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Proletari din toate tarile, unițî-vă I
La 11 octombrie

are loc înaugu-

rarea oficială

a Tîrgului 

internațional

București
Organizatorii Tîrgului in

ternational București anunță 
că deschiderea festivă a Tîr
gului va avea loc în dimi
neața zilei de 11 octombrie.

Desfășurarea propriu-zisă 
a Tîrgului are Ioc, așa cum 
s-a mai anunțat, între 13 și 
24 octombrie 1970.

UZINA 
DE PIESE 

AUTO-SIBIU

*

ITC .v.'.

>
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UN INDICATOR PRINCI
PAL AL SARCINILOR

LA ZI:

PREGĂ TIR EA

PRODUCȚIEI
TRIMESTRULUI I
AL ANULUI VIITOR

Prin unificarea uzinelor „Automecanica" ți „Elastic", mm Wseprârim a&tete V P a < (Tia 
de piese auto Sibiu) ia în prezent dimensiunile uneia dintre ode mai Mri mtete* «aoaic» afe ședbfafai 
iar prin profilul său devine colaboratoarea principală a întreprinderilor noatbe co^trnaome de Mtocrite- 
cule. Ea realizează 18 la sută din valoarea autocamionului greu aflat te «tedtee te l’aa dr aetecar 
mioane Brașov și un mare volum de piese pentru autoturismele „Dacie" p _!%■ MB". A/teai Mb-e 
febrilă dezvoltare și modernizare, în deplin consens cu amplificarea wriUe^r pe it temrayte.
U.P.A.S. respiră aer de șantier. In ultimii doi ani s-au investit aici 5 ateoa tei T«a» Ari* am tmm- 
mînd mii de metri patrați, un modern grup școlar cu o.mie de deci, rite *Mte ■*4r,*~*r ^atteritec" 
dimensiunile și personalitatea uzinei. Pînă în 1975 numărul seiariatdor rii te ca dubte.

Discuția cu directorul, tovarășul inginer Pavel Ltda, am avut-o mm riteva zie. te teeepatri riS- 
mului trimestru al anului curent, ultimul trimestru al actarieim ctecteri. Aa tetzat dbect te aabiectri 
care ne interesa.

tLEVI PE

RECOLTEI
pe t-ei 

toți indicatorii. 
sectoarele uzinei

ÎN OBIECTIV- 
RECOLTA

ANULUI 1970

și în vecinătatea Țuicii, de la 
Ostrov la Casimcea, de la pod
goriile Niculițelului la vechea 
cetate a Heracleei, brigăzile de 
elevi și-au semnat, cu destulă 
consistență, actul de participare 
la mult dezbătută campanie de 
toamnă. „Tichiile albastre" — 
cum i-a numit pe școlari bătrî- 
nul pescar Igor Bradu din Os
trov, care mi-a mărturisit că, de 
fiecare dată, la venirea lor, se 
simte cu cîțiva ani mai tînăr — 
au lucrat mai ales la recoltatul 
porumbului și în vii.

M-am oprit în cursul acestui 
itinerar dobrogean în cîteva u- 
nități principale din județ. Re
zultate și aspecte deosebite, spe
cifice inițiativelor U.T.C. locale, 
am întîlnit la Traian, Casimcea, 
Baia. La I.A.S. Casimcea, de 
pildă, lucrează peste 200 de e- 
ItîVi de la liceul din Sulina. care 
au contribuit pînă acum la re
coltatul porumbului de pe 250 
hectare realizînd și un beneficiu 
(peste acoperirea cheltuielilor de 
cazare și masă) de 7 000 lei. Se 
lucra în condiții dificile. In lan, 
batea, după expresia profesorului 
Vasile Crețu, un vînt „de Saha
ra", uscat, iute, prăfos. Din cînd 
în cînd elevii se opreau 
cru pentru a-și feri ochii 
o rafală mai violentă. Și 
fiecare zi înseamnă aici
înainte. Una din explicații: co
laborarea dintre uteciști și con
ducerea unității, permanenta 
preocupare pentru asigurarea 
unui front de lucru unitar, nor
marea judicioasă a eforturilor. 
Desigur că munca este stimula
tă aici și de perspectiva serilor 
distractive, organizate de comi
tetul U.T.C. pe liceu cu spriji
nul conducerii I.A.S.: „Masa este 
bună, condițiile de dormit ase-

— Ca etapă finală a efortu
rilor de un an de zile, trimes?-:.! 
IV va aduce desigur pe masa 
de lucru un „vraf" de proble
me. V-am ruga să vă referiți la 
cea mai stringentă.

— Pentru noi, pentru colecti
vul nostru, acum, în trimestrul IV, 
cea mai stringentă este proble
ma... trimestrului I—1971. Să 
mă explic. Am îndeplinit și de
pășit obligațiile noastre 
trimestre la 
Activitatea în
este bine organizată și realiza
rea sarcinilor pe acest trimestru 
nu ne dă bătaie de cap. Dar 
ceea ce ne mobilizează eforturi
le, întreaga noastră capacitate, 
întreg potențialul este aducerea 
in actualitatea imediată a sarci
nilor trimestrului I, crearea ca
drului optim, material și uman, 
pentru realizarea lor. Pentru că 
prin volumul și calitatea produc
ției planificate, vom face un salt 
substanțial față de acest tri
mestru. Este suficient să vă spun 
că va trebui să realizăm o pro
ducție cu 250 milioane lei mat 
mare. Această cifră spune totuL

ROMULUS LAL
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Gheorghe Maurer

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România comunică faptul că to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a suferit în seara zilei de 
5 octombrie a.c. un accident de 
automobil.

Ministerul Sănătății informează 
că tovarășul Ion Gheorghe

Maurer a prezentat o stare de șoc 
ca urmare a unui poli traumatism, 
în urma tratamentului adminis
trat de urgență de către un larg 
colectiv de specialiști cu înaltă 
calificare profesională din țară și 
din străinătate, starea de șoc este 
în curs de ameliorare. Suprave
gherea medicală continuă în 
scopul preîntîmpinării unor even
tuale complicații.

din lu
de cite 
totuși, 

un pas

- Y

Interviu acordat de președintele 
Consiliului de Stat al

V

Republicii Socialiste România,
NICOLAE CEAUSESCU,

corespondentului diplomatic șef al

TINEREȚE,
EDUCAȚIE,

ANDREI BtRSAN

(Continuare in pag. a lll-a)

Cred că unăoii noi, femeile, 
avem nostalgii pentru epoci de 
mult apuse în care sub ferestrele 
noastre se cîntau serenade, cînd 
Rutj-blas-i suspinau în umbră, 
cînd cavaleri galanți și roman
tici se dădeau în vînt după un 
zîmbet al nostru, cînd singura 
noastră preocupare era propria-ne 
frumusețe. Mai știu și eu pen
tru ce avem nostalgii P Mai știu 
eu dacă mai îndrăznim să le a-

companiei de presă „Hearst“ din S.U.A '•ț
M

John P. Wallach
După ew» s-o moi anunțai, in ziua de 1 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu el 

primit pe ziaristei^americon John Wallach, corespondent diplomatic-șef al companiei de 
presă -Hearst*, căruia i-a ocordat un interviu. Publicăm în numărul de astăzi textul in
ternatei.

Relatări ample ale răspunsurilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ziaristului ame
rican. au foit publicate în ziarele „The News American", Baltimore, statul Maryland; „Boston 
■ e:c-=-i-e-rc- Boston s‘o‘.i Massachusetts ; „Los Angeles Herald Examiner", Los Ange
les. statul CaMormc: „San Francisco Examiner", San Francisco, statul California; „Knic
kerbocker News*. Albany-Troy, statul Nev/ York; „Albany Times Union", Albany, statul 

Post-lnteligencer",Nrw York; .Son Antonio Light", San Antonio, statui Texas; 
xuiik, STQTwi rvasningron.

ÎNTREBARE:
Cum aprecieri dumneavoas

tră evoluția relațiilor dintre 
Statele Unite și România de 
1a vizita președintelui Nixon 
fâectă la București *

RASPVNS :
Vizita președintelui Nixon 

ta România și convorbirile pe 
care le-am avut cu acest pri
lej au constituit un moment 
important ia evoluția relații
lor dintre Statele Unite ale 
Americii și România Desigur, 
țările noastre au regimuri so
ciale diferite: schimburile cu 
S.U A- se încadrează In con
textul politicii generale a 
Românie: de dezvoltare a re
lațiilor cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, 
pe baza egalității depline în 
drepturi, a respectări: inde
pendenței și suveranității na
ționale. a neamestecului în 
treburile interne și. desigur, a 
avantajului reciproc.

După vizita președintelui 
Nixon ir. România, relațiile 
in tre țările noastre au cunos
cut un progres, dar trebuie să 
menționez că aresta este încă 
redus, nu se situează la nive
lul posibilităților și al dorin- 
•ei noastre de a dezvolta legă
turile economice și tehnico- 
științifice cu S.U.A. Consider 

dezvoltarea relațiilor din
tre România și S.U.A. este în 
avantajul ambelor state și, în 
același timp, corespunde cau
ze1 destinderii și colaborării 
internaționale. Pentru a se a- 
sigtira un progres mai susținut 
acestor relații este necesar, 
după părerea mea. să fie în
lăturate unele restricții, atit 
in ce privește exportul S.U-A.

în țara noastră, cît și impor
tul din România. Intre altele, 
am în vedere și necesitatea 
soluționării problemei clauzei 
națiunii celei mai favorizate 
și alte măsuri menite să con
tribuie la evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-americane.

Am avut recent o convorbi
re cu un grup de senatori și 
deputați ai Camerei Repre
zentanților din S.U.A. Am 
rămas plăcut impresionat 
în fața faptului că toți s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea 
relațiilor cu România.

Doresc să-mi exprim con
vingerea că se vor crea noi 
posibilități pentru extinderea 
colaborării — pe tărîmul eco
nomiei, tehnicii, științei — 
dintre România și Statele Uni
te a>e Americii. Aceasta va 
contribui la întărirea prieteni
ei dintre popoarele noastre și, 
totodată, 
în viața 
laborării 
state.

ia cauza promovării 
internațională a co

și cooperării între

ÎNTREBARE:
Evenimentele recente din 

Orientul Apropiat au afectat 
progresele spre conferința eu
ropeană a securității ? inten
ționează România să între
prindă noi inițiative pentru a 
ajuta astfel conferința să de
vină o realitate ? Ajută trata
tele bilaterale încheiate cu 
succes, cum este cel recent 
semnat între Uniunea Sovieti
că și Republica Federală a 
Germaniei, la netezirea dru
mului care duce spre o con
ferință a securității ?

RĂSPUNS:
După cum este cunoscut, în 

ultimul timp au avut loc o se-

„Seattle

rie de 
dus la
Orientul Apropiat. Continuă, 
de asemenea, războiul în Indo
china, se mențin și alte con
flicte. Toate acestea exercită 
influență negativă asupra vie
ții politice pe toate continen
tele. In lumea de astăzi pacea 
este indivizibilă și, într-o for
mă sau alta, existența focare
lor de încordare sau de război 
într-o parte a globului anga
jează întregul climat interna
țional, influențează asupra 
tuturor popoarelor- De aceea, 
România este interesată să se 
ajungă grabnic la încetarea 
războaielor de care am vorbit, 
la stingerea focarelor de în
cordare, Ia restabilirea păcii 
în zonele respective, pornin- 
du-se de la necesitatea respec
tării dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară.

în ce privește Europa, pot 
spune că tocmai focarele de 
încordare și conflicte existen
te determină statele europene 
să depună o activitate susți
nută pentru înfăptuirea secu
rității pe continentul nostru. 
Europa a cunoscut în prima 
.jumătate a acestui secol două 
războaie nimicitoare și știm 
cu totii ce daune mari au a- 
dus ele dezvoltării fiecărei na
țiuni. Apreciem că există con
diții favorabile pentru a se a- 
junge Ia realizarea unei con
ferințe â statelor europene, 
menită să deschidă calea spre 
noi progrese în înfăptuirea 
securității pe continent, spre 
instaurarea unor relații noi 
intre state, care să excludă 
folosirea forței sau amenința

evenimente, care au 
agravarea situației din

(Continuare în pag. a V-a)

[RELAȚIA GAZDĂ — OASPETE^

Vorba bună nu costă
bani, atrage în

schimb cumpărătorii
Cititorul reține, credem, din 

articolele precedente, observa
ția ziarului privind unele lacune 
sesizate în etica lucrătorului din 
comerț (în cazul nostru, din u- 
nitățile alimentare, Gostat și 
I.L.F.) — în mod deosebit în 
etica lucrătorului tînăr. Și dacă

Ii propunem, în continuare, să 
parcurgem împreună cîteva e- 
xemple, o facem numai în inten
ția de-a sublinia gravitatea unor 
astfel de deficiențe, din ce în 
ce mai frecvente, de-a lăsa* să 
se înțeleagă limpede faptul că 
situația a devenit cronică — și

ambianța 
o tină- 
a cărei 
față de 
dreptul

FEMINITATEA
o problemă contemporană?

vem, copleșite de spiritul lucid, 
obositor de exact al epocii, anti- 
romantic, geometric în modă, 
cibernetic în principiile de viață, 
hiper-tehnicist în cotidian ?

A fost un exod spre tehnică al 
femeilor ? A fost probabil, în- 
trucît statisticile de acum 15 ani 
recunosc că din numărul total al 
candidaților la facultățile tehnice 
41 la sută erau fete. Ne mai a- 
mintim de femeile-tractoriști, la- 
minoriști, macaragii și mai știu 
eu ce mașiniste care ne-au dat, 
pentru o vreme, sentimentul că

avem, fără nici o discuție, ace
leași drepturi cu bărbații, că pu
tem aspira spre aceleași meserii 
dure, musculoase care ne mat 
transformau — doamne, ce pă
cat — în femei nefeminine, sub
jugate total ideii în sine... Apoi, 
cu anii, am învățat să discernem, 
căci numărăm acum numai 18 la 
sută din efectivul studenților de 
la institutele tehnice... Da, este 
un procent acceptabil, onorabil 
aș putea spune, căci temerarele 
adolescente care se bat cu băie-

ții pentru a dovedi că au o in
teligență tot atit de bine dotată 
spre matematică, fizică, ciberne
tică sau construcții ne reprezintă 
cu cinste și, după cum mărturi
sea un interlocutor al meu, este 
o plăcere să lucrezi cu ele, se
rioase, răspunzătoare, bune spe
cialiste cum sînt...

— Ai o meserie nefeminină, 
Mihaela Iliescu ?

G. E.

se impun neîntîrziate măsuri.
La Alimentara nr. 193 din Plo

iești — un magazin binecunos
cut. care desface zilnic produse 
în valoare de circa 50 000 lei — 
nota discordantă cu
generală o face tocmai 
ră : Eugenia Stănică, 
atitudine necuviincioasă 
cumpărători este de-a
revoltătoare. Cu aceeași atitu
dine ești întîmpinat și la unita, 
tea nr. 90, mezeluri-brînzeturi, 
din Mihai Bravu — București, 
dialogul susținindu-1 cu „virtuo
zitate” tînăra vînzătoare Elena 
Merindea. Cînd asemenea cu
vinte îți vin și de după niște 
halate murdare (Mariana Crețu, 
absolventă a promoției Î970, 
Autoservirea nr. 25-București) 
cînd, în sfîrșit, aceeași vîrsfă tî- 
nără (Cristina Bărbuceanu, uni. 
tatea nr. 9n) își sprijină, sub 
privirile tale, pantofii obosiți de 
praf pe bucățile de salam proas, 
păt sosite — este clar pentru 
oricine că paharul răbdării se 
umple pînă Ia ultima picătură. 
Lucrurile ajung pînă acolo, încît 
obrăznicia devine regulă de

LIDIA POPESCU 
VERA RADU

I. ANDREI

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare in pag. a V-a)

TABLETA
de GEORGE IVAȘCU

VECHE de cînd însăși jurnalistica, numai că între timp 
uitată și apoi iarăși reluată, tableta înflorește astăzi in 
presa noastră, slujită de atîtea condeie talentate. In presa 
dintre cele două războaie, ea a fost cultivată cu predilec
ție de Nicolae lorga în „Neamul românesc", care nu apă
rea fără tableta-editorial a prodigiosului său director. 
Memorabile au rămas articolele lui lorga din epoca re
tragerii, în 1917, la lași, unde marele patriot își scria 
zilnic mesajul său de istoric vizionar si de înflăcărat ar
tist al cuvîntului. N. D. Cocea, Gala Galaction, Constan
tin Graur, Tudor Teodorescu-Braniște, Ion Vinea, Cezar 
Petrescu, Ion Pas, Demostene Botez, deși nu sistematic, 
au preferat adeseori această modalitate publicistică.

Ea implică fie o deosebită concentrare pe o aceeași 
Jdee, pe un același subiect, fie dimpotrivă, un soi de 
causerie pe un portativ mai larg, dar mai totdeauna cu 
o rotunjire finală, cu o volută stilistică de amprentă per
sonală.

Cu aspectul de eseu sau de confesiune lirică, de rela
tare a unei călătorii sau de comentariu asupra unei pro
bleme, de interferență autobiografică sau de incursiune 
enciclopedistâ în istoria nenumăratelor domenii ale spi
ritului uman, o tabletă e un micro-spectacol intelectual, 
și, așa cum se poate vorbi de „cultura unui spectacol", 
se poate, trebuie să se poată vorbi și de cultura unui 
articol de ziar, de revistă: cu atit mai pertinent, în 
această privință, cu cît el se desfășoară în dimensiuni 
dinadins restrînse, într-un cadru dinainte fixat. Deci nu 
numai inedit dar și bogăție de conținut, plus talentul, 
regia micii înscenări compoziționale și, de rigoare, vir
tuozitatea stilistică, pregnanța vocabularului, ritmul în 
frază, succesiunea secvențelor...

Un veritabil maestru al artei tabletei a fost Tudor Ar- 
ghezi. In „Bilete de papagal" din anir 1928 și 1929, în 
„Vremea" și în „Informația zilei", în timpul războiului 
(celebrul pamflet „Baroane" din septembrie 1943 e o „ta
bletă"), în sfîrșit în „Contemporanul" deceniilor 6—7, au
torul Cuvintelor potrivite a creat o întreagă literatură a 
„tabletelor", ele intrînd în istoria operei sale cu o de
plină valabilitate estetică.

Cel care i-a succedat lui Arghezi ca desăvîrșit artist 
al tabletei este Geo Bogza. Colțul său din dreapta titlu
lui revistei „Contemporanul" a devenit pentru mii și mii 
de cititori o bucurie săptămînală a artei publicistice ro
mânești. In mai mare măsură decît ilustrul său înaintaș 
— de altfel autorul Cărții Oltului a cultivat genul și con
comitent cu autorul Cîntărîi Omului —, Geo Bogza con
feră acestor izbînde ale scrisului său o gravitate morală, 
o etică a răspunderii umane ale cărei trepte 
de catedrală invită la meditație profundă, la confrun
tări de conștiință. Am putea spune că, în consecvența 
succesiunii lor și în elevația lor umanistă, autorul sinte
tizează însăși demnitatea scrisului dăruit la modul jur
nalistic.

Solicitînd talent si ingenuitate, economie în construc
ție și exprimare, o arhitectură de bijutier, tableta îmbo
gățește publicistica actuală cu o virtute profesională as- 
pirînd la exemplaritate.

Un generator de cultură.
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la Festival. Moment de con
fruntare șt de emulație, consem
nat în aula „Eminescu" a celei 
mai vechi Universități din țară.

între timp de la Hlrlău au 
sosit primele vești. Șl a fost 
seară, și a fost dimineață ; ziua 
a treia.

NICOLAE BALTAG

FHatehe
din Poiana Brașov, care va func
ționa zilnic pentru public și an
trenamentele sportive de perfor
manță.

A.V.

SI A FOST SEARĂ, Șl 
Ă FOST DIMINEAȚĂ...

Mai întii a fost dimineață în 
Țicău. Dar pe măsură ce se 
desfășura pelerinajul la Boj
deuca lui Creangă. în fantezia 
noastră cădea seara. Nevăzută, 
amintirea marelui povestitor, 
revenea printre noi șpre a ne 
restitui copilăria. Căci „Aminti
rile din copilărie" fuseseră scri
se aici, la îndemnul lui Emi- 
neseu. Și tot de aici pornise în 
lume și in literatură „Harap 
Alb", prințuj cutezanței și al 
candorii. La gura sobei, cîteva 
flăcări albastre îi mai oglin
deau încă privirile mirate și 
triste. Dar seara imaginară a- 
vea să sfirșească in șagă. „Cati- 
heții de la Humulești" prelu
crarea lui I. I. Mironescu avea 
să seducă in interpretarea unui 
grup de actori ieșeni altfel sen
sibilitatea noastră : prin șotiile 
flăcăilor mai înclinați către 
farmecele frumoasei crîșmărițe 
decît către ceaslov. Și, fără în
doială. prin limba unică și in
traductibilă a marelui humuleșy 
tean, preluarea originalului și 
transpusă ca atare în piesă. 
Limba în care . Moldova se re
cunoaște plenar și își'recunoaște 
geniul. Desigur, nu numai Mol
dova de ieri, ei și cea de 
azi. Meritoriu și ’ pelerinajul 
de marți,, de la care nu 
ău. lipsit poeții ieșeni, poeții 
'invitați la Festival și co
piii. Iar în mijlocul lor, ca de 
atitea ori în cadrul manifestă
rilor culturale ale actualei 
ediții, s-a aflat iarăși tovarășul 
Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist 
Român, prim secretar al Comi
tetului județean de Partid Iași.

Gestul de pietate de la Ți
cău. continuat la cimitirul ,.E- 
ternitatea". locul unde imaginea 
multor Scriitori s-a confundat 
cu partea nevăzută a existenței 
lor. A fost mai întii — copiii au 
cerut — mormintul lui Crean
gă. A urmat vizita Ia modestul 
monument de lemn al Otiliei 
Cazimir, unde pioniera Cloțan 
Constanța â recitat poezia 
..Cintec pentru patrie". Lacrima 
bătrlnului poet Franyo Zoltan, 
laureatul premiului „Herder", și 
traducătorul în limba germană 
și maghiară al multora dintre 
artiștii cu nume săpate în pia
tră. acuțn erau adresate unor 
scriitori de talent și unor prie
teni de altădată. George Topir- 
ceanu. Mihai Codreanu — chi
puri iubite de toți cititorii, au 
căpătat un contur mai distinct 
in caldele evocări și în amin
tirile poetului George Lesnea. 
..Noi n-am venit aici ca să 
plingem. Ci să omagiem pe 
marii creatori de frumos și să 
le urmăm exemplul" a declarat 
poetul ieșean, fostul colabora
tor și prieten al multora dintre 
artiștii care nu mai sint. Bu
chete de flori și cuvinte de 
prețuire au mai fost depuse și 
la mormintele altor, spirite stră
lucite. apuse aici : Mihail Ko- 
gălniceanu, Dimifrie Anghsl, V. 
Conta. D. GUsti. Barbu Dela- 
vrancea, Nicu Gane, N. Beldi- 
ceanu. Gavril Muzicescu șf alții. 
La întoarecere, seara, imaginea 
se destrăfnase : scriitorii, tul
burați o clipă, reintraseră în 
eternitate.

