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Prima promoție de absolvenți 
ai școlii generale de 10 ani se 
pregătește pentru confruntarea 
cu cerințele vieții. O confruntare 
care necesită o pregătire conti
nuă și care se cere concretizată 
în însușirea unor deprinderi prac
tice încât, după absolvire, tinerii 
să se integreze efectiv în proce
sul de producție, suplinind în a- 
cest fel nevoia de cadre pe plan 
local și conferind. în plus, ga
ranția stabilității forței de mun
că. Ne propunem să argumentăm 
prin intermediul faptelor, câteva 
din inițiativele și preocupările de 
care sînt animate atît cadrele 
didactice cât și profesorii-instruc- 
tori din școlile generale de 10 
ani din județul Teleorman.

Instruirea

practică

In școala

generală
Se vorbește tot mai insistent 

în 'ultima vreme de preprofcsio- 
nalizare ca despre o etapă hotă- 
rîtoare în însușirea unei meserii. 
Este adevărat că elevii ultimelor 
clase ale școlii generale benefi
ciază de un statut oarecum pri
vilegiat în ceea ce privește orien
tarea lor profesională. Dar terme
nul de preprofesionalizare nu 
trebuie înțeles în mod simplist, 
în sensul unei simple introduceri 
în tainele meseriei; dimpotrivă, 
acolo unde există condiții concre
te pentru depășirea acestui mo
ment ca, de pildă, în unele școli 
generale din Tumu-Măgurele, 
Roșiorii de Vede și Alexandria, 

»
MIRCEA CRISTEA
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Oameni și sonde
în peisajul județului Olt

Puterea de a-și reconcerii exis- 
ten(a în funcție de rigorile pe 
care le presupune prospectarea 
și exploatarea petrolului, dincolo 
de temeritatea pe care o impfr- 
că, presupune de la sine o dova
dă peremptorie a vitahtățu oa
menilor care populează cele 
două maluri ale Oltului, aici, 
unde presimțirea marelui fluviu 
îi otelețte riului culoarea miloasă 
a anelor și-i strunește meandre
le. Petrol în județul Olt — iată 
o știre pe care ziarele o consem
nau abia în urmă cu zece ani, la 
începutul acestui deceniu... Și 
acum, in ultimul trimestru ai 
anului 1970. răsfoim cu emoție 
filele îngălbenite ale dosarului 
sondei 140 C, întâia din zonă care 
a pus în evidență tipul de zăcă- 
mînt Dogger, fi recapitulăm 
etapele prin care, atunci, in în
depărtatul an 1958, tânărul briga
dier Vasile Ursa fi oamenii din 
subordinea lui deschideau drum 
spre suprafață țițeiului din adine, 
oferind ascensiunii lui o coloană 
de peste 2 000 de metri, cu o 
deplasare orizontală la taină de 
numai 16,5 m 312 grade în 
funcție de nord. Era un tâmp al 
începuturilor fi acum, retrospec
tiv, etapele istoriei forării sondei 
nr. 140 C se vădesc a fi fast, în 
același timp, etapele unui amplu 
și concentrat proces de cercetare 
științifică. Ranoartelor de foraj 
si producție li se adăugau bu
letinele de analiză a 'carafelor, 
diagramele presiunilor statice și 
dinamice din coloană, buletinele 
de analiză a apei, țițeiului s> ga
zelor și, totodată, inevitabilele 
fișe de renarații. Motoarele vu
iau, frînele granicului scrîșneau, 
împînzind aerul Ciureștilor cu 
zgomote pînă atunci inedite si 
strunind energic masa rotativă, 
iar în adine o sapă îndărătnică, 
bătută în nestemate, se răsucea 
în roca dură, spulberîndu-i re
zistența metru cu metru. Stra
turile se succedau vertiginos, 
din ce în ce mai vrofunde : Da
cian, Meoțian, Sarmațian. Al
bion, Cretacic inferior. Dogger. 
Din fiecare, carotele aduceau la 
suprafață fosilele unor viețuitoa
re dintr-un timp revolut si, prin 
apel la paleontologie, geologii își

netnoriezâ

la Corporația 
comercială

cu prilejul prezenței la

Sesiunea jubiliară a 0. N. U.
îa cadrul s ctrvttățiior pri- 

le-jite de prezența sa la sesiu
nea jubiliară a Organizației 
Naucnilzr Unite, președintele 
CbexitzJni de Stat al P.tmâ- 
sieL Nicolae Ceaușescu, a con- 
tzsuat să aină IntQairi cu o se
ne de persrztal tățî politice a-

flate la New York cu care a 
efectuat schimburi de păreri 
asupra unor probleme impor
tante ale vieții politice inter
naționale, decurgînd din ne
cesitatea de a se stabili în 
lume un climat al bunei cola
borări între țări, indiferent de

orânduirea social-politică, de a 
se asigura popoarelor pacea și 
securitatea, posibilitatea de 
a-și realiza năzuințele de 
prosperitate $1 progres. Au 
fost, de asemenea, abordate

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Reportaj 
de MIHAI PREDESCU

fost prezentate apoi d- 
raioane ale marelui ma- 

care. la ora respectiva 
era vizitat de numeroși cum
părători (ziirtic se perindă pe 
aid între 150-000 și 300 000 de 

iențît Malți dintre cei pre
să-! cunoască pe pre-

50 de ani de la greva generală 

a muncitorilor din România

UN MOMENT DECISIV

r~

de •
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VIBRANTĂ PLEDOARIE 
PENTRU VIITORUL 

UMANITĂȚII
Paralelipiped de sticlă și 

beton, sediul Națiunilor Uni
te arăta luni dimineața ca un 
uriaș panou albastru, de o 
riguroasă exactitate a forme
lor, dominînd cu superiorita
te apele East-Riverului, miș
carea vaselor pe sub poduri, 
ca fi lumea înconjurătoare, a- 
gitată fi supraaglomerată, din 
această parte a Manhata-
Ili I
Un scriitor român corrtpa- 

rase clădirea O.N.U. cu o 
imensă cărămidă, așezată ver
tical, dind, probabil, acestei 
nnagini sensul simbolic a u- 
nei laborioase munci care tre
buie depusă aici permanent 
la temelia umanității, dar tot 
așc de bine, intr-o zi ca a-

Corespondență 

din New York, de la 

EUGEN FLORESCU

ceasta, dnd soarele reușește 
să deseneze forme noi la li
mita superioară a celor 40 de 
etaje, termenul de compara
ție ar putea fi împrumutat și 
de la palma unui om, mărită 
în dimensiuni de cîteva zeci 
de mii de ori, și așezată în 
inima celui mai mare oraș 
din lume, pentru ca în liniile 
ei de bucurie și durere, mi

liardele de pămînteni să gă
sească căile înțelegerii și pro
gresului.

Luni dimineața, în fața a- 
cestei clădiri, 127 de stea
guri, reprezentând tot atâtea 
state, își fluturau mătasea în 
celebrul „United Nations Pia
zza" în timp ce șirurile de 
mașini nu conteneau să adu
că delegațiile participante la 
dezbaterile din acea zi a se
siunii jubiliare a O.N.U.

Printre drapele, drapelul 
țării noastre.

Printre figurile cele mai 
proeminente, recunosc pe se
cretarul general al Națiunilor 
Unite, U Thant, șefi de sta-

(Continuare în pag. a lll-a)

AL AFIRMĂRII REVOLUȚIONARE 
A PROLETARIATULUI ROMÂN
Privită în perspectiva istori

că a celor cincizeci de ani 
care au trecut, greva generală 
din octombrie 1920 apare în 
toată plenitudinea și însemnă
tatea ei. In această perioadă 
premergătoare sărbătoririi se
micentenarului partidului, evo

Premiile Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă pentru cele mai valoroase lucrări 

social-politice și literare apărute 
In cinstea semicentenarului 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

împlinirea a 50 de ani de 
la făurirea Partidului Co
munist Român, eveniment de 
excepțională însemnătate în 
viața poporului, este întâm
pinată de scriitorii din patria 
noastră cu deosebit elan 
creator. Manifestîndu-și pu
ternicul atașament față de 
politica partidului, conducă
tor încercat al luptei revo
luționare și al construcției 
socialiste, alături de toți oa
menii muncii, soriitorii își 
dovedesc dragostea și sim
țul responsabilității sociale, 

carea grevei generale, a mari
lor lupte de clasă care au pre
cedat-o, a condițiilor social- 
politice și economice care au 
generat-o este un prilej de a 
cunoaște și înțelege in lumina 
deosebitei lor însemnătăți un 
șir de evenimente de importan-

publicînd lucrări care oglin
desc semnificațiile profunde 
ale marii sărbători.

Pentru a marca modul ir. 
care se va concretiza efortul 
creator în cărți, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă instituie decernarea de 
premii pentru cele mai bune 
lucrări literare și social-po
litice, scrise în limba română 
și în limbile naționalităților 
conlocuitoare, care reflectă 
la o înaltă ținută ideologică

(Continuare în pag. a ll-a) 

țâ primordială pentru cocsrinri- 
rea Partădabd Canonist Bon**.

tn șirul lupteioc revotuțio- 
r-are desfășurate tn ptce.* 
două decer::; ale seooiului 
nostru de pcoeecariatul român, 
greva generală din octombrie 
1920 s-a dovedit a E oee mat 
puternic* ș: mat cupr—răcoare 
ridicare la luptă a muncitori
mii din Bomăcua. prima mare 
acțiune a proletariatului desfă
șurată unitar pe scara intregu 
țări. Expert er.ta acumulată de 
clasa noastră muncitoare in tim
pul grevei s-a Înscris in jirul 
celor mai valoroase trad:: i re
voluționare ale poporulu. ro
mân.

Ancorată in loodițzile sorial- 
economiee și poiitxe ale Româ
niei. clasa sunătoare din 
România desrisurase. pini ia 
octombrie 19BB. un șir de 
lupte revendicative de o 
înaltă combativ rate revolu
ționară. Grevele, demonstrații
le de stradă ș. alte acțiuni re
voluționare din iau 1918—192» 
au cuprins mase mari de mun
citori. au fost de iungă durată 
și au atins o ascuțime nemai- 
intilnită pină la acea epocă. 
Formele de organizare și de ac
țiune au evoluat potrivit cursu
lui evenimentelor politice, s-au 
îmbogățit cu elemente noi ale 
experienței izvorâte din împre
jurările in care muncitorimea 
acționa și lupta.

Cauza imediat* a deda nșârit 
grevei generale a constat în

Dr. FLOREA DRAGNEA

■'Continuers in pag. • ll-a)

Prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, întregul popor 
roman și-a rostit la inalta tribună a O.N.U. idealurile 

pentru care militează cu fermitate și consecventă:

PACE, PROGRES, COLABORARE
Interesului viu si aprecierilor deosebite cu core a fort primită 

cuvântarea la ON.U. a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU de 
către opinia publică mondială, li se ascciaiă — pe coordona
tei* unui sentiment de unanimă mindrie, satisfacție și adeziune 
— puternic și impresionant, ecoul din țară.

I-i^reaul nostru popor, hrind cunoștință de această cuyîntare 
in core ș»-a găsit exprimate, prin glasul celui mai distins și 
pretait fiu al său, năzuințele și idealurile sale fierbinți și sta
tornice pentru realizarea cărora își dăruie și-și va dărui eu 
consecvență eforturile, își manifestă aprecierea și mindria pen
tru octivitatea externă a partidului și statului nostru, hotărîrea 
de o-si consacra toate forțele înfăptuirii neabătute a politicii 
partidului comunist, a programului său de înflorire a țării, de 
afirmare plenară a României în lume.

Sent sentimentele cărora le dau glas și opiniile pe care le în
seram mai jos :

.Kdtmați în jarul apara-elor de 
radio, un grup de muncitori și 
ingineri care hicrăni ara la Pe- 
trimanu in cadrul Complexului 
hidroenergetic de pe Lotru am 
ascultat cu adinei e mc tie cuvin
tele rostite de la înalta tribună a 
Organizației Națiunilor Unite de 
președintele Consiliului de Stat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Glasul cunoscut al scumpului 
nostru conducător ne-a mers di
rect la inimă. Asta m-a făcut să 
scriu aceste rinduri. Adică, tot ce 
facem noi aici, in țara noastră 
este cunoscut și apreciat ca atare 
tn întreaga lume. Ne-am simțit 
inc* o dată părtași ai realizărilor 

de pînă acum. Ne simțim în 
continuare părtași ai efortului pe 
care poporul nostru îl depune 
pentru amplificarea realizărilor 
în toate domeniile, pentru pro
pășirea României socialiste. As- 
cultîndu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reafirmînd la tribuna 
O.N.U.. preocuparea noastră de 
a dezvolta colaborarea cu toate 
națiunile lumii fără deosebire de 
orânduirea lor socială am avut 
din nou revelația posibilităților 
mari de accelerare a progresului 
general prin extinderea, fără ba
riere, a relațiilor dintre state. 
Devine posibilă astfel asigurarea 
accesului larg al tuturor popoare

lor la cuceririle științei și cultu
rii contemporane, aplicarea gene
ralizată a noilor cuceriri ale min
ții omului, colaborarea interna
țională creînd premisele pentru 
ca fiecare popor să aducă o con
tribuție sporită la progresul și 
civilizația lumii.

Ing. LUCIAN MORAR1U, 
Șantierul Complexului hidro

energetic Lotru

De la înalta tribună a Sesi
unii Jubiliare a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite. România, prin gla
sul celui mai autorizat repre
zentant al ei — președintele 
Nicolae Ceaușescu — a făcut 
încă odată cunoscută lumii po
ziția sa profund realistă față 
de problemele fundamentale 
care confruntă astăzi marea 
familie a popoarelor, principi
ile după care se conduce în 
efortul de a contribui la fău
rirea unei păci trainice pentru 
toți, la instaurarea unui climat 
de sinceritate și prietenie, de 
egalitate și respect reciproc 
între toate țările, mari și mici, 
de răspundere a tuturor pen

tru apărarea valorilor civiliza
ției umane.

Amintind în cuvîntarea sa 
inițiativele României, prezența 
sa activă la viața Organizației 
Națiunilor Unite, contribuția 
pe care țara noastră și-a a- 
dus-o și pînă acum la adopta
rea unor rezoluții importante, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
menționat și rezoluția cu pri
vire la promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare. M-am 
simțit mîndru că fac parte din 
generația tînără a țării mele* 
pentru că una din problemele 
majore asupra căreia s-a insis
tat în cuvîntare a fost aceea a 
intereselor celor mai stringente 
ale tinerilor. Viitorul societății 
omenești — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
un viitor definit de prosperi
tate, progres și pace intere
sează în cea mai mare măsură 
popoarele lumii și ne preo
cupă în primul rînd pe noi, pe 
cei tineri. Aceasta este, în a- 
devăr problema noastră vitală, 
ea corespunde dorinței noastre 
de a trăi într-o lume eliberată 
de perspectiva războaielor, de 
a construi o lume în care oa

menii să se bucure pe deplin 
de roadele civilizației modeme, 
de roadele muncii lor, năzuin
țelor generației noastre de a 
participa activ la viața socială, 
de a ne manifesta energia în 
direcția perfecționării societă
ții, a înfăptuirilor idealurilor 
de dreptate, libertate și bună 
stare.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ilustrează pe de
plin propria noastră condi
ție, sensul pe care îl urmăm 
noi înșine în educarea tinerei 
generații, scopul pe care, sub 
conducerea partidului, îl în
făptuiește însăși organizația 
noastră de tineri comuniști.

DUMITRU BADEA, 
secretarul Comitetului coordo
nator U.T.C. al Uzinelor „23 

August" București

Am așteptat cu emoție, în 
fața televizorului, legătura cu 
Sediul Organizației Națiunilor 
Unite pentru a asculta cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Eram sigur că, fe-

(Continuare in pag. a lll-a)
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măsurile reacționare luate de 
clasele dominante împotriva 
drepturilor și libertăților demo
cratice, obținute cu mari sacri
ficii de clasa muncitoare în 
luptele revoluționare anterioare 
venirii la putere în martie 1920 
a guvernului Averescu-Argetoia- 
nu. Adoptarea legii Trancu-Iași, 
suprimarea dreptului muncitori
lor de a face grevă, introduce
rea gărzilor militare în fabrici, 
arestarea și judecarea la Curțile 
marțiale pentru activitate revo
luționară a sute de lucrători, 
concedierea din întreprinderile 
particulare și de stat a membri
lor consiliilor muncitorești, in
troducerea cenzurii etc., erau ■ 
măsuri care loveau profund in
teresele clasei muncitoare.

Împotriva politicii reacționa
re, antipopulare a guvernului 
Averescu, clasa muncitoare a 
ripostat cu putere, organizind 
aproape 350 de greve. în proce
sul organizării și desfășură
rii acestor acțiuni muncitorești, 
ideea grevei generale pe scară 
națională, susținută tot mai in
sistent de majoritatea covârși
toare a membrilor partidului 
socialist și a sindicatelor, a 
evoluat și s-a maturizat pe de
plin. Declararea grevei genera
le pe întreaga țară a fost lua
tă în dezbatere la 10—11 octom
brie 1920, de Consiliul general 
al partidului socialist, care a 
hotărît să înainteze guvernului 
un memoriu cu principalele re
vendicări muncitorești : res
pectarea dreptului de organiza
re, recunoașterea delegaților și 
a consiliilor muncitorești, re
tragerea armatei din fabrici, 
desființarea efectivă și comple
tă a stării de asediu și a cen
zurii, satisfacerea cerințelor eco
nomice ale muncitorilor din în
treprinderile statului. Guvernul 
era avertizat că dacă aceste re
vendicări nu sint acceptate pînă 
la 20 octombrie, muncitorimea 
organizată din toată țara va 
căuta să obțină drepturile și li
bertățile cuprinse în memoriu 
printr-o grevă generală.

Refuzul guvernului de a răs
punde favorabil memoriului pre
zentat de Consiliul general a 
declanșat greva generală. La 
chemarea partidului socialist și 
a sindicatelor, incepînd din sea
ra zilei de 20 octombrie, au in
trat în luptă circa 500 000 de 
muncitori de pe întreg cuprinsul 
țării, paralizând aproape com
plet întreaga viață economică.

Ridicîndu-se împotriva politi
cii exploatatoare a claselor stă- 
pinitoare, pentru deplina egalita
te in drepturi a tuturor cetățe
nilor, mișcarea muncitorească a 
antrenat in greva generală, ală
turi de oamenii muncii români,

Premiile Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă pentru cele mai valoroase lucrări

(Urmare din pag. I) 

și artistică, viața, năzuințele 
și lupta eroică a poporului și 
înfățișează grandioasa fres
că a patriei socialiste.

Vor fi premiate lucrări li
terare și social-politice pu
blicate în prima ediție în pe
rioada 1 ianuarie — 1 mai 
1971.

Se vor acorda următoarele 
premii ;

Pentru volumele de PRO
ZA (romane, nuvele, schițe, 
reportaje). care dezbat con
vingător, cu forță epică, lup
ta comuniștilor în anii ilega
lității, problematica societă
ții socialiste, dialectica vie
ții contemporane, procesul 
de formare și dezvoltare a 
relațiilor sociale, într-o lar
gă cuprindere a orizontului 
spiritual al omului contem
poran, contribuind la educa
rea complexă, comunistă, a 
cetățenilor patriei noastre.

Premiul I — 25 000 lei 
Premiul II — 20 000 lei 
Premiul III — 15 000 lei 
Mențiune — 6 000 lei.
Pentru volumele de POE

ZIE, axate pe teme majore, 
relevînd bogăția sufletească, 
idealurile, aspirațiile, fră- 
mîntările creatoare ale omu
lui societății noastre, dimen
siunile sociale ale existen
ței lui :

Premiul I — 20 000 lei 
Premiul II — 15 000 lei 
Premiu] III - 10 000 lei 
Mențiune — 5 000 lei.
Pentru volumele de CRI

TICA ȘI ISTORIE LITERA

oamenii muncii maghiari, ger
mani, sirbi și ai altor naționali
tăți conlocuitoare. Realizarea u- 
nei asemenea acțiuni, de vaste 
proporții, cum era greva gene
rală, care să cuprindă simultan 
aproape totalitatea muncitorilor 
de pe tot cuprinsul țării, de
monstrează cu și mai multă pu
tere gradul înalț de combativi
tate la care se ridicase proleta
riatul român, forța lui revoluțio
nară, arată odată mai mult 
eroismul clasei muncitoare, vo
ința ei nestrămutată de a-și im
pune revendicările. încrederea 
ei fermă în această formă de 
luptă — greva generală pe țară.

Proletariatul român s-a ridi
cat la luptă nu pumai pentru 
satisfacerea propriilor sale inte
rese, ci și pentru interesele vi
tale ale întregului popor munci

UN MOMENT 
DECISIV

tor. De aceea, greva generală a 
cuprins alături de muncitori și 
diferite categorii de funcționari 
din întreprinderile și instituțiile 
statului și și-a atras simpatia 
unor intelectuali și oameni de 
știință.

Conștiința faptului că munci
torii din fabricj militau pentru 
interesele generale ale poporu
lui, împotriva exploatării, pentru 
libertăți democratice a dat gre
vei generale din octombrie 1920, 
un caracter cu mult mai larg 
decit in orice altă acțiune de 
pînă atunci a clasei muncitoare 
din România.

Greva generală din octombrie, 
ca orice acțiune mare, de masă, 
a dat la iveală adevărata față, 
adevăratele țeluri ale tuturor 
claselor și partidelor politice. 
De aceea, ea a avut o rezonan
ță puternică în toate straturile 
societății românești.

