
MAYERLING (ambele serii) : ru

lează la Dacia (orele 8,45—20 *
continuare).

100 DE CARABINE : rulează 
Bucegi (orele 10 ; 15.30 ; 18 ; 20,30); 
Arta (orele 10 : 15,30 ; 18 ; 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză Ia Unirea (orele 15 30 ; 18 : 20).

IMPOSTORII : rulează la Lira 
(orele 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Liră (orele 16).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30 ; 18 ; 20,30).

ÎNTÎLNIREa : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17.45; 20); Crin- 
gașl (orele 15,30

HIBERNATUS
Iești (orele 15,30

în

la

HEI TU I : rulează la Progresul 
(orele 20).

PĂSĂRILE : rulează la Progre
sul (orele 15,30 ; 18).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO; rulează Ia Pacea (orele 
15,45; 18; 20).

DEGETUL DE FIER: rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vaslles- 
cu“ : SE CAUTA UN MINCINOS
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Crean
gă": MATEIAȘ GÎSCARUL — ora 
16 ; Teatrul Țăndărică (Cal. Vic
toriei) : GULIVER IN ȚARA PĂ
PUȘILOR — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul , C. Tănase" (Sala 
Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei): 
SONATUL LUNII — ora 19,30 ; 
Circul Globus : STAR CIRCUS ’70
— ora 19,30.

Germain Bazin — CLASIC, 
BAROC Șl ROCOCO (Tradu
cere din limba franceză de 
Constanța Tănăsescu)

Marcel Brion — ARTA 
FANTASTICĂ (Traducere și 
postfatâ de Modest Morariu)

N. Griqoraș - CURTEA 
SI BISERICA DOMNEASCA 
DIN IAȘI.

Juliana Dancu — BISERI
CA DIN CISNĂDIE.

Edmund Hofer — VIENA 
(Text de lulia Florescu și 
Gheorghe Graur Florescu).

• • • CHILIPIR. Respon
sabilul magazinului general

1 din Pitești l-a prins 
Pe-

nr.
în flagrant pe Grigore 
tre (26 de ani), fără ocupa
ție .’
tecedentc penale, în momen
tul cînd încerca să fure un 
pardesiu de damă, pe buret. 
G. P. a recunoscut la anche
tă că în aceeași zi mai fu
rase un pardesiu asemănător 
pe care l-a vîndut în bra
seria „Argeșul" cu... 50 de

și cunoscut ca avînd an-

17,45; 20);
18; 20,15). 
rulează la Giu- 
18 ; 20,30) ; Mio

rița (orele 10 ; 12.15 : 15 ; 17,30 ; 20).
JANDARMUL SE INSOARA : 

rulează la Cotrocenl (orele 15,30 ; 
17.45 ; 20): Popular (orele 15.30 : 
18 ; 20,15).

SENTINȚA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15 30 ; 18 ; 20.30) . Flamu
ra (orele 16 ; 18.15 : 20.30).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează Ia 
Volga (orele 15.30 : 19).

TIGRUL ; rulează la Viitorul (o- 
rele 16 : 18 ; 20).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează Ia 
Moșilor (orele 11 • 15.30 : 18 : 20.15).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Munca (orele 16 : 18 : 20)

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Flacăra (ore
le 15,30 . 18 : 20,15).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Vitan (orele 15.30 : 18 : 
20.15).

VÎRSTA INGRATA : rulează te 
Rahoia (orele 15.30 ; 18 ; 20,30)

VINERI, 8 NOIEMBRIE 1978

Opera Română : LUCIA 
LAMMERMOOR — ora 19,30; Tea
trul de Operetă SUZANA — ora 
19,30 : Teatrul Națonal „I.L. Cara- 
gialft" (Sala Studio) ; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20 ; 
Teatrul Național „Vasile Alecsan- 
dri“—Iași (la Sala Palatului) : CA- 
TIHETII DE LA HUMULEȘTI — 
ora 9; (la Teatrul de Comedie) : 
CATIHETII DE LA HUMULEȘTI 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA - ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DOI PE UN BALANSOAR — ora 
20 ; Teatrul „C.I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 19,30; (Sala Studio): 

OCCIDENTU- 
ora 20 ; Teatrul Giuleștl : 
LUI FIGARO - ora 19,30;

de Nord (Satu-Mare) 
Maghiară — la Teatrul 
„I.L. Caraglale" — Sate

NĂZDRĂVANUL 
LUI - 
NUNTA 
Teatrul 
(Secția 
Națonal
Comedia) : REGELE MOARE
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală • 18.00 Căminul • 18,50 
Revista economică TV. • 19,15 
Publicitate. Transmisiune direc
tă de la tragerea rezultatelor 
LOTO * 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cel mici • 19,30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 „Crean
ga de aur" Omagiu lui ----- 
Sadoveanu — film

Mihail 
________ documentar 

realizat de Studioul de Televiziu
ne • 20,15 Reflector • 20,30 .,Prln 
foc nu se trece" — Film artistic 
sovietic în premieră pe țară. Sce
nariul E. Gabrllovici. Regia G. 
Pamfilov • 22,00 Mal aveți o în
trebare ? Luna, Marte, Venus... ce 
știm astăzi despre ele ? Invitații 
emisiunii : prof. dr. docent Călin 
Popovlci, dr. Cornelia Cristescu, 
dr. ing. Florin Zăgănescu » 23,00 
Telejurnalul de noapte • 23,10 în

chiderea emisiunii.
Aspect din Expoziția de sistematizare a orașului București

Foto : PAVEL TlNJALĂ
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ANWAR EL SADAT, președintele Republicii Arabe Unite, a 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o tele
gramă în care se spune:

Manifestări consacrate

Am dat o înaltă apreciere amabilului mesaj prin care ați 
exprimat felicitările dumneavoastră, ale Consiliului de Stat 
și ale poporului român prieten cu ocazia alegerii mele in 
funcția de președinte al Republicii Arabe Unite.

Transmițîndu-vă cele mai cordiale mulțumiri pentru nobi
lele dumneavoastră sentimente față de poporul Republicii 
Arabe Unite și față de mine, vă pot asigura că legăturile 
de prietenie care din fericire există între țările noastre prie
tene se vor întări continuu, în avantajul reciproc al ambe
lor noastre popoare și în interesul promovării păcii mon
diale.

Am plăcerea să vă exprim considerația mea cea mai sin
ceră, urind poporului prieten român și pe viitor progres și 
prosperitate.

aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie
Intîlnirea tinerilor si studenților 

cu cosmonautul sovietic

Vasilievici Volinov
de cul-

(Urmare din pag. I)

șoare o mai largă activitate 
de achiziționare a cartofilor 
de la producătorii particulari.

Tovarășul Ceaușescu a criti
cat situația necorespunzătoare 
a depozitelor de legume și fruc
te pe care Ie-a vizitat în cursul 
zilei de ieri, indicînd să se e- 
fectueze un control rapid și 
organizat în toate depozitele 
similare din Capitală și din 
Întreaga țară și să se ia mă
suri urgente pentru îmbună
tățirea situației în acest do
meniu. S-a 
alcătuiască 
construire 
simple dar 
ga țară, pentru păstrarea în 
cele mai bune condițiuni a le
gumelor și fructelor pe tim
pul sezonului rece.

In legătură cu măsurile ce 
se impun pentru perfecționa
rea continuă a desfacerii pro
duselor agroalimentare de larg 
consum, secretarul general al 
partidului a indicat să se ao- 
ționeze cit mai urgent pentru 
extinderea desfacerii mărfuri
lor preambalate. Această prac
tică. adoptată în toate țările 
avansate ale lumii, și care re
prezintă un indiciu important 

Bl civilizației în materie de 
^comerț, oferă infinite avanta- 
'e atît pentru organele de des
facere cît și pentru consuma
tori. Această practică oferă

dat sarcina să se 
un program de 

a unor depozite 
igienice, în întrea-

condiții igienice deosebite și 
posibilități de aprovizionare 
rapidă, putîndu-se introduce 
pe scară largă sistemul auto
servirii ; pe această cale se 
ridică productivitatea muncii 
în comerț, micșorîndu-se nu
mărul personalului angajat in
tr-o unitate de desfacere. în 
același timp, desfacerea pre- 
ambalată dă putința consuma
torilor să se aprovizioneze 
continuu cu cantitățile nece
sare consumului zilnic, marfa 
prezentîndu-se în acest fel în 
tranșe mici, în cantități redu
se; aceasta îi permite.în ace
lași timp cumpărătorului să 
aleagă totul după gustul său, 
produsele oferindu-se la ve
dere, în sortimente mai vari
ate.

în strinsă legătură cu a- 
ceastă problemă s-a pus în e- 
vidență o altă anomalie exis
tentă la noi în desfacerea 
mărfurilor agroalimentare. și 
anume, tendința unor cetă
țeni de a se supraaproviziona. 
Trebuie spus că această ten
dință — care reprezintă nn 
anacronism în relațiile cu 
piața, complet lichidat 
multe alte țări — este dăună
toare atît pentru cumpă
rător cît și pentru econo
mia națională. Pe de o par
te produsele alimentare. In 
general perisabile, se alterea
ză repede în condițiile Eh care 
cetățeanul poete să le depo
ziteze în propria sa gospodă-

în

|ȘDE AUDIENȚĂ

tineretului
CITITORII
SESIZEAZĂ

ÎNTINERII DIN BOCȘA PROPUN 
WMjn SCHIMB DE LOCUINȚA!

