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ECONOMIȘTII —

din momentul angajării tînărului absol- 
intreprindere — aici aflindu-se mediul 
aplicării creatoare a cunoștințelor do- 
în amfiteatre. Economistul este — fări 
echivoc — specialistul care in virtutea
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• O boală ciudată: ALERGIA
• O problemă pentru noi 

și pentru cei 300 OOO dentiști 
din lume: DANTURA

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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și realitate (I) /

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
De la trimișii speciali: Pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a sosit marți 
la amiază la New York pentru a 
participa la lucrările sesiunii ju
biliare a Organizației Națiuni
lor Unite.

Împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu au sosit tova
rășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională. și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor Externe.

Avionul prezidențial a aterizat 
pe aeroportul international ..J. F. 
Kennedy" la ora 12 (ora locală). 
Ceremonia întîmpinării a avut 
loc în fața salonului oficial, 
unde erau arborate drapelul de 
stat al României și steagul Or
ganizației Națiunilor Unite.

Erau prezenți șefi de delegații

ale țărilor membre ale Națiunilor 
Unite, reprezentanți permanent! 
acreditați la O.N.U., precum și 
diplomați care iau parte la lu
crările sesiunii Adunării gene
rale.

Potrivit protocolului O.N.U. 
rezervat șefilor de stat care 
sesc la Națiunile Unite, preș 
tele Nicolae Ceaușescu a 
salutat pe aeroport, in nt 
secretarului general U Thant de 
șeful ceremonialului. Sinon Kor
le. iar în numele primarului New 
Y’orkului. John Lindsav. de re
prezentantul acestuia John Pal
mer.

Au fost de față membrii 
gațjei roraăng- 
nară O.N.U.. Nicolae Ecobescu. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe- Maria Groza, vicepreșe
dintă a Marii Adunări Naționale, 
ambasadorul Costin Murgescu, 
Gheorghe Diaconescu. reprezen
tantul permanent al României la

Națiin 
dan. ambasadorul 
la Washington. Escală la

Montreal

mere, 
Nicolae Ceaușescu 
participa la 
Organizației Națiunilor Unite. A- 
preciem că Organizației Națiu
nilor Unite îf revine un rol de 
seamă în asigurarea unei lumi de 
cooperare și de pace.

Vin pentru prima oară în Sta
tele Unite și aș dori să adresez

(Continuare în pag. a V7-a)

EUGEN FLORESCU transmite din New York:

Două nume se rostesc împreună

„Transmit din New York"... 
Formula, .mai mult decît o- 
bișnuită pentru cititori, capă
tă azi, în cazul ziariștilor ro
mâni aflați pe teritoriul de 
beton al celui mai mare oraș 
din lume, o semnificație deo
sebită : acum cîteva ore, pe 
aeroportul Kennedy a sosit 
președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a 
participa la lucrările sesiunii 
jubiliare O.N.V. Prezența sa 
alături de numeroși alți șefi 
de state și guverne care au 
sosit sau și-au anunțat sosirea, . 
onorează, după aprecierile u- 
nor înalte personalități, ca și 1 
a ziariștilor americani veniți

să consemneze momentul, 
prestigioasa instituție care de 
un sfert de secol desfășoară o 
vastă activitate în slujba pă
cii mondiale, a comprehensiu
nii între, națiuni, a asigurării 
condițiilor de progres în toa
te domeniile vieții economice 
și sociale. Nu voi face deci 
decît să redau cu fidelitate 
realitatea emoției pe care am 
trăit-o cu toții asistînd la ce
remonia organizată pentru 
primirea șefului statului nos
tru, a celorlalte personalități 
care-l însoțesc, și mai ales să 
vorbească cu exactitate des
pre acea bucurie care nu se 
poate stăpîni asistînd și aici 
la mii de kilometri de patrie.

la unul dintre acele acte care 
marchează definitoriu politi
ca de afirmare a României 
in lume, politică pe care 
șeful statului român o con
duce cu recunoscuta înțelep
ciune. De altfel, în ultimele 
două zile, nu numai aici, la 
New York, dar și în depăr
tata Islanda unde am făcut 
un scurt popas, ca șt tn 
Canada, ne-a fost dat să 
asistăm la scene care vor
besc despre prestigiul Româ
niei, să ascultăm, prilejuite 
de asemenea de către vizite
le tovarășului Ceaușescu, 
vorbe călduroase la adresa

(Continuare în pag. a Vl-a)
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REPERE ÎN SPORTUL MUNCITORESC

U. V. A.“
Secția cazangerie de la Vzina 

„Vulcan" din Capitali

e si o „marcă“
sportivă

Uzina de vagoane Arad e cu
noscută ca o citadelă a industriei 
noastre, prin marca ei cucerin- 
du-și în țară, ca și peste hotare, 
prețuirea și celebritatea. Tn ulti
mii ani uzina arădană, mai exact' 
colectivul de aici, înregistrează și 
cucerește pe lingă performanțe și 
trofee pentru produsele ei, suc
cese remarcabile în sport. Cu alte 
cuvinte „U.V.A." a devenit și o 
citadelă a sportului. Nu e nimic 
neobișnuit și întîmplător în po
vestea asta : se realizează acel 
paralelism generat de legile pro
gresului și anume între nivelul de 
dezvoltare al procesului de pro
ducție, al forței economice și 

' dezvoltarea activității sportive de 
masă, ca o necesitate intrinsecă.

Tn acest domeniu. al sportului, 
aici s-au făcut investiții mate-

riale minime — cinci sute și ceva 
de mii de lei, și aceștia mai mulți 
pentru secțiile de performanță 
sau aproape exclusiv pentru aces
tea. din păcate — dar în schimb 
s-au investit inteligență și 
r.ie organizatorică, dăruire 
interes susținut din partea 
rilor de răspundere pentru 
voltarea acestei activități, 
vorba 
de aici,
„Vagonul", și bineînțeles de spri
jinul organizației de partid și al 
comitetului sindicatului. Nu se 
poate vorbi de sport, aici, fără a 
lega această activitate, acțiunile 
reușite, de numele cîtorva anima-

fante- 
și un 
facto- 

dez- 
Este 

de organizația U.T.C. 
de Asociația sportivă

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a V-a)

Montreal. uz 
Nicolae Ceauși 
ne ’.6 carp îl îns 
peste noapte, 
din Montreal, 
au fost saluta' 
guvernului 
Pierre Cote, ministru. și de 
alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți Bucur Servo ru. am
basadorul Republicii ' Socia
liste Român-a în Canada, și 
membri ai ambasadei.

Cu prilejul, trecerii prin 
Montreal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste Român.a. a prim:’ 
din partea guvernatorului Ge
neral al Canadei. Roland Mi- 
chener. un mesaj in care se

'ia v

del

..DRAGA 
ȘEDINȚE

DOMNULE PRE-

că dumneavoastrăArr. aflat
și soția dumneavoastră faceți 
o scurtă vizită particulară la

fCotrtinuare in pag. a Vl-a)

- rxtraseolarâ
a' .ri de pi—rizările pr 
aflăm din Regulamentul licee- 
lo- ce cultură e nerală. care se 
referă la modul in care sir.t se- 
lert-nnați pedagogi: liceelor și 
șr>;!or profesionale. nu avem 
multe eIetT*er.*e  <fm care «ă re- 

-e criterii prih.-pedago
gice stau la baza angajării in 
funcția de educator. Experiența 
lor de oină acum n-a fost stu- 
cs'ă si nu s-a insistat nici a- 
s'jora unei pregătiri continue, 
prin cursuri și sr minării. Ia ni
velul școlii sară al orașului. Un 
studiu intreorins recent asupra 
muncii desfășurate de pedago
gii din municipiul Craiova con
firmă faptul că. in afară de 
convocările anuale de 4—5 zile 
Ia I.P.C.D.. neda gogii n-au alte 
posibilități de pregătire și. deci, 
de cunoaștere a îndatoririlor 
lor de educatori. Pentru acest 
an școlar se încearcă insă unele 
îmbunătățiri. Se vor organiza.

MIRCEA CRISTEA

Așadar, să recapitulăm. Mai intii este exame
nul de admitere. Nu de puține ori concurența 
atinge proporții impresionante 3—7—20 de can
didați pe un loc. Iși dispută întiietatea absolven
ții de liceu — cu diplomă de bacalaureat. La 
București și Iași, la Cluj și Craiova. Reușesc cei 
mai bine pregătiți. Urmează apoi anii de stu
denție. Cursuri, seminarii, — obișnuite și spe
ciale — luni întregi de practică în întreprinderi 
cu proiil diferit — viitorii specialiști trebuie să 
cunoască îndeaproape aspectele concrete ale ac
tivității economice — participări efective la 
cercurile științifice, eforturi pentru familiariza
rea cu rigorile muncii de concepție, examene, 
colocvii, in sfirșit, examenul de stat — obține
rea mult rivnitului atestat ..Diplmr.at in științe 
economice”, repartizarea în prooucție. Anual

LTzina mecanică din Buzău. 
j La solicitarea întreprin

derii aici au fost reparti- 
două absolvente, promoția 
a Academiei de studii eco- 

Joița
Teodorescu. 

asupra proble- 
s-au încredințat

za'.e 
1970. 
nomice din București : 
Baciu și Cornelia 
Interesindu-ne 
melor ce li
spre rezolvare aflăm:

— Eu — ne mărturisește 
Joița Baciu — am fost încadra
tă la serviciul financiar. Nimic 
de spus — am terminat Facul
tatea de finanțe-credit. Nu în
țeleg insă de ce a trebuit ca(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

POVESTE, dar adevărată,
CU MAI MULȚI NAIVI

Dacă rlndurile de față ar fi 
ale unei lucrări beletristice unii 
cititori m-ar putea acuza că am 
creionat în mod schematic cî- 
teva personaje și le-am ames
tecat într-o întîmplare dubioa
să cu caracter senzațional. Dar 
aici este vorba de un reporta/ 
în care povestesc fapte reale și 
dacă uneori mă refer la situații 
care nu prea rezistă unei ana
lize logice este pentru că ele au’ 
existat chiar așa și doar credu-

litatea extremă a victimelor — 
băieți și fete de vîrstă școlară 
și studențească — a favorizat 
existența lor. Tn esență este 
vorba de activitatea unui spion, 
ascuns abil sub o mască de 
înaltă onorabilitate ; 
credulitatea de care 
cit și alte elemente de compor
tament. comune unei 
categorii de . tineri, va desfășu
rat multă vreme o activitate de 
subminare a intereselor econo-

folosind 
vorbeam

anumite

mice și politice ale statului nos
tru.

Agentul străin a venit în țară 
ca membru al unei legații di
plomatice străine, mască ce 
se potrivea de minune înfăți
șării sale exterioare. . Un băr
bat tînăr, atrăgător ; îmbră
cămintea de o eleganță desă
vârșită — ultima croială, uld- 
mul material. Cînd apărea în 
societate făcea o bună impresie 
și datorită modului curgător de

a vorbi românește. Ba mai mult, 
folosea un limbaj după împre
jurări ; eliptic, modern, cind 
interlocutorii erau tineri, în- 
cărcat-spiritual, atunci cînd 
era vorba de oameni mai în 
vîrstă Tn afara limbii țării de 
unde venea, mai vorbea cîteva 
limbi străine ; era la curent cu

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

pentru instruirea unui student din bugetul sta
tului sînt alocați peste 12 000 lei. De așteptat, 
deci, ca amortizarea acestei investiții sociale să 
înceapă Jî“-------- *--• ----- . •
vent in 
propice 
bîndite 
nici un _ ___ _ _________ ...
profesiei sale este direct implicat să cohtrîbuiă 
competent la alinierea 
tive cerințelor impuse 
țe economice cit mai
— avînd ca punct de 
giatură — își propune șă urmărească 
care este materializat acest deziderat 
țile industriale.

întregii activități produc- 
de realizarea unei eficie- 
ridicate. Ancheta noastră 
pornire perioada de sta- 

modul în 
in unită-

mai mult de
întocmesc foi

Crezînd că
găm să repete ultimele cuvinte. 
Auzisem bine. După 11 ani de 
liceu și alți 5 de facultate in-

i

&////////<//////////////////////////////////, ////Z/ZZ//Z////ZZ///ZZZZ»7/ZZZ/Z>,1

o lună de zile să 
de pontaj.

nu am înțeles ru-

a fost,terlocutoarea noastră 
prin voia conducerii uzinei, în-

GH. GHIDRIGAN
(Continuare in pag. a Ill-a) i

CINSTIREA
ȘCOLII

de GEORGE IVAȘCU

UN ACT de cultură este cinstirea — într-o sferă pe cît 
posibil mai largă — a unei instituții de învățămînt. Zilele 
trecute m-am împărtășit eu însumi din atmosfera festivă 
a celei de a 75-a aniversări a Liceului Internat „C. Ne- 
gruzzi" din lași. Nu numai pentru că (în anul școlar 
1939—1940) am fost acolo tînăr profesor, cu emoția că 
printre predecesorii întru predarea limbii și literaturii ro
mâne fusese G. Ibrăileanu, principalul nostru mentor spi
ritual în Universitate, dar și pentru că astăzi — o ase
menea sărbătoare căpăta semnificații depășind circum
stanțele ieșene.

Sîntem în plină dezvoltare a unei societăți de multiplă 
solicitare în toate sectoarele culturii, la nivelul cerințe
lor unei epoci de structură și de perspectivă revoluțio
nară. Conducerea Partidului este viu preocupată de ne
cesitatea confruntării lucide între realitatea actuală, pe 
scară națională, a învățămîntului nostru de cultură ge
nerală, liceal și cel superior, și parametrii, cu indici me
reu ascendenți, impuși de progresul tehnico-științific în 
lume, implicați în însăși ascensiunea noastră pe măsura 
desăvîrșirii orînduirii ale cărei baze le-am făurit. Școala 
— la toate nivelele — are, în acest proces, o importanță 
majora. E vorba .de școala instituționaIizată, într-un stat 
pe cît de dinamic, pe atît de conștient în promovarea 
organizată, științifică, a tot ceea ce tradițiile active ale 
școlii românești au validat ca eficientă, ca standard de 
progres cultural.

Liceul „C. Negruzzi" din lași, înființat ca liceu model 
în 1895 de către Spiru Haret, oferă un asemenea patri
moniu. Unul din cele mai prestigioase și mai elocvente. 
La festivitate au participat peste o mie de foști elevi, din 
toate generațiile, — numeroși dintre ei demonstrînd prin 
activitatea lor trecută sau prezentă însușiri excepționale, 
dimensiuni de personalitate pe care le datorează, în prim 
eșalon, excelentei pregătiri din școala secundară. Orga
nizarea din trecut a acestui liceu, grija în recrutarea 
corpului didactic, selectarea severă a elevilor, majorita
tea bursieri, regimul de internat cu un climat de eficien
tă emulație intelectuală, rigoarea — fără ostentație, dar 
totdeauna competitivă — a examenelor, cultivarea lec
turii și a dezbaterii „publice", confruntarea continuă cu 
mediul intelectual al unui oraș de nobilă tradiție cultu
rală precum lașul, — iată liniile de forță ale succeselor 
din trecut, și, revelîndu-le astăzi, jaloanele progresului 
ce se urmărește prin investirea acestei instituții cu titlul 
și sarcina de liceu experimental.

Evident, Liceul Internat „C. Negruzzi" nu e singurul 
dm țară cu asemenea tradiție si asemenea perspective. 
Sîntjicee mai vechi, precum în București „Sf. Sava", sau 
la Bîrlad, Liceul „Gh. Roșea Codreanu" (de ce acesta se 
va fi chemînd acum, la modul anonim „Liceul nt. 2", nu 
știm, deși la anul această instituție, fondată de un patru- 
zecioptist, în 1846, îmolinește 125 de ani de existentăl. 
sau în Transilvania... Sînt. Dar actul de cultură mani
festat la lași trebuie să stimuleze acel climat de exiqență 
și de conducere instituțională cu înaltă calificare în ce 
privește coroul didactic, de riguroasă selecție în ridu
rile masei de elevi, pentru ca școala secundară, liceul 
în primul rînd, să-si merite cu adevărat înscrierea pe 
scara de valori g învățămîntului nostru.

E un imperativ national.

I
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LABORATOR
DE CERCETARE 
SOCIOLOGICĂ 
LA SIBIU

La Sibiu a luat ființă un La
borator de cercetare sociologică, 
în sprijinul culturii de masă, or
ganizat din inițiativa Comitetului 
județean pentru cultură și artă. 
Acesta funcționează sub egida 
Centrului local de cercetări al 
Academiei de științe sociale și 
politice. In planul laboratorului 
s-au prevăzut studii referitoare la 
timpul liber al tieneretului. car
tea de mare tiraj și valoarea ei 
social-educativă etc.

ADINA VELEA

DIN DRAGOSTE 
PENTRU MESERIA 
ALEASĂ

Comitetul organizației U.T.C. 
din cadrul I.I.L. nr. 1 Brăila a 
organizat zilele trecute ultima 
etapă (teoretică) a concursului 
„Cel mai tinăr tumâtor*.  Aceas
tă manifestare a atras in sala 
Teatrului municipal ..Maria Fi- 
lot.ti“ peste 200 de spectatori, in 
cea mai mare parte tineri din 
întreprindere, veniți să-și încu
rajeze colegii de muncă. După 
stabilirea și anunțarea rezultate
lor concursului, colectivul tea
trului brăilean a oferit celor 
prezențj un spectacol cu una 
dintre cele mai recente piese 
ale stagiunii. Succesul de care 
s-a bucurat această inițiativă 
se impune atenției organizații
lor U.T.C. din întreprinderi, in 
vederea organizării unor mani
festări, cit mai atractive și in
structive, pledind pentru dra
gostea față de meseria aleasă.

• •••••

plină de îneîntare. A im
presionat-o un salon somp
tuos, unde printre plante 
exotice și copii după tablouri 
celebre trona o combină muzi
cală ultramodernă, a impresio
nat-o mobila comodă facturată 
tn Occident, barul plin cu cris
tale și băuturi de toate soiurile 
(din care, în prima zi, a servit 
doar un suc de ananas), biblio
teca împărătească din care i 
se oferea orice.

-» Mica mea prietenă, casa 
este a dumitale. Te rog să te 
simți bine și să iei ce-ți place. 
Și poți să iei reviste și pentru 
prietena dumitale. Sau poate 
n-ai nici o prietenă ?

Bine înțeles că avea. La cîte
va zile, înapoindu-i revistele, 
Ana a adus-o și pe colega sa
B. Sabina. Acasă nici una dintre 
ele n-a spus nimic, bucuroase că 

au un secret al lor. că au des
coperit un om îneîntător, dar 
poate și de teama unor „discu
ții inutile". In aceleași condiții 
a apărut la micile reuniuni din 
salonul somptuos : T. Natalia, 
17 ani, fratele ei student, un 
prieten al fratelui ei, precum și 
prietena acestuia din urmă. Apoi
C. Cristina, elevă în clasa a 
XII-a, C. Coca, colega acesteia, 
și încă vreo cîțiva băieți. Erau 
reuniuni săptămînale, uneori 
chiar bisăptămînale, la care 
muzica își spunea cuvîntul — 
ultimele noutăți în materie, cîș- 
tigători de la San Remo, dis
cul de popularitate din Anglia 
etc. — la care se dansa, se bea 
după pofta inimii, dar fără ex
ces, se făcea conversație. Amfi
trionul era în culmea fericirii.

— Copii, voi îmi umpleți casa, 
îmi umpleți inima de bucurie, 
cu voi uiț că sînt plecat din 
țara mea și mă simt ca acasă. 
Un bărbat singur ca mine uită 
de șingurătate.

Asemenea cuvinte aveau 
efect : sporeau creditul. tinerelor 
fete față de X. Și, de altfel, a- 
proape totul era spus pe față, 
părea ațit de limpede îneît nici 
unuia dintre vizitatori nu i se 
părea ciudată purtarea acelui 
înalt funcționar de legație. Iar

I. BELCIUG AN

THALIA ȘCOLARĂ
Comitetul județean Timiș al 

U.T.C. a inițiat recent, două va
loroase acțiuni culturale. La Li
ceul nf. 3 și Liceul de muzică 
din Timișoara, vor funcționa un 
studiou de teatru, de operă și 
operetă, in care actorii și re
gizorii vor fi recrutați din rin- 
dul elevilor timișoreni. Pre
miera -imediată a studioului de 
operă și operetă va fi „Crai 
nou“ de Ciprtan Porumbescu. 
Ansamblul școlar de operă și o- 
peretă. îndrumat de Ion Ch<_- 
cenovici, dirijorul Operei de 
Stat, va fi întregit de orchestra 
liceului de muzică și de corul 
Liceului pedagogic, din locali
tate.

I. DANCEA

„OCOLUL ȚĂRII 
ÎN OPT LUNI"

„Ocolul țării în 8 luni**  — noul 
concurs televizat, a cărei primă 
emisiune a avut loc simbătă 3 
octombrie la Suceava, rod al con
tinuării fructuoasei colaborări 
diptre Biroul de Turism pentru 
Tineret și Redacția emisiunilor 
pentru tineret a Televiziunii ro
mâne, este de fapt o continuare 
a concursului „Cheia orașului**,  
atît de apreciat de către tinerii 
telespectatori.

Organizatorii și concurenții sînt 
unanimi în a Închina noul con
curs semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român, demn 
păstrător al celor mai valoroase 
tradiții de muncă și luptă ale 
poporului nqstru, virtuos condu
cător al națiunii noastre socialiste 
pe drumul victorios al construcției 
socialismului și comunismului.

Prin regulament, concursul iși 
propune să-și aducă contribuția 
Ia educarea patriotică a tinerilor, 
prilejuindu-le o serie de cunoș
tințe istorice, economice, cultura
le, turistice, privind orașele, jude
țele, patria întreagă, să evoce 
momente de seamă din munca și 
lupta de o jumătate de secol a 
comuniștilor, a întregului popor.

Dacă scopul și mesajul noului 
concurs le continuă pe cele ale 
concursului „Cheia orașului**,  mo-

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20.15).

HIBERNATUS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21) Festivâl (orele 8.45; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 18,15), Excelsior (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

TN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8.45; 10,45: 13,15; 16; 
18,30; 21). Grădina Capitol (ora
19) ; Fâvorit (orele 10; 12.30; 15,30; 
18; 20,30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20.15), 
București (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15) Feroviar (orele 
8,30; 11; 13.30; 16; 18.30; 21): Melodia 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20,45), 
Modern (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,38). Stadionul Dinamo fo
ra 19), Grădina Festival (ora 
18,45), Arenele Romane (ora 19,15).

OGLINDA CU DOUA FETE : ru
lează la Victoria (orele 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,30; 20.45).

PASĂRILE : rulează la Central 
(orele 8.30, 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Grivița (orele 10 30; 15,45: 18,15;
20,30),  Floreasca (orele 15.30: 18;
20.30) , Flamura (orele 11; 16; 18.15:
20.30) .