împotriva grevei generale și 
a organizatorilor ei, guvernul, 
care de mai înainte făcuse am
ple pregătiri pentru înăbușirea 
ei, a trecut la represiuni violen
te. în București, a fost procla
mată stare de asediu, cenzura s-a 
generalizat ; chiar în noaptea de 
20—21 octombrie, autoritățile au 
trecut la arestarea conducerii 
partidului socialist și a sindica
telor, a membrilor comitetelor 
de grevă, a militanților revolu
ționari, a celor mai activi parti- 
cipanți la greve și la demonstra-

RA, care tratează dintr-o 
perspectivă originală aspecte 
esențiale ale literaturii româ
ne în sinteze pe probleme, 
genuri, tendințe estetice, 
personalități configurînd 
imagini caracteristice ale fe
nomenului literar contempo
ran și afirmînd viabilitatea 
esteticii marxist-leniniste în 
dialog deschis cu diverse 
concepții ideologice și este
tice idealiste :

Premiul I — 12 000 lei 
Premiul II — 8 000 lei 
Premiul III — 5 000 lei 
Mențiune — 4 000 lei
Pentru cartea SOCIAL- 

POLITICA, care înfățișează 
aspecte din istoria P.C.R., 
tradițiile de luptă ale clasei 
muncitoare, studiază liniile 
fundamentale ale construcției 
socialiste, transformările 
profunde care se produc în 
societatea noastră, tratează 
probleme de politologie, so
ciologie, etică legate nemij
locit de experiența partidu
lui nostru :

Premiul 1 — 25 000 lei 
Premiul II — 20 000 lei 
Premiul III — 15 000 lei 
Mențiune — 6 000 lei
De asemenea, se va acorda 

un premiu special, de 15 000 
lei, pentru cea mai valoroasă 
CARTE DE ARTA oglindind 
bogăția de aspecte ale proce
sului de profunde transfor
mări înfăptuite în anii so
cialismului.

Lista premiilor acordate 
va fi publicată în presă și 
difuzată prin radio. 

ții ; greviștii și familiile lor 
erau zvirliți în stradă din locu
ințele întreprinderilor, magazi
nele au primit dispoziții să nu 
le vîndă alimente.

în ciuda tuturor persecuțiilor 
și a terorii guvernamentale, lu
crătorii greviști și-au manifes
tat însă voința de luptă și e- 
nergia revoluționară. După pri
mul val de arestări, numărul 
muncitorilor care au refuzat or
dinele de mobilizare și rechizi
ționare a crescut. Cei „mobili
zați" sau, pur și simplu, arestați 
pentru a lucra, au refuzat să 
muncească, făcind grevă pasivă 
sau au fugit din fabrici și ate
liere. Mecanicii locomotivelor 
care au fost forțați să pună în 
mișcare trenurile, erau însoțiți 
de soldați și jandarmi înarmați, 
lucrind astfel sub amenințarea 

baionetelor. înfruntînd starea 
excepțională, muncitorii din u- 
nele centre industriale au orga
nizat demonstrații și întruniri 
prin care-și exprimau protestul 
și revolta împotriva exploatării, 
a terorii regimului burghezo- 
moșieresc, a persecuțiilor.

Aceste acțiuni au cuprins nu
mai unele întreprinderi sau ora
șe. acolo unde elementele revo
luționare din fruntea comitetelor 
de grevă, luind in considerație 
situația concretă, r.-au mai 
ținut seama de linia tactică le- 
galistă, moștenită de la vechiul 
partid social-democrat, impusă 
și la declararea grevei genera
le de elementele reformiste 
din conducerea partidului socia
list ca „in timpul grevei toată 
lumea stă acasă, nu se face 
nici o manifestație". Această di
rectivă, profund greșită, a slăbit 
și răzlețit forța luptei clasei 
muncitoare. Dună momentele de 
mare forță și Smploare, după 
manifestările de rezistență in 
fața măsurilor de înăbușire, gre
va generală a fost reprimată 
prin forța armelor. Guvernul 
generalului Averescu s-a grăbit 
să ia măsuri de lichidare a miș
cării muncitorești revoluționare 
organizată. Participanților la 
greva generală li s-au intentat 
o serie de procese, multe din 
ele judecate de curțile marția
le ; au fost dizolvate consiliile 
muncitorești ; au fost închise 
sediile partidului socialist și 
ale sindicatelor ; s-a trecut la 
micșorarea salariilor, la conce
dierea a numeroși lucrători.

Experiența dobindită de fie
care din sutele de mii de mun
citori participanți la greva ge
nerală a contribuit la maturiza
rea clasei muncitoare, la ridica
rea capacității de înțelegere a 
problemelor vieții politice și a 
rolului care ii revenea in trans
formarea societății românești.

Relevînd semnificația gre- 
tei generale, iovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : Prin 
amploarea și combativitatea sa 
revoluționară, greva generală a 
tost cel mai important moment 
din istoria luptelor de clasă din

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ (ambele serii) : rulea
ză la Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 
20,15,) București (orele 9; 12.30;
16,30; 20).

100 DE CARABINE : rulează 
la Excelsior (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21) Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 1545; 
18; 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE ; rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
8 30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10: 12.30; 15.30; 18; 20,30).

IN arșița NOPTH : rulează 
la Capitol (orele 8 30; 10,45; 13,15; 
16; 18 30), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 20 45), 
Modern (orele 8; 11,30: 13,45: 16: 
18,30; 20,45).

OMUL RAS IN CAP : rulează la 
Capitol (ora 21).

VA PLACE BRAHMS 7 : rulează 
la Victoria (orele 8.30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21).

IMPOSTORII : rulează Ia Cen
tral (orele 9.15: 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30)

România ; ea a zguduit puter
nic insăși temelia regimului 
burghezo-moșieresc. Clasa mun
citoare s-a afirmat ca o forță 
națională in stare să-și asume 
rolul de conducător al întregu
lui popor in lupta pentru tran
sformarea revoluționară a so
cietății, să conducă destinele 
întregii națiuni".

Greva generală din România 
a dovedit in primul rind câ 
partidul socialist nu mai putea 
răspunde cerințelor dezvoltării 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, voințe; de luptă și spi
ritului revoluționar ce Însufle
țea muncitorimea ■ română. 
Transformarea partidului socia
list într-un puternic partid co
munist a reprezentat concluzia 
fundamentală a grevei genera
le. Imperios cerută de interese
le naționale cele mai profunde 
ale poporului român, de înseși 
legile istoriei, aceasta a de
venit năzuința fierbinte a între
gului proletariat revoluționar. 
Cristalizarea in conștiința pro
letariatului din România a ne
cesității făuririi partidului co
munist este in fapt cel mai pre
țios rezultat al grevei.

în condițiile creșterii furtu
noase a mișcării muncitorești, 
ale unui profund proces de cla
rificare politică și ideologică 
marxist-leninistă, in lupta pen
tru adoptarea unej linii consec
vent revoluționare. Congresul 
din 3 mai 1921 al Partidului 
Socialist a hotărît crearea parti
dului marxist-leninist al clasei 
muncitoare din România, Parti
dul Comunist.

Partidul Comunist Român a 
devenit primul partid politic 
care a reunit organizațiile mun
citorești din întreaga țară, m 
cadrul unui singur partid pe 
baza unității ideologice, politice 
și organizatorice.

Prin crearea Partidului Comu
nist lupta revoluționară s-a ri
dicat pe o treaptă superioară ; 
s-a dat un puternic avint pro
cesului de clarificare ideologică, 
politică a mișcării muncitorești, 
dezvoltări; conștiinței de clasă 
a proletariatului și a celorlalte 
mase muncitoare ale poporului. 
Continuind lupta de veacuri 
pentru eliberarea socială șt na
țională. cele mai b'Jne tradiții 
ale mișcării muncitorești și so
cialiste din România partidul 
comunist a devenit exponentul 
fidel al intereselor clasei mun
citoare. .al întregului popor. Sub 
conducerea partidului comunist, 
clasa muncitoare a fost prezen
tă și și-a spus cuvintul în toate 
evenimentele mai importante ale 
țării, s-a situat in fruntea lup
tei pentru progres social. Parti
dul Comunist Român s-a afir
mat ca un conducător ferm și 
devotat al luptei maselor mun
citoare împotriva exploatării ca
pitaliste. a subjugării imperia
liste, pentru libertăți democra
tice, independență națională șl 
progres social.

Sub conducerea partidului co
munist, poporul român a deve
nit stăpînu! deplin al țării sale, 
a străbătut cu succes etapele re
voluției socialiste, a pășit ta 
construirea societății socialiste 
aflate azi în amplu proces de 
perfecționare. Congresul al X-lea 
al partidului a formulat in fața 
poporului român noi obiective 
de muncă și luptă pentru în
florirea continuă și multilate
rală a societății noastre socia
liste. pentru ridicarea României 
pe noi trepte ale civilizației și 
progresului.

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
mina (orele 9,30—14.45 în continua
re ; 17; 19: 21).

FRUMOASA VARVARA : rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16).

BLOW-UP : rulează la Doina 
(orele 18.15; 20,30).

HATARI ■ rulează la Timpuri 
Noi (orele 9.30—16 în continuare) ; 
Programe de documentare in pre
mieră (orele 19; 20 45).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Grivița (orele 10,30; 16; 18.15:
20.30) , Arta (orele 15.30: 18; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ t 
rulează la înfrățirea (orele 15.30: 
17.45; 20).

MAYERLING i rulează la Bu- 
zesti (orele 15.30; 19). Volga (orele 
15,30; 19), Moșilor (orele 17; 20,15).

FLACARA OLIMPICA : rulează 
la Moșilor (ora 15).

DEGETUL DE FIER ; rulează la 
Dacia (orele 8,45—20,30 în conti
nuare). Progresul (orele 15.30: 18: 
20).

HIBERNATUS : rulează la Bu- 
cegi (orele 10; 16; 18 15; 20,30). Flo- 
reasca (orele 15.30: 18; 20,30). Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) Flamura (orele 11: 16: 18,15:
20.30) .

IERI,
LA PORȚILE 

DE FIER:

Al doilea
agregat în 
funcțiune!

9

După ce a trecut cu bune 
rezultate probele tehnologice, 
la care a fost supus, agregatul 
numărul 2, al hidrocentralei 
de la Porțile de Fier a fost 
conectat ieri la orele 19 și 10 
minute la sistemul electro- 
energetic național.

Toate instalațiile noului hi- 
droagregat funcționează nor
mal. Acest succes sporește în
crederea montorilor și con
structorilor că pină la finele 
anului va fi terminat monta
jul celui de-al treilea agregat, 
pe care au hotărit să-l pună 
în probe tehnologice la sfirși- 
tul lunii decembrie, înscriin- 
du-se cu realizări de prestigiu 
în întrecerea larg desfășurată 
de oamenii muncii din țara 
noastră, în intimpinarea ani
versării semicentenarului glo
riosului nostru partid".

In misiune de cercetare

STRĂINII : rulează la Unirea 
(orele 18; 20).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Unirea (ora 15,30).

AURUL : rulează la Lira (ora 
15 30).

VIA MALA : rulează la Lira 
(orele 18; 20).

AMBUSCADA : rulează la Dru
mul Sării (ora 14,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Drumul Sării (orele 16.30; 
18,30; 20.30) Munca (orele 16: 18; 
20).

PĂSĂRILE : rulează la Gluleștl 
(orele 15.30; 18; 20 30), Miorița (o- 
rele 10; 12,15: 15: 17 30 ; 20).

PETRECEREA : rulează la Co- 
trocenl (orele 15.30; 17,45; 20).

CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE : rulează la Viitorul (orele 
18; 20).

CANARUL ȘI VISCOLUL! ru
lează la Viitorul (ora 16).

ULTIMUL DRUM : rulează Ia 
Popular (ora 15,30).

A TRAI PENTRU A TRĂI ; ru
lează la Popular (orele 18; 20,15).

ÎNTILNIREA : rulează la Flacă
ra (orele 16; 18; 20).

FRUNZA DE VITA : rulează la 
Vitat» (orele 15 30; 18; 20,15).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea

DĂRUIRE ȘI
ANGAJARE

Vn cerc de coline închide o 
cîmpie fertilă de pe care au fost 
st rinse recoltele toamnei. La 
poalele coamelor acoperite de un 
cotor ruginiu, un drum șerpu
iește în tovărășia firului de apă. 
Peisaj autumnal. Liniște adincă. 
Totul pare încremenit. Și totuși, 
în acest peisaj, contopiți cu na
tura, ostași de diferite arme — 
tunari, infanteriști, tanchiști... se 
pregătesc în vederea unei apli
cații tactice.

Pătrundem în dispozitivul sub
unităților. Adăposturi, șanțuri de 
comunicație feresc de vederea 
„inamicului" orice mișcare. Pe o 
limbă de pămînt, înfiptă într-un 
zăvoi cu spinarea lipită de drum, 
se află în poziție de tragere c 
baterie de artilerie antitanc. îna
poia scuturilor de oțel, servanții 
fac ultimele pregătiri.

Ora ,.H“ a sosit. Liniștea din 
zonă e destrămată. Loviturile 
subunităților de artilerie sint tri
mise cu precizie asupra poziției 
„inamice" Artileriștii antitanc 
acționează calm, cu precizie asu
pra cuiburilor de arme automate 
ce le-au fost repartizate. Cu fie
care lovitură deviza lor „lovitura 
și ținta" capătă noi împliniri.

Iată-l pe soldatul Nicolae Mi- 
hoc, încărcător. Prinde zdravăn 
proiectilul și, dintr-o mișcare, îl 
aruncă in cedată. Buum I „Bravo, 
Mihoc 1 Trei secunde 1 — pare să 
spună caporalul Gheorghe Dră- 
găliță. Vreau și mai repede, iar 
tu poți!“ Soldatul Dumitru Tobă, 
ochitorul cu ochi de vultur, cum

ză la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

MOARA CU NOROC : rulează Ia 
Pacea (orele 15,30: 18; 20,15).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA ! 
rulează la Crîngași (orele 16; 18; 
20).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR : ru
lează la Cosmos (orele 15.30: 18; 
20,15).
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PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară • 
18.00 Mult e dulce și frumoasă • 
18,25 Ateneu — emisiune de ac
tualitate muzicală. Tineretul și 
muzica n 18,40 Cadran interna
țional • 19,15 Anunțuri — publi
citate • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cel mici • 19,30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 Film

• ÎNDEPLINIREA ORDINULUI COMANDANTULUI SUPREM — 
O ÎNDATORIRE DE ONOARE, UN TEL MAJOR A FIECĂRUI 
MILITAR • AL CINCILEA MEMBRU ĂL ECHIPAJULUI • LOVI

TURA SI TINTA • TREBUIE SA ȘTII SA RĂMÎI TÎNAR

ti spun tovarășii săi, prinde în 
luneta aparatului un tanc. Un 
nou proiectil e trimis cu precizie. 
Caporalul Drăgăliță, comandantul 
tunului, mărturisește : „Acasă, ca 
și la uzinele „Electroputere"- 
Craiova, unde am lucrat în me
seria de sculer, mi-a fost drag ca 
atunci cînd mă apuc de o treabă 
să o fac cu toată seriozitatea. Eu 
am luat tunul în primire de la 
caporalul Marin Ticloi. «Ți-l dau, 
fruntaș, cu faimă — mi-a lăsat 
el consemnul la despărțire — să 
nu care cumva să i se piardă tra
diția». Și m-am zbătut ca acestei 
tradiții să-i adaug încă un plus 
de strălucire. Mîine, poimîine, 
cînd altuia i-o veni sorocul să 
mă schimbe, îi voi spune și eu. 
Iți predau un tun fruntaș, tova
rășe 1 Păstrează-l și nu uita tra
diția I"

O echipă de servanți, o familie 
ostășească sudată, animată de 
hotărîrea ca tunul lor să-și men
țină titlul de „Subunitate de 
frunte" cucerit cu multă sudoare. 
Lupta cu adversarul, cu secundele 
le cere măiestrie, inteligență, 
efort prelungit. Toate aceste ca
lități sint dovedite din plin.

★
De pe buza unei tranșee au 

țîșnit la atac oamenii celui mai 
străvechi meșteșug ostășesc — in
fanteriștii. Se avântă la ofensivă 
militari din subunitatea coman
dată de maiorul Gheorghe Das- 
călu. Fac parte dintr-o unitate cu 
vechi tradiții plămădite pe me
terezele Plevnei și Griviței, pe 
cîmpia de singe a Mărășeștilor, 
la Oarba de Mureș, Debrețin și 
Zvolen. In decursul anilor infan
teria — această străveche armă 
— a suferit schimbări structurale. 
In cadrul tactic de față acțio
nează o infanterie modernă. Ma
șini de diferite tipuri și destinații, 
armament și tehnică de luptă de 
înaltă precizie — toate acestea 
dau infanteriei caracterul unei 
arme mecanizate, mobilă, cu mare 
capacitate manevrieră. Impetuo
zitatea și dinamismul infanteriști
lor comandați de maiorul Dascălu 
se exprimă în cuvinte simple, 
ostășești: sarcina trasată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, co

serial: „Noile aventuri ale lui 
Huckleberry Finn" • 20.30 Rezo
nanțe de sonet. Serenade, canțo
nete, romanțe • 21,10 Viața lite
rară • 21,40 Poșta TV. de Ion 
Bucheru • 21,55 Aplauze pentru 
români — reportaj filmat • 22,25 
Telejurnalul de noapte • 22,40 
Varietăți pe peliculă.

PROGRAMUL II

• 20.00 Film artistic : „Cavale
rii aerului" — o producție a stu
diourilor cinematografice ceho
slovace • 21,30 Buletin de știri • 
21,35 Maeștrii baghetei. Roberto 
Benzi • 22,35 în lumea filmului 
• 22,50 Muzică de jazz cu Mihai 
Chlrilov, Sorin Movilescu și Vic
tor Negoescu.
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Opera Română : TRIPTIC DE 
BALET — ora 19.30; Teatrul de 

mandantul suprem al armatei, ca 
toate unitățile să încheie ciclul 
de instrucție cu calificativul 
„bine", a fost îndeplinită 1

— „Oltul 2 și 3, cum mă 
auziți ? Sint Oltul 1, recepție !“ 
Glasul comandantului de pluton 
se aude în căști calm, uniform și 
ferm.

— „Oltul 2 și 3! Atacați ina
micul de pe aliniamentul..." 
Tancurile denumite aici, în apli
cație, „Oltul" virează scurt spre 
dreapta și se angajează semeț la 
urcuș. De-abia s-a luminat da 
ziuă. încă un răsărit de soare a 
găsit echipajul tancului coman
dat de caporalul Constantin Pe- 
troman în carcasa colosului de 
oțel. Patru inimi bat în „Oltul-3". 
„Fizic, dincolo de blindaj, în 
tanc, bat, intr-adevăr, patru inimi, 
sint patru inși — ține să preci
zeze caporalul Petroman. Dar 
v-aș ruga să-l puneți la număr și 
pe al cincilea membru al echipa
jului : disciplina militară. Succe
sele obținute de tancul pe care-l 
comand — foarte bine la tragerile 
de luptă și conducere în tanco- 
drom, titlul „Echipaj de frunte" 
— sînt clădite pe temelia solidă 
a disciplinei.

„Oltul-3" înaintează impetuos. 
Înapoia cetăților de oțel, infan
teriștii, desfășurați în trăgători, 
atacă cu vigoare. Cooperarea lor 
în luptă creează imaginea unei 
forțe de neînfrînt.

In salopetă albastră, cu casca 
de tanchist pe cap, ofițerul Măr- 
cuș, ieșit deasupra turelei pentru 
a urmări și vizual acțiunea su
bordonaților, pare și mai tînăr 
decit este. „Cineva spunea că ti
nerețea este o promisiune, trebuie 
să știi să rămîi tînăr. Caut să fiu 
tînăr în tot ce fac și am reușit 
lucruri frumoase. La reușită mă 
îndeamnă sentimentul datoriei".

Fața i se umple de bucurie. 
Douăzeci de contingente s-au 
instruit în arma tancurilor sub în
drumarea acestui destoinic ofițer. 
Flacăra datoriei, ce-i luminează 
și definește profilul moral, o 
transmite ca pe o torță din con
tingent în contingent.

Locotenent colonel 
STELIAN DRAGNEA

Operetă : SINGE VIENEZ — ora 
19,30; Teatrul Național , I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): COANA 
CHIRIȚA — ora 20; (Sala Studio): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul de Comedie: CHER AN
TOINE — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; (Sala Studio): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; Teatrul 
Mic ; PREȚUL — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-duI Magheru) : 
CRIMA ȘI PEDEAPSĂ — ora 
19,30; (Sala Studio): CIND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 20; Teatrul 
Evreiesc de Stat: LUMPACIUS 
VAGABUNDUS - ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu" : FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă": REGELE PUNGA
ȘILOR — ora 19; Teatrul Țăndă
rică (Calea Victoriei): GULIVER 
IN ȚARA PĂPUȘILOR — ora 17; 
(Str. Academiei): STROP DE
ROUĂ; BROTACELUL — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30; Teatrul de revistă „Fanta
sio" — Constanta (Ia Teatrul Giu- 
lești): NU AVEȚI UN CAP IN 
PLUS ? - ora 19.30.

• • • •

de VIOREL BURLACU
— Cred că vi s-a explicat imposibilitatea de a vă satisface 

dorința.
— Mdal „El" însă a fost arestat. „Parola" dacă nu cumva 

este O poveste inventată de dumneavoastră, n-o cunosc. Am vrut 
să vă vorbesc pentru că bănuiesc că o vom putea înlocui cu 
altceva.

— Mă faceți curios.
Consuelo deschise ușa șifonierului din perete și scoase o mică 

valiză. O aduse pe măsuță, îi făcu loc împingînd accesoriile de 
toaletă și o deschise. Era plină cu bancnote de o sută de lei.

— Poate oare această mică avere să țină loc de un cuvînt de 
ordine ?

53

Bărbatul era vizibil încurcat. Se ridică și începu să măsoare 
camera în lung și în lat.

