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Un imperativ al eficienței economice:

CREȘTEREA GRADULUI 
DE UTILIZARE

A SPATIILOR DE PRODUCȚIE
Nu puține exemple din industria 

metalurgică demonstrează efectele 
pozitive ale dimensionării realiste a 
spațiilor uzinale și utilizării depline 
a fiecărui metru pătrat de suprafață 
construită. La Combinatul siderur
gic din Hunedoara, în hala cuptoare
lor adinei de la blumingul de 
1 300 mm, aceeași producție este obți
nută azi de pe o suprafață cu peste 
1 200 metri pătrați, mai mică decit 
prevederile inițiale din proiecte. Re
zultate asemănătoare au fost obținu
te, in cadrul aceluiași combinat, la 
hala laminorului de sîrmă unde, 
prin utilizarea unei deschideri de 
24 m in loc de 27 m, cit se obișnu
iește la asemenea laminoare pe plan 
mondial, suprafața productivă a fost 
redusă cu 510 mp. precum și la 
hala laminoarelor de benzi late la 
cald și la rece 
de la Combinatul 
siderurgic din 
Galați.

Cu atît mai ne
firești apar, în a- 
ceste condiții, si
tuațiile în care 
mari suprafețe 
productive din a- 
numite fabrici și uzine rămîn în afara 
circuitului economic, fie ca urmare a 
unor erori de proiectare, fie din cauză 
că nici beneficiarii nu iau măsuri e- 
nergice pentru punerea lor imediată 
și completă în valoare. Este cazul 
unor unitătl din cadrul Centralei in
dustriale de țevi și trefilare din Mi
nisterul Industriei Metalurgice și, cu 
deosebire, al Uzinei de sirmă și pro
duse de sîrmă din Buzău.

Deși, din punct de vedere al dotării 
tehnice, uzina buzoiană este una din 
cele mai moderne unități de acest 
gen din țară, în ce privește folosirea 
suprafețelor de producție, rezultatele 
ei se situează cu mult sub cele obți
nute de o serie de întreprinderi simi
lare. Astfel, la uzina „Industria sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii producția ob
ținută pe metrul pătrat de suprafață 
productivă, la trăgătoria de oțel moale 
este cu peste 70 la sută mai mare de
cit cea realizată la uzina din Buzău. 
Situația se prezintă asemănător și în 
cadrul secțiilor de zincare, unde, pe 
metrul pătrat de suprafață producti
vă, se obțin la Cîmpia Turzii cu 1,5 
tone mai multe produse ca la uzina 
buzoiană.

Risipa de spațiu productiv la Uzina 
de sirmă și produse de sîrmă din 
Buzău este, de altfel, ușor vizibilă, 
în marea construcție in care sînt in
stalate trăgătoria de oțel moale și

secția de zincare, un culoar lat de 
aproximativ 6 metri străbate hala pe 
toată lungimea ei. Pe multe din su
prafețele neocupate din zona conside
rată utilă se zăresc amplasamentele 
destinate montării unor mașini. Sînt 
doar fundațiile, pentru că utilajele... 
lipsesc. Culmea este că o suprafață 
mare din hală este ocupată, in pre
zent, de un atelier de întreținere a 
mașinilor, precum și de depozitul de 
produse finite, ca și cum pentru o 
magazie ar fi fost necesar să i se a- 
fecteze o parte însemnată din spațiul 
destinat producției și nu o construc
ție mai simplă și cu mult mai ief
tină 1 Dar să apelăm la un calcul 
simplu : dacă din totalul celor peste 
25 000 mp, cit reprezintă suprafața 
construită a acestei hale, scădem su
prafețele care, în prezent, au o altă

CONSTATĂRI DIN ClTEVA UZINE METALURGICE

destinație sau sînt nefolosite, rezultă 
că suprafața efectiv productivă se 
reduce practic la 18 400 mp. Cu alte 
cuvinte, o treime din spațiul secțiilor 
trăgătorie și zincare stă nefolosit. 
Este oare just și economic să con
struiești și să nu realizezi apoi nici 
un fei de producție pe anumite' su
prafețe ? Nu înseamnă asta să „în
gheți" fonduri de investiții, să dimi
nuezi serios eficiența economică ?

Construirea unor astfel de spații 
uzinale fără întrebuințare integrală, 
impresionante atît prin mărime, dar 
mai ales prin milioanele de lei care 
stau „înghețate", este rezultatul 
direct al deficiențelor care persistă 
încă in activitatea de proiectare, 
ceea ce demonstrează o insuficientă 
fundamentare a soluțiilor adoptate 
în proiect, un slab efort de documen
tare tehnică, de cunoaștere a noută
ților ce apar în domeniul concepției.

Nu putem să nu ne întrebăm însă : 
dacă proiectanții direcți au greșit, 
unde s-a manifestat controlul consi
liului tehnic al institutului și, în ul
timă instanță, al beneficiarului? Pen
tru că nu este mai puțin adevărat că 
o mare parte din suprafețele amintite 
a rămas neocupată datorită lipsei de 
interes manifestate de beneficiar, 
care, acceptînd senin soluțiile propuse 
de proiectanți. nu a mai întreprins 
nimic pentru lichidarea acestei stări
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de lucruri. Dovadă, unele mașini și 
utilaje, reclamate cu insistență Ia 
vremea respectivă, nu au fost mon
tate nici pînă acum, întrucât s-a vă
dit că erau profilate pe fabricația 
unor sortimente mai puțin solicitate 
de beneficiari

Totuși, în fața situației care s-a 
creat, inginerul-șef al uzinei buzo- 
iene, Horia Vișoiu, susține că erorile 
costisitoare semnalate sînt opera in
tegrală a proiectanților respectivi. 
Dar spiritul de exigență și de răspun
dere al beneficiarului unde a stat 
tăinuit atunci ? Și mai de neînțeles 
este însă de ce a trebuit să treacă 
aproape patru ani de la intrarea în 
funcțiune a modernei uzine de sîrmă 
din Buzău pentru a se putea con
stata aceste deficiențe și a se pro
pune niște măsuri și de ce va trebui 

să mai treacă alți 
cîțiva ani pînă la 
finalizarea acestor 
măsuri. Simplul 
fapt că se preco
nizează ca în sec
ția de trăgătorie 
să se obțină pînă 
în anul 1975, de 
pe aceeași supra

față construită, o producție de peste 
trei ori mai mare ca cea realizată 
azi, demonstrează convingător am
ploarea volumului pierderilor supor
tate de economia națională, ca ur
mare a greșelilor de proiectare, a tă
răgănării cu care s-a acționat la 
Buzău pentru ca de pe suprafețele 
uzinale existente să se poată realiza, 
fără nici o altă investiție, însemnate 
sporuri de producție.

Experiența pozitivă acumulată de 
numeroase întreprinderi din indus
tria metalurgică în domeniul utiliză
rii depline a suprafețelor de produc
ție arată că atunci cînd se întreprind 
măsuri operative, care vizează ream- 
plasarea mașinilor și utilajelor, opti
mizarea fluxurilor tehnologice, mon
tarea de noi mașini pe suprafețele 
disponibile, rezultatele economice 
sînt dintre cele mai favorabile. La 
Uzina metalurgică din Iași, bunăoară, 
prin instalarea unei noi linii de su
dat țevi, a unor mașini de ajustat, 
de probat și de filetat țevi s-a ajuns 
ca de pe aceeași suprafață construită 
să se obțină o producție suplimen
tară de peste 40 000 tone.

Semnificativă în acest sens este și 
dinamica volumului producției obți
nute pe metrul pătrat de suprafață 
productivă înregistrat în hala de la
minare la cald a uzinei de țevi „Re
publica" din Capitală. Aici, pînă la 
investițiile privind modernizarea la
minorului de 3 țoii și instalarea unui 
nou laminor de 6 țoii, se realizau 2,9 
tone țevi finite pe un metru pătrat 
de suprafață productivă. După mo
dernizarea laminorului de 3 țoii și 
dotarea acestuia cu un elongator de 
țevi, producția a crescut la 3,7 tone 
țevi finite pe metru pătrat. Anul a- 
cesta, prin intrarea în funcțiune a 
noului laminor de 6 țoii șl a lamino
rului reductor alungitor, producția a 
ajuns la 5 tone de țevi finite pe un 
metru pătrat de suprafață productivă.

Nici un moment nu trebuie scăpat 
din vedere faptul că statul nostru, 
poporul nostru fac mari eforturi ma
teriale și financiare pentru construi
rea de noi obiective și capacități in
dustriale, dotate cu utilaje și echipa
mente moderne ; de aceea, au dreptul 
să pretindă maximum de rezultate 
de pe urma fiecărui leu investit.

Constantin DUMITRU
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JUDEȚUL BIHOR

PREVEDERILE
PIANULUI CINCINAL

Către Comitetul

Central al Partidului

Comunist Român,

tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Comitetul județean de partid 
Bihor raportează, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari și 
de alte naționalități — care tră
iesc și muncesc înfrățiți pe a- 
ceste meleaguri, că în ziua de 
14 octombrie a.c. au fost înde
plinite prevederile planului cirt1- 
cinal la producția globală indus
trială. Pînă la această dată, 24 
de întreprinderi republicane și 
5 de industrie locală au înre
gistrat substanțiale 
sarcinilor ce le-au 
actualul cincinal.

în fruntea luptei .
coperirea și valorificarea rezer
velor interne, a experienței șl 
capacității creatoare a oameni
lor muncii, în scopul creșterii 
producției și al sporirii eficien
ței activității economice, s-au 
situat colectivele' de muncă de 
la Uzina de alumină, uzina 
de mașini-unelte „înfrățirea", 
Combinatul cărbunelui. între
prinderea de echipament meta
lic pentru binale, Uzina de pro
duse chimice sinteză, Fabrica 
de produse refractare, fabrica 
de blănuri „1 Mai", întreprin
derea de industrie locală biho- 
reană „Oradea" și altele.

Munca plină de abnegație și 
dăruire desfășurată de munci
torii, inginerii și tehnicienii din 
uzinele și fabricile județului 
Bihor se va concretiza pînă la 
sfîrșitul acestui ultim an al 
cincinalului într-o producție 
suplimentară de aproximativ 1.8 
miliarde lei, reprezentînd 83 000 
tone alumină calcinată, 3 912 
tone oțel, 1 222 mii tone căr
bune net, 26 200 tone bitum,
1 000 metri cubi cherestea răși- 
noase. 84 000 metri pătrați uși, 
ferestre, 756 000 buc. tricotaje,
2 665 mii mp țesături, 2 340 mii 
perechi încălțăminte, 11 565 tone 
ulei comestibil și altele.

Socotim că aceste succese con
stituie încă o dovadă a realis
mului și caracterului științific 
al politicii partidului nostru, a 
eficienței măsurilor de perfec
ționare a conducerii economiei, 
a elanului cu care comuniștii, 
oamenii muncii din județul nos
tru îmbrățișează această politică 
și militează pentru traducerea ei 
în viață.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de pe plaiurile bihorene, 
în frunte cu comuniștii, vor 
munci cu și mai mult elan pen
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor ce izvorăsc din hotărârile 
istoricului Congres al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru înflorirea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

depășiri ale 
revenit din

pentru des-
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ÎNCHEIEREA vizitei
PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
IN CALIFORNIA.

SOSIREA LA NEW YORK

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei în orașul 
Californian San Francisco

După ce a vizitat orașul Califor
nian San Francisco, președintele 
Nicolae Ceaușescu a revenit sîmbătă 
noaptea la New York.

A treia zi a prezenței președintelui 
Nicolae Ceaușescu în California a 
fost rezervată vizitării orașului San 
Francisco — cel mai mare port al 
S.U.A. la Pacific, important centru 
economic, politic și cultural al țării, 
înaltului oaspete român, soției sale, 
persoanelor care îl însoțesc le-au fost 
prezentate cartiere avînd fiecare un 
evident specific arhitectonic, econo
mic și etnografic, integrate armo
nios intr-un complex urbanistic, 
unic în felul său, conferind marelui 
oraș de pe coasta Pacificului perso
nalitate și distincție.

Reprezentanții municipalității au 
ținut să prezinte președintelui Ro
mâniei cîteva monumente semnifica
tive pentru istoria acestor locuri, 
pentru străduința generațiilor care, 
prin munca lor, au construit — într-o 
perioada istorică scurtă — acest 
mare oraș cu tot ceea ce în
seamnă el prin uzinele și fa
bricile sale, prin edificiile econo
mice și culturale care-1 carac
terizează, prin portul său — al 
treilea din lume — prin densa re
țea de drumuri și poduri moderne, 
prin structura și organizarea sa urba
nistică.

Prima oprire a avut loc la monu
mentul închinat lui Columb. Un turn 
înalt și suplu, o statuie înfățișind 
un bărbat cu o figură senină și ener
gică sint plasate pe o culme care 
domină orașul, golful și un mare 
parc natural. A urmat vizitarea a- 
cestui parc întins pe cîțiva kilometri 
pătrați, el însuși un monument natu
ral, unic în felul său.

într-o mică poiană, încadrată 
de arbori giganți, a fost fixată, 
în urmă cu 25 de ani, o placă 
tr.emorială consacrată lui F. D. Roose
velt, menită să omagieze contribuția 
sa la întemeierea Organizației Națiu
nilor Unite. Președintele Ceaușescu 
s-a oprit cîteva clipe in fața acestei 
plăci memoriale.

De-a lungul aleilor, cetățenii aflați 
în parc l-au salutat cu gesturi prie
tenoase pe conducătorul statului 
român.

După popasul la „Muir Woods Na
tional Monument", coloana de ma

șini și-a continuat drumul îndreptîn- 
du-se spre colina Belvedere Tibu
ron. La poalele acesteia se afla un 
teren întins, care, în anul 1945, cînd 
aici, la San Francisco, s-a semnat 
Carta Națiunilor Unite, fusese des
tinat să găzduiască edificiul sediu
lui O.N.U., transferat ulterior la New 
York.

Itinerarul a inclus, de asemenea, 
marele pod „Poarta de aur" (Golden 
Gate), uriașa arcadă construită in 
deceniul al patrulea peste o strâm
toare a Golfului San Francisco, pre
cum și vizitarea pe mare, la bordul 
unei șalupe, a unei părți a portului.

La amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, Elena Ceaușescu. 
și persoanele oficiale care îl înso
țesc și-au luat rămas bun de la gaz
dele californiene pe aeroportul in
ternațional San Francisco. Primarul 
orașului, J. Alioto, și colaboratorii 
săi și-au exprimat satisfacția de a-1 
fi avut in mijlocul lor, timp de două 
zile, pe președintele României.

Avionul special, pus la dispoziție 
de Casa Albă, s-a îndreptat spre 
New York, unde șeful statului ro
mân a sosit în cursul nopții de «îm
bată.

★
Duminică, în cursul dimineții, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, soția sa și 
persoanele care-1 însoțesc au răs
puns invitației de a face o scurtă 
plimbare cu yachtul în jurul insulei 
Manhattan — nucleul întregii vieți

economice și sociale a marii metropc 
le americane.

