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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL OLT
Avionul cu care a călătorit de 

!a Sofia spre patrie delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul 
Ceaușescu, care a făcut 
oficială în țara vecină 
tenă. a făcut o escală, 
condițiilor atmosferice 
rabile din București, pe 
portul din Craiova.

In întîmpinarea conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
a tovarășilor Ilie Verdeț, Leonte 
Răutu, Vasile Patllineț. Corneliu 
Mănescu, 
bri ai 
tovarășul

Nicolae 
o vizită 
și prie- 
datoritâ 
nefavo- 

aero-

Vasile Vlad, mem- 
delegației. au venit 

Constantin Băbălău.

prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului popular județean, 
reprezentanți ai organelor lo
cale de 
meroși 
a fiind 
lor a 
Ceaușescu. au ținut să fie pre- 
zenți pe aeroport pentru a-1 sa
luta cu deosebită căldură și dra
goste. pentru a-și exprima si cu 
acest prilej, profundul atașa
ment față de politica internă și 
externă a partidului și statului, 
pusă în slujba intereselor fun
damentale ale poporului român, 
a cauzei socialismului și păcii.

pa rtid și de 
cetățeni ai 

vestea sosirii 
tovarășului

stat Nu- 
Craiove:. 
in orașul 

Nicolae

ÎN BALȘUL INDUSTRIAL
De la 

Ceaușescu, 
delegației, 
orașul Balș, unde a fost con
struită una din cele,mai tinere 
unități industriale . .ale țârii. 
Fabrica de osii și boghiuri.

Și aici, ca pretutindeni' p« cu- 
prinsul patriei, semnul înnoiri
lor este evident. „Ridicarea la 
putere" a acestui oraș, rod al ' 
politicii partidului de dezvoltare

Se oarcurge. pe fluxul de 
producție, drumul pe care ti 
face lingou! de oțeL cu diame
trul de aproape jumătate de 
metru, pină la produsul finit — 
roata. Procesul tehnologic este 
complet mecanizat si automati
zat. făcind să dispară din no
menclatorul de profesii, tradi
ționala activitate a forjorului 
manual, a omului care manipu
la barele incandescente de me-

rametrii proiectați- Vă doresc 
succes.

— Vă asigurăm că vom înde
plini cu cinste această sarcină, 
tovarășe Ceaușescu. este răs
punsul dat.

în dram spre Slatina, condu
cătorii de partid și de stat «e 
opresc la marginea unei tarlale, 
pe care se văd grămezi de sfe-

CAPITALADIN SOFIAPLECAREA SOSIREA IN
ai O

care âele-
Socca _r.e Roe=a- 
'x'.irLs-f X .coLae

iul-

aeroport, tovarășul 
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Simbătă după-amiază s-a îna
poiat in Capitală delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
care a făcut • vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară 
Bulgaria.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Tlie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Leonte 
Răutu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Vasile Patilineț. membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Cor
neliu Mănescu. membru al C.C.

al P.C.R., ministrul a'facerilor 
externe, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Ni
colae Blejan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la So
fia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Maxim Berghianu, Janos 
Fazekas, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constantinescu. 
Ion Stănescu, de membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stal 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, generali, ziariști.

Au fost de față Borislav Kon-
(Continuare în pag. a IlI-a)

și boghiuri din Balș
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In etapa a Xi-a : 
Din nou oaspeții în 
ofensivă și gazdele 
în dificultate !

Cîstigînd „Trofeul 
Carpafi", handba- 
liștii români și-au 
reconfirmat

Cupa preciziei
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tapa de volei femi-

In spiritul tradiționalei

P
oporal român ■ ur

mărit ca deosebit 
interes vizita in 
Bulgaria vecină și 
prietenă a delega
ției de partid și 

guvernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășa] Nicolae Zeaușescu. se
cretar general al Partidului Co- 
■nunist Român, președintele Con 
Uliului de Stat vizită in cursul 
căreia a fost semnat noul Tratat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală intre țările noas
tre. Această vizită, printr-o 
titudine de manifestări, a prile
juit o puternică afirmare a legă
turilor tradiționale care unesc 
popoarele român și bulgar, legă
turi favorizate nu numai de apro
pierea geografică, ci și de o is
torie in multe privințe asemănă
toare. Primirea călduroasă făcu
tă inalților oaspeți români la So
fia, Botevgrad, Vrața, în toate 
localitățile vizitate pe un itine
rar de sute de kilometri, a ex
primat in mod pregnant prețui
rea, stima și simpatia reciprocă 
ce și-o poartă cele două popoare, 
angajate intr-un vast efort de 
construcție a noii orânduiri so
ciale, pentru împlinirea aspira
țiilor lor. Cronica prieteniei 
româno-bulgare este bogată in 
evenimente pentru că, de-a lun
gul secolelor, popoarele noastre 
s-au găsit deseori împreună în 
lupta pentru libertate, indepen
dență și progres social. Vecinii 
noștri amintesc, cu recunoștință, 
de ospitalitatea pe care poporul 
român a acordat-o luptătorilor 
pentru eliberarea națională a po
porului bulgar, după cum subli-

româno-bulgare
niază bravura și spiritul de sa
crificiu cu care ostașii români 
și-au vărsat sîngele pentru liber
tatea Bulgariei. Pagini emoțio
nante de profundă solidaritate 
intemaționalistă au înscris co
muniștii români și bulgari în 
anii grei ai luptei împotriva ex
ploatării. reacțiunii și fascismu
lui. Profundele schimbări produ
se in perioada postbelică în cele 
două țări au dus la îmbogățirea 
conținutului relațiilor româno- 
bulgare. In anii construcției so
cialismului. prietenia dintre cele 
două popoare, libere și stăpine 
pe soarta lor, a cunoscut un sta
diu calitativ superior, generat de 
comunitatea orânduirii, a țeluri
lor și aspirațiilor fundamentale 
ale țărilor noastre. Tratatul în
cheiat in ianuarie 1948 a adus o 
contribuție de seamă la adinci- 
rea legăturilor prietenești și a 
colaborării româno-bulgare. Do
rința comună a celor două po
poare de a consolida relațiile din
tre ele, hotărîrea fermă de a in
tensifica conlucrarea lor, și-au 
găsit o concludentă reflectare in 
noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală intre

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, 
tratat care — ținînd seama de 
realizările celor doua țări în 
construirea socialismului, ca și 
de schimbările care au intervenit 
în Europa și în lume — își pro
pune să asigure un cadru pro
pice pentru evoluția ascenden
tă a schimburilor și cooperării 
pe plan politic, economic, mili
tar, tehnico-științific și cultural, 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii. Noul Tratat constituie 
un document de importanță c- 
sențială pentru întărirea și dez
voltarea continuă a alianței fră
țești româno-bulgare. El este 
conceput în spiritul internațio
nalismului, al relațiilor intersta
tale de tip nou, se întemeiază 
pe principiile trainice ale res
pectării independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, 
intr-ajutorării tovărășești și ne
amestecului în treburile interne.

M. RAMCJRA

(Continuare în pag. a IV-a)
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de PETRU POPESCU

armonioasă a tuturor zonelor 
țării, a dus nemijlocit la schim
barea înfățișării Balșului, așe
zarea modestă de odinioară de 
pe malurile Oltețului — unde nu 
exista decît o simplă turnătorie 
de plite pentru sobele de gătit 
Blocurile de locuințe, clădirea 
liceului cu 16 săli de clasă, casa 
de cultură, spitalul, conferă ora
șului atributele urbanisticii mo
derne.

în același timp, construcția u- 
zinei a condus la 
structurii populației, 
localnici,

schimbarea 
Numeroși 

___ , pregătiți în preala
bil. încă din vremea cînd to
pografii abia schițau conturu
rile viitoarei unități industriale, 
la întreprinderi din țară ca 
„Progresul" — Brăila. Uzinele 
constructoare de mașini Reșița, 
Uzinele de vagoane din Arad, 
FM.U.A.B și altele, au devenit 
muncitori cu o bună calificare

Directorul uzinei. inginerul 
Teodor Iercan. informează pe 
oaspeți că in nrima etapă uzina 
va produce osii și roți monolit 
pentru vagoane, iar în etapa a 
doua și boghiuri. în această lu
nă urmează să fie pusă în func
țiune linia de prelucrare la cald 
a osiilor. De altfel, în perioada 
probelor tehnologice au și fost 
livrate beneficiarilor peste 2 000 
de osii simple.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează halele unde se a- 
flă linia de forjare a osiilor.

tal cu eforturi uriașe. De la pa
nourile de comandă, „forjorii" 
conduc acum toate operațiunile. 
Multe din utilajele moderne cu 
care este dotată uzina poartă 
marca de fabrică a unor unități 
industriale românești. Astfel. 
FM.U.A.B.. a furnizat strungu
rile Carusel. U.M. Timișoara — 
podurile rulante, „Electropute- 
re" — Craiova — transforma
toare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
preocupările privind extinderea 
uzinei, de stadiu' constructivi 
turnătoriei și oțelăriei. Secreta
rul general al partidului dă in
dicații ca proiectanții să mani
feste o înaltă responsabilitate 
în folosirea judicioasă a terenu
lui. pentru a se evita scoaterea 
din circuitul agricol a unor su
prafețe prea mari. In același 
timp, cere să se întocmească stu
dii pentru ca la Balș să fie con
centrată producția turnătoriei și 
oțelăriei în așa fel, incit acestea 
să fie în măsură să deservească 
și alte fabrici și uzine din jude
țele învecinate. „In acest fel, 
arată tovarășul Ceaușescu, va 
crește rentabilitatea și se va a- 
junge la o specializare potrivit 
cerințelor și exigențelor sporite 
impuse de dezvoltarea econo
miei naționale în perspectiva 
viitorului cincinal".

Au trecut trei ani de la apa
riția Hotărârii Consiliului de Mi
niștri nr. 981, cu privire la pre
gătirea unor muncitori calificați 
prin ucenicie la locul de muncă 
și nu există încă un Regulament 
de aplicare al numitului H.C.M.

Lipsa lui nu poate fi suplinită 
de numeroasele instrucțiuni emi
se de Ministerul Invățămîntului, 
Ministerul Muncii, sau de minis
terele economice, pentru că indi
cațiile lor nu o dată se bat cap 
în cap. Birourile învățămînt din 
uzine, neavînd un ghid unic de 
organizare și funcționare a uce
niciei la locul de muncă iau în 
considerare o instrucțiune sau 
alta, după caz ajung la soluții 
diferite de rezolvare pentru una 
și aceeași problemă. Rezultatul ? 
Cîte întreprinderi, atîtea moda
lități de organizare și funcțio
nare a uceniciei la locul de mun-

că. Această contrazicere a unei 
adrese prin alta menține încă ne
clarificate o serie de probleme, 
determinînd scăderea interesului 
unor tineri pentru această formă 
de însușire a meseriei. Dezavan-

ar fi prematur să tragem conclu
zii generalizatoare despre rezul
tatele lor. Dezavantajații anoma
liilor existente încă în funcționa
rea uceniciei la locul de muncă 
rămîn ucenicii. Nu există nici

Cum poate fi anulată uneori legea prin...

instrucțiunile de aplicare

întreprinderile, 
ucenicii. Defi- 
în organizarea 
de muncă se 
ușor de înțe

tajate sînt atît 
cît și, mai ales, 
ciențele, existente 
uceniciei la locul 
vor face simțite,
Ies, desigur, în momentul în care 
ucenicii de acum vor deveni 
muncitori în secții. Deocamdată 
sînt foarte puțini absolvenții și

un aot normativ care să precize
ze ce sînt ei de fapt: salariați 
sau elevi ? Cînd trebuie să be
neficieze de drepturile de anga
jați vine o instrucțiune care 
spune că sînt elevi, iar cînd tre
buie să beneficieze de avanta
jele de elevi se găsește o altă in-

strucțiune care spune că sînt an 
gajați. Să exemplificăm.

„întrucît ucenicii NU SÎNT 
SALARIAȚI ai organizațiilor so
cialiste in sensul prevederilor 
Codului Muncii ei nu pot bene
ficia de concediul de odihnă plă
tit", spune adresa nr. 141174 a 
Ministerului Invățămîntului din 
25 decembrie 1967. „întrucît a- 
ceștia NU AU CALITATEA DE 
ANGAJAȚI, nu pot primi aju
toare în caz de boală sau inca
pacitate temporară de muncă, 
spune o adresă a Ministerului 
Muncii. O altă adresă de data 
asta a M.I.C.M., cu nr. 210 070 
din 30 septembrie 1969, contra
zice, între coperțile aceluiași do
sar : „Contravaloarea rechizitelor

I. MORARU

(Continuare în pag. e 11-a)

Ne gîndim prea rar cît de mult depinde arta de indus- 
Irie și de comerț ! Din istoria literaturii, lumea reține figu
rile proeminente și operele remarcabile, adică valoarea ca 
atare. Intre artist și publicul lui se creează o relație pură 
și gingașă, pe care o slăvim fără să ne gîndim la elemen
tele concrete ce o asigură. în fond, opera- fie ea genială, 
e virtual inexistentă dacă nu ia cunoștință de ea un pu
blic substanțial, distribuit în timp și spațiu. Scriem cărți, ci
tim cărți, în fiecare zi, de dimineața pină seara, cărțile devin 
firești ca respirația în viața noastră de intelectuali. Dar, 
:a să mă exprim figurat, nu jertfim pe altarul lui Hermes, 
nici pe al lui Gutenberg. Deși- în afirmarea scriitorilor ca 
scriitori, piața cărții și tiparul joacă un rol aproape la fel 
de mare ca însăși vocația creatoare.