— Vă hotărîți cam greu.
— Nu știu dacă am dreptul să fac schimbul pe care mi-l 

propuneți. Eu am avut cu totul alte instrucțiuni.
— Ahmed Weiss a fost arestat.
— Nu știu la cine vă referiți și nici nu-mi pasă. Eu am avut 

o singură misiune și am dus-o la capăt.
— Nu-i adevărat domnule. Dumneavoastră trebuia ca în a doua 

casetă să puneți originalul și n-ați făcut-o. Nu mă interesează 
de ce. Treaba dumneavoastră dacă lucrați dublu. Cred însă că 
nu puteți dobîndi mai mult decît aveți în față.

— Vă înșelați deși ați ghicit. Ați ghicit că originalul aparține 
altcuiva, dar vă înșelați asupra mizei. Mi s-a promis ieșirea din 
țară și o sumă care o întrece pe asta, dincolo.

— Deci refuzați.
— N-am spus așa ceva. Dar mi-e greu să mă hotărăsc. Nu 

știu dacă...
— Ieșirea din țară are o șansă la o mie să vă izbutească. Sint 

convinsă că pînă la urmă veți accepta propunerea mea.
— Ce vă face să credeți asta ?
— Drumul pe care l-ați făcut de la București pînă aici 1
— Ați învins doamnă. Pot să dau un telefon ?
— Bineînțeles. Vă asigur însă că pînă nu văd microfilmul 

original „lavanda" cum o numesc specialiștii, această valiză nu 
părăsește camera.

Bărbatul formă un număr care corespundea desigur camerei de 
pe ecranul „2" pentru că femeia ridică imediat receptorul. So
norul se comută acolo. Minodora Corbeanu ascultă atentă ce i 
se spuse, apoi lasă aparatul în furcă. Deschise ușa unui dulap, 
scoase o valiză și o deschise. De sub obiectele dinăuntru scoase 
ceva care luci. Era portțigaretul „meu" sau unul identic cu el. 
Puse valiza la loc în dulap și pomi spre ușă. Înainte de a apăsa
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pe clanță dreptunghiul de lemn se deschise și în prag apăru 
Consuela Reniers. Ridică mina în care avea un flacon cu parfum 
și apăsă pe spray ; un nor de vapori cuprinse capul Minodorei 
Corbeanu care alunecă ușor pe covor. Eram uluit. Cînd ajunsese 
aici femeia cealaltă. Desigur că în timpul în care priveam pe 
ecranul ,2“ dincolo se întîmplase altceva. Mi-am aruncat ochii 
pe „3". Bărbatul zăcea amețit într-un fotoliu. Strîngea în pumn 
minerul valizei. Probabil se folosise același flacon. Imediat colo
nelul Vlad ordonă scoaterea din circuit a camerei cu cele două 
femei. Pe același ecran apăru de data asta faimosul „Jaguar 
verde". Citea mai mult decît calm o carte.

In camera Consuelei Reniers se deschise ușa. Eram curios ce 
va face în continuare femeia în halat de baie, dar în încăpere 
pătrunse preacuviosul preot catolic pe numele său adevărat căpi
tanul Eugen Dragomir. 11 privi zîmbind pe cel adormit, se așeză 
în fotoliul de vis-a-vis își aprinse o țigară și făcu un semn de 
salut direct spre noi:

Colonelul scoase din circuit și ecranul „3“ apoi după o clipă 
de gîndire le stinse pe toate în afara celui care ne oferea imagini 
din camera lui Ahmed Weiss. Acesta continua să citească seu- 
turînd din cînd în cînd scrumul havanei în vaza cu flori artificiale 
de pe noptieră.

Nu întoarse decît încă o filă din carte și se auzi o bătaie în ușă. 
Se ridică agale, privi întîi pe fereastră, apoi deschise. In prag 
stătea Consuela Reniers care îi arăta șăgalnic portțigaretul. O 
apucă de mînă repede, se uită pe culoar, și-o trase în cameră.

— Tu ? Tu ici ? C’est un miracolo, sacrament o I
— Să vorbim românește, Ahmed...
— Știi românește...
— Mult mai bine decît tine dar sînt convinsă că o să ne înțe

legem fără nici o dificultate...
— Aventuristo 1
— Se zice aventurieri, signore „Jaguar".
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Trupul lui Ahmed Weiss căpătă o rigiditate care prezicea pri
mejdia. Femeia se trase puțin înapoi. In mina dreaptă strîngea 
flaconul cu somnifer.

— De unde știi tu numele pe care l-ai rostit ?
— De ce nu mă întrebi de unde am portțigaretul ăsta ? Și 

ce e în el ? Știu multe domnule Weiss. Mai multe decît îți poți 
imagina dumneata.

In mîna lui Ahmed apăru un revolver minuscul și ciudat ca 
o jucărie de copil.

— De ce ai apărut din nou în calea mea ? Și unde ai fugit 
atunci ?

Femeia rise cu poftă și pentru prima oară mi se păru , sim
patică.

— Intre altele, ca să-ți descarc revolverul încă de la Sibiu...
„Jaguarul verde" apăsă pistolul în studio și trase. Se auzi un 

țăcănit sec. Rise nervos dîndu-ne să înțelegem că nu pricepe de 
loc jocul femeii.

— Și acum ce vrei P Să chem poliția de moravuri și să le 
spun că ai năvălit în eamera mea în ținuta asta sumară ? Că 
vrei să mă șantajezi pentru că știi cum am făcut, ceva contra
bandă cu ceasuri de aut ? Sau că ești complicea mea P

— Eu nu pot fi complicea durhitale într-o treabă atît de 
minoră, domnule Weiss. Am pretenții mult mai mari. Dacă vrei 
să dai un telefon atunci cheamă securitatea. Putem fi complici 
dar în ceva mai substanțial. Planurile calculatorului „MP".

Ecranul ne reda imaginea alb-negru dat sînt convins că au
zind ultimele cuvinte ale femeii, faimosul „Jaguar verde" deve- 
nise alb la față Se depărta de ușă

— Cine ești de fapt. Consuela Reniers ?

■ < <Va urma)
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Amplu și puternic ecou la
CUVINTAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

în rindarile participantelor 
la Sesiunea jubiliară O.N.U.

Politica externă a României, 
spiritul de înaltă răspundere 
cu care președintele Nicolae 
Ceaușescu a abordat de la tri
buna O.N.U. marile probleme 
ale vieții internaționale conti
nuă să rețină atenția delegați- 
ijor, a cercurilor diplomatice 
și a presei internaționale. A- 
precierile și părerile exprima
te de reprezentanții unor țări 
de pe diferite continente se 
referă îndeosebi Ia ideile cen
trale din discursul președinte
lui României, la semnificația 
acestei expuneri în dezbaterea 
unor probleme de importanță 
primordială pentru omenire. 
Redăm mai jos declarații fă
cute în acest sens trimișilor 
speciali ai presei române.

MITIA RIBICICI — președin
tele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia :

„Aș‘ dori mai întîi să spun 
că însăși prezența președinte
lui .Consiliului de Stat al Ro
mâniei prietene, Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea jubilia
ră a întărit mult semnificația 
acestei reuniuni. Participarea 
șefului statului român la se

în paginile presei mondiale
Cuvintarea rostită de președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, de la tribuna Adunării 
Generale a O.N.U., continuă să rețină atenția 
organelor de presă din diverse țări ale lumii.

Presa sovietică se ocupă pe 
larg de conținutul cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sub titlul „Sarcina funda
mentală a O.N.U.“, ziarul 
„Pravda“ relevă că „pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
caracterizat în cuvintarea sa 
principalele etape ale activită
ții O.N.U. și poziția României 
îritr-o serie de probleme de po
litică externă. „România, a spus 
șeful statului român, consideră 
necesar să se treacă la retra
gerea totală a trupelor S.U.A. 
din Vietnam, apreciază că pro
punerile Frontului Național de 
Eliberare oferă o bază rațio
nală pentru soluționarea con
flictului pe cale politică. In 
ceea ce privește situația din 
Orientul Apropiat, președin
tele Ceaușescu a declarat că 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate, care presupune retra
gerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile ocupate, reprezintă 
o bază rezonabilă pentru so
luționarea crizei. El a declarat 
totodată că orice reglementare 
a conflictului din Orientul A- 
propiat trebuie să prevadă re
zolvarea problemei refugiaților 
palestinieni11.

Ziarul reia. în continuare, 
pasajele referitoare la situa
ția actuală în Europa, mențio- 
nînd că, potrivit concepției gu
vernului român, pe continent 
există în prezent condiții pen
tru normalizarea relațiilor din
tre state, pentru transforma
rea Europei într-o zonă a pă
cii și colaborării. Președintele 
român a calificat tratatul în
cheiat între U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei drept un pas im
portant în direcția destinderii. 
El a vorbit, de asemenea, des
pre necesitatea ca toate statele 
să recunoască întangibilitatea 
actualelor frontiere europene 
și celelalte schimbări istorice 
precum și despre necesitatea 
recunoașterii R. D. Germane 
de către toate statele. „Prav
da" subliniază, totodată, im
portanța acordată de România 
convocării conferinței general- 
europene în problemele secu
rității și colaborării.

Relatări ample despre cu
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au publicat și zia
rele „Trud“. „Komsomolskaia 
Pravda" și „Izvestia".

Ziarele poloneze apărute 
astăzi acordă, la rîndul lor, 
spații ample discursului rostit 
de șeful statului român. „Try- 
buna Ludu" citează integral 
pasajele din cuvintarea referi
toare la rolul jucat în prezent 
de O.N.U. în lume, la conflic
tele din Vietnam și Orientul 
Apropiat și modalitățile de so
luționare a acestora, la situa
ția din Europa și necesitatea 
transformării ei într-o zonă a 
păcii și elaborării. In legă
tură cu această ultimă proble
mă, ziarul arată că președin
tele Consiliului de Stat al 
României a calificat drept un 
pas important în direcția re
ducerii încordării tratatul în
cheiat între Uniunea Sovietică 
și Republica Federală a Ger
maniei și a relevat necesitatea 
recunoașterii de către toate ță

siune constituie o nouă dova
dă a atașamentului României 
socialiste față de principiile 
Cartei, a dorinței sale de în
tărire a rolului organizației în 
viața internațională.

In al doilea rînd, vreau să 
subliniez cu satisfacție exis
tența, în mod practic, a unei 
identități între pozițiile expri
mate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ce privește pro
blemele majore ale vieții in
ternaționale și propriile noas
tre poziții. Consider foarte im
portant că președintele 
Ceaușescu a atras atenția asu
pra primejdiei menținerii fo
carelor de criză și încordare 
în lume și a arătat că este 
imperios necesar ca toate sta
tele. mari și mici, să-și uneas
că eforturile pentru lichidarea 
surselor care le generează.

Deceniul care urmează a fost 
proclamat deceniu al dezvol
tării și al dezarmării. România 
a venit cu propuneri concrete, 
cu un program clar și precis 
de măsuri pentru înfăptuirea 
marilor deziderate ale omenirii 
în aceste două direcții, și a- 

rile a inviolabilității granițe
lor europene existente și a al
tor schimbări istorice, precum 
și necesitatea recunoașterii di
plomatice de către toate ță
rile a Republicii Democrate 
Germane „Trybuna Ludu" 
redă, de asemenea, aprecierile 
președintelui Ceaușescu pri
vind importanța convocării 
conferinței în problemele 
securității și colaborării în 
Europa.

In cuvintarea sa, continuă 
ziarul, președintele Ceaușescu 
a acordat o atenție deosebită și 
problemei dezarmării, întrucît 
cursa înarmărilor are efecte 
negative profunde asupra pro
gresului economic și social și a 
nivelului de trai al multor 
popoare. Ziarul se referă pe 
larg și la alte probleme abor
date în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

. La rîndul său, ..Sztandar 
Mlodych" informează că. în cu
vintarea sa, președintele ro
mân a caracterizat principa
lele preocupări ale O.N.U. și 
poziția României față de o se
rie de probleme ale vieții in
ternaționale.

Relatări ale cuvîntării pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
publică și ziarele bulgare „R>- 
botnicesco Delo", ..Trud*. ,.Ote- 
cestven Front", „Narodna Mla- 
dej“ și „Narodna Armia". _Ra- 
botnicesco Delo" subliniază că 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia a caracterizat, in discur
sul său. etapele principale ale 
activității O.N.U. și poziția 
României într-o serie de pro
bleme de politică externă. Zia
rul relevă importanța acorda
tă de guvernul român convo
cării conferinței general-euro- 
pene în problemele securității 
și colaborării

Ziarul ..Trud" adaugă că. po
trivit opiniilor exprimate de 
președintele român, principiile 
întruchipate în Carta O.N.U. 
încă nu se realizează pe deplin 
în relațiile dintre diferitele sta
te. După cum a declarat pre
ședintele Ceaușescu. arată în 
continuare ziarul guvernul 
României consideră că trupele 
americane trebuie să se retra
gă din Vietnamul de Sud, iar 
problema vietnameză trebuie 
soluționată pe baza propune
rilor Frontului Național de E- 
liberare. Ziarul reia și apre
cierile șefului statului român 
privind modalitățile de solu
ționare a crizei din Orientul 
Apropiat și situația existentă 
în prezent pe continentul 
european. Președintele Româ
niei, adaugă ziarul, a apreciat 
tratatul dintre U.R.S.S. și R.F. 
a Germaniei drept un pas im
portant spre reducerea ten
siunii pe continentul euro
pean.

Posturile de radio au rela
tat, la rîndul lor, despre dis
cursul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din care au citat 
pasajele cele mai semnifica
tive.

Ziarul iugoslav „Borba" pu
blică relatarea cuvîntării sub 
titlul „Ceaușescu împotriva a- 
mestecului în treburile interne 

cesta este al treilea motiv pen
tru care consider contribuț-.a 
sa ca deosebit de importantă, 

însemnătatea cuvin tării pre
ședintelui Ceaușescu este de
monstrată și prin largul său 
ecou în sinul Adunări: Gene
rale, dovadă a faptului eâ 
imensa majoritate a statelor 
membre manifestă $ent:mente 
de apreciere și admirație fată 
de politica externă a Româ
niei. față de activitatea per
sonală a președintelui Nmiae 
Ceaușescu pe tărimul vieții in
ternaționale*

DR. K. A. BUSI A — pnvd 
ministru al Republicii Ghcna :

_Am remarcat cu mult in
teres in cuvintarea președinte
lui Ceaușescu o preocupare 
sinceră față de problemele 
păcii, dezarmării, progresului. 
Asupra acestor mari teme ale 
vieții internaționale mi-am 
concentrat și eu atenția in 
cuvintarea pe care am rostit-o. 
îmi este plăcut să constat că 
dorința noastră de a întreține 
relații bune cu alte țări, de a 
îmbunătăți in general atmos
fera internațională este și do- 

ale altora*. Președintele 
Nicolae Ceaușescu. relevă zia
rul, a chemat prin cuvântul său 
la o rezolvare a problemelor 
litigioase existente in lume 
prin negocieri pașnice, ia așe
zarea la baza- relațiilor dintre 
țăTi a principiilor respectului 
reciproc, independenței națio
nale, suveranității și neames
tecului în treburile interne.. 
Președintele român a cerut să 
se pună capăt politicii de a- 
mestec în treburile interne ale 
altor țări.

Relatări ample despre cu- 
vîntare publică, sub titlul 
„Ceaușescu: suprimarea blocu
rilor militare ar influența po
zitiv dezarmarea*, și ziarul 
„Politika".

-Ceaușescu se pronunță la 
Adunarea OJT.U. pentru o 
Europă — ..zonă de pace* — 
sub acest titlu ziarul italian 
„L’Unita" publică largi extra
se din cuvintarea rostită de 
președintele Consiliului de Stat 
al României la sesiunea jubi
liară a Organizației Națiuni
lor Unite. La Adunarea Gene
rală a O5.U. subliniază zia
rul, președintele român. 
Nicolae Ceaușescu. s-a pro
nunțat pentru lichidarea blo
curilor militare și transforma
rea Europei intr-o zonă de 
pace și colaborare. în acest 
context, toate statele ar tre
bui să recunoască Republica 
Democrată Germană ți să asi
gure participarea ei Ia proble
mele politice internaționale, 
inclusiv rele ale OJR.U. Pre
ședintele Ceaușescu a spus, de 
asemenea, că o conferință pan- 
eumneană este de o impor
tanță deosebită pentru soluțio
narea problemelor nerezolva
te de pe continentul nostru.

Ziarele japoneze de astăzi au 
și ele în centrul atentei cu
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la OJR.U. -The Ja
pan Times* consacră relatării 
rubrica rezervată de obicei co
mentariului 1a zL aflată pe pri
ma pagină. Președintele 
Ceaușescu. arată ziarul, a ce
rut luni să se pună capăt a- 
mesteculu! străin în afacerile 
statelor suverane. _Nu se mai 
poate admite. sub nici o for
mă. dominația unui stat de că
tre altul*, a spus eL în același 
timp, președintele român a ce
rut retragerea trupelor ame
ricane din Vietnam și Coreea 
și a sprijinit propunerile de 
pace ale Frontului Național de 
Eliberare. Ziarul menționează, 
de asemenea, aprecierile șefu
lui statului român cu privire 
la situația din Orientul Apro
piat.

Ziarul pune în evidență fap
tul că președintele României a 
cerut totodată recunoașterea 
R. D. Germane și admiterea 
ambelor state germane în 
O*N.U„ s-a pronunțat pentru 
convocarea unei conferințe 
pentru securitatea Europei și 
pentru recunoașterea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chine
ze în O.N.U.

La rîndul său. ..The Dabș 
Yomiuri" publică, tot pe prima 
pagină, o amplă relatare în 
care arată că președintele 
României a cerut desființarea 
tuturor blocurilor militare și 
transformarea Europei într-o 
zonă a păcii și cooperării. în 
această direcție, președintele 
Ceaușescu a cerut eliminarea 
rămășițelor celui de-al doilea 

rînța Românie P: 
Ceaușescu a exprim 
gător vederile sale 
probleme*.

DR ISMAIL KN DATO 
ABDUL RAHMAN — 
mier.l Mateyiriei :

Nicolae Cea'jșesc-j o eoosăder 
excelentă, favorabilă u cârti 
unui climat de pace mtemapo- 
nală Nri apreciem foarte mult 
faptul că domnia sa a m.t la 
sesiunea jubtEară a Orga- ra
ției Națiunilor Unite «: tâ am 
putut cunoaște astfel, din xtsxâ 
directă, polttca externă a 
României. M-am battmat râ 
mart: seara am arm orijejui 
ie a-1 cunoaște personal pe 
președintele Ceausesm îs 
cursul me: rerepțm M-au sso- 

său prietenesc de a ddsrma.
Știm că România traces»*- 

ză o politică de prieeeste ea 

acest lucru cu «rit mai mult 
cu ctt și Malayeri*. doeerte <3 
lărgească cercul țârilor prie
tene. Actual ii noștri urim-mî- 
nistru a vizitat țara dumnea
voastră ți mi-a spt» *ă a fooe 
impresionat de personalitatea 
președintelui Ceaușescu. Pri-

vîns că există posibilități de 
dezvoltare a reiațillcr intre 
țările noastre, in special la do
meniu! economic. Noul gr eru 
al Maiayezăe- dorește să ex
tindă rriaț::!e ca cit mal multe

război mondial încetarea răz- 
botuhii rece șî recunoaște
rea inytoiabCriății frontiere
lor existente.

Ccridiamii suedez „Sveas- 
ka Dagbladet* pnhfiri o 
relatare in care smt cuprinse 
o serie de pasaje mpertante 
ale cuvîntării. Presedzntel» 
României, relevă prtntre altele 
ziarul, a declara: că „nn se 
mai poate admite relaș ie ea. 
sub nici o formă, a dnraira- 
ției unui stat de către altul*.

Sub trilul Narium'.e
Unite România se pmmzntă 
împotriva biocurfigr miEtare*. 
ziarul elvețian .Joaraal de Ge
neve* infermează că seini sta
tului român a adresa*, in dis
cursul său. un apel la dezar
marea nurleară. mențior. ud 
necesitate? ca Creziteta! de de
zarmare de la Genera să po
rnească msărânaiea de a ac
ționa efectiv, cu reală răspun
dere. pentru realmarea spopc- 
lui în rirtutea căruia a fost 
creat*.

Ziarul .GanSie de Laa- 
«aane* publică o secte de ex
trase printre tare pasajul in 
care se relevă existența in 
Europa a unor eoodîțiî favura- 
bCe pentru transformarea con
tinentului într-o zacă a păed 
ți cooperăm.

Agenția tHegzafieă efve- 
țiaaâ citează părțile din cu- 
vintare in care se arată că 
România fși propune să de
pună 1- mm*:ure eforturi 
susținute penri a amplificarea 
pctențialuiui ei eccnomrc și 
înflorirea multilaterală a vie
ții sociale. Agenția relevă, de

Prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, întregul popor

roman și-a rostit la inalta tribună a O.N.U. idealurile

pentru care militează cu fermitate și consecventă
(Umere di.-. ș«g. J)

lasind această înaltă trifatmă 
internațională. conducătorul 
partidului nostru va pune cu 
act, dar cu fermiate cele 
mai stringente probleme ale 
contemporaneității. ȘL ascul- 
tindu-1, m-am convins încă o 
dată că tot ceea ce privește li
niștea și pacea lumii, fericirea 
și bunăstarea oamenilor de 
pretutindeni îi este foarte a- 
proape tovarășului Ceaușescu. 
fac parte intrinsecă din țelu
rile nobile care-i călăuzesc în
treaga activimte.