în numele locatarilor noului 
cămin al tineretului, de curînd 
dat în folosință în orașul Bocșa, 
județul Caraș-Severin, ne-a 
scris Dumitru Nițu, președin
tele comitetului de bloc.

„Ne-am mutat în această clă
dire de mai bine de o lună de 
zile, dar nici pînă acum, unele 
instalații nu funcționează de
loc sau sînt defecte. De altfel, 
întreaga lucrare efectuată de 
I.J.C.M. — Reșița este sub 
orice critică, sub aspectul cali
tății. Instalația de încălzire nu 
funcționează, pereții sînt stro
piți, ușile sînt crăpate, iar di
mensiunile lor au un cîmp de 
toleranță prea mare. Instalația 
de lumină are, de asemenea, 
defecțiuni și la aprinderea lu
minii, din cauza scurtcircuite
lor care se produc, becurile fao 
explozie, putîndu-ne accident 
ta". Și, ca și cum toate acestea 
nu ar fi fost suficiente pentru 
a avea imaginea completă a 
neglijenței constructorilor, în 
încheierea scrisorii ne este re
zervată și o altă surpriză: „la 
unele dușuri s-a aplicat un pro
cedeu nou — înclinația este fă
cută invers, apa scurgîndu-se în 
voie spre camere".

Orice s-ar spune, în fața a- 
tîtor eforturi făcute de 
I.J.C.M. — Reșița pentru apli
carea unor noi soluții de con
strucție, nu poți să nu rămii, 
decit mut de admirație. Citeva 
idei însă, pe care le sugerăm 
cu bunăvoință spre aplicare 
I.J.C.M.-ului, parcă tot își fac 
locul. Instalația interioară de 
lumină ar trebui racordată Ia 
rețeaua de încălzire care, ori
cum. tot stă de pomană și, pe 
deasupra, este mai puțin pericu
loasă decit curentul electric. 
Cît privește iluminatul, prin 
montarea unei ferestre în pla
fon — idee deloc absurdă de 
vreme ce constructorul a pre
văzut scurgerea apei de la du
șuri spre camere — vor fi so
luționate și celelalte probleme, 

r Pe de o parte va fi lumină de 
la colocatarii etajului superior, 
iar pe de alta, aceștia pot in
terveni cu operativitate de fie
care dată cînd nivelul apei din 
camere depășește cotele admise 
prin proiectele de construcție. 
După adoptarea lor, tinerii că- 
miniști din Bocșa vor propune 
constructorilor un schimb 
locuință. Sperăm că va fi 
ceptat.

INCONSECVENȚE 
ADMINISTRATIVE

îndemnați de scrisoarea trimisă 
redacției de Francisc Crăciun, 
președintele asociației sportive 
„Zorile" din Baia Mare.

„în urmă cu cîțiva ani, un co
lectiv de părinți a hotărît să a- 
menajeze prin contribuție pro
prie o mică bază sportivă pen
tru copiii din cartier. în acest 
scop am solicitat terenul viran 
aflat între capătul grădinilor 
cetățenilor și albia rîului Săsar. 
După avizul obținut de la 
D.S.A.P.C., Consiliul popular a 
aprobat folosirea terenului pen
tru amenajarea bazei sportive 
— n.n. copie a aprobării ne-a 
fost trimisă. La data de 31 au
gust 1969 colectivul de părinți 
a înființat asociația sportivă de 
cartier, fapt întărit și de avizul 
Consiliului național pentru edu
cație fizică și sport. Ulterior 
însă, după terminarea lucrării, 
Consiliul popular s-a răzgîndit 
și ne refuză folosirea terenului 
obținut, înainte, cu aprobare de 
la același consiliu. Ușor de vă
zut conchide corespondentul 
nostru, că la înființarea asocia
ției sportive au fost respectate 
toate formalitățile. Mai mult, 
însăși secția de gospodărire a 
Consiliului ne-a pus la dispozi
ție utilajele necesare amena
jării. De ce, acum, acest refuz, 
cînd sînt bine știute cheltuielile 
făcute prin contribuție volun
tară (peste 7 000 lei) fără să 
se mai pună la socoteală mun
ca entuziastă prestată de pă
rinții și copiii din cartier ?“ 
întrebarea corespondentului, fi • 
rească în contextul faptelor 
descrise, nu poate rămîne fără 
răspuns din partea Consiliului 
popular municipal Baia 
Așteptăm, deci.

CURIER

Mare.

JURIDIC
MARIA CALDARARU 

muna Breasta, județul 
înainte de a vă adresa organe
lor de urmărire penală trebuie 
să-l acționați în judecată pe 
tatăl copilului pentru fixarea 
unei pensii de întreținere. Abia 
după aceea, dacă acesta nu în
țelege să-și achite obligațiile 
stabilite prin hotărîrea judecă
torească, puteți sesiza organele 
de procuratură, de la domici
liul dv., pentru infracțiunea de 
abandon familial.

— co- 
Dolj.

de
ae-

Dezvoltarea mișcării noastre 
sportive constituie, de bună sea
mă și asupra acestui lucru nu 
putem fi contraziși, una din 
preocupările permanente ale or
ganizațiilor de tineret, sindicale 
sau ale consiliilor pentru edu
cație fizică și sport. De altfel, 

I ca un corolar al acestei preocu- 
J^ări. pe baza legii nr. 29/1967 

rt'ii Drivire la dezvoltarea acti
vităților de educație fizică și 
sport, consiliul național de re
sort, a elaborat norme gene
rale. menite sâ impulsioneze 
mișcarea noastră sportivă și în 
special a sportului de masă, 
precizîndu-se și modalitățile de 
înființare a asociațiilor spor
tive.

Am revăzut aceste prevederi.

VASILE ZAMFIR — Lonea, 
Petroșani. Nu puteți beneficia 
de sporul de vechime acordat 
pentru continuitate în muncă 
în aceeași unitate. în urma des
facerii contractului de muncă 
in condițiile articolului 20, lite
ra g — datorită executării unei 
pedepse privată de libertate — 
la revenirea în unitate, ați în
cheiat un nou contract de mun
că. La stabilirea vechimii neîn
trerupte în aceeași unitate se 
are în vedere însă perioada cît 
un angajat a fost în raporturi 
de muncă cu unitatea la care 
lucrează, pe baza unuia și ace
luiași contract de muncă.

MARIA DUMITRESCU — 
Ploiești. Față de situația rela
tată pentru cei 12 ani lucrați în 
aceeași întreprindere, sporul de 
vechime este de 5 la sută, apli
cat asupra salariului tarifar. 
Acest spor nu se include în sa
lariul tarifar lunar, dar face 
parte din elementele ce compun 
salariul mediu.

Rubrîcă redactată de 
MIRCEA NICOLAE

rie, adueîndu-i pierderi mate
riale, iar pe de altă parte, D 
deposedează de posibilitatea 
de a consuma în fiecare zi 
produse proaspete. Totodată, 
un asemenea mod de aprovi A 
zionare, extins la o scară mai 
largă, poate duce, și duce de 
fapt, la perturbați: in aprov: ț 
zionarea ritmică a pieții, cre
ează goluri periodice în unită- 
țile de desfacere și generează ț 
o anumită psihoză, profund 
negativă. în rindul cetățeni- 
lor. în plus, realitatea dove- * 
dește că unii dintre cetățeni1 
care fac supraaprovizionare a’’ 
ca mobil nu asigurarea con
sumului propriu, ei specularea 
produselor alimentare, pe pia- 
tă, cu suprapreț. Este necesar 
ca organele de resort cft și ce- 
tățenii înșiși să combați a V 
cesstă mentalitate, să spriji
ne tendința de aprovizionare _ 
continuă cu produse agroali W 
mentare proaspete a tuturor 
consumatorilor. A

In încheierea ședinței s-a 
subliniat că dispunem de can
titățile necesare pentru asigu- A 
rarea aproviziocări: corespun- 
zătoare a populației cu pro
duse agroalimentare în tot A 
timpul anului. S-a trasat sar- 
rina să se adopte măsuri 'me
diate pentru îmbunătățirea 
activități ministerelor și a 
Cons lfc’m popular al munt- 
riptatol București, astfel ea £ 
resursele de care dispunem să 
Ee desfăcute ne ciață in mud 
ritmic $i rațtona’ repartizate • 
Secretare’ general al partdu- 
Si USES «S * Numirea ombaradoru-

ență să fie remediată opera
tiv. Organele și organizațiile 
de partid au sarcină să supra
vegheze Îndeaproape modul 
în care se traduc în viață in
dicațiile și măsurile stabilite, 
acțîonînd cu toată energia, 
perseverența și fermitatea 
pentru satisfacerea în condiții w nar și plenipotențiar al 
cît mai 
consum

MAHMUD FAWZL primul ministru al Republicii Arabe 
Unite, a transmis tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, o telegramă cu următorul conținut :

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai sincere mulțumiri 
pentru amabilul dv. mesaj prin care m:-ați adresat felicitări 
și cele mai bune urări.