Programul de după amiază a 
obligat iarăși pe participanții 
la Festival să opteze : pentru 
întilnirea cu membrii cenaclu
lui literar dhi Hiflău sau pen
tru recitalul muzical al celui 
mai talentat „menestrel" de azi, 
actorul Tudor Gheorghe (Cra
iova). Suspendată pentru cîteva 
Ore, seara iscată la Țicău, re
venea- melodioasă, în glasul ă- 
ctestui, totodată, modern și de
modat trubadur. O seară me
lancolică. luminată de raze so
nore. prelinse parcă din lună si 
închinate ei. Ei. și tuturor crea
torilor de frumos care și-au gă
sit in Tudor Gheorghe un mi
nunat interpret.

In rest, se mai cere consem
nată întilnirea studenților Uni
versității „Al. Ioan Cuza" d.'iț 
Iâși, cu poeții din țară invitați

NOI UTILIZĂRI ALE 
P.V.C.

După o rețetă tehnică elabo
rată în colaborare cu ICECHIM, 
Uzina de prelucrări mase plas
tice din Iași a început produce
rea de tuburi plastifiate, tran
sparente din P.V.C. -— care pînă 
acum se importau. Avînd o 
mare rezistență la coroziune tu
burile vor fi întrebuințate la 
racorduri și corfHuCte de ali
mentare la motoarele tractoa
relor și la instalațiile petroliere.

în faza de omologare se află 
„profilele plastifiate din P.V.C.", 
folosite la marcarea conduc
torilor electrici. Avînd în ve
dere faptul că pînă acum a- 
ceste profile se confecționau din 
metal, prin introducerea mate
rialelor plastice se realizează im
portante economii. Totodată, a- 
cestea din urmă sînt mai rezis
tente la o serie de solvenți, acizi 
și alte substanțe chimice.

PENTRU BUCĂTĂRIA 
DV.

Mirosul specific preparatelor 
culinare pregătite în bucătărie, 
devine de multe ori supărător prin 
persistența sa. Eliminarea acestui 
inconvenient a preocupat pe 
Ovidiu Bizim de Ia Institutul de 
cercetare și proiectare pentru 
industria electrotehnică, care a 
conceput și proiectat o hotă 
de bupătărie care se amplasează 
deasupra plitei unde cu ajuto
rul unui ventilator electric se 
aspiră aerul din1 încăpere care 
este trecut prin două trepte de 
filtrare ce rețin mirosurile, umi
ditatea, fumul etc. Astfel rege
nerat, aerul este reintrodus în 
bucătărie. De remarcat că hota, 
prevăzută cu un bec de ilumi
nare deasupra plitei, funcțio
nează cu un consum de energie 
electrică aproape neglijabil. Pre
zentată într-o casetă din tablă 
emailată și P.V.C., acest auxiliar 
casnic va deveni în curînd utilă 
tuturor gospodinelor.

I. V.

Inițiative ,

CONSERVATORUL DE 
LA GHIMBAV

Din inițiativa Laboratorului 
județean Brașov pentru cerce
tarea problemelor culturale de 
masă care iși desfășoară activi
tatea pe lingă -Comitetul jude
țean pentru cultură și artă a 
avut loc la Ghimbav, duminică 
4 octombrie, deschiderea unui 
Conservator popular sătesc, pri
mul de acest fel din județ și din 
țară. S-a ales această localitate 
deoarece aici există de multă- 
vreme o serie de formații artis
tice renumite frecventate de 150 
de tineri iubitori ai muzicii ce 
au reprezentat județul Brașov 
la o serie de festivaluri națio
nale și internaționale situîndu-.sa 
la loc de frunte. Cei 40 de 
cursanți cit reunește in prezent 
..conservatorul'1, au dat examen 
de admitere. în bună regulă, și 
urmează să-și aleagă dintre 
cele trei secții, acordeon, canto 
și instrumente de fanfară, spe
cializarea dorită.

ADINA VELEA

TINERI!
Participați la ac

țiunea de culegere a
măceșelor. Valorifi-
cîndu-le prin unități
le Coooeratiei de
consum, obțineți ve- 
nituri importante.

în raoort de cali
tatea măceșelor ou-
te*i ' •'rimi pînă la
1.50 tei'kg.

O COLECȚIE DE 
BARAJE în memoriam

Inginerul hidroenergetic loan 
Sahinian din Rm. Vilcea este 
unul dintre cei mai originali 
colecționari filatelici. El pose
dă printre altele O colecție ine
dită de mărci înfățișind cele 
mai mari și mai importante 
construcții de baraje hidroener
getice din lume. Despre fie
care, tinârul inginer cunoaște 
in amănunt datele de construe-; 
ție și anumite evenimente mai 
importante. Pasiunea profesio
nală de constructor și cu aceea 
de colecționar — de baraje — 
s-au întîlnit fericit, ambele răs
plătesc din plin străduința tî- 
nărului inginer.

rnndZi senină de ti 
Foto : PATEL TTNJALA

O CASĂ DE CULTURĂ 
LA ORADEA...

în parcul din Oradea au fost 
scoase scheîeie de lucru de pe 
zidurile unui important edificiu 
public. Casa de cultură, care o- 
cupă o suprafață de 5 300 m.p. 
Edificiul cultural este dotat cu 2 
săli de spectacole dispuse în am
fiteatru, săli pentru diferite 
cercuri, un club, sală de lectură 
cu bibliotecă. Cheltuielile de 
construcție și" finisare se ridică 
pină în prezent ta 13 milioane lei.

L. MARC

...SI UN CLUB LA 
MOTRU

Au fost excavați primii metri 
cubi la una dintre construcțiile 
orașului minier Motru ; clubul 
muncitoresc prevăzut cu o sală 
de spectacole, o sală pentru cine- 
club, arte plastice, bibliotecă, 
jocuri distractive. La lucrările 
unde participă salariați ai 
ploatărilor miniere elevi ai 
ceului teoretic și ai Grupului 
Iar minier din localitate, se
depune ore de muncă patriotică 
în valoare de 400 000 lei.

ex-
li-

șco-
vor

V. CRĂCIUN

PATINOARUL 
ARTIFICIAL ALPIN

La Poiana Brașov au început 
sporturile de iarnă. Numeroși tu
riști au participat duminică la 
deschiderea patinoarului artificial

GHEORGHE DOJA
500 DE ANI

Duminică in satul Da'nic. din 
județul Covasna a avut loc. o 
festivitate prin eare cim’rml 
cultural din localitate a primit 
denumirea de „Gheorghe Doja". 
Conducătorul marelii* * 
țărănesc de la 1514 din Transil
vania. s-a născut, acum 500 «ie 
ani. în a este locuri. La festi
vitate a luat va vin tul prof. La- 
jos Sylvester, președintele Co
mitetului județean pentru cul
tură și artă după care a ui 
un program cultural 
din lucrări muzicale 
lui Gheorghe Doja sus 
artiștii din Tg. Mureș.

Azi

de

FLUORIZAREA APEI
o metoda generala 
pentru prevenirea cari
ei dentare
Interviu eu

Dr. GH. VRABIE.
medic tpemahrt stomatolog

Recent la București s-au în
cheiat lucrările cetei de—a 58—a 

> a Federației 
țtonale. Cu acest 

ptilej dr. Gheorrhe Vrabie — 
cu multă amabilitate ne-a re
latat citeva date privind obiec
tivul acestei mari Întruniri 
științifice.

— F.D.I. este cea mal vastă 
o-;-.nizație medicală internațio
nală. cii o vechime șl amploare 

ste depășită doar de 
roșie" internațională.

sesiuni a: 
dentare in;

dentare, aceata fiind primul 
simptom al maladiilor dentare 
se preconizează meloda T_
zării apei, procedeu practicat pe 
scară largă in unele țări ca El
veția. Anglia, Franța, Suedia, 
America, și. parțial. în țara 
noastră (la Tg. Mureș). Progra
mul științific al recentei sesiuni, 
la care au luat parte peste 2 000 
de participant! din 62 
a fost alcătuit dintr-o 
comunicări și referate 
studii de histologie.

fluori-

de țări 
serie de 
privind 

_ genetică, 
ergonomie, noi metode de prac
tică dentară etc. La aceste dez
bateri au participat, cu refera
te și comunicări, o serie de spe- 
ctahști ai școlii românești de 
stomatologie. Astfel, în mod 
deosebit, au stîrnit interesul in
tervențiile prof. univ. Valerian 
Pepeseu. decanul Facultății de 
stomatologie, prof. Nicolae Du- 
țescu, prof. I. Costa, prof. N. 
Baba etc. Viitoarea sesiune s 
F.D.I. va avea loc la Munchen, 
iar peste doi ani in Mexico.

I. M.

1

CRONICA TEATRALĂ

• ee VIGILENȚA LUI 
MIRCEA IORDACHE. Intr-o 
vreme, noaptea, in secțiile 
Uzinelor ..Electroputere” din 
Craieva se spărgeau dulapu
rile 
bieete. 
rămină 
seară, 
de ani), 
moaiaj-celule, 
in fabrică hotăni

furiadu-se diverse »- 
A uterul izbutea să 
necunoscut. latr-o 

Mircea lordache (20 
muncitor in atelieral 

s-a reîntors 
I să-l pin 

deaseă pe hoț. Și l-a sur
prins in apropierea depozi
tului de cabluri. Vârin- 
da-se iacaitit. acesta a ama
rat pachetul ia care se aflau 
11 piese de cupru și a luat-o 
la (agă. A daua zi. lordache 
a trecut din secție in secție 
pini l-a identificat pe vizi- 
ta ierul nocturn : era Ion Ju- 
șastru <tS aai) sudor ia sec
ția coastmeții metalice a fa
bricii L.D.E. El a fost trimis 
ia judecată.

• •• DIN NOU PE BAN
CA ACLZAȚILOR. Aurelia 
Drăcaleț. absolventă a li

ar fi putut să-și eiș- 
lige existența cinstit. Și to-

î Fi

mo-neni cina :n iun

bol ile dentare au cupi
Eui opei. și Americii d
in proporție de 90 la
C€Si: fenomen, nu lips
portanță care sftr:iești
rarie în lumea meri

OMS. 
rina ță: 
te Nord 
SUtă. 

>it de i 
e ingrijo- 
lă estte le

ga’ de faptul câ omenirea con
sumă din ce în ce ma: multe 
„alimente moi", preparate după 
rețetare rafinate in care se 
constată utilizarea excesivă a 
dulciurilor — mal ales „intre 
mese". Aceste fenomene sint 
auxiliare binefacerilor ciyi'.i»?- 
ției. dar pot fi prevenite la 
timp printr-o profilaxie spe
cială practicată pe seară largă. 
Școala stomatologică românees- 
că care a impus în știința sto- 
matologică valoroase tradiții, 
practică cu mult succes, pentru 
depistarea ți tratarea maladiilor, 
dispensarizarea In masă a tutu
ror virstelor școlare, exercită 
controlul periodic de mată la 
cabinetele stomatologice din 
întreprinderi, policlinici speciale 
etc. Pentru prevenirea cariei

A apărut 
REVISTA DE FILOZOFIE 

NR. 9/1970 
Din SUMAR :

CONSTANTIN VLAD, Revo
luția științifică-tehnică. 
determinismul și conduce
rea vieții sociale.

ANETA BLSVIOC, Aspecte 
teoretice și metodologice 
ale categoriei „societate 
socialistă multilateral dez
voltată".

PANTF.I.IMON GOLC, Omul 
și procesele psihice in 
perspectiva psihologiei so
ciale.

FLORICA NEAGOE, 
cedente 
gelian : 
Fichte.
Revista

brîiile :
PINII DESPRE CĂRȚI, CF.R- 
CETAREA CRITICĂ A IS
TORIEI FILOZOFIEI KO- 
M.ĂNEȘTI, PAGINI DIN IS
TORIA RELIGIILOR. CRI- 

| TICA Șl BIBLIOGRAFIE,
VIAȚA ȘTIINȚIFICA.

ale conceptului 
dialectica

Ante- 
he- 
iui

mai cuprinde 
COMUNICĂRI.

ru-
O-

lași a preferat să fure. Con
damnată o dată pentru de- I 
lapidare s-a încadrat, după 
eliberare, la Fabrica de con
fecții din Craiova. Profitind I 
de absența colegelor a furat : 
un balonseid. altădată o ‘ 
umbrelă— Fără să-și faeă 
probleme a ajustat imper- 
meabilul și a început să-l r 
poarte. Bineînțeles, a fost , 
ușor depistată și acum este 
judecată din nou, ea reeidi- ‘ 
viată.

• ••CE FACE A PAZA 1-X 
TIMPVL 
de mobilă 
„Bobilna" 
miliția asupra 
accesorii de 
din import1 
teci de mii de Iți. Era vorba 
de tăblii ‘Fp intarzi pentru , 
vitrine. Cercetările au des
coperii 19 tăblii ta loan 
Totnșa și V. Tivadâr, tim- 
plari in secția respectivă,’ 
alte ?7 de tăblii la Marton 
Sandor. La alți 5 lucrători 
din secție s-au mai descope
rit plnză de șlefuit, hirtie 
stielată. etajere, uși pentru 
dulăpașele mașinilor de cu
sut și alte articole de fero
nerie. în fața unor asemenea 
cantități scoase...................  *
nu po(i să nu 
Cu ce se ocupă

••• NOROC 
Fiind in stare de 
și avînd de făcut un drum 
pina in satul Husasău, me
canicul agricol Teodor Ciu- 
ciu, (22 ani) care nu avea 
permis de conducere, a fu
rat un tractor de la I.M.A. 
Oșorhei și a pornit la drum. 
Tractorul avea atașat și un 
disc. Norocul lui T. C„ care 
la podul peste Crișul Repede, 
in satul Fughiu a rupt ba
lustrada și a rămas agățat 
cu tractorul... in disc. T. C. 
s-a trezit de-a binelea in fața 
isprăvii și a luat-o la fugă 
peste cimp. Dar a fost prins 
de săteni.

ACESTA? Secția 
a tBlreprinderii 

din Dej a sesizat 
■ pra iurlului unor

mobilier aduse 
ia valoare de

din fabrică 
te intrebi : 
paza acolo ?

CL’ DISCUL, 
ebrietate

i

Mulțumit de ascuțișul pie
sei sale — stilet aruncat cu 
furie șl dezgust în inima mu
cegaiului — Maiakovski îi 
condiționa însă succesul de 
existența unui regizor „care 
să știe sâ se avlnte". Și anu
me „să se avînte strașnic, pu
terea de influență a acestei 
comedii puțind fi inzecită (sau 
anihilată) de actori, decora
tori, tehnicieni, muzicanți". 
„De fapt sînt sigur că se va 
avinta strașnic" scria Maia
kovski, cunoscindu-și forja 
ideilor și fascinația lor pen
tru artist. Și poate pentru un 
regizor în primul rînd, fiind
că piesele lui înseamnă .cura
jul de a minui acest stilet și 
mai ales abilitatea formidabi
lă de a ținti. Așadar, Andrei 
Zaharia, tînărul regizor de la 
Țeatrul din Sibiu, avîntat 
să presupunem — de aseme- 

îndemn a realizat cu 
putere de concen-

tul lui, însă. Constantin Stă- 
nescu, îi subliniază din toate 
păcatele doar mărginirea a- 
gresivă, și cam atît. ’Actorul 
adevărat, are forță și haz, dar 
personajul lui e prea unilateral 
pentru a fi atît de primejdios 
prin proliferare, cum ne aver
tizează Maiakovski pe întreg 
parcursul comediei. Oleg J3a- 
ian, un tipic „fost" — slugar
nic, semidoct, profitor perfid 
și propagator nociv al filisti
nismului, personaj ce seamănă 
uneori cu celebrul Ostap Ben
der e jucat de Costel Radu
lescu tu certă abilitate, dar 
fără vlagă, sau, mai direct 
spus, fără voce. Tot în această 
primă parte, Eugenia Papa- 
iani, irumpe în scenă cu o 
mare vitalitate, expresivitate 
și aplomb, iar Livia Baba 
reușește o creație originală și

respingătoarea „ploșniță". Î3 
spectacol e ironizată însă și a- 
ceasta parte, iar rindtirtle cu 
pricina se pierd în efectele co
mice ale discursului devenit 
inutil în fața unui microfon 
defect. Lovitura de teatru a 
lui Maiakovski este Insă dată 
și de Andrei Zaharia magi
stral : brusc, „Ploșnița" vede 
la sfîrșit, în mulți dintre cei 
ce se cred „puri" și îl privesc 
ca pe o ireală lighioană, po
tențiali confrați ai viciilor lui, 
apți să-i stea alături in cușcă. 
Avertismentul maiakovskiax 
e, clar, lucid, și în perspecti
va timpurilor ; dar în afară de 
aceasta, tînărul regizor a mai 
subliniat încă o primejdie a 
vremurilor următoare, între
văzută de vizionarul poet al 
revoluției • uscăciunea, meca
nismele spirituale, automatis-

nea
o mare 
trare și de muncă. în timp 
record. 1 
nuit mai ales 
tMtru. Actorii.
insuflat forță și 
se mișcă in scenă 
pe ei înșiși altfel 
obisnuiți aici, dar 
cum cere teatrul 
skian, adevărați acrobațî ai 
ideilor, cu penetranță propuse. 
Piesa, foarte jurnalistică. 5 acte 
și 9 tablouri —• e divizată de 
regizor in două părți net dis
tincte. La început el desfășoa
ră mulțimea brechtian pes
triță a N.E.P.-ului într-un ca
dru grotesc.* excelent realizat 
de scenograful Helmut Stiir- 
mer. în acest prim cadru 
se concentrează cu furie și 
cruzime satira filistinismului, 
regizorul exacerbînd aproape 
vulgaritatea, prostia, grosolă
nia. Vermina N.E P.-ului mi
șună dezgustător — tîmpă 
dar interesată — și se zvîrco- 
lește 
lumi 
Dar 
tabil, 
fiind 
prohod
muzical pus pe toate ritmurile 
secolului. Fără a anula coor
donatele comediei — uneori 
chiar gros subliniate — regia 
creează o atmosferă unde plu
tește greu, imposibil de tole
rat parvenitismul, ingimfarea 
și lingușirea. Prisîpkin, eroul 
principal, colecționar al tutu
ror acestor cusururi respingă
toare. — în plus actual profi
tor și viitor snob, trîntor — 
..se rupe de clasă, pîrîind din 
toate încheieturile". Interpre-

un spectacol neobiș- 
pentnl acest 

cărora li S-â 
incisivitate 
nu numai 
decît erau 
devin, așa 

maiakov-

cu toate racilele 
care moare 

care moare 
întregul 

traversat de 
„aleluia".

unei 
oribil, 

incontes- 
spectacol 

un soi de 
laitmotiv

(Urmare din pag. I)

Tîhăra din față mea îmi zim- 
bește puțin stingherită. Nu s-a 
întrebat niciodată dacă a fi in
giner geolog e o dificultate pen
tru o fată. Ascult, o vreme, re
plicile pe care le schimbă cu 
colegii ei din biroul de geologie 
de la I.S.P.C.G. Are o altă voce, 
atoateștiutoare, sigură, limbajul, 
criptic pentru mine, al.studiului 
geotehnic al terenului de la T-ur- 
nu-Secerin, are armonii femini
ne. O întreb ce-o pasionează în 
meserie, aflu că studiază unele 
porțiuni din tară metru cu me
tru, în adinei me, că face foraj, 
culcă conducte de alimentare cu 
apă în pămîntul devenit familiar 
ei, alcătuiește proiecte aride și 
se semnează, la capătul lor, cu 
un scris ușor băiețesc: frig. Mi- 
haela Iliescu. Nu-mi vorbește 
de succesele ei, cu greu aflu că 
primul studiu privind alimenta
rea cu apă a orașului Slatina și 
a Uzinei de prelucrarea alumi
niului a primit calificativul „ex- 
cgpțional“ Vreau justificări, ti- 
năra dă din umeri. îmi spune că 
l-a făcut cu seriozitate, că s-a 
gîndit la fiecare amănunt, a bă-

Teatrul de stat din Sibiu

PL IIȘ\IU“
de VLADIMIR MAIAKOVSKI

SUNETUL MUZICII: rulează ia 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

HIBERNATUS: rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15; Lu
ceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
■19,15; 21.15); Festival (orele 8,45)
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21) ; Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 18.30; 
20,45); Modern (orele 9; " '* "■
14,30; 16,30; 18,30; 20,30); 
Romane (orele 19,15); 
Doina (18,13); Grădina 
(oreie 19.30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : 
la Capitol (orele 8.45; 10.45;
13,15; 16; 18,30; 21); Stadionul Di- 
hamo (orele 19.30); Grădina Ca
pitol (orele 19,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
București (orele 8,30; 10,30; 12,30;- 
14,39; 16,45; 1B; 21) . Favorit (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

AURUL : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) ; Grivița (orele 18,15; 20,30).

CANARUL Șl VISCOLUL : ru
lează la Grivița (orele 16) ; Cen
tral (orele 18,15; 20,45).
' DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Central (orele 8,30; 
10,45; 13.15; 15,45).

HEI, TU ! : . rulează la Lumina 
(orele 9.30 -16 în continuare : 18 30;
20.45) .

călugăriță 
rulează la 
14.30; 17,30; 20,30).

HATARI:
Noi (orele 9—20 in

PASABILE : rulează 
viar (orele 8,30; 11;

11; 12,45;
Arenele 
Grădina 
Festival
rulează

10.45;

Doina
(ambele serii) : 

i (orele 11,30:
rulează la Timpuri 

continuare).
la Fero- 

13,30; 16;

18,30; 21); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,3»; 15.45; 18; 20.30); Tomis (orele 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15) ;
Grădina Aurora (orele 19) ; Gră
dina Tomis (orele 19).