Ca om legat prin profesie 
nemijlocit de aspirațiile tine
retului mărturisesc că am 
fost profund impresionat de a- 
precierile calde, generoase, de 
înțelepciunea cu care a fixat 
tovarășul Ceaușescu locul pe 
care trebuie să-l ocupe tinere
tul în evoluția lumii de azi. 
M-am gîndit la generația tî- 
nără a tării noastre căreia îi 
sînt deschise toate drumurile, 
care este antrenată la perfec
ționarea continuă a societății 
noastre. Ia clădirea civilizației 
socialiste

Este foarte greu să exprimi 
în cîteva rînduri sentimentele 
pe care le-a trezit în fiecare 
dintre noi. ampla cuvîntare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Ea exprimă interesele poporu

lui nostru și exprimă totodată

AMâASADOtL. CARLOS 
OCTIZ DC ROSAS .ap.

te ONU. ee-
ligaaiai Aryeattee te • 25-q »»-

^Acordăm o mare impor
tantă d^rursclni restri de dl. 
N.coiae Ceaușescu. președen- 
te> Romfcrieu care a afrmsn 
în fața tuturor țârilor memor» 
ale ONU peltica externă a 
târd sale. Cmstatăm ea saris- 
facrie și cu această ocazie 
coerența arientâr.: remâ-jestu 
rabtatra petmriprijar pe care 
ea se narează. Țin să deciir 
tâ patuțea externă a .Argenti
ne: cocaride in prcbirmele 
fundamentale ale riețri utter- 
■ațtenai* ca cea exprimedă de 
presecuttele Rumă-y. în e- 
sență. această paririe iriseam- 
nâ respectul față de suverani
tatea țărilor, ronvietu-rea na- 
' ~^r în înțelegere ți armo-
tue. exrijderea deserim-mări- 
lor legase de caracterul regi- 
•—,-hr soma-’pclrGc. dorința 
ne a menține pacea și secu
ritatea  ——a--.—j'i

Coosaderăm că punctele 
susritut* de dl. Nicoiae 
Ceauțesrx b fața Adunării 
Generale a OlN_U„ «cKlri» 
baza pentru o mat bună înțe
legere intre popoare șt gu
verne*.

asemmea importanta pe tara 
R-r-ăma ea stat srcălist. o 
acer dă rz-Labcrări: șî cooperă
ri ca celelalte state soccal^te

șt tejerucunea au redat extra
se ample din cuvintarea tova-

OJT U. Pri rxrpalele cotidiene 
au erideepat, in special, acea 
parte a e-uvmtăr.i șefului sta
tului rv-măt care se referă la 
zeces-tatea întăririi rolului 
Organizației Națiunilor Unite. 
pr-muB $ la principiile po- 
_t:.m externe a României. :n-

Alrxander Gabriel, redactor 
»ef al agenper de presă Trans- 
raduc. a declarat următoarele 
după ce l-a ascultat pe șeful 
statubri român : „Discursul 
rostit in fața Adunării Gene
ral* de președintele Ceaușescu 
reprezintă o însemnată con
tribuție. clară și echitabilă, a- 
dusâ glndrrii internaționale, 
în această perioadă de mari 
cnnfuzu intre interesele națio
nale și internaționale, preșe- 
dmtele Ramăm ei a Scut în 
fața celor 127 de state mem
bre o expunere lucidă privind 
modul tn care politica interni 
șî cea externă pot fi coordo
nate cu precizie prin respec
tarea intereselor statelor mari 
și mia. -Indiferent de sistemul 
tor social pc'dtic, pe baza unei 
depline egalități între ele".

grija și veghea pentru desti
nele întregi: omeniri. Iar a- 
ceasta este caracte-lstic ma
rilor conducători politici.

Prof. «mv. dr. GHEORGHE 
BILTEANU, rectorul Institutului 
agronomic „N. Bălcescu"

Am ascultat cu mult inte
res cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Aduna
rea Generală a Națiunilor Uni
te șL ca cetățean al Româ
niei, ca om. mă simt îndem
nat să-mi exprim deopotrivă 
bucuria și mindria pentru 
acest magistral document.

Se regăsește în această cu- 
vîntare, care a abordat stră
lucit principalele probleme ce 
confruntă astăzi omenirea, în
treaga înțelepciune și clarvi
ziune a politicii statului nos
tru, politică care ne-a învred
nicit țara și conducătorii 
noștri cu un binecunoscut 
prestigiu pe toate meridiane
le globulut O dovadă a aces
tei clarviziuni este. în impre
sionanta bogăție de idei a Cu
vîntării, și convingătoarea de
monstrație privind interdepen
dența dintre pacea și securita
tea generală și progresul fie
cărei națiuni în parte, inter
dependență care, uniîid inte
resele tuturor popoarelor, im
pune, așa cum a arătat con

VIBRANTĂ PLEDOARIE
PENTRU VIITORUL

UMANITĂ ȚII

emoKvte la orzanisme 
de ‘die mondială, lala area 
loti toate tcaunele ocupate. 
A«» trătt fi de data acearta 
cu toța aceleați momente de 
vrtitiacție pe care le-am cu- 
norcut peste tot aici în Ame
rica. în ultimele 10 zile, în
cepând cu sosirea tovarășului 
Ceaușescu pe aeroportul Ken
nedy și culmirund cu urca
rea sa la tribuna Națiunilor 
Vnite. Spiritul realist, abor
darea deschisă, frontală atît 
a ceea ce au însemnat pozitiv 
cei 25 de ani care s-au scurs 
de la înființarea O.N.U. în 
ciefa popoarelor ca și exame
nul lucid al nereușitelor, de
finirea schimbărilor petrecute 
în lume, a direcțiilor spre 
care țara noastră crede că 
trebuie să-și îndrepte O.N.U. 
atenția în viitor, au cucerit 
adeziunea imediată a audito
riului. Stăteam în sală și ur
măream reacția diferitelor 
delegații de la cele iile ma
rilor puteri pînă la acelea ale 
popoarelor cel mai recent eli
berate de colonialism, dele
gații ale unor țări angajate 
în conflictul din Orientul A- 
propiat sau altele situate de
parte de orice conflicte ar
mate. și-mi dădeam seama că
reacția era deosebit de pozi
tivă, recunoaștere a echilibru
lui și rațiunii conținute în cu-

ducătorul statului nostru, ca 
o necesitate din cele mai im
perioase pentru viitorul încer
catului nostru continent, al în
tregi: lumi, realizarea secu
rității europene, a unui climat 
de înțelegere și colaborare în
tre toate statele.

Cu atît mai puternică și 
convingătoare apare această 
demonstrație cu cît, în spri
jinul eL sînt aduse argumente 
practice, însăși politica țării 
noastre, acțiunile statului nos
tru, care se înscriu în totali
tate. cu fermitate și consec
vență, în direcția rezolvării 
acestor deziderate majore ale 
zilelor noastre. Și dacă îndem
nul la rațiune exprimat luni 
la înalta tribună a O.N.U., în
trunește nu numai profunda 
noastră adeziune, ci se bucu
ră de atenție și apreciere în 
toată lumea este, pentru că, a 
venit din partea unui condu
cător de stat care a dovedit 
și dovedește în permanență că 
știe să poarte cu cinste pe 
umerii săi nu numai răspun
derea pentru destinele patriei 
sale, ci și pe aceea de militant 
activ și permanent al cauzei 
păcii și progresului întregii 
umanități.

ALEXANDRU LAKATOS, strun
gar la Uzina „Tehnofrig"- Cluj ■ 

ciruarea țefulsu statului nos
tru. Apare ca firesc, deci, 
faptul că imediat ce tovară- 
pd Nicolae Ceaușescu a 
coborât de la tribună în a- 
plauzele generale, comenta-- 
t'-ul uneia dintre cele mai 
importante agenții de presă 
internaționale, care se afla 
tlcturi de noi, ziariștii ro- 
mini, rostea cu voce tare cu
vinte de apreciere la adresa 
jnteiizenței politice a pre
ședintelui Ceaușescu", la mo
dul foarte potrivit. absolut 
necesar de a privi rolul 
O3>.U. pe arena mondială. 
U« moment revelator: îm
preună cu «n coleg l-am a- 
bordat in pauză pe președin
tele Makarios al Ciprului. 
Ne-a vorbit cu prietenie, de- 
darindu-se dmnresionat de 
discursul președintelui Româ
niei", pe deplin de acord cu 
poziția foni noastre. Ca dîn- 
sul. așa cum cititorul nostru 
a rezut. s-au exprimat mulți 
alt- șefi de state și guver
ne. miniștri de externe, înal
te personalități, iar dacă ci
tez acest caz este numai pen
tru că personalitatea la care 
m-am referit a fost prima cu 
ca-e am intrat în legătură.

Astfel de momente au fost 
multe. Presa a reprodus și va 
reproduce, în continuare, pe 
larg aprecierile unor oameni 
de seamă, iar cititorul, par
curgând cuvintarea tovarășu
lui Ceaușescu a reușit, desi
gur. să găsească el însuși ra
țiunile pe care ea le are. Aș 
vrea, pentru, cititorul „Scîn- 
teii tineretului", să mă opresc 
asupra unui singur punct • a- 
cela în care tovarășul 
Ceaușescu s-a referit, la rolul 
tineretului în lumea contem
porană. Domnia sa pune pre
zența tineretului în strînsă 
legătură cu unul dintre sco
purile primordiale ale comu
nității umane, acela de a ve
ghea ca niciodată cuceririle 
dohîndite de om să nu fie 
utilizate în slujba distrugerii 
civilizației, ci dimpotrivă, în 
slujba ameliorării condițiilor 
de viață ale locuitorilor pla
netei noastre. Aceasta este, 
desigur, problema cheie a 
viitoarelor societăți umane, 
spunea tovarășul Ceaușescu 
în Adunarea Generală a 
O.N.U. și ea interesează în 
cel mai înalt grad popoarele, 
îndeosebi tînăra generație.

,Nu rețin dacă vreun alt 
șef de delegație a mai adus 
în discuție, în actuala sesiune 
jubiliară, problema tineretu
lui ca pe una din probleme

Am stat în fața televizoru
lui, asemeni atîtor milioane 
de oameni și am urmărit cu
vintarea președintelui sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la înalta tribună a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Cunoaștem fiecare dintre noi 
acum ce cuprinde, probleme
le de mare însemnătate pe 
care cel mai iubit fiu al po
porului nostru a ținut să le 
rostească la împlinirea unui 
sfert de secol de existență al 
acestui înalt for internațional. 
Ne-a rămas întipărit în min
te pentru că discursul său a 
fost izvorît din gîndurile, din 
inimile noastre, ale tuturor 
românilor și a exprimat în
tocmai ceea ce simțim, ceea ce 
afirmăm și susținem prin în
treaga noastră atitudine.

Oprindu-se asupra uneia 
din cele mai arzătoare pro
bleme ale lumii contem
porane, dezarmarea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ținut să 
insiste asupra necesității „ca 
Organizația Națiunilor Unite, 
ca toate statele să acționeze cu 
cea mai mare fermitate pentru 
înfăptuirea dezarmării genera
le și în primul rînd a celei 
nuclșare". Și noi, ca și multe 
alte popoare, trăim in pace, îi 
cunoaștem și îi simțim din plin 
binefacerile. Dar sînt încă 
locuri pe glob lovite de bom
be, omenirii i se distrug, în 

le care marchează esențialele 
caracteristici ale societății 
contemporane. Rapt este că 
prin cuvintarea șefului statu
lui român — lucru reținut și 
subliniat în numeroasele e- 
couri — poziția tinerei gene
rații care dorește să benefi
cieze de fructele civilizației 
într-o societate lipsită de 
spectrul războaielor, a fost 
excelent susținută, de la înal
ta tribună pledîndu-se ca ti
neretului, Națiunile Unite 
să-i acorde condiții de parti
cipare mai activă la viața so
cială, pentru ca să-și poată 
consacra energia perfecționă
rii societății umane, adică a- 
celor înalte țeluri pentru care 
a fost creată O.N.U.

De altfel, întreaga cuvînta- 
-e. așa cum apreciau ziariștii 
prezenți, în spațiile rezerva
te presei din marea sală a A- 
dunării Generale, este un mo
del de clarviziune și realism, 
o sinteză a examenului știin
țific al datelor pe care le o- 
feră complexa situație mon
dială, a perspectivelor în care 
trebuie să lucreze O.N.U.

în răstimpul care a trecut 
de la rostirea importantei cu- 
vîntări aici, la Neto York, 
continuă comentariile asupra 
poziției României exprimate 
de președintele Ceaușescu. 
Tot în acest răstimp progra
mul șefului statului nostru, a 
jost mult îmbogățit cu o serie 
d“ vizite de cunoaștere. Ieri 
la Detroit l-am însoțit 
îndeaproape pe tovarășul 
Ceaușescu, în halele uzinelor 
Kord, am ascultat convorbiri
le pe care domnia sa le-a 
purtat cu specialiștii acestui 
mare centru al automobilelor, 
ca și prin organizarea unor 
vizite și contacte cu șefi de 
state și guverne, cu persona
lități. Este un program care 
reflectă fidel poziția activă a 
țării noastre de dezvoltare a 
condițiilor interne materiale 
și spirituale ale poporului 
nostru, cunoașterea celor mai 
bune realizări mondiale în di
ferite domenii de activitate, 
de lărgire a relațiilor cu di
feritele națiuni, adică de sta
bilire a acelui climat care să 
favorizeze scopurile principa
le ale organizației mondiale, 
cu sediul la New York, în 
spiritul declarației înseși a 
președintelui Ceaușescu, care 
afirma, de la tribuna O.N.U., 
ca dezideratul nr. 1 al aces
tei instituții de prestigiu, să 
fie o lume a unor națiuni 
într-adevăr unite.

New York 21 octombrie 1970

continuare, mari valori mate
riale și spirituale, cursa înar
mărilor avînd efecte negative 
asupra progresului economic 
și social pentru și mai multe 
popoare. Pericolul ce-1 repre
zintă cursa înarmărilor pentru 
soarta lumii este în creștere. 
Și atîta timp cît cursa înar
mărilor va continua, pacea va 
fi mereu în pericol. în întrea
ga sa politică, statul nostru se 
pronunță cu hotărîre pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru 
instituirea unui climat de 
pace în lumea întreagă. „Tre
buie să spunem NU cursei 
înarmărilor, NU armelor nu
cleare !“ au fost cuvintele pre
ședintelui statului nostru, la 
sesiunea jubiliară a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite. Cum altfel s-ar 
fi putut spune, mai limpede și 
mai răspicat cu privire la im
perativul adoptării unor solu
ții neîntîrziate, de mare efi
ciență în această problemă 
care interesează în cel mai 
înalt grad popoarele, decît așa 
cum se exprima tovarășul 
Ceaușescu : „Este. în sfîrșit, 
timpul să sc treacă de la vor
be la fapte, de la discuții la 
măsuri concrete în direcția 
dezarmării".

ILIE BUZATU, țăran coopera 
tor Io C.A.P. Radovan, județul 
Dolj
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/ha este, dar
nu peste tot

răspunde VIOLETA POPESCU
de la Teatrul Național din lăți

spune CARMEN GALLIN
de la Teatrul Național din Cluj

curge 
miere.

vîrstnice, ci 
(chiar făcînd

tentat Bucu-

— Cum ai reușit, Carmen 
GaEfn, să transformi cei trei 
ani de la absolvire, în trei ani 
de succese ? Care e secretul ? 
Sau e o chestiune de noroc, 
cum spun mulți colegi al tăi ?

— Secret ? Nu e nici unul. 
Și, nu cred nici în noroc. Cînd 
afn terminat aveam —• mă fe
licitau toți! — marea șansă, 
hai să-i zicem noroc !, de a 
rămîne în București, Ia tele
viziune. Am refuzat fără să 
stau pe gînduri. Voiam să fac 
teatru, nu să mă joc de-a tea
trul în coada unei trupe bucu- 
reștene, consolîndu-mă cu vi
sul că va veni ziua cînd cine
va mă va remarca... „ce scenic 
duc tava !“. Și dacă e vorba 
de noroc, am convingerea că 
mi l-am făcut cu mina mea, 
mergînd la Piatra Neamț. 
Pentru că efectiv, am nime
rit-o bine. Am jucat mult. Și, 
iar repet cuvîntul, noroc pen
tru mine este că am lucrat cu 
foarte buni regizori (Co jar, 
Penciulescu, Andrei Șerban). 
Tot ce am făcut le datorez 
lor ; este esențială, pentru un 
actor tînăr munca cu persona
lități regizorale.

— Că ai reușit să te impui, 
în acești trei ani, o știm cel 
puțin din „Omul cel bun din 
Sîciuan" și „Woyczek".

— în aceste spectacole 
m-am întâlnit cu mult visata 
platformă a realizării, cu pun
tea spre maturitate. N-aș spu
ne că m-am liniștit, cufundată 
în laurii satisfacției. Poate că 
acum, aș fi mai bine în rol, 
oricum le-aș juca necontenit, 
așteptând, tot necontenit, încă 
astfel de roluri.

— în altă parte, decît la 
Piatra Neamț, ai fi reușit ?

— Poate doar într-o atmos
feră identică.

— Atunci, de ce ai plecat 
din Piatra Neamț, venind la 
Cluj?

— Cred că ar trebui să răs
pund întîi de ce am rămas 
trei ani .pentru că atunci cînd 
am ajuns eu acolo, teatrul din 
Piatra Neamț nu mai era în 
voga răsunătoare de la în
ceput. Și, oricum, nu 
acolo numai lapte și
Importantă însă era atmosfe
ra. i-aș zice, de cantonament, 
într-un fel asemănătoare cu 
cea a unor sportivi în vederea 
competiției. Competiția era: 
înălțarea prestigiului teatrului 
la nivelul inițial (și toți ne 
uneam pentru acest scop) și, 
în același timp, lansarea fie
căruia dintre noi. Stăteam în 
teatru toată ziua, nimeni nu 
refuza un rol, indiferent de 
întindere sau importanță, se 
lucra permanent, cu scurte 
pauze pentru somn, continuam 
Institutul într-un fel de prac
tică la obiect, față-n față cu 
marele și cel mai divers pu
blic. Teatrul era absolut sin
gura preocupare. Am plecat, 
pentru că am ajuns la un sta
diu cînd trebuia să învăț me
seria furînd de la marii maeș
tri', să joc alături de ei. Aco
lo eram toți la fel de tineri, 
cu aceeași experiență. Eram 
parteneri egali. Și vine o vre
me cînd trebuie să aștepți să 
ajungi în cabina de lingă sce
nă. încă departe, cînd nu mai 
joci personaje 
joci pe vîrstă 
compoziție).

— Nu te-a 
reștiul ?

— Dacă m-ar fi chemat un 
teatru bucureștean poate da. 
Am plecat de la Piatra che
mată la Naționalul clujean, 
oferindu-mi-se o perspectivă 
clară de roluri.

— Și dacă aceste roluri nu 
le vei juca în prima stagiune 
la Cluj ? Vei pleca ? Nu te vei 
simți cumva neîndreptățită, 
într-un fel înșelată în aștep
tări?

— Bine, dar spunînd per
spectivă de roluri, nu m-am 
referit la prima stagiune. Mă 
opun categoric schimbării lo
cului din teatru în teatru, 
doar-doar „schimbînd locul, să 
se schimbe și norocul". Bucu- 
reștiul nu mă interesează. Să 
nu mă crezi ipocrită, — nu 
sînt ! — se face, în provincie, 
un teatru mult mai interesant. 
Nu doresc decît un singur rol 
mare pe stagiune. Și știu că-1 
voi avea, privind la evoluția 
sigură a Melaniei Ursu, a lui 
Mottoi, a Irinei Mazanidis. 
Vlad Mugur are o deviză pe 
care n-a trădat-o niciodată: 
„un actor tînăr trebuie să în
ceapă cu roluri mari". Dacă 
pierzi ocazia, atunci cînd ești 
la apogeul entuziasmului, te 
inhibi, pierzi startul. La Bucu
rești intri printre alții, peste 
mină, te pierzi. Chiar venind 
cu o zestre importantă de la 
Piatra Neamț. Aici, pentru a- 
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ceas ti zestre am fost chemată, 
și tot ea, mă obligă. în fața 
colegilor, în fața publicului, 
un public formidabil, exigent, 
cu ținută.

— .Ai vreo dorință ?
— Nu să fac film, cum ar fi 

Ia modă să răspund. Aș vrea 
să conving, nu știu pe cine. că 
n-ar fi rău ca cele mai bune 
spectacole de teatru (din 
București sau din provincie; 
să fie filmate. Mă doare cînd 
mă gîndesc că spectacole ea 
„Arden", „Omul cel bun*. 
„Woyczek* jucate cel mult 2 
luni, s-au pierdut pentru mulți 
spectatori, trupa s-a răspmdh. 
Și e nevoie de ele, chiar și 
numai pentru studenții de la 
teatru, ca să învețe ce Înseam
nă ucenicia în teatrul profe
sionist.

PRO ȘI CONTRA

„NECONCORDANTA"
Despre masa rotundă, pe 

tema „Tendințe ți orientări in- 
lirica românească actuală", or
ganizată de revista „Cronica* în 
cadrul Festivalului de poezie 
„Mihai Eminescu* ne informea
ză chiar revista ieșeană mai sus- 
numită. primr-an grupaj de o- 
pțnii ale câtorva partripanp la 
discuții, opinii prefațate într-o 
prezentare amănunțită, pobtica- 
tă în fruntea paginii a 2-a a nu
mărului 42, simbâtă 17 octom
brie 1970. Numai că între cele 
anunțate în prezentare și ringu
rile publicate sub semnătura 
unora dintre poeții prezenți la 
discuție există nec oocordanțe e- 
sențiale. „N. Țațomir — sinteto 
informați — a surprins astfel 
starea de efervescență a lirîm 
tinere, aflată în etapa reafirmă
rii mijloaceîor de exprimare*. 
Iată cîteva citate din interven
ția lui N. Tațomir: „Iau curta
tul. Cuvîntul ți Necurîntat. God 
Save the word! Cele trei căi 
prin care cuvisăul poate semni
fica sînt după, Ezra Pound, pha- 
nopoeia. melopoeta ți lagopoeta. 
adică, respectiv proiecția unei 
icoane vizuale in imaginația ci
titorului. sonorizarea încărcătu
rii cuvintului șî utilizarea unui 
grup de cuvinte pentru obține
rea aceluiași efect*. .Jocul dra-

Omisiunile
lexiconului

Indiscutabil, lexicografia ro
mânească, în general, și istoria 
muzicii românești, în special, a 
dobîndit prin noul lexicon al 
lui Viorel Cosma „Muzicieni 
români" un instrument de lucru, 
un volum esențial pentru dez
voltarea muzicologiei.