Împărtășesc speranța dv. că relațiile prietenești dintre ță
rile noastre 
reciproc.

vor continua sâ se dezvolte în interesul ior

Cu planul cincinal îndeplinit
Colectivul de muncă *1 între

prinderii de construcții p montaje 
siderurgice Galați, constructor al 
celei mai mari și moderne cetiți 
a siderurgiei românești, a Înde
plinit cn 57 de zile mai devreme 
planul de construcții și montaje, 
prevăzut pentru cincinalul 
1966—1970.

în cursul acestm dnanaJ j-an 
reaHrat p dat In folosință inte
gral obiectivele de bază aîe com- 
1 copcinzfod un flua teb-

Plecarea definitivă a 
ambasadorului Iranului

din Capitală 

Boris
Ieri seară, sala Casei

tură a studenților din București 
s-a dovedit neincăpătoare pen
tru sutele de tineri dornici să 
asiste ia intîlnirea cu coman
dantul navei „Soiuz-5*. aviato
rul cosmonaut Boris Vasilievici 
Volinov. membru al delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
române aflată In vizită in țara 
noastră. Cosmonautul sovietic, 
ca și ceilalți membri ai delega
ției. prezenți la această intilni- 
re. au fost salutați de tov. Du
mitru Gheorghișan. prim secre
tar al Comitetului municipal 
București al U.T.C.

Transmitted tinerilor bucureș- 
terd un salut fierbinte din ..ora
șul stelelor". 'așezarea de lingă 
5Ionova în care locuiesc cosmo
nauts sovietici). B. V. Volinov 
a relatat o serie de episoade 
legate de formarea sa ca aviator 
cosmonaut. de zborul său. și-a 
relatat impresiile asupra dificul
tăților ce apar în condițiile im
ponderabilității. răspunzînd Ia 
numeroase întrebări ale publi
cata!. întrebări ce au vădit in
teresul și cunoștințele detaliate 
ale tinerilor față de toate eve
nimentele legate de zborurile în 
spațiu.

Boris Vasilievici Volinov are 
M de ani și a intrat în corpul 
oosmonatrtilor în martie 1960. 
El i-a dublat pe Bioovski și Be- 
regovpi înainte de a ajunge el 
însuși comandant de navă. An- 
trenindu-se atit pe „Voshoduri* 
cit și pe nave de tip „Soiuz". el 
a prezentat tinerilor un tablou 
comparativ al evoluției aparate
lor de zbor de care dispune U- 
ntanea Sovietică. După propria 
sa expresie ..Soiuz 5* este o 
mașină „inteligentă*, mai com
plicată. mai modernă decit „Vos- 
hod* : ea poate zbura și fără 
echipaj. De altfeL după cum se

știe. în cadrul zborului navelor 
..Soiuz" 2 și 3. numai una din 
ele a avut pasageri. Ambele ti
puri de nave pot ateriza atit fo
losind calitățile lor aerodinami
ce. prin planare, cît și balistic. . 
Răspunzi nd unei întrebări. B. V. 
Volinov a explicat că „Soiuz 5“ 
este singura navă care a aterizat 
folosind traiectoria balistică, 
deoarece se considera necesară 
și experimentarea acestei posi
bilități. Ea este mai puțin uti
lizată intrucit în acest caz echi
pajul suportă suprasarcini mult 
mai mari. Și. după cum a con
statat chiar el, le poate supor
ta cu bine.

..Am văzut pentru prima oară 
România acum un an și jumă
tate — a spus B. V. Volinov — 
zburind deasupra ei cu „Soiuz" 
5. M-am convins acum că este 
intr-adevăr o țară foarte fru
moasă. așa cum îmi apărea de
altfel și din Cosmos. Se disting 
foarte clar din nava spațială 
munții, riurile mari, cîmpiile, în 
special cele lucrate de om". Dar 
cea mai frumoasă imagine pe 
care o are un pilot in timpul 
zborului este spectacolul răsă
ritului de soare (care se repetă 
aproape la fiecare oră). „Atunci 
cind o să se organizeze excursii 
in Cosmos — a remarcat in 
glumă B. V. Volinov — merită 
să vă înscrieți numai ca să ve
deți acest răsărit de soare a că
rui frumusețe e imposibil de 
descris".

Referindu-se la condițiile de 
lucru în stare de imponderabi
litate, cosmonautul sovietic a 
insistat asupra dificultăților 
care apar la început, în antre
namente, legate de coordonarea 
mișcărilor. S-a constatat că 
există oameni care-și pierd total 
capacitatea de muncă în condi
ții de imponderabilitate.

schimb, în Cosmos se doarme 
mai bine decit pe pămînt, obser
va el, intrucit te poți fixa chiar 
transversal pe fotoliu și rămii 
suspendat deasupra lui. Dar 
trebuie să te fixezi... fiindcă 
altfel poți fi deplasat chiar de 
către instalația de aerisire. Dacă 
dai drumul unui creion, el ră- 
mine suspendat în aer ; inspi- 
rind însă ceva mai tare riști să 
aspiri insă creionul sau orice 
alt obiect care plutește în cabi
nă.

Desigur, interesul participan- 
ților la această întîlnire a fost 
in mare parte satisî&out. Dar 
așa cum remarca chiar oaspe
tele lor, „zborul meu în Cosmos 
a durat trei zile și despre fie
care minut s-ar putea vorbi nu 
numai un minut. Cît timp mi-ar 
trebui deci ca să povestesc to
tul !...“

A. B.

Cu același prilej
Colectivul Uzinelor de mașini 

agricole „Semănătoarea" din 
Capitală a participat, joi. la o 
adunare festivă consacrată ce
lei de-a 53-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La adunare au luat parte, de 
asemenea, membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
române în frunte cu V. I. Ko- 
notop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
ne, care se află în țara noastră 
cu prilejul manifestărilor con
sacrate acestui eveniment.

La clubul uzinei „Carbochim* 
din Cluj a avut loc, joi după- 
amiază, o adunare festivă con
sacrată aniversării zilei de 7 
Noiembrie. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de Candit Miș, 
secretarul Comitetului de partid 
al Combinatului de pielărie și 
încălțăminte „Clujeana", după 
care inginerul loan Negrea, di
rectorul Uzinei „Carbochim", a 
vorbit despre însemnătatea is
torică a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. în numele 
salariaților întreprinderilor clu
jene, vorbitorul a adresa* 
oaspeților sovietici, cu prilejul 
zilei de 7 Noiembrie, un căl
duros salut.

A luat apoi cuvîntul I. K. 
Tomșin, consilier al Ambasadei 
sovietice la București.

★
Joi după-amiază, la Clubul 

Șantierelor Navale din Olteni
ța a avut loc o adunare festi
vă consacrată celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, la 
care au luat parte numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
funcționari și alți oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

Cu acest prilej, Petre Pavel, 
seoretarul comitetului de partid 
de la Șantierele Navale Olte
nița,.. a subliniat însemnătatea 
Marii Revoluții din Octombrie.

In cuvîntul său N. A. Iakov
lev, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, 
a vorbit despre sprijinul acor
dat de poporul român revolu
ționarilor ruși și a trecut în re
vistă succesele obținute de po
porul sovietic sub conducerea 
P.C.U.S. în construcția comunis
mului.

bune a cerințelor de 
ale oopulației.

Conferință
avut loc o conferință de

Re-

Cupa „Sclnteii tineretului Sîmbătă și duminică, pe
Stadionul Tineretului-FINALA !la atletism

SPORT • SPORT

România în Republica 
Africa Centrală

• Prin Decret ai Consil 
de Stat, tovarășul Gheorghe 
Popescu a fost numit fa cali- 
A ta te de ambasador extraordi- 
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România ta 

A Republica Africa Centrală.

Ieri a 
presă organizată de către Biroul 
de turism pentru tineret cu 
care prilej o delegație de tinen 
francezi, din care fac parte ab
solvenți ai unor institute de 
vățămînt superior, patronată de 
fundațiile E.L.F. și AIR 
FRANCE a răspuns la intrebări- 
le puse de ziariști.

In timpul vizitei prin țara noas
tră, grupul constituit din 15 ab
solvenți ai incâțămintu.’ui supe-

de presă
rior specializați în filozofie, drept, 
economie jj agronomie, a acut 
posibilitatea de a cunoaște dife
rite orașe românești p a fast pri
mit la diverse ministere, orgenis- 
me centrale. întreprinderi indus
triale și agricole, institute de în- 
cățămint superior.

Răspunzind întrebărilor puse 
de ziariști, tinerii fra.icezi și-au 
exprimat admirația față de suc
cesele obținute in de-xdiorea e- 
conomici ți culturali a țârii.

După cele 8 zile ale „maratonului" pugilistic

CAMPIONII
Finalele ediției 1970 a campio

natelor naționale de box s-au 
încheiat aseară, la Floreasca, 
după un veritabil maraton. Fap
tul cel mai remarcabil ni se 
pare 
care 
încoace, au trecut 
cele mai 
in cadrul 
disputat 
campion 
au însemnat, in egală măsură, 
meritorii prezențe intre corzile 
ringului la finale ca și un exce
lent arbitraj care a evitat ero
rile de decizie.