PATRICIA ȘI .MUZICA : rulea
ză la Exceisior (orele 9; 11.30;
15,30 : 18. 20,15): Gloria (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20) ; Flamura
(orele 11: 16. 18.15: 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA: 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

URMĂRIREA: rulează la Bu-
zești (orele 15.30: 18); Grădina Bu- 
zești (orele 20,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulea
ză la Dacia ' •- *— — •-
continuare); 
rele 19,45);
15,30; 18).

DEGETUL
Bucegi (orele 16; 18,15: ..........
Volga (orele 16; 13.15; 20.30); Arta 
(orele 15,30; 18) ; Grădina Arta (0- 
rele 20); Grădina Bucegi (orele 
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA: rulează 
la Unirea (orele' 15,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RIAN: rulează la Unirea (o- 
rele 18: 20,15) ; Grădina Unirea 
(orele 20.15).

MY FAIR LADY :
Lira (orele 15.30; 
(orele 20).

GAUDFAMUS 
lâ Drumul Sării

...SA UCIZI O
TOARE : rulează Ia Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

TIFFANY MEMORANDUM: ru
lează ta Ferentari (orele 15.30; 18; 
2C.lâ).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Giulești (orele 15.30 ; 
18; 20,30); Viitorul (orele 16;
19,15).

(orele 8,45—20.30 în 
Progresul Pare (o- 

Progresul (orele
DE FIER: rulează la

20,30) ;

rulează ■ la
18) ; Grădina Lira
tGITUR: rulează 
(orele 15.30).
PASARE CtNTA-

ÎNTILNIREA: rulează la Miori
ța (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 20) ; 
vioreăsca (orele 15,30; 18; 20,30).

ALFA ROMEO ȘI JUL1F.TA: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 13; 
20.13); Grădina Moților (orele 19).

R1O BRAVO : rulează la Popu
lar (orele 18; 20,15).

CLIPA DE LIBERTATE: rulea
ză la Popular (orele 15,30).

ULTIMUL DRUM : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

AMBUSCADA : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 17.45; 20).

TACEREA BĂRBAȚILOR: ru
lează la Pacea (orele 16; 18; 20).

JANDARMUL SE 
rulează Ia Crîngași 
18; 20,15).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Flacăra (orele 18; 
18; 20).

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18; 20.15) ; 
Grădina Vitan (orele 20,15).

CAVALERUL FARA LEGE : ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9: 11; 13: 15: 17: 19: .

Studio) : PURICELE IN URECHE
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY
— ora 20 ; Teatrul Ciulești : NUN
TA LUI FIGARO — ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei): 
AVENTURILE LUI PLUM—PULM ,
— ora 17 ; (Str. Academiei): AM
NARUL — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" : LA GRADINA CARA-

ora 19 30.

MIERCURI, 7 OCTOMBRIE 1970ÎNSOARĂ :
(orele 15,30;

MIERCURI 7 octombrie
Teatrul de Operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I.L.Caragiale" (Sala Co
media): COANA CHIBIȚA - oră 
20 ; (Sala Studio)- CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF ? - ora 20; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dră“ : (Schitu Măgureanu) : LE- 
ONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala

• 18,00 Deschiderea emisiunii 
Universal șotron — enciclopedie 
pentru copil • 18,30 Cabinetul e- 
conomic TV. Factorii intensivi. 
Participă : I. Păcuraru, adjunct 
al ministrului muncii, dr. ing. 
Dumitru Lăzăroiu, director gene
ral în M.I.C.M., prof. dr. Gh. 
Crețoiu, Dumitru Bați • 18,15 
Publicitate • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00
Fotbal: Cehoslovacia — Finlanda 
— în cadrul Campionatului euro
pean (repriza a Il-a). Transmisiu
ne directă de lâ Praga • 20.45 
Tele-tinemateca : ..Golful paradi
sului" — o producție ă studiouri
lor engleze • 22.20 Gala marilor 
interpreți români — Valentin 
Gheorghiu • 22,58 Actualitatea 
literară • 23,15 Telejurnalul de 
noapte « 23,30 închiderea emi

siunii.

modernă în odioasa, ridicola, 
Rozalia Pavlovna Renaissan
ce. în totul, echipa e merituos 

unitară și, dacă ar renunța la 
vechea uzanță a cîștigărir pu
blicului prin mijloace comice 
facile, — evident ecarisate in 
mare parte de această dată — 
ar cîștiga, cu mare certitudine 
întreg spectacolul.

Partea a doua. încă nesuda
tă cu cea anterioară, mai scur
tă dar prin aceasta nu mai 
echilibrată cu întregul, vrea 
(și reușește) să păstreze ha
zul, renunțînd însă la ascuți
mea satirei și mai ales la a- 
dresa ei. Aici dubla ploșniță 
— Prisîpkin și însăși insecta 
cu pricina — ambii propaga
tori-ai morbului unor năra
vuri vechi, devin și mâi evi
dent fixați în imunditatea lor 
prin aseptismul cadrului. Și 
nu numai atît : trecerea tim
pului îi copleșește de ridicol 
fără însă a-i disculpa. în ul
tima filipică a directorului 
Grădinii zoologice, Maiakov
ski prezintă primejdia perpe
tuării filistinismului și toto
dată îl exprimă, de data acea
sta sintetic, țihtuind în cîteva 
rînduri, cu un ac de foc etern

mele formulelor tip. în lumea 
aseptică — princizxl —> pe 
bătrînele vicii pot înflori al
tele noi. în această lume nu 
se mai face abuz de tutun și 
alcool, de romanțe dulcege, nu 
se mai știe ce e indisciplina, 
brambureala, sinuciderea, dar 
nici ce înseamnă iubirea, flo
rile, dăruirea. Regizorul An
drei Zaharia are deci meritul 
de a fi ars cu indignare păti
mașă pe tot parcursul specta
colului împotriva morbilof 
purtați de bătrîna ploșniță, 
fără a uita însă nici un mo
ment pe cei viitor prezumtivi. 
Am văzut așadar în „Cibi- 
nium" — cu aproape o lună 
înainte de premiera oficială, 
un spectacol dinamic și mo
dern, suculent în haz și> âprig 
în critică, spectacol care dă 
o mare satisfacție publicului. 
Dar în afară de această cali
tate, realizatorii lui au meri
tul de a propune și utiliza 
o complexitate de modalități 
artistice care pot însemna și 

' p pr<Ș(ătir4 a publicului sibian 
pentrufun teatru modern.

VIORICA TANASESCU

tut terenul pas cu pas pentru a . 
da de zonele cu debit maxim de 
apă, n-a făcut nimic excepțional, 
simt-că este. nedumerită de mi
rarea mea și, chiar e curioasă să 
afle ce legătură are feminitatea 
cu meseria ei..P Nu, nu se sim
te niciodată mai prejos decît co
legii ei de meserie, oamenii o 
privesc Cu încredere, ti acordă 
exact același credit ca unui băr
bat...

— Poate, recunoaște ea în- 
tr-un sfîrșit, orice profesiune teh
nică defeminizeaîă. Nu știu cît, 
nu știu cum, dar te trezești de
odată că ai putea să fii mai co
chetă, mai atentă la farmecele 
tale și că nu ești, că ai 2fi. 27 
de ani și câ nu te mai preocupă 
atît de intens problemele specifi
ce sexului... Poate mediul, poa
te rigiditatea relațiilor profesio
nale cu cei din jur, înveți să 
gîndești mai bătbătește, adesea 
extinzi acest mod mai arid de ju
decată și asupra vieții tale per
sonale... Să fie ăsta un tribut 
plătit dreptului de a ne alege a- 
celeași meserii ca și bărbații ?

M-ar putea învinui cineva că 
mă ocup de probleme minore, 
că, la urma urmei, nu exteriori
zarea unei feminități de circum
stanță. este importantă, mi se va 
spune că oamenii se judecă după 
conținut etc. etc. Dar alătur a- 
cestor presupuse învinuiri o sta
tistică, dacă nu semnificativă, cel 
puțin meditativă... Din totalul ti
nerelor care au absolvit, în urmă 
cu 5 ani, Paculjtatea de electroni
că din ’București numai 28 la 
sută s-au căsătorit, cîteva tind să 
devină celibatare convinse,
nele, sincere, mi-au declarat că 
„au preocupări mai serioase de
cît măritișul l“. Nu intru în inti- 
mități, dar am remarcat la unele 
o mentalitate ciudată asupra în
datoririlor feminine; nu era un 
refuz al lor, ci o teamă de a și 
le apropia, pe undeva ca și cum 
preocuparea profesională ar li
mita, ar închide zonele de inte
res ale tinerelor.

— Sînt ingineră, îmi spunea o 
tînără, n-o să mă apuc să zim- 
besc drăgălaș celor cu care tra
tez pe un șantier problemele 
proiectului meu...

De ce nu ? Se năștea, treptat, 
din refuzul zîmhetului neprofe
sional, o timiditate a propriei fe
minități. O timiditate de a fi co
chete, o timiditate de a fi timi
de... Liniile drepte de pe o plan
șetă de proiectare, cifrele fără e- 
chivoc ale calculatoareler elec
tronice își transmiteau rigiditatea 
și în viața de toate zilele...

Schimb, din nou, cîteva re
plici cu inginera Mihaela Ilies
cu. tși poartă cu distincție femi
nitatea, și zîmhetul și vorba cal
dă... Recunoaște, pentru multe

u-

din colegele ei, tentația unei 
feminizări, spunea ea, ca 
tribut;;.

— Unele meserii sînt prin

de-
un

na
tura lor feminine, descoperă de 
la sine acest deziderat al sexu
lui nostru... Noi, cele care ne-am 
ales profesiuni preconceput mas
culine, ar trebui să luptăm pen
tru feminitatea noastră... Să ne 
înțelegem, nu vorbesc de coche
tăria facilă, nici de frivolitate, 
nici de modă, ci de viziune, de 
concepție de viață mai maleabi
lă, mai caldă, mai poetică și poa
te chiar mai romantică...

O întreb ce înțelege prin toa
te acestea. Cu aceeași stinghe
reală cu care-mi vorbea despre 
succesele în meseria ei de ingi
ner geolog, încearcă să-și preci
zeze ideile. Poate tot eu un zîm- 
bet ar începe, și-mi spune că fe
meile ar trebui 
personalitatea lor 
gîndesc o dificilă 
mașini de calcul 
ză pe hîrtie o 
trală... Că personalitatea lor 
seamnă feminitate, că feminita
tea înseamnă acceptare, în fie
care moment al vieții, a îndato
ririlor specifice sexului. Greu de 
exprimat, spunea ea, mai greu 
decît toate formulele matematice, 
din lume. Dar demn de gîndit 
lă toate acestea, demn de me
ditat...

să-și păstreze 
aricind, și cinci 
schemă a unei 
și cinci trasea- 
nouă hidrocen- 

tn-
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CU URMĂTORUL CONȚINUT:
GHEORGHE ȚUȚUI : O treap

tă spre viitor
SCARI.AT CALLIMACHI: Scri

sori către un prieten (II)
OLIMPII MAF1CHESCU Jus

tiția baionetelor
MARIA ARIMIA și SILVIA 

FURO : Mesajul unui steag 
RADU BELIGAN : Pe urmele 

lui Shakespeare
♦ * * William Shakespeare sau 

Francis Bacon ?
N. COPOIU : Constantin Do- 

hrogeanu-Gherea 
titU Georgescu: 

de la Niirnberg (II) 
EUGEN STANESCU: 

cații istorice ale 
poporului ” "
tre (HI) 

Prof. dr.
NATH și 
„Nicăieri 
scrie mai

Procesul

și tarii
Semnifi- 
numelui 

noas-
MATHIAS 
dr. OTTO 
în lume 

bine istoria

BER- 
BUSS : 
nu se 

_ ______ Româ
niei decît în România" (In
terviu consemnat de Nicolae 
Minei)

C. REZACHEVICI : Radu Șer- 
han demnul urmaș al lui 
Mihai Viteazul (I).

C. NICOLAE: Totul pentru 
front, totul pentru victoria 
împotriva fascismului

GELU NAKSUTOAICI : Shgi- 
pria partizană

MIHAI F.ATU: Mal-Septembrie 
1940, în anticamera dictatu
rii fasciste

GIULIANO GAF.TA: Repor’e- 
rii antichității

— Poșta redacției



IN

eterna

tor de la

0 a luat 
laloric wChin-

o scuză pum
Lipsa de experiență,

_____ MUNCA
•.••%•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• V®

CLIMATUL ÎN

CARE TREBUIE
SĂ ACȚIONAM

„în secția de care răspund, din 
43 de lucrători, 37 sînt tineri. 
Dintre aceștia din urmă, puțini 
sînt cei care n-au fost sancționați 
pentru abateri disciplinare", 
giner Daniel Gologan șeful 
ției fermentație).

„Jumătate din efectivul 
oameni ai sectorului înalț 
format din tineri, dar greutățile 
pe care ni Ie fac datorită indis
ciplinei lor, grevează munca tu
turor. Am ajuns să discutăm a- 
ceastă problemă și în comitetul 
de direcție al fabricii" — ingi
ner Adrian Zgardan, șeful sec
ției malț).

Interlocutorii noștri fac parte 
din colectivul Fabricii de bere 
din Pitești. Datele concrete ale 
problemei evocate de opiniile lor 
sînt limpezi : absențe, întârzieri,, 
comportarea necorespunzătoare, 
consumul de băutură și dormitul, 
la propriu, în timpul programu
lui de lucru. Toate acestea avînd 
ca referință un singur subiect: 
tinerii. Ar trebui adăugat și amă
nuntul semnificativ că manifestă- 

Irile respective au deja un stagiu 
|Je aproape un an de zile. în al 
doilea rînd este de asemenea de 
reținut că, în acest interval, s-a 
făcut nu o dată apel la interven
ția organizației U.T.C., ai cărei 
membri sînt autorii actelor de 
indisciplină. Asupra acestui apel 
și a felului în care i s-a dat

(in- 
sec-

de 
este

curs de către organizația U.T.C. 
am vrea să ne oprim. Și pentru 
faptul că disciplina în producție 
face obiectul unor preocupări 
majore înscrise în programul ac
tivităților ei. Iată ce ne-a spus 
Gheorghe Danciu, secretarul or
ganizației U.T.C. :

— Situația este cunoscută, mai 
ales că se petrece în secțiile cheie 
ale fabricii. în ceea ce privește 
organizația U.T.C„ ea a inițiat un 
simpozion pe teme disciplinare. 
Apoi, problema a mai fost discu

nu se poată face decît un bilanț A 
al faptelor, nicidecum ca ea să 
contribuie efectiv la dispariția 
lor din viața colectivului. Frac-A 
tic, în intervalul dintre ședințe, 
situația era ca și uitată. Lipsa de 
atitudine operativă, la momentul® 
oportun, imediat ce apăruse o 
nouă abatere, a condiționat per
petuarea situației. Nici unul din
tre membrii organizației cu care 
am discutat nu a putut să ne jus
tifice de ce era nevoie să se aș
tepte adunarea generală pentru 
a se combate actele de indisci-_ 
plină, cînd ele se petreceau sub® 
ochii întregului colectiv și atât 
de frecvent. înțelegerea intransi
gentei și fermității, a spiritului 
combativ ce trebuia să caracteri
zeze climatul organizației, doar 
la momente oarecum festive. la 

s doar prin „discuții", 
sînt principalele carențe dovedite 
de U.T.C. Deși fi fu
seseră sugerate unele măsuri 
stare să însănătoșească actr 
tea ei cum ar fi dialogul Dt 
naL de la ora la om. ca fiecare 
tâ-ăr joIisi-ipimaL la mveJulA 
grapei U.T.Cdm care ftce ^ 

acești. strtasa edibonr 
e* de secție, cn pfcti ti

Aspect de mun
că, cotidian, din 
secția mecanică 
a Uzinelor „1 
Mai" din Plo- 
iești.

Foto :
C. CIOBOATĂ

(Urmare din pag. I)

menea- seara avem o sală unde 
putem dansa, citi, discuta", îmi 
declara Ion Stanciu din clasa a 
a X-a a liceului din Sulina.

Tot un cadru favorabil concre
tizării eforturilor „tichiilor al
bastre" am găsit și la I.A.S. Tra
ian, unde elevii au realizat be- 

aneficii de peste 12 000 lei (prof. 
^Duțu Panaite mi-a vorbit despre 

colaborarea și înțelegerea comi
tetului de conducere al unității, 
din activitatea căreia, în ce-i pri
vește pe elevi, rigiditatea și spi
ritul birocratic lipsesc), la I.A.S. 
Tulcea. în asemenea condiții 
toată lumea este mulțumită, con
ducerile unităților, colectivele de 
elevi și profesori. Lilienei Co- 
man, Silviei Cenușaru, lui Trifan 
BelaCureneu de la Liceul nr. 1 
din Tulcea, le-a apărut pe chip 
un zîmbet satisfăcut, cînd le-am 
spus că sînt de la -,Scînteia 
tineretului". Un zîmbet scurt, to
tuși. Cu gravitate, preocupați, 
mi-au dat apoi amănunte despre 
munca lor, despre angajamentul, 
pînă acum respectat, de a face 
totul pentru ca, zilnic, normele 
să fie depășite cît mai substan
țial. Aceeași satisfacție a dato
riei împlinite o întâlnesc și la 
majoritatea cadrelor didactice 
care îi însoțesc pe elevi în cam
panie. Profesoara Elena Frecău- 
țescu de la liceul din Babadag 
are aproape 60 de ani și totuși 
a refuzat, la terminarea primului 
ciclu de lucru, de două săptă- 
mîni, să se întoarcă acasă. La 
fel a înțeles să procedeze și co
lega sa, mai puțin vîrstnică, Ma
ria Tița, de la liceul din Isaccea, 
dascălul de matematici Gheor
ghe Ștefan.

Am observat că acolo unde e- 
xistă un consens de preocupări, 
unde conducerea unităților și li
ceelor’ (o serie de directori ca 
Ion Buzea, Vasile Ioniță. Gheor
ghe Stan au fost permanent pre- 
zenți în teren au tratat cu răs
pundere strădania elevilor, rezul
tatele îmbucurătoare nu s-au lă
sat așteptate.

Din păcate, la I.A.S. Niculițel, 
si Ghecet, Mihail Kogălniceănu, 
Ia ferma „Două cantoane" am 
întâlnit aspecte mai puțin recon- 

’fortante. In aceste cazuri, care 
ilustrează aceeași lipsă de preo- 

în alte 
condu- 

comitetul 
U.T.C.

Este

(întâlnită și 
din partea 

unor I.A.S., 
Tulcea al 

prompt.

cun are 
juaete), 
cerilor 
județean 
a acționat
greu însă să schimbi cu totul 
situația cînd ai de-a face cu 
cadre de conducere ca Demer- 
geani Stere, (ferma „Două can
toane"). sau lîîrtOD Petre (fer
ma SeJița de la I.A.S. Niculitel), 
care se ocupă cu totul necores- 
nunzăto» de asigurarea condiții
lor necesare elemlor. T.a ferma 
„Două cantoane", numărul lin
gurilor sî al farfuriilor era to
tal insuficient (motiv 
tru care masa dura 2—3 
suri), iar gustarea de nrînz
adusă la arie într-un butoi spart 
și „servită", de onor căruțașul 
unității, cu... mîna. La I.A.S. 
Ghecet a fost nevoie de inter
venția conducerii școlilor pentru

pen- 
cea- 
era

SPIRITUL COMBATIV 
AL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

tată și în adunările generale. Ce 
putem face altceva ?“

„Discuțiile" pe marginea si
tuației rezumă efortul organiza
ției U.T.C. în această direcție. 
Efectul este cunoscut: ..situația 
s-a remediat în parte, dar mai 
avem desigur încă lipsuri". în 
realitate, în ambiguitatea și 
lipsa de acoperire reală a acestei 
formule ce ne-a fost propusă 
spre acceptare ca un calificativ 
al efortului organizației, trans
pare pasivitatea ei față de ceea 
ce se întâmplă cu unii dintre 
membru săi, ca și sărăcia acti-

♦

Iu-ca elevilor să îi se dea 
cru. La fel și la C.A.P. 
Unitățile respective își realizase
ră sarcinile de campanie ? Nici 
pomeneală 1 Lucrurile demon
strează că tocmai pe aici opera
țiile agricole sînt rămase în 
urmă. La I.A.S. Mihail Kogălni- 
ceămu, directorul x* Alexandru 
Popa, i-a dat pur și simplu a- 
fară pe elevi din unitate cu trei 
zile mai devreme, pe motiv că 
nu mai are ce să le dea de lu
cru. Realitatea: unitatea pe care 
o dirijează domnia sa se numă- 

,ră, în momentul de față- printre 
codașe.

In încheiere, o problemă ge
nerală, aceea a lipsei de asis
tență medicală pentru elevi în 
unitățile agricole. Nicăieri nu am 
găsit concretizat acest vechi de
ziderat, deși mici accidente, ine
rente condițiilor mai aspre de 
muncă au apărut. La I.A.S. Ni- 
culițel, dteva eleve, printre care 
Elena Dascălu, Popa Bajdu erau 
suferinde. în preajmă nici un ca
dru medical. O anumită vină 
poartă și Comitetul județean 
Tulcea al U.T.C., care nu a de
pus nici anul acesta eforturi su
ficiente pentru soluționarea aces
tei necesități. O altă fisură în 
mecanismul valorificării maxime 
a eforturilor tinerești, care tre
buie remediată cît mai repede. 
Școlarii au dovedit și aici că 
merită toată considerația.

de 
Măcin.

rind pentru ci sânt uteciști și »- 
poi pentru că. asa cum am spus, 
pe lingă acțiunile adaiiaișliației, 
cele educative, care iî sânt pro
prii. ar fi fost o cale utilă, favo- 
rizind aducerea acestor tineri pe 
drumul cel bon".

Această precizare pene mai 
pregnant în evidență atitudinea 
de minimi rezistență adoptată de 
organizația U.T.C. atitudine co
roborată cu ua sitâ de muncă de
ficitar in multe privințe. In a- 
ceastă ordine prioritatea o au 
„discuțiile". Toți cei cu care am 
stat de vorbă au remarcat faptul 
că aceste „discuții* nu puteau 
servi îmbunătățirii situației, de
oarece n-au stabilit in nici un 
moment un contact direct și ime
diat cu faptele tinerilor incrimi
nați. Căci, deși acestea se con
sumau aproape zi de zi, ele a- 
veau loc periodic. împrejurarea 
făcea ca în adunarea generală să tă ri deTRAIAN GINJL

La producția de cartofi obți
nuți de cooperativa agricoli 
Valea Sirii, județul Vrancea. A 
o contribuție substanțiali a- W
duc și elevii școlii generale 

din sat
Foto : PAVEL TÎNJALA

La Porțile de Fier

A! doilea agregat
pus în funcțiune!