De cincisprezece ani, adică de cînd literatura a început 
să pătrundă mai adînc în conștiința mea, sînt clientul unei 
librării notorii în București : librăria „Mihail Sadoveanu", 
a. ,a largă pată de lumină policromă, izvorîtă din zecile 
de coperți colorate împărțite în două vitrine largi, între 
forfota cinematografului Republica și stridența nichelată a 
garajului „Ciclop". Copil, am fost în acea librărie și mai 
înainte, acum douăzeci de ani și mai bine, pierdut între 
picioarele oamenilor mari, aspirînd cu nările largi parfu
mul cenușiu al cărților. Cele mai multe din cărțile care au 
însemnat ceva în viața mea le-am cumpărat acolo. Și de 
acum cincisprezece ani mi-a rămas vie în minte imaginea 
directoarei librăriei, Henriette Lupescu, în ceața academică 
a librăriei, în lutpina difuză, filtrată prin cărți și oameni, 
fin minte chipul unei femei dickensiene, unul din acele ti
puri de inegalată distincție, finețe și blîndă feminitate cu 
care prozatorul își împodobea sfîrșitul melancolic al cîte 
unui roman vestit. Peste cărți pluteau două mîini catifelate, 
subțiri și ele ca niște pagini de carte, o privire de catifea, 
un păr blond, din an în an mai blond (și în anul din urmă, 
vai, blondul acesta e aproape o nuanță de alb I), o voce 
ireală în care înoată un nehotărît accent moldovean. Hen-

(Continuare în pag. a III-a)
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In „derbiul lanternei
a lipsit... FOTBALUL!

Feroviarii timișoreni, apă- 
rînd în arena din Dealul Spi- 
rii după 14 ani, au ținut să 
tacă o figură frumoasă în fața 
spectatorilor bucureșteni. Și 
au reușit. Ei au învins, în
tr-un derby al codașelor cla
samentului, echipa Progresul, 
provocînd explozie în bursa 
pronosticurilor. Suportînd în 
fața porții apărată cu străș
nicie de Tatar un atac haotic 
al Progresului — se pare că 
nu-i vorba de o întimplare în 
jocul dezorganizat, neguvernat 
de o idee, de așa-zise scheme 
tactice ci, mai degrabă, de o 
meteahnă, de un stil propriu 
de joc, din păcate — colegii 
mai tineri ai „veteranului" 
Cici Manolache s-au apărat 
uneori cu calm, alteori cu fri
că, dar ei au reușit de fiecare 
dată să înlăture pericolul, să 
cucerească o izbîndă pe care, 
poate, nici n-o visau și care, 
cine știe dacă nu va fi hotă- 
rîtoare în continuarea carierei 
lor în prima divizie a țării. 
Autorul golului, același Bojin 
bătăios și inepuizabil, care din 
cele 7 goluri marcate de echi
pa sa în 11 etape a semnat 5. 
Lovitura de teatru s-a petre
cut în minutul 49, cînd Grama, 
care mai are pe conștiință 
niște goluri în propria poartă, 
a trimis „acasă" o minge nu 
înainte de a face niște fițe de 
vedetă, iar Bojin, știindu-i 
probabil năravul, l-a urmărit 
ca un uliu și, venind în vi
teză din spate, i-a furat bă
iatului blond — care seamănă 
cu Dobrin doar la... culoarea 
părului, nu și la talent — ba
lonul de sub nas și... gol ! Vic
toria este pe deplin meritată, 
cu toate că bucureștenii au 
forțat și presat mai mult. 
Progresul a avut două ocazii 
de a înscrie, marț cit roata 
morii, în același minut de joc, 
43, cînd Tatar a scos senza
țional. Tot două ocazii și tot 
așa de mari au avut și cefe
riștii de pe Bega in minutul 
74, cînd este rîndul lui Manta 
să se remarce, apărînd în ul
timă instanță șuturile lui Bo
jin și Manolache. Doar aceste 
acțiuni se pot~ consemna din 
istoria lungă ’a celor 90 de 
minute de joc. Căci, fără a 
minimaliza victoria timișore
nilor — fotbal nu s-a prea 
jucat ieri pe Republicii. Am

I

, Ciclism i
I <1 ____L__ _______ I

V. SELEJAN

campion national
dinComplexul sportiv' Metalul. 

Pantelimon, a fost ieri punctul de 
întîlnire al cicliștilor, care și-au 
disputat întîietatea în finala cam
pionatului național de ciclocros. 
Rezultatele obținute de începători 
i-au ambiționat pe juniori, cu a 
căror întrecere au început și dis
putele pentru tricourile de cam
pioni naționali. Dacă la juniori 
mici victoria a revenit unui bucu- 
restean (N. Voican) în dauna clu
jeanului 1. Naghi, la juniori mari 
clujenii și-au luat revanșa prin 
E. Imbuzan. La seniori, pe par
cursul celor 12 ture, cursa de ur
mărire a Iui Gh. Negoescu pen
tru prinderea și depășirea lui V. 
Selejan a fost electrizantă. Câzînd 
în primul tur, stelistul n-a mai 
putut reface handicapul, pier- 
zind titlul în fața dlnamovistului 
V Selejan care a avut o evoluție 
constantă pe cei 24 km parcurși. 
Rezultatele tehnice : biciclete 
oraș : 1. A. Milița (Voința) ; semi- 
curse : 1. M. Romașcanu (Dina
mo) ; Juniori mici : 1. N. Voican 
(Sc. sp. 3) ; Juniori mari : 1. E. 
imbuzan (C.S.M Cluj) ; Seniori : 
1. V. Selejan (Dinamo) ; 2. Gh.
Negoescu (Steaua) ; 3. N. Andro- 
nache (Met. Plopeni).

PAVEL PEANA

avut senzația că asistăm la ur. 
derby de divizia B. De fapt 
echipele nu-s prea departe de 
această soartă. A fost un mec: 
jucat numai cu... picioarele. 
Acțiunile lui Beldeanu și Dudu 
Georgescu se spărgeau ca ba
loanele de săpun, pasele — 
trimise cu forță, aveau soarta 
bilelor pe masa de biliard, ni
mereau picioare și luau tra
iectorii ciudate ; pentru a în
lătura pericolul sau pentru a 
strica cu orice preț ceea ce 
construia adversarul, se tri
mitea balonul în plopi și în 
tribune. Pe undeva spectaco
lul, unde totul era încercat 
„pe viață și pe moarte", din 
care cauză a răgușit pur și 
simplu fluierul lui Grigore 
Birsan — care a condus ex
celent un meci greu — avea 
și ceva umoristic în felul lui. 
Un umor trist, de bună sea
mă.

La București, superioritatea 
dinamoviștilor a fost atit de 
evidentă încît partida, deși cu 
miză, a devenit o simplă for
malitate. Fotbaliștii din Valea 
Jiului au fost o pradă ușoară 
pentru „mașina" din Ștefan 
cel Mare, din ce în ce mai 
stăpînă pe situație și pe fo
toliul de lider.

Pe celelalte trasee ale eta
pei, o constatare ce devine, 
de-o vreme, aproape o regu
lă : oaspeții în ofensivă și gaz
dele în dificultate. In citeva 
partide — la Brașov, Craiova, 
Iași , Cluj — oaspeții au avut 
avantajul o perioadă îndelun
gată pe tabela de marcaj, dar 
spre final gazdele au revenit 
puternic. înlăturînd drama. A- 
ceastă încleștare de forțe a 
oferit, în schimb, spectatorilor 
secvențe palpitante, dinamice, 
de fotbal disputat. Rapidiștii, 
foști elevi ai lui V. Stănescu, 
(și colegi ai lui Niki Dum:- 
triu) nu s-au sfiit să arate că 
ceea ce au învățat de la el 
poate să-i provoace dureri de 
zap. Gil Mărdărescu întreză
rind din nou spectrul unui 
draw, deloc confortabil ..a- 
casă", și-a călcat pe inimă și. 
după numai 45 de minute, cre
zi nd mai mult în steaua lui 
Sunjonaț l-a trimis - Mar- 
dărescu-junior pe tușă- Si 
dac-ați ști cit de mult ține 
la Mircică ! U.T.A. înregis
trează o nouă înfringere la 
Bacău, care-i marchează de
clinul de formă. învingătorii 
lui Fejenoord continuă să râ- 
mină apatici, nu se ambițio
nează. Or fi vrând, oare, să 
dea dreptate unor cronicari ? 
Un singur meci a distonat oa
recum 
lalte: 
Primii 
ceilalți 
a ieșit 
și ca spectacol.

Dacă pe alocuri nivelul teh
nic a ruferit, aceasta s-a da
torat și terenurilor umede, 
care resimt apropierea sezo
nului rece. Vor veni, desigur, 
zile și mai grele. Mai sint încă 
4 etape. Dar pentru fotbal ni
ci un sacrificiu nu-i prea mare.

Etapa viitoare

de rugby România—

REZULTATE
DIVIZIA B
studențesc Metrom 

B—1.

(SÎMBATA 28 NOIEMBRIE)
U.T.A. — Politehnica; Ra

pid—Dinamo ; C.F.R. Cluj— 
Univ. Craiova ; S.C. Bacău— 
Steagul roșu; Farul—„U" Cluj; 
C.F.R. Timișoara—F.C. Argeș; 
Petrolul—Jiul; Progresul — 
Steaua (se dispută duminică. 
29 noiembrie în deschidere la 
meciul 
Franța).

CLASAMENT
L Dinamo 11 7 2 2 23—10 16
2. Politehnica 11 6 3 2 23—16 15
X Rapid 11 5 5 1 13— 6 15
4. Petrolul 11 6 2 3 17—14 14
X Steagul roșu 11 5 3 3 8— 9 13
6. Farul 11 5 2 4 20—2» 12
7. Univ. Craiova 11 5 2 4 9—11 12
8. U.TJL, 11 5 I 5 14—11 11
9. Steaua 11 4 3 4 16—15 11

10. Sport club 11 5 0 6 19—15 10
ÎL _U“ Cluj 11 4 2 5 13—13 10
IX Jiul 11 4 1 6 10 15 9
IX C.F.R. Cluj 11 4 1 6 15—22 9
14. F.C. Argeș 11 2 4 5 12—17 8
li Progresul 11 2 3 6 7—13 7
16. C.F.R. Timișoara 11 2 0 9 7—19 4

DIAGRAMA ETAPEI

fată de maniera celor- 
F.C. Argeș — Steaua, 
s-au făcut că atacă, 
că se apără. Si de-aici 
un meci nul și ca cifră

V. CĂBULEA

PROGRESUL — C.F.R. TIMI
ȘOARA 0—1 (0—0). Surpriză pe 
stadionul Republicii. Progresul 
performera etapei trecute, a 
pierdut meciul cu C.F.R. Timi
șoara, echipă care in ultimele 
7 etape nu acumulase Bici un 
punct 1 Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Bojin, in minutul 
49. la o gafă a lui Grama.

STEAGUL ROȘU — RAPID 
1—1 (0—1). 
foarte bine
Dumitriu și forța ofensivă a gaz
delor a fost redusă considera
bil. Pentru bucureșteni a mar
cat Codreanu (in min. 32), iar 
pentru brașoveni, fundașul cen
tral stingă. Olteanu (min. 87)

F. C. ARGEȘ — STEAUA 
0—o. Reintrarea lui Dobrin nu 
a coincis cu victoria eîevito-r 
lui Ozon. Steaua, cu trei apără
tori centrat iO.faJȘ porții- Ș-a 
■apărat foarte bine și a contra
atacat periculos prin Pantea șt 
Tătara.

C.F.R. CLUJ — PETROLUL 
3—2 (1—1). Deși au marcat pa
tru din cele cinci goluri ale in- 
tilnirii, ceferiștii au obținut o 
victorie — 11 111, 
Cojocaru a inserts, in minutul 
•»9. in propria poartă. Celelalte 
goluri au fost realizate de 
Sorin Bretan (min. 5 și 80). 
Burlacu (min. 69) pentru C.F.R., 
Moraru (min. 33) 
trolnl.

SPORT CLUB 
U.T.A. 1—0 (0—0). 
al meciului a fost 
minutul 68, de Florea.