FRUNZA DE VITA : rulează la 
Lumina (orele 9.30—16 în continua
re ; 18.15: 20.30).

BLOW-UP rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

HATART • rulează la Timpuri 
Noi (orele 8.45—19.30 în continua
re).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA /ru
lează la înfrățirea (ora 15,30).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la înfrățirea (orele 17.45;
20) . Crîngași (orele 16; 18; 20).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Buzești (ora 15,30).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Buzești (orele 18; 20,30), 

dul lui de organizare și desfășura
re este calitativ superior. în pri
mul rînd pentru că de data a- 
ceasta sînt antrenate în concurs 
toate județele țării. Diferă și des
fășurarea, prin organizarea a trei 
etape, eliminatorii, gradul de di
ficultate al întrebărilor și aria 
lor de cuprindere crescînd de la 
etapă la etapă.

După criteriul apropierii geo
grafice, toate cele 39 de județe 
si municipiul București, au fost 
împărțite in zece grupe a patru 
județe, dintre care fiecare își ale
ge o reprezentativă compusă din 3 
membri titulari și un membru ca 
rezervă. Din fiecare grupă de pa
tru echipe — în urma a 12 în
trebări, din care fiecare echipă 
adresează celorlalte cîte trei, a 
unui eventual baraj sau. în ultimă 
instanță, în urma tragerii la sorți
— este desemnată o echipă cîști- 
gătoare, care se v> prezenta la 
etapa a n-a.

Aceasta se va desfășura în cinci 
emisiuni realizate cu participarea 
a cîte două echipe, care se vor 
întrece adresindu-și reciproc cite 
șase întrebări. La sfirșitul acestei 
etape, echipele cîștigătoare se vor 
întrece în cadrul etapei a treia, 
pentru stabilirea cîștigătoarei 
concursului. întrecerea din cadrul 
acestei ultime etape se desfășoară 
după criteriile din prima etapă.

întrebările vor cuprinde aspecte 
ale dezvoltării istorice, sociale, 
culturale, economice.' turistice, cu 
oglindirea unor episoade din isto
ria mișcării muncitorești, refe- 
rindu-se 12 capitalele de județ. în 
prima etapă, la județe în general
— în etapa a doua și la întreaga 
tară în ultima etapă : acestea vor 
fi întocmite de către specialiști 
și organizatori, dintr-o bibliogra
fie obligatorie pentru toți concu
renții.

După cum s-a văzut, prima eta
pă a demonstrat seriozitatea pre
gătirii tuturor concurenților, de
partajarea echipei sucevene de ce
lelalte trei reprezentative fiind 
doar de un punct.

Sîntem încredințați că la nive
lul fiecărui municipiu și județ, 
comitetele U.Ț.C.. în strinsă legă
tură cu ceilalți factori, vor orga
niza selecționarea și pregătirea 
echipelor în condiții optime. 
Este de dorit ca. în scopul an
trenării unui cît mai mare număr 
de tineri la cunoașterea locurilor 
natale și a țării, în fiecare județ 
selecționarea sa se facă in urma 
unor concursuri locale, a căror 
lăudabilă menire ar fi o atentă 
cercetare a faptelor de seamă din 
teritoriul respectiv de către cit 
mai mulți tineri.

CONSTANTIN LAVREAN
LRSL

șef de comisie la Biroul de 
Turism pentru Tineret

„OMAGIAL ’71"
In cinstea sărbătoririi unei ju

mătăți de secol ae ia crearea 
P.C.R.. Comitetul județean pentru 
cultura și artă, prin Casa creației 
populare-Buzău, in colaborare cu 
ziarul ..Viața Buzăului*,  Comite
tul județean U.T.C. și Consiliul 
județean al sindicatelor a inițiat 
concursul literar ..Omagial "îl”. 
Concurenții se pot inspira din 
anii de luptă și victorii ale parti
dului, din realizările poporului 
nostru pe drumul construirii so
cialismului. din complexitatea 
vieții noastre contemporane.

La concurs pot trimite lucrări 
muncitori, țărani. intelectuali, 
elevi si studenți. tineri și vârst
nici, membri (sau nu) ai cercuri
lor și cenaclurilor literare din ju
deț. De asemenea, pot participa 
creatori care în prezent nu mai 
locuiesc in județ, dar care au fă
cut parte dintr-un cerc sau cena
clu literar care a funcționat pe 
teritoriul actualului județ Buzău.

Nu au dreptul să participe la 
concurs membrii Uniunii Scriito
rilor.

Fiecare participant este obligat 
să trimită, pentru unul din genu
rile literare, următorul număr 
minim de creații :

• poezie — 10 ;
• proză acurtă 4 ;
• piese de teatru intr-un act 

— 2.
Toate aceste lucrări trebuie să 

îndeplinească condiția de a nu
mai tl fost publicate. Dactilogra
fiate In trei exemplare, lucrările 
nesemr.ate, vor purta un motto ; 
In aceiași colet poștal (trimiteri
le se vor face numai prin poștă, 
inclusiv de către partlcipanțu dlri 
municipiul Buzău) se va pune un 
plic închis, care va conține ace
iași motto, alături de care : nu
mele si prenumele autorului, data 
și locul nașterii, adresa exactă, 
profesia, iar acolo unde este ca
zul — denumirea cercului sau 
cenaclului din care face sau a 
făcut parte. însoțite astfel, lucră
rile vor fi trimise pînă la 15 de
cembrie 1970 (data poștei) pe 
adresa : .,Casg județeană a crea
ției populare, b-duL N. Bălcescu, 
nr. 14 — Buzău.

Celor mai valoroase lucrări 11 se 
vor acorda următoarele premii :

• premiul I — 2 SM lei ;
• premiul II — 2 HO lei ;
• premiul III — 1 5H lei.
Totodată, Comitetul județean al 

U.T.C. va acorda un premiu spe
cial, în valoare de 1 00» lei, pen
tru cel mai tinăr talentat concu
rent.

Festivitatea de premiere va

Munca (orele ÎS; 18; 20). Grădina 
Buzești (ora 20,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Dacia Co
rețe 8.45—20 30 în continuare); Mio
rița (orele 10; 12,15; 15; 17,30; 20).

INTILNIREA : rulează la Bu- 
cegi (orele 10; 15,30; 18; 20.30). Giu- 
lești (orele 15.30; 18; 20.30) Dru
mul Sării (orele 15; 17.30; 20), 
Grădina Bucegi (ora 20.30).

PETRECEREA : rulează Ia Uni
rea (ora 18). Moșilor (orele 18;
10.15) . Gradina Moșilor (ora 19), 
Grădina Unirea (ora 20.15).

FLACĂRA OLIMPICĂ : rulează 
la Unirea (ora 15,30).

DEGETUL DE FIER : rulează Ia 
Lira (orele 15.30; 18), Grădina Lira 
(ora 20).

HEI TU 1 ' rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30; 17,45; 20).

CANARUL si VISCOLUL : ru
lează la Volga (ora ÎS).

AURUL : rulează la Volga (ore
le 18 15 : 20.30): Progresul (orele 
15,30; 18; 20) Progresul Parc (ora 
19.45).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Vijtorul (orele 16; T8; 20).

PATRICIA ȘI MUZICA ; rulează 
la Aurora (orele 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20 30) Tomis (orele 9: 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15). Grădi
na Aurora (ora 19). Grădina To
mis (ora 19).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează la Moșilor (ora 15.30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

MAYERLING (ambele serii) ; ru
lează la Flacăra (orele 15.30; 19), 
Arta (orele 10: 16), Grădina Arta 
(ora 19,15).

CIINELE DIN BASKERVILLE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20,15).

IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Ferentari (orele 15.30; 18;
20.15) .

ÎNTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Pacea (orele 
15.45; 18; 20).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15). 

avea loc pe data de 30 decem
brie a.c. .

Lucrările premiate, ca și altele 
nepremiate, dar de calitate, vor 
fi publicate într-un volum, a că
rui apariție este dedicată sărbă
toririi semicentenarului Partidu
lui Comunist Român.

I. A.

NOI OBIECTIVE 
LA BRAȘOV

Piuă la sfirșitul acestui an. in 
pitoreasca stațiune Poiana Bra
șov se va dă m fo.osmță un 
nou hotel turistic, prevăzut cu 
360 locuri, terasă, bar de zi și 
de noapte, restaurant. Hotei ui 
e amp.asat in preajma stației 
de plecare pentru noul telefe
ric cu cabine spre crestele Pos
tăvarului. a cânii construcție se 
apropie de sÂîrșit. Spre Timpa, 
proiee-anții și constructorii bra
șoveni vor realiza un obiectiv 
unic in țară. E vorba de o bra
serie-cofetar it amplasată intr-o 
construcție sferică, moatatâ pe 
o platformă pliantă. Prin roti
re. vizitatorilor li se va dez
vălui peisajul incintă tor al Bra
șovului. de la aoeas?ă altitudine, 
către toate punctele na le

A. V.

Omagiu eroilor

Duminici, străzile orâdene au 
imprumutai pentru un moment 
coloarea albastră a uniformelor 
sutelor de tineri muncitori stu
denți fi elevi care, in su- 
netal ■ar.-uriinr șa cân
tecelor patriotice, s-aa îndrep
tat spre cimitirul eroilor ro
mâni ji sovietici cazați la 
12 octombrie 1944 pentru eli
berarea Oradei.

In fața celor peste 1 MO de ti
neri a sorbit despre laptele pur
tate acum 26 de ani pe teritoriul 
•rașului Oradea, loan Chivari. 
secretar al Consiliului popular 
municipal. Apoi ia acordurile 
Imnului Eroilor, in fața fiecăruia 
dintre cele ritesa sute de pietre 
funerare aa fost depose, de către Idx PASAT

Tineri depunind buchete de 
flori la Monumentul ostaților 

români ți locietici.

Foto: VICTOR CMECIU

tineri, jerbe de flori. După un 
moment de reculegere, păstrat de 
întreaga asistență, a urmat defi
larea formațiilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei.

Acțiunea organizată de comi
tetul municipal U.T.C. în cinstea 
zilei de 12 octombrie, ziua eli
berării orașului Oradea de sub 
ocupația fascisto-hortystă, a avut 
un larg ecou în rîndurile tinere
tului orădean.

VALENTIN BUZLEA

MIERCURI, 14 OCTOMBRIE 1970

Opera Română : DON PASQU
ALE — ora 19.30; Teatrul de Ope
retă : PRINȚESA CIRCULUI — 
ora 19.30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale- iSaia Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ — 
ora 29; (Sala Studio) : TRAVESTI 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra- (Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20; Teatrul de Comedie : MAN
DRAGORA — ora 20; Teatrul Mic: 
DON JUAN MOARE CA TOȚI 
CEILALȚI — ora 20; Teatrul ,,C. 
I. Nottara- (Bd. Magheru) : RE
BELUL (FRATELE MEU CU 
SOLZI DE AUR) — ora 19 30; (Sa
la studio) : CERCUL MORȚII — 
ora 20; Teatrul Giulești : TANGO 
LA NISA — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Str. Academiei) ; 
AMNARUL — ora 17; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30.

MIERCURI, 14 OCTOMBRIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Mlcroavanpremieră a 18,05 Unl- 
versal-șotron — enciclopedie pen
tru copii. Litera „M“ • 18,30 Ca
binetul economic Tv. Instru
mentele moderne ale planificării
• 19.15 Anunțuri — publicitate
• 19.20 1001 de seri — emisiune 
pentru cel mici a 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Reflector
• 20.15 Tele-clnemateca : „Comoa
ra din Sierra Madre". Film reali
zat tn anul 1947, cu Humphrey 
Bogart. Regia John Huston • 22,20 
Cărți șl ider. Ovidiu Trăsnea : 
„Știința politică". Emisiune de dr. 
Ionel Achim • 22,50 Telejurnalul 
de noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

Edilitare

„CASA DE MODE" 
TN AVANPREMIERA

Prezența unui lăcaș modern 
unde omul secolului XX să se 
poată îmbrăca, să spunem așa. 
„din cap pină in picioare” era 
necesară orașului București. 
Pe Calea Victoriei, alături de 
Magazinul „Victoria" s-a ridi
cat un bloc cu șapte etaje, ne- 
fimsa*.  încă, dar care in cursul 
anului viitor iși va primi vizi
tatorii. Cum va arăta, ce va 
ascunde înăuntru ? — sînt
doar două întrebări, la care a 
răspuns tov. arh. Mircea Di
ma, director tehnic la ,.Pro- 
iecf-București. unul dintre 
coautorii proiectului. „Am rea
lizat proiectul în scopul și în 
dorința de a oferi bucureștea- 
nului un complex modern de 
deservire. unde să-și poată 
comanda și confecționa tot 
ce-i trebuie pentru o garde
robă. La parter vor fi amena
jate birourile de recepție și de 
comenzi, expoziția de stofe a 
magazinului și un magazin de 
desfacere a produselor reali
zate de către cooperativele 
meșteșugărești din cadrul 
U.C.M.B. Tot aici se va afla și 
un magazin de artizanat.

Intre parter și etajul I, 
la mezanin. se află un 
sector de cosmetică și o 
anexă de coafură, iar la 
etajul I — cabinele de pro- 
oă (femei și oăroați), salo
nul de prezentare a modei 
pentru specialiști și public. E- 
tajul H-și III cuprind atelie
rele maiștrilor croitori cu mo
bilierul specific, iar la IV și V 
atelierele de confecționat len
jerie .copii, femei și bărbați), 
baionzaide. precum și mici 
magazine de vinzare de încăl
țăminte, maroehinerie și blă
nuri. Atelierele de creație a 
modelelor, cu manechine pro
prii și permanente, se vor afla 
la etajul VI. în sfirșit, ultimul 
etaj va fi destinat birourilor 
administrative.

(Urmare din pag. I)

ultimele noutăți pe care i le co
municau revistele de muzică, 
cinema, modă, știință etc. Se 
poate spune că poseda acea 
artă de a fi un om interesant, 
sociabil.

Și-a început activitatea cu 
destulă ușurință. Intr-o bună zi, 
într-un parc din apropierea ca
sei sale (locuia la șosea — una 
din acele case ascunse priviri
lor de o vegetație bogată) a 
văzut pe o bancă o tînără frun-. 
zărind o revistă. M. Ana. 16 
ani. era în vacanță, se plictisea. 
Răsfoind o revistă de modă își 
aștepta o prietenă. Agentul, de 
acum înainte îl vom numi X, 
s-a apropiat cu eleganță, a sa
lutat-o și i-a cerut voie să stea 
lingă ea

— Domnișoara citește franțu- 
țuzește. foarte lăudabil !

— Nu-i un lucru extraordinar, 
învățăm la școală...

— O. excelent, crește un tine
ret cult. Poate știți și englezeș
te. Am la mine o revistă care 
face clasamentul cîntăreților de 
muzică ușoară. Tot idolul din 
Țara Galilor e în frunte.

— Cui nu-i place Tom Jones ?
Discuția s-a înfiripat ușor și 

dacă ar fi să vă redau toată ste
nograma ei (aflată în dosarul 
încheiat de ofițeri din Const; 
liul Securității Statului ați 
vedea că s-au spus numai 
lucruri amabile care satis
făceau într-o oarecare mă
sură micile întrebări ale Anei 
M. Au făcut un schimb de re
viste după care s-au reintîlnit 
a doua zi. continuîndu-se ace
eași discuție cu totul de nesus- 
pe.ctat. A patra sau a cincea zi, 
X i-a spus :

— Stimata mea prietenă (n.a : 
nu este oare măgulitor pentru 
o fată de 16 ani cînd un „domn 
de o cultură și o prestanță fizi
că deosebite" i se adresează în 
acest mod ?!). îți cer scuze, vin 
direct din oraș și nedorind să 
întîrzii n-am mai trecut pe a- 
casă să iau revistele. Te rog să 
mă acompaniezi cîteva minute, 
nu vreau să te las singură aici, 
stau la doi pași. M. Ana n-a 
ezitat; „dacă aș fi făcut-o — 
declara ea mai tîrziu — m-aș fi 
simțit fricoasă, lipsită de per
sonalitate" ! De altfel este ca
zul să mai insistăm asupra a- 
cestui moment. „Personalitatea" 
Anei M. s-a dezvoltat în casa 
unor părinți care-i puneau totul 
la dispoziție, fusese obișnuită 
să bâtă din picior ca să i se 
aducă tot ceea ce poftea. După 
ea. viața era compusă din cele 
cîteva ore de școală, muzică, 
multă muzică țigări și conige 
pe furiș și „domni bine, care 
veneau la tati'Ț și față de care 
eroina nutrea cîte o secretă ad
mirație. Așa, de ce nu l-ar fi 
acceptat pe omul nostru care 
prezenta calități tn plus față 
de cele refnarcate la cunoștințele 
de ptnă acum ? !

Acasă la agent Ana a intrat

gestionară la chioșcul nr. 27 al 
T.A.P.L. Galați. In acești trei 
ani ea a sustras din gestiune 
17 4H lei, a falsificat acte, a 
vindut mărfuri proprii. S-ar 
putea pune întrebarea : in 
trei ani nu s-a făcut nici un 
control la acest chioșc T Ba da, 
dar pentru a o acoperi, revi
zorii Marla Radu (27 de ani) 
a primit mită 1 65» lei. sticle 
de lichior și dulciuri. Neculai 
Popescu — 65» lei, Cornel Nea- 
gu — 28» lei, Margareta Zarif 
<27 de ani) — 4H lei. Atit Ani- 
ca Bîlcu cit și cei patru revi- 

j zori necinstiți sînt în prezent 
arestați și vor fi judecați îm
preună.

• COMBINAȚIA. Vasile Mi- ' 
hăilă (19 ani) a combinat o 
escrocherie prevăzlnd totul , 
afară de faptul că asemenea 
falsuri sînt foarte ușor desco- j 
perite... El a furat un buletin, 
a scos apoi un carnet C.E.C. 
pe numele respectivului depu
nind 25 de lei, apoi a falsificat 
libretul mărind soldul la 3125 
lei. S-a adresat agenției C.E.C. 
din Toplița, soliciting elibera
rea sumei. Numai că funcțio
nara a observat că deși foaia 
de retragere, buletinul de 
identitate și libretul erau pe 
același nume. libretul era 
falsificat. Ceea ce a dus la 
prinderea imediată a lui V.M.

p JOCUL CU DINAMITA. 
I Grigore Petrovan (27 de anii 

din comuna Stritntura — Ma- 
. ramureș a sustras de la între

prinderea minieră Borșa eite- 
va sute de grame de dinamită. 
Probabil vroia să braconeze la 

i pește In Orice caz, in timpul 
1 minuirii neatente a explozibi- 
' lului i-a fost smulsă mina 
dreaptă de la încheietură..

• tngrașamintele chi
mice NU StNT PENTRU CO
PII ! Gheorghe Chisăliță, în

' virstă de t ani și sora lui s-au 
jucat In praful rezultat de la 
ingrășămintele chimice depozi- 

; tate lingă locuința lor. de 
i unde urmau să fie împrăștia- 
I te pe un teren învecinat. In
spirând aceste substanțe, care 
sint toxice atunci cind orga
nismul le absoarbe direct, cel 
doi copii s-au intoxicat, băia- 

: tul incetind din viață pină a 
doua zi.

• MICUL SPĂRGĂTOR. Ce
tățeanul T.T. a reclamat mili
ției din comuna Pietroasa că | 
din autoturismul său. parcat 
in fața casei unor rude la care

i venise in vizită, i-au fost , 
furați 10 MO let Agerul, 
furtnlni a fost repede desco
perit : B.S. in virstă de— 12 i 

i ani. El a ascuns banii In dife
rite locuri din comună. As- 

; cunzătorile fiind descoperite. 
I Întreaga sumă a fost- revutuită 

păgubașului. ¥ ~ ;

• PAZNIC I.APW11MB. O 
patrulă a postnltrt de mtHTte-" 
din comuna piatra, june tul. 
Teleorman, i-a- - snrprins -pe 
Nicolae Lungana (ZAde JUlT) 
timp ce transporta spre casă o 
căruță cu 42» kg porumb 
boabe, furate de pe tarlaua 
C.A.P. Cel In cauză era anga
jat ca... paznic de clmp !

POVESTE, dar 
adevărată, CU MAI 

MULȚI NAIVI

COMEDIILE
ÎNCEPUTULUI
DE S

Omul modern, se afirmă a- 
desea, nu mai are timp și răb
dare pentru emoție artistică, 
ci — maximum — pentru plă
cere estetică, mult mai la în- 
demînă decit prima. Fiindcă, 
se explică la fel de des, emo
ția artistică implică și reflec
tare. meditație, iar acest om 
modem este sugestionat că e 
înclinat mai degrabă să se a- 
muze decit să se gindească. 
Teatrul, însă și mai ales tea
trul nostru, după multiplele 
promisiuni de la începutul sta
giunii, afirmă că intenționea
ză să - rămînă un loc pen
tru sărbătoarea spiritului. Dar 
pentru a se simți festiv, spi
ritul nu poate rămine inactiv, 
ciliar inert, amuzîndu-se con
cesiv,-la distanța dată de 
convenție și mai ales de pre
judecata divertismentului în 
sine. Dorința de a păstra și 
exersa simțul umorului, în
tr-un ev grav și preocupat, 
justifică integrarea comediilor 
în repertoriul teatrelor noa
stre, dar nu îndreptățește ale
gerea acelora care fac dificilă 
relația (ideală), plăcere — e- 
moție artistică. Pe drept sau 
pe nedrept, omului modern i 
se atribuie multe, dar rapor
tarea lui la modernitate nu 
poate însemna renunțarea la 
reflecție. Și nu numai atît. 
Există des pomenitele adevă
ruri etern umane in opera de 
artă, inteligența contemporană 
nu e insă cu adevărat satisfă
cută în „pauze deconectante", 
ci în exerciții pe teme apropia
te de domeniul ei de mani
festare, deci contemporane. De 
aceea, pare ciudată opțiunea 
unui teatru de elită cum e 
„Lucia Sturdza Bulandra" pen
tru o comedie dinaintea Re
staurației — Iubire pentru 
iubire — piesă fără substan
ță, aparținind micii literaturi 
dramatice. Textul, străbătut

. de o vivacitate ia fapt lipsită 
de obiect, desfășoară o trom
bă de artificii colorate peste 
p lume ghidată unic de vese- 

..iul libertinaj. Frivolitatea, 
- pracțieatâ fără grijă și scrupu- ’ 

boschete tăiate engle- 
-zașiâ, e învelită într-o dante- 
' I5>*i3"sp iritiiaia de William 
TlCPagteve. „ jouisseur*  cam ci- 
—nțe-și numai vag acid, drama

turg de la sfirșitul- secolului 
XVIII. Regizorul Emil Mân
drie și-a asumat conducerea 
menuetului pe care-1 dansea-

In discuții nu aveau nici o sus
piciune fiindcă X nu întreba 
decit rareori cite ceva, de cel® 
mpi multe ori el fiind acela 
care părea a destăinui noutăți 
aproape confidențiale. Adunfn- 
du-i pe toți în casa sa, agentul 
străin începuse aplicarea celei 
de-a doua părți a planului său, 
activitatea de spionaj pro- 
priu-zis. Folosind o metodă cla
sică, bucurîndu-se de naivitatea 
și lipsa de discernămînt a inter
locutorilor, spionul a țesut cu 
ajutorul acestora o adevărată 
rețea de informare pe plan e- 
conomic și politic. Fiindcă tre
buie spus — acum a venit tim
pul — tqji tinerii fuseseră a- 
trași în mod deliberat, ei și nu 
alții, fiindcă ei aparțineau unor 
familii ai căror membri deți
neau funcții importante în an
grenajul economico-social. Ta

tăl Anei era directorul unei 
întreprinderi, al Sabinei emi
nent cercetător științific, un
chiul Nataliei —directorul unei 
instituții de proiectări, mama 
Cristinei. prin funcția sa, era 
în preajma, unor conducători de 
instituții și organizații centrale.