Și constructorii 
hidroenergetic

Montorii 
marelui sistem 
și de navigație de la Porți
le de Fier au trăit marți 
noaptea un nou eveniment. 
La orele 2,05, apele fluviu
lui au început rotirea celui 
de al doilea agregat al cen
tralei electrice. Evenimen
tul așteptat cu emoție de cei 
care de mai bine de 6 ani 
creează un nou peisaj intre 
Gura Văii Și Șip — R S.F. 
Iugoslavia — a avut loc cu 
circa 5 luni în avans față 
de prevederile graficelor de 
execuție.’

Acest nou -succes ce se în
scrie în istoria făuririi sis
temului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile 
de Fier se datorește, după 
cum ne-a informat Ion Bu- 
gar, inginer șef al șantieru
lui energomontaj, și Grigo- 
re Sandu, inginer șef al u- 
nității beneficiare, experien
ței dobîndite de către mon- 
tori la primul hidroagregat, 
pe de o parte, iar pe de alta 
măsurile suplimentare în
treprinse pe linia îmbunătă
țirii metodelor de execuție 
și a creșterii gradului de me
canizare a lucrărilor. La a- 
gregatul respectiv, operația

de uscare a statorului gene
ratorului s-a efectuat după o 
tehnologie nouă, pentru ma
nevrarea celor peste 12 000 
de piese s-a montat o ma
cara specială, iar in scopul 
cointeresării . materiale a 
muncitorilor s-a adoptat sis
temul de lucru cu plata in 
acord global.

în legătură cu noua rea
lizare a colectivelor ce ma
terializează proiectele siste
mului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, 
Comitetul județean Mehe
dinți al P.C.R. a adresat Co- 
mițetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o telegramă' în care se spune 
printre altele : Cel de-al 
doilea agregat hidroenerge
tic de 178 megavați al cărui 
termen de punere in func
țiune este trim. I. 1971 — mi
nunată întruchipare a mun
cii și minții omenești — a 
făcut față cu succes confrun
tării cu valurile Dunării. Pro
bele se desfășoară în con
formitate cu programul sta
bilit. în cursul acestei luni, 
după încheierea lor hidroa- 
gregatul va fi conectat la sis
temul energetic național.

(Urmare din pag. I)

de uzinare și montaj, angajarea 
și pregătirea profesională a cca.

■ 550 de tineri muncitori prevăzuți 
în noua schemă și completarea 
noilor spații de producție cu uti
lajele și agregatele necesare.

Ne-am oprit asupra acestui din 
urmă aspect al eforturilor colec
tivului pentru ponderea și ur
gența lui în activitatea la zi din 
uzină, pentru valoarea și impor
tanta sa eficiență economică. 
Pentru că 40 la sută din utilajele 
și agregatele ce vor acoperi noi
le spații de producție, mai exact 
8 600 metri patrați, indispensa
bile realizării sarcinilor primului 
trimestru al anului viitor, se pro
duc aici, în atelierele proprii, 
prin inteligența și inventivitatea 
specialiștilor, tehnicienilor și 
muncitorilor.

— Aveți o tradiție pe linia au- 
toutilării ?

— Mai mult sau mai puțin. 
Cert este că în fiecare an s-au 
făcut încercări destul de reușite 
pentru realizarea unor utilaje și 
agregate care să completeze une
le linii, care să răspundă cerin
țelor imediate ale producției, ne 
spune tovarășul Vasile Popescu, 
inginer șef cu concepția. în urmă 
cu 2— 3 ani se produceau în 
ambele uzine — „Automatica" 
și „Elastic", utilaje de cca. 4—5 
milioane lei. Anul acesta, toc-

4 I'MM UTILAJELOR ?

Cum smt rezultatele obținute 
in urma unei asemenea modali
tăți, operative, de inițiere, orga
nizare și finalizar» a Olimpiadei 
strungarilor ? Neîndoielnic, foar
te bune— Intr-o zi tânărul Sebas
tian Popescu, de la mecanică 
ușoară, scoate din circuitul 
productiv — prin torsionarea 
axului intermediar de la cutia 
de avans — strungul paralel cu 
numărul de inventar 4276. în 
alta, Gheorghe Ivașcu tamponea
ză suportul cuțit de la strungul 
paralel cu nr. 4 271. Veronica 
Costache reușește să rupă pinio- _____ ______ .
nul de translație a căruciorului cauzele avariilor, 
de la un strung de același tip 
dar cu un alt număr de inven- 
far (4273). 
ritm, în secția prelucrări mecani
ce a uzinei amintite numărul 
oițlor staționare utilaje din mo
tive incidentale a atins numai în 
septembrie la strunguri cifra 'de 
1246, la mașini de debitat 568, 
la mașini de găurit 944 ore.

Să nu 
Avînd 
derea 
de abia 
sînt, doar cu cîteva excepții — 
noi-nouțe. 
că acum, într-un timp record —- 
se pare că aici se caută cu orice 
preț recordurile — uzura lor fi
zică este extrem de înaintată. 
Vorbind cu cîțiva dintre autorii 
avariilor ne-am convins că, si-

la tm strung de același tip

Mergind în același

uităm un amănunt 
în vedere că fntreprin- 
a intrat în funcțiune 

anul trecut utilajele

Adică au fost Pentru

I
I
I
I
I
I,

mai datorită creșterii masive a 
producției viitorului cincinal, 
ne-am propus o realizare în a- 
cest domeniu de 10 milioane lei. 
în trei trimestre am realizat 
7 milioane lei.

Invitați în secții, la fața locu
lui, ni se înfățișează dteva as
pecte interesante. Unul dintre 
ele este instalația automată de

a

gur, nimeni nu are nici o- vină.
— ToCmai retezam o bară. Nu 

știu cum s-a întâmplat dar s-a 
spart port-cuțitul. Vreo două 
săptămini strungul a stat (Gheor
ghe Moțoi).

— Eu plecasem la ascuțitorie. 
Am lăsat raboteza în grija lui 
Marin Mușat. Cînd am venit, 
era deja stricată. (Nicolae Bă- 
doiu).

— In ziua aceea am fost în
voit două ore. Nu îmi dau sea
ma ce anume a provocat defec
țiunea. Știu doar că atunci cînd 
am venit și am pomit-o s-a spart 
caroseria reductorului. (Florin 
Pătrașcu).

Ce păcat însă că aceste decla
rații sincere, nu au găsit ecou în 
inimile comisiei care a stabilit

Astfel că în 
procesele verbale au fost trecute 
negru pe alb cu totul alte moti
ve : nesupravegherea utilajelor
în timpul lucrului, manevre gre
șite etc. în consecință, costul
reparațijlor le-a fost imputat. _ _ r__ __

Dacă, așa cum am putut vedea--- praveghere, manevrele greșite,
și moi, pe la ora 14,00 te apucă, indisciplina la locul de muncă
dintr-o dată, un chef de joacă ? fap parte parcă din alt capitol.

Capitol asupra căruia comitetul 
UjT.C. consideiă că a insistat su
ficient prin organizarea unei 
„Olimpiade a strungarului" și 
prin afișul cu pircina despre care 
am vorbit. Ce să spunem ? In
tervenția a fost■și este salutară. 
Sprijinul pe care Comitetul ju
dețean Dîmbovița al U.T.C. l-a 
dat organizației întreprinderii 
din Găești e, de asemenea, con
cludent. Tocmai de aceea îi re
comandăm experiența. Merită să 
fie preluată. Urmărirea zilnică a 
activității tinerilor, crearea unei 
opinii colective împotriva actelor 
de indisciplină prezente la tot 
pasul, lectoratele tehnice, citirea 
literaturii de specialitate nu sînt 
importante, să le facă alții. Sin
gurul lucru important — un tî
năr a obținut un premiu II la 
faza județeană a concursului 
profesional desfășurat la Tîrgu- 
viște. Cu aceasta să se fi rezol
vat problema utilizării judicioa
se a utilajelor, a folosirii optime 
a celor patru sute optzeci de mi
nute ?

Noi, să vă spunem drept, nu 
am rămas convinși...

defectat nici o mașină. Cu un 
timp în urmă, tot într-o astfel 
de împrejurare, Gheorghe Bogoi 
și-a accidentat mîna. Acum e în 
concediu medical. Drept legal — 
n-ai ce să-i spui I

Întrebînd
care 
nouă 
producției globale să fie înde
plinit numai în proporție de 74 
la sută, tov. inginer șef Gheor
ghe Stoca ne-a răspuns :

— Vîrsta medie a sala ' ților 
uzinei este de 21 de ani. foarte 
tineri sînt și muncitorii, și maiș
trii, ba chiar și cea mai mare 
parte a inginerilor. Lipsa expe
rienței, contrapusă peste caracte
rul divers al producției, nu per
mite momentan obținerea unor 
rezultate mulțumitoare.

Oare însă apariția accidente
lor la care ne referim și care 
au răpit producției mii de ore 
își are explicația în vîrsta tînără, 
în lipsa de experiență și diversi
tatea produselor ? Lipsa de su-

asupra motivelor 
au făcut ca la capătul a 
luni de activitate planul

Cum să te împotrivești ? Așa că 
vreo zece tineri, — reținem nu
mele lui Vasile Antonescu, Mi- 

'hai Voinea, Gheorghe Dragomir 
— au transformat secția prelu
crări mecanice într-un teren de 
volei sau handbal, pasîndu-și în 
admirația generală, o cîrpă unul 
altuia, ba din greșeală mai și 

ea peste față, 
tînăr,

altuia, 
lovindu-se cu
Dacă maistrul, și el tot 
loan Roman, stă în birou 1 Și as
tăzi, tot e bine, încă nu s-a

VEȘTI DIN ECONOMIE]
• CONSTRUCȚIA LZINEI hidroelectrice de pe Lotru înaintea

ză in ritm susținut. In hm a septembrie, pe șantierul noii centrale 
mcroeleetrice s-a înregistrat cel mai mare volum de lucrări.
• INTEEPRINDERILe agricole de stat din țară, porumbul 

a tost cules de pe mai mult de jumătate din suprafața cultivată, 
fioarea-soareltii de pe 93 la sută, iar cartofii de pe 60 la sută, 
•n unitățile agricole cooperatiste porumbul a fost strîns de pe 
37 la sută din terenurile cultivate, floarea-soarelui de pe 93 ia 
sută, cartofii de pe S7 la sută șl sfecla de zahăr de pe 43 la sută.
• S-A ÎNCHEIAT prima etapă de sistematizare și modernizare 

a Fabricii de ciment din Comarnic, una dintre cele mai vechi 
unități de acest gen din țară. Au fost puse în funcțiune înainte 
de termen Unii tehnologice șl instalații echipate cu utilaje mo
derne românești.

5

tru ori, economisindu-se în a- 
celași timp contribuția a nouă 
oameni. Același colectiv al uzi
nei semnează apoi concepția și 
execuția unor benzi de montaj, 
a unor transportoare suspendate, 
și-a pus marca proprie pe două 
cuptoare cu pășitor, o baie de re
venire, un bazin de curbat și că
lit etc

I
I
i
I

u GH. GHIDRIGAN

ment sînt tineri — pentru inova
ție, pentru căutări continue.

Merită a fi amintit cu acest 
prilej tânărul inginer Moise Țu- 
țurea, interlocutorul nostru, in
giner Vasile Popescu, tehnicia
nul Ion Herbert, inginer Ion 
Radu ca și maiștrii T. 'Orlandia 
și Sergiu Bălan care au gîndit, 
au proiectat și executat compli-

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI
Inain- 
arcuri 
zi, se 
de la

vopsire din secția arcuri, 
te, cele o sută tone de 
care se produc aici într-o 
transportau și manipulau 
un atelier la altul, interoperații,
de către 22 de muncitori auxi
liari. Acum, toată treaba o fac 
doar doi muncitori. Restul atri- 
buțiunilor revin instalațiilor res
pective. O instalație asemănătoa
re a fost pusă în funcțiune în 
secția amortezoarelor. Ea a de
terminat și aici profunde modi
ficări. Procesul tehnologic de vop
sire s-a redus ca durată de pa-

— Care este cîștigul uzinei în 
urma acestei acțiuni ?

— La început s-a pus proble
ma importurilor. Numai instala
ția de la amortizoare ne-ar fi 
costat două milioane lei. Pe noi 
ne-a costat doar 1.180.000 lei. 
în plus există cîștiguri și pe alte 
planuri : am reușit să ne formăm 
o experiență, să creăm un nu
cleu de cercetare și concepție, 
să stimulăm pasiunea tinerilor 
— pentru că majoritatea- celor 
care lucrează în acest comparti-

catele și ingenioasele instalații.
— Pentru a pune baze dura

bile acțiunii noastre, precizează 
inginer Gheorghe Ardeleanu, 
constructorul șef al uzinei, am 
constituit o grupă de proiectare 
formată din 18 specialiști bine 
documentați și nu mai puțin cu
rajoși precum și un colectiv de 
executanți in altelier. Ei au deja 
un plan de perspectivă în afara 
sarcinilor imediate aflate în fi
nalizare.

— Prin prevederile planului, 
productivitatea muncii -pe sala
riat în uzina dumneavoastră va 
crește în anul viitor cu 30 000

lei față de nivelul anului 1970. 
Cum vor interveni utilajele și 
agregatele din producția proprie, 
cu care v-ați propus să îmbogă
țiți inventarul uzinei, în sprijini
rea realizării acestor prevederi ?

— Toate agregatele, utilajele 
și instalațiile pe care le realizăm 
prin autoutilare au un înalt grad 
de automatizare. Ele contribuie 
astfel efectiv la creșterea randa
mentului. Numai prin folosirea 
cuptoarelor cu. pășitor, produc
tivitatea muncii crește de trei 
ori in comparație cu folosirea 
vechiului procedeu. Am în ve
dere apoi în același sens, fabri
carea a cinci transportoare sus
pendate pentru liniile de fabri
cație în flux continuu, 28 de ma- 
șini-agregate pentru arcurile la- 
melare, încă două cuptoare cu 
pășitori șî 0 baie de revenire, 
toate determinînd substanțiale 
creșteri ale productivității. Ele 
vor avea o valoare totală de peste 
3 miloane lei.

Convingătoare sînt și intenții
le, de altfel bine conturate ale 
acestui ■ compartiment pentru 
anul viitor. Vor fi produse nu 
mai puțin de 40 de mașini spe
cializate pe operațiuni, alte in
stalații și utilaje care vor concu
ra nu numai la completarea ca
pacităților de prelucrare a uzi
nei, ci și Iă realizarea pieselor 
din planul său de producție la 
nivelul exigent — cantitativ și 
calitativ al anului ^1971 — pri
mul an al noului cincinal.
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POLUAREA APELOR
UN „RĂU AL

apă, sub- 
sînf 
sau 

substanțele mi- 
devenind astfel

SECOLULUI"?
Printre maladiile denumite cu 

un termen generic noxe ale ci
vilizației care afectează socie
tatea contemporană, mai cu sea
mă începînd din ultimele, două 
decenii, se vorbește frecvent de 
poluarea apelor. Conform statis
ticilor mondiale, apele prezintă 
în momentul de față gradul de 
poluare cel mai accentuat ; tri
plarea la fiecare zece ani a can
tității deșeurilor menajere din 
zonele urbane (ape uzate, rezi
duuri organice etc.) poluează 
intens apele interioare, ale tu
turor continentelor și determi
nă. ca urmare a creșterii con
centrației de fosfor și azot, dis
pariția progresivă a plantelor și 
animalelor. La rîndul lui, solul 
suportă din ce în ce mai greu 
asaltul nociv al poluării. Acest 
complex de factori uniți în ac
țiunea de dereglare a echilibru
lui natuyiî, cu o marcată tendin
ță de creștere, nu ocolește omul.

— Riscul poluării tuțuror a- 
pelor — remarcă prof. dr. Julian 
Rzoska (Anglia) coordonator ști
ințific al unei comisii a „Progra
mului biologic international" — 
nu este subestimat și alarmează 
toate țările lumii. Subiectul este 
dezbătut de specialiști în mii 
de studii și planuri și există 
deja numeroase programe de 
asanare a focarelor de poluare 
prezente pe Dlaneta noastră, iar 
cheltuielile legate de înfăptui
rea lor sînt impresionante. Pro
blema care ne interesează pe 
noi este : cum va supraviețui 
omul în mod inteligent acestor 
modificări radicale ale mediu
lui său de viată. Ecologia omu
lui trebuie Dăstrată indiferent 
de che’tuielile și eforturile re
clamate de programele si pla
nurile consacrate combaterii ' 
poluării.

— Să ne referim doar la po- ' 
luarea apelor. Se știe că în pro
cesul de producție numeroase 
unități economice consumă zil
nic uriașe cantități de apă. esti- 
mîndu-se că momentan cel pu
țin un sfert din apa fluviilor si 
riurilor lumii servește necesi
tăților industriei. Efectele no
cive pentru fauna si flora acva
tică sînt cunoscute. Industria 
nu se poate însă lipsi de apă. 
Ce se poate face pentru a im. 
piedica poluarea apelor ?

— Apa este o materie primă 
ieftină pentrți industrie — ob
servă ing. Wilfried Gilbrich, 
expert în Departamentul Hi
drologic ăl UNESCO — costi
sitoare fiind însă, instalațiile de 
epurare a ane’or viciate. Există 
două posibilități de ocrotire a 
anelor, anume ,elaborarea unor 
metode care animate în diferi
tele procese tehnologice să ducă 
la reducerea cantității' de'...'ape 
reziduale, precum.și. ^epij^țea 
foarte îngrijită a aeesțqr ape. 
Instalațiile de. epurare s-âu dez
voltat snectșcțulos.’ Dacă'in urmă 
cu două decenii se utilizau mii", 
loace mecanice (filtre decantoa- 
re, grătare). în ultimii ani s-au 
construit instalații de epurare 
biologică.

— în ce constă epurarea bio
logică ?

— De pildă. în folosirea meto
dei nămolului • activ. Anumite 
microorganisme din nămol, a- 
vînd caoacitatea de a desface 
compușii organici, descompun 
substanțele din apa poluată, le 
fixează și le mineralizează, pu- 
rifictnd astfel apa.

— Plantele macrofite pot juca 
rolul de biofiltre ?

— Desigur ne răspunde dr. 
Kăthe Seidel, directoarea Insti
tutului de cercetări limndogice 
..Max Planck" din 
(R.F.G.). Pipirigul s-a 
apt să preia în mare 
compușii organici care încarcă 
și amenință anele. Fenolul ex
tras din apa poluată este desfă
cut în carbon «i hidrogen, din 
care în țesuturile plantei 
reconstituie aminoacizii 
din substanțe toxice 
sintetizează substanțe 
nutriției, integrîndu-le în 
t»ho'umu! său. Și alte plan'e

acvatice pot face aceste operații 
chimice utile, desfăcînd cianu
rile în carbon și azot și folosin- 
du-le în același scop. Foarte in
teresant mi se pare rezultatul 
altei experiențe : substanțele
eliminate sub formă de excre
ție din rădăcinile pipirigului 
s-au dovedit a fi capabile să 
distrugă germenii patogeni pre- 
zenți în ape.

— Aceste 
confirmate și 
trială ?

— Justețea
borator a fosț confirmată 
masivele plantări de pipirig la 
întreprinderile de apă din Kre- 
fel (R.F.G.) și din Berlinul occi
dental. unde această plan-

rezultate 
pe scară

lucrărilor

au fost 
indus.

de Ia
de

zat. Ajungind în 
stanțele organice 
site de bacterii 
acționează cu 
nerale. fierul 
apt de a fi utilizat de alge. în 
acest fel se poate stabili o legă
tură înțre o moleculă de amino- 
acid și una de Tier. în mod nor
mal, fierul ar trebui să preci
pite într-o formă anorganică 
nefiind asimilabil de alge. Dacă 
molecula organică păstrează 
fierul în soluție, ea poate fi pre
luată de alge care astfel se dez
voltă peste limitele normale.

Cunoașterea mecanismului fo- 
tosintezei plantelor acx’atice 
poate avea deci un rol impor
tant in reglarea cantității com
pușilor organici și minerali din 
apele interioare. Folosind un 
izotop al carbonului, dr. Wetzel 
a reușit sa pună la punct o me
todă pentru măsurarea cantită
ții substanțelor folosite de 
plantele macrofite în procesul de 
nutriție. Este un rezultat știin
țific deosebit, ținîndu-se cont 
de faptul că intervenind în me
tabolismul bacteria n și deter- 
minînd viteza cu care elemen
tele nutritive sînt puse în cir
culație de bacterii, plantele ma-

folo- 
inter-

crofite influențează dezvoltarea g 
Întregii vegetații fitoplanctonice.

— Astfel și prin intermediul ■ 
acestor plante acx’atice. poate g 
fi instaurat un control riguros 
al economiei apelor observă ing. ■ 
W. Gilbrich. Pe de o parte plan- ■ 
tele macrofite descompun sub- — 
stanțele toxice din apele po
luate. iar pe de altă parte, pot ■ 
preveni dezvoltarea excesivă a g 
•altor plante acvatice. Este doar 
un aspect, dar esențial, al cer- ■ 
cetirilor incluse de Departa- g 
meatul Hidrologic al UNESCO 
— departament condus de ing. ■ 
Sorin Dumitrescu din România ■ 
in programul „Deceniul Hidro- _ 
logic Internațional". . ”

— Ce iși propune acest pro- g 
gram internațional?

— Prin colaborarea biologilor. ■ 
hidrologilor, inginerilor etc., din 
105 țări, printre care și România. ■ 
dorim să realizăm o largă șin- g 
teză asupra apelor, un bila-’, 
mondial reunind datele privin.: ■ 
pînza freatică, hidrologia car- 
stului, tehnica nucleară folosită 
pentru desalinizarea apei mari
ne, calitatea apei, metodele de 
prognoză hidrologică. nivelul, 
evaporația și debitele, influența 
omului asupra circuitelor hidro
logice în cadrul acestei ultime 
probleme, o grupă specială de 
lucru se ocupă de ocrotirea ve
getației și faunei acvatice, de 
mijloacele adecvate combateri: 
poluării apelor.