Oaspeții au urcat la bordul nav< 
de croazieră „The Highlander", car 
a arborat pe catargul principal tri 
colorul românesc. Oficiul de gazdă 
fost îndeplinit de Melcolm Forbei 
proprietarul yachtului, cunoscut in 
dustriaș și editor al unor publicat 
de informație și comentariu economii

Yachtul a parcurs un itinera 
care, început pe fluviul Hudson, î 
apropierea marelui pod „George Wa 
shington", a continuat spre sud-es 
de-a lungul Manhattan-ului pînă î 
dreptul monumentalei Statui a Liber 
tății, pătrunzînd apoi în apele East 
River-ului, spre est, dincolo de podi 
„Quensboro", Aceasta a oferit oaspe 
ților posibilitatea să privească de p 
apă panorama originală a New Yori 
ului, principalele sale centre și ed 
ficii : zgîriie norii din Wall-Stree 
giganticul Empire State Building, ps 
ralelipipedul binecunoscut al sedlult 
O.N.U., numeroasele docuri, antrepc 
zite, dane portuare, podurile susper 
date peste cele două fluvii, întinși 
chei al cartierului Harlem, profil; 
pe aglomerarea urbanistică a acești 
zone a orașului. \

La bordul vasului, tovarăși 
Nicolae Ceaușescu a primit explicat 
asupra locurilor vizitate, s-a interes: 
de unele probleme de ordin edilita 
economic și social ale municipiulu 
s-a întreținut cu persoanele oficia 
americane care îl însoțesc.
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© ACTUALITATEA CUL
TURALĂ : scena: 
carnet plastic; con
certe ; expoziții; re
cital de lieduri; scurt- 
metraje pe ecrane; 
„seară Brecht"

• SEMINARUL INTER
NAȚIONAL : SPECIA
LIȘTII CALCULATOA
RELOR ELECTRONICE

• NOTE: „Vino marți"... 
la atelierul de pomi
nă; 0 „iertare" care 
costă milioane...

Folosește calculul
3

diferențial la croșetat?
Ml s-a intimplat clteodată, mergind printr-o uzină, 

să intilnesc, pe undeva, intr-un colț de hală sau, pur 
și simplu, afară, o mașină, o instalație căzută in uitare 
și paragină, deși purta însemnele unei achiziții re
cente ori ale unei certe validități. Și, de fiecare dată, 
m-a încercat o firească stringere de inimă. Este reac
ția ce se produce ori de cite ori te afli in fața unei 
capacități in stare să aducă foloase, dar care nu-și 
îndeplinește menirea din Cine 
știe ce pricină. După cum, 
ne umple de admirație stră
duința celor care încearcă, 
și de cele mai multe ori iz
butesc, să obțină de la o 
instalație mai mult decit ar 
fi produs ea la capacitatea nominală.

Fără a face un paralelism mecanic, aș extinde aria 
de valabilitate a acestor atitudini și in sfera utilizării 
capacităților umane.

Cit de stranii apar, de exemplu, unii care, cu bună 
știință iși caută, ei înșiși, un loc cit mai periferie, 
mai ferit de răspundere, lăslnd cu nepăsare să le 
treacă pe alături clocotul vieții și al muncii adevărate. 
Am intilnit. de curind, un asemenea caz intr-o uzină 
din Tg. Mureș. Este vorba despre o tinără care a 
primit de cîțiva ani diploma de inginer; intrind in 
producție, n-a manifestat insă nici cel mai mic interes 
pentru specialitatea ei, așa incit conducerea uzinei, ca

PICĂTURĂ DE CERNEALA

să-i găsească totuși o utilizare, i-a incredințat o muncă 
de... funcționară.

De ce se intimplă așa ? In fond, atît in facultate cit 
și aici a ocupat locul altuia, locul unuia care ar fi 
știut să-și onoreze pregătirea, să-și valorifice cunoștin
țele. Dacă un asemenea om este incapabil, cum de 
a trecut totuși probele care i-au asigurat o diplomă ? De 
ce o muncă oarecare, de funcționar, pentru un cadru cu 

pregătire superioară (și re
tribuit cu un salariu nu pe 
măsura muncii efectiv pres
tate, ci a pregătirii presu
puse) ?

...In timp ce ne punem ase
menea întrebări, inginera, 

birou, taie facturi : In răstim-uitată intr-un coif ie , _ , _______
puri croșetează discret, poate intrebîndu-se și ea u 
ce-i mai folosește acum calculul diferențial...

Și asta, in vreme ce in fur, sute și sute de oameni 
iși racordează din plin eforturile la cerințele intrș- 
prinderii, dind dovadă de o continuă exigență față de 
propria activitate care li stimulează la autodepășire. 
Atunci, de ce acest compromis față de cel ce Stă pe 
tușă ? Dintr-o toleranță de neînțeles. Toleranță ce tre
buie, ea, scoasă pe tușă I

Mihai CARANFIL

Oaspeți români răspund primirii călduroase făcute de locuitorii orașului San Francisco
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SPECIALIȘTII CALCULATOARELOR
PLASTICCARNET

CONCERTE

Octav Popa

trei

dat contribuția numeroși 
cenaclului de creație ar-

— Vă rugăm să precizați 
detaliat cadrul tematic al 
crărilor simpozionului.

Deschisă in sălile Casei de cultură 
sectorului 6, această primă expo-

mai 
lu

simfonică a Fi- 
Bratislava, con-

și sîm- 
Ateneul 
diferite 
barocă,

romantică și contemporană. So
liștii concertelor vor fi organis- 
tul Ferdinand Klinda șj pianis
tul Jan Panenka.

actualitatea^ culturală SEMINARUL INTERNAȚIONAL

SCENA
’remiere:
e TEATRUL DE STAT DIN GA- 

.AȚI a prezentat recent premiera : 
Mic pitic... inimă de voinic" — basm 
seric care prilejuiește o intilnire cu 
roii tradiționali ai basmului româ- 
esc — de Sergiu Milorian. Regia : 
>rgu Viforeanu. Interpreți : Gheor- 
he V. Gheorghe, Lucian Temelie, 
tela Popescu-Temelie, Traian Dă- 
escu, Bogdan Șerban, Leni Ștefă- 
escu și alții.
• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 

•IN CLUJ a prezentat nu demult 
remiera absolută a piesei „Șapte ca 
i basme" de Mehes Gyorgy.
Regia : Horovăth Bela. Scenogra- 
a : Eva Bîrsan. In distribuție ; 
zeles Anna, Andrăsi Mărton, artist 
nerit, laureat al Premiului de Stat, 
rosz Luyză, Senkălszky Endre, ar- 
st emerit, Balogh Eva, Bencze Fe
me, Sebok Kara, Biro Levente și 
Iții.
• TEATRUL DE STAT „VALEA 

[ULUI" DIN PETROȘANI și-a des- 
îis cea de-a douăzeci și treia stagiu- 
e cu două spectacole.
Primul a fost cel cu piesa „Părln- 

i teribili" de Jean Cocteau. Reg:a : 
[arietta Sadova. Scenografia : Aurel 
orea. Distribuția : Elisabeta Bel- 
a, Aurora Novăcescu, Paulina Co- 
-eanu, Ruxandra Petru, Costin II'- 
>cu, Mihai Clita, Constantin Dumi- 
a.
Cea de-a doua premieră a stagiu- 
i a fost : „Avarul" de Moliire. Re- 
a : Marietta Sadova. Scenografia : 
lena Pătrășcanu-Veakis.
• După reușitul și interesantul 
>ectacol „Caragiale... dar nu teatru", 
udenții INSTTTUTULUI DE TEA- 
RU au prezentat vineri, 16 octom- 
•ie. la Studioul „Casandra" o a doua 
•emieră. Este vorba despre specta- 
>lul „Divertisment ’70“ — o creație 
ină de fantezie, umor și muzică, la 
:re și-au 
embri ai 
stică.
URNEUL

RICA" PESTE HOTARE
Săptămîna aceasta, un colectiv a> 
latrului „Țăndărică" va pleca în 
-un turneu în Belgia, Olanda, Nor- 
:gia și Danemarca. Artiștii români 
>r prezenta în cadrul acestui tur- 
m spectacolele „Elefănțelul curios", 
lele trei neveste ale lui Don Cris- 
bal“, „Cabaretissimo".
TEATRUL „FANTASIO" 

BUCUREȘTI
TEATRUL DE REVISTA 
ăSIO" DIN CONSTANȚA 
nta în Capitală între 19—22 octom- 
ie „Nu aveți un cap în plus 7“ de 
ișa Georgescu și Ion Maximilian, 
uzica ; Aurel Giroveanu și Aurel 
anolache. Regia : Ion Maximilian.

GALERIILE DE ARTĂ 
„APOLLO"

TEATRULUI „ȚANDA- ------------ ---------IRE

Galeriile de artă „Apollo" prileju
iesc de această dată — prin inter
mediul unei noi expoziții de grup — 
juxtapunerea unor modalități de ex
presie divergente, alăturarea a două 
tendințe opuse. Căci este vorba, pe de 
o parte, în cazul lucrărilor lui Gri- 
gore Vasile, de continuarea unei anu
mite direcții a sensibilității pictura
le, materializate în luminoase și ine
fabile armonii de culoare ; iar pe de 
altă parte, de apelul la exigențe de 
ondin rațional introduse de o anumi
tă direcție a artei moderne, de con- 
ceptualitatea lucrărilor lui Șerban 
Rusu și Eftimie Modilcă.

Lucrările prezentate acum de Grl- 
gore Vasile readuc același lirism re
cunoscut și apreciat în expozițiile sa
le anterioare. Bine precizată, concea- 
trîndu-se mai ales asupra peisajului 
sau naturii statice, tema aleasă este 
de fiecare dată prilej de descoperire 
a unei zone de poezie. „Dealul gri", 
„Cupa neagră", „Paharul galben", 
„Intre galben și violet", „Nud pe fun
dal galben" — sînt lucrări al căror 
punct de plecare se află în realitate 
și care oferă pictorului datele prime 
ale dezvoltării și construcției pictu
rale. Convertite în vibrație cromatică, 
ele contribuie la definirea, la indivi
dualizarea acestei picturi. De altfel 
înseși titlurile tuturor lucrărilor ex
puse conțin indicația preocupării de 
căpetenie — culoarea, care animă ac
tivitatea Iul Grigore Vasile

Lucrările lui Șerban Rusu și Efti
mie Modilcă marchează efortul u- 
nei creații lucide. Se adoptă imagl- 
nea-obiect, cu valoarea autonomă 
intrinsecă. Ciclul celor zece compozi
ții in care Șerban Rusu, recurgind 
la succesive variații volumetrice a- 
dosate unei suprafețe plane, obține 
un spațiu multiplu, polivalent, dobîn-

dește agreabile calități de ordin mai 
curind decorativ.

Desenele in tuș, ca și reliefurile In 
lemn colorat cu tempera realizate de 
Eftimie Modilcă se plasează în ime
diata succesiune a căutărilor moder
ne bazate în exclusivitate pe obține
rea unor efecte de ordin optic. Ten
tația unor modalități plastice, apa
rent nedescriptive, este insă amenin
țată in lipsa unei finalități de a se 
descrie pe ele insele. Iată de ce mul
tiplicarea manieristă a unor soluți1 
luate din bogata recuzită de expresie 
a artei moderne, a diverselor curente 
moderne, dar inadecvate unor nece
sități reale, transformă noutatea in 
reversul el, duce la devalorizarea i- 
novației.

• Sala Mică a Palatului va 
găzdui miercuri seara un con
cert de muzică de cameră, cu- 
prinzînd în mare parte lucrări 
ale compozitorilor greci contem
porani, în interpretarea pianis
tei Athena Capodistria din Gre
cia și a soliștilor noștri Cătălin 
Ilea, Aurelian 
alții.

,,Pregătirea cadrelor de conducere in vederea utilizării calculatoarelor 
electronice". Organizată sub auspiciile Biroului Internațional al Muncii 
și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu sprijinul gu
vernului român, această manifestare tehnico-științifică reunește la 
București specialiști din 18 țări ale Europei, Asiei și Africii. Am solici
tat inginerului Ion NICULESCU, directorul CEPECA, citeva precizări 
in legătură cu organizarea și tematica acestui simpozion.

LA

„FAN- 
va pre-

3ISELA MAY

EXPOZIȚII
Săptămîna aceasta înregis

trează două vernisaje :
— Expoziția de pictură VIR

GIL DEMETRESCU DUVAL - 
la Galeriile de artă „Orizont" 
— (marți 20 octombrie).

— Expoziția SLAVU LEO
NARD, care prezintă lucrări de 
pictură la Galeriile de artă 
„Amfora" — (joi 22 octombrie).

„SEARĂ BRECHT"
„O dată cu Brecht a 
lărut în epocă o nouă 
nalitate, o nouă meio- 
e, o nouă viziune", 
iracterizarea aceasta 
poeziei și dramatur- 

si lui Brecht s-ar pu- 
a aplica deopotrivă și 
■ngurilor ; acelor son- 
rl sugerate sau chiar 
itate la pian, cu tex- 
1 în mină, de către 
•etui din Augsburg si 
chestrate de către 
art Weill ; acelor son- 
ri compuse de către 
ul Dessau și Hans 
sler intr-un acord de- 
.n cu spiritul ooerei 
achtiene.
Fiindcă o dată cu 
echt a apărut o nouă 
telegere a muzicii de 
ectacol — altceva de- 
t simplu acompania- 
ent sau simplă dublare 
textului. Originală sin- 
'A a folclorului muzi- 
l cintat de țăranii ger- 
mi în zilele de sărbă- 
ire sau de romanticii 
rgurilor acestui secol, 
ritmurilor sacadate ale 
jzicii de jazz, a unor 
mnoziții culte moder* 
de un dramatism as- 

u. antlsentimental — 
tisuk" — cum numea 
echt această muzică 
ecială a songurilor sa-

— mijlocește textul 
ferpretindu-i. ia pozi- 
. indică o atitudine. 
'Je-a reamintit toate 
estea si încă ceva Gi- 
a May — deținătoare 
„Marelui premiu al 
teului" din 1968 în 
imorabila ..Seară 
echt" pe care ne-a o- 
•it-o. acompaniată cu 
perfectă adecvare de 
samblul sau — o for- 
iție instrumentală de

la „Deutsche Staats- 
oper“ din Berlin, con
dusă de Werner Stolze. 
Toate acestea și încă 
ceva : fiindcă autenticul 
act de fidelitate față de 
spiritul operei brechtie- 
ne și de stilul songuri- 
lor, actul viu de cul
tură din această „Seară 
Brecht" este făcut de o 
talentată și lucidă Inter
pretă. cu o puternică 
personalitate artistică, 
cu o remarcabilă muzi
calitate, cu un excelent 
simt al ritmului, cu o 
certă vocație dramatică 
și un puternic discernă- 
mint al nuanțelor.

Gisela May are o ma
re încredere în virtuțile 
muzicale și expresive 
ale songurilor pe care le 
interpretează cu vocea 
ei de alto — cînd ușor, 
cînd mai nronunțat me
talică. căutînd „sunetul" 
particular al fiecăruia, 
își compune o apariție 
cu nimic șocantă, neu
tră. Iși reduce Ia maxi
mum gestica fără a o 
lipsi de naturalețe. Se 
refuză „transfigurării" 
— în „trăire" sau în 
„distanțare".

„Bilbao song", „Su- 
rabaya-Iohnny", son- 
gurile din „Opera de 
trei parale", din „Mutter 
Courage și copiii ei", din 
„Teroarea și mizeriile 
celui de al treilea 
Reich", din ..Sweyk în 
al doilea război mon
dial": fiecare song — un 
personaj — o microdra- 
mă — o idee ; o poves
te și un mesai. Dincolo 
de fiecare o conștiință : 
Brecht — exprimată cu 
credință, dar și cu par-

ci
Gisela

ticioare creatoare de 
altă conștiință : 
Mav.