Agentul lansa în discuția cu 
tînărul care-1 interesa (în casa 
sa veniseră evident -și persoane 
așa-zis neutre din punctul său 
de vedere : „umplutura"), o anu
me problemă științifică, de pil
dă.

— Ai auzit că americanii au 
' realizat la N.A.S.A. un excelent 
aparat care poate servi infirmi
lor ? Este vorba de...

Spusă așa, informația părea 
confidențială, deși datele despre 
ea erau publicate într-o revistă 
științifică sau într-un buletin 
de informare publică lansat de 
ambasada respectivă. Tînărul 
nostru, nelipsit de înfumurare, 
se simțea obligat să dea o re
plică pe măsură.

— Păi și la noi se fac unele 
lucruri. Ea institut la tata s-a 
inventat un aparat medical. Ur
mează să-1 breveteze.

Cum poate fi folosită o ase
menea informație ? Foarte sim
plu, Agentul o comunica în străi
nătate, era deconspirat secretul

TAG
ză (ades insinuant erotic) cele 
patru perechi, direcționîndu-1 
mai ales spre ușa umorului 
voit copios, fără nici un fel 
de pretenții. Actorii, relaxați 
după vacanță, joacă toți cu 
mare apetit, încereînd să re
liefeze fraza vioaie și aforis
mul ce-1 anunțau 
de : Forry Etterle 
loacele să facă 
eternul soț senil, 
cornorat, Carmen 
neobosit frumoasă și dinami
că, Octavian Cotescu incercind 
o altă mască comică, Florian 
Pittiș, în rolul cunoscutului 
valet inteligent din dramatur
gia englezească, o explozie 
permanentă de fantezie sceni
că. Efervescența actorilor, a- 
muzant costumați de Dușan 
Ristici, blocată întrucîtva ca 
mișcare prin soluțiile rudi-

pe O. Wil- 
găsind mij- 
nebanal pe 
notoriu în- 

Stănescu

CRONICA
TEATRALĂ

mentare impuse de decor, se 
pulverizează însă în atmosfe
ră la cîteva clipe după lăsa
rea finală a cortinei, ca un 
sclnteietor balon de săpun, 
din pricina inconsistenței tex
tului. Surîsul de pe buzele 
spectatorilor odată stins, pie
sa se uită a doua zi diminea
ța fără nici un regret, ca ulti
ma țigară fumată cu o seară 
înainte...

„Ultima piesă a lui Fanny", 
premiera cu care a deschis sta
giunea Naționalul bucureștean 
se reține cel puțin prin dis
tincția spectacolului, distinc
ție puțin înțepenită și poticni
tă la început, dar incontesta
bilă apoi pe intreg parcursul. 
Cit despre piesa în’sine, co
media aleasă deci pentru de
butul acestei toamne de pri
ma scenă a țării,, greu s-ar 
putea afirma că figurează ,in 
marea dramaturgie, „Fțwny.*,  
nereprezefttativă pentru opera 
lui G.~H Shaw, sttrnește doar .*  __ __
un tangențial’ interes din pune. să rămînă sediul
tul de vedere al contempora- ’ x „ .

’ neității). Sigur, și aici G. B. ” rinei adevărate sărbători a spi- 
Shaw aprinde „focul său de ritului.
artificii aforistice", și aici fblo-’ 
sește paradoxul ca să răstoar-

ei și statul nostru întîmpina 
greutăți iș brevetarea interna
țională, în consecință n-o mai 
putea vinde ețc.

De la alt interlocutor agen
tul ■ afla că tatăl respectivului 
ia de obicei masa la prînz la 
Athenee Palace, informație care 
putea apoi s-o transmită mai 
departe celui interesat să sta
bilească un contact direct cu 
acel om Era de-ajuns să-1 cu
noască (..Cred că îi semeni ta; 
tălui tău". „Foarte mult, numai 
că el are părul alb") și șă știe 
ora la care vine la restaurant. 
De la Sabina B a aflat că tatăl 
ei, eminentul cercetător,^ ur
mează să plece în străinătate 
pentru a ține o comunicare ști
ințifică, ce lucrări mai realizase 
înainte și că îl interesează foar
te mult o anumită marcă de 
autoturism făcînd din asta chiar

o pasiune. Agentul a comuni
cat mai departe informațiile 
pe care le căpătase și astfel la 
sosirea savantului, în străină
tate i s-a făcut o primire deo
sebită. După comunicarea ști
ințifică cîțiva așa-ziși oameni de 
șțiință au ținut să-1 cunoască pe 
tatăl Sabinei și să-i omagieze 
zelul său în muncă, vorbindu-i 
despre acele cîteva realizări an
terioare. Acesta a rămas uimit 
și a privit cu necaz faptul că el 
este mai bine cunoscut peste 
hotare decit în țară. Apoi l-au 
invitat politicos să viziteze ora- 
șill, oferindu-i pernele luxoase 
tocmai ale acelei mașini mult 
rîvnite. Tatăl Șabinei — mai de 
necaz, mai din neatenție — a, 
dat interlocutorilor cîteva infor
mații confidențiale, a făcut niș
te promisiuni care-1 angajau 
mult.

Abilul agent, amfitrion de 
gust și înaltă curtoazie, își ex
tinsese rețeaua „informatorilor" 
benevoli folosind multe din lu
crurile aflate, pe altele treeîn- 
du-le tn stadiu de conservare. 
Și în .tot acest timp el arăta 
drept un cetățean onorabil, care 
nu cerea nimic de la nimeni ci, 
dimpotrivă, oferea foarte mult. 
Aceasta pînă într-o zi cînd s-a 
declanșat un mecanism care i-a

I U N E
ne situații uzuale și să des
chidă perspectiva satirică îm
potriva ipocriziei, a preju
decăților de castă și a fal
sei respectabilități. Dar in
teligența lui agresiv activă, 
ironia fără cruțare au de 
data aceasta un mai palid 
obiect care de altminteri se și 
manifestă difuz, nelăsînd obiș
nuita satisfacție Se final a 
dramaturgiei sale. Piesa e ju
cată în regia lui Mihai Bere
chet cu- eleganță și omogeni
tate, din spectacol țîșnind 
insă pur și simplu Valeria Se- 
ciu care oferă un adevărat 
regal actoricesc. Și dacă spec
tatorii tineri vor merge cu sa
tisfacție, nu numai să aplaude 
un talent tinăr pe scena Na
ționalului, dar nutrind tot
odată speranța unei intilniri 
cu o dramaturgie substanțială, 
cert vor fi numai parțial satis- 
făcuți. Piesa lui George Ber
nard Shaw, scrisă în 1911, îi va 
prezenta satirizarea relațiilor 
familiale britanice, cu oarecari 
reflectări în realitate — tine
retul înaltei societăți și furia 
lui, stupefiantă pentru bătrî- 
nji tradiționaliști — fără a 
găsi corespondențe de adevă
rată pondere, în adevăratele 
teme contemporane. Comedia, 
salvată la Teatrul Național 
numai în mod parțial de seîn- 
teierile malițioase ale inteli
gentului irlandez, și de ținuta 
generală a spectacolului, nu 
reușește să acopere valențele 
deschise ale publicului mo
dern. Fiindcă dacă acest pu
blic e sugestionat asupra în
clinării lui către amuzament, 
nimeni nu poate să-i conteste 

■ predilecția către comedia mult 
mai nouă, mai apropiată ca 
obiect de contemporaneitate. 
Avatarurile amoroase din dra
maturgia engleză de acum 300 
de ani, sau ironizarea fami
liei britanice de acum 6 dece
nii pot amuza dar nu pot di
namiza spiritul. ’ 
un spirit modern.
unui repertoriu de 
mult mai apropiată

• noastre, și, în orice 
;prim carat, s-ar

BineînțeleS 
Alegerea 
comedie 

de zilele 
caz, de 

impune. 
' Bineînțeles, numai dacă tea-
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dărimat tot eșafodajul pe care 
lucra. Tatăl uneia dintre fetele 
cercului, un director al unei in
stituții comerciale, se afla in 
străinătate pentru o tranzacție. 
Se. manipulau produse, prețuri, 

‘ valute. La sfirșitul unei ședințe 
de lucru i se oferă un mic ca
dou.

— Este neînsemnat, un disc, e 
■ vorba de 0 imprimare mai rară 

cu muzică de Bach. Luați-1 
pentru fiica dv., am auzit că 
este pasionată după așa ceva.

Directorul a rămas surprins : 
— Așa este, are pasiunea a- 

ceasta, dar de unde știți, eu nu 
v-am spus, nici măcar nu v-am 
spus că am un copil ?

Reîntors în țară tatăl și-a 
luat fiica deoparte.

— Te rog să-mi spui unde-mai 
asculți tu muzică în afara ca
sei noastre ?

Fata . a roșit . și a mărturisit.
— Mergem din cînd în cînd la, 

X.
— Mergem ? Cine mai merge 

cu tine ?
Tatăl și-a explicat apoi multe 

anomalii — îi cunoștea pe toți 
prietenți fetei, pe părinții aces
tora — și fără să stea la îndo
ială a anunțat organele compe
tente. Aici se știa deja despre 
o asemenea activitate a falsului 
diplomat iar acum veneau con
firmările. Au urmat declarațiile 
tinerilor în cauză, stabilirea 
probelor prin contactele cu pă
rinții acestora și obținerea rela
țiilor necesare privind folosirea 
datelor în străinătate. în fața 
probelor, falsul diplomat a măr
turisit și, datorită imunității 
sale, s-a ales doar cu spaima și 
expulzarea din țâră.

...Iată că a fost posibil , așa 
ceva. Iată că există familii care 
oferă copiilor lor totul în afară 
de grija pentru orizontul com
portărilor, în afară de suprave
gherea responsabilă pentru a-i 
feri la vîrșta critică a adoles
cenței de atracții periculoase. 
Iată că există tineri — biogra
fiile eroilor se asemănau foarte 
bine cu cea a Anei M. — 
care, lipsiți de grijile adevărate 
ale vieții, își făuresc o lume co
lorată numai în pastel și cad 
pradă cu ușurință unor false 
străluciri ; în schimbul reviste
lor și paharelor cu coniac. în 
schimbul unor cadouri oferite 
de agent (tranzistoare. pantofi, 
obiecte de îmbrăcăminte), de
vin dușmanii propriei lor vieți 
și a celor din jur. Frumusețea 
mersului ascendent al țării noas
tre nu este privită cu ochi buni 
în unele cercuri imperialiste ; 
ele încearcă să tulbure, să sub
mineze ritmurile noastre econo
mice, afirmarea pe plan inter
național. Și iată că există atunci 
aserviții unor asemenea inte
rese, spioni de meserie, care se 
vîră acolo unde nu te-ai aștep
ta și lovesc. Relatarea aceasta 
concretă despre o asemenea e- 
xistență, se vrea, astfel. un 
prilej de meditație profundă : 
să ne apărăm cuceririle, să nu 
ne lăsăm furați 1
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Și în județul Dolj, ultimele 
zile au marcat o intensificare a 
ritmului lucrărilor campaniei. 
Numeroase unități (Dobromira, 
Leu, Secu) au realizat în aceste 
zile, la strîngerea și depozitarea 

u , eliberarea 
terenurilor pentru 

păioaselor, suprafe- 
celor atinse după 

săptămîni de mun- 
De pildă, numai în

recoltei de porumb, 
și pregătirea 
însămînțarea 
țe superioare 
primele 2—3 
că la un loc.
I.A.S., suprafața însămînțată a 
crescut cu 25 000 hectare, atin- 
gînd un sfert din totalul terenu
rilor destinate păioaselor de 
toamnă. Ce dovedește aceasta ? 
Pe de o parte, faptul că există 
posibilitatea atingerii și menține
rii unor ritmuri ridicate în toa
te unitățile, care să permită re-, 
coltarea porumbului și însămîn- 
țarea griului, orzului, secarei pe 
toate suprafețele. Pe de alta, că 
neatingerea cadențelor optime se 
datorează insuficientei preocu
pări la nivelul conducerilor de u- 
nități, pentru randamentul fie
cărui ceas de*  muncă mecaniza
tă sau manuală.

Am întîlnit Ia C.A.P. Meli- 
nești, Murgașu, Breasta nivele 
nesatisfăcătoare la recoltatul po
rumbului, care pun sub semnul 
întrebării, desfășurarea normală 
a etapei următoare : semănatul. 
Președinții unor unități, I. Dinu, 
de la C.A.P. Melinești, Gh. Bo
țea — C.A.P. Breasta, invocau 
scuzele „tradiționale" : lipsă de 

• utilaje, de brațe de muncă. Rea
litatea, confirmată de rezultatele 
marii majorități a unităților din 
județ, de aspectele întîlnite în 
teren, este deosebită. E vorba de 
folosirea sub randamentul maxim 
a utilajelor, lipsa de supraveghe
re și coordonare a muncii în te
ren. La C.A.P. Maglavit, o par
te din forța de muncă, care ar 
fi trebuit destinată satisfacerii e- 
xigențelor urgente ale campani
ei, era întrebuințată la lucrări ce 
nu se încadrau în cerințele mo
mentului. Aceeași împrăștiere a 
frontului de lucru, neabordarea 
ițnor munci în ordinea imediată 
a gradului de urgentă, am întîl- 
nit-o și la Plaiul Vulcănești. în 
plus. aici. în .plină zi, trei trac
toare se odihneau la marginea 
lanului. Exemple asemănătoare 
ne-au ..oferit" si mecanizatorii 
de la I.M.A. Melinești și Plop- 
șor. F. Ghindeanu, directorul 
I.M.A. Melinești, vorbea despre 
lipsa tractoriștilor, a pieselor de 
schimb etc. Dar oare ce atestă

aceste „lipsuri", decît o insufi
cientă preocupare pentru pregă
tirea din vreme a utilajelor, o 
slabă muncă organizatorică ! In 
problema pieselor de schimb, 
tractoristul N. Sandu îmi decla
ra că o parte dintre ele se găsesc 
la bază, dar că există o 
cientă preocupare pentru ca ele 
să ajungă, în timp util, 
unde sînt necesare.

Acest „lanț al slăbiciunilor”, 
în care unele C.A.P.-uri și 
I.M.A. se încurcă reciproc, mai 
poale fi exemplificat și prin lip
sa de preocupare pentru folosi
rea mijloacelor de transport, fapt 
datorită căruia cocenii ți chiar 
recolta de pe sute de hectare în- 
tîrzie să fie strîasă. Dincolo de 
această carență, „datorată" con
ducerii unităților agricole, se cu
vine ca întreprinderea de trans
porturi auto să sprijine cu au
tocamioane și remorci mai ope
rativ, conform indicațiilor, efor
turile de pe ogoare. In această 
problemă, la care trebuie adău
gate și acelea că unii conducă
tori de unități refuză, la recol
tat. utilizarea ansamblurilor spe
ciale (C. 3), permit 1 
circule pe ogoarele 
cărcate pe*sfert,  ar 
ca Direcția agricolă 
cu mai multă tărie, 
mod ar trebui să 
pentru ca unitățile să facă totul 
pentru a-și asigura cantități co
respunzătoare de sămînță. Fiind
că, această lipsă (am notat-o, de 
pildă, la C.A.P. din comuna Sea
ca), generează în fluxul campa-

insufi-

acolo

Continuînd frumoasele tradiții ale munca patriotice mH de 
tineri suceveni — muneitoci. elevi, funcționari, studenți — au 
luat parte și în acest an la numeroase actrur.: de folos obstesc 
initiate de organizațiile locale ale Uniunii Tineretului Comu
nist.

Un recent bilanț arata câ în perioada ianuarie-octombrie s-au 
efectuat circa 2SWMS ore de munci patriotici echiralind. între 
altele, cu achiziționarea a peste J MS tone metal vechi. împădu
rirea unei suprafețe de US hectare, amenajarea a numeroase 
baze sportive, plantarea de port; ornamentali șl fructiferi. îr. 
timpul verii. M de l- găr- de tineri și-au adus o contribuție în
semnata în agricultura. sIMcnlturâ. construct:: șl !n alte sectoa
re economice, la realizarea diferitelor obiective edr tar -gospo
dărești.

Aceste acțiuni au dus la realiza-ea unor economi; de M mi
lioane let

Nu. nu este vorba de o pre
legere cu tentă moralizatoare. 
Dar se cere. cred, a fi subli
niat aici, mai intii, faptul că 
dezbaterile intr-o adunare de 
alegeri, in cadrul asociației, 
trebuie să fie oglinda fidelă ți 
sensibilă a preocupărilor stu
denților și organizației lor. E- 
xigențeie formulate la deschi
derea festivă a cursurilor, 
precum și realitatea că stu- 

‘i ansamblul său, 
> forță intelectuală 
caute și să gâseas- 
le de a se exprima 
L in mad cert, fac- 
Pienara Consiliu- 

.'.A-S R. din 3 octombrie 
specificul deo- 
inilor propuse 
stuite in ectua-

în adunarea studenților din a- 
nul II (secția științe juridice) 
de la Facultatea de drept din 
București. Atît în referatul 
prezentat de biroul anului, cît 
și în cele cîteva luări de cu- 
vint, aspectele privind con
cepțiile moderne despre pre
gătirea în facultate, atitudinea 
față de studiu, față de obliga
țiile ce revin studenților în 
cadrul procesului de perfecțio
nare a învățâmîntuluî — care 
în momentul de față domină 
întreaga viață universitară 
din țara noastră — au fost o- 
mise cu desăvîrșire.

Adunarea a fost o oglindă

în acest an universitar proce
sului de învățămînt, ar fi pu
tut să creeze ambianța unei 
dezbateri studențești utile. 
Studenții ar fi fost invitați să 
discute în concret despre pre
gătirea profesională, despre 
folosirea cu maximum de ran
dament a timpului rezervat 
studiului, despre necesitatea 
unei prezențe permanente în 
bibliotecă, consultării unor 
tratate, a revistelor de specia
litate, despre importanța con
fruntării mai multor păreri și 
formării unei opinii personale, 
participarea activă în cadrul 
cercurilor științifice. Lipsită 
de acest miez, adunarea a fost 
monotonă (s-au spus multe 
banalități, s-au dat exemple 
lipsite de importanță, de sem
nificație) și, în consecință, 
fără eficiență. 1

Cazul menționat aici nu este 
specific Facultății de drept 
din București. Alte adunări au 
prilejuit dezbateri pasionante, 
definind clar poziția colecti
vului, de studenți, rolul activ 
al asociației în viața universi
tară, în perfecționarea și mo
dernizarea învățămîntului su- 

. perior. Am relatat însă despre 
această adunare pentru a sub
linia că nu este de ajuns ca, 
la nivel central, Consiliul 
U.A.S.R. să elaboreze planuri 
menite să transforme în ac
țiuni concrete, cu o mare va
loare educativă, entuziasmul 
studențesc. Aceste planuri — 
oricît ar fi ele de frumoase și 
de bine realizate vor rămîne 
fără eficiență dacă nu sînt 
sprijinite de către colectivele 
facultăților și, mai ales, al« 
anilor de studiu.

ii
niei o nouă stagnare si încă din
tre cele mai grave.

E vorba în cele prezentate de 
aspecte ce trebuie remediate o- 
perativ, fiindcă perpetuarea lor 
este in măsură să afecteze nive
lul general al rezultatelor care — 
datorită unor temeinice preocu
pări ji iniția trie — este bun. 
Porumbul a fost recoltat de pe 
circa 75 la sută din suprafață, 
s-a încheiat recoltarea florii soa
relui. IA.S-urne an efectua*,  a- 
rături pentru iasămințări pe a- 
proape 100 000 hectare din 
13S000. iar C_AP.-urile au pre
gătit in același scop peste jumă
tate din suprafața totală. Ritmuri 
de muncă ridicate, o bună orga
nizare a Activităților. prezența e- 
ficientă in terec a cădre.or de 
conducere, colaborarea cn unită
țile de mecanizare am întCnit-o 
în majoritatea locurilor, la Foi
șor. Dăbuleni. „1 Mai”. IA_S- 
urile Robânesti. Sadova. Goiești 
au încheiat recoltarea porumbu
lui, cor.cexitrindu-și irn» toate 
eforturile pentru efectuarea a- 
nor insămîntări de calitate.

Ceea ce se impune în aceste 
zile este desigur o chibzzrire ma
ximă a fiecărui ceas, a randa
mentului fiecărei mașini, fiecă
rei brigăzi de lucru. Iar I.MA 
trebuie să depună eforturi neu
tru ca fiecare mașină trrmisâ ia 
teren să corespundă. Numai ast
fel cerințele campaniei, pentru a 
căror îndeplinire Doljul si-a âș- 
tigat serioase opțnmi. sur putea 
fi realizate în ansamblu.

• RITM INTENS LA RECOLTARE
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Adunări de dare
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capabilă să 
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toci care in 
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au determin^ 
seoit al ac 
spre a fi infă 
lui an universitar.

în condițiile în care proce
sul de invățăaiint, perfecțio- 
aindu-se treptat dobindește 

ce mai mult un rol
selectiv, cadrelor didactice Ii 
se cere să se situeze pe pozi
țiile unei concepții modeme 
despre uregătirea universitară. 
Statorîucirea unei concordan
țe depline intre conținutul 
unsurilor de specialitate și 

trăsăturile esențiale ale proce
sul--; de făurire a bunurilor 
materiale si spirituale impli- 
ă. fără îndoială, găsirea unor 

modalități moderne de preda
re. care să nu se mai confun
de eu repetarea de către pro
fesor a cursului tipărit, ci să 
tindă către prezentarea unor 
fapte inedite, explicarea unor 
fenomene mai greu de înțeles. 
De aici se desprind insă obli
gații distincte pentru studenți. 
Modernizarea sistemelor de 
predare și verificare a cunoș
tințelor se va putea realiza 
numai dacă toți studenții vor 
înțelege că nu trebuie să aș
tepte să li se spună să învețe, 
nici să li se dea bibliografie 
completă și nici să se rezume 
la a primi pasivi de la cadrele 
didactice o sumă de cunoștin
țe, chiar dacă acestea fi s-ar 
părea suficiente pentru însuși
rea profesiunii.