Semirr.uștele Aurel Mihai (Fa
rul) și Petre Ganea (Progresul- 
Brăila) au inaugurat reuniunea 
finală. ConstănțeanuL, cu un 
pumn puternic și cu joc elastic 
de picioare, cu o vitalitate dem
nă de subliniat, a fost un învin
gător fără dubiu ; Ganea. evi
dent mai puțin dotat decit în
vingătorul său, are meritul de 
a fi încercat totul insă mica 
mașină de pumni n-a putut fi 
oprită. Despre partida C. Gru- 
iescu (Steaua) — V. Rădulescu 
(Metalul-Plopeni) sîntem tentați 
să vorbim mai mult despre felul 
în care a pierdut cel de al doi
lea, parcă mai mult decit în a 
descrie victoria stelistului. Pen
tru că Rădulescu — o „muscă" 
cu picioare subțiri — ni s-a pă
rut uri fin tehnician care a in
tuit că în box marea artă este 
să știi să tugi mai înainte de a 
ști să lovești. Rutina lui Gru- 
iescu și-a spus, totuși, cuvîn- 
tul la capătul celor nouă mi
nute.

„Capul de afiș", meciul Aurel 
Dumitrescu—Gabriel ~
a fost un 
rezultat din 
Pometcu de 
dinamită și 
campionului 
înapoi. Meci de ritm sufocant, 
de spectacol total, terminat cu 
victoria meritată la puncte (de
cizie 4—1) a lui Aurel Dumi
trescu, foarte dator publicului 
pînă la acest meci (Stupefiantă 
preferința oficialului Boamfă 
pentru Pometcu: este vorba ori 
de im competență, ori de rea 
credință și. nesinceritate). Pa
vel Nedelcea—Nicolae Gîju, alt 
suspens. Ritm alert în prima

. __ remarcabil ni
acela că prin sita deasă 
a tot cernut de opt zile 

intr-adevăr 
bune 11 perechi care 
ultimei reuniuni și-au 
centura și titlul de 

național. Sită deasă

Pometcu, 
captivant spectacol 
încăpățînarea lui 

a-și plasa stînga de 
sclipirile ripostelor 
european, pe pas

repriză. Giju numărat în cea 
de a doua, tempo infernal în 
ultima, decizie strinsă (3—2) 
pentru Nedelcea care, în afara 
centurii de campion a mai pri
mit și o distincție din partea 
F.R.B. pentru cea mai meritorie 
comportare. Constănțeanul Au
rel Iliescu a adus cel de al doi
lea titlu clubului Farul, 
gind 
vidiu 
bine 
nent 
lupta
Deși publicul l-a dezaprobat pe 
Calistrat Cuțov (de ce, oare ?) 
meciul său cu Paul Dobreșcu ni 
s-a părut a fi fost cel mai fru
mos din suita celor unsprezece. 
Excelent la toate capitolele, Cu
țov a fost superior merituosu
lui său învins din toate punc
tele de vedere. Nu este mai pu
țin adevărat că poate nici un 
alt boxer de 63,500 kg, la ora 
actuală, în afara lui Dobreșcu, 
n-ar putea evolua în maniera 
în care a făcut-o acesta în fața 
campionului continental. Victor 
Silberman — Gh. Ene, un meci 
scurt. în care o fulgerătoare 
dreaptă în bărbie expediată de 
Victor a pus capăt luptei (prin 
abandon) la începutul reprizei 
secunde. Mijlociii-tnici lori Co
vaci—Gh. Călin nu s-au lăsat 
invitați prea mult, după gongul 
inaugural. Durelor lovituri ale 
dinamovistului, expediate în se
rii — ce-i drept, dezordonate — 
Călin le-a răspuns cu deplasări, 
eschive, contre. Dar toate aces
tea, ca și marele său succes de 
public, n-au putut convinge: în
vingător Covaci.

Horst Stumpf, 
primul său titlu 
urma unui meci 
lui Alee Năstac, 
decit o credeam . . 
gretul clubului Steaua care, a- 
tît de ușor, s-a dispensat de 
serviciile sale. La semigrea, me
talurgistul P. Cîmpeanu a cîș
tigat prin K.O. în prima repriză 
în fața lui M. Constantinescu 
de la Dinamo. Lui Ion Alexe, 
nu i-au trebuit prea multe mi
nute pentru a-1 învinge pe si- 
bianul Prohor.

__  __________ cîști- 
la puncte în fața lui O- 
Gorea. Surprinzător de 

pregătit, evitînd « perma- 
„bătaia" Iliescu a stăpînit 
în toate cele trei reprize.

și-a adjudecat 
din carieră, în 
cîștigat în fața 
mult mai ușor 
toți și spre re-

VIOREL RABA

în primul tur 
al C. C. E.
Dinamo -

U.F. Viena: 115-56
Doar două minute au rezis

tat tinerii baschetbaliști aus
trieci în fața experimentatului 
„team" dinamovist. Apoi, elevii 
antrenorului Dan Niculescu 
s-au detașat ușor, înscriind 
cum, cînd și de unde au vrut. 
Union Firestone Viena e o 
echipă mai mult decit modes
tă, cam de nivelul diviziei B 
ăe la noi. antrenorul Bayer 
dispunind de un singur Jucător 
de valoare, Zejmon, ceea ce 
explică diferența de scor cu 
care s-a încheiat partida. Toc
mai țlnînd seama de valoarea 
scăzută a partenerilor, de ușu
rința cu care au realizat cali
ficarea, Diaconescu, Albu, 
Dragomlrescu și colegii lor 
trebuie să se pregătească cu 
toată seriozitatea pentru dubla

' BASCHET
partidă din turul al doilea al 
„C.C.E." în care vor întilni pe 
campioana Bulgariei. Akade- 
mic Sofia e o formație foarte 
puternică șl omogenă în care 
activează, printre alții, exce
lentul pivot Golomeev. Pe de 
altă parte, dinamoviștii nu 
dispun de rezerve de valoarea 
titularilor, ceea ce e o mare 
carență pentru partidele ofi
ciale. Dat fiind, însă, că primul 
meci se joacă la Sofia, unde 
bucureștenii speră să obțină 
un rezultat strîns, apoi că — 
după cum îmi spunea unul din 
conducătorii echthei Dinamo — 
e posibilă reintrarea pivotului 
titular. Novac, consider că 
sportivii noștri păstrează șanse 
deosebite de calificare șl pen
tru turul «1 treilea.

O. PĂUN

PREGĂTIRILE
Componenții lotului ■ re

prezentativ de fotbal au fost 
reuniți, ieri, la București. 
La ora prînzului, caravana 
„tricolorilor" a plecat la Po
iana Brașov. Sîmbătă, lotul 
va susține un joc de verifi
care, pe stadionul Tineretu
lui, din Brașov, în compania 
divizionarei A, Steagul roșu.

Participare numeroasă,
rezultate promițătoare

în patru reuniuni consecutive, 
disputate la începutul acestei 
săptămîni, s-a desfășurat finala 
pe sectorul II a Cupei „Scînteii 
tineretului" la atletism.

Competiția, rezervată elevilor, 
a reunit la start 550 de elevi și 
eleve din 18 școli ale sectorului. 
Este o cifră edificatoare, cu toate 
că inițial se sconta pe o partici
pare și mai numeroasă, însă aici 
și-a adus „contribuția" neprezen- 
tarea la întreceri a Școlilor ge
nerale nr. 39, 40, 43 și a Grupu
lui școlar al Ministerului învăță- 
mîntului.

Probele de viteză (60 m) și să
ritură în lungime au cunoscut 
cea mai largă și, totodată, cea 
mai însuflețită participare, rezul
tatele înregistrate aducînd satis
facții personale participanților ca 
și profesorilor lor.

O afluență mai puțin numeroa
să au cunoscut întrecerile la pro
bele care cereau participanților, 
ori o rezistență fizică deosebită 
(600 m, 800 m și 1000 m), ori 
o tehnică adecvată (săritura în 
înălțime și aruncarea greutății).

O serie dintre concurenți au 
promițătoare, 
de faptul că

O serie < 
obținut rezultate 
dacă ținem seama 
participarea la întreceri era con
diționată de nelegitimarea la 
vreun club sau asociație sportivă.

„TRICOLORILOR"
Antrenorii Angelo Niculescu 
și Titus Ozon au la dispozi
ție următorii 17 jucători ■ 
Răducanu, Adamache, Săt- 
măreanu, Vigu, Hălmăgeanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Du
mitru, Radu Nunweiller, 
Anca, Neagu, Ene Daniel, 
Dobrin, Domide, Dumitrache, 
Florian Dumitrescu.

Astfel, săritura în înălțime băieți 
a revenit la categoria 13—14 ani 
lui Eugen Radu (Școala generală 
nr. 24) cu 1,50 m, iar la fete ele
vei Maria Hagiu (Șc. gen. 24) 
care a trecut peste ștacheta înăl
țată la 1,25 m. în-proba de lun
gime (13—14 ani) Alexandru 
Boșcu (Șc. gen. 28) a realizat 5,18 
m, iar la categoria 15—16 ani 
Mircea Păun (Lie. 12) cu 5,90 m 
a cucerit primul loc. Tot la proba 
de lungime (13—14 ani) Emilia 
Moșoiu (Șc. gen. 27) — atletă 
completă, care a dominat și pro
bele de sprint și demi-fond — 
a realizat 4,09 m, iar Doina Po
pescu (15—16 ani) a cîștigat cu 
5,13 m la categoria ei.