UNIV. CRAIOVA — „U“ CLUJ 
1—1 (0—1). Oaspeții au deschis 
scorul in minutul 9, prin Mun- 
teanu. care a reușit isprava de 
a marca direct dintr-o lovitură 
de colț. Craiovenii au egalat, în 
minutul 80, prin punctul reali
zat de Oblemenco.

POLITEHNICA — FARUL 
3—2 (0—1). Dacă pauza 
este, intr-adevăr, meciul celor 
doi antrenori, atunci înseamnă

RAPID
Lupescu a dejucat 
planurile lui Niki

la limită, pentru că.

pentru

8 ACAD
Singurul 
înscris,

Pe-

gol 
in

Ați auzit
de Cengher ?

VOLE

BASCHETSecvență din meciul de ho
chei : România—Polonia.

Trei meciuri divizionare A, 
din cele șase ale etapei a Vl-a 
feminine, s-au disputat în Capi
tală : Dinamo—Farul Constanța, 
3—0 (la 14, 2, 11) ; C.P.B.—„U“
Cluj, 3—1 (10—15, 15—10, 15—3, 
15—10) ; Rapid—I.E.F.S., 3—0 (la 
7, 11, 9). Trei rezultate scontate 
chiar la aceste scoruri. Dinamo— 
Farul, o partidă despre care se 
poate spune că s-a consumat 
într-un singur set, primul, ne-a 
prilejuit totuși cîteva faze de 
volei bun. Helga Bogdan, Maria
na Popescu et Comp, angajate 
în cursa de urmărire a liderului, 
Penicilina, au forțat cîștigul încă 
de la început. Voleibalistele din 
Constanța, depășite mai mult 
psihic după secvența de mecibol, 
și-au mai revenit doar spre 
sfîrșit, cînd insă era tirziu...

C.P.B., după un început „le
neș", cînd a cedat chiar și un 
set — să-1 numim set de încăl
zire — și-a intrat apoi în ritm, 
avînd în Angela Ionescu și Ma
riana Dîngă cele mai bune jucă
toare la fileu. Clujencele, care 
alcătuiesc o echipă tinără. dove
desc totuși prea multe lipsuri 
tehnice (în formula de ieri) pen
tru un team de prima divizie.

Studentele de la I.E.F.S. au

pierdut mult mai ușor decît se 
așteptau chiar ele în fața rapidis- 
telor. Faptul că în fiecare în
ceput de set ele au dat tonul jo
cului, conducind uneori cu auto
ritate (5—0 în setul secund, 7—3 
în cel de al treilea) nu s-a do
vedit determinant. De fiecare 
dată scoase din ritm, prin time 
— outuri de vulpe, cerute în 
momente cheie de către antre
norul Plocon — exact acele În
treruperi care au constituit și 
momentele de răsturnare — e- 
levele profesorului Gheorghe 
Moise au mai avut și neșansa ca 
trei dintre ele (Ghiță Luxa, 
Cirstoiu și chiar Carmen Mari
nescu) să se afle in zi proastă. 
Iar dincolo de fileu, Mariana 
Baga sau Tudora au șutat ne
cruțător pe diagonale scurte în 
fața unor blocaje, ieri, ușor de 
străpuns. Jocul a relevat însă, 
tocmai in rîndul formației în
vinse, o jucătoare cu mari cali
tăți pentru voleiul de perfor
manță care poate fi utilă lotului, 
și pe care, nu ne dumirim nici 
acum de ce. antrenorul Bodescu 
a ținut-o pe bancă 90 la sută 
din timp, la C. M. Aceasta este 
Cengher.

VIOREL RABA

Gil Mărdărescu l-a învins
3—1 pe Cosmoc ! Au marcat 

(mm. 46), Incze
Că 
CU
Moldoveânu
(min. 47) și Lupulescu (min. 80) 
— pentru Politehnica ; Caraman 
(min. 30) și Tufan (min. 67) — 
pentru Farul.

DINAMO — JIUL 4—0 (1—01 
Doni Popescu (min. 44). Dumi- 
trache (min. 57) 
(min. 58 și 62) 
punctelor înscrise de Dinamo.

BOX

și Sâlceanu 
sint autorii

SERIA 1
Sportul __________

2—0. Portul — SN Oltenița 
Oțelul — Știința 1—•. Metalul Tir- 
goviște — Dunărea 1—4. Progresul
— Metalul București 1—», Poiana
— A.S.A. Tg Mur# 0—1. Flacăra
— Politehnica 0—1 C.F.R. Pașcani
— Ceahlăul 1—1 In clasament con
tinuă să conducă A.S.A. Tg. Mu
reș, cu 20 de puncte, urmată de 
Sportul studențesc eu același nu
măr de puncte dar cu un golave
raj inferior
SERIA a Il-a

C.S.M. Sibiu — Crișul 1—2. Mi
nerul Bala Mare — C.F.R. Arad 
2—0. Vagonul — Electroputere 2—0, 
Olimpia Oradea — Gloria Bistrița 
1—0, Metalurgistul — Olimpia 
Satu-Mare 1—0 U.M. Timișoara — 
Gaz Metan 1—0, Corvinul — Poli
tehnica Timișoara 2—0. înaintea 
ultimei etape a turului. Politeh
nica Timișoara ocupă primul loc 
cu ÎS puncte (golaveraj + lli. Pe 
locul II — Crișul Oradea cu ÎS 
puncte (golaveraj 4. SI.

Epilogul Miskolc I...
Eșecul auterit de reprezentativa aoatiră la recent încheiatele 

Campionate europene de box (tinerel) de la Miskolc, na a lăsat 
ir.diieraute forurile conducătoare ale acestui sport.

In preren|a și sub directa conducere a președintelui Federa
ției române de box, GH. GURIEV, a avut loc o ședință de ana
liză la care au participat membrii baroului iederaI, antrenori 
boxeri, ziariști. Antrenorul federal. VLADAU — conducătorul 
delegației române la Campionatele europene de box (tineret) 
— a făcut o succintă dar substanțială analiză asupra compor
tării boxerilor români la această competiție. In continuare, au 
avut loc discuții aprinse in care vorbitorii și-au exprimat, des
chis, părerea despre insuccesul tinerilor boxeri români și, in 
general, despre alte aspecte negative prezente in boxul româ
nesc de performanță.

Felul realist in care au fost abordate problemele de fond nu 
ne poate decît bucura, deoarece numai astfel se poate schimba 
o situație devenită critică, numai astfel se pot contura unele 
măsuri necesare redresării acestui sport.

Săptăniîna aceasta (la o da'ă ce urmează a fi stabilită) va 
avea loc o conferință de presă in care vor fi făcute cunoscute 
măsurile și sancțiunile determinate de eșecul de la Miskolc, 
precum și cîteva din proiectele Federației române de box pri
vind munca pentru depistarea și pregătirea tinerelor talente.

Vom informa la timp pe cititorii ziarului nostru asupra con
ținutului acestei conferințe de presa.

TEODOR POGOCEANU

HANDBAL Trofeul „Carpați*

Reconfirmare
Competiție instituită de fe

derația română de handbal și 
acceptată de forurile internațio
nale, „Trofeul Carpați" este co
tat ca unul dintre cele mai im
portante mai dificile și mai 
prestigioase, puțind fi considerat 
drept un criteriu, un veritabil 
test pentru antrenorii celor mai 
puternice și valoroase teamuri 
naționale din Europa, tn legă
tură cu stadiul lor de pregătire 
in vederea întrecerilor oficiale 
viitoare.

Ediția a Xl-a, încheiată asea
ră la Cluj, confirmă toate aces
tea : meciuri echilibrate, de 
mare luptă, punctate de momen
te dramatice, victorii hotă rite 
tn ultimele minute de joc, pre-

„SClNTEIA TINERETULUI"
PROPUNE

CUPA PRECIZIEI"
Se știe că, în contextul actualei 

evoluții a baschetului pe plan in
ternațional. precizia în aruncările 
de la distanță și semldistanță. e- 
ficacitatea în executarea aruncă
rilor libere sint, cel mai adesea, 
determinante în obținerea unor 
rezultate de valoare. Din păcate, 
foarte puțini din Jucătorii noștri 
fruntași dispun de o precizie cu 
adevărat remarcabilă și, în același 
timp, constantă pe toată durata 
unei partide, pe tot parcursul unui 
campionat.

Afirmația poate fi argumentată 
de procentajele — în general scă
zute — obținute în aruncările 
la distanță șl semidistanță. 
transformarea aruncărilor I 
re

> de 
în 

_____  ______ .. tlbe- 
__ în diviziile A și B — atît ia 
băieți cit și la fete. Ne putem ex
plica, astfel, și scorurile mici cu 
care se termină cele mai multe 
din partidele de campionat. Iată 
de ce, din dorința de a stimula 
pe Jucătorii fruntași la sporirea 
eficacității aruncărilor din poziții 
statice, propunem forului federal 
organizarea unei „Cupe a precizi
ei". Competiția s-ar putea disputa 
In paralel cu turneele de sală, care 
vor reuni toate echipele divizio
nare A. Așteptăm, deci, acordul 
F.R. de baschet, după care se va 
putea trece la definitivarea a- 
mănuntelor organizatorice.

Privitor la etapa de ieri a cam
pionatelor divizionare, notăm ca 
demne de interes doar surpriza 
de la București, unde Rapid a în
trecut pe Steaua cu 73—68, precum 
și meciul bun făcut în sala Flo- 
reasca de Politehnica Cluj între
cută la limită (68—66 !) de Î.C.H.F.

Nu putem încheia fără să con
semnăm modul neglijent în care 
au înțeles să-și îndeplinească o- 
bligațiile oficialii desemnați să 
conducă partidele I.E.F.S.—Sănăta
tea Satu-Mare (f) și I.C.H.F. - 
Politehnica Cluj (m). Deș4 plasele 
coșurilor erau necorespunzătoare 
— reținînd mingea — și, deci, po
trivit regulamentului, terenul nu 
era bun de joc, arbitrii au permis 
desfășurarea meciurilor. Acestei 
greșeli — care, credem, a influen
țat într-o măsură rezultatele — i 
s-au adăugat nenumărate altele, 
în special la cronometru și la e- 
fectuarea schimbărilor de jucători, 
precum și neatenția arbitrilor 
teren. Credem că. Indiferent 
valoarea combatantelor și de 
mărul spectatorilor, corpul de 
cialî trebuie să respecte Integral 
regulamentul de Joc — mai ales 
cînd e compus din arbitri cu pres
tigiul și experiența celor care au 
condus partidele amintite.

OVIDIU PĂUN

din 
de 

nu- 
ofl-

cum și participarea de elită a 
echipelor clasate pe primele 3 
locuri la ultimul C.M., alături de 
redutabilele formații ale Uniu
nii Sovietice și Ungariei.

Echipa României și-a reconfir
mat valoarea, ciștigînd din nou 
„Trofeul Carpați". după o com
portare ce poate fi considerată 
bună. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cit ea traversează o pe
rioadă de reîntinerire și, în con
secință de sudare a lotului. 
Nu-i mai găsim pe semicerc pe 
Oțeiea și pe Nica, în schimb 
și-au făcut apariția doi tineri. 
Dan Marin și Birtolom, care 
promit mult Jocul ei a satisfă
cut în bună măsură — atît ca 
orientare tactică în teren cit și 
ca nivel tehnic și spectacular, 
ca rezistență și capacitate de 
efort — dîndu-ne, deși nu sufi
cient de concludent, speranța că 
și în continuare handbalul ro
mânesc, beneficiind de o pepini
eră bogată, de vlăstare tinere, 
viguroase, cu aptitudini pentru 
această disciplină va avea un 
cuvint greu de spus în competi
țiile internaționale viitoare. 
Apărarea — cu Penu în formă 
mare, călcind pe urmele prede
cesorului său Redl — ca și ofen
siva și contraatacul, au fost ar
mele cu care și-au asigurat vic
toriile, detașat în fața echipelor 
Uniunii Sovietice și Ungariei și 
mai strîns în fața iugoslaviei.

De fapt, meciul care a susci
tat un mare interes a fost cel 
cu handbaliștii iugoslavi, par
teneri tenace și ambițioși care 
mereu ne-au dat de furcă. Pal
maresul acestor întlniri, 8—5 în 
favoarea oaspeților, spune totul. 
In revanșa aceasta la Cluj, vic
toria ne-a revenit la diferență 
de un singur punct, suficient 
însă pentru a cuceri „Trofeul 
Carpați" încă din penultima 
etapă a competiției. Rezultatul a 
fost multă vreme pe muchie de 
cuțit, oaspeții, cu Lazarevici. 
Krstici, Lavrnici în formă de 
vîrf, cu o apărare masivă, aglo
merată în fața porții și cu un 
atac In forță și vervă, demon- 
strînd un handbal modern, în 
forță, variat ca procedee tehnice.

O mențiune pentru echipa de 
tineret a țării noastre care a 
făcut, tn acest turneu, o figură 
frumoasă, reușind să evite ulti
mul loc în dauna rutinatei echi
pe a Ungariei.