Repet: accentul cade acum 
pe munca independentă. De 
aitfe'., scopul final al activită
ții universitare este ca facul
tatea să pregătească specialiști 
capabil: să desfășoare o mun
că personală de înaltă compe
tență. Ideea este pasionantă. 
Concretizarea ei depinde însă, 
in primul rînd, de studenți, de 
atitudinea lor, de opiniile lor. 
Și in ce cadru s-ar putea dez
bate un aspect atit de impor
tant al pregătirii de speciali
tate dacă nu In adunarea de 
alegeri, care numără, printre 
țelurile sale, trasarea coordo
natelor activității asociației 
studențești pentru întreg anul 
universitar ?... Această între
bare ar putea să pară lipsită 
de sens, răspunsul fiind, în 
mod firesc, afirmativ. Apar 
însă și situații care nu sînt fi
rești. Așa cum s-a întîmplat

de seamă

infidelă. Pentru că în activi
tatea cotidiană a colectivului 
studențesc din anul II (științe 
juridice) al Facultății de drept 
astfel de preocupări dețin un 
loc important. Rezultatele la 
învățătură sînt în general 
bune. Dar există încă' nemul
țumiri în legătură cu faptul că 
în procesul de pregătire ac
centul cade pe puterea 
memorizare; numeroși 
denți învață mecanic,
limitîndu-se numai Ia caietul 
de notițe. Dacă referatul bi
roului ar fi ridicat aceste pro
bleme, argumentîndu-și afir
mațiile cu date și fapte din ex
periența colectivului, rapor- 
tîndu-le la exigențele impuse ADRIAN VASIEESCU

venit!
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stă . la 

„la

amatorii de...
C-256. le
Un dialog 

și mașina răspunde.

irindă dacă

ANDREI BARSAN

FELIX C
urează bun

(Urmare din pag. I)

STACIATURA

A realiza un calculator.

ÎI căutasem cu

specializare în străinătate. A- 
cum inginerul Vasile Baltac 
este directorul adjunct științi
fic al institutului profilat în 
proiectarea calculatoarelor. 
Așa se explică prezența sa aici. 
Expune dezinvolt, cu o compe
tentă ușor detectabilă despre 
Felix, calculatorul încadrat 
din punct de vedere al tehno
logiei la nivelul comercial 
existent pe plan mondial. Ca 
și din punct de vedere al 
concepției de altfel.

Politehnica din

Oră de laborator la Institutul Politehnic Galați.

pe 
Felix, este de presupus o teh
nică foarte complexă. De Ia 
chestiunile de mecanică fină 
la domeniul electronicii ex
trem de perfecționate. El poa
te fi desigur făcut si din ele
mentele cu care am început 
de la o vreme să ne înconju
răm — cele din aparatele de 
radio obișnuite. tranzistorii. 
Dar asta ar presupune un vo
lum uriaș pentru a le îngloba. 
Antidotul : circuitele integra-
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• fi de dorit 
să intervină 
In același 
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TIRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI

256 Cooperatorii sint hotâriți să 
folosească la maximum timpul 
bun de lucru din aceste zile, 
lată o imagine grăitoare în 

acest sens

Urarea, scrisă de chiar 
,,mîna“ calculatorului este 
adresată deopotrivă vizitatori
lor, români sau străini, ama
tori sau profesioniști. Adică 
tuturor celor care aflați în pa
vilionul central al Tîrgului In
ternațional București se apro
pie cu o firească curiozitate 
de cabina transparentă adă
postind primul calculator ro
mânesc aparținător generației 
a treia. Interesul este expli
cabil. Pe cine nu tentează o 
întîlnire cu acest exemplar de 
virtuozitate, noutate de ultimă 
oră, a industriei românești, 
prețioasă opțiune într-un sec
tor de mare rafinament și difi
cultate tehnică ?

Interiorul poate fi luat drept 
cavitatea unei atît de familia
re cabine de comandă, de la 
un combinat chimic dacă vreți, 
acolo unde, se adună drumu
rile numeroase și întorto
cheate ale comenzilor privind 
procesele tehnologice ce fierb 
în rtorte. Cu deosebirea că 
ceea ce se află expus aici este 
mult mai simplu. Sau, oricum, 
pare. Și ești dispus deja în
ceput să te și întrebi din ce 
derivă superlativele așezate 
pe fruntea acestui „adoles
cent", pe ce se sprijină faima 
sa atît de repede cucerită. 
Răspunsul nu este prea greu 
de aflat. Mai ales că cel care 
îți dă o mînă de ajutor este 
chiar... calculatorul. Singur 
și-a bătut fișa autobiografică, 
oarte de vizită originală, des
fășurată pe o coală de hîrtie 
pusă la dispoziția vizitatorilor. 
Pentru cei’ ce doresc să știe 
mai mult, un grup de tineri în 
halate albe deconspiră amato
rilor din isprăvile — probate 
— ale lui Felix C-256. La re- 

unuia dintre ei desco- 
de fotografie,

verul 
perim, alături 
un nume cunoscut de multă 
vreme. Facem însă cunoștință 
abia acum, în cadrul expo
ziției.

— Vasile Baltac !
Baltac ? Da. Același Vasile 

Baltac, elevul ploieștean de 
acum 15 ani care se răsfăța în 
paginile Gazetei matematice 
seria B, prefigurînd pe stu
dentul timișorean de mai tîr- 
ziu, abonat la primele locuri 
ale olimpiadelor studențești de 
matematică. L ;
cîtiva ani în _urmă. după ab
solvire, la ■■■ ■ 
Timișoara, la catedră. Lipsea. 
Era plecat pentru un an la

In imagine calculatorul electronic „Felix~.

te. Ne este prezentat un mi
nuscul paralelipiped de dimen
siunea unui virf de creion. 
Echivalează cit zece aparate 
cu tranzistori. Iar punctul util 
în sine (are un milimetru pă
trat !) este amplificat artificial 
prin neces::atea de a-i atașa 
piciorușele ce contact. Altfel...

Felix C-25C este universal. 
Cu alte cuvinte, bun la toate. 
11 poți solicita aliat în opera
țiile atît de laborioase și corii- / 
plexe ale gestiunii și con
ducerii întreprinderilor. Discul 
sau banda înmagazinează da
tele. Privim grupul de 
discuri magnetice amovibile. 
Șase milioane de caractere în
cap într-un asemenea set. 
Calculatorul devine indispen
sabil in numeroase aplicații 
tehnico-gtiințifice. Profesorul, 
electronic este încă o amuzan
tă noțiune- Nu însă la infinit... 
In sfirgit. ne simțim datori să 
amintim * *
■storului 
cheamă 
real*.

Pentru 
cunoaștere, 
dispoziție, 
obiect*  ___  ___
uneori, șl așa :

— Să nu vă surprindă d 
vi se va spune ca sîntețl 
tip insuportabil !

Ne pare rău, rostește 
scris calculatorul fără s 
asume Insă o vină care nu-i 
aparțin.-..

Cit despre țaracteristici. ci
frele sînt în stare să deruteze. 
Ne aflăm la începutul exten
sie: calculatoarelor și lucrul 
devine explicabil. Viteza de 
lucru : 200 000 de operații pe 
secundă. Capacitatea de me
morie internă — 256 000 semne 
cu o viteză de un milion de 
citiri sau scrieri pe secundă. 
Ca să mergem pină la capăt, 
cu riscul de a fi acuzați de 
excesul cifrelor ; cititorul de 
cartele tectureâză 1 200 cartele 
perforate pe minut, justlflcînd 
o viteză cotată printre cele 
mai rapide, întîlnite la aceas
tă gamă de calculatoare.

Dar Felix C-256 nu jalonează 
decît începutul construcției 
românești dc calculatoare, li 
vor urma. bineînțeles altele. 
Urarea de la intrarea în 
stand li se adresează, cu sigu
ranță si lor.

scrisă la cursurile de... alfabe
tizare. Munca ei constă în com
pletarea unui formular extrem 
de simplu cu cifrele 8 și lite
rele N (nemotivat) și M (moti
vat), 
insă

Cornelia Teodorescu are 
mai mult noroc.
De pe data de 8 august lu- 

|a serviciul -contabilitate, 
evidența contului „furni

zori".
Cu alte cuvinte, operații pe 

care un funcționar fără pregă
tire de specialitate sau, cel 
mult, un absolvent al liceului 
economic le-ar putea efectua 
fără 'nici o dificultate. Sîntem 
deci în fața unei situații tipice 
in care economistul este con
fundat cu contabilul — în cel 
de-al doilea caz — sau și mai 
grav — în primul caz atribu
țiile pe care le îndeplinește sînt 
de nivelul claselor elementare.

care li s-au încredințat spre .exe
cutare nu depășesc limita celora 
care pot fi foarte bine efectuate 
de oameni cu 7 clase, cel mult 
absolvenți ai liceului economic. 
Cu alte cuvinte situația întîlnită 
la Buzău se regăsește pe un plan 
mai larg la Focșani. Economiști 
pe post de socotitori, economiști 
pe post de contabili, economiști 
pe post de arhivari. Interesant 
de menționat că această descali
ficare profesională se face fără 
ca nimeni să intervină. La între
prinderea județeană de construc- 
ții-montaje din Focșani de pro
blemele organizării științifice a 
producției și a muncii se ocupă

ție și pasiune asupra muncii de 
concepție. La ce ne folosesc toa

te aceste strădanii, ne spunea 
mîhnit unul dintre ei, dacă aici 
în loc să evoluăm, ne plafonăm?

Tovarășul Petre Crăciunescu, 
contabil-șef al Uzinei me
canice din Buzău, uitînd 

probabil starea de lucruri exis
tentă în resortul de care răs
punde, ne-a vorbit minute în șir 
despre rolul economistului în- 

tr-o întreprindere, a menționat 
că. redăm textual, „lui (econo
mistului) trebuie să i se acorde 
cele mai importante acte de 
sinteză, el es'te cel care trebuie 
ca pe baza unei analize econo-

Continuăm investigația la 
întreprinderea de con- 
strucții-montaje din Foc

șani, întreprindere care a pri
mit în 1970 cel mai mare nu
măr de economiști din județ 
—6. Reluăm întrebarea : ce 
probleme li s-au încredințat 
spre' rezolvare?

— Deocamdată : adunări, scă
deri, înmulțiri, împărțiri. Vezi 
programa clasei a IV-a elemen
tare. (Valentin Rîncu — servi
ciul producție).

— De vreo săptămînă am 
primit să execut analiticele la 
niște conturi. înainte de asta 
am centralizat — pină la sa
turație — bonuri de materiale 
sau am îndosariat (Maria Băluță 
— serviciul contabilitate).

— Pînă acum am lucrat la 
planul pe 1971. Mai exact spus 
treceam pe curat anumite lucrări 
efectuate de alții. (Georgeta 
Pîrvulescu — serviciul plan-ma- 
teriale).

— Țin fișele șah la conturile 
sintetice (Florian Zărnescu — 
serviciul contabilitate).

Fără nici o excepție toți cei 
6 economiști cu care am discu-, 
tat ne-au mărturisit că lucrările

. — cu o jumătate de normă — 
un pensionar, de profesie subin-

■ giner. Ce anume face ? Nu prea 
știe nimeni Nici la serviciul 
de organizare a muncii, nici la 
cel de producție nu s-a primit 
nici măcar o sugestie de optimi
zare a activității, deși în mod 
normal legăturile acestora cu 
organizarea științifică a produc
ției și a muncii zar trebui să fie 
foarte strînse. Definitorie pentru 
optică prin care este privită uti
lizarea economiștilor ni se pare 
remarca tov. inginer Gheorghe 
Scuctu, șeful serviciului orga
nizarea producției.

— Consider că în cel mult un 
an voi reuși să fac din Valentin 
Rîncu un hun tehnician.

Iată deci 0 nouă ipostază ine
dită în perspectiva împlinirii 
economistului Și cînd ne gin- 
dim, că de pildă Florian Zăr- 
nescu (ca și Constantin Bucur de 
altfel) au făcut parte. în facul
tate. din "ercuri științifice stu
dențești, au prezentat referate, 
altfel spus s.-au aplecat cu aten-

mice aprofundate să indice 
căile și modalitățile de sporire 
a eficienței". Firesc. Am putea 
să adăugăm, de asemenea, că 
îmbunătățirea sistemului infor
mațional, introducerea eviden
ței mecanizate, aplicarea meto
delor statistico-matematice în 
fundamentarea planului, stu
dierea consumurilor specifice 
revin tot economiștilor, că pre
gătirea din facultate tindea toc
mai spre înarmarea acestora 
cu instrumente de lucru care să 
le permită astfel de intervenții 
nemijlocite în optimizarea, pe 
criterii științifice, a producției și 
a muncii. Din păcate, aceste de
ziderate, atît de bine cunoscute 
teoretic, tju-și găsesc împlini
rea în practică, concepția con
form căreia un economist este 
egal cu un contabil persistă, in
tervenția materială și de inteli
gență din anii studenției riscînd 
de Ia primii pași să fie anihilată. 
Trebuie să o spunem : începutul 
acestui drum al descalificării 
profesionale este făcut în peri-

oada stagiaturii. Nu afirmăm 
desigur că din primele zile ale 
venirii în întreprindere trebuie 
să i se încredințeze cele mai 
importante lucrări. Este de la 
sine înțeles că stagiatura își are 
rostul său Aici însă este cazul să 
ne întrebăm : prin ce anume se 
diferențiază stagiul economistu
lui de cel al absolventului liceu
lui economic, pe baza căror acte 
normative își desfășoară activi
tatea zilnică, care-i sînt atribu
țiile precise ce-i revin ? între
bările n,u-și găsesc răspunsul, 
fiecare conducător de unitate 
folosește economistul așa cum 
crede dă cuviință. Specialistul 
este transformat în r— *----
la toate și pe măsură 
lele se scurg îmbracă 
mult haina cenușie 
ticii birocratice. Dacă 
menul de stat fiecare „ ab
ținut o lucrare complexă, 'lu
crare în care și-au găsit repre
zentări elocvente noțiunile căpă
tate pe parcursul anilor de stu
diu, în producție, unde, normal, 
aceste noțiuni ar trebui să-și gă
sească echivalențe în sprijinirea 
eforturilor de ridicarea eficien
ței economice ele sînt estompa
te. Este de înțeles că responsa
bilitatea unei asemenea stări de 
lucruri (existente și la Fabrica de 
geamuri din Buzău si la Fabrica 
de confecții din Focșani) revine 
conducerii întreprinderilor des
pre care vorbim. Amintind insă 
termenul responsabilitate va tre
bui să remarcăm că deși școala 
românească de economiști are 
deja tradiție, ministerele de re
sort nu. și-au formulat concret 
instrucțiunile privind locurile 
unde vor trebui să lucreze eco
nomiștii, ce anume lucrări li se 
pot încredința în perioada sta
giaturii. Așa stînd lucrurile nu 
este de mirare că s-a ajuns la 
irosirea capacităților creatoare 
ale specialiștilor în probleme 
economice, că în utilizarea lor 
arbitrariul își spune de cele mai 
multe ori cuvîntul. Și nu nu
mai în cazul economiștilor sta
giari...

Dar despre asta intr-unui din 
articolele noastre viitoare.

om bun 
ce zi- 

tot mai 
a prac- 
la exa- 
a sus-
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CE SE ȘTIE ȘI CE NU SE ȘTIE DESPRE

O BOALĂ 1
CIUDATĂ ALERGIA

In anul 1907, profesorul vienez von Priquet introducea în „no
menclatorul" bolilor cunoscute la acea vreme un nume nou î 
alergia. Sub această denumire au început să fie grupate de 
atunci bolile ciudate, cunoscute mai demult dar „neetichetate" 
încă, provocate de intoleranța unui organism față de cele mai 
obișnuite substanțe: praf, polen, scame de lină sau bumbac, 
carne, lapte, căpșuni, ciocolată, aspirină, piramidon, substanțe 
din mediul profesional etc., etc. Cercetătorii au început să le

acorde o tot mai mare atenție, dat fiind faptul că, așa cum 
arată cifrele statisticilor, frecvența apariției bolilor alergice a 
început să crească o dată cu gradul de urbanizare și industria
lizare al societății.

Despre succesele obținute, despre cede mai noi direcții de cer
cetare și despre soluțiile ce se conturează in studiul și comba
terea bolilor alergice ne vorbesc asttăzi reputați specialiști ai 
acestui domeniu, participanți la recentta Conferință republicană 
de alergologie organizată la București.

3 INTERVIURI LA CONFERINȚA REPUBLICANA DE ALER^OLOGIE CU:

z/W ASTHMA
1 ALLERGIE

Revista „Allergie 
und Asthma' din 
R.D.G. a dedicat 
unul din numerele 
sale recentei Con
ferințe de alergolo
gie de la București.

Dr. ERVAN SEROPIAN
(România) INJECȚII Praf. SHELDON SIEGEL Computerul

(S. U. A.) descoperă

cu... extract de praf! „GERMENII" ALERGICI

Dr. ERVAN SEROPIAN este șeful Serviciului republican de 
alergie ți delegatul țării noastre în comitetul Asociației Inter
naționale de Astmologie ; el este autorul a peste 140 de lucrări 
științifice asupra alergiei, publicate în țară și străinătate.

Prof. SHELDON SIEGEL predă alergologîa pediatră la Facul
tatea de medicină a Universității din Los Angeles, California ; 
el este codirector al clinicii de alergologie a aceleiași uni
versități.

Frecvența bolilor alergice In 
țara noastră este în continuă 
creștere. Așa cum se admite as
tăzi tot mai mult în rîndul spe
cialiștilor, explicația o constituie 
urbanizarea și industrializarea. 
Bolnavii alergici apar cu precă
dere în mediul urban. Surme
najul și ritmul alert al vieții 
noastre cotidiene sînt, de aseme
nea, la rîndul lor, factori favo- 
rizanți. S-a constatat că îmbol
năvirile alergice urmează îndea
proape numărul tot mai mare de 
îmbolnăviri neuro-psihice. Zeci 
de mii de oameni suferă anual 
din cauza acestor boli, declan
șate de substanțele cele mai o- 
bișnuite care în mod normal nu 
au nici o influență asupra orga
nismului nesensibilizat.

Iată de ce, în ultimul deceniu, 
cercetarea medicală din țara 
ncastră a abordat intens dome
niul bolilor alergice. Un loc 
deosebit în aceste preocupări 
le-au ocupat aiergiile profesio
nale. elaborarea unor metode 
precise de diagnostic — atît de 
dificil în asemenea cazuri — 
precum și studiul frecvenței bo
lilor alergice în anumite colecti
vități.

Au fost înființate centre și ca
binete de specialitate pe lin
gă clinicile de medicină internă 
și dermatologie din întreaga ța
ră, unde, pe lingă activitatea de 
ocrotire a sănătății populației, se 
desfășoară și o intensă muncă 
de cercetare.

Asemenea cercetări au fost în
treprinse și de colectivul nostru 
de la serviciul de alergologie al 
Spitalului Davila din Capitală, 
în special asupra diagnosticului 
alergiilor căilor respiratorii.

Am constatat, printre altele, 
că astmul alergic este produs, 
în țara noastră, în special de 
praful de cameră. Acesta este 
vinovat de apariția a cel puțin 
70 la sută din cazurile studiate 
de noi. Pe celelalte locuri „se 
clasează" în ordine fulgii (să ne 
amintim că stăm în medie 8 ore 
din 24 în contact mal mult sau 
mai puțin direct cu fulgii

pernă, în timpul somnului), perii 
de animale, polenuri, mucegaiuri 
alimente, medicamente. Nu mai 
puțin periculoase sînt astmurile 
alergice microbiene. In căile 
noastre respiratorii se află, în 
mod. obișnuit, diferite tipuri de 
microbi. Cu timpul organismul 
se alergizează față de unul din 
aceste tipuri de microorganisme. 
Astmul înfecțios se poate trans
forma în astm alergic. Este vor
ba în acest caz de o alergie la 
o substanță ce se află în orga
nism în permanență, situație 
extrem de dificilă. Cercetările 
noastre au dus la elaborarea 
unui tratament prin vaccinuri 
specifice. In acest fel încercăm 
să determinăm în organism sin
teza unor anticorpi specifici 
microbului ce produce alergia. 
Acești „paznici" imunologi vor 
distruge intrușii nedoriți, ocro
tind organismul.

Astmul și guturaiul alergic se
zonier, provocat de polenul at
mosferic constituie, de aseme
nea, cauza suferințelor a nume
roși bolnavi. Am constatat că 
principalul vinovat de apariția 
acestor alergii este polenul de 
graminee, care determină cam 
60—70 la sută din cazuri, urmat 
apoi de cel al diferiților arbori.

Toate aceste tipuri de astm 
sau guturai alergic pot fi tra
tate printr-un mijloc extrem de 
simplu și de eficient : obișnuirea 
organismului cu alergenul res
pectiv. După ce se identifică 
substanța care produce reacția 
alergica, se prepară un extract 
apos din această substanță care 
poate fi praf, polen, mucegaiuri, 
peri de animale etc., etc. Acest 
extract este injectat bolnavului 
în doze din ce în ce mai mari, 
pînă se ajunge la doza maximă 
suportabilă. In acest moment in
jecțiile sînt distanțate lunar, pe 
o perioadă îndelungată. Obținem 
astfel ameliorarea considerabilă 
a bolii sau chiar dispariția reac-■ 
ției. Cercetările noastre vizează 
în prezent simplificarea acestei 
tehnici de tratament pentru a-1 
putea extinde în întreaga țară.

Una dintre cele mai intere
sante direcții de cercetare în a- 
lergologie este evidențierea și 
studiul anticorpilor ce apar sub 
acțiunea factorilor alergici. Anti
corpii sînt fracțiuni proteinice 
extrem de diferențiate ce se gă
sesc în singe. Greutatea este de 
a-i separa, de a-i studia. Odată 
cunoscuți însă, medicul poate 
interveni prescriind acel trata
ment care să ducă la dispariția 
reacției ce a declanșat alergia. 
Pentru aceasta s-au elaborat o 
serie de tehnici extrem de deli
cate prin care se încearcă „dis
tilarea", separarea diferitelor 
componente ale sîngelui-

Metoda imuno-difuziei, pe care

am elaborat-o, pare să dea rezul
tate superioare celor obținute 
pină în prezent. Principial ea 
este simplă : probele de singe de 
la bolnavii alergici sînt supuse 
separării prin difuzie — pe baza 
migrării diferitelor componen
te de la locurile cu concentrații 
mai mari către cele cu concen
trații jnai mici, cu viteze diferi
te, în funcție de structura lor. 
In acest mod noi am reușit o se
parare bună a fracțiunilor de 
globuline fG, responsabile de 
apariția bolilor alergice. Cu aju
torul unor computere putem citi 
rezultatele acestei separări cu o 
rapiditate și o precizie satisfă
cătoare. In prezent lucrăm în 
continuare la perfecționarea a- 
cestei metode. Trebuie să vă

spun ca in aceste stuou ne spr. 
jinim foarte mult pe materna 
tică. Nu numai cunoașterea le
gilor de difuzie ale microparti- 
culelor, ci și computerizarea ci
tirii rezultatelor necesită cunoș
tințe profunde de matematică. 
Personal sint convins că pentru 
cercetătorii din domeniul medi
cinii și biologiei, cunoștințele de 
matematică vor deveni tot atît 
de necesare ca în fizică sau elec
tronică, de exemplu. Spun aceas
ta cu gîndul la tinerii cititori ai 
ziarului dv., cercetătorii de mîi- 
ne.