Cuprinzind o vastă cantitate 
de „fișe biografice" — rod al 
unei excepționale activități ar- 
hivistice —, noul lexicon al lui 
Viorel Cosma oferă, intr-un im
punător volum de 500 de pagini, 
suma datelor capabile să pre
zinte statistic evoluția artei mu
zicale românești, elementele de 
bază ale unei rîvnite enciclope
dii muzicale.

Ca orice alt volum lexico
grafic, noua carte a lui V. Cos
ma nu-și propune o prezentare 
selectivă a valorilor, ci cuprin
de majoritatea numelor care au 
ilustrat componistica, muzicolo
gia și critica 
nească.

Inexplicabilă 
mai de aceea 
lexicon a unor nume

muzicală româ-

ni se pare toc- 
lipsa din acest

I. SAVA

De pe terasa Castelului Bran
Foto : N. SCARLET

Absolvind în 1964. conside
rată fiind un ..virf* al promo
ției, Violeta Popescu a rămas 

’ului ie
și tuîn- 

colecti-

„stator-

credincioasă Naționa 
șean timp de 6 ani. 
du-se in prim planai 
vului actoricesc.

— Concluzia acestei 
nicii ieșene" ar fi. că ești mul
țumită. că ți-ai împlinit aici 
• parte din năzuințele inter
pretative — cite se pot împlini, 
desigur, in 6 ani.

— N-aț patea spune. Și să 
ști că nu vreau să mă situez 
cu tot dinadinsul, printre cei 
veșnic nemulțumiți că așa e 
la modă. Am jucat câteva ro
luri dragi și de importanță 
(Nina în „Pescărușul". Casan- 
dra in „Troienele*. Cortna a 
lui Sebastian*. Lăda In «Sctiin- 
pul meu Marut*). Dar nu pot 
spune că am avut satisfacții 
pentru că spectacolele s-au 
jucat foarte puțin, au murit 
:rr,fxt:at dopa naștere, inexpli- 
cabiL pentru că aveau succes. 
Am senzația că nu le-am fă
cut eu. au fost lucrate in gra
bă. superficial 13 săpcăr/-; la 
..Pescărușul* și cu o refmare 
tânără, nu pare neserios ? h 
Cel mai trist lucru este că 

DORIN

analiză a ac-cea mai obiectivă 
tivității lor cantitative și cali
tative, ar fi fost necesar să fie 
trecute și în acest atît de larg 
dicționar muzicografic în care 
au intrat și muzicienii cu o fișă 
foarte redusă și nesemnificativă 
de lucrări.

Răspunsul la o asemenea ne
dumerire ni l-a adus chiar au
torul lexiconului care, intr-un 
interviu publicat recent în pa
ginile „Informației Bucureștiu- 
lui“ declara : „Întocmirea listei 
numelor propriu-zise nu mi-a 
aparținut (!)...“. Și, mai depar
te : „Aici este o problemă de 
concepție - și de metodă : unii 
privesc lucrările lexicografice 
de pe poziții administrative (de 
exemplu să fie membri ai Uniu
nii Compozitorilor), unii soco
tesc că unicul sistem de inclu
dere este contribuția muzicia
nului respectiv...".

Răspunsul acesta a adăugat, 
bineînțeles, și alte nedumeriri 
întrebărilor noastre...

n-am apucat încă să joc în 
spectacole regizate de mari re
gizori. Era ți este marea mea 
dorință. Un actor cinstit nu 
poate să răspundă la întrebări 
ca: ..Ești mulțumit ? Ce
speri ? Ce aștepți ? Ce planuri 
ai ?* Cel puțin în majoritatea 
teatrelor din țară. Nimic nu 
depinde de actor. Degeaba 
spun de regizori, de roluri mari, 
că fac lucruri neinteresante. 
Cei care ar trebui să răspundă 
ar fi directorii, regizorii. Fără 
regizori de valoare, actorii se 
obișnuiesc să facă lucrurile 
singuri, să intre în rutină. Și 
in acest an se pare că vom 
aștepta, iar. un regizor care 
_va avea timp* pentru Iași și 
desigur timp puțin.

E foarte dificil să spui că 
dorești un anume rol. cînd nu 
știi nici măcar ce vet juca în 
acest am A, ba da. joc un rol 
de ingenuă in „Chiajna* de 
Ion Loca. Din păcate actorul 
depinde de foarte mulți fac
tori subiectivi, e grav că 
ajunge să se simtă de pomană, 
spectacolele juxnndu-se foarte 
puțin, nu au ecou în public 
'.-Iertarea* s-a jucat de 5 ori, 
„Troienele* de 9 ori). Și așa 
se pierde publicul. S-a încer
cat ceva cu Studioul Tânăru
lui Regizor. Inițiativă frumoa
sa, jare s-a pierdut în banali
tățile unor texte alese. în con- 
ă.t. '» aegriBritoarc otatte ti
nerilor regîzorl

— Nn prea ești optimistă în 
plaacri.

- Cum pot să fiu ? Aici, 
joci ari nu joci, e cam 

<asi lucru. Și aș vrea să se 
afle odată că sntem, !a Na
tional ui ieșean, o garnitură de 
tineri pe care ne interesează 
in primul rmd eum jucăm, ee 
jucăm șt nn rit jucăm.

n
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facă o imagi-
cu privire la

Oră m laboratorul de fizică al Liceului din Olteni, județul Teleorman
Foto : P. TÎNJALĂ

Instruirea practică in școala generală
(Urmare din pag. 1) 

preprofesionalizarea înseamnă, de 
țapi, profesionalizare, elevii cla
selor a X-a fiind încă de pe acum 
în măsură să lucreze în ateliere 
mecanice san de tîmplărie. Ase
menea preocupări au în vedere 
asigurarea unor cadre calificate 
din rindul elevilor școlii generale, 
fără a mai apela la alte formule 
de calificare prin școli postgene- 
rale. „în acest sens — argumen
tează Femand Chirea, inspector 
școlar general — pornind de la 
faptul că în multe școli generale 
există tradiții pentru pregătirea 
practică a elevilor, am considerat 
că putem asigura o bună însuși
re a unor meserii ca: lăcătuș- 
mecanic, tîmplar de mobilă, 
sculptor în lemn, croitor etc., ast
fel încât majoritatea absolvenților 
clasei a X-a să poată fi încadrați 
direct în producție în ateliere ale 
industriei locale. De asemenea, 
pentru elevii de la sate am stabi
lit, de comun acord, cu unitățile 
I.M.A., I.A.S. și C.A.P., efec
tuarea practicii în sectoarele de 
legumicultura și zootehnie, ur- 
mînd ca, în funcție de preferințe, 
aceștia, la absolvirea școlii, să lu
creze în comuna lor“.

Pentru o pregătire temeinică a 
elevilor școlii generale în vederea 
însușirii unor meserii specifice 
localității sau pentru care există 
tradiții, atelierele-școală înseam
nă, de fapt, totul. Aici, îndrumați 
încă din clasa a V-a de profeso- 
rii-instructori, elevii se deprind 
cu munca independentă, organi
zată încît interesul lor pentru o 
anumită profesie dobîndește pe 
parcurs stabilitate și finalitate 
practică. Atelierul de tîmplărie al 
școlii generale de 10 ani nr. 1 
din Tumu-Măgurele este în plină

I
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ION BRAD

de mesteceni
Poezia lui Ion Brad nu este 

un profund și răscolitor cîntec 
de orgă așa cum putem orede 
judecind după titlul acestui vo
lum ci, atunci cînd poetul știe 
să-și asculte muzica interioa
ră, ea ajunge la noi pe cîteva 
instrumente arhaice precum 
fluierul sau frunza. Vrem să 
spunem că Ion Brad, în ciuda 
experienței sale poetice consi
derabile. nutrește’ prejudecata 
că amplitudinea se confundă cu 
sonoritatea instrumentului.
După cite știm nu posibilitățile 
acestuia din urmă creează mu
zica ți din faptul că orga scoa
te un sunet care ne tulbură nu 
rezultă că, automat, orice acord 
emis de tuburile ei devine mu
zică de orgă. Este adevărat că 
același instrument dă o stra
nie amploare compozițiilor scri
se în tonalități minore 'ți acest 
fapt produce un soi de exaltare 
specială. Orga amplifică și cla
rifică o muzică „minoră" și 
confuză, pare că transformă un 
simplu semn căruia nu știm ce 
semnificație să-i dăm în mesaj 
patetic și semnificativ. De ace
ea mulți poeți au apelat la ea 
ta la un simbol însă nu toți au 
rămas ți conștienți de faptul că 
muzica este preexistentă instru
mentului. ..Suflind" pe țevi ei 
au crezut că sunetul de la ce- 

îte extremități va fi muzi
că- în cazul Iui Ion Brad acest 
proces de neadecvare nu e greu 
de ilustrat ți nici n-am fi in
sistat atît dacă poetul n-ar fi 
un autentic cîntăreț al senină
tății interioare, a! bucuriei voa
late de nostalgii și al nostalgii
lor fără obiect, ai valorilor de
corative ale peisajului și. nu in 
ultimul rînd. al sentimentelor 
comune (în înțelesul lor comu
nitar) trezite de vestigii isto-

Seta.
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Fondul sentimental al poetu
lui primește impresii autentice 
de la aspecte delicate ca tre
mur ul frunzei, somnul cernut 
prin trezie, „lacrimile nopții*, 
interiorul cu „pacea nemișcă
rii*, inundația de miresme, in
dia strinaere de mină, răsune
tul pasului. înfiorarea sunetului 
in strună, lumina de lacrimă, 
confuzia de înțeles a ecoului 
sub bolțile pădurii. vedenia 
sizăbunieului „trezia «ub verde 
coviltir". ascultarea tăcută, ușor

activitate. Ce oferă atelierul de 
tîmplărie elevilor claselor a IX-a 
și a X-a ? (aici, majoritatea ele
vilor au îmbrățișat meserii ca 
tîmplar de mobilă, dulgher, 
sculptor in lemn etc.). „Dacă nm 
fi respectat programa de lucrări 
practice pentru clasa a IX-a și a 
X-a — ne spune oarecum nemul
țumit profesorul-instructor — 
n-am fi reușit niciodată să ajun
gem în situația de a vinde in ca
drul expozițiilor organizate o se
rie întreagă de obiecte pentru 
care se cere un înalt grad de 
măiestrie profesională și care ri
valizează cu produsele similare 
executate de cooperativele mește
șugărești din orașul nostru".

La atelierul mecanic al școlii, 
un grup de elevă din clasa a 
X-a, îndrumați de instructorul de 
practică Emil Marina, execută 
diferite lucrări de lăcătușerie, 
avînd la dispoziție unelte și utila
je suficiente. Așadar, pentru elevi 
există condiții de efectuare a lu
crărilor practice chiar în școală. 
Ce condiții li se oferă însă fete
lor ? în toate școlile generale de 
10 ani din județ și-au înființat, 
începînd încă de anul trecut, ate
liere de croitorie, broderie-cusă- 
turi sau au fost amenajate încă
peri speciale pentru învățarea 
menajului. La Școala generală nr. 
2 din Roșiorii de Vede, unde fe
tele reprezintă majoritatea, s-a 
făcut apel la unitățile cooperației 
meșteșugărești pentru a se asigu
ra orele de lucrări practice în 
condiții mult mai bune decît în 
atelierul școlii. în acest fel, dia
logul școală-producție devine un 
mijloc eficient de lucru din care 
nu au de cîștigat decît elevii. Ca 
rezultat al acestui dialog, unele 
întreprinderi de industrie locală 
și cooperative meșteșugărești 
din Tumu-Măgurele și Roșiori au

Orga

W3A

«on b=;^o

adevărata vocație a poe- 
Felal în care se nasc 
realități sufletești ce lasă 
vizibile și mai mult decît

înfrigurată a unor mesaje stin
se ăe mult, „f umegoasele o- 
giinzi" etc. Am numit in acest 
fel și poeziile : Umbra mamei, 
Anotimp incert. Interior vechi, 
Iunie, Retro, Tara, Octombrie, 
Finlanda în care poetul Ion 
Brad este el însuși. Se înțelege 
că nu de amplitudine poate fi 
vorba în acest caz ci de intensi
tate, direcție in care e de ur
mărit 
tulut 
acele 
urme 
notabile în această poezie înte
meiată pe varietatea intensită
ților sentimentale este „decons- 
pirat* in Noapte aibă, aproape 
o didactică analiză pe care poe
tul o întreprinde asupra propri
ei poezii. El pornește de la o 
premisă: „Cum micșorează tim
pul din amintire totul" pe care 
imediat o verifică dir.d cîteva 
exemple : casa părinților este 
nai „scăzută*, fruntea i se lo- 

de pildă, există o 
agricolă de stat 

sectoare zootehnice 
unde elevii, sub

solicitat cit mai multe grupe de 
elevi să efectueze practica în 
unitățile lor. La fel și la școlile 
generale de la sate. La Dragă- 
nești-Vlașca, 
întreprindere 
puternică, cu 
și legumicole 
îndrumarea' specialiștilor de aici, 
dobîndesc deprinderi practice de 
muncă. La fel și în unitățile 
I.M.A. din localitate, unde un 
grup de elevi lucrează în atelie
rul de reparații. Pornind de aici, 
unitățile economice care lucrea
ză cu elevii și-au exprimat dorin
ța ca viitorii absolvenți să fie an
gajați fără a mai apela la formu
la calificării la locul de muncă.

Nu se poate vorbi despre ate
lierele-școală fără a aminti de e- 
forturile de pînă acum, atît ale 
cadrelor didactice, cît și ale elevi
lor pentru autodotarea lor. Am 
avut ocazia să văd și ateliere- 
școală cu tradiție ca, de pildă, 
atelierele de tîmplărie și lăcătu
șerie de la Școala generală nr. 1 
din Turnu-Măgurele. Aici impre
sionează modul în care condu
cerea școlii, profesorii-instructori 
nu scapă nici un prilej pentru a 
completa cu noi unelte și mașini 
atelierele școlii. De pildă, elevii 
și profesorii lor au confecționat, 
în atelierul de tîmplărie, truse 
individuale compuse din rindele, 
unelte de măsurat, vinele, eche
re etc. De asemenea, instructorul 
de practică, Ion Neațu, a con
struit un strung pentru strunjit 
lemnul, unde elevii au executat 
o serie întreagă de obiecte de 
artizanat care au fost prezentate 
spre vînzare în cadrul expozițiilor 
anuale pe care le organizează 
școala.

vește de bolți în „catedrala du
dului", fîntînă nu mai arată 
..miezul pămîntului", pe spina
rea dealurilor unde altă dată se 
bateau uriașii azi e mai la lo
cul ei șeaua de asin. în fine, 
„hățișul luncii" și-a pierdut tai
nele. Dar, se analizează mai 
departe poetul, premisa este a- 
nulată sau contrazisă de com
pensația finală : ceea ce s-a 
micșorat în afară crește înăun
tru („Sub pragul casei, numai 
greerii, greerii / Măresc neliniș
tea nopții din mine, / Albă, ee 
nu poate, nu știe dormi"). Teo
retic vorbind, lirismul ar trebui 
să se nască tocmai din tăierea 
dimensiunilor urieșești ale lu
crurilor, din reducerea unei hi- 
perbolizate geografii sentimen
tale la scara realității. Adică 
din renunțare la amploarea ex
terioară. superficială. în cazul 
citat lirismul prevăzut și anun
țat în premisă nu anare totuși 
în concluzii (la celălalt capăt 
al țevii) din cauza demersului 
prea didactic care, se știe, 
n-are cum face casă bună cu 
prospețimea lirismului. Insă 
Noapte albă este remarcabilă 
din alt punct de vedere : ea 
ne arată un poet perfect con
știent de resursele sale. Cu atît 
mai mult, deci, sînțem nevoiți 
să semnalăm eroarea de ina- 
decvare din celelalte poezii. O 
provocare în termeni bubuitori, 
duri, crispați a fondului senti
mental de care am vorbit, în 
condițiile reducerii dimensiuni
lor „urieșești" (de a cărei nece
sitate poetul însuși pare, cum 
am văzut, convins) nu poate fi 
altfel decît neadecvată. Pregă-

DARIE
NOVĂCBANU

încarce 
fulgere", 
tentativa 
umbrei"

Cu aceeași fervoare 
Ion Brad vrea să-și 
poezia cu „trăsnete și 
Darie Novăceanu face 
inversă : cu „tehnica 
poetul elimină din poezie con
vulsia marilor momente, o go
lește d,e orice conținut prea 
„zbuciumat" năzuind, și izbu
tind de mai multe ori, să cre
eze ceea ce s-ar numi „spaima" 
albă, extatică, din care con
știința obiectului ori a conținu
tului lipsește ca în excelenta 
Oameni la riu: „Nu mai vor
besc. nu mai umblă, nu se mai 
agită. / Stau doar pe țărmul 
acela fără de arbori / Și pri
vesc. / Nu cred, nu le vine să 
creadă / Că acela-i un riu / 
Nu-i nicj un pod, nu-i nici o 
punte, ! Nu se vede nici o pa
săre / Iar țărmul de dincolo e 
mai mult o bănuială / Stau / 
Și banul li se răcește-n mîini...* 
Insă față de ceea ce poate în
semna „tehnica umbrei" se 
vede că adesea poetul lucrează 
în tonuri prea apăsate, el ma
nifestă o siguranță a „tehnicii* 
care îndepărtează orice urmă 
(!) de „umbră" și comportin- 
du-se ca un „specialist" va da 
inevitabil peste necesitatea do
zajului ce sugerează prepararea 
chimică, în retortă, a emoții
lor ; „Nimic nu rezolvă mai 
bine ca umbra / Brusc, / Tran
dafirii devin schelete triste, iar 
muzica / Putrezește lîngă cenu
șa lor. / / Specialiștii-n um
bră-o știu prea bine, / Timpul / 
Cu ea l-au măsurat la început, 
fără greșeală / Umbra funcțio
nând cu de la sine și cu de la 
soare". El imaginează o „poe
zie" pur convențională unde 
iluzia pe care tocmai o între
ține convenția a dispărut, cu o 
lume ce resimte abuzul de ilu
zie, de „poezie", de visare, de 
umbră. Acestea devin chestiuni 
de tehnică, poetul renunță la 
atributele divinatorii devenind 
un simplu tehnician. Dar, para
doxal, după ce îl „compune", 
își manifestă dezacordul față 
de lipsa lui de autenticitate : 
„Ne pierdem, în derivă, pe ist
muri de vocale, / Pe limbi de 
gheață,, pe departe, / Pe unde 
cresc tăceri ovale, / Și, fără 
flori, miroase-a moarte. / / Și 
nU mai e nimic. Doar cîte-o 
stea / Prinsă de cer, așa, ca 
pe cearșafuri / O umbră sin
gură. Iar jos, pe undeva. / Ling
viști bătrîni încurcă epitafuri". 
După ce, spirit neîncrezător în 
poezie, îi divulgă „tehnica" 
(„Căldura, vorbele începe să 
spele..."), poetul trebuie să rein- 
venteze poezia ! Să recunoaș
tem aici și o ușoară afectare a 
unei prea „moderne" atitudini 
în care gustul cam sălciu lăsat 
de observarea clinică a proce- 

. r se prepară 
poate fi, în aceeași 
efectul neputinței 

a mai vedea cex’a și 
„tehnică"...

Novăceanu este

deelor prin care 
versurile 
măsură, și 
noastre de 
dincolo de

Darie
„anti-iluzionist", poate chiar un 
„demistificator" (el scrie 
pre „tehnica" umbrei — a 
ziei —, dă „instrucțiuni" 
ce călătoresc în lună — și 
că nici visătorii ceva mai puțin 
lunatici n-ar fi scutiți de o 
„instruire" corespunzătoare ! — 
vorbește de „specialiști" într-un 
domeniu al „Inefabilului", în
tr-un cuvînt, declară un discret 
dar hotărît război naivelor „a- 
vînturi romantice" propunîn- 
du-și să demonteze, cu piesele 
pe masă „mecanismul" produ
cător de iluzie și trebuie să re
cunoaștem măcar faptul 
„instrucțiunile" pentru

un

des- 
poe- 
celor 
cred

că 
călă

toria în lună ne taie pofta — 
„avîntul romantic"! — de a mai 
zbura spre astrul mort) însă 
nu pot să-mi închipui că ar fi, 
de-a dreptul, un negator. Poe
zia se neagă prin poezie 
„demistificarea" iluziei e 

iar 
un 

fel de a vorbi... iluzoriu. Ten
siunea paradoxalei situații 
sporește în măsura în care nu 
ne dăm seama care este rapor
tul dintre „mistificare" și „de-

tită pentru „asedii" delicate 
(situație din care se poate naș
te o finețe remarcabilă a per
cepției), sensibilitatea iese des
cumpănită din ciocnirea cu 
„pîndă crudelor jivine" „ochii 
dilatați, de leoparzi", „rugul 
brațelor" (Cînd te aștept), „ven
tuzele zilei nervoase" (Insomnie 
— „bacovianism" convențional), 
„Pegasul lucid, cu aripi tăioase" 
(In spații murind), „nevăzutele 
clești", „paloșul verii" (Armu
ră) „fulgerări de cozi și coame", 
„Cămașa primejdiei" (Secol), 
„piroane de faruri" (Asfalt), te
roarea „inversului" (In toate, 
Ploaie), „lava otrăvită", soare
le „biciuind cu spinii luminii", 
„lava avînțului" (Pîndă) ș.a.m.d. 
O „artă poetică" a neadecvării 
de care vorbim este „arghezia
nă" In fîntînă. Poetul își inte
roghează aici propria umbră, 
„chipul din fîntînă", asupra iz
vorului învestiturii sale, el vrea 
să afle cine este instanța su
premă care i-a acordat „Marele 
semn / De tăgadă și-ndemn / 
Sîmbur de foc, / Noroc, neno
roc" etc. Impresia de încordat 
dramatism, de zbatere amplă și 
chinuitoare în jurul dilematicei 
identități (la Arghezi: 
să te pipăi și să urlu : 
e pur convențională și 
că. de fapt, nu originea 
turii e neliniștitoare ci 
țierea ei : „Pe frunte, pe vis / 
Cine ți-a scris / zbaterea plo
pului. / Ochii ciclopului / Odih* 
na vîntului, / Febra cuvîntu- 
lui...“.