C. VASILE

Vizita delegației Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole

Delegația Marelui Hural 
Popular al Republicii Popu
lare Mongole, condusă de Don- 
dogiin Tevegmid, președintele 
Marelui Hural Popular, mem
bru al C-C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
rectorul Universității de Stat 
din Ulan Bator, care se află 
în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, a 
vizitat duminică orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Grupul 
industrial petrochimic și spita
lul din localitate. Membrii 
delegației au fost însoțiți de 
Dumitru Balalia, președintele 
Comisiei permanente a Marii

Adunări Naționale pentru con
siliile populare și administra
ția de stat. La sosirea în orașul 
petrochimiștilor de pe Valea 
Trotușului. delegația Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole a fost întîmpinată de to
varășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, și de 
Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar a! 
Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., președinte al Consiliu
lui popular județean, cu care 
oaspeții au avut o întrevedere

prietenească. în cursul zilei, 
oaspeții s-au oprit pe platfor
ma industrială de la Borzești 
unde Mihai Bunea, directorul 
general al Grupului industrial 
de petrochimie, a dat explica
ții privind tehnologiile de pro 
ducere a cauciucului sintetic 
și al maselor plastice.

După-amiaza. solii poporului 
mongol au fost oaspeții colecti
vului de cadre medicale de la 
spitalul din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Populația ora
șului a făcut o călduroasă pri
mire oaspeților mongoli, în tot 
cursul vizitei lor.

frez filme... toate trei...*)
„Călugărița din Monza" avea 

de la bun început un precedent 
cinematografic copleșitor, filmul 
polonezului Kavalerovicz „Mai
ca Ioana a îngerilor". Știind că 
pe terenul unei dezbateri de 
idei, dacă nu chiar și pe altele, 
nu poate exista concurență, su
biectul „Călugăriței din Monza" 
fiind foarte firav, regizorul ita
lian Eriprando Visconti a ales cu 
ușurință scandalul. Și așa se 
face că toată greutatea filmului 
cade pe relațiile dintre tiparul 
Gian Paulo Osio și Maica Vir
ginia. stareța minăstirii din 
Monza. Și tot ce se vroia denun
țarea unei lumi închise care mu
tilează conștiințe, tot ce se dorea 
un apel Ia rațiune devine în peli
cula aceasta un fel de vulgară 
poveste din categoria temelor 
deochiate, unde nu se mai ține 
cont decît de numărul scenelor 
picante. Grav nu e atît faptul că 
filmul e prost, n-ar fi singurul, 
ci că sub pretextul luptei împo
triva bigotismului acest film 
devine o pledoarie pentru liber
tinaj.

„Fantasme" comedia regizo
rului Stanley Donen. chiar dacă 
se anunță a fi în tradiția umo
rului englez, ajunge pînă la 
urmă un produs revuistic de 
serie, care folosește și el un 
pretext nobil : Faust și Mar

gareta. Și el se raportează 
îa două comedii bine cunoscute 
publicului nostru, mai vechea 
producție franceză „Frumusețea 
diavolului" și filmul lui Ion Po
pescu Gopo „Faust XX". Dar 
această raportare îi este net de
favorabilă. Oricît ai aprecia 
calitățile profesionale ale reali
zatorilor și ingeniozitatea unor 
situații comice, nu poți trece 
pină Ia urmă cu vederea dubio
sul șantaj cu erotismul, veche

CRONICA 
FILMULUI

și nefericită soluție la care ape
lează întotdeauna cineaștii în 
pană de inspirație sau chiar de 
talent.

„Răzbunarea sfintului" a mi
zat pe marea popularitate a e- 
roului lui Leslie Charteris, ce
lebru datorită serialului T. V. 
Deci, Roger Moore vine acum pe 
ecran normal și colorat, alături 
de două fotogenice starlete Aimi 
Macdonald și Rossemary Dexter 
să ne arate cum a lichidat el 
Mafia la ea acasă. în sudul Ita
liei.

Numai că în povestea asta ma
fiotă par ori foarte obosiți ori 
foarte proști (ceea ce din păcate 
nu este adevărat), ori par a fi 
făcut o înțelegere prealabilă cu 
Templar : ei să nu facă nimic 
și el să-i bată măr. Altfel nu ai 
cum să explici acțiunea puerilă 
a acestui film în care Sfîntul 
își pierde din aureolă, luptîn- 
du-se cu umbre.

Desigur. în intenția realizato
rilor — ca și în intenția achizi
torilor — un film cu Roger Mo
ore nu e decît un prilej de a 
miza în continuare pe o reputa
ție la zi. Filmul are. ca să zi
cem așa, succes la public. Dar 
acest succes îi poate fi. si îi 
este într-un fel. fatal. Publicul 
pleacă dezamăgit de la acest 
film regizat de Jin O’Connolly 
în manieră diletantă in așa fel 
încît „Răzbunarea sfintului" se 
întoarce asupra lui și mafioții 
pot ride cu hohote și. între două 
focuri de pistoale, pot cînta li
niștiți canțonetele sudului. Ro
ger Moore e un sfînt laicizat...

„Călugărița din Monza" o pro
ducție a studiourilor italiene. 
„Fantasme" și „Răzbunarea sfin
tului" producții ale studiourilor 
engleze.

TUDOR STĂNESCU

Cadru din filmul „Răzbunarea Sfintului'.

ELEV SAU ANGAJAT ?
(Urmare din pag. I)

școlare consumabile (caiete, creio
ane, gume, cerneală etc.), se supor
tă de fiecare elev, intrucît potrivit 
H.C.M. nr. 795 din 1960 ucenicii 
respectivi SÎNT CONSIDERAȚI 
ANGAJAȚI PERMANENȚI ai 
întreprinderilor". Ca urmare a 
contrazicerilor drepturile ucenicu
lui sînt interpretate de fiecare 
după cum îl taie capul. Minis
terul Industriei Ușoare emite cu 
cîteva luni în urmă un Regula
ment de aplicare a H.C.M. 981 
privind organizarea și desfășura
rea pregătirii muncitorilor califi
cați prin ucenicie la locul de 
muncă, încercînd să instaureze 
pe baza instrucțiunilor existente 
o unitate de vederi a întreprin
derilor din subordine în această 
problemă atît de controversată. 
Numai că, după cum vom vedea 
în cele ce urmează, contrazicînd 
unele prevederi ale H.C.M. 981, 
el nu se poate considera ghid 
de aplicare al acestuia. Conform 
regulamentului amintit „ucenicii 
nu au dreptul la echipament de 
lucru necesar meseriei. Echipa
mentul se suportă în întregime 
de ucenici", „.„nefiind salariați 
în sensul prevederilor Codului 
Muncii". Ei nu sînt deci nici sa
lariați, nici elevi. Ca angajați ar 
suporta doar 50 la sută din cos
tul echipamentului de lucru, iar 
ca elevi ar putea beneficia la fel 
ca cei de școală profesională de 
echipament de lucru în mod gra
tuit. Este situația întîlnită la 
uzinele Electronica si Danubiana 
din Capitală, la C.I.L. Pipera, 
precum și Ia Filatura Oltenița 
Pentru cei de la Uzina Electro
magnetica din București, adresa 
M.I.C.M. nr. 206 562 din 1968 
prevede cu totul altceva. Ea ne 
amintește un lucru extrem de 
important : „H.C.M. nr. 98V1967 
care reglementează pregătirea 
unor muncitori calificați prin 
ucenicie la locul de muncă sta
bilește că acești ucenici se înca
drează în producție (...). Ucenicii 
resnectivi SÎNT CONSIDERAȚI 
CA ANGAJAȚI ai întreprinderii 
și ca atare, conform H.C.M. nr. 
795/1960 prin care se reglemen
tează acordarea echipamentului

de protecție și de lucru, vor fi 
dotați cu echipamentul de lucru 
în aceleași condiții ca și ceilalți 
angajați ai întreprinderii". Con
tradicțiile și deci aplicările dife
rite ale aceluiași H.C.M. nu se 
opresc aici. Ucenicii (forma co
masată) fac pregătirea teoretică 
prin cursuri de zi, timp de 2—3 
luni în fiecare an. la o școală 
profesională. O adresă a Ministe
rului Învățămîntului din 1969 
trimisă Ia biroul învățămînt al 
Uzinei de anvelope Danubiana- 
București precizează că „ucenicii 
care frecventează aceste cursuri 
organizate în alte localități decît 
cele în care fac pregătirea prac
tică nu beneficiază de transport 
gratuit". Din nou nu sînt nici 
angajați, nici elevi, pentru că 
ambele calități presupun supor
tarea integrală a cheltuielilor de 
transport de către întreprinderea, 
respectiv școala care îi trimite. 
Este și cazul ucenicilor Uzinei 
de mase plastice Buzău care fac 
pregătirea teoretică la Iași sau 
la București. „Celor pe care îi 
trimitem la școli de maiștri sau 
la alte școli le plătim transpor
tul. Consider că și ucenicii au 
acest drept pentru că și ei pri
mesc o indemnizație școlară la 
fel cu cei de Ia școlile de maiștri, 
susține pe bună dreptate tov. 
Mircea Preda, șeful serviciului 
pregătire perfecționare cadre de 
pe lîngă Centrala industrială de 
anvelope și mase plastice. Din
tre multele nedumeriri, existente 
în legătură cu ucenicia la locul 
de muncă, nu putem trece eu 
vederea nici ne cea observată de 
inginer Ion Badea, șeful biroului 
învățămînt de la Electromagne
tica : „Nu există nici un act nor
mativ care să precizeze de cînd 
li se consideră vechimea în 
cîmpul muncii : de la angajarea 
lor ca ucenici sau de la termi
narea uceniciei Cu excepția 
celor de la Filatura Oltenița, uce
nicii din întreprinderile numite 
mai sus sînt membri ai organi
zației de sindicat, plătesc coti
zație chiar dacă nu au cărți de 
muncă „nefiind angajați în sen
sul Codului Muncii ?“. „Li s-au 
făcut la început și cărți de mun
că, afirmă tov. îanou Prodan, șe
ful biroului învățămînt de la uzi

nele Electronica din Capitală, 
dar li s-au retras apoi pentru că, 
cine știe, pînă la urmă am pu
tea fi trași la răspundere că 
le-am acordat niște drepturi pe 
care nu le au“. Dar pentru că 
nu le-ați acordat niște drepturi 
legitime nu puteți fi trași la răs
pundere ? „Nu pentru că avem 
acoperire cu instrucțiuni". $i 
apoi, adăugăm noi, este mult 
mai greu să recuperezi de la 
ucenici niște bani pe care i-au 
primit cîndva, pe parcursul șco
larizării, decît să li-i distribui ul
terior (cine se omoară să facă 
una ca asta ?) sumele pe care nu 
le-au primit la timpul cuvenit și 
a căror evidență este mai greu 
de reconstituit.

Pînă cînd Ministerul Muncii 
împreună cu Ministerul Învăță
mîntului vor găsi de cuvință să 
emită mult așteptatul regulament 
unic de organizare și funcțio
nare, ucenicia la locul de mun
că, va continua să rămînă sub 
semnul unor astfel de improvi
zații. Trebuie să recunoaștem că 
este foarte dificil pentru birou
rile învățămînt din întreprinderi 
să respecte toate indicațiile, con
tradictorii, ale instrucțiunilor pri
mite. Victimă a disputei inter
minabile a instrucțiunilor, uceni
cia la locul de muncă, se mate
rializează, să recunoaștem, în li
mitele unor improvizații totuși 
prudente. Astfel se ajunge la o 
aplicare parțială și uneori dena
turată a H.C.M. nr. 981. De 
aceea se impune ca o necesitate 
stringentă apariția unui Regula
ment general de organizare și 
funcționare a uceniciei la locul 
de muncă, pentru a lămuri odată 
pentru totdeauna neclaritățile 
existente în modul de aplicare a 
numitei H.C.M., să definească 
statutul muncitorului-ucenic, nu 
neapărat exclusivist ne unul sau 
pe altul din cele două tipuri 
puse in discuție. După cum se 
vede, Ministerul Învățămîntului 
și Ministerul Muncii, cărora le 
revine această sarcină nu au reu
șit s-o ducă la îndeplinire în trei 
ani. De cît timp mai au nevoie 
pentru a elabora mult așteptatul 
Regulament ?

/
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN JUDEȚUL OLT

îmm vizitei
zv R. P. BULGARIA

SLATINA PE DRUMUL UNEI 
DEZVOLTĂRI IMPETUOASE

(Urmare din pag. I)

La Slatina, orașul reședință al 
Județului Olt. mii de locuitori, 
întîmpină cu entuziasm pe 
oaspeți. Se scandează „P.C.R 
— Ceaușescu", lozincă de o 
deosebită semnificație, care 
atestă încă și încă o dată 
faptul că poporul nostru 
făuritor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate, vede in 
partidul comunist exponentul 
fidel al aspirațiilor sale, iar în 
persoana secretarului general 
pe cel mai iubit fiu, care, in 
fruntea partidului și statului, 
conduce patria noastră pe dru
mul progresului și civilizației

Următoarea etapă a vizitei 
este moderna cetate a metalului 
alb.