în urma rezultatelor obținute 
s-a trecut Ia întocmirea clasamen
telor pe probe și categorii, primii 
12 clasați căpătînd dreptul de a 
participa în finala pe municipiul 
București, care va avea loc SIM- 
BĂTĂ orele 9,00 și 14,30 și 
DUMINICĂ ora 9,00 pe STA
DIONUL TINERETULUI.

O mențiune deosebită trebuie 
acordată organizatorilor — Co
mitetul U.T.C. și Consiliul de 
educație fizică și sport al secto
rului II, care s-au străduit să 
asigure participanților un cadru 
cît mai plăcut și mai corespunză
tor, obținînd pentru desfășurarea 
probelor stadionul Dinamo.

S. UNGUREANU

de la cîteva școli din sector. 
Simultan, s-au desfășurat curse
le de 60 m, aruncarea greutății, 
săriturile în înălțime și lungime 
și spre sfîrșit, cursa de 1000 m 
plat. La 60 m a cîștigat detașat 
Viorel Dragomir din clasa ’ a 
X-a a Liceului nr. 33. Și fiindcă 
concursul se adresează numai 
elevilor nelegitimați, unul din 
profesorii de pe margine, îl ia 
la sigur : „Măi Viorel, tu ești 
legitimat !“ Viorel sare ca ars : 
„Nici gind, au-i adevărat ! Eu 
fac atletism doar în cadrul ore
lor de la școală cu tovarășa 
profesoară Jeana Deac". Cursa 
fetelor este cîștigată din nou 
de o elevă de la Liceul nr. 33, 
Ileana Bocor. Profesoara Jear.a 
Deac, mai emoționată parcă 
decit elevii ei. este pe tot te
renul. Punînd suflet si price
pere, a reușit ca în cadrul ore
lor de colectiv să-și înjghebe o 
mină de elevi deosebit de do
tați. disciplinați și pasionați ai 
acestui sport.

La aruncarea greutății, elevul 
Ion Neagu se clasează cu mult 
înaintea celorlalți, reușind 
11.28 m, ca de altfel și colegul 
Iui. Constantin Cojocari: la 
1 000 m. Ambii sînt ucenici la 
Școala profesională mașini e- 
lectrice, unde fazele competi
ției pe clase și pe școală s-au 
desfășurat cu multă minuțiozi
tate. (Profesor I. Vrînceanu). 
Am maj reținu,t și pe reprezen
tanții școlii generale nr. 205.

V. TIMIȘ

lor de colectiv să-și îr.jgh 
mină de elevi deosebit de

PE ARENA
„ELECTR A"

Printre „Intîrziații" cu dispu
tarea fazei pe sector a Cupei 
ziarului „Scînteia tineretului" 
a fost și sectorul 7. Ieri dimi
neață, stadionul „Electra" din 
Giulești s-a umplut de larma 
sutelor de elevi, este drept, doar

GheorgHiu, lider!
Aseară, în runda a XV-a a 

campionatului național de 
șah, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate mai impor
tante : Neamțu — Gheorghiu 
0-1, Pavlov—Ghinda remiză, 
Ciocîltea—Bena 1-0.

Adăugind la acestea rezul
tatele partidelor întrerupte 
(Gheorghiu—Georgescu re
miză și Ghinda—Mozes 1-0), 
clasamentul are acum drept 
lider pe marele maestru 
Florin Gheorghiu, urmat de 
Ciocîltea și Ghindă, toți cu 
același număr de puncte 
(11).

Astăzi, de la ora 16, se 
joacă derbiul finalei, Gheor
ghiu—Ciocîltea.

D. V.



Sesiunea O.N.U
• Cereri pentru încetarea imediata a cursei 
înarmărilor nucleare • Activitatea reprezen

tanților României în Comitetele 
GeneraleAdunării

,Luîn\l puvîntul în cadrul 
dezbaterilor din Comitetul 
poliție ăl Adunării Generale 
const^crE^e problemelor de
zarmării; Alva Myrdal, repre
zentanța jȘuediei, a cerut înce
tarea țm^diată a cursei înar

mare, subliniind că 
această necesitate este mai ur
gentă căț șoricind.

Reluarea ■ convorbirilor
SALT de ia) Helsinki, a spus 
Alva Myrotii', au reînviat spe
ranța că se'1,va putea ajunge 
la un acord 1 asupra unui ,';în- 
gheț permanent" in ce privește 
cantitatea și 4 alitatea sisteme
lor de arme Nucleare strategi
ce.

Myrdal a 
rițoriu asupitțaț dezvoltării ar
senalelor nu

îăr:
inty
„ 'imhc 

mării

l
dtevlarat că un mo
il d

aeiutieivr nuvlear& ar da „un 
nou imbold" jComifcetului pen
tru dezarmară de la Geneva. 
Ea a sugerat țin program de 
prioritate în pAtnu puncte pen
tru negdciatoriA de la Geneva 
în 1971 :

Eliminarea
și biologice, coihpletarea tra
tatului de ineptroliferare nu
cleară cu prevedjeri referitoa
re la folosirea't exploziilor 
nucleare în Â'opiiri pașnice ; 
o interzicere» cupi ‘ 
re a experiențelor 
lor nucleare ;

fundurilor mărilor șl oceane
lor. ■

Comitetul pentru problemele 
sociale, a cărui activitate se des
fășoară sub președinția reprezen
tantului român, Maria Groza, și-a 
încheiat dezbaterile asupra pro
blemei eliminării tuturor forme
lor de descriminare rasială.

Luînd cuvlntul, în cursul 
dezbaterilor la acest punct de pe 
agenda de lucru a Comitetului, 
delegatul țării noastre, Ion 
Covaci, s-a pronunțat pentru 
dreptul popoarelor la indepen
dență, de a decide singure des
tinele lor, ca o componentă esen
țială a evoluției lumii contem
porane.

Delegația română a votat pen
tru rezoluția care condamnă co
lonialismul și discriminarea rasia
lă ca fiind o crimă împotriva 
umanității.

Comitetul

bf

r*

r

1
armelor chimice 

hpletarea tra-

cuprinzătoa- 
’ Z • arme- 

demilitarizarea

Comitetul politic special și-a 
continuat dezbaterile asupra ra
portului cu privire la politica de 
apartheid a guvernului Africii de 
Sud.

Luînd cuvlntul reprezentantul 
român în Comitetul politic spe
cial, Ion Duma, a insistat asupra 
imperativului respectării de către 
toate statele a rezoluțiilor O.N.U. 
privind embargoul asupra livrări
lor de arme către Africa de Sud.

ORIENTUL APROPIAT
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Declarația M.A.E. al R.P.D. Coreene
Ministerul Afacerilor» Externe 

al R.P.D. Coreene, relatează a- 
genția A.C.T.C., a dat» publici
tății o declarație în legătură cu 
trecerea, în mod *-*-■* — 
Comitetul Politic 
Generale a O.N.U. 
îect de rezoluție" 
numita „invitare 
a R.P.D. Coreene 
problemei coreene.

Caracterizînd această acțiune 
drept o încălcare a suveranită
ții poporului coreean și a prin
cipiilor Cartei O.N.U., declara
ția arată că guvernul R.P.D. 
Coreene condamnă și respinge 
respectivul „proiect de rezolu
ție" și subliniază că reprezen
tantul R.P.D. Coreene trebuie- 
să participe la orice dezbatere 
în cadrul O.N.U. în problema 
coreeană.

forțat, prin 
al Adunării 

a unui „pro- 
privind așa- 
condiționată" 
la discutarea

Declarația relevă, totodată, că, 
la recenta sesiune a Comitetului 
Politic, reprezentanții țărilor 
socialiste și a numeroase țări 
din Asia și Africa s-au pronun
țat împotriva amintitului „pro
iect de rezoluție" și au insistat 
energic pentru invitarea necon
diționată a reprezentantului 
R.P.D. Coreene la dezbaterile 
în problema coreeană. ,

Declarația subliniază că orice 
„rezoluție" care va fi trecută în 
mod forțat prin organismele 
O.N.U., „fără participarea și 
consimțămîntul reprezentantu
lui autentic al poporului co
reean și în detrimentul Intere
selor poporului coreean, nu va 
sluji la nimic șî va fi nulă și 
neavenită".