Un alt domeniu de cercetare 
de care ne-am ocupat este cel 
al tratării imediate a bolii aler
gice. Se Știe astăzi că reacția 
organismului, care poate fi ex
trem de diferită, de la urticarie 
și edeme pînă la stări de șoc, se 
datorează formării, in diferite 
părți ale corpului, a unor su'o- 
stanțe de tipul histamine:. Acea
sta. după un mecanism încă ne
cunoscut, declanșează reacția a- 
lergică. Astăzi putem interveni 
în asemenea cazuri cu medica
mente de tipul antiiiistaminelor 
de sinteză și a corticosteroizilor 
— hormoni secretați de glanda 
suprarenală. Ele sînt „antidotul" 
histaminei. Din păcate interven
ția este numai temporară. ' ’ 
alergenul va pătrunde din 
în organism, se va forma 
nou histaminâ și reacția va 
apare din nou. Totuși, asemenea 
medicamente r.e ajută de multe 
ori să salvăm bolnavii, să-i scoa
tem din stările de criză puter
nică. Cercetările noastre arată că 
unii hormoni cu o durată de ac
țiune mai scurtă dau rezultate 
remarcabile in astmul infantiL

Prof. DIETER FINDEISEN
(R. 0. G.)

ALERGIA

urmarea unui „conflict"

i m u n o I o g i c

Prof. DIETER FINDEISEN, este șeful catedrei de alergologie 
de la Facultatea de medicină din Berlin și vicepreședinte al 
Societății de alergie și imunologie a R.D.G. ; el este, de ase
menea, redactor șef al revistei' de specialitate „Allergie und 
Asthma".

Cînd 
nou 
din

Bolile alergice constituie o ca
tegorie deosebită de maladii. Ele 
sînt îmbolnăviri tipice de sistem 
și nu ale unui organ oarecare. 
De exemplu, dacă apare pe piele 
o urticare, aceasta nu înseamnă 
că s-a îmbolnăvit pielea. Dacă 
bolnavul tușește, prezintă astm 
bronșic alergic, de vină nu sînt 
plămînii. Vinovatul în asemenea 
cazuri trebuie căutat printre 
substanțele cu care bolnavul a 
venit în contact. Ele’au putut 
pătrunde în organism pe cale di
gestivă (alimente, medicamente 
sau chiar componente ale aces-

pielea — așa 
cînd atingem 
sufcIStanțe chi- 
din jurul nos-

:
l

•tora), pe cale respiratorie (ca 
suspensia de praf, polen, scame 
etc. din aerul inspirat), prin con
tactul direct cu 
cum se întîmplă 
cele mai diferite 
mice sau obiecte
tru. Evident, nu orice organism 
reacționează cînd vine în con
tact cu aceste substanțe. La u- 
nele persoane însă reacția aler
gică apare. Ce o determină ? 
Multă vreme această întrebare 
nu a primit un răspuns corect. 
Astăzi se știe că la contactul or
ganismului cu substanța respec-

tivă acesta „prepară" anticcrpi 
specifici. La un moment da:, da
torită unor cauze încă insufici
ent cunoscute, reîntîlnirea dintre 
alergen și anticorpii acestuia de
termină apariția unui „conflict", 
a unei reacții chimice antigen — 
anticorp din care rezultă o serie 
de alte substanțe de tipul his’.c- 
minei. Formarea ei determină 
apariția manifestărilor diferite 
ale bolii, în funcție de locul unde 
s-a petrecut reacția. Din această 
cauză, chiar la același factor 
alergic, diferite organisme răs
pund diferit. Sau diferite aler- 
gene pot declanșa aceeași reac
ție la organisme diferite. De 
exemplu, astmul bronșic poate 
apare din cauză că bolnavul a 
băut lapte sau a mîncat căpșuni 
ori ciocolată, că a respirat aer în 
care se găsea praf, mucegaiuri 
sau polen, că a făcut injecții 
cu un medicament oarecare cum 
e penicilina. Boala poate fi în
treținută apoi de infecții sau 
chiar de factori psihici, cum ar 
fi conflictele familiale, o greșită 
organizare a vieții sau a locului 
de muncă etc. Chiar schimbările 

. bruște ale climei — o furtună, o 
căldură mare etc. pot declanșa 
reapariția bolii.

Pentru medici este extrem de 
important să cunoască cu preci
zie cauza individuală care a ge
nerat boala, lucru extrem de di
ficil fiindcă ea variază de la 
bolnav la bolnav. O dată cunos
cută cauza, ei pot recomanda 
însă un tratament și o profilaxie 
cauzală. Aceasta înseamnă de 
multe ori supravegherea și re
organizarea întregului sistem 
de viață — a condițiilor de 
muncă și de mediu, controlul 
reacțiilor psihice, al hobby-uri- 
lor personale, uneori. Iată de ce 
cercetările de alergologie capă- 

z tă astăzi o tot mai mare impor
tanță. Schimburi de opinii 
prilejuite de întîlniri interna
ționale cum a fost Confe
rința republicană de alergologie 
de la București sînt extrem de 
utile pentru lărgirea cunoașterii 
în acest domeniu. Personal sînt 
foarte bucuros că m-am putut 
întîlni cu specialiștii români, cu
noscuți pentru rezultatele exce
lente obținute în studiul aler- 
giilor. De altfel, revista noastră 
„Allergie und Asthma" a dedicat 
conferinței de la București și 
cercetărilor românești în acest 
domeniu ultimul din numerele 
sale. Sînt bucuros că colaborarea 
noastră cu cercetătorii români 
va continua și se va adinei.

Interviuri realizate de
PETRE JUNIE

fecțiunile stomato
logice și, deopotri
vă, lup:a împotriva 
lor, au o vechime 
considerabilă. Stră
moșii egiptenilor 
priveau bolile 

dinți sau descompletarea 
ragului de perle*  ca pe 
blestem sau oprobriu. La fel 
raiinații romani, cei 
gostiți de frumusețea

de 
șî— 
un

Invizibile cu ochiul liber

îndră- 
și ar

menia corpului omenesc. „Nici
odată un discurs frumos n-a 
ieșit dintr-o gură cu dinți urîți" 
— afirmase sentențios Cicero. 
Probabil că vestitul orator va 
fi avut o dantură impecabilă, 
de vreme ce a făcut o asemenea 
remarcă. Sau poate că el, la fel 
ca mulți romani. frecventase 
cabinetele speciale, amenajate 
în acest scop la Roma și în cele
lalte orașe latine. Săpăturile de 
la Pompei, au descoperit aproa
pe intacte cabinete care dis
puneau de un Instrumentar în
deajuns de bogat pentru îngri
jirile buco-dentare. Medicina a- 
rabă, care spre sfîrșitul pri
mului mileniu al erei noastre a 
preluat făclia științelor medi
cale. ne-a lăsat interesante 
scrieri de igienă dentară, prin 
Avicena și Abulcasim. Acesta 
din urmă a alcătuit nu mai pu
țin decît 15 instrumente variate 
pentru îndepărtarea pietrei de 
pe dinți (detartraj). Importanța 
care se acordă în zilele noastre 
afecțiunilor stomatologice nu a 
apărut așadar pe un teren arid, 
ci continuă preocupări de o ve
chime considerabilă. în prezent 
stomatologia se dezvoltă intr-un 
ritm impetuos, reușind să-și for
meze o temeinică fundamentare 
teoretică și practică. Pentru a 
alcătui un front unit de luptă 
împotriva bolilor stomatologice, 
pentru rezolvarea numeroaselor 
probleme de ordin profilactic și 
curativ pe care acestea le ri
dică, specialiștii din lumea în
treagă s-au unit încă din 1900 
într-o Federația Dentară. A- 
ceasta este, după Crucea Roșie, 
cea mai veche organizație pro
fesională medicală și una dintre 
cele mai mari, avînd peste 
300 000 membri din 70 de țări 
ale lumii.

„F.D.I., ne spune dr. 
J. STORCK, președintele asocia
ției, îndeplinește rolul de a 
strînge legăturile dintre stoma
tologii de pe toate meridianele 
globului și de a aduce prin a- 
ceastă cooperare o contribuție 
reală la progresul științei și teh
nicii dentare".

Țara noastră a găzduit între 
20 septembrie—1 octombrie a.c. 
cea de a 58-a sesiune a F.D.I., 
manifestare științifică impresio
nantă, la care au luat parte 1560 
specialiști din peste 52 țări ale 
lumii. Am folosit acest prilej 
pentru a cere uno.r participanți 
români și străini părerea lor în 
legătură cu cîteva probleme 
morbidității stomatologice 
zilele noastre.

Recent, dr. J. L. BAUME, 
profesor la Universitatea din 
Geneva, vicepreședinte al F.D.I„ 

-a efectuat in cadrul O.M.S. cer
cetări epidemiologie privitoare 
Ia răspindirea cariei în Poline- 
zia, Samoa și Tahiti. Iată ce ne 
comunică el In legătură cu re
zultatele acestor cercetări : „A- 
tenția mea s-a îndreptat nu nu
mai asupra băștinașilor (25 000 
este numărul de subiecți exami
nați de mine), ci și asupra citor- 
va sute de dințțaparținind unor 
oameni din perioada neander- 
thaliană. Studiul făcut m-a con
dus la următoarea concluzie : 
conținutul in fluor al dinților 
depinde foarte mult de modul

culoase pentru dinți. Dar nu s-a 
dat niciodată destul de mare 
importanță acestei probleme. Eu 
nu susțin că ar trebui să alegem 
de acum o cale prohibitivă. Dar 
cred că ar fi foarte inteligent 
să înlocuim in alimentația noas
tră zaharoza cu glucoza, fruc- 
toza și xilitolul. Acesta din ur
mă — un alcool cu moleculă 
mare, dar care, nu vă speriați, 
nu dă efectele alcoolului — are 
un gust asemănător zahărului".

INAMICUL CARIILOR — 
FLUORUL

Profilaxia cariei Centare, una 
dintre cele mai importante pro
bleme ale sănătății publice, con-

stîrnit ea la început. In țara 
noastră fluorizarea apei pola-*  
bile a fost introdusă experi
mental la Tirgu Mureș. Compa
rativ cu orașul Cluj, unde mor
biditatea prin carii a fost tot 
timpul in ascensiune, situația 
staționară din Tirgu Mureș poa
te fi interpretată ca o consecin
ță a acestei măsuri, cu toate că 
aplicarea ei s-a efectuat discon
tinuu".

Probabil că toate aceste dis
cuții ar fi devenit absolut inu
tile, dacă natura s-ar fi îngrijit 
în mod egal de toate sursele de 
apă potabilă din lume. Dar ea, 
capricioasă, a „turnat" sufi
cient fluor doar în unele fîntîni,

gice și chimice au evidențiat că 
o concentrație mai mare decît 
cea sus-amintită ar provoca 
fluoroza (boala smalțului den
tar), iar alta mai mică ar fi 
ineficace. Toate forurile din 
S.U.A. acceptă în prezent ă- 
ceastă măsură activă de preve
nire a cariei, cu mare eficiență 
și rentabilitate. Gindiți-vă că 
prețul său de cost nu este mai 
mare pe cap de locuitor decît 
acela al unui tub de pastă de 
dinți !“.

TRANSPLANTUL DENTAR

Parodontoza — iată încă 
boală care a traversat istoria

o
Și

ale 
din

TREBUIE SĂ RENUNȚĂM 
CIOCOLATA ?

LA

O PROBLEMĂ PENTRU NOI ȘI PENTRU CEI

300 000 DENTIȘTI DIN LUME
care

Noul microscop cu baleiaj, care permite măriri pînă la o 
sută de mii de ori ne oferă imaginea acestor vegetale mi
croscopice. 1-0 diatomee, algă unicelulară planctonică. 2 și 
3 cocolithophorale, alge flagelate acoperite cu plăcuțe de 
calcar (cocolite) 4. Oul unui acarian, care are un diametru 
de o sută de microni. Avantajul noului tip de microscop : 
imaginile au relief, ceea ce permite studierea optimă a 
pulberilor, compozanților microelectronici, ființelor vii sub- 
microscopice etc. Cel mai puternic microscop de înaltă ten
siune cu baleiaj (un milion de voiți) funcționează la Univer
sitatea dm Cambridge (Anglia).

In prezent 95% din populația 
globului suferă de carii. Așadar, 
o proporție îngrijorătoare.’ Cum 
s-a ajuns aici 1 Factorii sînt 
des tul de numeroși și ar fi di
ficil să facem o tratare exhaus
tivă a lor. Să ne oprim însă a- 
supra unuia care, în mod cert, 
a avut și are un rol covîrșitor 
în producerea exploziei cario- 
gene : alimentația. Este semni
ficativ că în epoca noastră sînt 
aproape complet ocolite de carii 
unele triburi de la tropice, pre
cum și laponii și groelandezii, 
care consumă prin excelență 
carne, pește, moluște și grăsimi. 
Cerealele și zahărul lipsesc a- 
proape cu t desăvîrșire din ali
mentația lor.

AU DINȚII

CARI AȚI !

DANTURA ♦

Fotografia noastră vă prezintă un experiment neobișnuit. Unui pacient i-a fost implantat un
dinte propriu, ancorat în maxilar cu ajutorul unui dispozitiv metalic special. Intre dintele im
plantat și cei cinci dinți pe care pacientul îi mai avea au fost intercalate cîteva punți metalice.
Pe acestea au fost apoi înșurubați dinții de material plastic ai protezei.

SUTA DIN
■

OAMENI

• In Pompei și în Egiptul antic funcționau cabin ete dentare • Nu dați copiilor prea multe dul 
ciuri • „De emoție i*au  căzut dinții" ! ® în loc de zahăr, un alcool

de alimentație. Se știe că acest 
element intră în compoziția din
telui, accentuînd mineralizarea 
lui, menținînd calcificarea osu
lui și în final, ntărindu-i rezis
tența față de carii. In insula 
Taîiiti, unde au pătruns masiv 
produsele alimentației moderne, 
conținutul în fluor al dinților a 
scăzut considerabil. El este in 
prezent de ordinul a 50 P.P.M. 
(P.P.M. = unitate de măsură a 
conținutului în fluor). In cele
lalte insule din Polinezia hrana 
a rămas în bună măsură cea tra
dițională : taro, nuci de cocos, 
„fructe de mare" (stridii, midii, 
languste). Așa se face că mulți 
dintre băștinașii acelor locuri au 
dinți cu un conținut de fluor 
mult mai mare, identic cu acela 
al oamenilor de neanderthal : 
7 000 P.P.M.".

„Consumul exagerat al zaha- 
rozei, spune prof. A. SCHEININ 
(Finlanda), provoacă deminera- 
lizarea smalțului dentar, precum 
și abundența așa-numitei „plăci 
dentare", peliculă sub care se 
dezvoltă microfăuna bucală, cu 
rol activ în procesul de carie, 
încă de pe vremea lui Aristotel 
se știa că zaharurile sint peri-

stituie obiectul unei preocupări 
susținute pe toate meridianele 
lumii. Dintre toate măsurile pro
filactice luate pînă în prezent, 
fluorizarea iese în evidență atît 
prin rezultatele obținute cit și 
prin larga ei aplicabilitate. In 
diverse țări a început încă de 
mult să se adauge fluorul în sa
rea de bucătărie, în lapte, în 
pasta de dinți, sau să se admi
nistreze sub formă de tablete. 
In Elveția, sării pentru consum 
i se adaugă iod și fluor, ajun- 
gînd în comerț sub denumirea 
de „sare completă". Cele mai 
bune rezultate s-au obținut însă 
pînă în prezent prin fluorizarea 
apei potabile.

„S-a constatat că îmbogățirea 
apei potabile cu fluor în pro
porție de lmg. la un litru nu 
prezintă nici un pericol pentru 
organism, ne încredințează prof, 
dr. doc. VALERIAN POPESCU, 
președintele Uniunii Societăților 
de Științe Medicale, decan al 
Facultății de stomatologie din 
București. Un număr tot mai 
mare de orașe din S.U.A., R. F. a 
Germaniei, Olanda, Elveția etc. 
au acceptat această măsură, cu 
toate rezervele pe care le-a

care nu îmbată

ale căror fericiți băutori nu cu
nosc, decît 
nopțile aibe 
dinți.

„Rudele și 
Băleni (sat de lingă Galați) — 
ne spune conf. univ. CORNEL 
BURLIBAȘA — nu apelează 
niciodată la ajutorul meu sto
matologic. De ce ? Pentru sim
plul motiv că dinții lor sînt să
nătoși. Apa pe care o consumă 
ei, pe care am consumat-o și eu 
— și n-am motive să mă plîng 
de dantura mea — conține fluor 
în proporție de 1,3 mg. la litru".

In încheierea discuțiilor noas
tre despre această problemă am 
ținut să dăm cuvîntul unui re
prezentant al stomatologiei din 
S.U.A., țară în care fluorizarea 
apei potabile a căpătat o ex
tindere masivă.

„In prezent 80 milioane ame
ricani beau apă fluorată, ne 
co/nunică dr. G. PAFFENBER- 
GER, președintele Comisiei de 
materiale și echipament a F.D.I., 
cercetător principal la Biroul 
național de material dentar din 
Washington. Ca urmare, indi
cele de incidență a cariei a scă
zut cu 60 la sută. Studiile biolo-

cu rare excepții, 
ale durerilor de

prietenii mei din

a reușit să străpungă chiar și 
puternicul scut al secolului XX. 
Conform statisticilor, o propor
ție de 55—60 la sută din oamenii 
care trec de 30—35 de ani su
feră, uneori fără să-și dea sea
ma, de parodontopatii margi
nale. Această boală - produce o 
topire progresivă a țesuturilor 
de susținere a dinților, inclusiv 
a osului din jurul rădăcinii den
tare, avînd drept rezultat mo
bilizarea și pînă la urmă căderea 
spontană a dinților, care rămîn 
totuși intacți, cu aspectul lor a- 
parent sănătos. Care sînt cau
zele parodontozelor, a parodon- 
tcpatiilor în general ?

„în această problemă persistă 
încă semne de întrebare, ne răs
punde prof. dr. docent VALE
RIAN POPESCU. Studiul cau
zelor maladiilor parodontale 
constituie în prezent o preocu
pare de mare amploare a cerce
tătorilor din toate țările lumii, 
fiind și în atenția specială a Or
ganizației Mondiale a Sănătății. 
S-a stabilit că un rol important 
în producerea bolii îl au unii 
factori generali (afecțiuni ale 
glandelor endocrine, ale ficatu
lui, vaselor de singe etc.), pre-

cum și factori locali (tartrul, 
lipsa unor dinți, ceea ce duce 
la împovărarea excesivă a paro- 
donțiului în anumite porțiuni 
suprasolicitate de masticație 
etc.)“.

Și factorul nervos, continuă 
ideea conf. univ. CORNEL BUR
LIBAȘA, intervine activ în de
clanșarea și evoluția bolii. Am 
să vă dau un singur exemplu 
din practica mea. Un bun prie
ten, arhitect, vine la mine alar
mat de cite ori are de făcut 
un proiect. în asemenea împre
jurări dinții i se clatină pur și 
simplu în gură. După terminarea 
proiectului și după ce-i fac un 
serios detartraj simptomul dis
pare. Sînt cunoscute multe ca
zuri confirmate și prin obser
vații de parodontopatii cronice 
progresive cu evoluție rapidă la 
indivizii supuși unor intense so
licitări emoționale sau afective, 
precum și la cei cu profesiuni de 
mare răspundere".

Tratamentul maladiei paro
dontale — boală perfidă,
se instalează insidios și are o 
evoluție extrem de lentă — poa
te fi eficient doar în faza ei de 
început. In stadii avansate, orice 
tratament are extrem de puține 
șanse de reușită și pierderea 
dinților este aproape sigură.

„Tocmai de aceea — confirmă 
prof. G. M. IVASCENCO, de la 
centrul științific de cercetări 
stomatologice din Moscqva — noi 
acordăm o mare atenție stărilor 
premorbide : mici stomatite, 
ușoară mobilitate a dinților etc. 
In institutul unde lucrez cazu
rile de parodontopatii sînt exa
minate și tratate de cinci spe
cialiști ai științelor stomatolo
gice : un terapeut, un chirurg, 
un ortoped, un fizioterapeut și 
un radiolog. Dacă intervin boli 
asociate se apelează și la inter
niști, neurologi, endocrinologi. 
Toate aceste examene complexe 
ne vor da poate posibilitatea să 
explicăm în viitor etiopatoge- 
nia parodontozei".

După cum știm, maladia în 
discuție atinge uneori și osul din 
jurul rădăcinii dentare. In sco
pul regenerării osoase, care să 
asigure o bună implantare a din
telui, cițiva doctori din lume 
practică transplantul de măduvă 
osoasă la nivelul dinților afec
tați de parodontopatii. Printre 
aceștia se numără și prof. 
A. B. WADE, șeful serviciului 
de parodontologie de la Cole
giul regal de stomatologie din 
Londra.

„Este adevărat, ne spune dom
nia sa, că am început să folosesc 
această metodă numai de un an, 
dar pot să afirm deja că rezul
tatele obținute sînt mai mult 
decît mulțumitoare. Fenomenul 
de respingere sau infectare a 
grefei de măduvă recoltată de 
la nivelul osului iliac se întîl- 
nește atît de rar, îneît nu poate 
fi privit decît ca un accident. 
Prelevarea materiei de trans
plant se poate face într-o can
titate suficentă de la același in
divid. Intervenția, în totalitatea 
ei, nu este deosebit de labo
rioasă pentru medic și nici foar
te greu de suportat pentru bol
nav. Eu am efectuat-o adesea 
ambulatoriu, iar după termina
rea operației pacienții mei au 
plecat direct acasă sau uneori 
chiar la servici. Cred că viito
rul regenerării osoase în bolile 
parodonțiului aparține trans
plantului de măduvă osoasă".