VICTOR RAREȘ

Convorbire

& G. MIUZZO, 

de r«be 
îs fariitirtd ispenor 

Citate * fafej

Dr. G. Milazzo 
este născut in 1912. 
La 20 de - ani și-a 
luat doctoratul in 
științe la Universi
tatea din Roma,

— După este știm,

Krefe’d 
dovedit 
măsură

se
. Astfel, 
pipirigul 
necesare 

me-

Tot ceea ce se
fabrică trebuie

să dispară undeva
eontinuind apoi o 
carieră didactică, 
ca lector de elec
trochimie. Ulterior 
a renunțat la acti
vitatea universitară

la Institutulfrecînd 
superior de sănă
tate al Italiei, unde 
conduce secția de 
chimie-fizică.

institutul
■ la care lucrați se ocupă cu 
B cercetarea tuturor problemelor

de poluare a apei și a aerului.
■ — Nu numai cu asta. El con- 
• trolează, din punct de vedere al
■ igienei, aprovizionarea cu apă, 

supraveghează producția seruri-

lor, controlează calitatea alimen
telor, combătînd fraudele în a- 
cest domeniu. Există o serie de 
fabricanți care, pentru a-și mări 
profiturile, falsifică produse ali
mentare directe (ulei de pilda), 
sau conserve. Ei dispun de fon- 
'duri însemnate, de specialiști

foarte bine pregătiți, ceea ce ne 
obligă la rîndul nostru să fim 
permanent la curent cu toate pro
gresele înregistrate în domeniul 
chimiei analitice, să ne perfec
ționăm neîncetat metodele.

— Secția dv. cercetează însă, 
în special, probleme legate de 
poluare...

— Intr-adevăr. Poluarea me
diului înconjurător este una din
tre principalele probleme ale ci
vilizației contemporane. Intr-o 
societate industrializată tot ceea 
ce se fabrică trebuie să dispară 
undeva. Automobilele cînd se 
uzează, mașinile-unelte cînd sînt
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transformă apa poluată 
apă potabilă. De alt- 
o instalație asemănătoare

tă 
tn 
fel, 
pentru, epurarea stratului super
ficial al apei va funcționa la 
Timișoara, in timp ce la Reșița 
există deja o instalație pentru 
purificarea apei de reziduurile 
cianurice. în prezent, datorită 
acestor calități pipirigul este 
una dintre cele mai căutate și 
solicitate plante nu numai ' în . 
Europa, ci și în America. Pro
gramul nord-american de re
staurare a vegetației acvatice 
intr-o serie de lacuri (de exem
plu, marele lac Erie, a cărui 
vegetație a fost distrusă com
plet prin deversarea reziduuri
lor'marii grupări industriale și1 
urbanistice de peste 20 milioa
ne de oameni formată de orașele 
Detroit și Chicago) se -bazează, 
între altele, și pe utilizarea a- 
cestor plante.

— Așadar epurarea biologică 
și-a dovedit superioritatea in 
fața celei mecanice. Totuși, oa
menii de știință preconizează și 
alte metode pentru combaterea 
poluării apelor ?

— A devenit o necesitate gă
sirea unei metode care să des
compună fosfații și nițrații din 
apele poluate, ne răspunde ing. 
Wilfried Gilbrich. Acțiunea pu
rificatoare a plantelor macro
fite cunoscute are o limită care, 
dacă e depășită, poate duce la 
urmări nedorite. Datorită ni- 
traților și fosfaților se înregis
trează o dezvoltare excesivă a 
plantelor macrofite care pri
mejduiește echilibrul biotic. 
Dragarea acestora n-ar da re
zultatele scontate, distrugînd și 
mai mult vegetația acvatică.

— N-ar putea fi utilizați de
tergenții organici ?

— Nu. întrucît s-ar crea un 
surplus de substanțe organice 
în respectiva biocenoză — răs-

uzate moral sau material, masele 
plastice, produse astăzi în canti
tăți uriașe ! Astăzi, problema 
esențială este cum să realizăm 
lucruri care după întrebuințare 
șă poată fi cit mai ușor distruse, 
fără însă ca acestea să altereze 
echilibrul natural al planetei. O- 
menire^ riscă în prezent să fie 
sufocată de propriile ei reziduuri,

— De pildă ?
— In lume circulă peste 20® 

de milioane de automobile. 
Hidrocarburile nearse evacuate 
de motoare polimerizează (cele 
aromatice) dînd hidrocarburi 
policiclice- cu efect cancerigen. 
Cercetătorii se străduiesc, deo
camdată cu succese relative, să 
obțină arderea și distrugerea lor 
în dispozitive accesorii ale mo
toarelor cu' ardere internă. Alt 
pericol îl constituie detergenții. 
E greu de calculat cîte mii de 
tone de alchil sulfonat, nonbio- 
degradabil, se scurg în ape. In
tr-o serie de țări este interzisă 
prin lege utilizarea detergenților 
de acest gen. Dar nici cei bio» 
degradabili nu sînt mai puțin 
periculoși: ei sînt distruși de 
bacterii care, pentru aceasta, 
consumă mari cantități de oxi
gen. Oxigen pe care bineînțeles 
îl iau din apă, furindu-1, ca să 
spunem așa, peștilor. Ca efect ț 
apele devin mai sărace în pește. 
Acest ciclu poate fi compromis 
de însăși „îndoparea" bacteriilor 
eu detergenți. De la o asemenea 
alimentație excesivă ele pot 
pieri, ca orice ființă vie supra- 
alimentată fără măsură.

Să luăm un alt exemplu « 
omenirea dispune de o flotă ae-™ 
riană în continuă creștere. A- 
ceasta produce cantități im
portante de acid carbonic a 
cărui abundență în atmosferă 
va modifica sensibil absorbția 
radiației infraroșii din spectrul 
solar. Care vor fi consecințele 
unui asemenea fenomen asupra 
climei ? Și de unde putem ști 
că aceasta nu va provoca și 
mutații biologice ? Intervenind 
exploziv în echilibrul naturii — 
stabilit în milioane de ani — ci
vilizația contemporană e încă 
nepregătită să prevină efectele 
negative care pot apare.

— In urmărirea efectelor 
poluării atmosferice știm că 
institutul dv. a obținut rezultate 
importante. V-am ruga să tre
ceți în revistă 
succese recente.

— In analizarea 
de plumb din aer cu ajutorul 
absorbției atomice, a spectofoto- . 
metriei am ajuns să decelăm ’ 
cantități de ordinul 1 la un mi
lion. Studiile întreprinse’ în co
laborare cu o serie de mari fir
me italiene, pentru a diminua 
emisia de oxid de carbon a mo
toarelor ne-au dovedit că ea 
poate fi realizată numai prin 
combinarea catalizei cu alte me
tode, nici unul din procedeele 
puse la punct pînă azi nefiind 
suficient singur. Am realizat re
cent și o nouă metodologie pen
tru analize foarte fine cu ajuto
rul spectroscopiei, care permite 
decelarea a 10-11 grame de hidro- 

într-un gaz. Procedeul e 
susceptibil de ameliorări,
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Nu 
Eu
să 
pe

Nu violent, ci înțe- 
Nu direct, ci indirect, 
se spune în matemati- 
prin reducere la ab-

principalele

După „'New scientist'

f/U tQCU/TA /

0 nouă 
metodă de 
purificare

întreaga omenire este as
tăzi martoră a unui specta
col fascinant și tulburător. 
Scena acestui spectacol este 
întreaga planetă. Unele sce
ne se joacă in jurul planetei 
si chiar in Lună. Spectaco
lul se cheamă „Revoluția 
tebnico-științifică" și el este 
doar o parte dintr-o lungă, 
foarte lungă poveste, care 
s-ar putea numi : „Lupta 
omului pentru cucerirea tai
nelor naturii, pentru o via
ță din ce in ce mai bună". 
Această poveste a început o 
dată cu apariția omului și 
nu se va termina decît o 
dată cu dispariția sa, sau a- 
tunci cînd. sau dară omul 
va sucomba sub greutatea 
luptei sale.

Iată de ce spectacolul este 
și tulburător. Mulți dintre 
oameni sint actori ai acestui 
spectacol, contribuie la des
fășurarea sa în condiții pe 
care le consideră optime. 
Dar sint aceste condiții real
mente optime ? Nu cumva, 
pentru cei mai mulți oa
meni ai planetei noastre, op
tim înseamnă cit mai mult 
posibil, în orice condiții ?

Oponentul celor care în
făptuiesc astăzi revoluția 
tehnico-științifică este na
tura. Ea reacționează. în fe
lul ei. 
lept. 
Cum 
că : 
surd.

în lupta pentru dominarea 
naturii, pentru crearea de 
condiții de viață pe care el 
le numește optime, omul de
frișează, de pildă, pădurile : 
are nevoie de lemn, materie 
primă deosebit de prețioasă, 
sau are nevoie de teren pen
tru agricultură, sau are ne
voie de amindouă. Dar iată 
CȘ> dacă taie prea mult, ci 
să aibă mai mult din amîn- 
două, condițiile climatice se 
pot schimba : terenul defri
șat nu va mai fi udat sufi
cient de ploaie, iar materia 
primă, lemnul se va împu
țina. Deci printr-o muncă 
astfel proporționată, omul 
nu-și poate îmbunătăți con
dițiile de viață.

Pentru multiplicarea și di
versificarea bunurilor de 
consum, se ridică pe tot glo
bul fabrici, din ce în ce mai 
numeroase. Toate utilizează 

apa curată a riurilor

ceea ce nu constituie, in 
sine, un rău. Dar o redau în 
circulație plină de otrăvuri. 
Otrăvuri pentru oameni, dar 
mai ales otrăvuri pentru 
pești.

Toate consumă combusti
bil solid, lichid sau gazos, 
pe care-1 prefac in fum, in- 
festînd atmosfera. Alături de 
apă. oamenii, in lupta lor te
nace 
gind 
vesc 
Căci 
telor. au 
chimice 
mitele

și oarbă. stăpiniți de un 
unidimensional. otrâ- 
și aerul și pămintul 
pentru apărarea recol- 

in tentat produse 
minunate, așa nu- 

insecticide. Ele o-

de timp, de energie umană. 
Societatea capitalistă este 
mediul ideal in care aseme
nea fenomene se pot produ
ce in voie', fără nici o lege, 
in afară de legea unei con
curențe sălbatice, necruță
toare, intre producătorii de 
bunuri, mai corect intre pa
tronii producătorilor de bu
nuri. Fiecare patron devine, 
in această luptă, un Ludovic 
al XV-lea pe care nu-l in
teresează consecințele acțiu
nii sale.

— Poluez apa riurilor ? Nu 
o beau eu. Eu beau apă mi
nerală.

toriu oamenii de știință, a- 
ceia care gindesc, creează și 
proiectează pentru întreaga 
comunitate.

Revoluția tehnico-științifi- 
-că, ca orice revoluție, are in
tre altele și rolul să scoată 
omenirea din impas — de 
data aceasta dintr-un teribil 
impas — să o salveze, adică 
să permită existența și mîi
ne și poimiine și in toate zi
lele următoare, a unei ome
niri fericite. Operațiile I de 
salvare au și început. Ener- 
gia atomică va înlocui >■ 
scurtă vreme energia termi
că și cu aceasta problema 
poluării atmosferei se va re
zolva. Procedee de filtraj chi
mic sint in curs de experi
mentare, pentru a reda apei, 
la ieșirea din uzine, purita
tea inițială. .

Materiale sintetice înlo
cuiesc deja pielea, lemnul și 
vor-înlocui curind și meta
lele. In acest mod, echilibrul 
biologic în natură se va pu
tea reface, pădurile vor con
tinua să ne ferească de soa
re, de vinturi, să purifice 
aerul, să adăpostească lumea 
păsărelelor, să împiedice lu
necarea terenurilor, să ne în
frumusețeze viața.

Problema optimizării pro
ducției va trebui să fie pusă 
in forma sa corectă, dina
mică : Cum pot obține o pro
ducție maximă, astfel incit 
acest maxim să fie o func
țiune crescătoare de timp, 
pe o durată îndelungată, 
care să parcurgă mai multe 
generații ?

F.ste evident că pusă în a- 
cest fel, ea va face să inter
vină. în soluționarea ei, ab
solut toți factorii, care de 
obicei sint neglijați, cum ar 
fi de pildă tulburarea echi
librului biologic în natură, 
consumarea exagerată și po
luarea apei, poluarea atmos
ferei și a pămîntului, crea
rea unor condiții care să 
permită o creștere continuă 
a randamentului în muncă 
exclusiv pe seama unei mai 
hune organizări și a unei 
îmbunătățiri continue a mij
loacelor de producție etc.

Dacă problema se va re
zolva'in acest sens, vom pu
tea fi liniștiți, mai ales pen
tru urmașii noștri, căci dile
ma lui Hamlet — a fi sau 
a nu fi va rămîne numai a 
lui, — nu și a noastră.

a apei
Problema purificării apelor 

reziduale preocupă din ce 
in ce mai mult pe specialiști. 
Nu numai in institute dc 
cercetare, în marile labora
toare dar mai ales in uzine, 
acolo unde se află de fapt 
sursa poluării apelor. Astfel, 
după intrarea în funcțiune la 
C.E.I.L.-Pitești a fabricii de 
furfurol s-a pus problema 
neutralizării substanțelor or
ganice conținute de apele 
reziduale. Cum epurarea 
prin neutralizare cu oxid de 
calciu reducea doar acidita
tea acestora, cercetările efec
tuate au dus la ideea folosirii 
apelor reziduale ca mediu ele 
dezvoltare a drojdiei furaje
re. Aceasta consumă atît aci
dul acetic cit și restul de 
substanțe organice. S-a găsit 
astfel una din cele mai efi
ciente metode de purificare 
a apei, obținindu-se și o pro
ducție importantă de drojdie 
furajeră. Soluția a fosț . e- 
laborață de inginerii chimiști 
de la laboratorul central al 
Combinatului de exploatarea 
și industrializarea lemnului 
și ai Fabricii de tananți din 
Pitești.

moară insectele : nimic de 
zis in această privință. Re
colta este mai bogată, dar 
este și ea, într-un anume 
grad, otrăvită. Și iată cum, 
nu numai insectele, dar și 
oamenii consumă insecticide, 
ceea ce nu pare să fie tocmai 
recomandabil. Dar fenome
nul este aici mai complex. 
Insecticidele fabricate ucid, 
fără necesitate, toate insec
tele. Unele din ele, însă, nu 
sînt vătămătoare, din contra. 
Recolta nu mai este așa de 
bine apărată.

încă un exemplu : pentru 
multe orașe din lume, pro
blema deșeurilor solide a 
devenit o problemă îngrijo
rătoare. Lăsind la o parte 
efectul pe care existența de
șeurilor solide îl are asupra 
vieții orașelor, acest feno
men nu reprezintă oare un 
exemplu izbitor de risipă 
haotică, dezordonată de ma
terial trecut prin fabrici 
(hîrtie, material plastic, 
lemn, sticlă, metal etc.) ? Și 
nu numai de material, ci și

— Poluez atmosfera ? 
eu respir aerul regiunii, 
stau departe și am grija 
schimb de mai multe ori 
an aerul pe care il respir.

In scurgerea sa neîncetată, 
omenirea începe totuși să 
descifreze, scris undeva, nu 
se știe unde, poate in pro
pria sa conștiință, avertis
mentul : „Pericol de moarte. 
Dacă continuați în acest fel, 
veți dispărea. Dacă stați pe 
loc, iarăși veți dispărea".

Teribilă dilemă ! Credeți , 
însă că o asemenea dilemă 
va avea darul să oprească in 
loc mersul irezistibil, elanul 
nestăvilit al unei omeniri 
veșnic tinere, veșnic dornice 
să cunoască, să schimbe lu
xul de astăzi in necesitățile 
vitale de mîine, într-un cu- 
vînt — să trăiască ? Nicide
cum.

Din tot avertismentul, ea 
va reține, așa cum se cuvi
ne, un singur sfat : Nu tre
buie să continuăm in acest 
mod : Dar atunci, cum ? 
Aici intervin în mod obliga-

punde dr. Robert Wetzel, de. la 
Universitatea de Stat din Mi- 

(S.U.A.) - care ar duce, 
in ultimă in
stanță, la în
mulțirea alge
lor și înflorirea 
apelor, deci la 
rezultate și mai 
rele.

— Explica- 
ți-ne cum se 
petrece acest 
fenomen...

— Observații
le au arătat că 
în timpul foto- 
sintezei, 
tele
pierd 
din 
organic sinteti-

chigan

detergenții deversați într-un rîu 
din S.U.A.

Spumă de

UZ Muy cum e-,
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OCEANOLOGIC
INTERNAȚIONAL
(1970
1980)

• 30 LA SUTA DIN RESUR
SELE MINERALE ALE PLA
NETEI SE AFLA PE FUNDUL 
OCEANELOR • SUB APE, UN 
URIAS TEZAUR ARHEOLO
GIC • OMUL AMFIBIE
• ÎN PERSPECTIVA O 
NOUĂ PROFESIE: ACVA-

NAUT

Perspectivele pe care le oferă 
azi știința și tehnica tuturor ce
lor care doresc să studieze și să 
descifreze unele din multiplele 
taine ale continentului albastru 
sînt din ce în ce mai mari. Pen
tru reușita acestor acțiuni și 
pentru ca eficiența lor să fie cit 
mai mare, este necesar ca cerce
tările și eforturile depuse pe a- 
cest tărim să fie coordonate și 
planificate. în acest scop a fost 
înființată Comisia internațională 
pentru exploatarea științifică a 
Mării Mediterane (CIESMM) — 
a cărei membră este și România, 
iar UNESCO a organizat în pla
nul acțiunilor sale acel Deceniu 
hidrologic internațional, care a 
dat un impuls apreciabil cercetă
rilor oceanografice. Recent- 
O.N.U. a creat un comitet pen
tru studiul folosirii în scopuri 
pașnice a resurselor oceanului 
mondial, iar perioada imediat ur
mătoare a secolului nostru a fost 
decretată Deceniul oceanologic 
international (1970—1980).

Știința și tehnica modernă ofe
ră deja omului posibilitatea de a

trăi și de a lucra sub apă un 
timp relativ îndelungat. De la 
batisfera lui W. Beebe, cu ajuto
rul căreia el a coborît în 1930 
pînă la 240 m și în anii urmă
tori pînă la 900 m, s-a trecut 
după cel de-al doilea război mon
dial la construirea batiscafurilor 
franceze și a batiscafurilor „Tri
este I și 11“ cu care oceanogra- 
ful J. Piccard a coborît la 
23.1.1963 în cele mai mari abisuri 
ale Pacificului (11800 m). Re
centa „farfurie scufundătoare" a 
lui J. I. Cousteau a permis ex
plorări de un interes deosebit, 
care continuă cu succes. In mun
ca subacvatică, deosebit de im- 
porțantă pentru cercetător este 
iluminarea și posibilitatea dirijă
rii uneltelor. Tehnica modernă a 
creat posibilitatea de a folosi în 
acest scop televiziunea și tele
comanda prin cablu sau printr-un 
canal acustic de legătură, mîini 
mecanice care „apucă" și apoi 
depun în conteinere speciale o- 
biectele mai interesante etc.

Toți oamenii de știință care au 
fost solicitați să-și spună părerea

despre viitorul oceanografiei, au 
confirmat concluziile optimiste 
în legătură cu contribuția aces
teia la îmbunătățirea vieții omu
lui, avînd în vedere imensele bo
gății care se găsesc în mări și 
oceane ; calculele făcute au ară
tat că cel puțin 30 la sută din 
totalul resurselor Pămîntului care 
sînt total neexploatate în prezent, 
se află în apele și pe fundul mă
rilor și oceanelor.

în valorificarea lor o impor
tantă sarcină a deceniului ocea- 
nologic internațional o constituie 
crearea 
scopul studierii radioactivității 
apelor, vegetației și faunei din 
mări'și oceane.

în cadrul Deceniului oceano- 
logic internațional pentru exploa
tarea materiilor minerale și fosi
le se vor stabili hărțile metalo- 
genice destinate reperării tuturor 
zăcămintelor metalice din subso
lul marin și vor fi realizate hăr
țile sedimentologice și geochi- 
miee în legătură cu compoziția 
și localizarea diferitelor geologii 
submarine.

unor laboratoare cu

O atenție deosebită se va acor
da Deceniului oceanologic inter
național și problemelor de arheo
logie submarină, avînd în vedere 
faptul că apele mărilor și ocea
nelor ascund adevărate comori 
de artă (spațiul subacvatic fiind 
cel mai bogat muzeu arheologic)^ 

O importanță deosebită va fi 
acordată cercetărilor întreprinse 
în cadrul Deceniului oceanologic 
internațional și problemelor prac
tice, economice, de largă perspec
tivă.

Dar principala sarcină a cerce
tărilor ce vor fi întreprinse în ca
drul Deceniului oceanologic in* 
temațional și de care depind în 
cea mai mare măsură aplicarea 
celorlalte cercetări și a rezultate
lor obținute, este aceea legată de 
studierea și găsirea posibilităților 
pentru ca oamenii să se poată 
adapta la adîncimi cit mai mari, 
să poată să-și petreacă un timp 
cit mai îndelungat, sub apă, unde 
să poată lucra. în acest sens vor 
fi studiate în primul rînd proble-

mele medicale (respirația subac
vatică, beția adîncurilor, maladii
le presiunii și decompresiunii 
bruște, învingerea barierelor fi
ziologice umane, alimentația 
subacvatică, comportarea orga
nismului uman și a altor organis
me în adîncurile marine). Vor fi 
studiate și probleme arhitectoni
ce (construcții de locuințe, de 
complexe și de orașe submarine, 
de uriașe laboratoare oceanogra
fice subacvatice* de stațiuni fixa
te pe fundul mărilor și oceanelor, 
sub formă de moduli). De ase
menea, vor fi studiate și experi
mentate uneltele, mașinile și ce
lelalte mecanisme cu ajutorul că
rora oamenii vor putea lucra și 
se vor putea deplasa sub apă ; 
se vor face o serie de experiențe 
optice (încercînd totodată aparate 
individuale de radiofocație) ; se 
vor face cercetări și experiențe în 
domeniu] telecomunicațiilor (căci 
în condițiile adîncurilor, convor
birile obișnuite sînt imposibile, 
glasul omului devenind de neîn
țeles) ; se va studia și acțiunea

mărilor și oceanelor asupra con
dițiilor meteorologice și climatice 
(numai din Mediterană se eva
poră 100 000 tone de apă pe se
cundă), ca și mijloacele de luptă 
împotriva poluării apelor aces
tora.