Oaspeții stnt țntîmpinați de 
directorul uzinei, inginerul Ion 
Buda. de cadre de conducere, de 
numeroși muncitori.

Asistăm și aici la aceeași emo
ționantă primire.

Uzina se află în plin proces de 
dezvoltare. Sînt în construcție 
două noi hale de electroliză, 
care vor spori cu 50 000 tone a- 
luminiu pe an producția actua
lă..

Spre deosebire de celelalte 4 
hale de electroliză care au fie
care 176 cuve de cîte 63 kiloam- 
peri, noile construcții vor dis
pune, în final, de cîte 124 cuve 
avînd 83 kiloamperi, ceea ce fa
ce ca ne un spațiu restrîns să 
se concentreze o capacita
te sporită de producție. în o- 
neratiile de deservire a cuvelnr 
vor fi folosite utilaje șl agrega
te din cele mai moderne, care 
vor sporî gradul de mecanizare 
sl automatizarp a procesului teh
nologic de obținere a aluminiu
lui.

în timpul vizitării halelor de 
electroliză, a turnătoriei și a fa
bricii de anozi, tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid si de stat se interesea
ză de modul în care este orga
nizat procesul de fabricație, a- 
preciind eforturile harnicului 
colectiv.

La fabrica de electrozi, ca 
șl la electroliză, remarcînd fap
tul că luminozitatea halelor nu 
este la nivelul corespunzător, to
varășul Ceaușescu dă indicații 
să se ia măsuri urgente pentru 
rezolvarea problemei, folosin- 
du-se în acest scop masele plas
tice.

Vizitlnd șantierul noilor hale 
de electroliză, tovarășul 
Ceaușescu întreabă cind va pro
duce prima hală, subliniind nece
sitatea scurtării termenului de e- 
xecuție, în așa fel încît investiția 
să fie realizată înainte de termen.

în discuțiile avute cu Mihai 
Doșlea, șeful sectorului repara
ții capitale de la cuve-electro- 
liză, cu inginerul Lucian Cereș 
de la fabrica de anozi, secreta
rul general se interesează de 
măsurile privind creșterea cali
ficării.

— Este necesar să fie organi
zate cursuri săptămînale, la care 
să fie antrenat întregul colec
tiv. Numai pe această cale se va 
îmbunătăți calitatea, va crește 
productivitatea muncii, vor fi în
lăturate stagnările datorate de
fecțiunilor la mașini.

Tot pe platforma industrială 
a Slatinei, în vecinătatea Uzi
nei de aluminiu, conducătorii de 
partid și de stat vizitează o altă 
Importantă întreprindere — 
Fabrica de produse cărbunoa- 
se, intrată recent în probe 
tehnologice. Noua unitate este 
unică în felul ei, întrucît în 
țară nu mai există o între
prindere similară nici ca pro
porții, nici ca dotare tehnică 
și nici ca varietate de produse. 
Amplasarea ei în apropierea 
Uzinei de aluminiu a fost deter

In mijlocul țăranilor cooperatori de la C.A.P. Leotești

minată de faptul că unul di. 
marii consumatori ai noilor 
produse cărbunoase va fi toc
mai Uzina de aluminiu. în ca
drul viitoarei unități se vor rea
liza electrozi siderurgici grafi- 
tați pentru cuptoarele electrice 
electrozi clorosodici grafitați ce 
se vor folosi la electroliza clo
ruri! de sodiu, blocuri și plăci 
catodice pentru industria alu
miniului. Ca materie primă se 
valorifică reziduurile de cocs de 
petrol din rafinării și de coc.- 
metalurgic, antracitul și smoala

La sosirea in întreprindere, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați călduros de un 
mare număr de muncitori, teh
nicieni și ingineri. însoțiți de di
rectorul adjunct al întreprin
derii Aurică Marga, oaspeții vi
zitează principalele sectoare. Un 
prim popas la linia de cocs pe
trol calcinat — care, în aceste 
zile a primit materie primă în 
flux continuu în urma rezulta
telor bune obținute In probele 
tehnologice. Această modernă 
instalație de calcinare, cu o ca
pacitate anuală de 50 000 tone a 
și realizat primele cantități de 
produse de antracit Pină la 
sfîrșitul acestei luni, un alt 
obiectiv important — cuptorul 
de coacere continuă — la care 
se fac ultimele finisări, va in
tra în probe tehnologice.

Se cuvine relevat faptul că 
întregul echipament tehnologic 
al acestei unități, concepută de 
Institutul de proiectări metalur
gice din București, se remarcă 
printr-un înalt grad de mecani
zare și automatizare.

Prin intrarea în funcțiune în 
cursul acestui an a noii fabrici 
de produse cărbunoase, se asi
gură realizarea în țară a tutu
ror sortimentelor de produse 
cărbunoase necesare economiei 
naționale.

în discuțiile dintre oaspeți și 
gazde, se subliniază importanța 
executării ritmice și integrale a 
volumului de investiții prevăzut 
pentru acest an, necesitatea luă
rii tuturor măsurilor de către 
Comitetul orășenesc de partid 
de conducerea uzinei pentru ca 
unitățile intrate în producție să 
atingă în timpul cel mai scurt 
parametrii proiectați. Există 
toate condițiile, ca această mo
dernă unitate să Intre cit mal 
grabnic în circuitul economiei 
naționale.

Ultimul obiectiv Industrial vi
zitat de oaspeți în zona indus
trială a Slatinei care își mărește 
puterea economică de la un an 
la altul, este Uzina de prelucra
re a aluminiului in bare, țevi, 
table, benzi și folii.

Aici se vizitează principalele 
sectoare prevăzute a intra in 
producție în cursul acestui an și 
care în prezent se află în probe 
tehnologice. în secția de țevi 
pentru irigație, conducătorii de 
partid și de stat asistă la elabo
rarea primelor produse care se 
desfășoară cu succes. Oaspeții 
sînt informați că această unitate 
este prevăzută a se dezvolta în 
trei etape, urmînd ca producția 
ei finală să fie de 35 000 tone 
anual. întreprinderea este dota
tă la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate. Un exemplu în aceas
tă direcție îl constituie puterni
cele prese de 2 500—3 600 de to
ne, care chiar în timpul vizitei 
secretarului general al par
tidului erau supuse probelor 
tehnologice. Directorul între
prinderii, ing. Ion Filip infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre stadiul lucră
rilor de montaj și în celelalte 
sectoare aflate, de asemenea, în 
pragul intrării în funcțiune — 
turnătoria de aluminiu, secția 
sculărie, stația de 110/KV și 
secția extrudate, care este cel 
mai mare obiectiv.

înainte de a părăsi această

In vizita la cel mai tinăr obiectiv industrial : Fabrica de produse cărbunoas*

întreprindere, conducătorilor de 
partid și de stat li se arată in 
vecinătate șantierul unei alte 
unități industriale a cărei con
strucție a început de curind. 
Este vorba de Fabrica de ca
bluri electrice de forță. Prin 
prelucrarea superioară a alumi
niului primar și a aliajelor fur
nizate de Uzina de aluminiu 
din localitate, in această între
prindere se vor fabrica intr-o 
gamă variată caWuri -electrice 
pentru instalații industriale, 
conductori de inaltă și joasă 
tensiune.

între oaspeți și gazde are io, 
3 discuție privind buna organ - 
zare a activității noilor între
prinderi industriale cu proTl a- 
semănător și care cooperează 
intre ele. Secretarul general a! 
partidului recomandă :ă se aibă 
in vedere eliminarea oricăror 
paralelisme, găsirea celor ma: 
bune metode de conducere și de 
îndrumare a acestor unitâti in- 
dicind ca noua unitate să depin 
dă de Uzina de prelucrare a a 
luminiului. sub conducerea di
rectorului acesteia.

După vizitarea princioaletor 
unități Industriale ale județului 
Olt. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de pardd 
ji de stat s-au îndreptat spre 
noua construcție a spitalului ju
dețean. aflată in prezent in curs 
de finisare. Spitalul este ampla
sat in mijlocul cartierelor mun
citorești ..Crișan 1“ și ..Crișan 
(I*. înălțate și ele in ultimii ani. 
Însoțiți de șeful șantierului, ing. 
Lucian Răducanu. oaspeții vizi
tează primele 'rei nivele ale a 
cestei impunătoare construcții, 
unde lucrările de finisare sînt 
mai avansate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că spi
talul se execută Intr-un timp 
record — circa un an — față de 
doi ani — termen prevăzut în 
general pentru asemenea con
strucții, iar aceasta datorită fo
losirii pe scară largă a prefabri
catelor și a unor metode moder
ne de construcție, printre care 
cofrajele glisante. Oprindu-se în 
interiorul unor viitoare saloane 
de tratament, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este plăcut impresio
nat de calitatea lucrărilor de 

finisare și felicită călduros pe 
constructori. Adresir.du-st se
cretarului general al partidului, 
șeful șantierului spune : „Fap
tul că dumneavoastră tovarăș* 
Ceaușescu, sinteți mulțumit de 
rezultatele muncii noastre, este 
pentru aoi un puternic imbold .

In timpul vizitei pe șantieru: 
acestei construcții. Intre oaspeți 
și gazde au loc- discuții cu ori 
vira la dotarea tehnică » spița 
ului... folosirea dubzu.iă .» »P-a 

țiilpr încăperilor, pentru a <e «■ 
sigura întregul confort necesar 
jnor dserocncs instituții» 3 â 
listen(ă sanitară de aivei ridi
cat. Tovarășul X i co 11 f 
torilor să acorde in continuare 
roată atenția lertninării ia zele 
.na’, bune condiții r la iermenu' 
.revăzut a spitalului.

Un ultinj popas..
5trăbădndu-se .-art'eru „Cn- 

nțe ridicat acum opt ani. se s- 
junge la platoul înde se va ri
dica un nou și impunător edifi- 
nu • Casa orășenească de cultu- 
•â. Șantierul se află încă in fază 
Incipientă de imenajare și gaz
dele construiesc, din explicații 
magi nea viitorului .ăcaș. Oas> 
ie cultură va fi dată in to- 
.osință peste doi ani. și va avea 
3 principală parte componen t 
o sală de *00 de locuri Este vor- 
oa. așadar, de o construcție mo
numentală in care locuitorii o- 
.•așului. aflat in plină expansiu
ne, vor putea asista la tnanifes 
lări organizate de formații ar
tistice locale, la spectacole ofe
rite de teatrele bucureștene. 
Mi din alte centre mari ale ță
rii. In turneu, de filarmonici, 
vor putea viziona filme, audia 
conferințe. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca lucră
rile să fie inceoute in cit mai 
scurtă vreme, aceasta fiind o

j^nema
FANTASME: rulează la Patria 

(orele 12,45; 16,30; 20,15).
OMUL DIN SIEKA: rulează la 

Luceafărul (orele 8; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15; 21,30), Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13 30; 16; 18,30; 21).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI: ru
lează la Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) , București (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21), Favorit (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Capitol (orele 8; 10; 12 15; 14,30; 
16.45).

GALA FILMULUI DIN R. P. 
ALBANIA NEMURIRE: rulează 
la Capitol (orele 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45) Feroviar
(orele 8,30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21) 
Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45:
16; 18 15; 20,30), Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Central (orele 
9,15: 11,30; 13 45; 16; 18,15; 20,30).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15,45 în 
continuare; 19,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA rulează la Bucegi 
(orele 10; 16; 19). Floreasca (orele 
10; 16; 19 30).

100 DE CARABINE: rulează la 
Flacăra (orele 10,30; 15,30; 18;
20.15) .

IN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Doina (orele tl 30: 13,45; 16; 18,15; 
20 30), Drumul Sării (orele 17,45:
20.15). Giulești (orele 15.30; 18;
20.30).

CANARUL ȘI VISCOLUL: ru
lează la Drumul Sării (ora 15,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI: 
FIUL LUI TARZAN • rulează la 
Timpuri Noi (orele 9.30—16.30 în 
continuare). Program de filme do
cumentare (orele 19.30—21) tn con
tinuare).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA: 
rulează ta Grlvlta (orele 9; 11; 13; 
16; 18,15; 20,30). Miorița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15), 20,30). 

a executării lor Iz> 
rvăzuL

apoi un schimb de 
pinii pe teme urbanistice, de 
ipt o discuție, la concret, lu- 
du-se ca punct de pornire car
etul „Crișan* 1. asupra folo- 
rii ma; judicioase a terenuri- 
t afectate construcțiilor de lo- 
nr.te. Prin modul cum sînt 

implasate blocurile, cu mari 
••»at:i mire-ele. aievâfgte locuri 

rosesc suprafețe tn- 
j? pâmint. Ceea ce, pe de 

j parte, duce *ă diminuarea 
'ondului de construcții, iar pe 
de altă parte la extinderea exa
gerată a orașului, dimensionat 
dincolo de limitele necesarului, 
a cheltuieli inutile pentru 
nstalaț.i de canalizare, apă. 
tnergje electrică. Secretarul ge- 
-,era! al partidului, insistă asu- 
ora necesității valorificării fie- 
tărui metru pătrat de teren și 
dă indicații ca in oerimetrele 
rămase goale Intre blocuri să 
»e amplaseze noi clădiri așa In
cit densitatea acestora să fie 
echivalentă cotelor ridicate ce 
-e constată In țări cu experi
ență urbanistică înaintate.