Republica A-abă Unită T> 
respecta actualul acord de în
cetare a focului In regiunea 
Canalului de Suez pe o perioa
dă de încă trei luni, după ex
pirarea sa la 5 noiembrie, a 
declarat miercuri seara în fața 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite ministrul egiptean al a- 
facerilor externe, Mahmud Ri
ad. El a subliniat că rezoluția 
în problema situației din Ori
entul Apropiat și a modalită
ților de rezolvare a crizei din 
această regiune a lumii, adop
tată de Adunarea Generală, 
constituie o „Inițiativă în fa
voarea păcii*. Reprezentantul 
R.A.U. la O.N.U., a precizat 
Mahmud Riad, a primit instruc
țiuni de a participa la convor
biri cu Gunnar Jarring.

au

într-un comunicat dat puMI- prhire u fasetarea tocnlx, es-^ 
cității miercuri la Amman de incă valacLă*.
Ministerul Afacerilor Externe al mmm
Iordaniei se arată că gus eraul Finlanda este disc usâ să P-l— 
a respectat în permanență a- mcască în mod permanen: ja 
cordurile de încetare a focului Helsinki pe reprezentanți: Van
din iunie 1967. Poziția sa răm'.ne Șos-ietice p S.U-A-, da:â ede
neschimbat! $: nu se pune pro- 14 franci
blema reînnoirii acestor atoe- >
duri, menționează comunicatul. <awa

deza.-ma.r. a declarat. La 5 ao-

ÎN INTERESUL POPOARELOR
ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI Imagini poloneze

SOCIALISMULUI Șl PĂCII
(Urmare <lin pag. 1)

surilor referitoare la padtea și securitatea gene
rală să se asigure pârtiei 
statelor, indiferent de m

Tn cadrul convorbirilor* oficiale s-a acordat 
un important spajiu edificării securității în Eu
ropa, proces la care Roinânia și Iugoslavia, 
prin politica pe care o pițomovează își aduc o 
contribuție activă. Cele d ouă părți, constatînd 
cu satisfacție că procesul țle destindere de pe 
continentul nostru se dezvoltă continuu, au 
subliniat locul deosebit peîcore-l ocupă în a- 
cest proces contactele tot nșai dese și mai bo
gate în confinut dintre un țnumăr crescînd de 
state din Europa, încheiereia Tratatului dintre 
U.R.S.S. și Republica Federate a Germaniei, ne
gocierile și convorbirile dintre Republica Popu
lară Polonă, Republica Demipcrată Germană și 
Republica Federală a Gerrrteniei. Relevînd că 
toate acestea alcătuiesc mărturii convingătoare 
ale folosirii metodei tratativișfor în rezolvarea 
problemelor internaționale șr totodată contri
buții la normalizarea și stabilizarea în conti
nuare a relațiilor dintre statelie încercatului nos
tru continent, Comunicatul a.tată că recunoaș
terea reălitătilor din Europa^ a schimbărilor 
prodirse în perioada scursă ae la sfîrșitul ce
lui die-al doilea război momdial. respectarea 
integrității teritoriale și inviculabilitatea grani
țelor tuturor țărilor europene,_ constituie o pre
misă indispensabilă asigurării securității euro
pene, păcii și colaborării.

Tn Comunicat se arată că asigurarea secu
rității în Europa necesită o angajare activă a 
tuturor statelor europene, reclamă un sistem 
de angajamente ferme, din partea tutu
ror statelor, precum și de măsuri con
crete care să ofere fiecărui stat garanții de
pline că este la adăpost de orice primejdie de 
agresiune sau de alte acte de folosire a forței 
sau de amenințare cu forța și care să asigu
re dezvoltarea lor pașnică într-un climat de 
destindere, înțelegere și colaborare.

Reafirmîndu-și convingerea asupra importan
tei și necesității convocării conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, a rolului 
pe care o asemenea reuniune l-ar putea avea 
în îmbunătățirea climatului de pe continent, în 
depășirea actualei divizări în blocuri, de in
staurare a unei păci trainice în Europa și în 
lume, România și Iugoslavia și-au manifestat 
hotărîrea lor de a continua eforturile pentru 
convocarea și desfășurarea cu succes a con
ferinței. Potrivit opiniilor, celor doi președinți 
înțelegerile regionale urmărind întărirea păcii 
și ’ securității pot constitui factori importanți 
pentru îmbunătățirea atmosferei internaționale, 
de înțelegere și colaborare. Pe această linie se 
înscrie interesul vital al României și Iugosla
viei pentru transformarea regiunii Balcanilor 
într-o zonă de bună vecinătate, pace și coo
perare.

5ea și securitatea gene- 
tiparea egală a tuturor 
iprimea lor.

solido- 
a po- 

din In-
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EUGENI L OBREA 
Budepefta, 5 noiembrie.

GIGANȚII DIN JODINO
Nu departe de Minsk, din 

șoseaua principală se des
prinde, către sud, un fir de 
asfalt străjuit de arbori 
scunzi, cu fructele roșii stră
lucind in lumina caldă a 
soarelui. Un indicator de 
culoare albastră informează 
laconic : Jodino — 6 km.

Orășelul se ivește din- 
tr-odată, in prispa unui deal 
leneș, cu blocurile de lo
cuințe despărțite de spații 
verzi și cu pilcuri de mește
reai albi care ne amintesc, 
la tat pasul, că ne aflăm pe 
pămintul Biclorusiei. E ora 
15 și o sirenă vestește, cu 
glas gros, începerea schim
bului doi. Pe străzile largi, 
curate, grupuri de muncitori 
— in majoritate tineri și ti
nere — se îndreaptă spre 
porțile uzinei de autoca
mioane gigantice, una din 
piesele grele ale industriei 
constructoare de mașini din 
l’JLSA, de pe acum vestita 
deși iacă tinăra firmă „Be- 
laz*.

Lore Buiah. comsomolista 
care mi însoțește lucrează 
ia secția de proiectare a uzi- 
aei.

Ca ale tuturor tinerilor 
dia oraș, viața si preocupă
rile ei siat legate de reali
zările și perspectivele urinei 
pe ale cărei părți ies, zilnic, 
deduced, giganții rutieri pur- 
tiad marca „Belaz*. „Ia 1*47, 
iași povestește Lore. Jodino 
era na orășel aaonim, a că
rui mdastne se limita la 
producerea uaor instalații 
pentru prelucrarea turbei. 
Dia 1SS6. iasă, localitatea 
aaastră a intrat In circuital 
marii industrii sovietice.

Atunci, abia înființată, uzi
na a produs primal autoca
mion grea cu benă bascu
lanta a cărei capacitate era 
de 25 de taae. Căutările cor
ps lui de ingineri și tehni
cieni ai uzinei nu s-au oprit 
aici. Proiectele lor îndrăz
nețe s-au materializat destul 
de repede ia noi și noi pro
totipuri, dia ce in ce mai 
puternice, mai rapide. In 
1*67 pe porțile uzinei ieșeau 
deja .-Belazurile- de 56 de 
tone, ale căror calități excep-

ționale au fost certificate 
medalia de aur obținută

de 
______ . . la 
prima prezență în arena in
dustrială internațională — 
„Tirgul iafernațional de la 
Leipzig" —11967. La sfîrșitul 
lui 1968 au 
primele 
ganțitor cu capacitatea 
80 de tone, pentru ca în pri
măvara acestui an să fie 
realizat up adevărat „mas
todont" rutier — autocamio
nul cu remorcă avind o ca
pacitate de 120 de tone !"

Intr-adevăr, insoțitoarea 
mea nu exagerează. Cu o 
singură mișcare „gigantul"

fost construite 
prototipuri ale ai

de

Însemnări
DINTR-0 MARE

UZINĂ SOVIETICĂ

poate încărca sau descăr
ca conținutul a 12 vagoa
ne ! Mașina are 14 metri 
In lungime, 5,3 metri in lă
țime și 4,6 metri in înălțime. 
Capacitatea sa de tracțiune 
e de 1 29® cai putere, iar., vi
teza de deplasare — 60 km,Ti! 
Greutatea proprie a autoca
mionului este de 76 de tone. 
Mă sui, Împreună cu Lore în 
carlinga șoferului, situată la 
o înălțime apreciabilă — fie
care roată trece de 2,5 m 
înălțime — și remarc ușurin
ța cu care poate fi mane
vrată mașina in al cărei re
zervor incap peste două tone 
de combustibil (motorul 
funcționează pe baza unei 
turbine cu gaze), asigurîndu-i 
o autonomie de deplasare de 
cinci ore.

Producția uzinei bielorusa 
s-a dublat în ultimii cinci 
ani. Se prevede că, încă îna
inte de 1975 pe porțile „Be
lazului", vor ieși anual, pes
te 120 600 de asemenea pu
ternice autocamioane de 
mare capacitate.

„Calitățile excepționale ale

nuto-transportoarelor produ
se la Jodino, îmi spune Andrei 
Jivîh, unul din cei 500 
ingineri care lucrează 
sectorul de proiectare 
uzinei, au făcut ca ele 
fie foarte solicitate la ex
port. Anual, peste 40 la sută 
din „Belazuri" pornesc spre 
30 de țări din 4 continente".

între altele, aflu că au fost 
livrați și către R. S. Româ
nia 120 de giganți rutieri, 
care sint folosiți in locuri de 
muncă de mare dificultate 
— mine, cariere, șantiere de 
construcții. Este unul din 
numeroasele fapte care vor
besc despre cooperarea mul
tilaterală, frăfească, rodnică 
dintre cele două țări ale 
noastre.