Cu o stimă 
fată de valoarea 
textului. a cuvîntului
— stimă slujită de o 
dicție exemplară. Gisela 
May vădește o deosebi
tă caoacitate de a trece 
de Ia accentele tragice 
la cele comice ; de la 
lirism la ironie sau 
la umorul negru ; de la 
căldură la asprime ; de 
la gravitate la duioșie : 
de la veselie la melan
colie amară. Mereu a- 
ceeasi poezie asnră în 
care reprezentarea în
deamnă la reflecție și 
atitudine cu efecte anti- 
iluzioniste.

Actrita de la ..Deut
sches Theater" din Ber
lin rezistă tentațiilor 
mizanscenei. Cu citeva 
excepții — fericite — 
cind simte nevoia unor 
elemente de recuzită 
reduse la minimum lo 
pînză brun — în care se 
înfășoară pentru a cînta 
songurile lui ..Mutter 
Courage", un telefon — 
pentru a susține dialo
gul din „Nevasta evrei
că"). sau a unor miș
cări mai studiate, de 
mai mare expresivitate.’ 
Așa de exemplu : mer
sul. mersul pe loc. mer
sul blestemat pe urmele 
războiului, mersul de 
pasăre de pradă schin
giuită. al Annei Fier- 
ling. mersul inconștient.
— parcă formă a nebu
niei — imaginea, poate 
cea mai impresionantă 
a recitalului Giselei 
May.

Natalia STANCU

vizibilă 
si torța

cinema
16; 18,15; 20,30, TOMIS — »; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program pentru 
Frumoasa Varvara — 
16; Blow-up - 18,15;
NA.

11.1»;

copil
11,30;

20,30 : DOI

- 10; 
13,45;

EXPOZIȚIA 
MĂRIEI ANGHELESCU

• Orchestra 
larmonicii din 
dusă de dirijorul Ladislav Slo
vak, prezintă vineri. 23 
bătă, 24 octombrie, la 
Român, două programe 
de concert de muzică

a ...
ziție personală a tinerei pictorițe Ma
ria Anghelescu este cu atit mai in
teresantă cu cît artista își oprește a- 
tenția, aproape în exclusivitate, asu
pra portretului. O fină analiză carac
terologică realizată prin intermediul 
desenului temeinic, uneori pregnant, 
lesne descifrabil, alteori învăluit in 
culoare, însoțește majoritatea lucră
rilor. Dificultățile implicate în abor
darea acestui gen, mai ales atunci 
cînd realizarea recurge la mijloacele 
unui figurativism de manieră tradi
țională — cum se petrece In cazul 
de față — sînt sporite ; iar rezulta
tele demne de toată atenția.

Marina PREUTU

• Duminică, 25 octombrie, tot 
la Ateneul Român, organis- 
tul Joseph Gerstenengst susține 
primul său recital în ciclul „Mu
zica de orgă de-a lungul veacu
rilor".

• Trio-ul tinerilor interpreți 
Luminița Ghencea, Ioana Buri- 
cescu și Iosif Calef prezintă du
minică ora 11, la Ateneul tine
retului, un concert de muzică de 
cameră.

Recital de lieduri
Artistă de o solidă 

formație clasico-roman- 
tică, Emilia Petrescu 
posedă și valorifică cu 
tact remarcabil acele 
valențe actoricești atît 
de prețioase, ce-i per
mit abordarea cu maxi
mă eficiență a unui re
pertoriu de concert ex
trem de variat, de o 
mare diversitate stilis
tică și de o extinsă zonă 
ideatică și emoțională, 
așa cum a atestat șl re
centul recital de lieduri. 
Emilia Petrescu nu este 
interpretul unui anume 
gen de lied, al unui a- 
nume compozitor ; în
tregul repertoriu de 
concert, de o infinită 
bogăție și complexitate, 
de la preclasici pînă la 
contemporani, este pros
pectat cu egală rîvnă 
intelectuală, cu dăruire 
și cu foarte mult bun 
gust.

Arătam mai înainte 
că artista posedă im
portante resurse interi
oare în valorificarea di
feritelor ipostaze inter
pretative. Este într-a- 
devăr impresionantă, de 
exemplu, ușurința cu 
care interpreta abordea
ză în egală măsură lie
dul german romantic și 
cel francez impresionist, 
aceste două lumi ex
presive atît de diferite 
ale sfîrșitului de secol

XIX șl începutului se
colului XX. Hugo Wolf 
— marele maestru al 
miniaturii vocale care a 
reușit să condenseze 
in citeva pagini un in
finit univers interior 
de o mare complexita
te — este interpretat cu 
o maximă 
a emoției 
meu gind), în timp ce 
poemele lui Claude De
bussy pe versuri de 
Mallarmâ sînt create cu 
remarcabil rafinament 
sonor și delicatețe (Sus
pinul, Evantaiul), iar 
melodiile lui Ravel 
(Ronsard către sufletul 
său, în special) au fost 
înțelese ca readucînd de 
peste veacuri, din stră
lucitoarea epocă a Re
nașterii, eterna noblețe 
a spiritului francez.

Programul a cuprins 
un impresionant pumăr 
de prime audiții de lie- ' 
duri de compozitori 
contemporani, mareînd 
încă o dată grija conti
nuă a interpretei pentru 
lărgirea propriului re
pertoriu, dar și pentru 
îmbogățirea sferei de 
cunoaștere a publicului. 
Aceeași atenție 
materializarea 
lentelor sonore 
gestiei poetice 
intîlnit-o în interpreta
rea liedurilor compuse 
de Doru Popovici pe

concentrare
(Singurul

pentru 
echiva- 

ale su- 
am re-

versuri de Lucian Blaga, 
lieduri ale căror virtuți 
melodice se recompun 
intr-o atmosferă echili
brată in care emoția 
muzical-poetică, deși 
puternică (înfrigurare), 
apare continuu veghea
tă, continuu stăpinită.

In continuare au fost 
interpretate lieduri ale 
compozitorului bulgar 
Marin Goleminov. de 
un farmec rustic abil 
stilizat (Vara) și lucrări 
ale compozitorilor ame
ricani contemporani 
Ned Rorem. Charles 
Ives și Aaron Copland, 
liedurile acestuia din 
urmă fiind marcate cu 
prisosință de un accen
tuat melodism sensibili- 
zator al versurilor.

La pian, Marta Joja 
a găsit mijloacele a- 
decvate colaborării Cd 
solista, fiecare , minia
tură fiind marcată de‘ 
un gest interpretativ si
gur și eficace.

întreaga seară de lie
duri susținută de so
prana Emilia Petrescu 
și de pianista Marta 
Joja a fost o admira
bilă lecție de cînt artis
tic. reprezentînd un e- 
locvent moment de su
perioară slujire a mu
zicii însăși.

Dumitru AVAKIAN

Săptămîna viitoare
Scurt-metraje pe ecrane

La cinematograful „Timpuri Noi" 
din Capitală : program de scurt- 
metraje românești în premieră : Zi
duri străbune ; Cotele apelor Du
nării ; Alba — ilustrații pentru un 
ghid ; Mărturii ; Acoperișul ; Gar
dul ; Orizont științific nr. 9/1970.

La celelalte cinematografe bucu- 
reștene vor rula următoarele filme 
de scurt-metraj, producții ale stu
diourilor „Al. Sahia" și „Anima- 
film" :

Patria (in programul viitor) : Un 
teatru la București ; București (în 
programul viitor) : Pretențiosul 
consumator ; Festival : Calomnierea 
calomniei ; Capitol : Sărutul ; Lu
mina : Celula și cromozomii ; Gri- 
vița : De 214 ori : înfrățirea : Pre
viziuni și jocuri ; Buzești: Film de
dicat vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Franța ; Dacia : Co
pilul de la Modjokerto ; Unirea : 
Orizont științific nr. 7/1970 ; Lira : 
Orizont științific nr. 8/1970 ; Drumul 
Sării : Nicolae Adam ; Giulești : Pe 
cimpul alb ; Cotroceni : Grădina ; 
Pacea : Geometrie dură (19—21 X) ;

Crîngași : Mi-a spus o vecină 
(19—21 X) ; Aurora : Băutura bles
temată ; Miorița : 23 August 1970 ; 
Moșilor : CEPECA ; Cosmos : Geo
metrie dură (22—25 X) ; Tomis : 
Componenta gama : Flacăra : Ziua 
marinei : Arta : Marinari de cursă 
lungă : Vitan : Africa, note de 
drum ; Rahova : Orizont științific 
nr. 3/1970 ; Flamura : Arhitecții din 
Poiana ; Clubul Uzinelor „Republi
ca" : Almanah internațional teh
nico-științific.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE TARI
Cringași : Coloriștii polonezi

(R.P.P.) ; Volga : Pe gheață
(U.R.S.S.) : Floreasca : Varșovia in 
pictura lui Canaletto (R.P.P.) ; Vii
torul : Trei milenii (R.P.U.) ; 
Popular : 300 de ani de la moartea 
lui Rembrandt (R.P.B.) ; Munca : 
Palatul Arhanghelskoe (U.R.S.S.) ; 
Cosmos: Coloriștii polonezi (R.P.P.); 
Progresul : O zi cu Nicolae Ghiau
rov la Salzburg (R.P.B.) ; Doina : 
Moș Ene intervine (R.D.G.).

O Sunetul muzicii ; PATRIA — 
12,45; 18,30; 20,15.
e De șapte ori șapte : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30: 
15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții : CAPITOL —
8,30; 10,45 13,15; 16; 18,30, FERO
VIAR - 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30, 
16; 18,30- 20,45, MODERN 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Omul ras in cap : CAPITOL 
— 21.
• Vă place Brahms 7 : VICTORIA
— 8,30; 11, 13,30; 16; 18,30; 21.
• Impostorii : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : LUMINA — 9,30—14,45 în 
continuare; 17; 19. 21.
• 100 de carabine : BUCUREȘTI
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
EXCELSIOR - 8,30: 11; 13,30: 16; 
18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;

9:

u Hatari — 9.30—18 în continuare ; 
Program de documentare tn pre
mieră — ■" “ * * *
• Cartouche — 10; 12; 14,15; Aida
- 16.30: --------------------------------
Union).
• Patricia
- 10,30; 16; 
15,30; 18; 20.
• Jandarmul se însoară : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 15,30, 
17,45; 20.
• Mayerling (ambele serii) : BU
ZEȘTI — 15,30; 19, VOLGA — 15,30, 
19, MOȘILOR - 17; 20,15.
• Flacăra olimpică : MOȘILOR
- 16.
• Degetul de fier : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, PROGRE
SUL — 15,30: 18; 20.
• Hibernatus : BUCEGI - 10; 16:
18,15; 20.30, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30, AURORA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
11; 16; 18,15; 20,30.
• Străinii : UNIREA — 18; 20.
• Numai mortul va răspunde : 
UNIREA — 15,30.

LIRA - 18; 20. 
! DRUMUL SĂRII

t V

19; 20,45 : TIMPURI

CINEMATECA

NOI.

(sala

și muzica : GRIVIȚA 
18,15; 20,30, ARTA —

șl viscolul : VIITORUL

reușește In dragoste :
- 18; 20.
drum : POPULAR —

a Aurul : LIRA — 15,30, RAHOVA 
— 15,30.
Î, înttlnirea î RAHOVA — 18;
0.30, FLACARA - 16; 18; 20.
• Via Malla :
• Ambuscada
- 14.30.
• Dragoste șl viteză : DRUMUL 
SĂRII - 16,30; 18,30; 20, MUNCA 
- 16; 18; 20.
■ Păsările : GIULEȘTI - 15,30; 
18; 20,30, MIORIȚA - 10; 12,15:
15; 17,30 : 20.
• Petrecerea S COTROCENI — 
15,30; 17,45; 20.
• Canarul
- 16.
• Cum se
VIITORUL
• Ultimul
15,30.
• A trăi pentru a trăi : POPU
LAR - 18; 20,15.
• Frunza de viță : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Clipa de libertate : FEREN
TARI - 15,30; 17,45; 20.
• Moara cu noroc : PACEA — 16, 
18; 20.
• Alfa-Romeo șl Julieta : CRÎN
GAȘI — 16; 18; 20.
• Tăcerea bărbaților : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15.

Deschiderea emisiunii • Mi
cros vanpremiera.
Student la Politehnică. Trans
misiune directă de la Insti
tutul politehnic din Bucu
rești.
Panoramic științific a Din 
Institute și laboratoare : Ter 
mografla ; Foraj electric ; Un 
nou tip de calculator • Pre
zențe românești peste hota
re 0 Caleidoscop. 
Actualitatea ---------- '*
Anunțuri — 
1 001 de seri 
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul . .
20,00 Roman foileton : „Punct și 

contrapunct" — sfîrșitul se
rialului.

20,45 Steaua fără nume. Prefață la 
" ediție a acestei eml- 

Program susținut de 
ai etapelor prece- 
ale concursurilor 
fără nume". Prezin-

18,00

18,05

19,00
19,15
19,20

în economie, 
publicitate.
— emisiune pen

de seară.

o nouă 
sluni. 
laureați 
dente 
„Steaua 
tă Dan Deșliu.

21,35 Teleglob. Itinerar polonez : 
Cracovia. Poronin, Zakopane 

— reportaj de George Ple 
tram și Boris Ciobanu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I

I

— Reuniunea internațională pe 
care o găzduim este prima de acest 
fel organizată în sistemul Organi
zației Națiunilor Unite — a precizat 
interlocutorul. Personal, consider că 
alegerea Centrului pentru perfecțio
narea cadrelor de conducere de la 
București ca loc de întîlnire a specia
liștilor în materie, dintr-un mare 
număr de țări preocupate intens de 
asimilarea tehnicii electronice în diri
jarea proceselor de conducere eco
nomică, a fost determinată de cel 
puțin trei considerente.

Intre acestea aș menționa, pe pri
mul loc, inițiativele pe care le-a 
avut țara noastră în diverse organis
me internaționale referitoare la dez
voltarea tehnicilor de calcul, utiliza
rea calculatoarelor electronice pentru 
accelerarea dezvoltării proceselor 
economice și sociale, intensificarea 
cooperării pe plan internațional în 
domeniul calculatoarelor electronice, 
precum și la problemele privind 
transferul de tehnologii și pregătirea 
personalului de specialitate. Dotarea 
centrului nostru cu echipament mo
dem, corespunzător din punct de ve
dere tehnic — cu ajutorul căruia, în 
cadrul proiectului finanțat de Progra
mul Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare, cu asistența Biroului Internațio
nal al Muncii, au fost întreprinse 
acțiuni menite să impulsioneze folo
sirea calculatoarelor electronice în 
gestionarea întreprinderilor — este, 
după părerea- mea. un alt considerent 
important în alegerea de față.