în cadrul Deceniului oceano
logic internațional este prevăzută 
și dezvoltarea complexă și utili
zarea tuturor mijloacelor tehnice 
și științifice de cercetare, de la 
sistemul global al stațiilor anco
rate și vasele subacvatice de mare 
tonaj, 

, marine 
lajul cel mai 
cesar asigurării 
și îndelungate a 
în hidrocosmos. Datorită rezulta
telor ce vor fi obținute în cadrul 
deceniului oceanologic și dezvol
tării impetuoase a științei și teh
nicii, secolul nostru nu va mai 
aparține numai energiei atomice 
și cuceririi cosmosului, dar și 
pătrunderii în adîncurile marine.

și laboratoarele 
etc., dotate cu 

modem, 
vieții

sub- 
uti- 
ne- 

active 
oamenilor

Dr. I. ȚUGUI
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Interviu acordat de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 

NICOLAt CEAUȘESCU, 
corespondentului diplomatic șef al companiei de presă 

„Hearst” din S. U. A., John P. Wallach

agendă
• MARȚI DIMINEAȚA, pre

ședintele Mirii Adunări Națio
nale. Ștefan Voitec. a primit pe 
senatorul chilian Umberto A- 
guirre Doolan. care ne vizitează 
țara. La întrevederea care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială. a participat Fernando

Contreras, ministru consilier în
sărcinat cu afaceri al Republici 
Chile la București.

• MARȚI DUPA-AMIAZA. 
au luat sfirșit lucrările consfă
tuirii pe țară a președinților si 
vicepreședinților consiliilor jude
țene ale Organizației pionierilor 
Si a activiștilor Consiliului Na
țional al Organizației pionierilor.

Organizată in scopul perfec

ționării stilului de muncă al 
participar.ților la lucrări, consfă
tuirea a prilejuit audierea de 
expuneri privind educația prin 
muncă a pionierilor și cultivarea 
creativității la copiii intre 9 și 14 
ani, Însoțite de aplicații practi
ce : organizarea de excursii si 
drumeții, primirea elevilor în 
unitățile și detașamentele purtă
torilor cravatelor roții și trecerea 
acestora în rindurile Uniunii Ti
neretului Comumst etc.

Ajerpreș

ZIARUL NOSTRU 
ORGANIZEAZĂ PENTRU 
ELEVII DIN CAPITALĂ

CUPA ZIARULUI „SCÎNTHA
SPORT S

Fotbal
Sorții au decis...

Marți, la Amsterdam, a avut loc 
tragerea la sorți pentru stabilirea 
meciurilor din cadrul optimilor 
de finală ale competițiilor inter
naționale de fotbal ..Cupa campio
nilor europeni- *i ..Cupa cupelor". 
ECHIPA U.T. ARAD VA ÎNTÎLNI 
FORMAȚIA STEAUA ROȘIE 
BELGRAD . In .Cupa cupelor" 
STEAUA BUCUREȘTI VA JUCA 
IN COMPANIA ECHIPEI OLAN
DEZE PSV EINDHOVEN. Intîl- 
nirile urmează să albă loo la 21 
octombrie (turul) și 4 noiembrie 
(returul).

„.Și doua păreri 

la „obiect'*

(Urmare din pag. I)

rea cu forța în rezolvarea pro
blemelor internaționale și, tot
odată. să creeze condiții pen
tru o largă cooperare econo
mică, tehnico-științifică fără 
restricții și îngrădiri.

în acest sens. România, care 
a participat la inițierea pro
punerii țârilor socialiste pri
vind organizarea unei aseme
nea conferințe, acționează 
ferm — dezvoltind larg con
tactele cu toate statele din Eu
ropa — pentru realizarea con
ferinței general-europene-

Noi apreciem că dezvoltarea 
relațiilor între țâri. încheierea 
cu succes a unor tratative bi
laterale. sînt de natură să 
contribuie la îmbunătățirea 
climatului pe continentul nos
tru : de altfel, aceasta este va
labil pentru toate continente
le. Sîntem adepții contactelor 
și acordurilor bilaterale în di
ferite domenii de activitate, 
âvînd convingerea că ele ser
vesc cauzei securității, colabo
rării și păcii. în această ordi
ne de idei, apreciem că 
semnarea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală a Germaniei 
are o importanță deosebită 
âtît pentru evoluția relațiilor 
dintre cele două state, cit și 
pentru crearea unei atmosfere 
mai bune în Europa, pentru 
asigurarea condițiilor propice 
dezvoltării colaborării și coo
perării în diferite domenii 
dintre statele europene, deci 
Si pentru netezirea căii spre 
0 conferință europeană con
sacrată înfăptuirii securită
ții pe continenet. Apreciez 
că realizarea acestei confe
rințe și îmbunătățirea cli
matului general în Europa 
este nu numai în intere
sul Statelor europene, ci al tu
turor popoarelor, al unei mai 
bune colaborări și cooperări 
internaționale.

Desigur, noi considerăm că 
o conferință a statelor euro
pene trebuie să fie pregătită 
temeinic. O asemenea pregă
tire presupune și reuniuni 
preliminare, la care să parti
cipe toate țările interesate. De 
altfel, în prezent se confutes^ 
ză perspective pentru a se ține 
asemenea reuniuni pregăti
toare.

Se are în vedere — lucru 
cuprins și în Memorandumul 
țărilor socialiste din luna iu
nie de la Budapesta — ca, la 
o primă reuniune, să se creeze 
un organism permanent al 
statelor de. pe continent care, 
după părerea mea, ar avea o 
mare însemnătate în dezvolta
rea viitoare a relațiilor inter- 
europene, în pregătirea unor 
noi reuniuni și în obținerea 
de noi progrese pe linia secu
rității. Un asemenea organ ar 
putea discuta — așa cum s-a 
căzut de acord cu acest prilej
— și problema reducerii tru
pelor străine. în final, noi 
Concepem securitatea europea
nă fără blocuri și fără baze 
militare străine, deci și fără 
trupe străine pe teritoriile al
tor state.. Aceasta presupune 
Să se realizeze un climat de 
încredere și colaborare în Eu
ropă — asigurîndu-se inde
pendența și suveranitatea fie
cărui Stat — care să facă inu- 
'tile blocurile militare și pre
zența trupelor străine. Acesta 
este Unul din obiectivele de 
bază ale securității pe conti
nent ; firește, el nu poate fi 
realizat de la început, dar 
constituie țelul spre care mer
gem.

După cum știți, se are în 
vedere că la conferința consa
crată securității europene să 
participe și S.U.A. și Canada, 

în lumea de astăzi, toate ță
rile — mai mari sau mai mici
— au un cuvînt greu de spus 
în viață internațională : solu
ționarea problemelor interna
ționale se poate face numai 
prin participarea tuturor țări
lor. Dacă toate statele europe
ne își vor uni eforturile și 
vor acționa în direcția norma
lizării relațiilor pe continent, 
înfăptuirea securității în a- 
ceastă parte a lumii se vă re
aliza mai grabnic, în intere
sul cauzei păcii în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE:
Cum vedeți dumneavoastră 

locul R. P- Chineze în viața 
internațională actuală, parti
ciparea ei la O.N.U., dezvol
tarea relațiilor cu această 
țară?

RĂSPUNS:
Doresc să subliniez că în 

viața internațională actuală 
R.P. Chineză este un factor 
important care nu mai poate 
fi ignorat de nimeni. în con
dițiile de azi nil mai este de 
conceput rezolvarea durabilă 

a marilor probleme interna
ționale. dezvoltarea unei largi 
și multilaterale cooperări in
ternaționale fără participarea 
Chinei.

în ce privește participarea 
R.P. Chineze la O.N.U, pro
blema e foarte simplă : China 
este membră a O.N.U, se nu
mără printre membrii fonda
tori ai acestei organizații: ca 
este, de asemenea, membru 
permanent al Consiliului de 
Securitate. Această mare tară 
este însă împiedicată să-și o- 
cupe locul ce i se cuvine in 
forurile internaționale. O.N.U. 
trebuie să țină seama de reali
tăți. și Republici: Populare 
Chineze trebuie să-i fie resta
bilite drepturile ce i se cuvin 
în aceste organisme. Eu nu 
cunosc o altă Chină ! Taiwa- 
nul nu poate fi considerat 
China : acesta este un terito
riu chinez și constituie o pro
blemă internă a Chinei. S.U_A. 
trebuie să-și retragă bazele 
militare din Taiwan, lăsind ca 
problemele să fie rezolvate de 
poporul chinez.

După cum se știe. România 
are relații bune, pe toate pla
nurile. cu R. P. Chineză. Și 
alte state dezvoltă colaborarea 
cu China. Apreciem că in ul
timul timp a avut loc o ame
liorare a relațiilor dintre RP- 
Chineză și U.R5-S. și credem 
că se va ajunge la realizarea 
unor înțelegeri — cel puțin pe 
linie de stat, in prima fază — 
între cele două țâri. A easta 
ar avea o importanță deose
bită.

Noi ne-am preocupat întot
deauna ca să nu se ajungă la 
o ascuțire a raporturilor din
tre Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Chineză, deoa
rece am considerat și conside
răm că relațiile bune dintre a- 
ceste două țări socialiste sînt 
atît în interesul popoarelor 
lor. cit și al celorlalte țări — 
socialiste și nesocialiste. O în
răutățire a acestor relații ar 
exercita o influență defavo
rabilă asupra întregii situații 
internaționale. Noi considerăm 
că existența unor deosebiri 
de păreri nu trebuie să ducă 
în nici un fel la ciocniri mili
tare. la conflicte ; problemele 
litigioase trebuie soluționate 
exclusiv pe calea tratativelor, 
a discuțiilor, iar deosebirile 
de păreri trebuie lăsate, une
ori, să fie clarificate de însăși 
desfășurarea evenimentelor, ce 
demonstrează pină la urmă 
care punct de vedere este mai 
bun.

ÎNTREBARE:
Avînd în vedere sprijinul 

ferm pe care România îl a- 
cordă Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967, cum apreciați dumnea
voastră posibilitățile de solu
ționare a situației din Orien
tul Apropiat ?

RĂSPUNS:
Noi considerăm că Rezoluția 

Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 constituie o 
bază pentru o soluție politiei 
in Orientul Apropiat.

Ne îngrijorează agravarea 
situației din ultima vreme în 
această regiune. Ne-au provo
cat. îndeosebi, o mare îngrijo
rare luptele care au avut loc 
în Iordania. Considerăm că 
este necesar să se ajungă la o 
înțelegere deplină căre să asi
gure încetarea definitivă a a- 
cestor lupte. Realizarea co
laborării între statele arabe 
este parte integrantă a stabili
zării în Orientul Apropiat. Am 
fost preocupați de perspectiva 
unei intervenții din afară în 
luptele din Iordania și ne-am 
pronunțat în mod hotărît îm
potriva oricăror asemenea in
tervenții, deoarece acestea ar 
fi dus la o nouă încordare, cu 
consecințe foarte grave pentru 
pacea lumii.

Considerăm că trebuie de
puse în continuare eforturi 
pentru rezolvarea politică a 
crizei din Orientul Apropiat, 
care să ducă la retragerea tru
pelor israeliene de pe terito
riile ocupate- Nu este posibilă 
încheierea conflictului din a- 
ceasta zonă fără retragerea 
trupelor In Orientul Apropiat 
trebuie să se ajungă la reali
zarea de înțelegeri care să 
garanteze securitatea și inde
pendența tuturor statelor — 
deci și a Israelului. La aceasta 
am mai adăuga uri lucru care, 
se pare, nu este pretutindeni 
suficient de bine înțeles : gă
sirea unei soluții pentru popu
lația palestiniană, ținîndu-se 
seama de interesele și dorințe
le acesteia. în orice caz. nu se 
poate vorbi de pace în Orien
tul Apropiat, fără să se ajungă 
la o soluție pentru rezolvarea 
cerințelor populației palesti
niene. Ne exprimăm speranța

că se vor depune 
această direcție și 
urmă <_____
Apropiat se va soluționa pe 
calea tratativelor.

eforturi in
direcție și că pin* 1* 

conflictul din Orientul

ÎNTREBARE•
Principiile pe care România 

le promovează in relațiile in
ternaționale — ale respectării 
suveranității naționale, egali
tății depline in drepturi si 
neamestecului in treburile Ma
terne ale altor state — au cu
cerit un mare sprijin in multe 
țâri ale lumii. Politica externă 
a României este bine cunoscu
tă. Totodată doresc să arăt, 
domnule președinte, că «iat 
profund impresionat de marile 
progrese înregistrate de Ro
mânia pe planul construcției 
interne, mai ales dacă avem ia 
vedere de unde a pornit Ro
mânia după cel de-a! doilea 
război mondial.

Ne puteți spune, domnule 
președinte, care este situația 
economică actuală si care sînt 
perspectivele de dezvoltare a 
tării in viitor ?

RĂSPUNS:

ii.e

globală a țării va -f! de 
17 ori ma; mare decil în 

anul cu producția rea 
ridicată din perioada

tare erenomi-â *: socială ~ârâ 
o economie putre-:-â ș. fără 
dezvoltarea în -mi ascedfiest 
a întregi: țâri no este de con
ceput o poliritâ ex"«renă -a a- 
ceea pe care o desfășoară Ro- 
mâr.ia. De altfel, noi conside
răm eâ între politica externă 
și cea internă a oricărei târî 
— deci și a Românrei — există 
o perfectă unitate și câ aceste 
două laturi ale politicii se ?oc- 
diționează reciproc.

într-adevăr. după <el de-a! 
doilea război mondial. Româ
nia a obținut succese remar
cabile in dezvoltarea sa eco
nomică și socială. Este. cred, 
suficient de elocvent faptul că 
în acest an producția indtM- 
trială 
circa 
1938. 
mai 
antebelică- S-au dezvoltat noi 
ramuri, inexistente in trecut 
in România Fabricăm astăzi 
camioane, turisme, tractoare, 
mașini de calcul electronic, 
irtflaie chimice si petroliere. 
România «e numără printre 
primele țări din lume care 
produc utilaj petrolier: ocu
păm. în această privință locul 
tre; in producția mondială.

Ritmul înalt de dezvoltare 
a industriei românești a fost 
urmat, de asemenea, de pro
grese însemnate în agricultură, 
în dezvoltarea invățâmir.tului. 
științei și culturii. în 1945. Ro
mânia avea aproape 35 la sută 
din populație analfabetă : am 
lichidat de mult a-eastă stare 
de lucruri : in prezent am tre
cut la învățăm!" tul obligato
riu de 10 ani pentru întregul 
tineret. Acordăm un rol de 
prim rang invătămintului su
perior. cercetării științifice, 
considerîndu-le, factori de 
bază ai progresului societății.

Dăm. de asemenea, o atenție 
deosebită ridicării nivelului de 
trai al populației. Nu doresc 
să spun că in această privin
ță nu mai avem încă mult de 
făcut, dar. față de moștenirea 
primită, am realizat o crește
re simțitoare a nivelului vie
ții materiale și spirituale a 
poporului. De altfel, așa se 
explică faptul că întregul 
popor sprijină politica internă 
și externă a statului nostru. 
Tot ceea ce întreprindem este 
îndreptat spre făurirea unei 
vieți mai bune, mai îmbelșu
gate. pentru cetățenii Ro
mâniei.

în ce privește obiectivele 
dezvoltării viitoare, doresc sâ 
arăt că am elaborat de pe 
acum noul plan cincinal pe 
perioada 1971—1975. plan care 
prevede continuarea sporirii 
potențialului economic al țării 
într-un ritm susținut : se pre
vede un ritm anual de crește
re a producției industriale de 
peste 10 la sută. Caracteristic 
perioadei următorilor cinci ani 
va fi nu numai ritmul ridicat 
ci și accentul pe care îl pu
nem pe problemele calitative 
ale activității economice și so
ciale — pe problemele ridică
rii calității producției, crește
rii productivității muncii, spo
ririi eficienței activității eco
nomice. Ne preocupăm de dez
voltarea unor ramuri esenția
le ale economiei, cum ar fi e- 
lectronica. construcția de ma- 
șini-unelte. chimia și altele. Nu 
vom ignora de loc ci, dimpo
trivă, vom acorda o atenție

Lată. cu an ire! de • _a‘_â ri
dicau ApcecesB eâ aseas'-a 
este singur» cale pentru edifi
care» socMtâtti aacteRate wuL- 
tflateral ăczveltate care «â 
asigure satisfacerea tot mai 
deplină a aecesitâU:or mate
riale și spirituale ale omului.

Apreciez că pe această cale 
Swb'jae să ctfpoorăte' larg cu 
eelelalte state t desigur, co
laborăm în primul rîr.d cu ță- 
fiie socialiste. dar dorim să 
extindem relațiile și să con
lucrăm larg cu toate țările 
lumii. După cum am spus la 
început, dorim să dezvoltăm 
colaborarea și cu S.U.A. Co
laborarea și cooperarea inter
națională contribuie la pro
gresul fiecărei țâri. Ia cauza 
păcii in lume.

Aș dori ca. in încheiere, să 
vă rog să transmiteți, prin in
termediul presei dumneavoas
tră. multe urări de prosperita
te și pace poporului american 
și dorința noastră de a vedea 
dezvo!tindu-se continuu rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare.

(Urmare din pag. 1)

conduită chiar in fața organelor 
de control. Și iată cum. Pe 27 
septembrie, inspectorul princi
pal Gheorghe Robitu ae la In
specția comercială de stat a 
municipiului București, împreu
nă cu Gheneralu Nicolae. acti
vist din partea controlului ob
ștesc. au vizitat unitatea I.Lf. 
nr. 177 de la Halele Obor. Tir.ă- 
ra Gheorghița Pirvu lipsea de 
la tejghea; In locul ei lucra 
soțul, Nicolae. intr-un continuu 
schimb de replici necuviincioase 
cu cumpărătorii. N-a fost chip 
de înțelegere cu el. A doua zi, 
reprezentantul controlului ob
ștesc a vizitat din nou unitatea 
respectivă și a fost intlmpinat 
de tinăra vinzătoare cu cuvin
tele : ,.O să-l aranjez eu pc
inspectorul Robitu, cînd o să 
mai vină in control. O să agit 
lumea ca să-l bată, așa cum am 
procedat și cu un alt inspector, 
pe care nu l-am mai văzut de 
atunci". Nu este, de aceea, o 
excepție, că tot din această ca
tegorie de tineri fac parte și 
cei care. îndemnați de „mica 
chiverniseală", ajung să intre 
În conflict cu legea (Dobrița 
Tache. unitatea nr. 90, Petrișor 
Nicolae. Autoservirea nr. 4 str. 
Ziduri vioși nr. 1. Pavel Chiran, 
Complexul nr. 4 cartierul Mili
tari). să sufere sancțiuni. Con
semnăm cu regret — și indig
nare — faptul că pină in prezent 
S-au dat. în acest an, 12 000 de 
sancțiuni lucrătorilor din co
merț, insumind amenzi in va
loare de 800 000 lei. Bineînțeles 
că tinerii își au cota lor.

După consultarea acestui „ba
rometru". citeva întrebări se 
impun de Ia sine i Cum de s-a 
ajuns la această stare de iu. 
cruri ? Ce măsuri se cer luate 
pentru o redresare operativă a 
stării de fapt ? Cine trebuie să 
intre în acțiune ?

Desigur, complexitatea feno
menului. a consecințelor lui pre
supune o la fel de complexă 
coroborare -le factori responsa
bili care să ducă la o soluțio-

TINERETULUI*
LA ATLETISM

Mi atjrjm ca |i !a

As

ADNOTĂRI PE MARGINEA

REGULAMENTULUI COMPETIȚIEI

' DUMITRESCU

importantă. Succesul unei 
scoli in această competiție 
depinde in primul rind de 
modul cum profesorii de e- 
ducație lirică organizațiile 
U.T.C.. asociațiile sportive 
ale elevilor, vor ști să an
greneze intreaga masă a ele- 
iilor care iau parte la orele 
de educație fizică, să treacă 
prin ciurul probelor atletice 
prevăzute de competiție, și 
să selecționeze, astfel, pe cei 
mai buni din fiecare clasă 
pentru a lua parte la etapa 
următoare a competiției. E- 
tapa a II-a. pe școală, va 
avea loc intre 19—25 octom
brie 1970 pentru începători. 
Pentru legitimați etapa pe 
școală, prima etapă pentru 
aceștia. va avea loc in pri
măvara anului următor in
tre 22 martie șl 4 aprilie. 
Etapa a Tfl-a, pe sector, 
pentru începători va avea 
loc intre 26 octombrie—1 no
iembrie 1970. Etapa a II-a 
pentru atleții elevi legiti
mați. se va desfășura, în 
primăvară, între 5—11 apri
lie 1971. în sfîrșit, etapa fi
nală, a IV-a, pe Capitală, va 
avea loc în zilele de 7—8 
noiembrie 1970 pentru înce
pători, și in zilele de 17—18 
aprilie 1971 pentru legitimați.

Calificarea in etapele su
perioare ale competiției se 
va face diferit la categoriile 
de nelegitimați și cele de le
gitimați. Astfel, in etapa pe 
școală se recomandă parti
ciparea cel puțin a 3 elevi la 
fiecare probă din fiecare 
clasă, in timp ce la cel a- 
vansați este necesar ca la

Pens- iacesi’Oci: «Leve : 
te m Blht. săritura in lun
gime. «arttara in înălțime, 
arestarea greutății (3 kg) și 
te# m pentru categoria a 
Ili-a. .ten ta pentru categoria 
a II-a. și 8M m pentru ca
tegoria 1 ; e.<_’.: — tem plat, 
săritura in lungime, săritura 
ir măltime. aruncarea greu
tății de 4 kg pentru catego
ria a ni-a și 5 kg pentru 
categoriile a II-a și I. 300 m 
pentru categoria a IlI-a, 
80# m pentru categoria a 
II-a și 1 OM m pentru cate
goria I.

Pentru legitimați probele 
in general sint aceleași cu 
următoarele diferențieri la 
alergări ; în locul probei de 
#• m se va alerga 100 m la 
toate categoriile, fete sau 
băieți. De asemenea, probele 
de rezistență vor măsura 
3M m Ia categoriile a IlI-a, 
690 m pentru eleve și 800 m 
pentru elevi la categoriile a 
II-a. și 800 m pentru eleve 
și 1500 m pentru elevi la 
categoriile I.

Dacă in unele școli nu 
există posibilitatea efectuă
rii probelor de viteză pe dis
tanțele regulamentare, ele 
pot fi intrucltva modificate 
de către profesori, dacă a- 
ceștia apreciază că nu pre
judiciază selecționarea celor 
mai buni la aceste probe.