MARIA SVCIU
M. NIȚESCU
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Decorarea tovarășului

Mihail Roșianu

Pe marginea comportării echipelor noastre la C. M

La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc solemnitatea conferirii ordi
nului „23 August" clasa I, tova
rășului Mihail Roșianu, membra 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și pentru 
contribuția deosebită la construc
ția socialismului în patria noa
stră, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani.

înalta distincție 
nată de tovarășul 
raș, vicepreședinte 
de Stat.

La solemnitate 
tovarășii

a fost înmî- 
Emi'l Bodna- 
ad Consiliului

au participat 
Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Nicolae Gui- 
nă și Ion Popescu-Puțuri, membri 
ai C.C. al P.C.R., Constantin 
Pîrvulescu, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, tovarășul Emil Bodna- 
raș a felicitat călduros pe sărbă
torit, urîndu-i sănătate și noi 
succese în activitatea viitoare.

Tovarășul Mihail Roșianu a 
mulțumit pentru înalta distincție 
ce i-a fost acordată și a exprimat 
hotărîrea de a milita și pe viitor 
pentru înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și sta
tului nostru. (Agerpres)

PRIMIRI IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
■leșcu, â primit marți după-a
miază pe Sun Șiao-fun, pre
ședintele părții chineze în Co
misia de colaborare tehnico- 
științifică dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, care 
participă la lucrările celei de-a 
XilI-a sesiuni a acestei Co
misii.

La primire, oare s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească. au participat din par
tea română Mihail Florescu si 
Alexandru Boabă, miniștri,

★
Marți la amiază, vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri Ja
nos Fazekas, s-a întilnit cu Eu- 
geniusz Szyr, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, conducătorul delegației 
guvernamentale care a luat par
te la deschiderea Tîrgului In-

*
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit marți pe Georg Leber, 
ministrul transporturilor, poște
lor și telecomunicațiilor din 
R. F. a Germaniei.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială,

Radu Uonstantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei Guverna
mentale de Colaborare și Coo
perare Economică și Tehnică, 
Gheorghe Pacoste, președinte
le părții române în Comisia de 
colaborare tehnico-științifică 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Chineză, iar din partea 
chineză Van Țan-iuan și In 
Pao-gi.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea, în continuare, a colabo
rării tehnico-științifice dintre 
cele două țări.

★
temațional București. Oaspetele 
a fost însoțit de membrii dele
gației.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, a 
luat parte Gheorghe Lazăr, ad
junct al ministrului industriei 
lemnului.

★
au luat parte Pavel Ștefan, mi
nistrul transporturilor, Mihai 
Bălănescu, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor.

A fost prezent Erich Stratling, 
ambasadorul R. F. a Germanieiambasadorul R. 
la București.

(Agerpres)

Cronica
U.T.C.

La invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, marți după- 
amiază a sosit in Capitală 
o delegație a Consiliului 
Federal al Tineretului — 
D.B.J.R. — din Republica 
Federală a Germaniei, con
dusă de dr. Wolfgang Rei
fenberg, președintele Con
siliului, pentru a face o vi
zită în țara noastră.

Din delegație mai fac 
parte Herman Behn, Wal
ter Haas, Gerhard Weber, 
membri ai Prezidiului 
D.B.J.R., și Hanspeter We
ber, secretar general.

Pe aeroportul internațio
nal București-Otopeni, de
legația a fost întîmpinată 
de Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., mini
stru peptru problemele ti
neretului. de secretari ai 
C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Au fost de față membri 
ai ambasadei R.F. a Ger
maniei la București.

Conferință de presă 
la Tîrgul internațional 

de la București
Marți după-amiază, la pavi

lionul Indiei din Complexul 
expozițional al Tirgului inter
național București, a avut loc 
o conferință de presă prilejui
tă de participarea acestui stat 
la ediția inaugurală a Târgu
lui. Cu acest prilej, Chowdhary 
Ram Sewak, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
I. S. Gupta, directorul pavilio
nului, și reprezentanți ai fir
melor expozante au vorbit pe 
larg despre prezența Indiei la 
această importantă manifesta
re economică și au răspuns la 
întrebările adresate de zia
riști.

La conferința de presă a fost 
prezent S. Than, ambasadorul 
Republicii India la Bucu
rești.

★
zi, în sala de 

Pavilionului cen- 
loc conferințe de 

firmele

In aceeași 
marmură a 
trai au avut 
presă organizate de 
..Lufthansa11 și „Siemens" din 
R.F. a Germaniei.

• •••••

(Urmare din pag. I)

bțlunar, cursuri și șeminarii 
pe teme de pedagogie și psiho
logie, avind ca lectori cadre 
didactice de la liceul pedago
gic și Institutul pedagogic de 3 
ani din localitate. Inițiativa 
pare de bun augur pentru vii
tor.

SELECȚIA DIN REGULAMENT 
Șl ACEEA DIN PRACTICĂ

noastră trec zeci de pedagogi". 
Care sint totuși criteriile de a- 
preciere a cunoștințelor lor in 
domeniul educației ? In unele 
licee și școli profesionale s-a 
insistat ca pedagogii să aibă o 
anumită experiență în munca 
cu elevii, incit școlile respec
tive și-au stabilit un anumit 
colectiv de pedagogi cu activi
tate îndelungată. Astfel, liceele 
„Nicolae Bălcescu" și „Frații 
Buzești", pe lingă pregătirea 
lor de, specialitate — toți sint 
învățători și profesori — peda-

CEL /HAI PROST SERVICIU 
ÎN VOLEIUL NOSTRU —

DUPĂ TURNEUL DE LA BERLIN

K.O.-urile LE SUPORTA

INDISCIPLINA!
Sint în toi. în lumea voleiu

lui, comentariile și aprecierile 
specialiștilor — și nu numai ale 
lor — pe marginea campionate
lor mondiale recent desfășurate 
in Bulgaria. După cum prea 
bine se știe /performanțele" re
prezentativelor noastre. fem- 
nină și masculină, s-au mate
rializat în locurile VII ocupate 
in ambele clasamente. Este toc
mai elementul principal, cel 
care ne interesează in primul 
rind. din întregul noian de co
mentarii. Să dăm de-o parte, de 
la bun inceput, considerațiile 
tehnice generale care s-ar putea 
face pe marginea celor două 
turnee finale care au desemnat 
pe purtătorii medaliilor ; să 
dăm de-o parte aprecierile 
despre evoluția sau involuția in 
ansamblu a jocului de volei, la 
această oră. Sint aspecte, fără 
îndoială, de mare interes insă 
nu înaintea formulării unor a- 
precieri asupra evoluției echi
pelor noastre, lucru care pentru 
noi este firesc să fie de un și 
mai stringent interes. Pentru 
că aceste două locuri șapte re
prezintă punctul cel mai de jos 
al curbei evoluției voleiului ro
mânesc.

nici nu i-âu băgat in seamă, 
dar-mi-te să-i și consulte cit de 
cit. Ba. unii dintre ei (prof. 
Gh. Moise de la I.E.F.S., de e- 
xemplu) au avut surpriza să 
constate că în unele cazuri pos
turile pe care evoluau jucătoa
rele la dub nu coincideau cu 
cele din națională (cazul lui 
Carmen Marinescu, sau al Ma
rianei Baga, de la Rapid). Pro
babil că era vorba de 
tactice. Probabil, insă 
rațiuni s-au dovedit
tare, ca și neinspiratele schim
bări de sisteme de joc pe par
cursul aceluiași set. Dar poa
te că acestea erau viziunile 
tehnicienilor, și fiecare antrenor 
incearcă ce crede el de cuviință

rațiuni 
aceste 

falimen-

Șl FEDERAȚIA?
I

Care este situația selecției și 
pregătirii pedagogilor in mo
mentul de față ?

în articolul 410 din Regula
mentul liceelor de cultură ge
nerală se spune : „în funcția 
de pedagog sint numiți absol
venți ai liceelor pedagogice sau 
ai institutelor pedagogice de în
vățători sau de educatoare cu 
examen de diplomă. In mod 
excepțional pot fi numiți și ab
solvenți ai liceelor de cultură 
generală". La Inspectoratul 
școlar al municipiului Craiova 
aflăm însă că, din 90 de peda
gogi care funcționează în acest 
an școlar, abia 27 îndeplinesc 

prevederile regulamentului. 
Ceilalți sint absolvenți ai licee
lor teoretice. La Grupul școlar 
Electroputere, toți cei 12 peda
gogi sint absolvenți ai liceului 
teoretic și au îmbrățișat mese
ria de pedagog cu un an sau 
doi în urmă. După cum recu
noaște și ing. Gelu Ionescu, di
rectorul ~ adjunct al școlii, „în 
selecționarea pedagogilor nu 
s-au avut în vedere întotdeauna 
criterii juste de apreciere, in
cit am fost nevoiți să scoatem 
din muncă pedagogi care aveau 
o comportare necorespunză
toare față de elevi. Din această 
cauză ne aflăm în situația ca 
în fiecare an să facem noi se
lecții, astfel incit prin școala

ir
Pentru ediția bulgară a CM, 

s-a mers cu precădere „pe 
mina" fetelor. O formație com
pusă din jucătoare cu o bogată 
experiență competițională — 
Popescu. Căunei. Rodită Popa. 
Itu. Bogdan. Baga. Rebac. — 
cărora li s-au alăturat alte cite- 
va elemente de perspectivă ale 
lotului feminin — Marinescu, 
Bincheci. Gattriela Popa. Ghen- 
ger. Ghiță. Că 
valoare, că el 
facă față unor 
era capabil să 
rabil in fața oricărui adversar 
— nimic mai adevărat. într-un 
interval de timp de circa nouă 
luni înaintea marii confruntări, 
palmaresul echipei a înregistrat : 
victorie in compania echipei 
R.D.G., meciuri câștigate cu 
Bulgaria la Varna și Brăila, 
succes în fața echipei Poloniei, 
primul loc în turneul de la Con
stanța. , Iată de altfel și funda
mentul stării de autoliniștire a 
federației care trimițind această 
formație la Universiadă (singura 
echipă națională prezentă la 
Torino) vedea cucerirea meda
liei de aur ca o simplă formali
tate, stare care s-a menținut 
inexplicabil chiar și după eșecul 
suferit aici ; căci nu poate fi 
considerat altfel locul IX ocupat 
la Torino, în compania exclusi
vă a unor formații studențești.

Semne serioase de îngrijorare 
au existat chiar și înainte de 
Torino. Factorii răspunzători nu 
le-au băgat însă în seamă, sau, 
dacă au făcut-o fapt și mai 
grav, le-au desconsiderat, le-au 
privit cu ușurință, neluînd mă
surile necesare. Mai întîi, o pe
rioadă exagerat de lungă de 
pregătire centralizată care a în
ceput in- toamna anului trecut. 
Lotul, constituit din jucătoare 
de la mai rhulte cluburi (și, no
tați bine, doar cu una. Itu, dm 
echipa campioană Penicilina '?) 
urma să fie pregătit de către 
cuplul de antrenori Bodescu — 
Humă, cu largul concurs al an
trenorilor care dădeau jucă
toare naționalei. Așa cel puțin 
s-a prevăzut în planul preconi
zat de F.R.V. Dar. inclusiv în 
zilele turneului final de la Var
na. acești antrenori n-au fost cu 
nimic solicitați în a-și aduce 
contribuția. Trei dintre ei erau 
simpli spectatori neputincioși in 
tribunele „Palatului sporturilor" 
pe care antrenorii naționalei

• Locurile codașe sint per
fect meritate • Despre teh
nico să vorbim abia în al 
doilea rînd • Semnele că 
„ulciorul’ se va sparge ou 
apărut încă înainte de Uni
versiadă • Polițe plătite pe 
seama „naționalei*?  • S-a 
dopat sau nu R. Popa ? • 
Băieții măcar au dat totul : 
doar puterea de luptă, fiind

că otita au avut...

dem. de la ele trebuie pornit 
dacg ne dorim o. analiză rea
listă.

Băieții, considerați in „criză" 
datorită schimbului de ștafetă 
dintre generații, au aruncat-in 
focul luptei tot ce au avut mai 
bun. Și au fost nevoiți să a- 
runce puțin, fiindcă atita au 
avut. O echipă cu cîțiva tineri 
incă departe de a constitui o 
formație comparabilă cu fosta 
noastră vicecamptoană a lumii, 
o echipă care mai trăiește doar 
prin Drăgan. Ldișteanu și. par
țial. Shreiber. dar căreia. in 
orice caz. nu i se pot aduce 
gravele acuzații ce se cuvin fe
telor. Un bun tehnician și pe- 

Gabriel 
trans- 

„sci- 
sensul 

ilui, in- 
necrezut : mai 

! Lăsind la o 
forfattul de la 
automat din 

in volei, că 
■. 1 a e- 
ui tehni- 
teren. si- 
»ora din- 
altădată.

izbutit să 
bintuit de 
echipă, in 
3i cuvintu

acest lot avea 
era capabil să 
turnee grele, că 
se prezinte ono-

că este mai bine. Să nu adu
cem vorba despre asta. In pro
blema disciplinei. insă, și a 
coeziunii morale a lotului, ab
solut deficitare și chiar sesizate 
public, nu se mai admit scuze 
de nici un fel.

Altercațiile scandaloase la 
vestiare după cite un meci pier
dut, _ polițe plătite reciproc in 
joc intre jucătoare (pe seama 
echipei naționale a României, 
desigur .'), manifestări jenante 
de căpătuială, toate la un loc 
sînt minore încă față de sus
pectarea de dopaj care a planat 
asupra echipei noastre. Fiindcă 
Rodicăi Popa i-au ieșit poziti- 
vate niște teste în urma contro
lului antidoping și numai o 
oarecare nesiguranță a oficiali
lor care au fost nevoiti să ad
mită că „ăr fi fost posibilă o 
oarecare greșeală de recoltare", 
ne-a salvat de excluderea 
șinoasă din turneul final 
locurilor I—VIII. Medicul 
tului, doctorița Pufulete. a foot 
de părere atunci, la fața locu
lui, că „doar in proporție de 90 
la sută nu se poate afirma că 
R. Popa ar folosi amfetamine..." 
De unde aceste practici și obi
ceiuri reprobabile ? Iată-ne a- 
junși la ceea ce numim în
deobște latura educativă a pro
cesului de antrenament. Iată-ne 
în fața unui exemplu de spor
tivi cu care s-a lucrat numai in 
domeniul instruirii propriu-zise, 
adică a ști să lovească doar 
tare și bine mingea. Iar dacă 
despre partea tehnică (instruire) 
se mai poate discuta de ce a 
fost bine sau nu, așa și nu alt
fel, apoi despre partea morală 
(educație) discuțiile n-au loc : 
ea a fost de slabă calitate, 
chiar nulă, cu efecte dintre cele 
mai dăunătoare. Se poate înțe
lege de ce echipa a jucat 
turneul, dar absolut , tot, 
impresia că evoluează în 
vreunui club din provincie, 
un meci oarecare de 
nat... Și maniera aceasta de joc 
blazat, chipurile de „nedreptă
țit al spartei", a avut darul să 
stîrr.ească comentarii deosebit 
de nefavorabile la adresa echi
pei. Tarele acestea, dintre care 
am denumit doar cîteva, nu pu
teau duce decit la eșec, și, cre

Cherebețiu. a 
forme un lot 
ziuni“. intt-o 
cel mai nobil 
tr-un interval
puțin de o lună 
parte faptul că 
J. O. ne-a scos 
circuitul valorilor 
talia este problem 
chtpet. și că la c 
că am pierdut mâl» 
tuindu-ne in urma ui 
tre învinșii noștri de
calitățile morale și coeziunea o- 
cupanților locului VII ni se par 
totuși singurul ăștig de pe 
urma acestui CM atit de infruc- 
iuos pentru Cd'.or.le noastre.

Conducerea C.X.E.F.S., fede
rația «i tehnicienii sint datori 
să analizeze cu seriozitate mul
tiplele aspecte evidențiate de 
slaba comportare a echipelor 
noastre la recentele Campio
nate mondiale, considerate pe 
drept cuvint „ediția nemți 
mirii noastre".

,u-

VIOREL RABA

„U.V.A.
ru- 

al 
lo-

tot 
dind 
sala 

la 
campio-

(Urmare din pag. I)

tori ai vieții sportive : Mircea Pa
vel, secretarul comitetului U.T.C. 
coordonator, Petru Cenădean. 
responsabil cu sportul în acest 
comitet, Petra Corodan, preșe
dintele asociației sportive „Va
gonul", Tănăsiuc, secretarul ei, 
Petre Deme, investit cu sportul 
din partea comitetului sindicatu
lui, apoi o serie de sportivi și 
foști sportivi care au știut să cau
te și să găsească acel echilibru 
Intre muncă și sport. Cei mai 
frecvenți și pasionați beneficiari 
ai sportului sînt, firesc, tinerii. 
Muncesc, învață împreună își dis
pută întîietatea pe terenurile de 
sport, peste 3 000 de tineri mun
citori.

Cum, în ce fel se face sport la 
„U.V.A." ? Nu ne propunem să 
înregistrăm realizările, succesele 
obținute în sportul de perfor
manță, obiectul materialului nos
tru fiind activitatea sportivă pen
tru masa salariaților. Totuși tre
buie făcute cîteva sublinieri, 
întrucît tot ce s-a realizat aici pe 
planul sportului de performanță 
este, într-un fel, produsul spor
tului de masă. întrecerile, com-• ••••••

PÎNÂ LA ÎNCERCAREA
NOROCULUI...

Argumentele care pledează 
pentru definitivarea profesiu
nii de pedagog dobindesc o mai 
mare greutate în fața faptelor. 
Pentru că nu poți trece așa de 

ușor pe lingă evidența unei 
situații ca aceea pe care am in- 
tilnit-o - ~ ■
chimie.
dagogi, proaspeți absolvenți ai 
liceului 
insuccesele __
mitere în facultate, au

la Grupul școlar de 
Aici, cei mai tineri pe-

teoretic, dezamăgiți de 
concursului de ad- 

„îm-

FOSTUL 
PUNDE

ELEV MEDIOCRU RAS- 
DE ORELE DE MEDI

TAȚIE !

in activitatea zilnică a 
anumite norme și

Există 
pedagogilor 
îndatoriri care nu pot fi igno
rate, cu atit mai mult cu cît ele 
certifică un anumit mod de a 
privi însăși profesiunea pe care 
și-au ales-o. Dacă prezența e- 
ducatorului la programul admi
nistrativ din internat este 
fapt care nu mai trebuie 
mentat, nu același lucru

un 
co

se

ceasta, ar fi de dorit ca recru
tarea pedagogilor să se facă pe 
specialități. Aceasta ar duce la 
o mal bună cunoaștere a nece
sităților pe care Ie impune pre
gătirea elevului.
astfel meditații active, 
sânte și utile 
Cum șe poate 
dagog care a 
se ocupe de 
însuși nu s-a 
bine în timpul anilor de școală?

asigurîndp-se 
intere- 

in același timp, 
cere însă unui pe- 
absolvit liceul, să 
meditații cind el 

descurcat? prea

ÎN FINE, STABILITATEA

O PROFESIE 
DE TRANZIT

- gogii sint apreciați ca buni e- 
ducatori, care se interesează 
atit de activitățile școlare, cit 
și de cele extrașcolare, spriji
nind cadrele didactice în efor
turile lor instructiv-educative. 

Cu toate aceste aspecte pozi
tive, așa cum se prezintă lu
crurile în ansamblul lor nu pu
tem să fim optimiști în pri
vința ■ unei selecții riguroase a 
pedagogilor. Ceea ce trebuie 
asigurat în primul rînd este 
pregătirea pedagogilor prin re
țeaua institutelor pedagogice 
de 3 ani care, acordîndu-le un 
statut adecvat rolului lor, să 
înlăture fluctuațiile și anoma
liile din procesul de selecție al 
acestora.

brățișat" meseria de pedagog 
din lipsă de altceva mai bun.

La Grupul școlar Electropu
tere, aceeași situație. Pedagogii 
angajați în acest an sau anul 
trecut nici nu se gindesc să 
nu-și încerce norocul și in anul 
viitor. Pentru Ion Năstasie, 
Florin Răduca, Paul Dan, ca și 
pentru mulți alți pedagogi 
care am discutat, meseria 
educator nu este decît un 
pas între două concursuri
admitere. De fapt, există ante
cedente în acest sens : mulți 
pedagogi dinaintea lor au insis
tat an de an și, după ce au 
reușit la examene, au părăsit 
fără nici o ezitare profesiunea 
care le-a asigurat posibilități 
mai mari de pregătire.

cu
de

po- 
de

poate spune despre asigurarea 
meditațiilor. La Grupul școlar 
de chimie, sălile de meditații 
erau frecventate întimplător 
de 4—5 elevi. Am întilnit aici 
și săli de meditație închise, dar 
nimeni nu intervine pentru a 
reglementa intr-un fel situația. 
Dincolo însă de lipsa oricărui 
spirit organizatoric în asigura
rea unor condiții optime de stu
diu pentru elevi, trebuie să ve
dem dacă pedagogul poate fi 
in măsură să răspundă cerințe
lor moderne ale educației și 
instrucției. în multe internate 
șl școli ăm întilnit o ignorare 
cvasitotală a meditațiilor, fiind 
probabil considerate ca o pro
blemă ce ține de competența 
cadrelor didactice. Pentru a-

Pedagogul trebuie să fie, prin 
natura profesiei sale, nu atit un 
auxiliar, care face parte din 
„personalul didactic ajutător", 
așa cum este prezentat în re
gulamente, dar și un adevărat 
cadru didactic care, in plus, 
trebuie să aibă și calități de 
educator și, pe cit posibil, o 
anumită experiență in munca 
cu elevii. Ce concluzii să des
prindem însă din constatările 
noastre ? Pe lingă faptul că lip
sește cadrul adecvat? pregătirii 
lor pedagogice, educatorii se
lecționați nu oferă garanția că 
vor fi atașați de colectivul de 
elevi și că vor desfășura o acti
vitate continuă in școală, 
stabilitatea pedagogilor 
subminată și de faptul că nu 
este reglementat statutul profe
siunii lor. Dacă ne-am referi 
numai la nivelul de salarizare 
sau la programul de lucru, am 
constata că nu se acordă încă 
atenție, așa cum ar trebui, pro
fesiunii de pedagog. Aici ar 
trebui să căutăm parțial și cau
zele fluctuației de cadre din 
ultimul timp. Pentru a stabili 
cu adevărat rolul și locul pe
dagogului în școală este nece
sară, credem, o reconsiderare a 
acestei profesiuni, integrînd-o 
pe deplin cerințelor învăță- 
mintuluî și educației.

Dar 
este

Se discută mult, și nu numai de către spe
cialiști, despre evoluția boxerilor noștri la tur
neul de la Berlin, turneu încheiat recent, și în 
care doar GABRIEL POMETCU a reușit să 
obțină medalia de aur. deși el nu era cotat 
printre favoriți. De altlel, GABRIEL POMET
CU a fost inclus în lotul care s-a deplasat la 
Berlin abia după ce AUREL DUMITRESCU a 
refuzat să se antreneze la Snagov. un refuz, se 
pare, mai mult diplomatic, avind în vedere 
eclipsa de formă în care se află, de mai mult 
timp, acest sportiv.