— Simpozionul va dura circa 
săptămîni — între 19 octombrie—6 
noiembrie — și el are ca obiectiv 
general punerea în temă a specialiș
tilor participant la lucrări (directori 
și șefi de proiecte sau specialiști din 
țările unde au fost organizate centre 
similare pentru perfecționarea cadre
lor de conducere) asupra realizărilor 
obținute pe plan internațional în do
meniul organizării și conducerii cu 
ajutorul calculatoarelor electronice. 
In acest scop, vor fi dezbătute meto
dele specifice acestui nou sistem de 
conducere, ca și tehnicile de pregătire 
a introducerii sistemelor informațio
nale integrate pentru conducere In 
cadrul lucrărilor simpozionului, spe
cialiști reputați din cele două orga
nisme internaționale amintite vor 
prezenta comunicări privind, bună
oară, rolul conducerii în dezvoltarea 
și utilizarea unui sistem informațio
nal Dentru diriiarea proceselor eco
nomice cu ajutorul calculatoarelor 
electronice, pregătirea cadrelor de 
snecialitate pentru organizarea și re
glementarea acestor sisteme, dezvol
tarea și extinderea în viitor a acestor 
sisteme.

Discuțiile, cărora li s-a rezervat un 
timp apreciabil, vor prilejui, indiscu
tabil. un larg schimb de informații 
în ce privește metodele de perfecțio
nare a pregătirii specialiștilor și a 
tehnicienilor de calcul, cît și asupra

Lucrările simpozionului vor fi com
pletate de vizionarea unor filme do
cumentare care popularizează expe
riențe remarcabile pe plan mondial 
în acest domeniu, cît și de vizitarea 
unităților industriale care au dezvol
tat și asimilat sistemele informațio
nale preconizate de CEPECA.

— Dată fiind cerința actuală a 
perfecționării metodelor de con
ducere economică, este de aș
teptat ca simpozionul de la 
București să se soldeze cu rezul
tate concrete, imediate, pentru 
impulsionarea procesului de mo
dernizare în acest domeniu vi
tal al oricărei economii. Care 
ar fi, după părerea dv, aceste 
rezultate ?

— Este în afara oricărei îndoieli 
că schimburile de păreri care vor 
avea loc de-a lungul atitor zile între 
specialiști autorizați, reuniți la ace
eași masă de lucru, ne vor permite 
să acumulăm un mare fond de expe
riență, element esențial pentru abor
darea unor obiective de mare interes 
national. Tot cu acest prilej, vom în
cerca să punem baze trainice unor 
contacte sistematice între specialiștii 
români și cei străini. Schimburile de 
păreri și de experiență, contactele 
pe care le vom avea le considerăm 
deosebit de utile, cu atît mai mult cu 
cît — după cum se știe — conducerea 
partidului și statului nostru acordă 
in prezent o deosebită importanță 
extinderii aplicării tehnicii ^elec
tronice de calcul în economia națio
nală. dezvoltării unui număr de cen
tre de calcul teritoriale puternice, 
caoabile Să răspundă prompt nevoilor 
unităților economice, elaborării unui 
program național de informatică cp 
aplicație nemijlocită la necesitățile 
conducerii întreprinderilor.

loan ERHAN

unitate cu produse 
de largă utilitate

întreprinderea de industrie lo
cală „Precizia" din București 
execută și livrează, pe bază de 
comenzi, agregate de încălzire și 
recondiționare a aerului, insta
lații și accesorii diferite pentru 
spălătorii și iiscâtorii, articole de 
uz casnic și gospodăresc. Printre 
comenzile recent înregistrate la 
această întreprindere se numără 
și aceea referitoare la executarea 
unor lucrări de mare tehnicitate 
— instalații de umidificare și 
condiționare a aerului — pentru 
noul Teatru Național în construc
ție la București.

Spre deosebire de întreprinde
rile republicane, unitățile indus
triei locale își însușesc operativ 
comenzile solicitate, fără a se 
mai aștepta sau a mai fi nevoie 
de repartiții centralizate sau de 
avize speciale, De asemenea, 
după cum arăta inginerul-șef de 
aici, loan Paul, produsele livrate 
de „Precizia" sînt concepute și 
realizate la nivelul fabricatelor 
similare din străinătate, garantîn- 
du-li-se buna funcționabiiitate pe 
timp îndelungat.

Nomenclatorul cu articole rea
lizate la întreprinderea „Preci
zia" din București mai cuprinde : 
aeroterme, ventilatoare axiale de 
joasă presiune, baterii de încăl
zire, filtre de aer, celule și ta
blouri electrice de comandă pen
tru posturi de transformare, ca
bine și instalații pentru vopsi
torii mecanice, dulapuri și 
bancuri metalice pentru scule etc. 
De asemenea, unitatea dispune 
de un puternic sector de fabrica
ție a utilajelor necesare în 
lătorii, uscătorii și vopsitorii, 
cută mașini tip SPAL-2 și 
PER SPAL-60, cu ciclul de 
lare automatizat, precum și 
șini centrifugale de stors rufe tip 
STOR, uscătoare mecanice rota
tive tip USMER. prese de călcat 
de tip universal, care pot intra 
în dotarea oricărui spital, hotel, 
mare restaurant. Este de reținut 
că în seria mașinilor de călcat, 
fabricate aici, sînt cuprinse și 
grupurile de prese pentru călcat 
gulere și manșete, fețe de perne 
și prosoape.

22,30
23,00

„PRECIZIA

la atelierul de pomină
Ne găseam deunăzi 

In atelierul pentru de
panat aparate de radio 
din strada Avrig. Acolo 
am asistat stupefiați la 
citeva sCehe de-a drep
tul incredibile. „Sala de 
așteptare" era ticsită de 
solicitanți. Unii din
tre cetățeni așteptau 
de trei ore, dar ni
meni nu apărea în 
dosul tejghelei. Nimeni 
din cei 10 tehnicieni — 
și cu șeful lor 11 — 
nu întreba lumea ce 
caută acolo. De după o 
draperie se auzeau la 
intervale scurte hoho
te de rîs șt tropăituri 
Dar iată că apare ci
neva întreabă :

— Ce doriți ?
— Am aici un aparat 

de radio...
Ce a urmat ? Minu

ne! Tehnicianul — fără 
să consulte vreun cata
log, vreo situație, fără 
să întrebe despre ce 
aparat e vorba — zice:

— Vino mata după el 
marți.

— Care marți ?
— Intr-o marți (!!) 
Urmează altul la rînd 
—Mata — zice cel din 

spatele tejghelei — 
vino ...vineri.

Pe măsură ce timpul 
trece, „gluma" se în
groașă. Maria Brașo-

veanu, din București, poate numi așa — trece 
pe acolo cam rar, pro
babil... marțea ! Pe me
seriașul de care ai ne
voie nu-l găsești la lu
cru niciodată. In aceste 

- condiții, relația dintre 
solicitant și cel plătit 
să-l servească s-a de
gradat considerabil.

Am avut, în final, o 
scurtă convorbire cu 
tov. Paul Teodorescu, 
vicepreședinte la coo
perativa „Radio-Pro 
greș".

— E de crezut te 
spuneți dv. — a apre
ciat d-lui. Deși n-am 
putea spune că Petre 
Coteț e un meseriaș 
slab, noi am vrut să-l 
transferăm de la unt-' 
tatea de pe str. Avrig. 
dar el a avut... obiec 
ții (!?!).

— Altceva ?
— Există acolo niște 

indivizi care pun bețe 
în roate... O să anali
zăm.

Pentru ca nu cumva 
analiza promisă să se 
amine, așa cum se in- 
tîmplă cu reparațiile a- 
paratelor de radio, ar 
fi poate de dorit ca 
„deschiderea" analizei 
să o facă inspecția co
mercială sau alt organ 
specializat al consiliu
lui popular municipal.

Gh. GRAURE

str. Episcop nr. 17, 
cere, la rîndu-i, . apa
ratul de radio adus 
pentru reparații la a- 
cest atelier ajuns de 
pomină.,

— Nu e gata — zice 
„tehnicianul".

— Dar l-am adus aici 
de... 3 luni ! Am venit 
după el de 10 ori. Re
parat sau nereparat, 
vreau aparatul înapoi! 
Am impresia că l-ați 
pierdut.

Culmea : reprezen
tantul acestei unități 
meșteșugărești (coope
rativa , Radiio-Pro- 
gres") acceptă imediat 
ideea dispariției apa 
râtului de radio :

— Se poate întîmpla 
să se fi rătăcit — cade 
el de acord. Uită-te si 
mata ce e aici. Pădure 
de aparate și antene... 
Găseșțe-l dacă poți !

Ce putem spune? Nu 
in atelierut de pe Avrig, 
și nu numai acolo, nu e 
nici un fel de „pădure" 
— e codru ! Dezordinea 
ți-a pus pecetea în acte, 
iar comportarea perso
nalului este de netole
rat. De dimineață pînă 
seara in atelier roiesc 
fel de fel de indivizi, 
atrași de mirajul ciu
bucului. Petre Coteț, 
responsabilul — dacă se

Telejurnalul de noapte.
Muzică populară. La vioară 
Victor Predescu.
Rampa.
închiderea emisiunii.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic pentru studenții 
centrului universitar București. 
Dirijor : Mircea Cristescu. Solis
tă Thetese Dussaut (Franța) — 
20,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Cui i-e frică 
de Virginia Wooif ? — 20.
■ Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" . Divertisment ’70 — 20.
• Teatrul de revistă „Fantasio" 
din Constanța (în saia Teatrului 
de operetă) ■ Nu aveți un cap tn 
plus ? — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) • Logodnicele a- 
terlzează la Paris (Boeing-Boeing) 
- 19.30.

spă- 
exe- 
SU- 
spă- 
ma-

0 „iertare"
care costă milioane...

î

(

*
*

Cooperația de 
sum din județul 
are la această oră, 
rețeaua de unități, am
balaje in valoare de 
circa 15 milioane lei, 
dintre care H milioa
ne lei stoc supranor- 
mativ. în municipiul 
Alba, la capătul străzii 
București, au apărut in 
ultimele trei luni munți 
de ambalaje. Lăzi <jin 
lemn, de toate tipurile 
și mărimile, butoaie și 
putini, cutii de carton, 
cutii de metal pentru 
bomboane, saci, sticle 
și borcane, de toate fe
lurile, s-au adunat in 
acest depozit de am
balaje al IJECOOP 
Alba, în cantități con
siderabile. Lăzile cu 
sticle au invadat stra
da și sint pe cale să 
asfixieze un alt depo
zit vecin. In incintă, 
oamenii și mașinile se 
deplasează cu greu, ca 
printr-un defileu. în
conjurați de stivele de 
lăzi, cutii și butoaie 
Sint înghesuite aici am
balaje in valoare de 
circa 2,5 milioane lei 
Lăzi cu sticle și borca
ne zac aruncate in no
roi, sint supuse degra
dării, iar sticlele și bor
canele pline cu apă vor 
fi distruse la primul 
îngheț.

Ca intr-un mecanism 
scăpat de sub control, 
în acest punct se adu
nă din întregul județ

con- 
Alba 

in
ambalajele folosite în 
rețeaua cooperației de 
consum. De trei luni 
sosesc aici zilnic 25—30 
autocamioane cu am
balaje, in vreme ce că
tre diverși beneficiari 
(fabrici de conserve, de 
băuturi alcoolice etc ) 
sint expediate doar 5-6 
mașini, adică aproxi
mativ un sfert din mar
fa primită. Imobiliza
rea acestor mărfuri — 
pentru că ambalajele 
sint intr-adevăr o mar
fă — se răsfrînge nega
tiv in trei direcții : în 
imobilizarea unor în
semnate fonduri bă
nești ; in perturbarea 
ciclurilor de valorifica
re a ambalajelor, mai 
ales acum, toamna, cînd 
sint foarte solicitate de 
fabrici ; in fine, in de
teriorarea lor datorită 
depozitării necorespun
zătoare.

— Nu știu cum vom 
face ordine aici. Nu am 
nici o putere — se tin- 
guie Viorica Fleser, 
gestionara depozitului.

Să ne adresăm deci 
celor care „au putere". 
Discutăm cu directo
rul IJECOOP Alba, 
Ion Topirceanu, și cu 
cei doi adjuncți ai săi 
Poate că aici sint clare 
măsurile de remediere, 
luate pentru expedie
rea ambalajelor către 
beneficiar ? Nici vor
bă! La depozitul amin
tit continuă să soseas-

că mai multe ambalaje 
decit se trimit pentru, 
a fi repuse in circuit. 
De pildă, în ziua de 10 
octombrie au intrat in 
depozit 22 mașini cu 
ambalaje și au ieșit 
doar nouă. Zilnic se 
intimplă la fel.

— Pentru existența 
acestui stoc supranor- 
mativ, întreprinderea 
este supusă penaliză
rii ?

— Ar putea fi — ne-a 
răspuns directorul. In 
principiu, ar trebui plă
tite penalizări la ban
că — pentru depășirea 
stocului normat cu opt 
milioane lei — și către 
beneficiari, pentru că 
ambalajele sint reținu
te peste termenul ad
mis. Am fost iertați 
insă, ne motiv că în
treprinderea noastră a 
fost calamitată.

Motiv . neîntemeiat. 
Apariția acestui stoc 
nu 
mun 
naturale petrecute in 
luna mai ; el este de o 
dată mult mai recentă 
Ne limităm doar la o 
întrebare: dacă cei 
chemați să facă ordine 
in această problemă 
sint iresponsabili, de 
ce primesc leafă de 
responsabili ?

are nimic co- 
cu fenomenele

Ștefon DINICA 
corespondentul 
„Scînteii"
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Plecarea tovarășului 
Gheorghe Radulescu la Moscova

Duminică la amiază a plecat Ia 
Moscova tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România in Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 49-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășul Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, miniștri și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE 
MONDIALE DE TIR

PESTE 1 100 DE CONCURENȚI DIN 50 DE ȚĂRI 
PRINTRE CARE Șl ROMÂNIA

0 delegație a Comitetului de Stat

al Planificării a plecat la Budapesta

17 GOLURI ÎN 8 MECIURI
Nu-i cam puțin ?

PHOENIX 18 (Agerpres). — Pe po
ligonul amenajat lingă orașul nord- 
american Phoenix a avut loc festivi
tatea de deschidere a celei de a 40-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
tir. Cel peste 1 100 de țintași repre- 
zentind 50 de țări, printre care și Ro

mânia, au fost salutați de Jack Wil
liams, guvernatorul statului Arizona, 
în prima zi a campionatelor 6e vor 
desfășura întrecerile probei de pistol 
cu aer comprimat (masculin și femi
nin).

UN CAMPIONAT JUCAT
Duminică seara a plecat spre Bu

dapesta o delegație a Comitetului 
de Stat al Planificării, condusă de 
tovarășul Maxim Berghianu, preșe
dintele C.S.P., pentru a purta trata
tive privind colaborarea și coopera
rea economică și schimburile de

mărfuri dintre România și Ungaria 
pe perioada 1971—1973.

Printre persoanele oficiale pre
zente la plecare pe peronul Gării de 
Nord se aflau reprezentanți ai Am
basadei R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

întoarcerea tovarășului Florian Dănălache 
de la Sesiunea Consiliului General al F.S.M.

Președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Flo
rian Dănălache, s-a înapoiat sîmbătă 
noaptea de la Moscova, unde a par
ticipat la lucrările Sesiunii Consiliu
lui General al Federației Sindicale 
Mondiale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Constantin Drăgan,

prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., secretari ai Con
siliului Central, membri ai Comitetu
lui Executiv, activiști ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Au fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sărbătorirea unor școli
CONSTANȚA (coresp. „Scinteii") : 

La Constanța s-a sărbătorit ieri semi
centenarul Școlii profesionale a șan
tierului naval din localitate. In de
cursul anilor această instituție de în- 
vățămînt a urmat linia ascendentă a 
dezvoltării șantierului naval. Cursu
rile școlii au fost urmate in această 
jumătate de secol de aproape 2 000 de 
cazangii, strungari, electricieni, me
canici, tîmplari și alți meseriași. 
Anul acesta au fost pregătiți aici 300 
muncitori calificați, fiind cea mai 
mare promoție de la înființarea șco
lii. Mulți dintre absolvenții acestei 
școli sînt astăzi muncitori cu o inaltă 
calificare, maiștri, ingineri, profe
sori. în perspectivă, Școlii profesio
nale a șantierului naval îi revin sar
cini deosebite, avînd în vedere pro
gramul de dezvoltare a șantierului și 
trecerea acestuia la construirea de 
nave maritime de mare tonaj. Cu 
prilejul sărbătoririi semicentenaru
lui, pe unul din pereții interiori ai 
școlii a fost dezvelită o placă co
memorativă. Participanții la festivi
tate, cadrele didactice și elevii au 
adoptat textul unei telegrame pe care 
au adresat-o COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune, 
printre altele : „Vom face tot ce 
ne stă în putință pentru ca școa
la noastră, valorificînd tradiția în- 
vățămîntului profesional și teh
nic românesc, să-și exercite rolul de 
factor activ si responsabil în opera 
de formare a cadrelor de mîine, în 
opera de continuă înălțare a patriei 
noastre socialiste".

MIERCUREA CIUC : Duminică în 
comuna Mărtiniș-Rareș, din județul 
Harghita, au avut loc manifestări 
prilejuite de împlinirea a 225 de am 
de la crearea școlii din localitate. La 
adunarea care a avut loc cu acest 
prilej au luat parte activiști de par
tid și de stat, cetățeni din localitate, 
elevi. Nagy Adel, directoarea școlii, 
a vorbit despre grija deosebită pe 
care Partidul Comunist Român o a- 
cordă tineretului, indiferent de națio
nalitate, evocînd, de asemenea, con

dițiile grele de funcționare a școlii 
în regimul burghezo-moșieresc.

în comuna Cervenia, județul Te
leorman, a avut loc o adunare fes
tivă consacrată împlinirii a 125 de 
ani de la înființarea primei școli de 
aici. Cu acest prilej, participanții la 
festivitate — cadre didactice, cetă
țeni, școlari — au adresat COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă în care se spune printre 
altele : Avem deosebita satisfacție să 
raportăm cu acest prilej conducerii 
partidului, dumneavoastră, scumpe 
tovarășe secretar general, că, dind 
viață politicii partidului în domeniul 
învățămintului, in comuna noastră am 
înfăptuit încă din acest an învăță- 
mintul general obligatoriu de, 10 an’. 
Hotărirea noastră este aceea de a 
sluji cu fidelitate interesele patriei și 
ale poporului, de a ne dedica cu dă
ruire și pasiune realizării politicii 
științifice, drepte și umane a Partidu
lui Comunist Român.

CLUJ. — Duminică a avut loc săr
bătorirea centenarului școlii generale 
din comuna Jucu, județul Cluj. Prof. 
Iacob Ciuruș, directorul școlii, a fă
cut un istoric al acestei vechi insti
tuții de invățămînt.

Cei prezenți la adunarea jubiliară, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, profesori, elevi și 
săteni au adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R.. TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, o tele
gramă în care se spune : „împlinirea 
a 100 de ani de școală românească, 
organizată in satul Jucu de Sus, ne 
dă prilejul, tuturor cadrelor didac
tice, elevilor și sătenilor să ne adre
săm conducerii de partid și de stat, 
personal dumneavoastră stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru a 
ne exprima recunoștința fierbinte 
pentru grija deosebită ce o purtați 
școlii, slujitorilor ei. Acest moment 
ne angajează pe toți să fim demni 
continuatori și luptători neobosit! 
pentru realizarea idealurilor de 
veacuri ale poporului nostru".

(Agerpres)

Cronica zilei
Duminică, șefi ai misiunilor diplo

matice și alți membri ai Corpului 
Diplomatic au luat parte la o excursie 
organizată de Ministerul Afacerilor 
Externe la podgoria Ștefănești-Argeș, 
unde au vizitat Institutul de cerce
tări horti-viticole Ștefănești. Au 
participat George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

O delegație a Tribunalului Suprem 
al Republicii Socialiste România, con
dusă de Emilian Nucescu, președin
tele Tribunalului Suprem, a plecat 
duminică seara în R. P. Bulgaria, 
unde va face o vizită, la invitația 
președintelui Tribunalului Suprem al 
acestei țări.

La invitația Ministerului Industriei 
Ușoare duminică seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Ministerului In
dustriei Ușoare din R. P. Polonă con
dusă de Marian Șobolewski, adjunct 
al ministrului. La sosire pe aeropor
tul Otopeni oaspeții au fost întîm- 
pinați de Dobromir Sablici, adjunct 
al ministrului industriei ușoare, și 
alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți Jaromir Ocheduszko, amba
sadorul R. P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

Simbătă a avut loc în Capitală un 
simpozion internațional organizat de 
Institutul de ftiziologie, in colaborare 
cu laboratoarele Lepetit din Milano, 
avînd ca temă aplicarea unui nou me
dicament antituberculos, realizat în 
laboratoarele italiene, numit „Rifam- 
picină".

La simpozion au participat peste

200 de specialiști români și de peste 
hotare.

Duminică dimineața in saloanele 
Muzeului Bruckenthal din Sibiu s-a 
deschis expoziția retrospectivă Arthur 
Coulln,' organizată cu prilejul come
morării a 100 de ani de la nașterea 
artistului. Retrospectiva reunește 
peste 80 de picturi in diferite tehnici, 
pastorale și acuarele, provenite din 
muzeele din Brașov și Sibiu, precum 
și din colecțiile picturale reprezenta
tive din diferite perioade ale creației 
cunoscutului pictor de origină germa
nă din Transilvania. O recentă mono
grafie semnată de Harold Krasser, a- 
părută în Editura Meridiane, și un ca
talog editat de Muzeul Bruckenthal 
înlesnesc vizitatorilor cunoașterea 
operei pictorului. Viața și activitatea 
lui artistică au fost evocate de dr. 
Cornel Irimie, directorul Muzeului 
Bruckenthal, Teodor Ionescu, respon
sabilul galeriei de artă a muzeului 
sibian, și prof. univ. Harold Krasser.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 octombrie. în țară : Procesul 
de încălzire va continua și in urmă
toarele zile. Cerul va fi mai mult 
nores in jumătatea de sud a țării, 
unde vor cădea ploi și burniță tempo
rară. în rest ploi izolate. Vintul po
trivit, temperaturile minime vor fi 
cuprinse între —I și +9 grade, iar 
maximele între 7 și 17 grade. în 
munți se va semnala lapoviță și nin
soare la peste 2 000 metri. Izolat în 
nordul țării se va produce brumă.

CINSTIREA EROISMULUI
TG. MUREȘ — Duminică la cămi

nul cultural din Filpișu Mare, ju
dețul Mureș, a avut loc o adunare 
populară pentru a cinsti memoria 
sergentului major Rusu Ioan David, 
căzut la datorie in una din acțiunile 
inițiate de unități militare în spriji
nul populației din Tg. Mureș in tim
pul inundațiilor din luna mai a a- 
cestui an.

La adunare au luat parte un mare 
număr de săteni, militari din Tg. 
Mureș ș! Cluj, rude, prieteni, precum 
și familia eroului.

S-a dat apoi citire Decretului Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România prin care sergentul 
major Rusu Ioan David a fost deco
rat post-mortem cu înalta distincție 
„Virtutea ostășească cl. I“, precum șl 
ordinului ministrului forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România cu 
privire la avansare la gradul de plu
tonier adjutant. Tot ca o înaltă pre
țuire a curajului și devotamentului 
de care a dat dovadă în acele clipe 
grele, in lupta împotriva stihiilor na
turii, una din străzile orașului Tg. 
Mureș va purta numele sergentului 
major Rusu Ioan David.

(Agerpres)

CRONICI TELEGRAFICE
FARUL CONSTANȚA—PETROLUL 1-1 (1-0) Autorii golurilor : Oprea 

(min. 42). respectiv Bădin (min. 58).
• Golul constănțenilor, cu care s-a deschis scorul, a presupus intervenția 

la fața locului a arbitrului C. Petrea. Ploieștenii degajaseră mingea, dai 
aceasta, avea să constate arbitrul, depășise spre interior linia porții Petrolu

lui. Partida s -a disputat în nota de dom nare accentuată a gazdelor, oaspeții
apărindu-se supranumeric.

DINAMO BACĂU—PROGRESUL 2—0 (2—0). Autorii golurilor : Pană 
(min. 10) și Florea (min. 37).

• Băcăoanii au dominat, creindu-și numeroase ocazii de poartă, dar au 
ratat cel puțin încă pe atitea goluri cite reușiseră să înscrie in repriza intîi

C.F.R. TIMIȘOARA—C.F.R. CLUJ 0—1 (0—1). A marcat : Soo (min. 37)
• Timișorenii sint cei ce atacă mai des, dar golul îl înscriu clujenii. Con

traatacurile acestora fuseseră in prima repriză (și aveau să fie și în cea de-a 
doua) destul de periculoase.

UNIVERSITATEA CLUJ—JIUL 3—0 (2—0). Autorii golurilor : Barbu (min. 
36), Adam (min. 42), Anca (min. 86).

• Echipa locală, in vervă pe toate planurile, și-a asigurat victoria incă 
din prima repriză. Este drept însă că mai bine de o jumătate de oră de la 
începerea partidei, fotbaliștii oaspeți au rezistat onorabil.

RAPID—UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 (0—0). Au marcat : Angelcscu 
(min. 56) și, respectiv, Oblemcnco (min. 86).

Încă un rezultat
în... ofsaid!

La interval de mai puțin de 24 de 
ore, rezultatul unui alt meci este vi
ciat de arbitru. Poziția clară de ofsaid 
a Iul Angelescu, aflat în careul advers 
la un atac în minutul 56, a fost trecută 
cu „vederea" dc arbitrul I. Cîmpeanu 
(Cluj). Fotbalistul, firește, nu a 
renunțat din proprie inițiativă să 
joace și, primind mingea, s-a întors 
și a tras la poartă de la numai cițiva 
metri. Cu toate protestele, fotbaliștii 
craioveni nu l-au putut convinge pe 
arbitru de grava greșală ce a comis-o 
acordînd golul. Cu o fermitate și 
promptitudine demne de o cauză mai 
bună, conducătorul jocului — ieri, ar- 
bitrind în general neconvingător, mai 
bine-zis necorespunzător pentru un 
„cavaler al fluierului" care se respec
tă... — a dictat repunerea mingiei de 
la centru. Și astfel, pe tabela de mar
caj, în meciul Rapid-Universitatea 
Craiiova, disputat ieri la amiază pe 
stadionul „Republicii", a apărut pri
mul gol. Bănuim că F.R.F., prin co
misia sa de arbitri (ținînd cont de 
gravitatea greșelilor de arbitraj co
mise simbătă și duminică, problema 
ar trebui să fie dezbătută chiar în bi
roul federal) va reține, ca argumente, 
și imaginile T.V. Aceasta pentru, a nu 
exista nici un dubiu asupra situații
lor respective, deși, trebuie spus, of
saidurile ce au precedat golul al doi
lea al Stelei (simbătă cu Politehnica), 
precum și acest prim gol al rapidiști- 
lor (ieri cu Universitatea Craiova) an 
fost, cum s-ar putea spune, „ofsai
duri de kinogramă".

Dacă ar fi să ne referim la alte as

pecte demne de reținut din meciul 
Rapid-U. Craiova, nu am avea prea 
multe de spus. Jocul in sine, fotbalul 
văzut la cele două echipe — echipe 
cu pretenții — nu au adus aproape 
nici o satisfacție celor circa 3 000 de 
spectatori (dintre care, jumătate veniți 
de pe meleagurile oltenești). în prima 
parte, meciul a reliefat ofensiva per
sistentă, dar dezorganizată și, firesc, 
fără eficiență, a rapidiștilor. Prea pu
ținele contraatacuri ale craiovenilor 
nu ne-au putut convinge că pentru 
acest meci intenționau mai mult de- 
cît un rezultat de egalitate. Ce să-i 
faci, cam așa își „calculează" de la 
un timp echipele meciurile din depla
sare !

Ieri, Universitatea Craiova a reușit 
in tentativa sa. Pe măsură ce timpul 
de joc se micșora, spectrul' înfrîngerii 
i-a mobilizat parcă forțele. Preluind 
în finalul partidei inițiativa, echipa 
craioveană și-a văzut visul cu ochit : 
în minutul 86, Oblemenco a șutat pu
ternic, o'bligindu-1 pe Rămureanu, 
care pînă atunci nu prea a avut ce 
apăra, să scoată mingea din plasă. 
Eiste aci, în această fază a golului 
egalizator, și o mică contribuție a fun
dașului rapidist Dan. Rămine de ne
înțeles de ce n-a degajat clasic, dar 
sigur, mingea, ci a preferat să facă 
un dribling (e adevărat, de efect !), 
menținînd-o foarte aproape de pro
priul careu. Craiovenii, insistenți în 
acel moment, au intuit parcă marea 
lor șansă și au reluat atacul, finali- 
zîndu-1.

Ion DUMITRIU

...dar mingea n-a fost la „intî.nire"
(ieri, în meciul Rapid — Universitatea

Craiova)

PENTRU... HOCHEI
- afirmă secretarul general al Vasile Militaru

*
I-

CLASAMENTUL

Dinamo Buc. 1 4 2 1 11— 7 10
U. T. A. 7 4 1 2 7— 4 9
Univ. Craiova 7 4 1 2 6— 6 8
Steaua 7 3 2 2 13—10 8
Politehnica 7 3 2 2 13—11 8
Steagul roșu 7 3 2 2 4— 3 8
Rapid 7 2 4 1 4— 3 8
Farul 7 3 2 2 11—12 8
Petrolul 7 3 2 2 8—10 8
Univ. Cluj 7 3 1 3 10— 8 7
Dinamo Bacău 7 3 0 4 14—10 «
Progresul 7 2 2 3 6— 8 6
F. C. Argeș 7 1 3 3 9—11 5
Jiul 7 2 1 4 5— 9 5
C.F.R. Cluj 7 2 1 4 7—12 5
C.F.R. Tim. 7 1 0 6 4— 8 2

Primul tur (din cele cinci progra
mate) al campionatului republican de 
Ivochei pe gheață, ediția 1970/71, a 
început simbătă după amiază pe pa
tinoarul „23 August" din Capitală.

— Prin ce se deosebește actuala e- 
diție de altele trecute 7 Aceasta a fost 
întrebarea pe care un redactor al zia
rului nostru a adresat-o tov. VASILE 
MILITARU, secretar general al F.R.H.