întregul concurs se va des
fășura in patru etape distinc
te. Etapa I. pe clase și pe 
grupe de clase, pentru înce
pătorii nelegitimați vg avea 
loc intre 5—18 octombrie 
1970, și este etapa cea mai

această etapă să partieipe 
toți elevii școlii care practi
că deja atletismul. In etapa 
a IlI-a, pe sector, vor par
ticipa la începători cei mai 
buni 3 elevi din școală la o 
probă, și numai in cazuri de 
performante excepționale, 
comisia de organizare poate 
permite prezentarea unui nu
măr mai mare. De aseme
nea, nici la legitimați nu se 
va putea înscrie un număr 
mai mare de 3 elevi dintr-o 
școală la o probă, fără apro
barea comisiei de organizare 
a sectorului.

In etapa linală, pe Capi
tală, se vor califica primii 8 
clasați la fiecare probă de la 
etapa pc sector, la nelegi
timați, și primii 4 clasați la 
etapa pe sector, dintre elevii 
legitimați.

In privința clasamentelor, 
acestea vor fi alcătuite indi
vidual la toate etapele, iar 
pe echipe pe școli la etapele 
a IlI-a și a IV-a după punc
tajul "obținut la începători 
de primii 12 clasați, iar la 
avansați de primii 8 clasați 
la fiecare probă. Școala care 
va ocupa primul loc in e- 
tapa finală la începători și 
cea care va ciștiga primul 
Ioc la avansați, va primi 
Cupa oferită de ziarul „Scîn- 
teia tineretului". De aseme
nea, vor mai fi oferite nu
meroase premii, în toate eta
pele competiției, atît elevilor 
cit și profesorilor de educa
ție îizică din școlile care s-au 
remarcat cu acest prilej.

de ta scacLe $. hceele de toa
te gradele și proCilele 
care aa elevi aâscuri iatre 
atei te53—1*3». La uvrrrn 
pm participa atri deșii ler>- 
tiauli la sau la alte
rzmri tpartive cil si elevii 
«etecitimati. ca difereața că 
ei vw participa ia eea- 
carsuri separate. Partici
pam etesilar legitiarați ia- 
tr-aa caaears in care pon
derea cade pe aagrenarea in- 
eepătoriler in activitatea 
spsnivâ se justifică prin do
rința de a evidenția pe pro
fesorii de edaeatie fizică și 
KaiiJe Ier. care au îndrumai 
deja, «aa ii va îndruma pe 
eievL spre secțiile de atle- 
lism de perlormiat*.

Categoriile de virstâ sint 
nrm âtazrele i

PENTRU ÎNCEPĂTORI

Categoria I. cei născuți in 
atei 1954—1955.

Calegoria a Il-a. cei năș
eați ia anii 1956—1957.

Categoria a IlI-a. cei aăs- 
enti ia aaii 1958—1959.

PENTRU LEGITIMAȚI, 
Categoria I. cei născuti in 

aaii 1953—1954.
Categoria a II-a. cei năș

eați ia atei 1955—4956.
Categeria a IlI-a. cei năs- 

rali ia aaii 1957—1958.
Probele de concurs au fost 

a’ese din cele mai accesi
bile și care nu necesită ame
najări. spatii st condiții spe
ciale.

nare pe potrivă. Unul din fae
ton — și nu dintre ultimii — 
este, trebuie si fie, organizația 
U.T.C. Ea este aceea care are 
datoria de onoare de a se ocu
pa de educația tineretului, prin 
forme și metode specifice, de a 
veghea necontenit asupra mo
ralei și eticii tinărului utecist. 
Tocmai asupra acestui aspect 
vrem să intirziem in rindurile 
de față.

Se știe, pentru o mai bună și 
eficientă activitate, organizațiile 
U.T.C. din unitățile comerciale

VORBA
NU COSTĂ BANI

ale Capitalei au fost subordo
nate unui comitet U.T.C. asimi
lat In drepturi — și îndatoriri
— la nivel de sector. De aici, 
deci, de la „statul major" specia
lizat în ceea ce privește speci
ficul muncii in comerț se difu
zează. trebuie să se difuzeze, 
radial spre toate organizațiile
— sprijinul, îndrumarea și con
trolul, competența și exigența 
in munca și viața de organiza
ție. Ne-am considerat, în con
secință. oaspeți necesari ai a- 
cestui comitet U.T.C. Discuția 
purtată n-a fost in măsură să. 
re edifice : „Știți, sint ceva pro- 
bleme cu fluctuația — (Sînt ?) — 
au fost adică, am avut și unele 
cazuri de morală — (Da ?) — 
din fericire, puține — (Care ?) — 
n-am știut că vă interesează — 
(!) — că ne-am fi pregătit și noi 
cu exemple, ’ le-am fi cerut din 
organizații"...

Dialogul nu era capabil să în
tremeze o convorbire fructuoa
să. Am ăpelat la Sprijinul unor

sarea tim a’ec.re
□e a «zkLi latt-UBi » zra â"-

aot- 

tuturor

documente de organizație, pro
grame de activitate. procese- 
verbale ale plenarelor etc., me
nite să păstreze, fie și palid, O 
parte din direcțiile esențiale ale 
muncii de organizație, realizări, 
ea și lipsuri, ideea perspectivei. 
Mărturisim, de pe aclim. că 
deziluzia a fost, și în această 
privință, totală. Ăm cercetat 
programele de activitate pe pri
mele trei trimestre ale anului, 
pagină cu pagină. Cuvinte ge
nerale. bombastice, sunînd țan
țoș din coada leneșă. Ne interi-

BUNĂ

sa să aflăm, desigur, preocupa
rea concretă a comitetului 
U.T.C. pentru cultivarea unei 
ținute etice deosebite în rîndul 
uteciștilor, cu atît mai mult, cu 
cit aveam convingerea că exem
plele oferite la începutul aces
tui articol înseamnă doar p mică 
parte din ceea ce cunoaște co
mitetul. Iată, însă, cum sună 
unicul punct legat de acest do
meniu în programul de activi
tate : „Biroul va da o atenție 
mai mare acțiunilor întreprinse 
pc linia comportării civilizate 
în familie și societate, a respec
tării legilor statului, a păstrării 
avutului obștesc". Iată acum și 
mijlocul concret de operare : „în 
această ordine de idei se va ac
ționa mai intens prin activită
țile caro să poată preveni aba
terile de orice natură". Șl, to
tuși, n-am vrut să înțelegem că 
biroului acestui comitet îi sînt 
străine exemplele de natură 

, celor ’ sesizate de noi. Ne-am 
zis că poate asemenea cazuri au

EDIȚIA
A II-A

Pentru reușita competiției, na
rai nostru solicită spnjmul pro
fesorilor de educație fizică, al di
rectorilor. organizațiilor U.T.C. 
fc consiliilor asociațiilor sportive 
ale eic-ilor din fiecare școală, 
precazn si al comitetelor U.T.C. 
pe sector, al inspectoratelor șco
lare. al organelor sportive ale 
tenmetpiuhii București si al co- 
Bttsie* municipale de atletism.

Avem convingerea că întrece
rea atletică inițiată de ziarul 
nostru va scoate în aer liber mii 
de elevi, care se vor întrece cu 
e'aaul și entuziasmul caracteris
tic tiaeretuhu nostru școlar.

constituit obiectul unor dezba
teri în ședințele de birou, în 
plenare. Din păcate, aceeași 

excepție care 
întărească re- 
care nu o mai 

din respect 
cititor utecist.

T.A.P.L.,
I.C.S. Comali-
Alimehtara 5,

seninătate, cu 0 
nu face decît să 
gula, excepție pe 
înfățișăm public 
pentru ttnarul ____ _____
(în paranteză menționăm, unsă, 
că filele carnetului nostru au
reținut toate aceste dovezi de 
superficialitate, de necunoaș
tere, la urma urmelor, a adevă
ratei fețe a lucrurilor).

Am consultat și ceea ce și-au 
propus să facă unele organiza
ții U.T.C. subordonate acestui 
comitet (GOSTAT, 
O.C.E.-Pîinea, ’ ~ " 
ment, O.C.L.
I.L.F.). Aceeași agresivă tentă 
de generalizare, vădind aceeași 
nefirească indolență. Și toate 
aceste fraze sunătoare a gol, 
SCrise sau verbale, se vor, ți 
se oferă, drept justificări ale 

;un«i activități serioase, exigen
te, desfășurate 
și în profundă 
cauză. Asemenea 
întorc, însă, ca 
împotriva celor 
acuză un adevăr incontestabil : 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din comerț, cota defici
ențelor este mult mai inaltă de
cît firava ștachetă a realizărilor. 
Sigur, ceva trebuie făcut, niș
te măsuri se impun a se lua.

E dificil să le oferim aici, 
cînd însuși alfabetul se cunoaște 

“ dificil, deocam- 
oferitg, pen- 
nu prea ar

cu competență 
cunoștință de 

„justificări" se 
un bumerang, 
ce le-au emis,

pe sărite. E 
dată, să fie 
tru că nici, .
fi cui : secretarul se află în 
concediu medical de trei luni, 
locțiitorul de vreo două-trei săp- 
tămîni, iar restul de activiști 
salariați ai comerțului — doi 
adică — abia fac față sarcinilor 
„la zi“. Se impune — dacă tot 
mai este nevoie de o sugestie — 
o revedere grabn’că a acestei 
stări de lucruri din partea Co
mitetului municipal București al 
U.T.C-, 6 intervenție serioasă și 
operativă, ale cărei măsuri să 
ofere perspectiva unor roade 
adevărate.

NICOLAK DUMITRESCU t „Cu 
«ricine aș fi vrut să cădem — cu 
U S. Cagllap, ea Ajax, cu... Le
g-a — numai cu Steaua Rosie 
Belgrad, nu. I-am văzut, la tele
vizor, pe campionii Iugoslaviei In 
dskla confruntare, din primul tur 
al „C.C.E.". cu Ujpeati Dozsa. La 
Belgrad, strbii au jucat excelent, 
iar Gtaici. In formă de zile mart, 
a marcat trei din cele patru go
luri ale meciului. Oricum, ne 
vom apăra șansele cu dinții, așa 
cun am făcut-o și in disputa CU 
Feyenoerd...".

ȘTEFAN COVACI: „PSV Eind
hoven este o echipă puțin cunos
cută la noi. Dar ea reprezintă a 
treia ..mare putere* a fotbalului 
olandez — după Feyenoord și 
Ajax — și este, deci, valoroasă. 
Primul Joe îl vom susține în de
plasare. iar returul la București. 
Olandezii ne-au propus să jucăm 
primul meci la București, dar noi 
ăm refuzat. Echipa mea va „prin
de ia curing o formă de vlrf, 
puștii se vor maturiza, și cred că 
vom trece In turul trei al „Cupei 
Capelor4, ceea ce ar coincide cu 
îndeplinirea obiectivului pro
pus...".

D. V.

CICLISM
„CUPA 

ORAȘELOR"
Prima manșă din ultima eta

pă a tradiționalei competiții 
pentru juniori și tineret s-a 
desfășurat marți pe șoseaua 
Brăila — Viziru. La juniori 
mici, pș 20 de kilometri, ta
lentatul mureșan Valentin 
Hoța, campion de fond pe 
1970. a știut să reziste atacu
rilor lansate de sportivii clin 
Brăila, Ploiești. Constanța si 
București, găsind la sprintul 
final destule resurse spre a-și 
adjudeca victoria, întrecînd, 
în ordine, pe Iile Valentin — 
Brăila. Aurel loneseu — Plo
iești, Nicolae Voican — Bucu
rești. Nicolae Borceă — Con
stanța. Aurel Ciobanu — Plo
iești, A. Kerteș — Cluj, Z. E- 
lekeș — Brașov, B. Vinczepi 
— Tg. Mureș. T. Toro — Bra
șov, Vasile Petre — București 
și Nicolae Frunză — Brașov.

Juniorii mari și tineret și-au 
disputat intîietatea pe 50 de 
kilometri parcurși cu frumoa
sa medie orară de 40 km. în
tărită cu doi cicliști valoroși 
din categoria tineret — ștefan 
Ene și Cristian Tudoran — 
(originari din Brăila, actual
mente activînd la Steaua), re
prezentativa Bucureștiului și-a 
realizat plănui de a smulge 
locul II ocupat de echipa 
Cluj. După cîțiva kilometri de 
la plecare doi brăileni (Cris
tian Camer și Cezar Hîrjescu, 
liderul Cupei orașelor) fug din 
pluton în compania brașovea
nului Budea Vasile șl a iui 
Ștefan Ene (București). Conlu- 
crînd închegat și cu hotărîre, 
cei patru fugari nu vor mai 
fi prinși. Ei se angajează în
tr-un dîrz sprint final pe care 
îl cîșt’gă, in extremis. Budefl 
urmat de șt. Ene și Hîrjescu. 
La trei minute sosește șl piu" 
tonul ăl cărui sprint îl oiști" 
gă ion Gavrilă (București) ur., 
mat de V. Pascale (Brăila) 
Constantin Cîrie (București) 
Și Gh*. Toader (Brașov).

Azi are loc a doua manșă — 
proba pe circuit în centrul 
Brăilei, întrecere cu care se 
va încheia „Cupa oralelor 
’70".

EMIL IENCEC



Demisia președintelui Coliviei
DUPĂ LOVITURA DE STAT MILITARĂ 

SITUAȚIA SE MENȚINE INCERTĂ
Lovitura militară de stat din Bolivia, declanșată duminică 

în absența din capitala țării a fostului președinte, generalul 
Ovando Candia, și care în primele momente părea să fi 
eșuat, nu a putut fi evitată.

Reîntors imediat din localita
tea Santa Cruz, situată la 500 
km de La Paz, Candia a încer
cat să obțină o soluție de com
promis cu liderul rebeliunii, ge
neralul Rogelio Miranda, coman
dantul trupelor terestre, cu care 
s-a întîlnit în două rînduri.

Marți dimineață, după consul
tări cu membrii cabinetului său, 
fostul președinte Alfredo Ovando 
Candia și-a anunțat demisia 
„spre a evita o ciocnire sînge- 
roasă în sînul forțelor armate1'. 
Ulterior, el s-a refugiat la amba
sada Argentinei din La Paz,

Aplicații militare 
pe teritoriul 

R.D. Germane
BERLIN 6 (Agerpres) — A- 

genția A.D.N. a anunțat că 
în R.D. Germană au sosit u- 
nități militare din țări socia
liste din Europa pentru a lua 
parte la aplicații militare co
mune, potrivit planului pregă
tirii de luptă a forțelor arma
te’ ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La aplicații participă R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, 
R.S. România, R.P. Ungară și 
Uniunea Sovietică.

Din partea tării noastre la 
aplicații va lua parte un stat 
major de divizie.

Aplicațiile vor fi conduse de 
generalul de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării 
naționale al R D. Germane.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Prolog școlar italian
\

• 400 000 de copii în afara școlii • Penuria de localuri și 
„absenteismul școlar44 • Nemulțumiri perpetuate

Noul an școlar a în
ceput în Italia sub aus
picii pe care cea mai 
mare parte a presei ita
liene le-au definit, așa 
cum a făcut-o influentul 
cotidian milanez COR
RIERE DELLA SERA ca 
fiind „generatoare de 
griji și nemulțumiri pen
tru cele mai largi pături 
ale societății'*. Dificultă
țile învățămîntului italian, 
care au constituit, în ul
timii ani, obiectul a nu
meroase studii anchete 
și dezbateri atît în comi
sii parlamentare și gu
vernamentale cît și în 
cercurile cele mai diferi
te ale opiniei publice se 
mențin și chiar se agra
vează.

Relevînd principalele caren
țe ale rețelei învățămîntului ele
mentar și liceal, Corriere della 
Sera notează că „majoritatea 
celor 8 500 000 de copii din 
Italia sînt pregătiți în condițiile 
unui sistem educativ care se 
învechește zi de zi și, ceea ce 
este si mai grav, multi copii nu 
pot fi cuprinși în rețeaua exis
tentă". Autoritățile apreciază 
că în momentul de față lipsesc 
150 000 de clase, că există în 
continuare o lipsă acută de ca
dre didactice, al căror număr 
se ridică actualmente la numai 
circa 50 la sută din totalul ne
cesar unei funcționări normale 
a rețelei școlare. în școlile din 
unele regiuni școlarii învață în 
„trei schimburi" ceea ce afec
tează serios atît pe profesorii 
suprasolicitați cît și pe mulți 
copii siliți să vină la scoală la 
orele cele mai nepotrivite. Re
zultatul cel mai dureros al .a- 
cestei situații este că, potrivit 
unor statistici neoficiale și unor 
anchete ale presei, cel puțin 
400 000 de copii între 10—15 
ani vor rămîne anul acesta în 
afara școlii; chiar în orașele 
din nordul industrializat, la fie
care 20 de familii una nu-și tri
mite cooiii la scoală. Din cauza 
lipsei de localuri școlare si ca
dre didactice mulți părinți sînt 
nevoiți să-și retragă cooiii de 
la cursuri pe parcursul anilor 
de scoală. Dificultățile legate 
->e insuficienta localurilor șco
lare și a cadrelor didactice, de 
distanțele foarte mari pînă la 
școala unde au mai putut găsi 
locuri, au dus la situația că zeci 
de mii de copii abandonează 
școala după numai 2—3 clase, 
că sute de mii de copii se mul

unde a cerut azil politic, fapt 
confirmat și la Buenos Aires.

Imediat după demisia Iui O- 
vando Candia, generalul Rogelio 
Miranda s-a autoproclamat pre
ședinte al unei junte militare 
care și-a asumat conducerea ță
rii. Ceilalți membri ai juntei nu 
sînt încă cunoscuți. Totodată el 
a numit un nou primar al capi
talei în persoana generalului în 
retragere, Escobar Uria.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că generalul Juan Jose Torrez, 
înlăturat din guvernul lui Candia 
la începutul - acestui an sub pre
siunea militarilor de dreapta, ar 
fi obținut sprijinul trupelor răma
se fidele fostului președinte și ar 
fi creat „un guvern revoluționar". 
Circulau, de asemenea, zvonuri 
potrivit cărora grupuri de țărani 
înarmați, în rîndul cărora fostul 
președinte se bucura de populari
tate se îndreaptă spre capitală.

Un comunicat al vechiului ca
binet anunță că guvernul a fost 
înlăturat printr-o încercare de 
forță din partea militarilor și că 
aceasta va însemna o întrerupere 
a procesului de reforme.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
O știre de ultimă oră din ca

pitala boliviană anunță că ge
neralul Rogelio Miranda, ini
țiator al loviturii de stat a re
nunțat la președinția juntei 
care a preluat puterea în Boli
via după demisia lui Alfredo 
Ovando Candia. Triumviratul 
juntei este format din generalii 
Efrain Gauchalla, din partea 
armatei terestre, Fernando 
Sattorl, comandantul forțelor 
aeriene, și contra-amiralul Al
berto Albarracin, comandant al 
forțelor navale.

țumesc doar cu patru clase pri
mare renunțînd să mai urmeze 
celelalte trei clase elementcre 
din cadrul învățămîntului obli
gatoriu*. Aceleași deficiențe 
provoacă și ceea ce presa ita
liană denumește „fenomenul de 
masiv absenteism școlar cere 
generează viitori ana'fabeți sau 
semianalfabeți" (Corriere de> a 
Sera). în anul școlar precedent 
aproape 10 la sută din totalul 
școlarilor ți elevilor înscriși au 
frecventat mai puțin de jumă
tate din programele școlare.

„La 8 coi de la adoptarea 
ei — scria zilele trecute Cor
riere della Sera — reforma șco
lară care prevede obligativita
tea învățămîntului pînă la 14 
ani se lovește de csemenea de
ficiențe de ordin material In
cit, în multe locuri ea este încă 
mai curind o frază frumoasă 
decît o realitate întreagă".
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I. B. TITO 
ÎN BELGIA

• IOSIP BROZ TITO, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, a so
sit marți intr-o vizită oficială la 
Bruxelles, la invitația regelui 
Belgiei. Baudouin. Președintele 
Ti to este însoțit de Nikola Mi- 
lianici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale, Mirko Te- 
pavaț, secretar de stat pentru 
afacerile externe, și de alte per
soane oficiale iugoslave.

La aeroportul din Bruxelles, 
președintele Tito, soția sa, lo- 
vanka Broz, și persoanele care 
îi însoțesc au fost intimpinați 
de regele Baudouin și de regina 
Fa'oiola, de Gaston Eyskens, 
primul ministru al Belgiei, vi- 
cepremierul Andre Cools, Pierre 
Harmel, ministrul de externe, șl 
alți membri ai guvernului bel
gian.

• PREȘEDINTELE R. S. CE
HOSLOVACE, Ludvik Svoboda, 
a sosit marți la amiază la Hel
sinki într-o vizită oficială de 
trei zile, la invitația președinte
lui Finlandei, Urho Kekkonen.

• COUVE DE MURVILLE, 
fostul prim-ministru francez, a 
sosit marți la Pekin pentru o 
vizită in China la invitația gu
vernului chinez, informează a- 
genția China Nouă? La Aeroport, 
el a fost salutat de reprezen
tanți de frunte.ai unor ministe-

*re și departamente.

• S.U.A. AU PROPUS marți 
suspendarea consultărilor dintre

ANGOLA : O scoală de alfabetizare într-una din zonele eliberate de forțele patriotice ango- 
leze

Ședința C.C. al Uniunii
Socialiste Arabe

Anwar Sadat desemnat candidat 
la funcția de președinte al D. A. r.

Comitetul Central al Uniunii Socialiste Arabe, convocat luni 
seara în ședință plenară extraordinară, a hotânt in unanimitate 
să desemneze pe Anwar Sadat in calitate de candidat la func
ția de președinte al Republicii Arabe Unite..

Comitetul Central a aprobat 
un raport prezentat in acest sens 
de Comitetul Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe, care re
comandă ca această propunere să 
fie examinată astăzi de Adunarea 
Națională, convocată în sesiune 
extraordinară pentru prima cară 
după moartea președintelui Na
sser.

Data referendumului popular 
pentru alegerea președintei ai se 
propune a fi 15 octombrie.

în baza articolului 102 al Con
stituției R.AU„ candidatul la 
președinție este desemnat de că
tre Adunarea Națională cu o ma
joritate de două treimi din numă
rul mandatelor de deputați. Can

Nemulțumirile față de ccecs- 
tâ stare de lucruri au căoă'af, 
la acest început de an școlar, 
forme dintre cele mai variate 
de manifestare: demonstrații de 
protest a'e pârinților ți școlari
lor (Milano, Torino), ocuporea 
unor școli de căTe părinți 
(Roma), greve de protest c e 
corpului didactic in aproepe 
toate marile orașe.