Poet matur și lucid, Ion Brad 
își va da repede seama că nu 
în astfel de „durități" artifi
ciale (unele dintre ele ecouri 
fără suport din Arghezi, altele 
simpli nervi „bacovjeni" fără 
„sistemul" aceluia) constă voca
ția sa de poet adevărat. O an
tologie bine întocmită din toată 
poezia sa de pînă acum i-ar 
demonstra cu ușurință acest 
lucru.

„vreau 
este !“) 
pentru 

investi- 
eviden-

Tehnica

Darie Novâceanti

TEHNICA 
UMBREI

misțificare", dintre întreținerea 
iluziei și destrămarea ei. In
tr-o poezie ca, de exemplu, 
Părere de rău nu știm cui să 
acordăm mai întîi acest senti
ment al nostru : poeziei care 
este „demistificată" (printr-o 
persiflantă aritmetică a senti
mentelor : „Păstrez pdntru tine, 
în fiecare zi, / Cite șapte mi
nute de dragoste / Și altele 
șapte de ură...") sau poeziei care 
năzuiește spre „consistența" ilu
ziei ? Acest drum oprit la ju
mătate, ezitare între două ex
treme care exprimă două atitu
dini iremediabil opuse creează o 
mută perplexitate, acea „spai
mă" extatică fără obiect, de 
intensitatea fulgerului și tot 
atît de durabilă (!) ca el. Nu 
trebuie însă ascuns faptul că 

, pe cit de interesantă și, teoretic, 
decis orientată, această menta
litate este tot pe atît de puțin 
valorificată cu adevărat. Cel 
mai adesea poetul alunecă în 
extrema „demistificării", a ru
perii iluziei și cînd se vede că 
nu urmărește chiar să alunece 
(!) efectele sînt foarte discuta
bile. El. n-a descoperit „locul 
geometric" al spațiului în care 
se mișcă, acel punct față de 
care iluzia în care mai crede 
și deziluzia pe care o provoacă 
să se găsească la distanțe ma
tematic egale încît 
bilițatea de a alege 
ge să fie exclusă.
recluziunii (Dubla 
este iremediabil 

1

pretenția 
se uită Ia 
pîndă / La 
deșertului, 

să mă sfî-
pe labele construite

însăși posi- 
sau respin- 
Experiența 

singurătate) 
compromisă

de tonul derizoriu (desigur de- 
mistificator!) : „Acum se-m- 
bracă din nou cu hainele mele, 
Dar nu vrea să mai Tâsă pe 
stradă / Și ne-mpiedicăm unul 
de altul, prin casă / Ne-nghe- 
suim la geam, ne schimbăm 
scaunele / Și ne simțim vino- 
vați, deopotrivă / De-atîta sin
gurătate singură"! Sau, vrînd 
să viseze un tigru, el îl cons
truiește în așa fel („mai întîi 
fuga, / Pașii eleganți (...) apoi 
picioarele și trupul prelung 
(...) îi construiesc urechile, îi 
sădesc auzul, / Ii construiesc 
gura în formă de-abis (...) Aleg 
cuvîntul privire, cuvîntul groa
ză, cuvîntul dispreț...") încît nu 
ne mai mirăm de 
„creaturii" : „Tigrul 
mine, împietrește în 
marginea aceea a 
lingă junglă, / Gata 
șie, arcuit 
de mine / Ca pe o nenorocire, 
uitîndu-mi 
tr-adevăr :
rog, acum,

La Darie Novăceanu înregis
trăm ca reacție la abuzul de 
„amplitudine" 
confecționat, 
gonirea cu „I 
de iluzie pe care 
Volumul său se 
cu atenție și în 
groasele 
întîmpinat 
reviste.

carabina acasă". In- 
„Și spuneți-mi, vă 
ce să mai fac ?...“.

‘ și dramatism 
tot un abuz : iz- 

.tehnică* a umbrei 
stă poezia, 

cuvine privit 
nici un caz cu 
cu care a fost 
două serioase

ironii 
de

C. STĂNESCU
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Încă înainte de deschiderea 
Tîrgului avizam cititorul 
asupra exponatelor pe care 

ie poate urmări in incinta pavi
lionului industrial al Uniunii 
Sovietice. Ne-am numărat din 
nou printre cei care trec printre 
vitrine, prin fața mașinilor unel
te recunoscute pentru potențele 
lor tehnice sau a aparaturii elec
tronice. Despre intilnirea cu pu
blicul romgn, cu specialiștii ro- 
n-âni și străini al produselor a- 

Pavel 
pavi- 

spus :

Rate - aici, 
Ccrveakov, 
li anului __
..înainte de toate aș vrea să su
bliniez că interesul, cu care or
ganizațiile noastre de comerț ex
terior au primit invitația de a 
participa la acest prim tîrg in
ternațional de la București dă 
deosebite satisfacții. Sîntem 
foarte bucuroși să constatăm că 
expoziția sovietică atrage mulți 
vizitatori. Și aceasta nu doar in 
riadul specialiștilor, reprezen
tanți din întreprinderi, din mi
nistere ci și al oamenilor de di
ferite preocupări. îndeosebi ti
neretul. Atenția mea a fost atra
să de disciplina ce domină în 
grupurile pe care le văd traver- 
sînd pavilionul, de interesul lor 
pentru a urmări în funcțiune 
produsele noastre. Cu multă a- 
tenție sînt privite filmele, emi
siunile transmise prin stația pro
prie de televiziune. Pe mulți 
i-am auzit purtând convorbiri cu 
specialiștii sovietici direct în 
limba rusă, cerînd relații, infor
mații tehnice”.

tovarășul 
directorul 

U.R.S.S. ne-a

că domnul Wolfgang Wetzke ne 
precizează în continuare că un 
mare interes au dovedit în pri
mul rind acele mari firme cu an
tecedente. pe linia relațiilor cu 
instituții economice românești, 
prezența la tîrg permițîndu-le 
contacte utile pentru a imprima 
un curs ascendent acestor legă
turi. Dar nu mai puțin, intere
sante s-au dovedit și firme de 
mărime medie, tentate să am
plifice colaborarea lor în Româ
nia. în sfîrșit, o seamă de 
comercianți sosesc la București 
în postura de debutanți prospec- 
tînd, în cadrul propice ocazionat 
de tirgul internațional, debușeliri 
pe piața românească.

dament sau aparataj electronic 
de înaltă precizie, la piese și 
scule de serie, obișnuite. „Chiar 
dacă nu în fiecare caz în parte 
va fi realizat un contract) o înțe
legere de afaceri, ne-a declarat 
în încheiere interlocutorul nos
tru, este îndeajuns credem noi 
că devin posibile informările re
ciproce, angajarea prospecțiuni
lor, propunerilor de contacte rea
lizabile ulterior. Și acestea se cu
vin trecute în cîștigurile Tîrgu- 
lui internațional București.

1n clădirea principală rezer
vată Italiei, atmosfera spe
cifică atelierelor. Multe din , 

mașini se află in funcțiune. Cele 
110 întreprinderi venite la Bucu-

Tirgul internațional București

PRETUTINDENI,

pentru a prezenta „în premieră 
absolută" cum se exprima dl. 
Andrea Dupre, directorul pavi
lionului, o seamă de .noutăți. 
Este cazul mașinii semiautoma
te de ascuțit și rectificat, al unor 
mașini pentru textile.

Fără a expune pentru prima 
dată la București, ne-a 
declarat în cursul întreve

derii noastre de ieri, dl. Walter 
Bossart, directorul pavilionului 
elvețian, ne-am străduit să ne 
sincronizăm cu profilul și exi
gențele primului Tirg interna
țional din România, căutind 
să aducem cit mai multe din 
produsele tradiționale industri
ei noastre. Așa se face căi la în- 
demîna celor ce parcurg stan
durile stă posibilitatea cunoaș
terii unor mașini unelte, mașini 
pentru industria textilă precum 
și produse electrotehnice re- 
prezentind domenii de mare an
vergură ale exportului elvețian

Fără a expune pentru 
dată la București,

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România a trimis 
Excelenței Sale Domnului MAHMUD FAWZI, Primul ministru 
al Republicii Arabe Unite, o telegramă în care se spune :

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în funcția de prim mi
nistru al Republicii Arabe Unite, am plăcerea ca, în numele 
guvernului român și al meu personal, să vă adresez felicitări 
cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și de suc
ces în activitatea dv., pentru progresul poporului egiptean.

Nutresc convingerea că relațiile prietenești dintre Republica 
Socialistă România și Republica Arabă Unită se vor dezvolta 
continuu spre binele popoarelor noastre și al înțelegerii interna
ționale.

Primire la C.C. al P.C.R.

Membrii familiilor sinistrate care s-au mutat recent în apar
tamentele moderne ale blocului nr. 50 situat în cartierul So
meș, din Satu-Mare, au adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
o scrisoare în care se spune :

Scopul cu care am venit la 
București, ne-a declarat dl. 
Manuel Urios, directorul 

pavilionului spaniol, este de a 
face cunoscute produsele noas
tre industriale, activitatea care 
se desfășoară în acest sens intr-o 
țară considerată multă vreme 
drept exclusiv agricolă.

Așa cum au fost concepute, 
ștandurile reușesc să alcătuias
că o vedere de ansamblu, să 
stârnească interesul oamenilor de 
afaceri. Lista de exponate, nu 
atât de lungă, este de reținut prin 
posibilitatea de a cunoaște ast
fel obiective ale industriei spa
niole, diversitatea lor. Cei inte
resați pot cunoaște astfel amă
nunte despre diferite produse 
din oțel, instalații de desalini
zare a apei de mare, locomotive 
Diesel electrice și Diesel hidrau
lice, mașini agricole, motoare e- 
leotriee, mașini de prelucrare a 
lemnului, echipament electric. 
Impresiile lor, consemnate în 
cărțile ce le stau la dispoziție, 
nu pot decît să ne bucure odată 
în plus prin sinceritatea și 
potența lor.

I N T

com-

Dacă ați dori să știți 
stîmit în țara 
tră de organizarea 

București a acestui prim tîrg 
internațional răspunsul îl pu
teți deduce singuri. După Ro
mânia, țara gazdă, Republica Fe
derală a Germaniei ocupă locul 
următor ca suprafață de expu
nere. în afara . firmelor reunite 
sub pavilionul central sînt pre
zente de asemenea alte numeroa
se firme. Făcînd această remar-

ecoul 
noas- 

la

TRANZACȚII

ACELAȘI
V I u

E
eco-Caracterul de manifestare 

nomică internațională permits în 
același timp un climat de testare 
mult mai largă, de informare 
complexă în domeniile subordo
nate ideii centrale a T.I.B. atît 
de către specialiști cît și de ex
pozanți. Vînzările și cumpărările 
realizate pînă acum sînt conclu
dente în sprijinul speranțelor ex
primate prin venirea aici. Cifrele 
de afaceri cresc de la o zi la alta 
și numai absența unui sistem de 
centralizare la nivelul întregului 
pavilion vest-german nu ne îngă
duie să ne însoțim afirmațiile de 
date numerice.

Pentru cel care 
todic standurile 
firme din R.F.G.
vinge de varietatea de-a dreptul 
impresionantă a exponatelor a- 
coperind o claviatură fără posi
bilitatea de a nominaliza. De 
la mașinile-unelte de mare ran-

parcurge me- 
numeroaselor 

se poate con-

COMERCIALE

• AUTO-TRACTOR a încheiat cu întreprinderea specializată 
din Ungaria un contract pentru piese pentru remorci RM-4, în 
valoare de 824 257 lei valută, livrare ce se va efectua in anul 
1971. Această întreprindere a încheiat cu firma RENAULT din 
Franța, un contract pentru importul a 14 autoturisme R-16 TL, 
în valoare de 131 880 lei valută. Aceeași firmă a semnat cu firma 
ICAR RENAULT din Argentina un contract privind exportul de 
utilaje auto și matrițe, în valoare de 45 200 000 lei valută.

• INDUSTRIALEXPORT a încheiat cu firme din Uniunea 
Sovietică și din Polonia contracte pentru exportul de scule de 
foraj, supape pentru industria chimică și tije de pompaj, în 
valoare de 11 606 420 lei valută.

• TEHNOIMPORT a contractat la import aparate de laborator, 
aparate medicale și de măsură și control cu firme din Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia și Ungaria, în valoare de 
1,2 milioane lei valută.

• CHIMIMPORT a încheiat contracte de import pentru diferite 
produse chimice cu firme din Anglia, R. F a Germaniei și Fran
ța, în valoare de 500 000 lei valută.

• MECANOEXPORT a încheiat cu firme din Nigeria con
tracte pentru exportul de diTErite utilaje de construcție, în va
loare de 6 462 000 lei valută.

• MECANOEXPORT a încheiat un contract cu firma MERCE
RIA din Praga pentru exportul de băi, în valoare de 320 IM lei 
valută.

(Urmare din pag. I)

lucrat și diafragmele, declanșîn- 
du-se intermitent, împing în 
conducta magistrală Țicleni-Plo- 
iești sute de tone de materie 
primă purificată, gata pentru a 
fi preluată de rafinării. Ne aflăm, 
de-acum, intr-un imperiu al tă
cerii și, totuși, într-un spațiu al 
unor metamorfoze spectaculoase. 
Numai 10 oameni, printre care 
maistrul Gheorghe Duță, electri
cianul Marin Cristea și mecanicul 
Tudor Ionescu, supraveghează o 
instalație în jurul căreia cu nu
mai cîțiva ani în urmă ar fi roit 
de cinci ori mai mulți și maistrul 
Valentin Babcov, absolvent al 
școlii tehnice de aparate de mă
sură și automatizare din Ploiești, 
se transformă ad-hoc într-un ve
ritabil ghid al reporterului. 
„Acest tablou sinoptic, înzestrat 
cu o memorie electronică — ni 
se spune în incinta clădirii de 
control — sintetizează datele de 
extracție a 12 sonde de mare 
productivitate, racordindu-le. tot
odată, la claviatura de ventile cu 
trei căi și trei poziții a instalației. 
Produeția parcului central de 
sonde și a parcului satelit, apoi, 
este preluată de un vas de tran
zit tampon, după care, țițeiul, 
încă impur, trece prin preincălzi- 
toare, se separă de apă, se cură
ță de gaze, se dezemulsionează”. 
Și, treptat, aici, la Bădești, auto
mat și în circuit închis, țițeiul își 
recîștigă valorile pe care, tn mod 
obișnuit, i le atribuim teoretic și 
care, practic, presupun un pro
ces migălos, dirijat cu ajutorul 
celei mai moderne aparaturi. Iar 
acolo unde drumul țițeiului se 
desparte de cel al gazelor de 
sondă, ne solicită atenția o altă 
metamorfoză a petrolului: gazele 
adiacente, dezbenzinate și com- 
presate, printr-o altă conductă 
magistrală, se îndreaptă spre 
București. „Aici țigările și chi
briturile se lasă la poartș" — 
ne anunță maistrul Dumitru Po
pescu și, subordonîndu-ne unor 
regulamente draconice, ne stră
duim să cunoaștem cît mai mulți

dintre tinerii pe care-4 inti/ntm. 
Explicația procentului mare de ti
neri care lucrează in industria 
petrolieră a județului Olt ne-o 
oferă același maistru Dumitru 
Popescu : „Primii care au sosit 
aici au fost maiștrii și specialiștii 
calificați, din zonele cu tradiție 
ale țării, asemeni lui Gheorghe 
Duțu, secretarul comitetului de 
partid din schelă, născut în co
muna Valea Lungă de lingă 
Moreni, sau asemeni bătrinului 
maistru Ion Bogățoiu, din Gura 
Ocniței. Acum, cei mai mulți 
dintre cei de aici sînt tineri pen
tru că s-au prezentat la lucra 
primele contingente de petroliști

OAMENI

SONDE
recrutați din zonă : mecanicul 
Ion Albu de lingă Slatina, specia
listul în compresoare Eugen Dră- 
ghicescu din Cîmpeni, Gheorghe 
Franțescu din Mozăceni”. Și, în 
vuietul uniform al compresoare- 
lor, ne convingem de faptul că 
toți acești oameni tineri ai ju
dețului Olt, optînd pentru mese
ria de petrolist, au optat, tot
odată, pentru o nouă condiție 
umani.

Sonda de fora] nr. 3 01S ți-a 
împlîntat sapa tn pămînt abia In 
urmă cu patru luni, la 6 iunie 
a.c. De atunci, zi de zi fi noapte 
de noapte, 40 de oameni în trei

R E S
rești (suprafața ocupată este de 
aproape 4 000 m p.) au ținut să se 
prezinte in comperția ocaziona
tă de tîrg cu produse de înaltă 
valoare tehnică, să <Rere tehno
logii moderne, procedee in ton 
cu nivelul atins pe plan mondial. 
Aproape fără excepție, mașinile 
unelte, aparatura de laborator, 
aparatajul electrotehnic, utilajul 
de tratament termic, cel de ridi
cat și transportat, numeroasele 
tipuri de mașini pentru indus
tria ușoară se subordonează ten
dințelor avansate existente as
tăzi in construcția de mașini. în 
plus, ofertanții italieni folosesc 
manifestarea economică de an
vergură din Capitala României

N-au putut fi. evident, aduse 
la București marile in
stalații de prelucrare a 

lemnului din întreprinderile 
Finlandei, atit de răspândite au 
doat in „țara celor o mie de 
lacuri”, ci și in multe alte 
părți „METEX” — organizația 
de export a industriilor meta
lurgice si construcției de ma
șini din Finlanda. care între
ține relații tradiționale cu Ro
mânia ne-a menționa", dl. Mar
tin Bjorkbom, încearcă prin 
prezența sa aici să atragă aten
ția prin machetele migăloase Si 
panouri sugestive asupra dispo
nibilităților de export, îndeosebi 
mașini și echipamente complete 
pentru injustria de celuloză si 
hirtie și de prelucrarea mecani
că a lemnului*.

Intr-o amoianț 
rientală, expo- 

constituie locul 
se îndreaptă multi 
Mesagerii industriei 
pi-ta’a Indie s-au gîndit să de 
posibilitate publicului 
a specialiștilor din 
peste hotare să cunoască 
doar produse înscrise t 
cificul tirguhă : mapni 
echipament electronic, 
rime de teren. Ci. așa 
ținut să precizeze dl. Inder Se» 
Gupta, directorul pa vili rulai 
cindva coleg de breaslă și pro
fesor la București, s-a căutat 
să se aducă și o sesmă 
de produse de artizanat, fa-tili- 
tiad astfel lărgirea cunoșt.r.;e- 
lor despre India, atit ecucomic 
cit și social.

ambianță tipic o- 
natele Indiei 
l către care 

v ic tutori 
in înde

Tovarășul Paul Nicnlescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a pri
mit. miercuri, delegația de acti
viști ai P.C.U.S., condusă de Va
sili Filimonovici Sauro, membru 
supleant al CC. a! P.C.U.S.. 
șeful Secției Cultură a C.C. al 
P.C.UA. care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. face o vizită de schimb 
de experiență în tara noastră. La

primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Ilie Radu
lescu. membru al C.C. al P.C R„ 
șef de secție la C.C. a! P.C.R., 
și Dumitru Ghișe. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R

A fost prezent A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești-

de grea încercare, scumpe to
varășe Ceaușescu și ne-ați a- 
dresat cuvinte calde, de îm
bărbătare, care au sădit în ini
mile noastre încrederea în po
sibilitatea refacerii căminelor 
distruse de ape.

Noi, familiile care ne-am 
mutat în proaspetele aparta
mente. construite din fonduri
le statului, din pragul primi
tor al locuinței noastre, adre
săm conducerii superioare de 
partid și de stat, dumneavoa
stră personal, tovarășe 
Ceaușescu. gînduri de recu
noștință și mulțumire fierbin
te pentru sprijinul dat, a- 
sigurîndu-vă de 
noastră fermă de 
cu toate forțele
citatea pentru ca, împreună cu 
întregul popor, să ne aducem 
contribuția la înfăptuirea pro
gramului constructiv al parti
dului, în vederea prosperărîî 
continue a scumpei noastre pa
trii socialiste.

Ne îndreptăm gîndurile cu 
fierbinte recunoștință și dra
goste către conducerea supe
rioară a partidului și statului 
nostru, către dumneavoastră, 
iubite t ov a r ă ș e Nicolae 
Ceausescu, mulțumind din 
inimă pentru tot ceea ce s-a 
făcut in sprijinul nostru al tu
turor celor loviți de calamita
te, pentru ajutorul acordat re
facerii gospodăriilor noastre.