In continuare, tovarășului 
Sicolae Ceaușescu ti este orezen- 
tat tocul de amplasare al unei 
alte mari clădiri a orașului ; vii- 
rorul hotel eu zece nivele. Și aici 
jefui statului recomandă să se 
idopte soluții constructive mo- 
ierne, să fie folosite pe icarâ 
mai largă materialele de cons
trucții ce se impun tot mai mult 
in practica mondială : metalele 
feroase și aluminiul tn confec
ționarea tîmplăriei, masele 
plastice tn decorări interioare, 
•n realizarea pardoselelor, și 
altele.

Cetățenii din cartierul „Cri
șan" 1. îl înconjoară cu căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
il aplaudă și 11 aclamă din toa
tă inima la despărțire.

BINECUVINTAREA: rulează la 
Aurora (orele 12: 15; 17,45; 20,30).

BHUVAN SHOME: rulează la 
Aurora (ora 9).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la înfrățirea (ora 15.30).

IN UMBRA COLTULUI: rulează 
la înfrățirea (orele 17,45; 20).

CADAVRUL VIU: rulează la
Buzești (ora 19 15).

FELDMAREȘALA: rulează la
Buzești (orele 15; 17).

CICLUL DE FILME .AVENTU
RILE LUI FANTOMAS": rulează 
la Dacia (orele 8.45—20 tn conti
nuare).

MY FAIR LADY: rulează la U- 
nirea (orele 16,30; 19,15).

MĂSURĂ RISCULUI: rulează la 
Unirea (ora 14.30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE; rulează 
ta Volga (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30) Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-YARD: rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

SENTINȚA: rulează la Cotro- 
eeni (orele 15,30; 17.45; 20).

INTILNIREA: rulează la Viito
rul (orele 15,30; 18; 20,15).

SECHESTRUL DE PERSOANA : 
rulează la Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30), Tomls (ore
le 9—15 în continuare; 18; 20,15).

SPLENDOARE tN IARBĂ: ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) .

STRĂINII. rulează la Popular 
'orele 15,30; 18; 20 30), Vttan (orele 
15,30: 18; 20,15).

MAYERLING: rulează la Munca 
orele 16; 19).
SOARELE . VAGABONZILOR: 

rulează la Cosmos (orele 15,30; 10:
10.15) .

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Lrta (orele 15,30; 18; 20.15), Pro- 
tresul (orele 15,30; 18; 20,15).

HIBERNATUS rulează la Raho 
ra (orele 16; 18; 20).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI 
ulează la Flamura (orele 10: 12.15: 

16; 18,15; 20,30).
CICLUL DE FILME .LEGENDA 

ȘI ISTORIE": rulează la Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

în timpul vizitei în județul 
Olt, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat au fost însoțiți de Con
stantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Olt, dialo
gul viu, direct purtat cu nu
meroși muncitori, ingineri, teh
nicieni, cu țărani, cooperatori, 
cu constructori de pe șantiere, 
indicațiile prețioase date cu 
acest prilej, reflectă stilul de 
muncă propriu secretarului ge
neral al partidului, de a analiza 
ta fața locului, modul în care 
se traduc în viață hotărîrile 
Congresului al X-lea, preocupă
rile și realizările oamenilor 
muncii.

Manifestările entuziaste pe 
care le-a prilejuit prezența con
ducătorului partidului și statu
lui tn mijlocul locuitorilor din 
județ, dragostea cu care a fost 
intîmpina t pretutindeni secreta
rul general al partidului nostru, 
reprezintă o nouă și grăitoare 
expresie a hotărîrii acestora, ca 
și a întregului nostru popor, 
Je-a înfăptui neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului, 
pentru continua înflorire a na
țiunii noastre, pe drumul făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Reportajele vizitei au fost 
realizate de :

ION MARGINEANU 
NICOLAE POPESCU 

BOGDANESTI 
MIRCEA S. IONESCU

Fotografii : ANGHEL PASAT 
și RADU CRÎSTESCU

O PĂRERE DEOSEBITA; rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18: 20).
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Opera Română: SEARA VIENE- 
ZA — ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Strudza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; Teatrul Mic (In Sala 
Comedia a Teatrului Național): 
PREȚUL — ora 20; (In Sala Tea
trului de Operetă): SPECTACOL 
DE MUZICĂ ȘI POEZIE (TUDOR 
GHEORGHE) — ora 19,30; Teatrul 
„Valea Jiului" Petroșani (In Sala 
Teatrului Mic): DONA JUANA - 
ora 20; Teatrul ,Ion Vasilescu": 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Calea Vic
toriei): LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30.

LUNI. 23 NOIEMBRIE 1970

• 18,00 Scena și ecranul • 18,30 
Un univers al cuceririlor tehnicii 
contemporane — Tîrgul tntema- 
ional București — reportaj tll- 
nat • 18.50 Muzică populară ■ 
19.00 Ce stnt și ce trebuie să fie 
centralele industriale • 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cel 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră a 20.00 60 de ani de la pri
mul avion cu reacție — la emi
siune va participa savantul Henri 
Coandă a 20,20 Teatrul foileton : 
Războiul celor două roze (V) a 
>1,10 Steaua fără nume — muzică 
oopulară a 22.05 Telejurnalul de 
noapte a 22.15 Telesport a 22,30 
Viața literară.

PLECAREA
(Urmare din pag. I)

membri ai Secretariatului Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adunării 
Populare, Dancio Dimitrov, 
pnm-vicepreședinte al Prezidiu
lui Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Kulișev, vicepreșe
dinte al Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Min- 
cio Mincev, secretar al Prezidiu
lui Adunării Populare, Anghel 
Todorov, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia al 
Partidului Comunist Bulgar. 
Gheorghi Stoilov, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui popular orășenesc Sofia, 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
ai Prezidiului Adunării Popu
lare și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști 
bulgari și străini.

De la reședința guvernamenta
lă Vrania. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delegației 
române au fost conduși de tova
rășii Todor Jivkov. prim-secre
tar al Comitetului Central al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri, Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, Boris Velcev, membru al 
Biroului Politic, secretar al Co
mitetului Central al P.C. Bulgar. 
Lîcezar Avramov, membru su
pleant al Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe, Konstantin 
Tellalov, șeful Secției de politi
că externă și relații internațio
nale a C.C. al P.C.B., Spas Gos- 
podov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

La sosirea pe aeroport, garda 
militară a trupelor garnizoanei 
Sofia prezintă raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Se into
nează imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România șl

SOSIREA ÎN
(Urmare din pag. I)

stantinov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei R. P. 
Bulgaria la București și membri 
ai ambasadei.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
au venit Ia aeroport pen
tru a adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urarea de bun venit. 
Ei aplaudau, ovaționau, scandau 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 1".

CRONICA U■hwsmmi
• ASEARA a sosit în Capita

lă, Ansamblul folcloric vocal- 
instrumental „Quilapayun" al 
Universității din Santiago de 
Chile care, la invitația C.C. aJ 
U.T.C., va efectua o vizită în 
țara noastră și va susține cîte- 
va spectacole în Capitală și îr» 
tară.

Ansamblul este condus de E- 
duardo Carrasco și are ca so
listă pe Isabel Parra.

• SÎMBATA 21 NOIEMBRIE 
s-a reîntors în Capitală tovară
șul Frăsincaru Axente, activist 
al C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la Congresul Tineretului 
Socialist Flamand și Ia semina

I
I
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I iArta librarului
(Urmare din pag. I)

riette Lupescu s-a dedicat vieții cărților, de douăzeci de ani 
de zile trăiește între cărți și scriitori, iar de cincisprezece 
ani conduce această librărie renumită în București. Datorită 
efortului cotidian și anonim, și datorită unei alte calități, 
care este aceea a unei rafinate înțelegeri a literaturii, li
brăria Sadoveanu a fost transformată într-un salon literar, 
unul din puținele pe care le are în clipa de față Capitala. 
Micul birou, deschis între doi pereți plini de jos pînă sus cu 
tomuri, e literalmente tapisat cu omagii în peniță, creion și 
acuarelă de la artiștii plastici ale căror lucrări (în cărți in
dependente ori ca ilustrații) au întîlnit publicul aici. Sub 
cristalul unei mese mici, pe care abia încape un telefon și 
un registru, sînt zeci de cărți de vizită cu cuvinte de mulțu
mire, de felicitări, de scrisori și de mesaje din străinătate 
de la scriitori români. Iar în librărie te întîlnești cu o bună 
parte a lumii intelectuale bucureștene, te simți ca într-un 
club al literaturii și nu numai al literaturii, al minții crea
toare în general. Și ce dovedește acest lucru ? Dovedește ce 
rol însemnat poate avea un bun librar într-o cultură și cît 
de mari pot fi realizările lui, în strîngerea acestei legături 
între cititor și carte, intre artist și viața care-l înconjoară. 
Căci munca librarului, cu efectul ei multiplu, cultural, spi
ritual, social, înseamnă un dezinteresat efort de zi cu zi, 
uneori în condiții dificile, pentru oameni. E o muncă tita
nică, dar, cum spuneam, aproape anonimă, care dă niște 
bucurii subtile, neevidente, care nu-și poate măsura îndes
tul nici importanța, nici succesul. E o muncă în care tre
buie să fii talentat ca un artist și moral ca un profesor.

Librăria aceasta a devenit cunoscută și în străinătate. 
Scriitori, savanfi, cititori de limbă română, cetățeni străini 
de origine română, scriu și cer cărți românești. Directoarea 
librăriei mi-a arătat o dată o scrisoare din Palma de Ma- 
L . ‘ -- ‘ ---.--------- ;
Crezînd că firma librăriei menționează 
i.........._■: „___ ___________ ___________
relui scriitor, pentru a cărui difuzare, alături de alți titani, 

de curînd o veste tristă. Femeia pe care o cunoaștem, librar 
admirabil și amfitrion înnăscut, ne părăsește : iese la pen
sie, își lasă locul unui succesor mai tînăr, nu ne va mai 
intîmpina zîmbind in dezordinea savantă a librăriei, și 

atît,.de mul[ 9a ce?a ce am auzit să nu fie adevă-

spiritul inițiat de această specialistă superioară a cărților

între cititor și carte, între artist și viața care-l înconjoară. 
Cu^l IIIVIIVM irMIMIUIUI, CU I 
ritual, social, înseamnă un 
i ‘ ",..........
nică, dar?| cum spuneam, aproape anonimă, care dă niște 

iul nici importanța, nici succesul. E o'”muncă în care tre
buie să fii talentat ca un artist și moral ca un profesor.

Librăria aceasta a devenit cunoscută și în străinătate. 
Scriitori, savanfi, cititori de limbă română, cetățeni străini 
de origine română, scriu și cer cărți românești. Directoarea 
librăriei mi-a arătat o dată o scrisoare din Palma de Ma
jorca, începută cu cuvintele : „Stimată doamnă Sadoveanu'. 
Crezînd că firma librăriei menționează numele librarului, 
solicitantul îndepărtat punea Henriettei Lupescu numele ma
relui scriitor, pentru a cărui difuzare, alături de alți titani, 
Henriette Lupescu a muncit două decenii. Am auzit însă 
de curînd o veste tristă. Femeia pe care o cunoaștem, librar 
admirabil și amfitrion înnăscut, ne părăsește : iese la pen
sie, își lasă locul unui succesor mai tînăr, nu ne va mai 
intîmpina zîmbind in dezordinea savantă a librăriei, și 
3m atît de mult ca ceea ce am auzit sâ nu fie adevă
rat. Melancolia acestei vești n-o alină decît o speranță : că

■ . . *       -r- —— ■ —1 M vmiiiiuFva dăinui.

DIN SOFIA
Republicii Populare Bulgaria. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Todor 
Jivkov și Gheorghi Traikov, tre
ce in revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației române iși 
iau rămas bun de la persoanele 
oficiale bulgare venite să-l con
ducă.

Șeful statului nostru salută 
pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Sofia, pre
cum și pe membrii Ambasadei 
române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde apoi prietenește miilor 
de locuitori ai Sofiei care i! 
aclamă îndelung, flutură stegu- 
lețe românești și bulgare. Răsu
nă urale, se scandează „Vecina 
drujba" („Prietenie veșnică").

Este ora 9,00 dimineața. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu își ia 
rămas bun de la tovarășii Todor 
Jivkov și Gheorghi Traikov. Con
ducătorii celor două țări își 
string călduros mîinile, se îm
brățișează. Conducătorii bulgari 
salută cordial pe tovarășii Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu, Vasile 
Patilineț, Corneliu Mănescu, Va
sile Vlad, membri ai delegației 
române.