— în primul rind — a spus inter
locutorul — este pentru prima oară cînd 
campionatul se va disputa pe trei 
patinoare artificiale : tururile I (în 
curs de desfășurare), III (16— 
24 ianuarie) și V (5—13 aprilie) la 
București, turul II (7—15 noiembrie) 
la Galați și turul IV (22—29 martie) 
la Miercurea Ciuc, pe noul patinoar 
acoperit, care — după cum ni s-a 
făgăduit — va fi gata încă la sfirși- 
tul acestui an. Dar, aceasta este o 
deosebire care ține de condițiile or
ganizatorice. Mal importantă mi se 
pare cea care privește prezenta 
structură a loturilor : aproape toate 
cele șase formații fruntașe au pro
movat foarte mulți tineri, cvidențiln- 
du-se, din acest punct de vedere, 
Avîntul Miercurea Ciuc, I.P.G.G., 
Avîntul Gheorghieni și chiar și 
Steaua și Dinamo București. Masiva 
Întinerire a loturilor a fost primul 
efect al „șocului" suportat de ho

cheiul nostru la ultimele „mondiale*. 
Și este îmbucurător faptul că noii 
veniți au adus pe gheață forță și vi
teză, adică exact atributele care lip
seau hocheiului românesc. Avem, 
așadar, o ediție de campionat care 
se distinge prin tinerețe. Din acest 
fapt decurge o alta : promovînd ti
neret, evident principala preocupare 
a tehnicienilor noștri constă în in
struirea acestora ,în asamblarea noi
lor linii, etc. etc., răminînd pe pla
nul al doilea rezultatul, clasarea pe 
unul sau altul dintre locurile din 
clasament.

Deci, actuala ediție a campionatu
lui nu se va juca, la figurat spunind, 
pentru titlu, cit pentru regenerarea 
hocheiului nostru. Ceea ce mi se pare 
foarte important, corespunzînd pe de
plin situației pe care o avem. Și, dacă 
vom reuși ca. alături de acest pro
ces de refacere, să ne recîștigăm și 
locul în grupa B (la „mondialele" din 
Olanda — 27 februarie — 7 martie), 
atunci putem spune că am învățat 
ceva din experiența ultimului cam
pionat mondial la care am luat 
parte.

Ieri : Agronomia Cluj—Avîntul 
Gheorghieni 5—2 (4—1, 0—1, 1—0). As
tăzi : Steaua—I.P.G.G. (ora 10) și 
Dinamo—Avîntul Miercurea Ciuc (ora 
18,30).

HANDBAL
* I

ÎN DIVIZIA B
Seria I. Sportul studențesc Bucu- 

rești-Dunărea Giurgiu 1—0 ; Poiana 
Cimpina-Politehnica Galați 1—0 ; 
C.F.R. Pașcani-Portul Constanța 3—0; 
A.S.A. Tg. Mureș-Știința Bacău 3—1 ; 
Ceahlăul Piatra Neamț-Metaiul 
București 1—0 ; S. N. Oltenița-FIa- 
eăra Moreni 4—1 ; Progresul Erăila- 
Metalul Tirgoviște 3—1 ; Oțelul 
Galați-Metrom Brașov 2—1.

După 10 etape, în clasament con
tinuă să conducă SPORTUL STU
DENȚESC (16 puncte).

Seria a II-a. C.F.R. Arad-Politch- 
nica Timișoara 1—0 ; Electroputcre 
Craiova-Minerul Anina 1—1 ; Gaz 
metan Mediaș-Vagonul Arad 3—0 : 
U. M. Timișoara-Metalurgistul Cugir 
0—0 ; Gloria Bistrița-Crișul Oradea 
1—0 ; C.S.M. Reșița-Minerul Baia 
Mare 1—0 ; Corvinul Hunedoara- 
C.S.M Sibiu 5—1 ; Olimpia Oradea- 
Olimpia Satu Mare 0—0.

Lider, duDă 10 etape, este POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (14 puncte).

■ a@fiSSHHSHBHDSD6BiiaiB

Publtcăm răspunsurile primite in con
tinuare la următoarele întrebări adre
sate unor participanți la Tîrgul in
ternațional din București :

— Ce impresie v-a făcut și 
cum apreciați prima ediție a 
acestei manifestări comerciale 
internaționale găzduite de țara 
noastră ?

— V-am ruga să ne împărtă
șiți opinia dv. despre evoluția 
relațiilor economice, de colabo
rare și cooperare în producție 
dintre România și țara dv„ des
pre perspectivele lor de dezvol
tare.

JOHANNES 0EHME, direct°- 
rul pavilionului Republicii Democrate 
Germane :

— Sîntem foarte bucuroși că și 
Bucureștiul a devenit organizator de 
tirguri internaționale. Aceasta de
oarece asemenea manifestări consti
tuie un bun prilej, atit pentru R. D. 
Germană și România cit și pentru 
alte țări, de a stabili noi relații co
merciale, de a lărgi schimburile reci
proce de mărfuri și cooperarea în 
producție. Această primă ediție a Tîr- 
gului internațional din București ne-a 
făcut o bună impresie. în ce privește 
participarea țării noastre aș preciza 
că exponatele au fost în așa fel se
lectate incit să spună ceva despre 
revoluția tehnioo-științifică contempo
rană, despre dezvoltarea economică a 
R. D. Germane și să constituie, tot
odată, punctul de plecare al cît mai 
multor tranzacții. Aș adăuga că am 
examinat multe produse românești și 
sîntem impresionați de calitatea 
lor. Ne-am dat astfel seama 
că intre țările noastre s-ar putea sta
bili relații de cooperare mult mai 
ample în viitor, bunăoară în domenii 
ca producția de mașini-unelte, apa
rate de fotografiat, produse electro
tehnice, aparatură tehnică medicală.

Apreciez că relațiile bilaterale din
tre țările noastre sînt foarte pozitive, 
în noiembrie 1969 a fost semnat un 
protocol privind schimbul de măr
furi pe anul în curs care prevede o 
creștere importantă a acestora în 
comparație cu nivelul atins în 1969. 
Peste 50 la sută din totalul schimbu
rilor reprezintă mașini și utilaje. 
După cum știți, zilele trecute între 
guvernele țărilor noastre a fost sem

nat un protocol de colaborare econo
mică și tehnică între R. D. Germană 
și România, care cuprinde noi măsuri 
privind dezvoltarea și adincirea co
laborării și cooperării economice și 
tehnice în diferite domenii de interes 
reciproc Toate acestea ne întăresc 
convingerea că relațiile dintre țările 
noastre se vor diversifica și amplifica 
intr-un ritm toi mai susținut.

RUDOLF KLAR, directorul pa
vilionului Austriei :

— Ideea organizării, pentru prima 
dată in capitala țării dv., a unui 
Tirg internațional mi se pare exce
lentă. Oferind o privire sintetică asu
pra dezvoltării pe care a cunoscut-o 
în ultimii ani industria României în 
ramurile pe care este profilat Tîrgul 
și bucurindu-.se de o prestigioasă 
participare internațională, această 
manifestare economică se va tran
sforma, fără îndoială, intr-un loc de 
confruntare tehnică și comercială, de 
întîlnire a multor oameni de afa
ceri, va prilejui un amplu schimb 
de experiență și de valori materiale. 
Acordind un Interes crescind pieței 
românești, firmele austriece au o 
participare deosebit de bogată la 
acest prim Tirg internațional de la 
București. Nu mai puțin de 80 de fir
me iși expun, astfel, cele mai noi 
produse in cadrul unei expoziții gru
pate in pavilionul H, pe malul lacu
lui Herăstrău.

După cum vă este cunoscut, în ul
timii ani relațiile dintre țările noas
tre au urmat un curs mereu ascen
dent ; a crescut volumul schimburi
lor comerciale (numai in ultimii șase 
ani acest volum a sporit, de pildă, de 
aproape două ori) s-a intensificat 
cooperarea in producție. Contactele 
tot mai numeroase dintre conducăto
ri} celor două țări au dat un nou 
impuls dezvoltării acestor legături. 
Cu ocazia recentei vizite efectuate 
în Austria de președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a fost semnat noul acord 
comercial pentru anii 1971—1975, care 
constituie baza legală pentru o nouă 
creștere a schimbului de mărfuri 
dintre țările noastre și s-a convenit 
asupra constituirii comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare econo
mică, industrială și tehnică, ceea ce 
va impulsiona, desigur, lărgirea rela
țiilor româno-austriece. Ne expri
măm speranța că prezența noastră la

Steaua și Dinamo au revenit 
în fruntea clasamentului

Tirg va fi un bun prilej de adincire 
a relațiilor prietenești și tradiționale 
dintre Austria și România, deschi- 
zind noi perspective în domeniul 
cooperării.

OLE CARSTENS,
pavilionului Danemarcei :

— De Ia început doresc să vă spun 
că, după succesul de care s-a bucurat 
expoziția industrială daneză, organi
zată în urmă cu un an și jumătate 
în capitala țării dv„ așteptam cu ne
răbdare și interes primul Tirg inter
național de la București. Acum, la o 
săptăminâ de la începerea acestei 
manifestări economice, părerile noas
tre sînt dintre cele mai bune. Orga
nizatorii au trecut cu succes exame
nul de debut, ceea ce creează, cred, 
premise din cele mai favorabile pen
tru edițiile viitoare ale Tîrgului. In
dustria daneză se bucură de acest nou 
prilej care i s-a oferit pentru a înfă
țișa poporului român rezultatele pe 
care le-a obținut. Noi ne simțim ca 
acasă poate și pentru faptul că ocu
păm același pavilion in care anul tre
cut a fost organizată expoziția da
neză.

în ce privește cea de-a doua între
bare, sînt bucuros să arăt că relațiile 
dintre țările noastre au fost totdeau
na deosebit de prietenești. Pe tărîm 
economic, actualul acord comercial pe 
termen lung, bazat pe un sistem mai 
liberal de licențe, marchează o îmbu
nătățire importantă In raport cu con
dițiile anterioare. Același lucru este 
valabil în privința acordului de cola
borare economică, tehnică și indus
trială încheiat în 1967. Prezența noas
tră la Tirg este de natură să ilustre
ze dorința industriei daneze de a im
pulsiona schimburile comerciale și 
cooperarea bilaterală. Reprezentanții 
firmelor din țara mea sint satlsfăcuți 
de rezultatele pe care le înregistrează 
pavilionul danez. Au fost semnate 
multe contracte cu partenerii români, 
contactele și tranzacțiile fiind în plină 
desfășurare. Rezultatele de pînă acum 
ne îndeamnă la optimism. Sîntem 
siguri că acest tirg va contribui la o 
și mai strînsă colaborare și că va în
tări legăturile de prietenie și Înțele
gere dintre poporul român și cel 
danez.

Convorbiri consemnate 
de Radu BOGDAN 
$i Adrian PRODAN

După ce simbătă Steaua și Univer
sitatea București disputaseră meciul 
derbi al etapei și prilejuiseră miilor 
de spectatori satisfacții numeroase 
prin calitatea handbalului practicat, 
ieri dimineață a fost rîndul echipei 
Dinamo, altă candidată la titlu, să-și 
mulțumească, suporterii la capătul 
unui joc plăcut in compania Politeh
nicii Galați. Nu cred că „marea sur
priză" este posibilă încă in acest 
campionat, adică nu cred că vreo 
echipă din provincie sau Universita
tea București va ciștiga titlul in 
dauna tradiționalelor pretendente, 
Steaua ori Dinamo. E drept, în divi
zia masculină de handbal se petrece 
in acest sezon un fapt deosebit de 
interesant. Asistăm la o creștere sen
sibilă de valoare tehnică și tactică la 
echipe din Timișoara, Cluj, Brașov, 
Bacău și altele. împrejurarea gene
rează, firește, rezultate surprinză
toare mai ales pe terenurile din afara 
Bucureștiului, dar, deocamdată, echi
pele despre care vorbim nu par să 
dispună de experiența necesară cu
ceririi titlului de campion național. 
Ieri, de pildă, împotriva lui Dinamo 
am văzut-o jucînd pe Politehnica 
Galați, recenta învingătoare a Stelei. 
Echipa gălățear.ă este tinără și talen
tată, practică un handbal spectacu
los, dar incă nu are rutina prin care

să se impună în fața unei formații 
cum e Dinamo. După ce a condus cu 
2—0 (!), Politehnica a cedat treptat 
pasul (la pauză 3—5, iar în final 
20—13 pentru Dinamo). Dintre gălă- 
țenl s-au evidențiat Hornea și Pă
dure. De la Dinamo o impresie exce
lentă au lăsat Dan Marin, în vervă 
He ' șut, Și, pb părcurstll reprizei 
cunde, Bota. Plin de promisiuni feltil 
in care' tinărul portar Pursch a su
plinit absența lui Penu.

Față de forma arătată sîmbătă de 
jucătorii Stelei, iar ieri de cei dina- 
moviști, veritabilul derbiu al campio
natului Steaua—Dinamo, de la sfîrși- 
tul săptăminii acesteia, se anunță 
drept un spectacol handbalistic de 
cea mai bună calitate. Din neferi
cire, un asemenea meci — care-i va 
opune pe Gruia și Gațu lui Penu și 
Nica, un meci în care pînă și cei 
foarte tineri ca Birtolom, Dan Ma
rin, Bota, dețin o clasă Internațională 
— se va juca iarăși în condiții ne
prielnice pentru public. Fiindcă, așa 
după cum s-a putut constata și sîm
bătă, la meciul Steaua—Universita
tea, n-avem în București o arenă 
pentru jocurile de handbal, încăpă
toare și civilizat organizată.

V. M.

Ași mondiali ai gheței au evoluat în Capitală
Două spectacole 

sportive de neuitat 
au avut loc sîmbătă 
și duminică pe pa
tinoarul acoperit 
..23 August" ! De 
fiecare dată, în fața 
unui numeros și 
entuziasmat public, 
ași ai patinajului 
artistic, unii din
tre ei de cea mai 
ridicată notorieta
te în lumea sportu
lui mondial, au 
prezentat programe 
inedite ne oglinda 
de gheată. Prota
goniștii acestor 
spectacole — din
tre ei vom men
ționa. în primul 
rind. cuplul sovie
tic Irina Rodnina 
— Aleksei Ulanov, 
dubli campioni 
mondiali și euro- 
neni. pe Ondrej 
Nene! a (Cehoslova
cia), campion euro
pean și vicecam- 
Dion mondial — au 
fost chemați de mai 
multe ori la ramnă.

îată-i, surprinși 
da obiectivul foto
grafic, în momen
tul final £ 
mului lor 
mi fond 
a cimrins 
cunoscuta

1 progra- 
— al că- 

muzical 
și bine- 
melodie

românească „Cio- 
r’rlrt" — ne Trina
Rodnina și Alek
sei U’anov.

Foto : M. Cioc

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
EDINBURG. La Edinburg s-au dis

putat primele finale ale turneului in
ternațional de tenis pentru „Cupa De
war". Printre învingători se numără 
și tenismanul român Ion Țiriac, care, 
jucind împreună cu cehoslovacul Vla
dimir Zednik, au cîștigat proba de 
dublu bărbați. în finală, cuplul Ți- 
riac-Zednik a întrecut cu 6—4, 9—7 
perechea Tom Gorman (S.U.A.)-John 
Alexander (Australia).

BELGRAD. — In etapa de dumi
nică a campionatului iugoslav de 
fotbal, Steaua Roșie Belgrad, adver
sara de miercuri seara a arădenilor,

a terminat la egalitate (1—1) meciul 
susținut in deplasare cu Borac.

HAGA. — Ieri în campionatul o- 
Iandez de fotbal. PSV Eindhoven, 
adversara de miercuri a echipei 
Steaua în „Cupa cupelor", a învins in 
deplasare cu 3—0 formația NAC.