Aceeași o*mos’erâ de inaaris- 
facție înconjoară ți cprop:e-ea 
noului an univers:; ar. Presa ita
liană remarcă penuria de ca
dre didactice universitare, de 
soli de cursuri ți laboratoare, 
în condițiile unei creș‘eri con
tinue a numărului tinerilor care 
se îndreaptă spre învățcm’ntul 
superior.

P. ntcoaba

■■■■■■■■■■■■

e siciuir
adjuncții ambasadorilor la 
O.N.U. ai celor patru mari pu
teri in problema Orientului A- 
propiat pină cind ..circumstan
țele vor permite reluarea lor'*.
• ZBYGNEW IWANICKI, de 

cetățenie poloneză, care in luna 
iunie a. c. a deturnat un avion 
aparținind companiei aeriene 
poloneze Lot, silind echipajul a- 
cestuia sâ aterizeze forțat pe ae
roportul din Copenhaga, a fost 
condamnat de un tribunal danez 
la șase ani închisoare, anunță a- 
genția P.A.P.

VIENA: SEMNI
FICAȚIA DEMISIEI 

LUI KLAUS
• IN URMA REZULTATE

LOR NEFAVORABILE pe care 
partidul populist le-a obținut la 
alegerile parțiale de duminică, 
care au avut loc în unele cir
cumscripții din Viena, fostul 
cancelar Josef Klaus și-a depus 
mandatul său de deputat. Mo- 
tivîndu-și hotărîrea, Klaus a 
declarat că dorește să facă loc 
elementelor mai tinere în par
tid. Observatorii politici apre
ciază însă demisia lui Klaus ca 
o expresie- a crizei prin care 
trece partidul populist, după în- 
frîngerea sa electorală de la a-

didatul la funcția de președinte 
al R-A.U-, propus de Adunarea 
Națională, trebuie să fie confir
mat apoi de către corpul elec
toral in cadrul unui referendum

Anwar Sadat, care a fost pînâ 
la moartea lui Carnal Abdel Na
sser vicepreședinte al R-A.U, a 
preluat funcția de președinte in
terimar. îndată după ce magis
tratura supremă a rămas vacantă.

Unul dintre că mai apropiați 
și mai vechi colaboratori ai de

dat s-a născut la 25 decembrie 
1918 in salul Mit Abul Kuzn, din 
Egiptul de jos. Absolvent al Aca
demiei Militare. Sadat a fost pro
movat ofițer in anul 1938. încă
in timpr.1 cehii de-al doilea 

triva ocupației britanice, orgaai- 
zind operații de sabotaj, pentru 

tai. Din 1948 lucrează timp de 
doi aai fa revista —Al Massawar". 
Fiind reintegrat, apoi, ia armată 
participă b acțiumle pentru răs
turnarea regimului monarhist E 
a făcut parte din că 11 crițeri 
care au constituit in 1952 Coosi- 
Eul Revoluției.

In prunul guvern format de 
Gamal Abdel Nasser, Anwar Sa
dat, a deținut funcția de minis
tru de stat, devenind apoi secre
tar general al Uniunii Naționale, 
partidul politic constituit sub 
noul regim.

In iulie 1960 a fost ales pre
ședinte al Adunării Naționale. 
Un an mai tîrziu, el a prezidat 
Comisia de pregătire a Congresu
lui Național al forțelor populare 
ce urma să definitiveze Carta, 
document ce trasa liniile generale 
ale opțiunilor politice ale regimu
lui, atît pe plan intern dt și în 
domeniul extern.

In anul 1962, se creează Con
siliul PreriA^nțial, iar Anwar Sa
dat este numit membru al acestui 
organism. In 1964 este ales pre
ședinte al noii Adunări Națio
nale, iar in același an este numit 
vicepreședinte al republicii.

în septembrie 1968 devine 
membru al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe și a- 
poi a fost ales în Comitetul Exe
cutiv Suprem, cea mai înaltă ins
tanță a partidului. La 20 decem
brie 1969 a fost numit din nou 
vicepreședinte al republicii.
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legerile generale de la 1 mar
tie. Cercurile politice austriece 
așteaptă cu mult interes reuniu
nea liderilor partidului populist 
care- urmează să se țină în zi
lele următoare in localitatea 
Semmering.

CONVORBIRILE
POLONO-

VEST-GERMANE
• MARȚI AU CONTINUAT 

LA BONN convorbirile polono- 
vest-germane, desfășurate în ca
drul celei de-a șasea runde a 
schimbului de păreri asupra ba
zelor normalizării relațiilor din
tre cele două țări, informează 
agenția P.A.P. Jozef Winiewicz? 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe, conducătorul dele
gației poloneze la convorbiri, a 
avut o întrevedere cu Georg 
Ferdinand Duckwitz, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, conducătorul delegației 
R. F. a Germaniei, și cu Paul 
Frank, secretar de stat la 
M.A.E. In aceeași zi, a avut loc 
o ședință a experților celor două 
părți.

Noul premier 

libanez
Președintele Libanului, 

Suleiman Frangieh, a desem
nat luni seara, după încheie
rea convorbirilor cu liderii 
diverselor formațiuni politice, 
pe șeful noului guvern al țârii 
în persoana hri Saeb Salam, 
care a mai deținut această 
funcție de patru ori, prima 
dată în 1952 și ultima dată 
in 196L La sfirșitul între
vederii pe care a avut-o cu 
președintele Frangieh, Sa
lam a declarat că a accep
tat însărcinarea de a for
ma noul guvern al Liba
nului și va începe în acest 
scop consultările cu liderii po
litici. Intr-o conferință de 
presă improvizată, ei a arătat 
că iși propune ca guvernul 
său să -restabilească autorita
tea Htn lari lor legali ai puterii" 
pentru a rezolva „problemele 
economice sociale și politice 
ale Libanului". Noul premier 
a apreciat că situația actuală 
din Liban „este gravă", iar 
-problemele interne și externe 
ale Libanului impun o aten
ție susținută".

G. Pompidou la Moscova
MOSCOVA 6. — Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transcute — Președintele Fran
ței, Georges Potnpidoa. cu so
ția, cu ministrul de
extem-e. Maurice Schumann, și 
cu alte cersoane otciale trance
rm au sorit, la 6 octombrie. In
tr-o vizită oficială in Uniunea 
Sovietică, răsp-—rind invitației 
Prez:——ui Sovretultri Suprem 
și Consulului de Miniștri al 
rr șt <; s

La sosire, pe aeroportul Vnu
kovo, înaltul oaspete francez a 
fost imimpinat de L- L Brejnev, 
N. V. Podgcrnii, A. N. Kosi- 
ghin. și de alți conducători so
vietici.

în drumul spre reședința 6a 
din Kremlin, președintele Fran
ței a fost salutat de numeroși 
locuitori ai Moscovei.

După-amiază. la Kremlin au 
început convorbirile oficiale, la 
care participă din partea sovie
tică L. L Brejnev. N. V. Pod- 
gomii, N. A. Kosighin și alte 
persoane oficiale, iar din partea 
franceză, președintele Franței, 
Georges Pompidou și ministrul 
francez al afacerilor externe, 
Maurice Schumann.

La sfirșitul primei întilniri in
tre conducătorii celor două țări 
a fost dat publicității un comu
nicat oficial, în care se relevă că 
în cursul oonvorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
sinceritate și cordialitate, cele 
două părți au făcut un schimb 
de păreri in legătură cu relați
ile sovieto-franceze și cu cele 
mai importante probleme ale 
colaborării economice bilaterale.

• UN NOU PARTID POLITIC 
A FOST CREAT IN TURCIA 
de către 36 de parlamentari di- 
zidenți ai majorității guverna
mentale. Acești parlamentari 
(34 de deputați și doi senatori), 
care au provocat, prin sciziu
nea lor, punerea în minoritate, 
în luna februarie, a cabinetului 
condps de Suleyman Demirel, 
făceau parte din aripa de dreap
ta a Partidului dreptății aflat în 
prezent la putere.

In Uniunea Sovietică a 
fost lansat un observator as- 
trofizic-rachetă, care, pe 
o traiectorie verticală, a a- 
tins înălțimea de aproape 500 
kilometri, informează agen
ția TASS. Pe platforma am
plasată în Interiorul unui 
conieiner special din partea 
ogivală a rachetei a fost in
stalat un complex de instru
mente științifice pentru în
registrarea radiațiilor solare 
în spectrul razelor ultravio
lete și X. După îndeplinirea 
programului de cercetări, 
observatorul-rachetă a cobo- 
rît pe Pămînt, cu ajutorul 
unui sistem de parașutare. 
Materialele culese sînt cer
cetate, iar rezultatele urmea
ză să fie publicate în presa 
de specialitate.

ȘEDINȚA FESTIVĂ 

DE LA BERLIN
La 6 octombrie a avut loc Ia 

Berlin ședința festivă consacra
tă celei de-a 21-a aniversări a 
R.D. Germane, organizată de C.C. 
al P.S.U.G., Consiliul de Stat, 
Consiliul de Miniștri și Frontul 
Național al R.D. Germane.

în prezidiu au luat loc Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, Willi Stoph, președinte
le Consiliului de Miniștri, și alți 
conducători de partid și de stat. 
Erau prezenți oameni ai mun
cii, membri ai corpului diploma
tic acreditați în R.D. Germană, 
oaspeți străini.

Cuvintarea festivă a fost rosti
tă de Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

DUPĂ RĂPIREA 
DE LA MONTREAL

Cei care l-au răpit ieri la 
Montreal pe atașatul comercial 
britanic James Richard Cross, au 
adresat prin intermediul unui 
emițător clandestin un ulti
matum guvernului federal, ce- 
rind plata unei sume de 
500 000 dolari. eliberarea a 
13 deținuți politici, aparținind 
organizației separatiste „Fron
tul pentru eliberarea Que- 
becului", care să fie transportați 
la bordul unui avion în altă țară, 
și încetarea oricăror activități 
de urmărire penală contra aces
tora.

Luînd cuvîntul în Camera Co
munelor, ministrul canadian al 
afacerilor externe, Mitchell 
Sharp a precizat că guvernul său 
este pe deplin conștient de res
ponsabilitățile ce-i revin în asi
gurarea securității diplomaților 
străini, și în acest scop nu va fi 
precupețit nici un efort

Seara, in cinstea președintelui 
Franței, la Kremlin a fost ofe
rit un dineu.

Luând cuvîntul. Nikolai Pod- 
gornii, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a relevat că colaborarea sovieto- 
franceză constituie un exemplu 
de bune relații intre state cu 
orinduiri sociale diferite. „După 
părerea noastră, a spus el, exis
tă un dmp vast de acțiune in 
ceea ce privește slăbirea încor
dării, întărirea securității eu
ropene și internaționale, în care* 
statele noastre să acționeze ca 
parteneri, ce au încredere un>ul 
in celălalt. Nu este o piedică 
faptul că fiecare din țările noas
tre are aliații și prietenii săi 
ți că ideologiile noastre diferă".

.„Acțiunile intense ale Uniunii 
Sovietice și Franței în folosul 
slăbirii încordării și dezvoltării 
colaborării în Europa coincid cu 
năzuințele și eforturile acelor 
state europene care sînt intere
sate in viitorul pașnic al Europei. 
In acest context privim noi ati
tudinea Franței și a dumnea
voastră, domnule președinte, 
personal, față de recentul tratat 
semnat intre U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei”, a declarat N. Pod- 
gornii. ..Există șanse ca discuți
ile noastre, a relevat vorbitorul, 
să permită adincirea înțelegerii 
reciproce și intr-o astfel de pro
blemă actuală ca pregătirea 
conferinței general europene”.

..Dacă sintem hotăriți să dez
voltăm schimburile economice, 
tehnice, culturale și umane, a 
declarat președintele Franței, 
Georges Pompidou, in cuvîntul 
său la dineu, noi răspundem 
prin aceasta voinței popoarelor 
de a realiza in mod progresiv o 
interpenetrație, care să r.ască 
un sentiment autentic euro
pean”. Referindu-se la necesi
tatea sporirii eftxturilor in ve
derea apropierii țărilor conti
nentului european, președintele 
Franței a arătat că „Obiectivul 
nu constă in a transpune poli
tica blocurilor in interiorul Eu
ropei, ci in a da continentului 
nostru întreaga conștiință a 
personalității sale și încrederii 
in viitorul său. Pentru aceasta 
este necesar ca întărirea secu
rității europene să devină obiec
tul unei discuții generale la 
care să participe toate statele 
interesate. De aceea, noi privim 
favorabil proiectul conferinței 
propuse de dumneavoastră și 
aliații dumneavoastră a decla
rat președintele Franței, dacă 
ea va avea ca obiectiv elimina
rea oricărei tensiuni și dezvol
tarea oricăror contacte de la 
un capăt la altul al Europei. 
Securitatea și cooperarea nu 
constituie pentru noi obiective 
separate. Astfel de raporturi se 
dezvoltă numai pe baza respec
tului independenței și libertății 
tuturor țărilor, fiecare la locul 
ei și în cadrul frontierelor sale”, 
a subliniat Georges Pompidou.

• CONVORBIRILE dintre 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, Pal Lo- 
sonezi, și președintele Indiei, 
V. V. Giri, care se află într-o 
vizită oficială la Budapesta, au 
relevat existența unor bune re
lații de colaborare reciprocă în 
toate domeniile, menționează a- 
genția M.T.I.

Sărbătoarea Republicii 
Democrate Germane

IMAGINI
I BERLINEZE I
g Prin Berlin, istoria a săpat 
g drumuri adinei. In 1237, pe 
g locurile actualei capitale a 
S R.D.G., se afla un neînsemnat 
Ș sat de pescari și abia peste 
g cîțiva zeci de ani, Berlinul a- 
Ș pare prima oară desemnînd o 
g localitate închegată. Spreea 
g a dăltuit apoi, pe malurile ei, 
ș un oraș și privind podurile 
g gotice, arcuite strimt între 
g maluri, mă întreb cîte Crim- 
J hilde și Brunhilde, cîți cava- 
j Ieri de epopei nordice au pă- 
g șit peste ele.
H Pătrund, dinspre liniștitul 
g cartier Weisensee — „Lacu- 
g rile albe”, poetic botez ! — 
S spre noul Berlin. Noul oraș 
B sau centrul orașului, două de- 
§ numiri, care se confundă, pen
ii tru că din orice parte ai veni, 
B treci intii prin ceea ce, in mod 
g normal, se numește un oraș 
B nici nou nici vechi, cu stră- 
g zile mai largi sau mai ingus- 
g te, cu casele peste care timpul 
g a pus culoare, cu intersecții 
g de podari, cu fabrici și maga- 
ș zine și oameni, aceeași oameni 
g pe care-i știm de peste tot. 
g Și-apoi, deodată, după o coti- 
3 tură a Spreeii, se conturează 
g Orașul. Alb, proaspăt, cu toate 
g verticalele arcuite, elegante, 
f cu bulevarde care respiră — 
g faci cîteva minute traversînd 
g Karl Marx Allee — Berlinul, 
g abia acum înțeleg, pare una 
g dintre cele mai tinere capitale 
B din Europa. Din Alexander- 
g platz se deschid, radial, marile 
= artere, marile drumuri care 
B străbat orașul, purtînd vizita- 
g torul, uneori simultan, de la 
g epocă la epocă, de la stilul 
H arhitectonic de cel mai mo
li dem rafinament pînă la baro- 
Bi cui din la belle epoque, din 
g piețele largi, străjuite de edi
li ficii complicat structurate în 
g înălțimea lor la podurile greu 
g încercate ale Spreeii, fiecare 
g cu istoria lui mai veche și mai 
§ nouă, fiecare cu povestea lui 
|| de dragoste, cu legenda Iui.
g Iși au străzile Berlinului, 
g fiecare în parte, biografia lor. 
j Și colțurile de stradă și pă- 
g durile din împrejurimi și coli- 
J nele. O biografie de secole și 
B una doar de citeva decenii. In 
g chiar centrul orașului, într-o 
g vastă grădină publică — 
H Friedrichshain, — o colină i- 
g mensă, un munte, nici nu știu 
= cum să numesc această ciu
li' dată formă de relief. Berli- 
g nezii îi spun Muntele Ria
li mott, mi-e greu să traduc cu- 
g vîntul, poate nici nu are vreun 
g corespondent. Cresc arbori ti
ll neri pe el, tufe de liliac și iar- 
B bă, multă iarbă ; iarna, pîrtii 
g de ski și joacă de sănii. Pare 
g un foarte tînăr loc de distrac- 
g ție, pare un foarte vesel colț 
g al Berlinului, acest munte 
g născut pe liniștea și monoto- 
s nia spațiului. Mi se povestește 
g apoi istoria muntelui Klamott, 
g aflu că aici Hitler iși construi

★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al g 
g Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de g 
= Stat al Republicii Socialiste România, președintele Consi- g 
g liului Național al Frontului Unității Socialiste din Repu- § 
B bliea Socialistă România, tovarășul ION GHEORGHE g 
B MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Repu- g 
g blicii Socialiste România, și tovarășul ȘTEFAN VOITEC, g 
g președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socia- g 
g liste România, au trimis tovarășului WALTER UL- g 
S BRICHT, prim-secretar al Comitetului Central al Parti- B 
g dului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliu g
g lui de Stat al Republicii Democrate Germane, tovarășu- B
= lui WILLI STOPH, președintele Consiliului de Miniștri al g 
g Republicii Democrate Germane, tovarășului GERALD “
= GOTTING, președintele Camerei Populare a Republicii §
| Democrate Germane, și tovarășului prof. dr. H. C. ERICH J 
g CORRENS, președintele Consiliului Național al Frontului g 
g Național al Germaniei Democrate, o telegramă cu urmă- g 
= torul conținut: ?

Dragi tovarăși, g

în numele poporului român vă adresăm dumneavoastră g 
| și tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată B 
g Germană, felicitări cordiale, *eu prilejul celei de-a XXI-a B 
g aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane g 
§ Crearea primului stat german al muncitorilor și țara- B 
g nilor reprezintă un eveniment remarcabil, care a deschis B 
= calea făuririi orînduirii noi socialiste în patria dv. ~
g Poporul român se bucură din toată inima de marile B 
g succese obținute de oamenii muncii, sub conducerea Parti- g 
g dului Socialist Unit din Germania, în dezvoltarea econo 1 
g miei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai, 
g Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și g 
g colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Ro- .§ 
g mân și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Re- g 
g publica Socialistă România și Republica Democrată Ger- g 
g mană se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor mar g 
g xism-leninismului și internaționalismului proletar, în in- B 
g teresul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste g 
g al cauzei socialismului și păcii în lume.
g Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socia B 
g liste România acționează și vor acționa cu consecvență B 
g și în viitor pentru recunoașterea Republicii Democrate 1 
g Germane de către toate statele, pe baza principiilor drep- = 
g tului internațional, pentru primirea ei în Organizația g 
§ Națiunilor Unite, astfel Incit să-și poată aduce întreaga g 
=g contribuție la eforturile generale pentru colaborare in- g 
§ ternațională, pace și securitate.
g Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale, vă urăm 8 
g dumneavoastră, tuturor celor ce muncesc din Republica B 
g Democrată Germană, noi succese în activitatea de con- g 
g struire a socialismului, de înflorire a patriei.

se două din monstruoasele sa- g 
le bunkere și că peste ruinele g 
lor s-au adunat, în primii ani g 
de după eliberarea Berlinului, g 
rămășițele a încă 8 000 de case g 
distruse, ingropînd sub dări- g 
mături, hidoasele catacombe g 
fasciste. Au cărat locuitorii g 
Berlinului pămînt pentru a a- g 
coperi totul, au semănat pă- g 
mîntul, au stropit iarba și fio- g 
rile Iăsind ca o sfidare acest g 
munte în centrul orașului, = 
transformîndu-1 într-o pașnică g 
și gălăgioasă colină a tine- g 
reții...

De sus, de pe platforma g 
turnului de televiziune, de la B 
aproape 365 m deasupra ora- g 
șului, capitala R.D.G. deschi- g 
de o hartă nuanțat colorată, g 
Albul magistralelor centrale g 
aruncă pînă departe, peste g 
austeritatea gotică a catedra- g 
lelor, a clădirilor fumurii, o g 
lumină solară. Desenez din g 
priviri un oraș riguros alcătuit g 
și înțeleg de aici, de pe terasa g 
celei mai înalte cafenele pe g 
care am stat vreodată că ma- g 
cheta pe care am văzut-o în g 
expoziția Berlinului este o g 
realitate care iși completează g 
mereu altă latură. începută g 
din interiorul orașului, recons- g 
trucția s-a centrat pe marile g 
intersecții care străbat capita- g 
la: Karl Marx Allee, Unter g 
den Linden, Friedrichstrasse și H 
Bulevardul Lenin. Un imens g 
ansamblu ridicat între Rathaus g 
și Liebknecht Strasse va fina- g 
liza concepția arhitectonică g 
care a stat la baza întregului g 
proiect. îmbinarea tuturor g 
funcțiunilor unui oraș modern g 
— viața socială sub toată mul- g 
titudinea aspectelor ei, muncă, g 
știință, cultură, distracție — a g 
determinat plasarea, în acest g 
ansamblu, atit a locuințelor g 
cît și a magazinelor, restau- g 
rantelor, instituțiilor de cultu- g 
ră și de relaxare. Arterele flui- g 
de deschid circulației orașu- g 
lui alte perspective. Un sis- g 
tem circular de străzi special = 
destinate autovehiculelor va g 
transforma marile bulevarde g 
ale Berlinului în trasee umane g 
agitate, pulsind de viață. Și g 
din orice colț al capitalei g 
cupola elegantă, circulară, a g 
turnului de televiziune domi- g 
nă contururile înalte ale ora- g 
șului. Seara, cele 1 060 de fa- g 
țete piramidale ale sferei tur- g 
nului, in rotirea ei de 24 de g 
ore, luminează fosforescent g 
cerul. Se așează, în orele as- g 
fințitului, o tihnă arhaică pes- g 
te oraș. Berlinezii își iubesc g 
străzile, clădirile in plină zi, g 
în lumina crudă a soarelui, g 
Iăsind spre seară orașul să res- g 
pire molcom în umbrele pre- g 
lungi ale blocurilor. Seara, g 
Berlinul este, poate, cel mai g 
calm, cel mai liniștit oraș din g 
cite am cunoscut.

GALINA ENIȘTEANU f
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