Pionieri oferă oaspeților ro
mâni buchete de flori.

De pe scara avionului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu salută din 
nou, prietenește, pe cei veniți 
să-l conducă la aeroport.

întreaga desfășurare a vizitei, 
manifestările care le-a prile
juit și al căror moment culmi
nant l-a constituit semnarea 
noului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală ro- 
mâno-bulgar, întîlnirile și discu
țiile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, din
tre membrii celor două delega
ții, întîlnirile oaspeților români 
cu oameni ai muncii din Sofia, 
Botevgrad, Vrața, reprezintă o 
contribuție remarcabilă la con
tinua dezvoltare a prieteniei fră
țești și colaborării dintre partide
le și statele noastre, în interesul 
ambelor popoare, al unității țări
lor socialiste, al cauzei păcii și 
progresului.

CAPITALĂ
exprimîndu-și sentimentele de 
dragoste și stimă față de condu
cătorul partidului și statului 
nostru, deplina satisfacție față 
de rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitei oficiale în R. P. 
Bulgaria, a delegației de partid 
și guvernamentale a țării noas
tre. Secretarul general al parti
dului a răspuns ovațiilor mulți
mii. a strîns mîinile a numeroși 
cetățeni. (Agerpres) 

rul „Tineretul, educația și mass 
media" organizat de C.E.N.Y.C. 
din Belgia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost de față activiști ai 
C.C. al U.T.C.

• TOT SÎMBATA s-a înapoiat 
in Capitală delegația U.A.S.R.; 
condusă de tovarășul Pusztai 
Kalman, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.R., care a efectuat 
o vizită în Polonia la invitația 
Uniunii Studenților Polonezi 
(Z.S.P.).

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, a fost de față tovarășul 
Mihai Stoica, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.R.



In spiritul 
tradiționalei 

prietenii
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româno delegației P.C.R

bulgare
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbind la mitingul de la Sofia, 
sublinia : „Noul tratat va con
stitui, fără îndoială, o pagină 
istorică în dezvoltarea prieteniei 
și colaborării româno-bulgare, 
contribuind, în același timp, la 
unitatea țărilor socialiste, la cau
za .păcii și socialismului". Tova
rășul Todor Jivkov arăta: „Nu 
încape îndoială că vizita actua
lă a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, va 
da un nou imbold, și mai mare, 
extinderii și adîncirii legăturilor 
și colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre". Con
ducătorul bulgar sublinia, în 
continuare, că această vizită 
„are și semnificația unui fapt 
istoric în viața țărilor noastre 
socialiste, vecine, pentru că ea 
este legată de semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală".

Convorbirile oficiale dintre 
conducătorii români și bulgari 
au prilejuit o examinare pro
fundă, multilaterală, a relațiilor 
dintre cele două țări. Comuni
catul dat publicității la încheie
rea vizitei relevă faptul că se 
dezvoltă fructuos colaborarea în 
domeniul politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, ca și în 
alte domenii, această colaborare 
concretizîndu-se în intensifica
rea schimbului de experiență, de 
valori materiale și spirituale. S-a 
evidențiat creșterea și diversifi
carea continuă a schimburilor 
comerciale, al căror volum este 
în anul 1970 de aproape trei ori 
mai mare, în comparație cu 
anul 1965. Pentru următorii cinci 
ani se prevede o creștere de a- 
proximativ 65 Ia sută a schimbu
rilor de mărfuri, in comparație 
cu nivelul atins în perioada 
1966—1970.

Comunicatul relevă că s-a 
dezvoltat colaborarea în dome
niile energeticii, transporturiloi, 
tehnico-științific, turismului ș.a. 
S-a încheiat convenția privind 
construirea liniei electrice de 
400 kV pe teritoriul Republicii 
Socialiste România, în scopul 
transportului de energie din 
U.R.S.S. în Republica Popu
lară Bulgaria. Continuă lucrările 
de studii și proiectare, colabora
rea în vederea construirii com- Î Texului hidroenergetic din zona 
slaz—Somovit și se elaborează 

un program pentru valorificarea 
complexă a potențialului hidro
energetic al Dunării, în sectorul 
româno-bulgar. Totodată, s-au 
dat indicații organelor corespun
zătoare din cele două țări să 
întreprindă măsuri concrete pen
tru depistarea de posibilități su
plimentare de lărgire a cooperă
rii și specializării bilaterale în 
producție, pe baza nivelului teh
nic cel mai avansat, pentru con
struirea unor capacități de pro
ducție și organizarea de noi pro
ducții în sectoare importante ale 
industriei, în primul rînd, în 
construcția de mașini, siderur
gie, chimie, industrie ușoară și 
în alte domenii ale producției 
materiale, pentru sporirea schim
burilor comerciale în perioada 
1971—1975 și după 1975.

Cele două părți au exprimat 
hotărîrea lor de a dezvolta re
lațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală eu toate țările so
cialiste, pentru întărirea unității 
și coeziunii sistemului socialist 
mondial, în interesul păcii și 
progresului în lume. De aseme
nea, cele două părți au reafirmat 
dorința fermă de a promova con
secvent politica de coexistență 
pașnică, de a depune eforturi 
pentru destinderea internaționa
lă, pentru colaborare între toate

statele, fără deosebire de sistem 
social-politic. Realitățile demon
strează că o condiție sine qua 
non a destinderii și securității 
o reprezintă așezarea relațiilor 
dintre state pe baza respectului 
independenței și suveranității na
ționale, a egalității în drepturi 
și neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, res
pectării drepiuiui fiecărui popor 
de a-și decide soarta conform 
intereselor și voinței sale supre
me. Cauza păcii cere sa se pună 
capăt politicii imperialiste de 
dominație și dictat, ue nesocoti
re a intereselor altor popoare și 
de amestec în treburile lor in
terne, de folosire a forței și de a- 
inenințare cu forța.

Cele două părți au acordat o 
atenție deosebita problemelor 
securității și colaborării în Eu
ropa, pronunțîndu-se pentru con
vocarea într-un viitor apropiat 
a Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, 
ia pregătirea și desfășurarea că
reia trebuie să participe toate 
statele interesate. România și 
Bulgaria se găsesc în același spa
țiu geografic — Balcanii — și 
de aceea este firesc interesul 
acordat problemei creării unei 
atmosfere de pace și colaborare 
în această regiune. Cele două 
părți și-au reafirmat hotarirea de 
a acționa cu consecvență pentru 
dezvoltarea unor relații de cola
borare cu toate țările balcanice, 
fără deosebire de orinduire so
cială, pentru transformarea aces
tei zone într-o regiune de bună 
vecinătate, pace și securitate, li
beră de arme nucleare.

Exponenții celor două state au 
apreciat că pentru însănătoșirea 
atmosferei internaționale o mare 
importanță ar avea stingerea fo
carelor de război și încordare 
din diferite zone ale globului, 
soluționarea litigiilor pe cale paș
nică. România și Bulgaria s-au 
pronunțat în sprijinul luptei 
drepte a popoarelor din Viet
nam, Laos și Cambodgia, pentru 
ca popoarele din Indochina să 
fie lăsate să-și hotărască singure 
soarta, fără nici un amestec din 
afară. Cele două țări sprijină 
lupta poporului coreean și se 
pronunța pentru retragerea tru
pelor americane din Coreea de 
sud, pentru unificarea pașnică a 
Coreei. In legătură cu situația 
din Orientul Apropiat, părțile 
consideră că reglementarea con
flictului poate fi înfăptuită prin 
îndeplinirea rezoluțiilor Consi
liului de Securitate din 22 
noiembrie 1967 și a Adunării 
Generale a O.N.U. din 4 noiem
brie 1970.

în cadrul convorbirilor româno- 
bulgare s-a relevat imperativul 
înfăptuirii unor acțiuni concrete, 
eliciente, pe calea dezarmării 
generale și totale, necesitatea de 
a se lichida definitiv colonialis
mul și neocolonialismul, ca și 
faptul că O.N.U. trebuie să o- 
glindească fidel realitățile inter
naționale, să fie cu adevărat un 
for al întregii comunități mon
diale.

Salutînd cu satisfacție rezulta
tele vizitei întreprinse în Bulga
ria de delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind că noul Tratat româno- 
bulgar corespunde întru totul in
tereselor și aspirațiilor celor 
două popoare, țelurilor nobile 
ale socialismului, progresului și 
păcii în lume, tînăra generație 
a României socialiste, împreună 
cu întregul nostru popor, consi
deră această vizită drept o nouă 
contribuție de seamă la dezvol
tarea și întărirea continuă a re
lațiilor de prietenie, colaborare 
frățească și bună vecinătate în
tre cele două țări.

la Budapesta
BUDAPESTA 22. — Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite : La Bu
dapesta a sosit duminică di
mineața delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va participa la 
lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar.

La sosirea în gara Nyugati, 
delegația a fost întîmpinată 
le Nemes Dezso, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. Dimeny Imre, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, Garay Robert, șef- 
îdjunct al secției externe a 
C.C. al P.M.S.U., Martin Fe- 
renC, ambasadorul R.P. Unga
re la București, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față, de aseme
nea, Dumitru Turcuș, ambasa
dorul României la Budapesta, 
și membri ai ambasadei.

Ministrul egiptean al apără
rii, Mohammed Fawzi, a sosit 
sîmbătă la Damasc. El a avut 
în aceeași zi o primă întreve
dere ou generalul Hafez Assad, 
șeful guvernului sirian și mi
nistru al apărării, anunță agen
ția France Presse.

Ziarul egiptean „AL AHRAM" 
Informează că adjunctul mini
strului afacerilor externe al 
R.A.U., Salah Gohar, a avut în
trevederi cu Donald Bergus, 
care reprezintă interesele S.U.A. 
in Republica Arabă Unită (rela
țiile diplomatice dintre cele două 
țări fiind rupte). Au fost discu
tate, potrivit ziarului, probleme 
legate de poziția Statelor Unite 
față de oriza din Orientul A- 
propiat. precum și ultimele eve
nimente petrecute în această 
zonă. Donald Bergus a remis 
lui Salah Gohar textul dis
cursului rostit de președintele 
Richard Nixon in Congresul a- 
merican, precum și declarațiile 
purtătorului de cuvînt al De
partamentului de Stat, privind 
ajutorul acordat Israelului de 
către S.U.A., precizează „Al 
Ahram".

Regele Hussein al Iordaniei 
va efectua săptămîna viitoare 
vizite oficiale în Republica A- 
rabă Unită și în Arabia Saudi- 
tă, anunță agenția FRANCE 
PRESSE. Cu această ocazie, el 
va analiza împreună cu pre
ședintele egiptean, Anwar El 
Sadat, și cu regele Feisal cele 
mai recente aspecte ale evolu
ției crizei din Orientul Apro
piat.

Președintele Republicii Arabe 
Unite, Anwar Sadat, a promul
gat un decret privind formarea 
Consiliului suprem al apărării 
civile. Acest organism, format 
din 16 membrii, va fi prezidat 
de Hussein El Chafei, vicepre
ședinte al R.A.U. și membru al 
Comitetului 
al Uniunij 
După cum ,
M.E.N., Consiliul va elabora un 
plan general al apărării civile 
și va fixa responsabilitățile mi
nisterelor, instituțiilor și orga
nizațiilor din R.A.U. în aplicarea 
lui.

0 nouă inițiativa
romaneasca

Proiect de rezoluție

la O.N.U
privind necesitatea

intăririi cooperârii

ți tehnico-știinfifice

în Comitetul pentru problemele

economice

intre state

In Comitetul pentru problemele economice și financiare al 
Adunării Generale au început dezbaterile asupra punctului 
înscris pe agenda actualei sesiuni, la inițiativa României, 
intitulat: „Rolul științei și tehnologiei moderne în dezvol
tarea națiunilor și necesitatea intăririi cooperării economice 
și tehnico-științifice între state".

Această inițiativă a țăru noas
tre își găsește explicația în ferma 
convingere a României că proble
mele cooperării internaționale în 
domeniile economiei, științei P 
tehnicii, devenite esențiale pen
tru progresul națiunilor și pentru 
însăși cauza păcii, trebuie să o- 
cupe un loc dintre cele mai im
portante printre preocupările Na
țiunilor Unite.

Dezbaterile din Comitet au fost 
deschise de reprezentantul Ro
mâniei la Națiunile Unite, amba
sadorul Gh. Diaconescu, care a 
subliniat importanța majoră a a- 
cestei probleme și a prezentat 
proiectul de rezoluție la acest 
punct inițiat de România și sem
nat de alte 18 state în calitate 
de coautoare.