KDLN. — Surpriză în campiona
tul european de fotbal. Echipa R.F.G., 
deși a jucat pe teren propriu și față 
de adversari avea atu-ul „cărții de 
vizită" (la „mondialele mexicane" s-a 
clasat pe locul al treilea), a terminat 
la egalitate (1—1) cu reprezentativa 
Turciei.



viața internațională
O. N. U.

Adoptarea documentului 
asupra celui de-al doilea 

deceniu al dezvoltării

Luptele din Cambodgia
și Vietnamul de sud

agențiile de presă transmit:

NAȚIUNILE UNITE 18. - Trimisul 
special Agerpres Adrian Ionescu 
transmite : Sîmbătă seara s-au înche
iat la O.N.U. dezbaterile asupra pro
blemelor dezvoltării. Comisia a doua 
— pentru probleme economice și fi
nanciare — a Adunării Generale a a- 
doptat documentul intitulat „Strate-

întrevedere intre ministrul 
de externe al României 
și președintele Tanzaniei
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Cu prilejul sesiunii jubiliare a 
O.N.U., ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Tanzaniei, Julius K. Nyerere.

în timpul întrevederii a fost trans
mis din partea președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj adresat șefului 
statului tanzanian. La rîndul său, 
președintele Tanzaniei a transmis un 
mesaj către șeful statului român, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

gia internațională a celui de-al doilea 
deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare".

Al doilea deceniu ai dezvoltării este 
proclamat cu incepere de la 1 ianua
rie 1971. Documentul cuprinde 84 de 
articole, în care sint definite princi
palele obiective pentru accelerarea 
creșterii economice a țărilor în curs 
de dezvoltare, precum și căile și mij
loacele prin care atît țările — pe 
plan național — cit și comunitatea 
internațională, intr-un efort conjugat, 
își propun să le utilizeze in vederea 
atingerii obiectivelor respective.

Cu prilejul adoptării documentului. 
In ședințele din zilele de 16 și 17 oc
tombrie 1970. numeroase delegații au 
făcut declarații de precizare a poziției 
statelor lor față de strategia celui 
de-al doilea deceniu al dezvoltării.

în numele delegației române, Costin 
Murgescu, director general al Institu
tului pentru studierea conjuncturii e- 
conomiei internaționale, a înfățișat 
criteriile de principiu care definesc 
poziția consecventă a României față 
de documentul adoptat și spri
jinul țării noastre pentru state
le în curs de dezvoltare.

„Strategia internațională a ce
lui de-al doilea deceniu al Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare" 
reprezintă unul din documentele ce 
urmează să fie aprobate în cadrul șe
dinței festive a Adunării Generale din 
24 octombrie 1970.

PNOM PENH 18 (Agerpres). — în 
orașul cambodgian Roka Kong, si
tuat la numai 32 kilometri nord de 
capitala khmeră, continuă să albă 
loc lupte violente între torțele de 
rezistență populară și trupele regi
mului de la Pnom Penh. Adminis
trația Lon Noi a trimis noi efective 
militare în sprijinul diviziilor sale 
dislocate în această localitate, a că
ror situație s-a agravat în ultimeie 
48 de ore, ca urmare a atacurilor 
intense lansate de patrioți.

Pe de altă parte, corespondenții 
agențiilor de presă relatează că a- 
viația regimului de la Pnom Penh a 
Întreprins bombardamente intr-o se
rie de localități situate în jurul ca
pitalei. printre care Daun Lom, Prek 
Po și Prek Tameak, cu scopul de a 
contracara presiunea exercitată de

forțele de rezistență populară asu
pra pozițiilor deținute de trupele 
administrației Lon Noi.

★
SAIGON 18 (Agerpres). — în ulti

mele 24 de ore, forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au atacat cu 
rachete și mortiere pozițiile deținute 
de trupele saigoneze la 40 kilometri 
sud de orașul Da Nang, precum șl 
o serie de instalații militare ale di
viziei a 4-a de infanterie americană, 
amplasată in zona platourilor cen
trale.

Totodată, au fost semnalate lupte 
cu caracter sporadic între detașa
mentele F.N.E. și efectivele militare 
inamice în regiunea septentrională a 
Vietnamului de sud, la 16 kilometri 
sud de orașul Quang Tri.

Cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a Zilei Forțelor 
Armate ale României, atașatul 
militar și aera al țârii noastre la 
Budapesta, colonel Emilian Pirlea, a 
depus coroane de flori la monumen
tele și cimitirele eroilor români care 
au căzut în luptele pentru eliberarea 
Ungariei din localitățile Debrecen, 
Gyor. Nyregyhaza. Miskolc. Szeged, 
Cegled. Nagy koras. Tapiosuly. Hod- 
mezovasarhely și Megyaszo. Au fost 
de față reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat și ofițeri su
periori din armata R. P. Ungare.

Epidemia de holeră care 
bintuie de cîteva zile la Istanbul a 
provocat, pînă în prezent, moartea 
a 22 de persoane, alte 2 000 fiind spi
talizate.

Duminică au avut Ioc in
cidente între forTele armate iorda-

*• a. u. CONSULTANTE 
NOULUI PREȘEDINTE 

1N VEDEREA APUCĂRII
PLANULUI

DE REORGANIZARE A TĂRII•

CAIRO 18 (Agerpres). — După cum 
anunță ziarul „Al Ahram", noul pre
ședinte al Republicii Arabe Unite, 
Anwar Sadat, și-a continuat consul
tările politice cu reprezentanți ai 
vieții politice egiptene in vederea a. 
plicării planului de reorganizare a 
țării. Acest program a fost prezen
tat de fostul președinte Gamal Abdel 
Nasser la sfîrșitul lunii martie, anul 
acesta. Totodată, s-a anunțat că în 
cursul zilei de marți Comitetul Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe ur
mează să se reunească pentru a dis
cuta ultimele evenimente ale situa
ției politice și militare din țară. Co
mitetul Central, adaugă ziarul „Al 
Ahram", va examina, în mod deose
bit, propunerile făcute de președin
tele Anwar Sadat, precum și primele 
măsuri care vor fi luate in vederea 
aplicării noului program de reorgani
zare.

CANADA

Ministrul muncii 
al provinciei Quebec 

a lost asasinat
MONTREAL 18 (Agerpres). — Sîm 

bătă noaptea, poliția din Montreal a 
depistat, în urma unui telefon ano
nim, automobilul cu care la 10 oc
tombrie a fost răpit ministrul muncii 
în guvernul provinciei Quebec. Pierre 
Laporte. tn automobilul abandonat 
in apropiere de aeroportul „Saint 
Hubert" se afla corpul neînsuflețit 
al lui Pierre Laporte.

Potrivit unui comunicat al „Fron
tului pentru eliberarea Quebecului", 
autorii asasinatului sint membri ai a- 
cestei organizații ilegale, care a ini
țiat răpirea lui Laporte și a lui Ja
mes Cross, atașat comercial britanic, 
în schimbul acestora, organizația ce
ruse eliberarea a 23 membri ai săi 
precum și o însemnată sumă de bani 
dar condițiile ei nu au fost satisfăcute 
de guvernul canadian.

tn urma asasinării Iu) Laporte, la 
Ottawa a fost anunțată pentru du 
minică seara o reuniune de urgență 
a cabinetului, sub președinția pre
mierului Trudeau.

ÎN PREAJMA VOTULUI
DIN CONGRES

Pe marile artere ale 
capitalei chiliene, pe 
avenidele Ahumada și 
Alameda, zilele acestea 
se vinde în mii 
exemplare o broșură 
cuprinzînd programul 
cu care partidele din 
Unidad Popular (Fron
tul Unității Populare) 
au obținut pentru can
didatul lor, dr. Salva
dor Allende, cel mai 
mare număr de voturi 
la alegerile din 4 sep
tembrie. Documentul 
electoral — „Programa 
basico de gobierno de 
la Unidad Popular" — 
a ajuns săptămîna a- 
ceasta la a 5-a ediție. 
Apropierea datei de 24 
octombrie, cînd — 
după toate indiciile de 
pînă acum 
mentul 
scrutinul | 
termină 
crescînd 
noașterea 
fundată a 
care stau 
tivității unui viitor gu
vern popular. La San
tiago de Chile, obser
vatorii evenimentelor 
actuale consideră ca 
o dominantă a acesto
ra consensul acțiuni
lor politice ale parti
delor care compun 
Unitatea Populară. Ple
narele acestor partide, 
care au avut Ioc în pe
rioada ce a trecut de 
la 4 septembrie, evi
dențiază faptul că — 
așa cum se subliniază 
în programul stîngii 
— „forțele populare și 
revoluționare nu s-au 

o 
a 

de 
al-

a 
un 
ci

de

parla- 
va ratifica 
popular, de- 
un interes 
pentru cu- 
mai apro- 

i concepțiilor 
la baza ac

unit doar 
simplă 
unui 
republică cu 
tul, nici 
înlocui in guvern 
partid cu altele, 
pentru a duce la capăt 
schimbările de fond 
cerute de situația na
țională. pe baza tre-

peotru 
schimbare 

președinte 
un

pentru

Măsuri în apărarea 
avuțiilor naționale 

PERU * LIBIA

LIMA 18 (Agerpres). — Guvernul 
Peruvian a adoptat noi măsuri pe li
nia restabilirii controlului național a- 
supra exploatării bogățiilor naturale 
ale tării. După cum a declarat intr-o 
conferință de presă președintele Pe
rului. Juan Velasco Alvarado, a fost 
constituită, printr-un decret. între
prinderea minieră peruviană „Minero- 
peru". Pentru început, această între
prindere acționează cu un capital de 
10 miliarde soles (43,48 soles echiva
lează cu 1 dolar). Ea își va desfășura 
activitatea după un statut similar cu 
cel al întreprinderii petroliere „Pe- 
troperu" după exproprierea instalații
lor societății nord-americane „Inter
national Petroleum Company".

Pe de altă parte, tot printr-un de
cret al guvernului, au fost expropria
te alte patru latifundii din departa
mentul „La Liberdad". Pe terenurile 
expropriate, avînd o suprafață de 70 
mii ha. vor fi create „societăți agri
cole" cu participarea celor peste 200 
familii de agricultori care lucrau pe 
aceste latifundii.

TRIPOLI 18 (Agerpres). — în urma 
negocierilor cu guvernul Libiei, alte 
trei mari companii petroliere care o- 
perează in această tară — „Esso“, „Mo
bil Oii" și „British Petroleum" — au 
acceptat majorarea prețului țițeiului 
de la 2,23 la 2,53 dolari barilul, conform 
cererii oficialităților libiene. Negocie
rile inițiate de guvernul de la Tripoli 
cu firmele petroliere se încadrează in 
vastul program anunțat de acesta in 
vederea unei intense valorificări. în 
interesul național, a bogățiilor petro
lifere de care dispune (ara.

ALGERIA

cerii puterii de la ve
chile grupuri domi
nante la muncitori, la 
țărănime și la sectoa
rele progresiste ale 
păturilor medii de la 
orașe și sate".

Din aprecierile 
te de partidele 
compun Frontul 
tații Populare se poa
te desprinde concluzia 
că succesul forțelor de 
stînga la scrutinul din 
4 septembrie este ur
mat de întărirea uni
tăților de acțiune Tn 
raportul ținut de Or
lando Millas la plena-

făcu- 
care 
Uni-

CORESPON- 
DENȚA DIN SAN
TIAGO DE CHILE 
DE LA EUGEN POP

ra din 14 septembrie 
a C.C. al partidului 
comunist („Să apărăm 
victoria populară") se 
subliniază ideea că 
succesul lui Salvador 
Allende, candidatul 
Unității Populare, des
chide calea spre for
marea unei coaliții re
prezentative a clasei 
muncitoare, a țărăni
mii. intelectualității și 
maselor mijlocii ale 
societății, pentru trans
formarea structurală a 
realităților social-poli- 
tice din Chile.

De curînd a avut 
loc plenara partidului 
socialist, la care Sal
vador Allende a dez
voltat pe larg ideea 
„responsabilității în 
fața victoriei comune 
a lui Unidad Popular” 
într-un editorial inti
tulat „Consolidarea u- 
nității", ziarul „Ultima 
Hora" scrie că „plena
ra partidului socialist, 
ca și reuniunile ante-

rioare ale partidelor 
comunist, radical, so
cial-democrat, Mișca
rea de acțiune popular 
unitară și Acțiunea 
populară independen
tă au reafirmat sensul 
profund al răspunde
rii și unității cu care 
stînga se pregătește 
pentru sarcinile gu
vernamentale pe care 
și le-a propus Nu 
este de mirare, scrie 
ziarul, că, prin reafir
marea gîndirii și prac
ticii unitare a stîngii. 
evidențiată în întie- 
gul proces electoral 
s-a deschis calea pe 
care doctor Allende 
va asuma puterea ’a 
4 noiembrie (data in
stalării în funcție 
— n.n.), avînd un so
lid sprijin național, pe 
care îl asigură și im
portante sectoare eco
nomice. cum ar fi con
federația producției și 
comerțului".

Consolidarea unității 
partidelor de stînga în 
perioada pastelecto- 
rală acționează ca un 
factor determinant
pentru limitarea și de- 
jucarea manevrelor
prin care torțele de 
dreapta au încercat, și 
mai încearcă, să dea 
o turnură periculoasă 
vieții politice din țară.

Șansele unor astfel 
de manevre apar și 
mai reduse în urma 
succesului tratativelor 
dintre partidele Unită
ții Populare și partidul 
democrat-creștln cu 
privire la adopta
rea unor amendamen
te constituționale — 
finisate săptămîna a- 
ceasta în parlamentul 
chilian — asigurîn- 
du-se. astfel, spriiinul 
majorității din Con
gres pentru desem
narea lui Salvador Al
lende ca președinte 
al țării.

Ciu En-lal, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P. C Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a primit delegația economică guver
namentală a R. P. D. Coreene, con
dusă de Ten Diun Theak. membru 
supleant al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepremier al Cabinetului de Miniș
tri, cu care a avut o convorbire, in
formează agenția China nouă. Sîm
bătă. la Pekin a fost semnat un acord 
cu privire la ajutorul economic și 
tehnic acordat de R. P. Chineză 
R. P. D. Coreene, precum și un acord 
cu privire la schimburile comerciale 
dintre cele două țări pe perioada 
1971—1976.

0 delegație a Camerei de 
comerț din Birmingham 8 
sosit sîmbătă la Belgrad, anunță 
agenția Taniug. Delegația urmează să 
aibă convorbiri cu reprezentanți ai 
Camerei Economice Federale și ai 
unor instituții comerciale. în vederea 
promovării legăturilor comerciale 
dintre Marea Britanie și Iugoslavia.

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, a primit la Phenian delegația 
Partidului Comunist din S.U.A.. con
dusă de Henry Winston, președintele 
Comitetului Național al partidului, cu 
care a avut o convorbire prieteneas
că. informează agenția A.C.T.C.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Albania, 
Mehmet Shehu, a primit delegația 
Republicii Populare Congo condusă 
de Aloise Moudileno-Massengo, mi
nistrul sigiliului, justiției și muncii, 
care face o vizită în Albania. Con
vorbirile ce au avut loc cu acest pri
lej, informează agenția A.T.A., s-au 
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească.