Stihiile dezlănțuite ne-au 
luat în viitori case și bunuri 
pentru care am trudit ani la 
rind. Dar încă din acele mo
mente grele am simțit alături 
de noi solidaritatea emoționan
tă a societății noastre 
liste, a tuturor celor ce 
cesc, fără deosebire de 
pe care o vorbesc. Am

a poporului 
înțelepciune 
alături de

Prim-vicepreședintele Con- 
lîului de Miniștri. Ilie Verdeț. 
primit miercuri dimineața pe 

mlnîstr'il economiei Iranului. 
H ssharg Ansary aflat in țara 
noastră pentru a participa la 
lucrările cele de-a Vl-a sesiuni 
• Cren;*iei mixte ministeriale 
pentru cooperare economică 
tehnico-stimțifică intre Româ
nia ți Iran.

La întrevedere, care s-a des- 
fâ-urat intr-o atmosferă cordi-

întrevedere la Consiliul de Miniștri
irte Cornel Bur- 

i ex- 
Soltan

H. V Șa- andajL ambasadorul

!□ timpul Intre vederii aj fost 
abordate probleme ce interes 
reciproc țtrnind dezvoltarea In 
continuare a relațiilor de cola
borare economică și tehnico- 
stunțiEcă Intre România și 
Iran.

03*

(Ager?

socia- 
mun- 
limba 
simțit

hotărîrea 
a munci 
și capa-

inima fierbinte 
nostru condus cu 
de partid, bătind 
inimile noastre.

Ne-ați vizitat in acele clipe

i rou 
tară și

I
I
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SPORT • SPORT Campionatul 
național de șah

POLO

ASALTUL DEBUTANȚILOR
• Ieri în turneul final al cam

pionatului național de polo pe 
apă Dinamo a învins cu 6—5 
'2—2, 1—2, 2—0, 1—1) pe Voin
ța Cluj, iar Steaua a întrecut cu 
4—3 '1—4), 0—0, 2—1, 1—1) pe 
Rapid București. Astăzi este zi 
de odihni.

Intre două runde, redactorul nostru, marele maestru internațional 
FLORIN GHEORGHIU, relatează:

N. v.

Foto : P. TÎNJALÂ
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«cAtmhuri, ruA eonduceree ttnd- 
rului brigadier Radu Crețu, iși 
apropie metru cu metru fertilita
tea deja verificată a stratului 
Dogger. Iar astăzi, cind adinci- 
mea atinsă a depășit 3 100 m, se 
cuvine să recapitulăm, ca și în 
cazul sondei 140 C, etapele unui 
efort care se consumă sub masa 
rotativă, în același scrîșnet al gra- 
nicului, sub aceeași infuzie vitală 
a noroiuiui care împiedică gazele 
să răbufnească spre suprafață. La 
600 m a fost străpuns Dacianul, 
la 700 m Ponțianul, la 1230 m 
Meoțianul, la 1980 Sarmajianul, 
la 2 280 Albianul, la 2 630 Cre- 
tadcul inferior șt, in sfîrșit, la 
2 920 m se anunță mult căutatul
strat Dogger. 14 oameni veghea- ■ 
ză în permanență opintirea în I 
prăjinile de foraj a celor 1 749 de I 
cai putere ale motoarelor, în timp 
ce alți 26 de oameni ji 583 de 
cai putere stau în rezervă, se 
odihnesc, pentru a putea reveni 
cu o vigoare sporită în circuitul 
firesc al schimburilor sondei. Vi
teza de înaintare este de 1—1,5 
metri pe oră și gazele din țevile 
de eșapament, eliberîndu-se în
tr-un locaș amenajat în marginea 
lanurilor de pe care abia s-a cu
les porumbul, usucă pămîntul, îl 
fac să presimți arsura viitoare a 
țițeiului care va urca pe coloane. 
„Și va veni o vreme — antici
pează brigadierul Radu Crețu — 
cînd sonda pe care o forăm aici, 
după ce își va fi îndeplinit me
nirea, se va muta și nimic nu va 
mai rămîne în pămîntul care se 
dovedește a fi atît de darnic. 
Cu domuri pentru țevi, cu tute 
pentru cepuri, cu raci pentru sîr- 
me, cu păianjeni pentru piese 
mici, cu ghimbare gură de lup și 
com de berbec, cu labe de urs, 
cu pisici și cu freze magnetice, 
vom șterge toate urmele trecerii 
noastre pe aceste meleaguri și 
vom reda agriculturii pămînturi 
intacte”. Și sondele, pe rînd, se 
vor retrage în depresiuni, acolo 
unde relieful se înalță și stratu
rile se adîncesc. Pentru că petro
lul, în măsura în care sugerează 
o invazie, implică și o migrație.
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în competițiileA

STEAUA ROSIE BEL
GRAD — U.T A.: 3—0 

(1-0)
Peste 25 400 de spectatori au 

urmărit miercuri la Belgrad jocul 
internațional de fotbal dintre e- 
chipele Steaua Roșie Belgrad și 
U. T. Arad din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Fotbaliștii 
iugoslavi au obținut, victoria cu 
scorul de 3—0 (1—0), prin punctele 
marcate de Filipovicl, Acimovicl 
și Krivokuca.

Au jucat formațiile : STEAUA 
ROȘIE : Duikovicl, Gloriei, Kri
vokuca, Antonievici, Dojcinovskl, 
Boghicevici, Novovici, Ostoicl, Fi- 
lipovici, Acimovicl, Gealei. U. T. 
AR AD : Gornea, Calinin, Lereter, 
Broșovskl, Petescu, Pojonl, Axen- 
te (Sima). Dumbreanu. Dembrow- 
ski. Domide, Dumitrescu.

F.C. LIVERPOOL — 
DINAMO BUCUREȘTI 

3—0 (0—0)
Peste 35 000 de spectatori au 

urmărit aseară în nocturnă la

luat inițiativa în jocul de mij
loc ș: maaevrind exact intr-un 
btae pozițional a reușit să ciș- 
txge in fața candidatului de 
maestru Joița. Reicher a jucat 
o bună partidă pozițională 
contra debutantului Solomo- 
novici. După o deschidere e- 
chilibrată piesele albe au ocu
pat cele mai bune poziții pe 
flancul regelui și. în fața ame
nințărilor de pierderi materi
ale. Solomonovici a cedat. In 
derbiul tinerilor. Ghindă a 
ciștigat o partidă de interes

joi ultima zi la
LOTO

teoretic la Ilijin. In deschidere, 
Ilijin, cu negrul, a sacrificat o 
piesă (corect, după părerea 
teoriei) însă, în continuare, nu 
a putut să realizeze o compen
sație suficientă și, în ciuda u- 
nei rezistențe îndîrjite, a tre
buit să se recunoască învins. 
Două partide de mare luptă 
au fost cele dintre Tratatovici- 
Ghițescu și Gheorghiu-Pavlov. 
în prima, Tratatovici, cel mai 
tinăr participant al acestei fi
nale, nu s-a speriat de renu- 
mele maestrului internațional 
Ghițescu, a jucat foarte cura
jos la atac, poziția lui părind 
chiar, la un moment dat, favo
rabilă. Ghițescu s-a apărat 
foarte corect, a sacrificat un 
pion pentru inițiativă și, în 
cele din urmă, în poziție echi
librată, partida s-a dat remiză, 
în cea de a doua partidă, 
Gheorghiu, cu albul, a avut 
tot timpul inițiativa însă Pa
vlov s-a apărat exact și, într-o 
acută criză de timp reciproc, 
cei doi adversari au convenit 
asupra remizei.

Valeria Bufanu

Fotbaliștii
romani
europene

Liverpool meciul internațional 
de fotbal: F.C. Liverpool — 
Dinamo București din 
drul „Cupei europene a tîrgu- 
rilor“. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 3—0 
(0—0) prin punctele marcate de 
Lindsay, Lawler și Hughes.

ca-

P.S.V. EINDHOVEN 
— STEAUA : 4—0

(1-0)
în prezența a aproape 25 000 

de spectatori miercuri în noc
turnă la Eindhoven (Olanda) e- 
chipa locală de fotbal P.S.V. a 
învins cu 4—0 (1—0) echipa
Steaua București, în cadrul „Cu
pei cupelor".

Returul va avea loc la 4 noiem
brie la București.

SPORT PE MICUL ECRAN
Un sfîrșit de săptămînă încărcat în transmisii sportive pe 

micul eoran :
SlMBATA 24 OCTOMBRIE, orele 15,45, handbal masculin : 

Steaua-Dinamo București (transmisiune directă), derby-ul cam
pionatului.

Orele 22,50 : fotbal, Steaua roșie Belgrad-U.T.A. (rezumat fil
mat).

DUMINICA 25 OCTOMBRIE : orele 15, fotbal : Dinamo Bucu- 
rești-Steaua (transmisiune directă în colaborare cu A.S. Loto 
Pronosport).

Orele 17 : fotbal, P.S.V. Eindhoven-Steaua (rezumat filmat).
Orele 21,30 (programul II) și 22,30 (programul I) Campionatele 

Mondiale de gimnastică — exerciții libere femei (transmisiune 
directă de la Liubliana).

LUNI 26 OCTOMBRIE :
de gimnastică — exerciții 
de la Liubliana).

MARȚI 27 OCTOMBRIE 
diale de gimnastică — finala feminină pe aparate. (Transmisiune 
directă de la Liubliana).

orele 22,20 : Campionatele Mondiale 
libere bărbați (transmisiune directă

— orele 18,05 : Campionatele Mon-
(
I
(

DIN AGENDA SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

Așa se descoperă talentele /
Pe discretul stadion 

grivițean „Parcul Copilului” 
am putut urmări, zilele tre
cute, o veritabilă „pledoa
rie” pentru sportul de masă. 
Aproape 100 de elevi de la 
Grupul școlar „Grivița Ro
șie”, sub îndrumarea en
tuziaștilor profesori de edu
cație fizică Alexandru Po
pescu și Olimpiu Chiru, au 
participat la etapa pe școală 
a Cupei „Scînteii tineretu
lui” la atletism. Aliniați pe 
gazon, în formații, pe clase 
și pe grupe de vîrstă, elevii 
asistau, pe rînd, la desfășu
rarea seriilor la 60 m plat, 
erau, apoi, ei înșiși concu- 
renți, încurajați și aplaudați 
de colegi, la 1000 m plat, a- 
runcarea greutății sau sări
tura în lungime.

Urmărind disputele îndîr
jite ale sprinterilor, fondiș- 
tilor, săritorilor sau arun
cătorilor, am remarcat pa
siunea cîtorva dintre micii 
concurenți, dornici nu nu
mai să se impună în fața ad
versarilor dar și să învețe 
cît mai multe din tainele a- 
tletismului.

Vasile Iancu, elev în anul 
al III-lea, are numai 16 ani 
dar e, de pe acum, îndră
gostit de pista de atletism. 
După ce a ciștigat detașat 
una din seriile probei de 
1000 m a obținut și cel mai 
bun timp la 60 m plat, cla- 
sîndu-se printre primii la 
săritura în lungime și la 
aruncarea greutății. Apoi a 
insistat să participe din nou, 
la o altă serie a probei de 
1000 m ! „Iți place așa mult 
să alergi ?“ l-am întrebat. 
„Foarte mult. Păcat că pu
tem intra atît de rar aici, 
pe stadion, deși pista de a- 
tletism nu e niciodată folo
sită”.

Talentul lui Iancu a fost, 
de altfel, verificat și la alte 
competiții atletice de masă 
Iar aici, pe stadion, toți cei 
care am asistat la întrecerea 
micilor sportivi de o după- 
amiază, ne-am putut da 
seama cite de puțin efort 
trebuie pentru a descoperi 
printre ei semințele autenti
cului talent. Asistenta Elena 
Plocon de Ia I.E.F.S. — ve
nită să ajute la organizare

împreună cu cîțiva studenți, 
ne mărturisea că au impre
sionat-o plăcut calitățile fi
zice și volitive ale elevilor. 
„Cu sprijinul unui specialist, 
mulți dintre ei s-ar putea în
scrie pe drumul atletismului 
de performanță”, remarca în 
încheiere.

Iată dar, unde și cum se 
pot descoperi și îndruma ta
lentele, iată modul in care, 
de la sportul de masă, se 
poate pleca spre marea per
formanță. Pentru aceasta, 
însă, sînt necesare cît mai 
multe și mai variate după- 
amieze sportive, asemeni ace
leia care a reunit „centuria" 
de elevi grivițeni pe gazonul 
însorit din ~ 
lui...

Parcul Copilu-

I

Valeria Bufanu, compo
nentă a echipei feminine de 
atletism a clubului bucureș- 
tean Rapid, este, incontesta
bil, performera acestui în
cărcat sfîrșit de sezon atle
tic în aer liber.

Evoluînd în progres 
stant, Valeria Bufan a rea
lizat performanțe excelente;

con-
-7

Pornind ca specialistă în 
cursele de garduri, ea a 
coborît recordul republican 
la 100 m. g. la 12” 9/10, și la 
25” 9/10 pe 200 m. g. spul- 
berind cu fiecare evoluție 
cifra anterioară și ajungînd 
în pragul recordului mon
dial. Dar, lăsînd la o parte 
specialitatea sa, Valeria Bu
fanu este, acum, recordmana 
țării la pentatlon (4 826 p.l. 
corecordmană Ia 200 m. plat 
(23” 5/10), precum și o bună 
alergătoare pe sută (11” 8'10) 
și o săritoare în lungime de 
prim eșalon (6,25 m).

Păcat că sezonul atletic 
este pe sfîrșite și valoroasa 
noastră campioană 
posibilitatea unor 
de valoare ridicată 
a-și etala calitățile, 
însă convinși că nici 
nu va fi prea tîrziu.

O. NEGRU

Din inițiativa comisiei 
sport a Comitetului municipal 
București al U.T.C., sîmbătă și 
duminică a avut loc pe stadio
nul Tineretului Cupa claselor a 
IX-a și a anilor I din școlile 
profesionale și licee de specia
litate ediția 1970, cupă ce s-a 
înscris pentru tradiție. întrece
rea s-a bucurat de o participare 
număroașă din partea . elevilor 
— circa T 400 din 90 de școli — 
cît și de rezultate foarte bune ți
nând cont de vîrsta participanți- 
lor și de condițiile atmosferice 
nu tocmai prielnice. Această 
cupă a fost organizată cu sco
pul de a depista noi talente 
care, îndrumate spre cluburile 
de performanță, să constituie 
schimbul de mîine al atleților 
fruntași din țara noastră.

De asemenea, cîștigătorii pro
belor de 800 m plat fete și 1 500 m 
băieți vor participa, în primă
vară bineînțeles, după o pregă
tire atentă și asiduă efectuată 
sub îndrumarea cadrelor de spe
cialitate, la tradiționalul Cros al 
tineretului. După cum ne asi
gura tovarășul Vașile Vintilă, 
activist pe linie de sport la Co
mitetul municipal București al 
U.T.C., scopul a fost atins și 
elevi ca Gheorghe Sfici, Liana 
Dumitrescu, Cornelia Grancea,

nu arc 
întîlniri 

pentru 
Sîntem 
la anul

S. U.

Mihai Zară ș.a. prin muncă, răb
dare și pasiune pot atinge cul
mile măiestriei. Iată și pe mi
cuții cîștigători ai celor șase 
probe disputate, care au primit 
ca premiu echipament sportiv : 
100 m. plat fete — Liana Dumi
trescu (Lie. nr. 39) : 13.1;
100 m plat băieți: Gheorghe Sfici 
(liceul 35) : 11.7 ; 400 m plat 
fete : Cornelia Grancea (lie. 39) : 
66.4; 400 m plat băieți : Gheorghe 
Sfici : 55,0 ; 800 m fete : Corne
lia Graricea : 2,39.00 ; lungime 
fete : Ileana Găvozdea (lie. 
Gheorghe Lazăr) : 4,90 m ; lun
gime băieți : Adrian Weber 
(liceul ..Matei Basarab”) : 
6.02 m ; înălțime fete : Ioana Gă
vozdea (liceul „Gheorghe La- 
zăr“): 1,34 m; înălțime băieți; 
Mihai Zară (Liceul 27) 1,80 m ; 
greutate fete : Annemarie Mad- 
ler (Liceul 21) : 9,80 m ; greu
tate băieți : Călin Manolescu 
(lie. 32) 14,40 m ; 1 500 m băieți : 
Gheorghe Cristescu (Gr. școlar 
U.M.P.) : 4’34”6/10.

Clasamentul pe școli : locul I, 
Liceul nr. 39 (sectorul 4) — 
4 482 puncte; locul II : Liceul 
nr. 27 (sectorul 6) — 4 058 puncte; 
locul III : Școala profesională 
Electromagnetica (sectorul 6) — 
3 781 puncte.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA NEW YORK

(Urmare din pag. I)

probleme ale relațiilor bilate
rale, ale dezvoltării colaborării 
cu statele respective.

Marți seara, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
la reședința sa de la sediul 
misiunii permanente a Româ
niei la O.N.U. cu Eisaku Sato, 
primul ministru al Japoniei.

Au fost prezenți miniștrii de 
externe ai celor 
Corneliu Mănescu 
Aichi. întrevederea 
într-o atmosferă de 
și cordialitate.

în seara aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
soția, Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Dumitru 
Popescu și Corneliu Mănescu

două țări, 
și Kiichi 
a decurs 
înțelegere

MOZAMBIC : Un determent ol Frontului de eliberare o Mo- 
zombicului — FREUMO. in orele de pregătire militară

IN uniunea sovietică a fost lansată

Stația automată „Sonda-8
Agenția TASS informează că, în conformitate cu progra

mul de cercetare a spațiului cosmic, în Uniunea Sovietică a 
fost lansată la 20 octombrie 
se îndreaptă spre Lună.

H

stația automată „Sonda-8“, care

Negocieri 
dificile

Irlanda-C. L f

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Universitatea U

în dimineața zilei de 21 
octombrie tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Dumitru 
Popescu și ambasadorul Va- 

- sile Pungan, membru al dele
gației României la Sesiunea 
O.N.U., au făcut o vizită la 
Universitatea „Columbia" din 
New York.

Din partea conducerii uni
versității americane, oaspeții 
au fost salutați de prof. dr. 
Julien Miller, șeful departa
mentului de chimie, Natalie 
Holmes, de la „Institutul ame
rican de chimie".

Gazdele au făcut o prezen
tare

post universitar și a cercetări
lor științifice întreprinse, după 
care s-a trecut la vizitarea 
unor laboratoare.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
și ceilalți oaspeți s-au intere
sat îndeaproape de sistemul de 
calificare a viitoarelor cadre 
de cercetători, metodele de do
cumentare științifică, criteriile 
care stau la baza acordării 
titlurilor științifice. In diferi
tele săli și laboratoare, oaspe
ții au purtat discuții cu pro
fesorii, aspiranții și studenții, 
insistîndu-se în special asupra 
realizării legăturii cu practica.

au răspuns la invitația de 
participa la dineul oferit de 
Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale a 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, în cinstea unor 
șefi de state și guverne pre
zenți la sesiunea jubiliară a 
O.N.U.

Miercuri dimineața, preșe
dintele Consiliului de Stat l-a 
primit la sediul misiunii per
manente a României pe Mah
mud Riad, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Ara
be Unite. La primire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, a fost de față 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României. 
Au fost discutate probleme 
privind relațiile dintre cele 
două țări, aspecte ale regle
mentării pe cale politică a si
tuației din Orientul Mijlociu, 
precum și o serie de probleme 
aflate în atenția O.N.U

Stația s-a plasat pe traiecto
ria spre Lună de pe o orbită 
de satelit artificial al Pămîn- 
tului. Scopul lansării este de 
a se efectua cercetări fizice pe 
traseul de zbor și în spațiul 
circumlunar. Vor fi luate foto
grafii ale suprafeței satelitului 
natural al Pămintului, precum 
și fotografii ale Pămintului și 
Lunii la diferite distanțe. Tot-

întrevederi

afacerilor externe
a programului de studiu
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Lucrările sesiunii

al României
NAȚIUNILE UNITE 21. — 

în cadrul activităților politico
diplomatice desfășurate la O.N.U., 
cu prilejul celei de-a XXV-a se
siuni a Adunării Generale, mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Comeliu Mănescu, s-a 
întîlnit cu Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței. De asemenea, el a pur
tat discuții cu subsecretarul de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Greciei, Ch. X. Palamas,j 
șeful delegației acestei țări.

Miercuri dimineața, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al țării noastre, a avut, 
la sediul Națiunilor Unite, o în
tilnire cu Mohsen Alaini. prim 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Republicii Arabe Ye
men.

jubiliare
a Adunării Generale a O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 21. — 
Trimișii speciali L. Rodescu și 
A. Ionescu, transmit: Continuîn- 
du-și dezbaterile politice, atenția 
Adunării Generale a O.N.U., re
unită în sesiune jubiliară, a fost 
reținută în ședințele de marți 
după-amiază și miercuri dimi
neața de cuvîntările președintelui 
Jean-Bedel Bokassa — Republica 
Africa Centrală — ale primilor 
miniștri ai Iugoslaviei — Mitia 
Ribicici, Ghanei — K. A. Busia, 
Israelului — Golda Meir, a tri
misului special al președintelui 
Republicii Chile — Gabriel Val
des, ministru de externe, ale mi
niștrilor de externe ai Albaniei 
— Nesti Nașe și Bulgariei — 
Ivan Bașev.