Să recapitulăm. însă, ceea ce s-a întîmplat 
la Berlin și să încercăm să deslușim cauzele 
comportării sub orice critică a boxerilor noștri. 
PAUL DOBRESCU și .MARIN LUMEZEANU 
au pierdut la puncte primele meciuri, ■ dar aces
ta îrflringeri nu surprind, știut fiind că cei doi 
țineri boxeri nu posedă încă o mare experiență 
internațională. Speranțele antrenorilor noștri, 
justificate desigur, se îndreptau către ceilalți 
componenți ai lotului : campionii europeni 
C. CIUCĂ și 1. ALEXE, vicecampionii europeni 
VICTOR ZILBERMAN și ION MONEA. fostul 
campion european al „cocoșilor" — NICOLAE 
GIJU.

Cum au evoluat acești sportiv» de marcă ai 
boxului nostru ?

Campionul continental CONSTANTIN CIUCĂ 
a pierdut prin K.O. Vicecampionul european 
ION MONEA a fost, de asemenea, învins prin 
K.O. în repriza a doua de către sovieticul NES
TEROV. Evoluția lui GIJLT ar merita un capi
tol aparte. După două meciuri ciștigate (dar in 
care» a vădit carențe la capitolul „condiție fizi
că") GIJU a boxat lamentabil în fața campio
nului sovietic Sokolov. EI a făcut cunoștință 
de trei ori cu podeaua, iar în unele momente 
ale meciului evoluția sa a stirnit milă și ilari
tate în public. Celălalt campion european, ION 
ALEXE, a pierdu*  ]•» puncte

Acesta este, pe scurt, bilanțul comportării 
pugiliștilor români in turneul de la Berlin, un 
bilanț care afectează serios prestigiul boxului 
nostru pe continent. Ceea ce nemulțumește însă 
cel mai mult nu este faptul că boxerii noștri 
au pierdut intilnirile cu .adversarii lor (in box, 
uneori, infringerile, chiar cele mgi neașteptate, 
nu mai surprind I), ci maniera in care au fost 
infrinți. Televiziunea, deloc zgireită cu acest 
turneu, ne-a adus imagini extrem de grăitoare

în acest sens. Pugiliștii români au boxat ca 
niște începători, aa recepționat lovituri dure, 
dovedind nesiguranță în apărare și manifes- 
tsnd o lipsă de formă îngrijorătoare, nevădind 
nici un montent că sînt hotăriți să-și apere 
CARTEA DE VIZITA.

Acestea fiind rezultatele, ne întrebăm cit de 
oportun a fost acest, turneu pentru reprezen
tanții noștri cu atit mai mult cu cit : 1) Boxerii 
români se găsesc în pregătire pentru competi
ția cea mai imoortantă din programul contpe- 
tițional ințern CAMPIONATELE NAȚIONALF 
ALE ȚARII ! 2) Programul internațional al bo- 

- xerilor noștri a fost în acest an EXTREM DE 
ÎNCĂRCAT (zeci de turnee peste hotare) și. în 
general, în intilnirile grele noi i-ain folosit pe 
cei mai buni boxeri ceea ce, bineînțeles, a con
tribuit la o accentuată uzură a lor. La Berlin, 
(iacă voiam cu orice preț să participăm, pu
team trimite boxeri mai tineri (așa cum au pro
cedat și alte țări), pentru a-i roda in întîlniri 
internaționale, în loc să oferim altora, drept 
sparing-parteneri, campioni europeni și vice- 
campioni europeni.

Oricum, însă, motivul numărul unu, amintit 
mai sus, trebuia să primeze. Turneul de la 
Berlin era programat la distanță de aproape 
două săptămini de campionatele naționale ale 
țării și. in afară de faptul că sportivii nu pu
teau atinge forma maximă la data turneului 
(ci pe 28, cind încep campionatele României) 
apărea si PERICOLUL INFRINGER1LOR 
PRIN K.O. SAC AL RĂNIRILOR, CEEA CE, 
DE ALTFEL, S-A ȘI iNTlMPLAT. Astfel, unii 
boxeri r.u-și vor mai putea încerca forțele în 
obținerea titlulm de campion al țării fiind fă- 
cuți K.O. In această situație se află C. Ciucă 
și I. Monea. Paul Dobrescu, cu ambele arcade 
sparte își vede, de asemenea, diminuate șan
sele. La fel și Victor Zilberman și Nicolae Gîju, 
care au fost puși K.D. și care nu se vor putea 
prezenta în deplinătatea forțelor.

Se vor găsi desigur scuze, ca și în alte dăți, 
se va încerca mușamalizarea adevărului (deși, 
datorită televiziunii, adevărul este limpede ca 
lumina zilei), se vor invoca subtile motive dar 
întrebarea care rămîne este : VA SUPORTA 
ȘI FEDERAȚIA K.O.-URILE DE LA BERLIN?

T. POGOCEANU

eși o „marcă“sportivă
petițiile de masă au evidențiat ti
neri cu reale calități pentru un 
sport sau altul, care au fost înca
drați apoi în secțiile de perfor
manță unde, muncind cu pasiune 
Si ambiție, după o vreme au do- 
bîndit rezultate remarcabile. Cea 
mai complexă și masivă selecție, 
desigur, se face în fotbal. Echipa 
„Vagonul", așa cum se știe, a ac
tivat anul trecut în prima divizie 
a țării, iar în actualul campionat 
al diviziei secunde se află între 
protagoniste. Au secții de perfor
manță la lupte, box, polo, moto- 
ciclism, tir, haltere, gimnastică, 
popice, șah, nave și aeromodelș 
— 15 în total — un număr de 
25 de tehnicieni și instructori 
sportivi, 13 campioni republicani 
în 1969 și 7 pînă în momentul de 
față pe anul 1970, un număr de 
maeștri emeriți și maeștri ai spor
tului.

Antrenorii și sportivii de per
formanță sprijină activ, nemijlo» 
cit activitățile de masă. Bazele 
sportive — puține în raport cu 
necesitățile — sint folosite rațio
nal și stau la dispoziția celor care 
practică sportul din plăcere : te
renul de fotbal, bazinul de înot, 
popicăria, poligonul de tir, sala 
de gimnastică etc. Prin acțiuni de 
muncă patriotică tinerii participă 
la întregirea și întreținerea aoes- 
tui patrimoniu, la amenajarea al
tor baze în incinta uzinei. în cu- 
rînd un... produs al muncii vo- 
luntar-patriotice a tinerilor va fi 
pus la dispoziția amatorilor de 
sport : complexul terenurilor de 
baschet, handbal și volei de lingă 
bazin.

Intr-un asemenea context nu e 
de mirare că toate acțiunile spor
tive de masă s-au încheiat cu o 
veritabilă reușită, succesele fiind 
atit de participare cît și de asis
tență. Comitetul coordonator

U.T.C., în colaborare cu asocia
ția sportivă, a organizat un cam
pionat 
toate 
U.T.C. 
nizație 
lot de 
înmulțirii ne duce la concluzia 
că 400 de tineri au practicat tot 
timpul primăverii și verii — fot
balul. Alte 6 organizații, unde 
sînt mulți amatori de popice, s-au 
reunit într-o competiție internă 
la acest sport. Candidații la titlul 
de maeștri care lucrează în uzină 
au dat cîteva simultane de șah 
— la fiecare dintre ele partici- 
pînd circa 30 de șahiști. Pe o dis
tantă de 6 luni, deci din primă
vară pînă în toamnă, au fost or
ganizate de către organizația 
U.T.C. și asociația sportivă, și 
s-au desfășurat cu regularitate 
săptămînală, întrecerile în cadrul 
unei competiții de mare atracție: 
„Cupa campionilor asociației" 
la atletism, fotbal, șah, tir, tenis 
de masă, ciclism, popice și natație 
care a reunit la start mii de ti
neri. Mai exact : la întrecerile a- 
tletice, în cele 13 acțiuni, au par
ticipat 286 de tineri, la cele 8 
acțiuni de popice — 84 de tineri, 
la 6 acțiuni de tenis de masă — 
64 participanți, șah — 18 parti
cipanți iar fotbalul a avut nici 
mai mult nici mai puțin decît 
28 de echipe care s-au întrecut, 
în cadrul fazelor pe secții, inter
secții și pe asociație, ahgrenînd 
aproape 700 de fotbaliști ama
tori. La natație, de asemenea, un 
record de participanți : 262. Se 
observă însă, și acest lucru îl su
bliniem ca un fapt ce deconcer
tează oarecum tabloul de mai sus, 
o participare anemică exact la 
sporturile care, avînd în vedere 
specificul uzinei, ar trebui să fie 
stimulate și dezvoltate mai mult ;

de fotbal „de casă" între 
cele 20 de organizații 
din uzină. Fiecare orga- 
trebuie să dispună de un 
20 de fotbaliști. Operația

haltere (35 participanți) și lupte. 
Nu e de mirare că și secțiile de 
performanță la lupte și haltere 
dispun de un număr redus de 
sportivi cu clasificare, 65 prima 
și 30 a doua. Intr-o situație de 
rudă săracă se află sporturile teh- 
nico-aplicative care ar trebui să 
polarizeze masa mare a tineretu
lui din uzină, activități a căror 
vajențe se confundă cu pasiunile 
și preocupările vîrstei căutărilor 
și a cutezanței : secția moto nu 
are decît 24 de sportivi, cea de 
navomodele — 10, aeromodele — 
10. O slabă dezvoltare cunoaște 
atletismul. Concursurile atletice 
sînt sporadice. Dintre cele 15 
secții de performanță ale asocia
ției lipsește tocmai sportul cel 
inai complet, disciplina olimpică 
— atletismul.

Cu toate acestea la „U.V.A.*  
se poate vorbi de o activi
tate sportivă de masă cu caracter 
continuu. Numeroșii instructori 
sportivi specializați în diferite 
discipline, arbitrii calificați din 
uzină, colaborarea fructuoasă în
tre factorii cu responsabilități în. 
acest domeniu — existența celor 
două vitrine în curtea uzinei un
de se afișează eu regularitate 
noii campioni, performantele lor, 
trofeele cucerite ca și locurile 
fruntașe dobîndite de echipe și 
sportivi din uzină la fazele pe 
municipiul Arad ale competițiilor 
de masă, atestă cu elocvență că 
la „U.V.A." s-au înregistrat pro
grese remarcabile care lasă să se 
întrevadă în perspectivă îndepli
nirea atribuțiilor pe acest plan cu 
și mai mult succes. Constructorii 
de vagoane au învățat să caute și 
să vină pe terenul de sport dună 
orele de muncă, descoperind în 
mișcare, în întrecerea sportivă o 
pasiune și o necesitate. Și aceas
ta e foarte bine !

— Vechiul centru ciclist Brăila 
9 a găzduit, recent, o interesantă 

premieră sportivă : primul con
curs pe biciclete de semicurse 

A de fabricație românească „PE
GAS 20“ produse de uzina „6 
Martie" din Zărnești.

• Peste 40 de cicliști juniori (și 
din categoria de tineret) din 
țară care au concurat la „Cupa

• Orașelor" (și apoi la competiția 
de trei etape „Cupa Brăila") 
și-au disputat intîietatea intr-o 

_ probă pe circuit utilizînd bici- 
cleta românească. O întrecere 
foarte animată care a constituit 
un debut promițător,un debut promițător, urmărit 

A"de mai multe mii de spectatori 
inșiruiți pe traseu, ceea ce a de
monstrat încă o dată simpatia 

• deosebită de care se bucură
sportul cu pedale în orașul du
nărean. Antrenorii și tehnicie- 

A nii care au urmărit desfășura-
rea concursului, și-au notat pri
mele constatări și observații. 
Atit ei cit și alții — împreună 
cu cicliștii — vor continua să 

• observe, pe măsura utilizării bi
cicletei, ce anume îmbunătățiri

i se mai pot aduce, în viitor, 
„Pegasului" românesc. Notări și 
sugestii de care, fără îndoială, 
constructorii bicicletei vor ține 
seama pentrq ca „Pegas 20“ să 
fie la înălțimea ultimelor pro
duse similare și a exigențelor 
în ciclism.

După concurs, ani stat de vor
bă cu unul din membrii juriu
lui de concurs, brăileanul 
Virgil Mormocea — as al ciclis
mului, acum trei-patru decenii
— care ne-a spus : Aplaud cu 
entuziasm această adevărată 
„premieră, pe țară" în ciclismul 
nostru, care simțea de mult o 
acută nevoie de o asemenea bi
cicletă de semicurse. Apreciind 
acest produs autohton consider' 
că este de studiat realizarea 
unor cauciucuri mai restrinse
— ceea ce îngăduie dezvoltarea 
unei viteze mai mari. De ase
menea, profilul șeii este indicat 
să fie mai apropiat de cel al 
bicicletelor de curse, fapt care 
dă mai multă stabilitate sporti
vului și asigură o mai mare 
eficacitate pedalajului, iar 
curba furcij din față ar trebui 
să fie puțin redusă. Personal

socot că aceste sugestii ca și 
eventual altele de detaliu me
canic pe care le vor face antre
norii, tehnicienii și cicliștii după 
o serie de concursuri nu fac de- 
cît să contribuie efectiv la per
fecționarea bicicletei româ
nești".

în concluzie, apreciem că 
„PEGAS 20“ a trecut cu succes 
examenul și că o difuzare in 
cantități crescînde în mediul ur
ban și rural — unde sînț atit 
de așteptate de tineri, de aso
ciațiile sportive — al biciclete
lor de senticurse de . fabricație 
românească va asigura un ca
racter de masă sportului cu pe
dale. De asemenea, existind un 
parc cît mai cuprinzător de a- 
semenea biciclete, se va putea 
întreprinde o largă acțiune de 
depistare a noi și numeroase 
elemente de perspectivă, care sâ 
improspăteze consistent și con
tinuu lotul de cicliști fruntași, 
îngrijorător de redus numeric 
Ia ora actuală.

EMIL IENCEC
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SOSIREA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU, 

LA NEW YORK
(Urmare din pag. I) 

poporului american un salut 
călduros.

Cu prilejul participării la reu
niunea jubiliară, sper șă am po
sibilitatea de a vizita unele cen
tre ale Statelor Unite ale Ame- 
ricii și să am o întîlnire cu pre
ședintele S.U.A., domnul Nixon.

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
reprezentantului municipalității 
New Yorkului, șefului protoco
lului O.N.U., tuturor celor pre- 
zenți, pentru primirea făcută.

Un grup de copii ai diploma- 
ților români au oferit buchete 
de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și. soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat apoi spre sediul misiu
nii române la Națiunile Unite, 
reședința președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, pe timpul șede
rii la New York.

Escală la
(Urmare din pag. I) 

Montreal, în drum spre New 
York, pentru a lua parte la 
ceremoniile aniversării Or
ganizației Națiunilor Unite.

Soția mea mi se alătură in 
a vă trimite cele mai calde 
salutări. Ne exprimăm, de a- 
semenea, speranța că vișita 
dumneavoastră mult prea 
scurtă în Canada va fi plă
cută și că participarea dum
neavoastră la lucrările de la 
New York va fi fructuoasă.

Primiți asigurarea celei mai 
înalte considerațiuni,

ROLAND MICHENER
Primul ministru al Cana

dei, Pierre Trudeau, a trimis, 
de asemenea, un mesaj în 
care se arată :

„Fiind reținut de sarcini 
extrem de presante, mă gă
sesc. din nefericire. în impo
sibilitatea de a mă deplasa la

(Urmare din pag. I) 

țării noastre. Desigur, la o a- 
semenea apreciere s-a putut 
ajunge numai datorită spiri
tului lucid cu care sînt con
duse destinele poporului ro
mân, respectului pe care țara 
noastră îl manifestă față de 
toate popoarele lumii, acțiu
nilor eficiente întreprinse în 
cadrul O.N.U. și în afara et 
în slujba umanității.

Iată de ce e emoționant să 
fii martorul unor asemenea 
evenimente: de ieri, la New 
York, vorbindu-se despre pre
ședintele Ceaușescu se vor
bește mult și cu respect des
pre România. Fapt revelator, 
cercurile politice mondiale 
consemnează prezența la 
O.N.U. a președintelui român 
ca pe una din participările 
care suscită cel mai mare in
teres pentru actuala sesiune

jubiliară și nu vom exagera 
cu nimic anticipînd cu citez a 
ore, potrivit reacțiilor ziariș
tilor prezenți pe aeroport, 
faptul că sosirea tovarășului 
Ceaușescu în America este e- 
venimentul de seamă carq va 
ocupa paginile presei ameri
cane de azi.

La ora la care transmit, 
ora la care marele oraș tră
iește febra pregătirilor pentru 
deschiderea sesiunii jubiliare, 
președintele Ceaușescu se pre
gătește pentru intîlnirile pro
gramate cu președintele ac
tualei sesiuni a Adunării ge
nerale, Edvard Hambro și 
cu secretarul general V 
Thant. Diferența de orar (aici 
la New Fork este ora 15 
după amiază- în timp ce la 
București se apropie miezul 
nopții) mă împiedică să re
latez desfășurarea lor. Ne re- 
întîlnim, deci, in paginile 
ziarului de mîine.

Presa islandeză 
despre vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
la Reykjavik

REYKJAVIK. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: Toate ziarele din 
Reykjavik publică, în primele 
pagini, comentarii, știri și foto
grafii în legătură cu scurta vizi
tă făcută în Islanda de președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la invitația președin
telui Republicii Islanda, Kristjan 
Ekljarn. „După ce subliniază în 
titlu că președintele Nicolae 

- Ceaușescu a adus „salutul prie- 
7 tenesc al poporului român“, 

principalul ziar islandez, „Mor- 
gunbladid". relatează despre pri
mirea- călduroasă făcută înaltu
lui oaspete român și atmosfera 
cordială în care s-a desfășurat 
întîlnirea dintre cei doi șefi de 
stat, arătînd că „în ciuda marii 
distanțe ce separă cele două 
țări, prietenia și colaborarea din
tre popoarelfe noastre sînt în con
tinuă dezvoltare*.  „Relațiile din
tre România și Islanda, arată 
ziarul, citînd cuvintele tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, se dez
voltă în mod pozitiv, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului reciproc, 
independenței și suveranității. A- 
ceasta deschide o bună perspec
tivă pentru dezvoltarea viitoare 
a acestor relații".

Ziarul „Timin" relevă că „Is
landa dorește să întrețină relații 
bune cu toate națiunile" și că 
„între România și Islanda există 
numai sentimente prietenești".

Un alt ziar, „Thjodviljinn" re
latează în prima pagină cu foto
grafii primirea înaltului oaspete 
român pe aeroportul Keflavik și 
de la reședința prezidențială 
Bessastadir.

Presa islandeză publică, de a- 
semenea, date biografice ale pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, menționînd puternica 
sa personalitate și influența pe 
care o au principiile de pace și 
colaborare, pe care le promovează 
România în relațiile internațio
nale.

Montreal
Montreal, pentru a întimpina 
personal pe excelența voastră 
și pe doamna Ceaușescu.

Am însărcinat de aceea pe 
reprezentantul meu, domnul 
Jean Pierre Cote, membru al 
Consiliului de Miniștri, să vă 
remită acest mesaj prin care 
adresez excelenței voastre și 
doamnei Ceaușescu cel mai 
cordial bun venit în Canada. 
Nădăjduind că scurta dumnea
voastră escală în Canada -va 
fi agreabilă, îmi exprim spe
ranța că ni se va oferi o 
nouă ocazie de a ne intilni.

Vă rog să acceptați, dom
nule președinte, expresia cea 
mai înaltă a considerațiunii 
mele".

PIERRE TRUDEAU

★
Marți dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu celelalte persoane oficiale 
a vizitat orașul Montreal, 
parcurgind un itinerar care a 
mprins Universitatea Mont
real, zona urbană modernă 
cu clădiri monumentale, par
tea veche a orașului.

In cursul aceleiași dimineți, 
aeronava prezidențială a de
colat de pe aeroportul Mon
treal, indreptîndu-se spre 
New York.

De la bordul avionului pre
zidențial, survolînd teritoriul 
Canadei, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a transmis urmă
toarele mesaje :

Excelenței Sale.
Domnului ROLAND MI

CHENER, 
guvernatorul general al 
Canadei

OTTAWA
Părăsind teritoriul Canadei 

după o scurtă escală la Mon
treal, vă transmit un cordial 
salut, precum și urări de să
nătate și fericire pentru dum
neavoastră și poporul cana
dian.

Doresc să vă adresez, tot
odată, mulțumiri călduroase 
pentru mesajul prietenesc ce 
mi-a fost transmis din partea 
dumneavoastră, pentru pri
mirea făcută de' oficialitățile 
canadiene cu prilejul trecerii 
prin țara dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnului PIERRE TRUDEAU 
Prim-ministru al Canadei

‘ OTTAWA
încheind scurta noastră es

cală în Canada, vă transmit 
sincerele noastre mulțumiri 
pentru mesajul prietenesc pe 
care ni l-ați adresat și urările 
noastre de sănătate și fericire 
pentru dumneavoastră perso
nal și pentru întregul popor 
canadian.

Ne exprimăm speranța că rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și Canada vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, în intere
sul celor două popoare, al cau
zei păcii și colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

★ •
La plecarea din Islanda, pre

ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat Ex
celenței Sale d-lui Kristjan Eld- 
jam. președintele Republicii Is
landa, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii 
Islanda, aș dori să vă exprim 
încă o dată mulțumiri calde pen
tru primirea cordială și ospitali
tatea de care ne-am bucurat in 
cursul scurtei noastre șederi în 
țara dv.

Profit de acest prilej pentru a 
vă adresa cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
precum și urări de prosperitate 
pentru poporul islandez.

• INTR-UN ARTICOL in
titulat „Relațiile economi
ce dintre România și Repu
blica Arabă Unită", publica
ția egipteană „Journal 
D’Egipte“ evocă evoluția 
ascendentă a relațiilor co
merciale dintre cele două 
țări. Volumul schimburilor 
de mărfuri dintre cele două 
țări — se arată in articol — 
se ridică în cursul acestui 
an la 27 milioane de lire, cu 
2 milioane mai mult compa
rativ cu anul precedent. 
Jurnalul menționează, în 
același timp că, din 1964, 
cînd au fost încheiate acor
durile comerciale și de co
laborare economică intre 
România și R.A.U. (acorduri 
reînnoite in fiecare an), co
merțul dintre cele două 
părți a cunoscut o dezvolta
re constantă. Baza exportu
rilor românești o constituie 
mașinile și utilajele pentru 
industrie și agricultură, echi
pamentul electric și petrolier.