Continuîndu-mi vizita în 
uzină remarc tinerețea mun
citorilor, inginerilor și teh
nicienilor care lucrează aici, 
tinerețea celor care, perfec- 
ționind neîncetat procesul 
de producție din uzină au 
obținut aceste realizări teh
nice deosebite. In primul 
semestru al anului 1970, tî- 
nărul colectiv al uzinei din 
Jodino a reușit să producă 
cu 12 la sută mai mult decît 
în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Important 
mi se pare, mai ales, că a- 
ceastă creștere e rezultatul 
ridicării cu peste 1 procente 
a productivității muncii. Ca 
urmare a preocupărilor con
tinue pentru îmbunătățirea 
procesului tehnologic, aproa
pe 65 la sută din operațiile 
tehnice sfnt mecenizate și 
automatizate.

Uzina de autocamioane de 
mare tonaj din Jodino, sin
gura cu acest profil din U- 
niunea Sovietică va pro
duce giganți rutieri din ce 
in ce mai mulți, din ce in ce 
mai puternici, cu un grad tot 
mai sporit de tehnicitate și 
utilitate. Tinărul colectiv aî 
„Belazului" se perfecționea
ză, Ia rîndul său, neîncetat, 
zeci și sute de tineri desăvir- 
șindu-și pregătirea 
diferitelor forme 
țămint.

de 
în 
al 
să I

I

I

I

In cadrul 
de. învă-
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Liceul viitorilor librari

• JOI S- A DESFĂȘURAT la 
PARIS cea de-a »l-a ședință a 
Ceaferiaței cvadripartite in 
p rable au vietaaaeză Șeful de
legației Gmeraului Revoluțio
nar Pravtzoriu al Republicii 
Vjeauautai de Sad. \tușea 
TMi Btah. a reafiraut că Gu
vernai Retalalranar Pra vizări a 
este gata vă „înceapă coevarbiri 
ca toate farțeie dia \ ietnan ui 
de Sud care se pronunță pentru 
pace, independentă, neutralitate 
și democrație-. Ambasadorul 
David Brace, șeful delegației a- 
merieane. s-a referit din nou la 
cele cinci puncte ale propunerii 
președintelui S.L.A„ Richard 
Nixon, cu privire la situația din 
Indochina.

noiembrie a.c. In cadrul 
conferințe de presă consacrată 
acestui eveniment, un purtător 
de cuvînt al Secretariatului 
pentru afacerile externe al Iu
goslaviei a exprimat speranța 
că vizita ministrului vest-ger- 
man. care reprezintă un rezul
tat a! evoluției favorabile a re
lațiilor dintre Iugoslavia și R.F. 
a Germaniei, va impulsiona re
lațiile reciproce și va contribui 
la dezvoltarea viitoare a coope
rării dintre cele două țări.

britanic a consemnat, totodată, 
imposibilitatea realizării pro
gramului spațial vest-european.

• CONFERINȚA SPAȚIALA 
VEST-EUROPEANA, care 
deschis miercuri dimineața

în cadrul convorbirilor s-a reafirmat 
riiatea și sprijinul față de lupta eroică 
porului vietnamez, a tuluror popoarelor 
dochina, împotriva intervenției străine, relevînd 
necesitatea retragerii trupelor americane și a'e 
aliaților lor din Vietnamul de sud, Laos și 
Cambodgia, pentru a face posibilă soluționa
rea conflictului pe cale pașnică, în spiritul 
acordurilor de la Geneva. Exprimîndu-se în
grijorarea în legătură cu continuarea și agra
varea crizei din Orientul 
nicat se arată că rezoluția 
ritate, din 22 noiembrie 
bază rezonabilă pentru a 
grave din regiune. Aceasta presupune retra
gerea forțelor israeliene de pe toate teritori e 
ocupate, soluționarea celorlalte chestiuni afla
te în suspensie în conformitate cu cauza pă
cii, a asigurării independenței și integrități: tu
turor statelor'din regiune, solutionarea proble
mei palestiniene potrivit dorințelor acestei 
populații. Abordind problemele dezarmării, 
comunicatul evidențiază o serie de măsuri care 
se impun pentru eliminarea primejdiei unui 
război termonuclear, a tuturor surselor care pot 
provoca tensiune și stimula neîncredere în
tre popoare. Lichidarea stocurilor de arme o- 
tomice, reducerea cheltuielilor militare, desfiin
țarea blocurilor militare, retragerea trupelor 
străine în limitele frontierelor naționale, înce
tarea cursei înarmărilor, precum și alți pași 
spre dezarmare, în măsura în care se trece la 
concretizarea unor asemenea deziderate în ca
drul unui larg program cuprinzător, ar contri
bui în mod nemijlocit la soluționarea unor gre
le probleme sociale cu care este confruntată 
în prezent umanitatea.

Tn cursul convorbirilor cele două părți au 
reafirmat importanța respectării neabătute a 
principiilor înscrise în Carta O.N.U., și-au ma
nifestat simpatia și solidaritatea față de tine
rele state recent eliberate, cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele revoluționare, de
mocratice și progresiste.

Pe parcursul vizitei, înalții oaspeți români au 
fost întîmpinați cu impresionante manifestări 
de prietenie și simpatie, expresie a sentimente
lor de deplină adeziune la politica celor două 
partide și țări, de continuă consolidare a legă
turilor dintre România și Iugoslavia, dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia, în interesul popoarelor ce
lor două .state, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Opinia publică din România, tineretul patri
ei noastre a întîmpinat cu legitimă satisfacție 
rezultatele vizitei. Ne exprimăm convingerea 
că relațiile de prietenie rodnice, colaborarea 
româno-iugoslavă, vor urma un continuu curs 
ascendent spre binele României și Iugoslaviei, 
al întăririi unității țărilor socialiste, al secu
rității și înțelegerii între toate popoarele.

Apropiat, in comu- 
Consiliului de Secu- 
1967, alcătuiește o 
pune ccpât situației

O școală obișnuită, co r. te 
oițele din Polonia. Imob’ _ care 
o adăpostește seamănă cu mul
te alte localuri școlare con
struite după război Ș: totuși, 
este o instituție școlară unică în 
întreaga țară. Este singurul liceu 
de cinci oni din Polo-.la care 
pregătește librari

Școala, situată la Zoliborz — 
frumos cartier al Varșoviei — a 
fost înființată în urrr.ă cu două 
decenii De atunci, peste 600 de 
elevi ou obținut diploma de 
specialiști-librarl Ao-ocpe 300 
dintre f i lucrează în rețeaua ae 
librării „Dom Ksiazki* (Casa 
Cărții).

In afara materiilor de cultură 
genenjiă, în liceu se predeu cu
noștințe de bibliogro: e. o-gnni- 
zarea librăriilor, calcul econo
mic și gestiune. Ore e de prac
tică se efectuează intr-o serie 
de „ateliere* care nu sint alt
ceva decît mici librării cu ra
ioane obișnuite, cu casierii etc. 
Reproducere fidelă a unităților 
unde vor fi chemați să lucreze 
după absolvirea liceului. Tn a- 
ceste iibrârii-școală „miniatu
rale*, elevii întocmesc și pun în 
ordine cataloage de cor* com
pletează facturi și no‘e de co
mandă, iau cunoștință ae me
todele de lucru cu sistemul 
„cărții prin poștă’ (Sistem care 
a luat o mare răspîndire). Ei 
dau sugestii și informării utile 
și servesc „cumpărător * care 
sînt unii dintre colegii lor. Cu- 
rind acești librari în formare 
vor avea clienți autentici : în 
curtea școlii, cu fața la stradă, 
se construiește un mare pavi
lion modern care va adăposti o 
librărie deservită de elevi ai 
liceului.

Absolvenții acestui liceu de 
specialitate sînt foarte căutați 
de întreprinderile de librărie, 
dată fiind competența lor, apor
tul substanțial pe core-l aduc la 
difuzarea cărții și, mai mult, la 
dezvoltarea gustului pentru citit 
al oamenilor. Centrele unde lu
crează absolvenți ai „liceului 
librarilor' din Varșovia au ob
ținut cele mai bune rezultate în 
volorificarea și răspîndirea căr
ții. Acesta este, fără îndoială, 
și meritul corpului didactic spe
cializat, alcătuit în mare parte 
din oameni de mare competen
ță care împart catedra cu func
ții de conducere la unele din

cele mai mari librării din ca
pitala poloneză. Ca, de pildă. 
Antoni Boad'anski care are un 
stagiu de 40 Oe ani în profesia 
de iibrcr și este directorul celei 
mai mari librării varșoviene.

r. n.

• LA KINSHASA AU LUAT 
SFÎRȘrT convorbirile dintre 
președintele Republicii Populare 
Congo (Brazzaville), Marien N* 
Gouabi, și președinele Republi
cii Democrate Congo, generalul 
Joseph Mobutu. într-o declara
ție făcută cu acest prilej, Joseph 
Mobutu a precizat că relațiile 
diplomatice’ intre cele două 
state congeleze vor fi reluate 
la 15 decembrie. Comunicațiile 
fluviale între capitalele celor 
două țări vor fi restabilite în- 
■cepind de la 1 ianuarie 1971.