Primul ministru al Japo
niei, Eisaku Sato, a părăsit dumi
nică Tokio, îndreptîndu-se spre 
S.U.A. El va participa la sesiunea ju
biliară a Adunării Generale a O.N.U. 
și va avea, de asemenea, convorbiri 
cu președintele S.U.A., Richard Ni
xon, în legătură cu unele probleme 
privind relațiile dintre Japonia și Sta
tele Unite.

niene și unitățile palestlnene în 
nordul Iordaniei, In jurul locali
tății Shajara. O echipă de ob
servatori a fost trimisă la fața lo
cului de către Comitetul Superior A- 
rab, care are misiunea de a aplica a- 
cordurile de la Cairo și Amman pri
vind reglementarea politică a diver
gențelor dintre cele două părți.

Remaniere guvernamen
tală în Kenya. Președintele Ke- 
nyel, Jomo Kenyatta, a procedat la 
o remaniere guvernamentală. Condu
cerea noului Minister al Finanțelor și 
Planificării Economice, creat cu acest 
prilej, i-a fost încredințată Iui Mwai 
Kibakie.

Curtea populară suprema 
din Republica Populară a 
Yemenului de sud * condam

„Cartea in slujba păcii și
progresului" 8 fost deviza sub

Printre cele cinci filme pre
miate la concursul internațional 
care s-a desfășurat în cadrul 
celui de-al IX-lea Congres al 
UNlATEC, care a avut loc 
la Paris, s-a înscris și filmul 
românesc „Caleidoscopurl", rea- 
lizat de Coloman Ondrejczik. 
Filmul, produs de studioul ci
nematografic „București", s-a 
bucurat de o deosebită apreciere 
din partea participanților la a- 
cest congres.

încheierea aplicațiilor 
militare pe teritoriul 

R. D. Germane
în R. D. Germană s-au încheiat a- 

plicațiile militare comune ale forțe
lor armate ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La aplicații au luat parte R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană. R. P. Polonă. Republica Socia
listă România. R. P. Ungară și Uniu
nea Sovietică.

Din partea țării noastre, la aplica
ții a participat un stat major de di
vizie.

Aplicațiile, care s-au desfășurat po
trivit planului pregătirii de luptă a 
forțelor armate ale statelor partici
pante |a Tratatul de la Varșovia, au 
fost conduse de generalul de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apărării 
naționale al R. D. Germane.

La încheierea aplicațiilor a avut loc 
o festivitate la care a fost prezent 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C. C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane.

ALGER 18. — Corespondentul A- 
gerpres Constantin Benga transmite: 
Patru societăți particulare specializa
te în comercializarea de aparate și 
instalații frigorifice au fost trecute 
sub controlul statului, s-a anunțat o- 
ficial la Alger. Noile naționalizări se 
înscriu pe linia politicii algeriene de 
întărire a controlului de stat asupra 
tuturor sectoarelor de activitate din 
țară șl de consolidare a independen
tei economice.

care s-a desfășurat, timp de zece zile, 
al treilea Tîrg internațional de carte 
de la Sofia. Standurile tării noastre, 
cuprinzînd ediții din operele clasici
lor literaturii române și universale, 
au fost vizitate de un numeros pu
blic și de reprezentanți ai diferitelor 
edituri și firme din străinătate. în 
cadrul tirgului. întreprinderea româ
nească de comerț exterior „Libri" și 
întreprinderea bulgară de comerț ex
terior „Hemus" au semnat un con
tract economic pe anul 1971.

nat la moarte cinci persoane acuzate 
de complot împotriva statului, anun
ță agenția M.E.N. Au mai fost pro
nunțate, de asemenea, condamnări 
între 4 și 15 ani închisoare împotriva 
unor persoane acuzate de a fi depus 
o activitate ostilă actualului regim 
sud-yemenit

Reuniunea miniștrilor 
agriculturii ai țărilor mem
bre ale Pieței comune 8e 
deschide luni la Luxemburg. Partici- 
panții la dezbateri urmează să ia în 
discuție problema definitivării pieței 
comune a peștelui, precum și stabili
rea prețurilor la uleiul de măsline și 
la carnea de porc.

Lucrările sesiunii Comi
tetului consultativ al Aso
ciației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) în cadrul că

Asupro Filipinelor s-a abătut un ta fun violent, care a provocat mari daune 
materiale și peste 300 de victime. In imagine : distrugeri provocate de tai
fun în localitatea filipineză Catanduanes, situată în sudul insulelor Luzon.

Greva lucrătorilor muni
cipali din Londra,18 care par- 
tlcipă aproximativ 60 000 de persoane, 
continuă de aproape trei săptămîni. 
Tratativele pentru reglementarea 
conflictului au fost întrerupte dato
rită refuzului autorităților de a sa
tisface revendicările greviștilor, care 
cer majorarea salariilor.

Președintele Pakistanu
lui, 8eneralul Yahya Khan, a sosit 
duminică la Cairo, într-o vizită ofi
cială. In aceeași zi, el a avut con
vorbiri cu președintele Republicii 
Arabe Unite. Anwar el Sadat, in le
gătură cu perspectivele relațiilor din
tre cele două țări și cu evoluția si
tuației din Orientul Apropiat

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Libia 
a acceptat cererile de demisie pre
zentate de doi membri ai săi, respec
tiv Abdel Moneim el Huni, vicepre
mier pentru problemele publice și 
ministru de interne, și Omar Ma- 
heishi, ministru al finanțelor și in
dustriei și procuror general — infor
mează agenția France Presse. S-a 
anunțat, de asemenea, că în baza unui 
decret promulgat de Consiliul Coman
damentului Revoluției, conducerea 
Ministerului de Interne a fost prelua
tă de Hueidi el HamidL

reia a fost dezbătută problema per
spectivelor economice ale țărilor 
membre ale asociației în lumina ac
tualelor tratative cu Piața comună au 
luat sfîrșit la Geneva. Participanții la 
sesiune și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu viitorul A.E.L.S. și cu 
rolul acestei organizații în cadrul 
unei Europe integrate, membrii co
mitetului pronunțîndu-se pentru men
ținerea actualului sistem al comerțu
lui liber promovat în cadrul A.E.L.S.

Poliția argentineană a 
arestat aproximativ 40 de
persoane, adePt>ai fostului pre-
ședinte Juan Peron, care au partici
pat la adunări și demonstrații. La 
Cordoba, unde au participat la aceste 
demonstrații peste 25 009 de persoane, 
s-au produs ciocniri între poliție și 
participanți. La Tucuman. poliția a 
folosit împotriva demonstranților 
bombe cu gaze lacrimogene.

Violente furtuni au izbuc
nit în sudul Italiei, unde nu 
plouase de mai multe săptămîni. 
Siracuza și alte localități învecinate 
sînt inundate parțial, iar cablurile de 
telecomunicații și electrice, deterio
rate. Magistrala Catania—Palermo 
este blocată pe mai multe porțiuni, 
iar cartierele mai joase ale orașului 
Trapani sint sub apă.

LA ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR
DIN PARLAMENTUL

Viața parlamentară franceză a a- 
tins in dezbaterile din 15 octombrie 
asupra politicii guvernului Cha
ban-Delmas punctul culminant al 
actualei sesiuni Așteptat cu interes, 
bilanțul pe care premierul francez 
avea să-l facă in fața Marii Adunări 
Naționale după un an de guvernare 
trebuia să ducă la acordarea sau la 
retragerea votului de încredere al 
parlamentului față de actualul gu
vern. După cum s-a anunțat, acest 
vot s-a concretizat in următoarele 
cifre : 382 de voturi pentru ; 89 
contra și 3 abțineri.

Acest vot s-a produs într-un con
text complicat și contradictoriu 
Campania electorală de la Bordeaux 
— văzută de unii ca un test politic 
pentru întreaga Franță — n-a fă
cut decît să consolideze poziția ma
jorității guvernamentale în schimb, 
la pasiv se înscriau acțiunile re
vendicative de la sfîrșitul verii, 
care dădeau prognoza unei toamne 
cu tendințe de „înfierbîntare". A- 
ceste tendințe sînt alimentate de o 
serie de fenomene acute — despre 
care scriu ziarele pariziene de stin
gă — în special discrepanta dintre 
ritmul de creștere a salariilor și 
urcarea prețurilor, scăderea pu
terii de cumpărare a francului 
Un lanț de greve a cuprins diferite 
domenii de activitate productive 
sau de servicii

Alta este situația în domeniul 
politicii externe. Realizarea unor 
contacte bilaterale, caracterizate 
prin contribuții de seamă la cauza 
înțelegerii și colaborării interna
ționale schimburile de delegații la 
cel mat înalt nivel, cum au fost vizi
ta președintelui Consiliului de Stat 
al României. Nicolae Ceaușescu. în

Franța și recenta vizită a președin
telui Pompidou în U.R.S.S., dezvol
tarea relațiilor cu țările socialiste 
au avut darul de a reconforta ce
rințele privind rolul pe care Franța 
îl poate avea in procesele pozitive 
din Europa, cit și în politica mon
dială, ceea ce are ecou in opinia 
publică.
Pe acest fundal, dezbaterile în

cepute joi în incinta palatului Bour- 
bonilor aveau să însemne un mo
ment important în viața politică 
franceză. Transmise in direct de

CORESPONDENTA DIN PA
RIS DE LA IOAN GRIGO- 

RESCU

televiziune, lucrările parlamentului 
francez s-au desfășurat pină noap
tea tirziu. Atenția deputaților s-a 
concentrat îndeosebi asupra ra
portului președintelui Consiliului 
de Miniștri și a planurilor ime
diate ale guvernului său in 
domeniul politicii interne. tn 
atunul începerii dezbaterilor, se
cretariatul cabinetului a pus la 
dispoziția tuturor deputaților un 
cvasibilanț al gestiunii guverna
mentale in care se recapitulau prin
cipalele măsuri formulate de pre- 
mierul Chaban-Delmas in declara
ția sa din IG septembrie 1969 și se 
expuneau directivele unui pro
gram de viitor Conform prognoze
lor lui Chaban-Delmas. care, evi
dent, nu s-au vrut decît optimiste, 
patru „obstacole esențiale" se opun 
astăzi progresului societății fran
ceze : dificultățile vieții citadine.

FRANCEZ
inegalitatea excesivă a condi
țiilor sociale, insuficiențele în- 
vățămîntului șt ale accesului la 
cultură, centralizarea sterilizantă a 
puterii la Paris Premierul francez 
a prezentat reformele unui program 
care să cuprindă : revizuirea învăță
mântului tehnic și a pregătirii pro
fesionale, o nouă lege funciară care 
să permită lupta împotriva specu
lațiilor terenurilor, modalități mai 
accesibile in rezolvarea dificilei 
probleme a locuințelor, realizarea 
cadrului în care să se poată afirma 
mai plenar rolul și atribuțiile fe
meii in societatea franceză con
temporană. Atit raportul cit și pla
nul de acțiune au fost supuse unei 
analize critice aprofundate din par
tea opoziției, in primul rind a stin- 
gii comuniste.

In aceste condiții, votul de încre
dere obținut, deși nu exprimă una
nimitatea, apare destul de reconfor- 
tant pentru actuala administrație 
franceză. A fost obținut un plus 
de 13 voturi fată de scrutinul par
lamentar care a sancționat decla
rația guvernamentală din septem
brie 1969 Observatorii consideră că, 
îndeosebi în domeniul extern, votul 
reconfirmă continuitatea politicii 
inițiate de generalul de Gaulle sub 
formula „Pace, Independență, Coo
perare" și care exprimă fidelitate 
țață de alianțe, cu sublinierea ne- 
integrării in organismele militare 
ale N.A TO . explorarea căilor de 
cooperare cu țările socialiste, o par
ticipare mai activă la soluționarea 
problemelor maiore actuale.

Observatorii consideră că rezul
tatele votului de învestitură obligă 
la acțiuni, a căror apreciere va de
pinde de eficienta lor.

De pretutindeni
109 etaje

Cea mal înaltă clădire din Statele 
Unite și, în același timp, din lume 
se află în curs de construcție la 
Chicago, scrie revista „Science & 
Vie". Ea va măsura 435 metri înăl
țime. depășind cu 60 de metri re
cordul deținut pină acum de „Em
pire State Building" din New York.

„Stears Tower", cum a fost bote
zat zgîrie-norul din Chicago, va 
avea 109 etaje șl va fi deservit de 
102 ascensoare și 16 escalatoare. La 
etajul 103, respectiv la 400 metri 
deasupra solului, va fi amenajată 
o terasă pentru amatorii dornici să 
admire peisajul înconjurător. Su
prafața totală a celor 109 niveluri va 
fi de 409 200 mp. ceea ce reprezintă 
cea mai mare suprafață locativă 
particulară din lume.

Statistică niponă
Conform unei statistici publicate 

nu de mult la Tokio, în Japonia 
unei femei ii revin în medie 2,09 
copii, în SU.A. 2,74. in R.F G. 2.43, 
Iar in Australia 2,96. Se consideră 
că dacă în Japonia natalitatea nu 
va crește, patria „vișinului înflorit" 
va deveni peste 30 de ani... țară a 
bătrînilor.

Autoanalizator
La o expoziție de aparate medi

cale deschisă in orașul vest-german 
Karlsruhe a fost prezentat un apa
rat pentru analizarea rapidă și mul
tilaterală a sîngelui, denumit 
„Auto-Analyzer". într-o oră. el poa
te analiza 50 de probe de singe, 
stabilind 25 de valori biochimice și 
hematologice. Iată cum funcționează 
acest laborator : proba de singe 
luată de la pacient trece, printr-un 
fascicul de tuburi capilare, tn ele
mentele componente ale aparatului.

unde este amestecată cu reagenți. 
Rezultatele reacțiilor sînt stabilite 
„calorimetric, spectrofotometric, 
termofotometric și tluorimetric" iar 
apoi măsurate prin absorbție ato
mică. Singele și serul sînt după a- 
ceea despărțite prin bule de aer și 
ele se scurg continuu, în ritm egal. 
La înregistrarea rezultatelor, valorile 
normale înăuntrul cărora ar trebui 
să evolueze curbele sînt desem
nate prin timpuri hașurate. în a- 
cest fel, devieri mai mari pot fi 
Imediat recunoscute, fie că e vorba 
de tulburări ale funcțiunii rinichi
lor, fie ale ficatului. Autoanalizato- 
rul este deservit numai de trei per
soane, față de 25. cite ar fi necesare 
pentru un număr egal de analize 
individuale executate după meto
dele convenționale.

Metamorfozele 
unui strop de apă

Apa care a trecut printr-un cimp 
magnetic își schimbă calitățile fizi- 
co-chimioe. Acest fapt a fost con
statat de un grup de oameni de 
știință sovietici in cursul unor ex
periențe recente, scrie revista 
„Vokrug Sveta" („în jurul lumii"). 
Studiind proprietățile apei care a 
fost în prealabil supusă acțiunii 
unui cimp electromagnetic, ei au 
constatat că aceasta și-a modificat 
densitatea, tensiunea 'superficială, 
conductibilitatea electrică. Conti- 
nuînd experiența, cercetătorii au 
studiat particularitățile așa-numitei 
ape unipolare — adică o apă care 
a trecut numai printr-unul din cei 
doi poli ai unui magnet. S-a con
statat astfel că, spre deosebire de 
apa bipolară, ea își păstrează parti
cularitățile dobîndite nu numai 2—3 
zile, ci pe o perioadă de cîteva 
săptămîni. S-a mai stabilit că apa 
unipolară adăugată în hrana ani
malelor duce la sporuri de natali
tate și de greutate.
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