Stabilirea relațiilor diplomatice
între R.P. Chineză si Canada

PEKIN 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția China 
Nouă, guvernele Republicii 
Populare Chineze și Canadei au 
dat publicității un comunicat 
comun cu privire la recunoaș
terea reciprocă și stabilirea de 
relații diplomatice începînd de 
la 13 octombrie 1970. In comu
nicat se arată că acest pas a fost 
făcut în conformitate cu princi
piile respectării reciproce a su
veranității și integrității teritoria
le. neamestecului in treburile in
terne, egalității și avantajului 
reciproc.

Guvernul chinez reafirmă că 
Taivanul constituie o parte ina-

lienabilă a teritoriului R. P. Chi
neze. Guvernul canadian a luat 
notă de această poziție a guver
nului R. P. Chineze.

In comunicat se arată că gu
vernul Canadei recunoaște gu
vernul Republicii Populare Chi
neze drept singurul guvern legal 
al Chinei.

Guvernele celor două țări au 
hotărit să facă schimb de amba
sadori intr-un termen de 6 luni 
și să acorde toată asistența ne
cesară instalării și desfășurării ac
tivității misiunilor diplomatice în 
capitalele lor respective, pe baza 
egalității și avantajului reciproc, 
conform practicii internaționale.

a președintelui Pompidou
13 (Agerpres). — 
vizitei președinte- 
U.R.S.S., la Mos-

MOSCOVA 
La încheierea 
lui Franței in 
cova a fost semnat de către N. 
Podgornii și Georges Pompidou 
un protocol în care se stabilește 
că cele două guverne se vor con
sulta sistematic in toate proble
mele care pot prezenta un peri
col pentru pace sau sporesc în
cordarea intemaponală. precum 
și în alte probleme internaționale 
importante privind evoluția si
tuației din Europa și din alte 
regiuni ale lumii.

In declarația sovieto-franceză, 
dată publicității, se arată că 
scopul ambelor guverne îl consti
tuie dezvoltarea unor relații de 
colaborare pașnică între toate 
statele, indiferent de ideologia și 
orinduirea lor, consolidarea mul
tilaterală a securității internațio
nale.

Printre factorii cei mai favora
bili în evoluția relațiilor dintre 
statele europene se relevă recu
noașterea inviolabilității actuale
lor frontiere ale tuturor statelor, 
excluderea amenințării cu forța, 
apreciindu-se că in acest sens se 
pot crea condiții pentru ..regle
mentarea problemelor privind 
securitatea europeană, pentru a 
se pune capăt împărțirii Europei 
în grupări mUitar-pohtice. a se 
asigura pacea pe continentul eu
ropean". Părțile au apreciat con
tribuția unei conferințe general- 
europene pentru întărirea secu
rității pe continent prin crearea 
unui sistem de ob igații care să 
asigure respectarea pnn-cp—'i 
integrități: teritoriale a statelor, a 
neamestecului în treburile lor 
intense, a egalității și a iodepen-

denței tuturor statelor*.  Sînt sub
liniate rolul contactelor bilatera
le și multilaterale în pregătirea 
conferinței general-europene.

In problema Orientului Mijlo
ciu, sînt menționate ca bază a 
unui acord pentru instaurarea u- 
nei păci juste și trainice 
prevederile Rezoluției Consiliu
lui de Securitate privind elibera
rea de către Israel a teritoriilor 
ocupate, recunoașterea de către 
fiecare țari interesată a suvera
nității. independenței pobtice și 
integrității teritoriale a tuturor

Exprimînd îngrijorarea pentru 
faptul că în Indochina continuă 
războiul și intervenția străină, 
părțile au relevat necesitatea de a 
asigura popoarelor Indochinei 
posibilitatea de a-și hotărî soar
ta fără nko o intervenție străină.

Acordînd o mare însemnătate 
problemei dezarmării. UJLSA. și 
Franța constată identitatea păre
rilor lor privind interdicția arme
lor cfamâer și bacteriologice.

Declarația comună exprimă ho- 
târirea de a dezvșJta multilateral 
relațiile suvseto-frarcrar. An fast 
sub’imate inse-»., sjtatra colabo
rării economice pe termen lung, 
octrumie de cooperare inclusiv 
construirea waor mari întreprin
deri în «sderurpe. rixhstna *a-  
toraobdeioe etc.

Președmteîe Georges Pcenpf- 
doa a reicnoct iinitMîa adresată 
loz Leomd Beemerr. Xieolai Fod- 
eoruh și Mec. Kodghz de a 
face o vizită ofvrzâă ia Fraata. 
S-a stahât ca vizita să artă loc 
fe 1971.

Tu cursul serii, președxrstere 
Franței a plecat spre patrie.

Două documente istorice
adoptate la O.N.U

O dată încheiat acest moment 
festiv, atenția delegațiilor a 
fost concentrată asupra a două 
documente de importanță istori
că, ce vor fi supuse adoptării 
sesiunii jubiliare a O.N.U. Este 
vorba de proiectul declarației 
generale a sesiunii jubiliare și 
de programul de măsuri pentru 
eradicarea definitivă a colonia
lismului.

Reafirmînd atașamentul sta
telor membre față de principiile 
Cartei, primul proiect de decla
rație a fost conceput ca o ex
presie a voinței lor politice de 
a-și concentra eforturile pe mai 
departe în direcția dezarmării, 
decolonizării, promovării unor 
relații prietenești și de coopera
re între toate țările, rezolvării 
pe cale pașnică a diferendelor, 
dezvoltării economice și sociale 
a popoarelor și înfăptuirii uni
versalității O.N.U., în scopul 
sporirii eficacității și rolului său 
în viața internațională. Proiectul 
de declarație se încheie astfel : 

. „Noi, reprezentanții statelor

membre ale Națiunilor Unite, 
sărbătorind intr-un cadru solemn 
cea de-a 25-a aniversare a 
O.N.U- ne reafirmăm hotarirea 
de a face tot posibilul pentru a 
asigura o pace durabilă pe Pă- 
mint. de a respecta scopurile și 
principiile conținute 
și ne 
dere 
Unite 
calea 
sulu:".

Cel de-al doilea proiect de 
document conține un program de 
măsuri concrete, menite să con
tribuie la lichidarea grabnică a 
ultimelor vestigii ale colonialis
mului și proclamă dreptul tuturor 
popoarelor de a lupta, folosind 
toate mijloacele de care dispun, 
împotriva opresiunii străine, pen
tru libertate și independență.

Adunarea Generală, după ce 
a examinat aceste documente, 
s-a pronunțat în- favoarea lor, 
înaintindu-le spre adoptare se
siunii jubiliare.

în Cartă, 
exprimăm deplina încre- 
că acțiunile Națiunilor 
vor conduce omenirea pe 
păcii, justiției și progre-

MITINGUL
DE LA COTTBUS
COTTBUS 13 (Agerpres). — 

Cu prilejul deschiderii aplicații
lor militare comune ale forțelor 
armate ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, a avut 
loc la Cottbus, în R.D. Germa
nă. un miting la care au parti
cipat Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.. Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, alte per
soane oficiale din R.D.G. Au fost 
prezenți conducătorii delegațiilor 
militare din țările socialiste parti
cipante la aplicații. între care 
delegația militară din Republica 
Socialistă România, condusă de 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului forțe
lor armate și șef al Marelui Stat 
Major al Forțelor .Armate. Au 
fost, de asemenea, prezenți con
ducători ai delegațiilor militare 
din R. D. Vietnam, Cuba și R. P. 
Mongolă.

La miting a rostit o cuvântare 
Erich Honecker, membru al Bi- 
roului Politic, secretar al C.C. al 
P5.U.G.

10 ani de
Se împlinesc astăzi 19 ani 

de la proclamarea Republi
cii Malgașe. Scăldată de a- 
pele Oceanului Indian, aceas
tă țară insulară, cunoscută 
și sub denumirea de Mada
gascar (a șasea insulă, ca 
mărime, din lume, însumind 
609 990 km p — cît Franța, 
Belgia, Olanda și Luxem
burgul la un loc) are o popu
lație de șase milioane de lo
cuitori.

In anii care au trecut de 
la dobmdirea independen
ței și proclamarea republi
cii, poporul malgaș a depus 
eforturi continue pentru în
lăturarea urmărilor domi
nației coloniale, pentru dez
voltarea economiei. Datori
tă reorganizării agriculturii 
— actualmente principala 
ramură a economiei malga
șe — s-au inregistrat recol
te sporite tie orez, trestie de 
zahăr, bumbac, cafea, cacao, 
vanilie etc. Unul din obiec
tivele de prim ordin îl 
constituie' dezvoltarea in
dustriei. Pe harta țării au

existență
apărut o scrie de obiective 
industriale : fabrici de za- 
hăi, de ulei, de decorticat 
orezul, filaturi etc. Au fost 
elaborate planuri economice 
care-și propun valorificarea 
bogatelor resurse ale țării, 
dezvoltarea extracției de mi
nereuri. Sume importante 
din bugetul statului se alocă 
pentru formarea de cadre 
naționale și construcția de 
locuințe. A crescut conside
rabil numărul școlilor ele
mentare și al liceelor.

Pe plan internațional, Re
publica Malgașă promovea
ză o politică de pace și co
laborare cu toate țările lu
mii. Intre România și Re
publica Malgașă. care între
țin relații diplomatice la 
rang de ambasadă, se dez
voltă legături prietenești, de 
colaborare.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului malgaș, 
poporul, tineretul român îi 
urează noi succese pe calea 
dezvoltării economice și so
ciale, a prosperității.

★ ★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Iui 
PHILIBERT TSIRAN.^NA, președintele Republicii Malgașe, 
următoarea telegramă :

Am deosebita plăcere ca, în numele poporului român și 
al meu personal, să adresez Excelenței Voastre, cu prilejul 
celei de-a X-a aniversări a proclamării Republicii Malgașe, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru progresul 
poporului malgaș, pentru continua dezvoltare a relațiilor 
prietenești dintre țările noastre.

Situația din Iordania
se normalizează

AMMAN 13 (Agerpres). — La 
Amman a fost semnat marți sea
ra un nou acord de reglementare 
a raporturilor dintre guvernul

Sărbătoarea
Republicii Populare 

a lemenului de sud

iordanian și organizațiile de rezis
tență palestiniene. Potrivit postu
lui de radio, acordul a fost sem
nat de regele Hussein al Iorda
niei, de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Central al Re
zistenței Palestiniene, precum și 
de primul ministru tunisian, Rahi 
Ladgham, șeful Comitetului Su
perior arab, însărcinat cu supra
vegherea normalizării situației din 
Iordania.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al se
cretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring, a anunțat că se 
va reîntoarce miercuri la New 
York pentru a-și relua misiunea.

La 11 Mlembrie. poporul 
Republicii Populare a Țeme- 
hI« de Sud aniversează 
sărbătoarea sa națională. Cu 
șapte ani in urmă, in 1963. 
in zona muntoasă Radian 
s-a dat semnalul unei răs
coale. care a constituit în
ceputul luptei armate im po
triva dominației coloniale. 
La capătul a numeroase lup
te. care au durat pină la 3# 
noiembrie 1K7. Yemenul, de 
Sud a dobiodit independen
ța. după ee timp de 128 de 
ani s-a aflat ia situația de 
„protectorat" britanic.

Io eci trei aai care s-au 
scurs de la proclamarea in- 
depeodenieî. tiaărul stat a 
depus eforturi continue pen
tru iolătttrarea înapoierii e- 
cunomice ți sociale. Printre 
primele măsuri legiferate in 
noul stat s-au numărat re
forma agrară și declararea 
resurselor naturale ca pro
prietate a națiunii. Cu toate 
difi-ultățile apărute in reali
zarea numeroaselor obiecti
ve economice, sociale și cul
turale. și a încercării reae- 
tiunii de a readuce la putere

forțele alungate de popor, 
Republica Populară a Yeme
nului de Sud continuă să ac
ționeze pentru transpunerea 
in viață a proiectelor sale. 
Se consacră 
crearea unor 
dustriale de 
festă interes 
tru pregătirea cadrelor nece
sare economiei și culturii 
sud-yemenite. Pe plan ex
tern. Republica Populară a 
Yemenului de Sud se pro
nunță pentru întărirea rela
țiilor eu celelalte țări arabe, 
precum și cu statele socia
liste.

In vederea unei mai bune 
cunoașteri reciproce, a inten
sificării colaborării pe pla
nuri multiple, intre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Populară a Yemenu
lui de Sud au fost stabilite 
relații de prietenie și schim
buri economice reciproc a- 
vantajoase. Intre cele două 
state au fost semnate un 
acord comercial și economic, 
precum și un protocol pri
vind cooperarea economică 
și tehnică.

fonduri pentru 
noi unități in- 
stat, se mani- 
deosebit pen-

.NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Reprezentanții pennanenți Ia 
O. N.. U. ai U. R. S. S., S.U.A., 
Marii Britanii și Franței au 
căzut de acord să „conti
nue și să accelereze consul
tările pentru a promova o 
reglementare pașnică în Orien
tul Apropiat", se arată în comu
nicatul publicat la sfîrșitul celei 
de-a 45-a reuniuni care s-a des
fășurat marți la sediul reprezen
tanței franceze. Comunicatul pre
cizează că rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967 privind reglementarea situa
ției din Orientul Apropiat, „tre
buie să fie îndeplinită în toate 
punctele". Următoarea întreve
dere va avea loc la 28 octombrie, 
la sediul reprezentanței sovie
tice.

CANADA

♦ ★
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis lui 
SALINI KABYA ALI. președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare a Y emenului de Sud, următoarea tele 
gramă :

Cu prilejui zile: naționale a Republicii Populare a Yeme
nului de Sud. am deosebita plăcere să adresez călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală Excelenței Voastre, de bunăstare și progres poporului 
sud-yemenit .

Îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară a Yeme
nului de Sud vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul 
ambelor noastre popoare, al păcii și cooperării interna- 
ționale<

Precizările
autorilor
răpirilor

• AGENȚIILE T.A.S.S. și 
CHINA NOUĂ informează că, 
la 13 octombrie, Dun Bi-u, vi
cepreședinte al Republicii 
Populare Chineze, a primit pe 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la Pekin, Vasili Tol
stikov, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

• UN GRUP DE 161 PER
SOANE, arestate în timpul tul
burărilor care au avut loc in 
luna martie în Sudan, vor com
pare sîmbătă în fața unui tri
bunal militar din Khartum, in
formează agenția M.E.N. Acuza
ții au participat la acțiunile 
antiguvernamentale, conduse 
de imamul Al-Hadi Al Mahdi, 
șeful sectei religioase a ansari- 
lor. In luna aprilie, în timpul 
ciocnirilor dintre trupele gu
vernamentale și cele ale răscu- 
laților, refugiate pe Insula Aba 
de pe cursul Nilului, 120 de 
persoane și-au pierdut viața, 
printre ele aflindu-se și condu
cătorul rebelilor, imamul Al- 
Hadi.

Agenția menționată infor
mează, de asemenea, că alte 180 
de persoane, arestate cu același 
prilej, vor fi judecate ulterior 
de aceeași instanță militară.

• ÎN CAPITALA AUSTRIA
CA au fost date publicității re

zultatele oficiale definitive ale 
alegerilor parțiale desfășurate 
la 4 octombrie în trei districte 
vieneze. în urma numărării ul
timelor voturi expediate prin 
poștă. mandatul pierdut de 
populiști în Parlament a reve
nit liberalilor și nu socialiști
lor, așa cum anunțase inițial 
Ministerul de Interne. Reparti
ția definitivă a celor 165 de 
mandate ale Parlamentului 
austriac, în urma scrutinului 
amintit, este următoarea : so
cialiști — 81 ; populiști — 78 
liberali — 6.

• IN MAROC a avut loc 
o remaniere guvernamentală. 
Printr-un decret al regelui 
Hassan al II-lea, portofoliul 
Ministerului Afacerilor Externe 
a fost atribuit fostului ambasa
dor al Marocului in Algeria, 
dr. Youssef Bel Abbes Taarji. 
Fostul șef al diplomației ma
rocane, Abdelhadi Boutaleb, a 
fost ales președinte al Parla
mentului.

• LA 12 OCTOMBRIE, în 
Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul artificial al. Pă- 
mîntuluî „Cosmos-371“, care 
urmează să continue explorarea 
spațiului cosmic potrivit pro
gramului anunțat de agenția 
T.A.S.S.

F> ©
• INTR-O DECLARAȚIE pu

blicată de agenția TASS se dez
mint afirmațiile făcute în 
S.U.A. cu privire la „construirea 
in Cuba a unei baze strategice 
maritime militare permanente 
pentru submarinele atomice so
vietice" și se resping îndoielile 
față de respectarea de către 
partea sovietică a înțelegerii 
dintre S.U.A. și U.R.S.S.

Agenția TASS — se*  arată în 
declarație — a fost împuternici
tă să declare că U.R.S.S. „nu a 
construit și nu construiește » 
bază militară proprie în Cuba 
și nu întreprinde nimic care să 
contravină înțelegerii realizate 
între guvernele U.R.S.S. șt 
S.U.A. în 1962“.

*
. • LA INVITAȚIA șefului 
presei din Ministerul Afaceri
lor Externe al R.D. Germane, 
Peter Lorf, directorul presei 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste 
România, S. Vlad Popa, a făcut o 
vizită în R.D. Germană, unde a 
purtat convorbiri cu omologul

său și cu alți reprezentanți ai 
țării gazde.

Tovarășul S. Vlad Popa a fost 
primit de Oskar Fischer, loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe al R.D. Germane.

Intilnirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. Go Mo-Jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, precum 
și o delegație a Partidului So
cialist din Japonia.

După ce președintele Fede
rației Sindicale Mondiale. Enri
que Pastorino, a deschis lucră
rile, participanții la sesiune au 
fost salutați in numele oameni
lor muncii din capitala sovietică 
de L. V. Petrov, membru al pre
zidiului C.C.S. din U.R.S.S.

•*PR1N  DECRET al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. președintele Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., Mi
hail Roșianu, a fost decorat 
cu ordinul sovietic „Drapelul 
Roșu al Muncii" pentru „mari 
merite în întărirea și dezvolta
rea prieteniei și colaborării în
tre popoarele român și sovietic 
și in legătură cu împlinirea 
vîrstei de 70 de ani".

• LA PEKIN, a avut loc un 
miting comemorativ, cu prile
jul împlinirii a 10 ani de la a- 
sasinarea lui Inejiro Asanuma, 
fost președinte al Partidului 
Socialist din Japonia. Au par
ticipat Ciu En-lai, premierul

O DUPĂ CUM RELATEAZA 
AGENȚIA C.T.K., la Praga a 
sosit, în v ederea unor convor
biri cu oficialitățile M.A.E. al 
R.S. Cehoslovace, Jurgen von 
Alten, reprezentant al Minis
terului de Externe al R.F. a 
Germaniei.

• LA CASA SINDICATELOR 
DIN MOSCOVA s-a deschis 
marți cea de-a 20-a sesiune a 
Consiliului General al Federa
ției Sindicale Mondiale, la care 
participă conducători a peste 
50 de centre sindicale din în
treaga lume.

Din Republica Socialistă Ro
mânia .ia parte tovarășul Flo
rian Dănălache. președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

O IN PARCUL DE CULTURA 
ROMANEASCA din Cleveland 
a avut loc o festivitate prilejuită 
de 
ge 
de 
al 
nia. La festivitatea, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat re
prezentanți ai primăriei orașu
lui, membri ai coloniei româ
nești din Cleveland.

In cuvîntările rostite cu acest 
prilej a fost evocată personali
tatea marelui artist român și 
s-a subliniat însemnătatea mo
mentului dezvelirii bustului Iui 
George Enescu și a Parcului cul
tural românesc pentru strînge- 
rea legăturilor de prietenie din
tre americanii de origine ro
mână și poporul român. In ca
drul festivităților formația fol
clorică condusă de Victor Pre- 
descu, a prezentat un spectacol 
de muzică populară românească, 
care s-a bucurat de un mare 
succes.

dezvelirea bustului lui Geor- 
Enescu, donat de Comitetul 
Stat pentru Cultură și Artă 
Republicii Socialiste Româ-

• ULTIMELE ȘTIRI trans
mise din Cambodgia de cores
pondenții agențiilor de presă 
informează că forțele de rezis
tență populară au 
nou un puternic t 
pozițiilor deținute 
regimului Lon Noi 
Krasas Krao, la numai 
metri de capitala „cambodgiana. 
Totodată, patrioții -khmeri au 
atacat fortificațiile de care 
efectivele militare inamice dis
pun la Roka Kong, la 32 kilo
metri nord de orașul Pnom 
Penh.

• NOI INCIDENTE au fost 
semnalate in cursul serii de 
luni în orașul nord-irlandez 
Londonderry. In cartierul ca
tolic Bogside, grupuri de mani- 
festanți au atacat cu pietre pa
trulele de ordine și - au distrus 
mai multe autovehicule stațio
nate în fața comisariatului po
liției. Pentru a-i împrăștia pe 
manifestanți, poliția a făcut uz 
de grenade lacrimogene.

• MEMBRII UNEI ORGA
NIZAȚII ilegale uruguayene au 
răpit pe un cunoscut om de 
afaceri, Francisco Viqueira, 
și au efectuat o tentativă de 
răpire a unei alte persoane. 
Viqueira a fost eliberat după 
cîteva ore, fără să se furnizeze 
alte amănunte în legătură cu 
această acțiune.

lansat din 
atac

de trupele
1 la ’' ’
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Moat
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OTTAWA 13 (Agerpres) — 
După ce în cursul nopții de 
ieri, primul ministru1 ai pro
vinciei Quebec, Bourassa, a a- 
probat într-o declarație radio
difuzată îndeplinirea condiții
lor pentru eliberarea atașatu
lui comercial britanic James 
Richard Cross și ministrului 
muncii în guvernul local din 
Quebec, Pierre Laporte, — 
membrii organizației separa
tiste „Frontul de Eliberare a 
Quebecului", care și-au asu
mat responsabilitatea răpiri
lor, au difuzat un nou comu
nicat urmat de scrisorile ce
lor două victime adresate pri
mului ministru al Canadei.

Comunicatul, care precizea
ză „că este ultimul înainte de 
eliberarea sau executarea ce
lor doi ostatici", lasă guvernu
lui trei alternative privind a- 
titudinea sa față de cererile 
răpitorilor. în cazul cînd gu
vernul va respinge integral ce
rerile lor, răpitorii vor proce
da la executarea prizonierilor; 
dacă autoritățile vor îndepli
ni doar două din cererile lor 
— respectiv eliberarea celor 
23 de deținuți politici și trans
portarea lor în altă țară, cît si 
încetarea oricăror urmăriri pe
nale, atunci va fi eliberat doar 
atașatul comercial britanic, în 
vreme ce ministrul quebecan 
va fi executat; și în sfîrșit, 
cei doi ar urma să fie eliberați 
în eventualitatea că cererile 
autorilor răpirii vor fi înde
plinite în întregime.
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