„în spiritul constructiv, care 
caracterizează participarea Româ
niei la acțiunile O.N.U. menite 
să întărească cooperarea interna
țională în domenii de interes ge
neral și să sprijine eforturile tu
turor țărilor, în special ale țări
lor în curs de dezvoltare, pentru 
progres economic și social, dele
gația română, sublinia Gh. Dia
conescu, concepe dezbaterea a- 
cestui punct ca un mijloc desti
nat să suscite o evaluare de an
samblu asupra necesității utiliză
rii științei și' tehnologiei moder
ne pentru dezvoltare și să identi
fice modalitățile de acțiune in
ternațională, în acest domeniu, 
la nivelul rolului pe care știința 
și tehnica le exercită, ca pîrghie 
a creșterii economice și prosperi
tății națiunilor".

în continuarea discursului său, 
ambasadorul Gh. Diaconescu a 
prezentat în numele celor 19 sta
te coautoare (Argentina, Austra
lia, Austria, Bulgaria, Canada, 
Chile, Franța, Ghana, India, Iran, 
Iugoslavia, Malaezia, Maroc, Ni
geria, Spania, Peru, Tunisia, Ve
nezuela și România) proiectul de 
rezoluție privitor la punctul a- 
flat în atenția Comitetului.

Documentul menționat pomeș-

te de la recunoașterea faptului că 
față de progresele uriașe ale ști
inței și tehnologiei și aplicarea 
lor la dezvoltare, ceea ce s-a 
realizat piuă acum pe linia coo
perării internaționale in acest do
meniu este încă insuficient Tot
odată se pronunță pentru inten
sificarea preocupărilor în această 
direcție ca un obiectiv actual pen
tru state. Se are, de asemenea, 
în vedere interesul tuturor ță
rilor de a beneficia de cuceriri
le științei și tehnologiei moder
ne în vederea accelerării dezvol
tării lor economice și sociale si 
de a li se lărgi accesul la valorile 
materiale și spirituale mondiale, 
cu luarea in considerație a situa
ției speciale a țărilor în curs de 
dezvoltare. De asemenea, docu
mentul are în vedere contribuția 
guvernelor la cooperarea interna
țională, bi și multilaterală, in a- 
cest domeniu, stabilirea unor 
modalități concrete și directe de 
legături între instituțiile specia
lizate din diverse țări, indiferent 
de nivelul dezvoltării economice 
și sistemul lor social-politic.

La dezbaterile care au urmat, 
au luat pînă în prezent cuvîntul 
reprezentanți a 23 de state.

trecuta la TucumanAspect de la ciocnirile dintre studenfi și poliție desfășurate săptămîna 
(Argentina).

Omenirea cunoaște tn pre
zent o adevărată prosperitate 
culturală. Dar, de fapt, doar o 
mică parte a populației globu
lui beneficiază de această si
tuație fără precedent Aceasta 
este concluzia care se degajă 
din volumul statistic al 
UNESCO pe anul 1969, care 
va fi difuzat începînd de luni.

Potrivit acestui anuar, ex
plozia culturală a omenirii este 
ilustrată de apariția noilor tit
luri de cărți, sporită cu 70 la 
sută în ultimii 13 ani, de creș
terea numărului televizoarelor 
de opt ori față de 1953, de 
adăugarea altor 15 milioane de 
studenți în 1967 față de anul 
precedent, de consumul 
cord de hîrtie utilizată în 
puri culturale.

Optimismul aparent 
umbrit însă de repartiția , 
glob a bunurilor culturale : 
în Europa, continentul a cărui 
populație reprezintă 13 la 
sută din cea a globului, s-au 
publicat 44 la sută din noile 
titluri, în timp ce în Africa, 
cu 10 la sută din populație, 
s-au tipărit doar 1,6 la sută 
din noile cărți. De asemenea, 
presa cunoaște o răspîndire 
foarte diferențiată pe glob, 
mergînd de la recordul de 
518 exemplare de ziar la 1 000 
de locuitori, în Suedia, pînă 
la existența a 43 de state care 
nu au un ziar cotidian.
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ge orice tentativă a actualului 
guvern de la Londra de a reveni 
asupra angajamentului luat de

Executiv Suprem 
Socialiste Arabe, 
anunță agenția

incheierea primei

etape a

cosmic

sute 
— o 
lovite 
natu-

dent în 
moderne, 
ridică —

experimentului
Ravagiile făcute de ciclonul 
care s-a abătut asupra re
giunilor de coastă est-pa- 
kistaneze sînt considerate 
ca o catastrofă fără preee- 

istoria timpurilor 
Cifra morților se 
potrivit aprecierii 

presei pakistaneze, la 
de mii. Tn fotografie 
imagine din regiunile 
de teribila calamitate

rolă.

Regele Husein al Iordaniei l-a 
primit pe ministrul tunisian al 
afacerilor externe, Mohamed 
Masmoudi, care i-a remis un 
mesaj din partea președintelui 
Habib Bourguiba.

„Lunohod-1“ și-a îndeplinit 
în întregime programul pentru 
perioada zilei lunare, anunță 
agenția TASS, menționînd că 
astfel se încheie cu succes pri
ma etapă a experimentului 
cosmic care vizează crearea și 
folosirea unui sistem de tran
sport selenar.

„Lunohod-1" a fost depus 
pe suprafața satelitului natu
ral al Pămîntului la 17 noiem
brie de stația automată sovie
tică „Luna-17".

Aparatul autopropulsat a 
funcționat cinci zile pe supra
fața lunii, parcurgi nd 197 
metri. Cu acest prilej, ve
hiculul a demonstrat o sigu
ranță suficientă și o bană ma
nevrabilitate.

In cursul celor zece con
tacte radio și teievizione sta
bilite cu „Lunobod-1* s-a ob
ținut un volum mare de in 
formații.

La 24 noiembrie, tn regiu
nea Mării Ploilor — unde ac
tivează aparatul — începe 
noaptea lunară, care va dura 
pînă la 8 decembrie. în acest 
interval, Lunohod-1" va sta
ționa.

Pentru prima oară in istoria 
cosmonauticii a fost depus 
pe suprafața Lunii un apa
rat selenar autopropulsat — 
vehiculul automat sovietic 
„Lunohod-1". Tn fotografie : 
macheta lui „Lunohod-1".

La Varșovia a fost parafat 
Tratatul polono—vest-ger-
man cu privire la bazele 

normalizării relațiilor re
ciproce. Tn fotografie : mi
niștrii de externe ai celor 
două state — Ștefan Jedry- 
chowski și Walter Scheel în 

timpul tratativelor care au 
dus la încheierea Trata

tului
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Evenimentele din Guineea
Postul de radio Conakry — 

anunță agenția REUTER — a 
informat că duminică dimi
neața un grup de mercenari 
străini au debarcat in regiu
nea Conakry cu scopul de a 
înlătura actualul guvern gui- 
neez. Corespondentul dan Abid
jan al agenției menționează că 
debarcarea a fost făcută de pe

teritoriul Guineei portugheze, 
unde mercenarii făceau pregă
tire militară la bazele portu
gheze. Postul de radio Cona
kry a făcut apel la forțele ar
mate loiale guvernului să
corde sprijin pentru apărarea 
actualului regim. Activitatea 
de rezistență este organizată 
de președintele Seku Ture.

„Poarta Orientului"
la ora modernizării

a-

A 27-a aniversare
a proclamării inde-

precedentul guvern laburist 
privind retragerea trupelor 
britanice de la Est de Suez pînă
la sfirșitul anului 1971. Această 
poziție a guvernului de ia 
Riad a fost reafirmată de emi
rul Nawaf Ben Abdel Aziz, con
silierul special al regelui Feisal 
al Arabiei Saudite, într-un in
terviu acordat cotidianului 
„Okaz“, care

cotidianului 
apare la Djeddah.

Arestări in Spania
OFICIALE SPA-• SURSE 

NIOLE, citate de agenția France 
Presse, au anunțat arestarea a 
15 membri ai Partidului Comu
nist din Spania. Printre deținuți 
se numără un membru al Co
misiei Executive al partidului 
și un membru al organizației din 
Madrid. Potrivit acelorași surse, 
ei sînt acuzați de participare la 
campania în favoarea eliberării 
deținuților politici, declanșată 
de cercuri muncitorești și stu
dențești, și la o rețea clandes
tină, care milita împotriva reîn
noirii acordurilor hispano-ameri. 
cane.

• LA
ÎNCEPUT 
delegațiile . „
slaviei și Albaniei, în vederea 
încheierii protocolului privind 
schimbul reciproc de mărfuri pe 
anul 1971. Cu acest prilej, in-

BELGRAD AU 
convorbirile dintre 

economice ale Iugo-

formează agenția Taniug, au 
fost examinate posibilitățile de 
extindere a schimburilor co
merciale și a colaborării econo
mice.

• GUVERNUL REPUBLICII 
CHILE a preluat sîmbătă con
trolul asupra a două mari com
panii finanțate de capital ame
rican, aceasta reprezentînd pri
ma dintre acțiunile de acest fel 
anunțate de noul președinte Sal
vador Allende, instalat în urmă 
cu 18 zile. Cele două companii 
sînt „Alimentos Purina de Chi
le", filială a firmei „Ralston- 
Purina Co“ și „Nibsa", patrona
tă în proporție de 50 la sută de 
concernul american „Nibco 
South American Industries".

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R.F. A GERMA
NIEI, Walter Scheel, urmează 
să sosească miercurea viitoare 
la Belgrad, informează agenția 
D.P.A. Se așteaptă ca Scheel să 
fie primit de președintele 
R.S.F. Iugoslavia, losip Broz 
Tito, și să aibă convorbiri cu 
colegul său Mirko Tepavaț, în 
cadrul cărora problema secu
rității europene va juca un rol 
important.

Uraganul care a devastat săptămina trecută litoralul Pakista
nului oriental poate fi considerat, in opinia autorităților pa
kistaneze, drept „cea mai mare catastrofă naturală a timpuri
lor moderne" — apreciază autoritățile pakistaneze. Presa locală 
consideră că numărul victimelor oscilează intre unu și două mi
lioane de morți, iar bilanțul oficial de pînă acum arată că au 
pierit in această catastrofă 780 000 de oameni (500 000 în Insulele 
Bhola și Patuakhali, 100 000 in Insula Hatiya și 130 000 tn distric
tul Noakhali și 50 000 în regiunea Chittagong).
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pendenței Libanului

Ziua de 22 noiembrie 1970 
marchează a 27-a aniversare 
a proclamării independenței 
Libanului, eveniment care a 
constituit începutul unei eta
pe noi in istoria acestei țări 
străvechi.

Situat pe coasta Meditera- 
nei, la întretăierea drumuri
lor ce leagă Orientul cu 
Africa și Europa, Libanul are 
o suprafață de 10 400 km.p. și 
o populație de 2 400 000 de 
locuitori. Poziția geografică 
favorabilă conferind Libanu
lui titlul de „poartă a Orien
tului", ca și tradițiile 
merciale, fac ca țara să 
ocupe un loc remarcabil ; 
Orientul Mijlociu, ca un im
portant centru financiar, eco
nomic, turistic. Capitala liba
neză, Beirutul, se afirmă ca 
o veritabilă „citadelă finan
ciară" în Orientul Mijlociu : 
aci își au sediile 120 de bănci 
libaneze și străine, iar în 
port ancorează anual peste 
3 200 de vase, cu un depla
sament total de circa 4,5 mi
lioane de tone.

în anii care au trecut de 
la cucerirea independenței. 
Libanul a depus eforturi în
cununate de succes in dez
voltarea economiei, acordind 
multă atenție unor domenii 
neglijate în trecut cum ar fi 
industria energetică și agri
cultura. Pentru creșterea 
producției agricole s-au in
vestit și se investesc fonduri 
importante avind drept scop 
realizarea, in cadrul unui 
vast program de perspectivă 
(planul „Litani", eșalonat pe 
25 de ani, cu începere din

co
in

1961) a unui eficient și com
plex sistem de irigații, care 
să contribuie la moderniza
rea agriculturii și ridicarea 
regiunilor rămase în urmă. 
Pe harta Libanului au apărut 
centrale electrice, unități de 
industrie alimentară și tex
tilă, un mare complex indus
trial de țigări. Sute de sate 
au fost electrificate. Această 
țară care a cunoscut mo
mente zbuciumate în istoria 
sa și care nu este lipsită de 
dificultăți nici în prezent, își 
afirmă năzuința de a-și dez
volta economia, de a realiza 
un progres multilateral.

In domeniul relațiilor ex
terne, Libanul promovează 
o politică de întărire a inde
pendenței, de neaderare la 
blocuri și de dezvoltare a le
găturilor cu toate statele.

Intre Republica Socialistă 
România și Liban s-au sta
tornicit și se dezvoltă, în fo
losul ambelor popoare, relații 
de prietenie și colaborare 
bazate pe respectarea princi
piilor independenței și suve. 
ranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantaju. 
lui reciproc. Stabilirea de re
lații diplomatice la rang de 
ambasadă între cele două 
țări, în 1966, a creat noi per
spective pentru extinderea 
colaborării româno-libaneze.

De ziua națională a Liba
nului, poporul român, tinere
tul României, urează poporu
lui libanez împlinirea idea
lurilor de pace, prosperitate 
și progres.
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