Cu un interes deosebit a fost 
urmărit discursul președintelui 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribicici. 
Reafinnînd de la înalta tribună 
a O.N.U. voința Iugoslaviei de a 
coopera cu toate statele, Mitia 
Ribicici, sublinia că „diferendele, 
oricare ar fi ele, dintre state, nu 
pot constitui un obstacol în dez
voltarea bunelor relații, dacă a- 
cestea sînt fondate pe egalitatea 
în drepturi, neamestec și respect 
mutual". „Popoarele iugoslave — 
relevă în continuare vorbitorul — 
x-ăd în aplicarea strictă a princi
piilor Cartei de către toate state
le. indiferent de mărimea, nive
lul de dezvoltare și sistemele lor 
social-politice sau economice, un 
instrument de neînlocuit în lupta 
pentru independență și egalitate 
în drepturi între state și popoare, 
pentru realizarea drepturilor și 
libertății omului, eliberarea defi
nitivă a umanității de ororile 
războiului, de agresiune și orica
re alte violențe în raporturile 
dintre state, pentru eliminarea 
subdezvoltării economice și socia
le în lume, lichidarea colonialis
mului, rasismului, politicii de 
apartheid". în vederea înfăptuirii 
cu succes a acestor probleme uni
versale, organizația noastră tre
buie să fie ea însăși universală — 
a declarat M. Ribicici, insistînd 
asupra necesității restabilirii 
drepturilor care aparțin, în baza 
Cartei, Republicii Populare Chi
neze.

Oprindu-se în continuarea dis
cursului său asupra evoluției cli
matului european, premierul iu
goslav a subliniat că ultimele 
evenimente din Europa, care au 
inaugurat un nou proces de coo
perare și depășire a moștenirii 
celui de-al doilea război mondial

și al confruntărilor din perioada 
războiului rece, au demonstrat că 
„nu există problemă, oricât de 
complexă ar fi ea, care să nu 
poată fi rezolvată prin mijloace 
pașnice, atunci cînd există voința 
de a aplica metoda negocierilor 
și respectării intereselor legitime 
ale popoarelor și țărilor".

în încheiere, M. Ribicici a re
levat cu satisfacție consensul ge
neral al participanților la sesiu
nea jubiliară în ce privește adop
tarea unor documente de mare 
importanță pentru comprehensiu
nea și cooperarea internațională. 
Referindu-se, printre altele, la 
declarația pricind principiile re
lațiilor prietenești și cooperării 
între state, premierul iugoslav a 
relevat că, deși acest document 
nu oferă încă o garanție a evo
luției acestor raporturi, pretutin
deni în lume el exprimă, totuși 
într-o manieră precisă acordul 
asupra conținutului acelor princi
pii care, numai ele singure, pot 
promova cooperarea internațio
nală fondată pe egalitatea în 
drepturi și conformă cu interese
le tuturor țărilor. „Dacă adop
tarea acestor documente este ur
mată de o acțiune hotărîtă pen
tru punerea lor în aplicare, noi 
vom inaugura o nouă etapă în 
ce privește relațiile internaționa
le, etapă care va duce la în
tărirea O.N.U.".

Primul ministru al Japoniei, 
Eisaku Sato, a evocat contribu
ția adusă de Organizația Na
țiunilor Unite în diferite domenii 
ale vieții internaționale, amin
tind totodată că, în cei 25 de 
ani de existență, acest for a tre
cut prin multe decepții și ne
mulțumiri. în situația actuală, a 
arătat el, trebuie să constatăm 
că mai există puncte de tensiune 
în diferite părți ale lumii, iar, 
uneori, izbucnesc conflicte ar
mate, ca cel ce de ani de zile 
face ravagii în Peninsula’ Indo- 
chinei. Premierul Sato s-a pro
nunțat apoi pentru îmbunătățirea 
relațiilor interstatale în Extre
mul Orient, dar și în alte părți 
ale globului, ca de pildă, Euro
pa, subliniind în acest sens im
portanța recentei încheieri a tra
tatului sovieto—vest-german.

Primul ministru al Suediei, 
Olof Palme, a sublimat impor
tanța excepțională a dezarmării 
generale în asigurarea păcii mon
diale. El a «oos în evidență rolul 
pe care trebuie și pot »ă-l joace

țările mid și mijlocii în viața in
ternațională.

De la tribuna Adunării Gene
rale, primul ministru al Olandei, 
Piet de Jong, a reafirmat dorin
ța țării sale „de a contribui cu 
toată energia la stabilirea păcii 
și securității în Europa în spiri
tul prevederilor Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite". Vorbitorul 
a relevat importanța O.N.U. în 
relațiile internaționale contempo
rane.

★
Miercuri după-amiază, Consi

liul de Securitate s-a întrunit în- 
tr-o ședință cu ușile închise în 
prezența miniștrilor de externe 
sau a reprezentanților speciali 
ai statelor membre ale Consiliu
lui. Aceasta a fost prima ședință 
din seria de reuniuni periodice 
care urmează să aibă loc în vii
tor potrivit propunerii Finlandei 
— acceptată de Consiliul de 
Securitate — conform articolului 
28 din Carta O.N.U., neaplicat 
încă pînă în prezent.

„MARELE TUR AL 
PLANETELOR"

• N.A.S.A. a adresat o invi
tație oamenilor de știință 
din lume de a participa ia 
studiile preliminare „mare
lui tur al planetelor", pro
iectat pentru sfîrșitul actua
lului deceniu. N.A.S.A. a pre
cizat că aceste studii ar urma 
să definească etapele a trei 
zboruri interplanetare, fără 
echipaj uman. Este vorba de 
survolarea planetelor Jupi
ter, Saturn, Uranus, Neptun 
și Pluton. Potrivit proiectu
lui, atunci cînd o sondă spa
țială va ajunge în apropie
rea unei planete,, accelerația 
sa combinată cu gravitația a- 
cestei planete va da o rezul
tantă care va „relansa" 
nava cosmică spre planeta 
următoare cea mai apropia
tă. Fiecare călătorie va du
ra de la șapte ani și jumă
tate pînă la nouă ani și ju
mătate.

Savanții interesați au fost 
invitați să trimită propune
rile lor pe adresa N.A.S.A. 
pînă la 18 ianuarie 1971.

• CONSULUL GENERAL al 
Republicii Socialiste România la 
Alexandria, Nicolaie Fîciu, a re
mis directorului Bibliotecii mu
nicipale din acest oraș o serie

din țările

ORIENTUL APROPIAT
NOUL GUVERN EGIPTEAN

CAIRO 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Anwar Sadat, a emis marți seara 
decretul privind formarea noului 
guvern egiptean condus de pre
mierul Mahmoud FawzL membru 
al Comitetului Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe, a- 
nunță agenția M.E.N. Cu excep
ția lui Mohammed Hassanem 
Heykal. care și-a prezentat de
misia din funcția de ministru al 
orientării naționale, toți ceflalți 
miniștri. care au funcționat tu gu
vernul condus de defunctul pre
ședinte Gamal .Abdel Nasser, și-au 
păstrat portofotiile. La Minis
terul Orientării Națsocaie a 
fost numit Mohamed Fayek. care 
deținuse anterior funcția de mi
nistru de stat Ia Ministerul Afa
cerilor Externe. Miercuri, mem
brii noului cabinet au depus ju- 
rămîntul în fața preyAnrekri 
R..A.U„ .Anwar Sadat

Din Cairo, se anunță, totodată, 
că președintele Anwar Sadat a 
semnat un alt decret prin care 
cei 2.5 de guvernatori provinciali 
rămîn în funcțiile lor. Ziarul Bi
Ahram" informează că președin
tele a cerut membrilor noului ca
binet să-și desfășoare activitatea

SENTINȚE CAPITALE 
RATIFICATE

• CONSILIUL PREZIDEN
ȚIAL al Republicii Populare a 
Yemenului de sud a ratificat 
sentințele capitale pronunțau 
de către Curtea populară supre
mă împotriva a cinci persoane, 
acuzate de a fi complotat împo
triva regimului. Printre con
damnați, menționează agenția 
M.E.N., se află și Abdullah 
Okba, fost ministru al culturii 
și al orientării naționale.

Au fost confirmate, de ase
menea, sentințele pronunțate îm
potriva a altor 13 persoane, a- 
cuzate de complicitate și con
damnate de către Curtea Popu
lară Supremă la închisoare pe 
diferite termene.

dinde cărți cuprinzind lucrări 
mai multe domenii in limbile 
franceză și engleză, trimise in 
dar de Biblioteca Centrală de 
Stat din București.

Primind darul, directorul Bi
bliotecii municipale din Alexan
dria, Abdel Hamid Shalakami, 
a subliniat că „această colecție 
de cărți constituie o dovadă a 
nivelului atins de arta tipogra
fică și a succeselor editoriale ro
mânești, ea fiind în același timp 
de o utilitate și o actualitate 
deosebită, în contextul promo
vării relațiilor dintre Republica 
Arabă Unită și România".

BELLKASSEM 
ASASINAT

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ agențiile de presă, Krim 
Bellkassem, fost ministru alge- 
rian, a fost asasinat duminică 
în camera pe care o ocupa în 
hotelul „Intercontinental" din 
Frankfurt pe Main (R.F.G.). 
Pînă în prezent nu se cunosc 
împrejurările în care s-a produs 
acest asasinat.

• ÎN CAPITALA Republicii 
Democrate Germane a fost inau-

Etică si 
proput

CAIRO 21 fAgerpres). — Ab
del Mohsen Aboul Nour * fost 
numit în funcția de secretar ge
neral al Uniunii Socialiste .Arabe, 
partidul de guvernăm! nt din 
Republica .Arabă Unită — anun
ță agenția France Press*.

europene.
Comunist German, Partidului Co
munist din Germania, Partidului 
Socialist Unit al Berlinului Occi
dental, Partidului Comunist din 
Grecia, Partidului Comunist din 
Irlanda, Partidului Comunist Ita
lian, Partidului Comunist din 
Luxemburg, Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Partidului Co
munist din Portugalia, Partidului 
Comunist Român, Partidului Co
munist din San Marino, Partidu
lui de stingă — comuniștii din 
Suedia, Partidului Comunist din 
Spania, Partidului Comunist din 
Turcia, Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Partiapanții la întilnire au fă
cut un schimb de păreri asupra 
unor probleme privind lupta 
pentru securitate în Europa.

Din partea Partidului Comu
nist Român, la întilnire au parti
cipat tovarășii Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful secției relații externe a 
C.C. a P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.IL, prim-adjunct al șefului 
secției internaționale a C.C. al 
P.C.R.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și colabo
rare frățească.

AUSTRALIA : 29 de oameni și-au pierdut viața în momentul 
prăbușirii unui tronson al celui mai mare pod australian care 
se construiește în prezent la Melbourne. Alți 19 au fost răniți. 
Aspect din timpul lucrărilor de salvare.

că au/ transferat în străinătate 
o importantă parte a profitu
rilor lor impozabile în Suedia.

gurat hotelul „Orașul Berlin", 
cu 1000 de camere și aparta
mente și cu 15 săli de restau
rant. Noul hotel — al doilea 
ca mărime din Europa — este 
amplasat in centrul orașului și 
are 39 de etaje.

„CARTEA ALBĂ" 
GUVERNULUI 

JAPONEZ
•GUVERNUL JAPONEZ

A

a 
publicat marți seara, pentru 
prima dată după cel de-al doilea 
război mondial, o „Carte albă" 
cu privire la apărare. în docu
ment este subliniată hotărîrea 
Japoniei de a se situa in viitor 
pe poziția unei puteri economice 
și nu militare și de a-și cana
liza eforturile in primul rînd 
spre menținerea păcii în regiu
nea geografică in care este si
tuată. Referitor la problema 
forțelor militare japoneze, „Car
tea albă" afirmă că acestea în
deplinesc sarcina de autoapărare 
și nu contravin constituției. Do
cumentul relevă hotărirea Japo
niei de a nu poseda sau fabrica 
arme nucleare sau alte tipuri de 
arme care ar pune în pericol 
securitatea altor state.

ALLENDE ARE 
ASIGURATĂ 
ALEGEREA

• CU TREI ZILE înaintea 
celui de-al doilea scrutin pre
zidențial din Chile, alegerea 
candidatului frontului „Unității 
populare", Salvador Allende, 
pare iminentă, apreciază agen
ția U.P.I. Marți seara, Consiliul 
național al Partidului Democrat- 
Creștin de guvernămînt a hotă- 
rit ca deputății și senatorii aces
tui partid, să acorde votul lor 
candidatului forțelor de stingă. 
Astfel, Salvador Allende și-a a- 
sigurat majoritatea voturilor în 
Congres, chemat să desemneze 
pe viitorul președinte al țării la 
24 octombrie.

Allende a obținut la scrutinul 
de la 4 septembrie cel mai 
mare număr de voturi, dar nu 
și majoritatea cerută pentru a 
fi ales direct.

• COMISIA pentru proble
mele financiare a Parlamentu
lui suedez a acuzat filialele sue
deze ale companiilor petroliere 
Esso, Shell și British Petroleum

REDACȚIA 91 ADMINISTRAȚIA i Busurești, Piața „Seinteli*, VeL 17.80.10, I7.80JB. Abonamentele •• fac la oficiile poștale fi difuzării din întreprinderi fl Instituții.

odată, zborul stației „Sanda-8* 
urmărește punerea la punct a 
unor sisteme de bord perfec
ționate și a agregatelor, pre
cum și perfecționarea con
strucției aparatelor cosmice.

Agenția precizează că, în 
conformitate cu programul, la 
24 octombrie stația va încon
jura Luna, plasîndu-se apoi 
pe o traiectorie spre Pămînt, 
unde urmează să se înapoieze 
la 27 octombrie.

„Sonda-8" se deplasează pe 
o traiectorie apropiată de cea 
calculată inițial. Miercuri, la 
ora 11,00 (ora Bucureștiului), 
stația se afla la o distanță de 
118 000 kilometri de Pămînt, 
deasupra unui punct terestru 
avînd coordonatele 27 grade 
5 minute latitudine nordică și 
8 grade 54 minute longitudine 
vestică.

între Pămînt și „Sonda-8“ se 
menține o legătură radio per
manentă. Potrivit datelor fur
nizate de informațiile teleme- 
trice transmise de sistemele 
de bord, aparatajul științific 
și agregatele stației funcțio
nează normal.

MOSCOVA 21 (Agerpres). In 
legătură cu lansarea stației cos
mice automate sovietice „Son
da-8", agenția TASS reaminteș
te că primul aparat din această 
serie a luat startul la 2 apri
lie 1964, fiind menit să contri
buie, prin datele culese, la per
fecționarea sistemului de zbor 
la mari distanțe. în același an, 
la 30 noiembrie, stația „Sonda- 
2“ a fost lansată în direcția 
planetei Marte, iar la 18 iulie 
1965, cel de-al treilea aparat 
cosmic al seriei a fotografiat 
Luna. Misiunea stației „Sonda- 
4", lansată la 2 martie 1968, a 
fost de a studia zone îndepărtate 
ale spațiului circumterestru. La 
15 septembrie și 10 noiembrie 
1968 au pornit spre Lună „Son- 
da-5“ și „Sonda-6“, care au în
conjurat Selena, înapoindu-se 
apoi pe Pămînt.

„Sonda-7“, pornită în cursă 
la 8 august 1969, a adus pe Pă
mînt, după ce înconjurase Luna, 
fotografii în culori ale celor 
două corpuri cerești.

BRUXELLES 21 (Ager
pres). — O nouă rundă de 
tratative în legătură cu ade
rarea Irlandei la Piața comu
nă s-a încheiat marți la 
Bruxelles. Actualele tratative, 
scrie agenția France Presse, 
au fost dominate de două 
probleme: măsurile de apă
rare împotriva concurenței 
pe care le solicită guvernul 
din Dublin pentru tînăra «a 
industrie și soarta zonei libe
rului schimb anglo-irlandeză 
în perioada de tranziție. Re
prezentantul irlandez, Sean 
Morrissey, a cerut ca țara sa 
să beneficieze de contingente 
tarifare la import pentru cinci 
importante produse, între care 
hîrtia de ziar și aluminiu 
brut. Această derogare de la 
regulamentele Pieței comune 
va trebui să fie acordată Ir
landei pe întreaga perioadă 
de tranziție.

Observatorii politici consi
deră însă că solicitarea de de
rogări de la regulamentele co
munitare va crea noi discuții 
și chiar disensiuni între inter
locutori.

Pe de altă parte, delegatul 
irlandez a cerut ca guvernul 
său să fie autorizat să acorde 
ajutor financiar cel puțin in
dustriei construcțiilor de ma
șini și industriei textile și 
după perioada de tranziție.

în sftrșit, Morrissey și-a ex
primat îngrijorarea în legătu
ră cu hotărîrile comunitare 
adoptate de miniștrii agricul
turii privind crearea, începînd 
din anul viitor, a unei piețe 
comune a peștelui. Morrissey 
a arătat că, dacă toți mem
brii viitoarei comunități lăr
gite ar veni într-o zi, conform 
hotărîrilor luate la Bruxelles 
de miniștrii agriculturii, să 
pescuiască în zona coastelor 
irlandeze, economia țării sale 
va trece atunci prin dificultăți 
dintre cele mai grave, iar 
bancurile de pește, în special 
de heringi și somoni, vor fi re
duse într-o proporție alar
mantă.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.D.G.

în Cehoslovacia
PRAGA 21 (Agerpres). - La 

Praga a sosit miercuri o delega
ție de partid și guvernamentală 
a R. D. Germane, condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat, și de Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, 
care va face o vizită în R S. 
Cehoslovacă la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a pre
ședintelui Ludvik Svoboda și a 
guvernului cehoslovac.

La sosire, oaspeții au fost sa
lutați de Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Lubomir Strougal, 
președintelepreședintele guvernului, și de alți 
conducători de partid și de stat 
cehoslovaci.

în cuvîntările rostite cu acest 
prilej, Gustav Husak și Walter 
Ulbricht au relevat importanța 
pe care o prezintă vizita delega
ției de partid și guvernamentale 
din R.D.G. în Cehoslovacia și 
au apreciat că tratativele, care 
vor avea loc, se vor referi la 
dezvoltarea continuă a colaboră
rii bilaterale și vor stabili noi 
măsuri pentru adîncirea relațiilor 
prietenești dintre cele două state.

Tot miercuri, Walter Ulbricht, 
Willi Stoph și ceilalți membri ai 
delegației de partid și guverna
mentale a R.D.G. au făcut o vi
zită la Hradul din Praga lui

• MINISTRUL FRANCEZ al 
transporturilor, Raymond Mon>- 
don, a declarat că o hotărîre 
definitivă cu privire la Conti
nuarea construirii avionului su
personic franco-britanic „Con
corde" va fi adoptată cu ocazia 
unei întruniri cu colegii săi en
glezi, fixată pentru 15 decem
brie la Londra. EL și-a exprimat 
speranța că prototipurile „Con- 
corde-001" și „Concorde-002" vor 
atinge pînă la sfîrșitul anului o 
viteză egală cu de 'două ori vi
teza sunetului.

O O CURAJOASA OPERA
ȚIUNE MARITIMA a fost în
treprinsă de echipajul unui eli
copter danez care a salvat șapte 
membri ai echipajului navei 
scoțiene de pescuit „Concordia", 
amenințată cu scufundarea din 
cauza furtunii violente ce bîn- 
tuie în Marea 
șapte marinari 
în elicopter în 
bit de dificile : 
130 km pe oră,

Nordului. Cei 
au fost urcați 
condiții deose- 
vîntul sufla cu 

. iar valurile a-
tingeau o înălțime de 15 me
tri. Vasul navighează acum în 
derivă, fără nici un om la bord.

Un alt vas de pescuit a tran
smis prin radio că se află în 
primejdia de a se scufunda. La 
fața locului s-au îndreptat pa
tru nave care au reușit să sal
veze echipajul.

Gustav Husak, Ludvik Svoboda 
și Lubomir Strougal.

în aceeași zi, Ia Praga au în
ceput convorbirile între cele 
două delegații.
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MONTREAL 21 (Agerpres). —’ 
Marți au avut loc la Montreal 
funeraliile lui Pierre Laporte, 
ministrul muncii în guvernul pro
vinciei Quebec, care a fost asa
sinat de membrii organizației ex
tremiste separatiste „Frontul 
pentru eliberarea Quebecului". 
La ceremonie a asistat primul 
ministru al Canadei, Pierre Tru
deau, și numeroase alte oficiali
tăți din guvernul federal și gu
vernul provincial. Aproape 4 000 
de militari au fost mobilizați pen
tru a asigura securitatea în timpul 
desfășurării funeraliilor.

în aceeași zi, primul ministru 
Trudeau a anunțat în Camera 
Comunelor că va prezenta o de
clarație amănunțită asupra acti
vităților poliției și armatei după 
instituirea „măsurilor de război". 
Poliția din Quebec a făcut cu
noscut că un număr de 343 per
soane sînt în prezent arestate, iar 
în ultimele cinci zile au fost e- 
fectuate 1628 percheziții. în 
cursul acestor descinderi a fost 
sechestrat material pentru impri
mat manifeste, un transmițător 
radio, baionete și 372 încărcături 
de dinamită.

• MIERCURI s-a deschis Ia 
Ankara, în prezența a peste 
1500 de delegați, lucrările ce
lui de-al V-lea Congres gene
ral al Partidului dreptății, pre
zidat de actualul prim ministru 
al Turciei, Suleyman Demirel.

Congresul a fost convocat în 
legătură cu scindarea produsă 
recent în acest partid, cînd o 
fracțiune importantă a creat o 
nouă formațiune politică.

• MINISTRUL DE FI
NANȚE DIN AUSTRIA, Han
nes Androsch, a publicat pro
iectul de buget pentru anul 
1971. Acesta prevede chel
tuieli în valoare de 111 118 
miliarde șilingi, în timp ce 
totalul veniturilor se ridică 
la 101 574 miliarde șilingi, 
conținînd astfel un deficit 
prevăzut de 9 544 miliarde și
lingi. Proiectul de buget ur
mează a fi discutat în Parla
ment incepind de la 28 oc
tombrie, aprobarea sa fiind 
în funcție de voturile unor 
deputați din sînul celor două 
partide de opoziție.
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