• ÎN CAPITALA R.S.F. IU
GOSLAVIA s-a anunțat oficial 
că Walter Scheel, ministrul a- 
facerilor externe al R.F. a 
Germaniei, va face o vizită ofi
cială la Belgrad, între 25 și 27

s-a 
la 

Bruxelles și care urma să du
reze două zile, s-a încheiat în 
aceeași zi printr-un eșec total. 
Miniștrii științei din 12 țări 
vest-europene urmau să pună la 
punct modalitățile de colabora
re privind elaborarea unui 
program spațial denumit „Post- 
Apollo". în cadrul ședinței, re
prezentantul guvernului britanic 
a anunțat că nu mai 
nează să participe la 
programului spațial. 
Britanie ar fi urmat 
buie la finanțarea programului, 
cu o pătrime din suma totală, 
în asemenea condiții, refuzul

• IN REPUBLICA FEDERA- 
LA A GERMANIEI s-a aflat în 
vizită o delegație sovietică a In
stitutului pentru dezvoltarea le
găturilor dintre opinia publică 
din U.R.S.S. și cea din R. F. a 
Germaniei, condusă de preșe
dintele Institutului, academicia
nul v. M. , ‘ ‘
agenția TASS. Membrii delega
ției au vizitat o serie de orașe 
vest-germane, au avut întîlnirl 
cu populația și au ținut confe
rințe.

Hvostov, informează

Scrutinul american

STATU- QUO
Consultare de amploare, „mid-term elections", desfășurat* 

prin tradiție in marțea ce urmează primei luni din luna noiem
brie a unui an cu soț, au avut loc in condiții specifice și au 
înregistrat cîteva rezultate semnificații*. Pentru prima dată in 
istoria ultimilor 120 de ani. Administrația a luptat împotriva 
unei opoziții majoritare in cele două Camere ale Congresului. 
Ca urmare, campania electorală pregătită cu asiduitate de Casa 
Albă (președintele Nixon a vizitat 30 de state) a costat numai 
pentru reînnoirea mandatelor in Senat, 65 milioane de dolari, 
fiind cea mai costisitoare din istoria alegerilor americane. 
Pe de Sită parte, disputa dintre partide a fost doar aparentă, 
lupta dintre personalități primind, fapt care a evidențiat in con
tinuare declinul sistemului bipartizan. Mulți democrați sau re
publicani iși spun „independenți- și unul dintre ei a ciș- 
tigat in Senat un loc mult rivnit de republicani ; granițele 
ideologice dintre cele două partide sint destul de fluide, opți
unile conservatorilor republicaui apropiindu-se sensibil de cele 
ale conservatorilor democrați.

La capitolul rezultate, se desprinde o primă observație : 
statu-quo-ul a fost menținut. Pentru prima dată, cu excepția 
alegerilor din timpul președintelui Roosevelt, partidul la putere 
n-a mai pierdut 33 de locuri in Congres ci numai 7 : actuala 
repartiție in Senat a micșorat decalajul de la 14 la 3, in favoarea 
democraților. Posturile de guvernatori, o citadelă republicană, 
s-au dovedit mai vulnerabile, republicanii cedind 12 locuri. Men
ținerea statu-quo-ului, a raportului de forțe existent perpe
tuează pentru încă doi ani dificultățile conlucrării dintre pu
terea executivă și cea legislativă. Pinâ in prezent, vehementa 
împotrivire a democraților a punctat actualul mandat preziden
țial republican cu greută|i sensibile la capitole importante. Mi
racolul răsturnării incomodei opoziții democrate in Congres nu 
s-a produs. Și totuși, observatorii lucizi de la Casa Albă care 
nu și-au creat mari iluzii nu se arată decepționați. Dacă la 
„mid-term elections", bătălia s-a purtat pentru ntai multe locuri 
in Senat, și menținerea pozițiilor in Camera Reprezentanților, 
următorii doi ani vor însemna concentrarea asupra înfruntărilor 
locale, la nivelul statelor, unde intluen(a și puterile guverna
torilor sint considerabile. Aceștia au un rol determinant în ale
gerea candidaților partidului lor pentru funcțiile de președinte 
și vicepreședinte, domină delegațiile statelor lor la convențiile 
naționale ale partidelor, mobilizează electoratul, organizează și 
susțin campaniile electorale prezidențiale. Stratagemele viitoare 
depind însă de ecoul pe care ele vor reuși să-l trezească în rîn- 
durile electoratului american deoarece, așa cum remarca agen
ția U.P.I„ la consultarea actuală „niciuna dintre păr(i nu a 
reușit să suscite in vreo măsură apreciabilă interesul corpului 
electoral". Democrații înșiși au fost luați prin surprindere de 
dezinteresul manifestat de clientela lor tradițională din marile 
orașe (negrii, tinerii, săracii) și au fost nevoiți să apeleze la 
„burghezia provincială", cu afinități ntai conservatoare. De 
partea cealaltă, partidul republican a făcut tot mai mult apel la 
„marea majoritate tăcută", la alegătorii din rîndurile păturilor 
de mijloc, dar aceasta nu fără un oarecare risc, acela al alie
nării tineretului și negrilor. Este foarte probabil, conchid obser
vatorii politici, ca in 1972, bătălia să aibă Ioc pe același teren, 
insă cu ample și mai profunde implicații.
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• POLIȚIA ECUADORIAN.* 
l-a pus sub supraveghere pe 
generalul Cesar Rohon Sando
val, comandantul forțelor ae
riene, răpit la 27 octombrie de 
un grup de necunoscuți și 
apoi lăsat In libertate. Autori
tățile au deschis o anchetă 
avînd ca scop să elucideze îm
prejurările tn care acesta a 
reușit să „evadeze". Pînă la 
încheierea anchetei, șeful statu
lui major, generalul Julio Espi
nosa a fost însărcinat să preia 
conducerea forțelor aeriene.

Convorbirile polono-vest-germane
Pe agenda celei de-a treia 

zile a convorbirilor polono— 
vest-germane pentru reglemen
tarea raporturilor politice din
tre cele două țări care se des
fășoară la Varșovia, au figurat o 
întrevedere intre miniștrii de 
externe, conducători ai celor 
două delegații, și o ședință a 
comisiei mixte de experți. îr> 
cadrul unei conferințe de pre
să, B. Poleszczuk. purtătorul de 
cuvînt al delegației poloneze, a 
remarcat atmosfera de lucru în 
care se desfășoară discuțiile în 
probleme legate de 
nializării relațiilor dintre 
Ionia și R.F. a Germaniei, pre
cum și faptul că ambele părți 
și-au exprimat în mod deschis 
punctele de vedere. La rîndul 
său, von Wechmar, purtătorul 
de cuvînt al delegației vest- 
germane, a precizat că ședința 
de joi a experților a avut da
rul să aprofundeze și să eluci
deze declarațiile făcute de șe- 

celor două delegații în prima 
a convorbirilor.

bazele nor-
Po-

fii 
zi

V

în legătură cu posibilitatea 
stabilirii de relații diplomatice 
între Varșovia și Bonn și, legat 
de aceasta, a vizitării Varșo
viei de către cancelarul Brandt, 
von Wechmar a arătat că, deși 
respectiva chestiune nu a jucat 
pinâ în prezent un rol impor
tant, ambele părți au atras a- 
tenția că tratatul va constitui 
punctul de plecare in vederea 
normalizării relațiilor reciproce 
și, deci implicit, și a relațiilor 
diplomatice. La rîndul său, pur
tătorul de cuvînt al delegației 
poloneze a arătat că R.P. Polo
nă privește într-o perspectivă 
corespunzătoare posibilitatea de 
a stabili relații diplomatice în 
cadrul procesului de normaliza
re ce urmează să fie deschis 
prin tratat.

Convorbirile dintre Scheel și 
Jedrychowski vor fi reluate 
miercurea viitoare. între timp, 
vor continua discuțiile la nivel 
de adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe.

Declarațiile președintelui
ALLENDE

Noul președinte al Re
publicii Chile, Salvador 
Allende, a ținut miercuri 
prima sa conferință de 
presă de la instalare.

Răspunzînd unei întrebări, 
Allende a subliniat că nu tre
buie să se aștepte la miracole 
pe parcursul celor șase ani 
pentru care a primit învestitu
ra și că „reajustările necesare 
vor fi făcute în mod gradat". 
Popoarele din America Latină, 
a spus Allende, „nu trebuie să 
fie spectatori în lupta lor pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ci. dimpotrivă ..prin
cipalii actori" în această luptă. 
Ele trebuie să pună capăt sub
dezvoltării și dependenței eco
nomice în care au fost menți
nute. în aceeași ordine de idei,

președintele chilian s-a decla
rat pentru unirea eforturilor 
latino-americanilor în apăra
rea intereselor lor în raportu
rile cu S.U.A. Nici un guvern 
latino-american, a subliniat 
Allende, nu trebuie să fie izo
lat de familia națiunilor con
tinentului nostru.

In ceea ce privește politica 
externă a guvernului său, A- 
llende a reafirmat intenția ca 
Chile să stabilească relații di
plomatice și economice u ten
te țările, indiferent de ste
rnul lor social politic. El a 
menționat că stabilirea de re
lații diplomatice cu R P. Chi
neză. Cuba. R. D. Vietnam. 
R.P.D. Coreeană, R. D. Germa
nă și alte țări este în concor
danță cu interesele poporului 
chilian.
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