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LA WASHINGTON
SOSIREA LA CASA ALBĂ

In meserie?
S-a înoetăterut in majoritatea 

tatreprisderijor bunul obicei de 
a marca prima zi de lucru ca 
tmmr—xxi a proaspeților absol
venți de școală profesională 
pri=tr-o Jestririate de primire a 
lor ia coîeetreHe de muncă. Tî- 
niriri este averrizaz cu această 
ocazre ce Înseamnă disciplina 
de produnte. îndeplinirea pia- 
euIu: și _dat apo in primire* 
mascrilci la care va lucra. Vine 
ZDonserrm'. pe care nici unul din
tre ei nn-1 voc ma. uita vreo
dată : luarea in primire a ma
șinii F a sesnjc: de scule. Su- 
ptsne-.ritl de sfaturi șî averds- 
tnecte se mai uctâ. dar asta nu.

WASHINGTON 28 (Ager- 
pres). — Trimișii speciali 
transmit: Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, în Statele Unite ale 
Americii a cunoscut ieri un 
moment deosebit. Răspunzînd 
invitației președintelui Richard 
Nixon, și a soției sale, Patricia 
Nixon, președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, sînt, începînd de 
ieri, oaspeții Casei Albe. Șeful 
statului român este însoțit de 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., deputat în 
jVlarea Adunare Națională, și 
fcomeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Casa Albă a pregătit înalțl- 
lor oaspeți români o primire 
oficială, potrivit ceremonialu
lui rezervat șefilor de stat. Pe 
străzile și bulevardele din ju
rul reședinței președintelui 
Statelor Unite ale Americii, în 
întreaga zonă ce cuprinde se
diile instituțiilor Administra
ției federale erau arborate dra
pele de stat ale României și 
S.U.A. Interesul suscitat de so
sirea la Casa Albă a șefului 
statului român și-a găsit o ex
presie elocventă în atmosfera 
solemnă, caracteristică mari
lor evenimente, marilor întâl
niri la nivel înalt. în parcul 
Casei Albe, la locul prevăzut 
pentru ceremonia primirii, do
minat de impunătorul obelisc 
închinat memoriei lui George 
Washington, au venit să întâm
pine și să salute pe președin
tele Ceaușescu mii de cetățeni 
’ai capitalei Statelor Unite, 
purtînd stegulețe românești și 
americane. Un număr neobiș
nuit de mare de ziariști, foto-
reporteri, cameramani, repre
zentând principalele cotidiene, 
agenții de presă internațio
nale, societăți de radio și tele
viziune, jurnale cinemato
grafice de actualități căutau 
să-și asigure locurile cele mal 
bune pentru a surprinde fie
care secvență semnificativă a 
solemnității primirii. Garda de 
onoare era aliniată pe gazonul 
din fața podiumului, fanfara 
în ținută festivă și zeci de ofi
țeri cu drapelele celor două 
state încadrau aleile de acces 
la locul ceremonialului.

în jurul orei 10,15, (ora lo
cală), lingă podium, au sosit 
secretarul Departamentului de 
Stat, William Rogers, și soția, 
amiralul Thomas Moorer, pre
ședinte al Comitetului mixt al 
șefilor de stat major, cu soția, 
Walter Washington, primarul 
orașului, cu soția, Martin Hil- 
lenbrand, asistent al secretaru
lui de stat pentru problemele 
europene, cu soția, Leonard 
Meeker, ambasadorul S. U. A.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de gazda sa, președintele Richard -Vizo*, trece in rerirtâ garda de oao«*

Cuvîntul președintelui 
Richard Nixon

Domnule președinte.
Doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți din România,
Doamnelor și domnilor,

Exact acum un an, domnule președinte, m-ați salutat la 
București ca primul președinte al Statelor Unite în vizită in 
România. Astăzi, la Washington, vă salut pe dumneavoastră 
ca primul președinte al României care vizitează Statele Unite 
Ne vom aminti întotdeauna primirea călduroasă făcută de 
poporul român. Știm că în timpul călătoriei dumneavoastră 
în Statele Unite ați simțit sentimentele de prietenie ale po
porului Statelor Unite față de poporul României. In ciuda 
deosebirilor dintre sistemele noastre, nutrim o mare prie
tenie pentru poporul român, respectăm independența țării 
dumneavoastră și dorim pace și prietenie pentru toate po
poarele din lume. Cred că discuțiile dintre noi vor contribui 
la realizarea dezideratelor de pace și prietenie din întreaga 
lume. Sper ca în cursul discuțiilor pe care le vom avea astăzi 
să aducem o nouă contribuție la aceste idealuri.

In cursul întrevederii dintre cei doi țefi de stat

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceausescu

3
_ Domnule președinte.

Doamnă Nixon,
Doamnelor și domnilor.
Aș dori să vă adresez dumneavoastră, cu acest prilej un 

salut cordial. Doresc să adresez, de asemenea, un salut prie
tenesc poporului Statelor Unite din partea poporului român
imi amintesc cu plăcere de vizita pe care ați făcut-o in 
România, de convorbirile pe care le-am avut. Ăș dori să vă 
mulțumesc pentru invitația ce ne-ați adresat-o de a mă inului 
cu dumneavoastră și a face o vizită in unele centre ale Sta
telor Unite eu prilejul prezenței la Organizația Națiu
nilor Unite. Este adevărat că intre România și Statele 
Unite există deosebiri de orinduire socială, că asupra 
unor probleme există și deosebiri de păreri, dar, in 
ciuda acestora, noi considerăm că este necesar să colaborăm 
in domeniile economic, științific, cultural, să contribuim, in 
spiritul prieteniei și cooperării intre popoare, la soluționarea 
problemelor care frămintă lumea contemporană. In acest 
spirit imî exprim încă o dată speranța că vizita pe care o fac 
in calitate de președinte al Consiliului de Stat al României, 
prima de acest fel aici — după cum si vizita dumneavoastră, 
prima vizită a unui președinte american în România — va 
contribui la dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre 
popoarele noastre, va servi cauzei înțelegerii și păcii 
în lume.

Întrevederea dintre președintele
Consiliului de Stat al României, 

Nicolae Ceaușescu,
și președintele S.U.A., Richard \ixon
în dimineața zilei de 26 oc

tombrie, la Casa Albă, a avut 
loc o întrevedere între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Statelor Unite ale A- 
mericiL Richard Nixon.

La întrevedere și la convor
birile care au avut loc cu a- 
cest prilej au participat Du
mitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională, din

partea română, și Henry Kis
singer, consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității națio
nale, din partea americană. 
In cursul convorbirilor s-a a- 
preciat că de la întâlnirea de 
anul trecut dintre cei doi pre
ședinți, relațiile dintre Ro
mânia și S.U-A. au înregistrat 
progrese pe planuri multila
terale. în discuții au fost ex
primate interesul și dorința

(Continuare In pag. a lll-a)

La urmi răsune singur cu ma
șina ML crispat sau dezinvolt, 
aereușmd aproape niciodată 
să-; ascuni*- errxxpa eind este 
poa Etuapa că arate ce r_e. 
să arate ce poate. începe exa
menul sever el activității de 
prnd’jcțje.

Ce urmează insă după festi
vitate ? Cme se ocupă de fe- 
<fr ——-j-e» peu—.Joe lut pași In 
meseme ?

Terenul tnvesugațiilor ne 
este oferit de trei întreprinderi 
ia care trie, u mur-, tori din 
ano! L na rec«e»c la Început să 
răspcnad sa‘ s*ăcădar exigențe
lor prodprtieu

Secția aziaaj — rână _Pro- 
gresaf Brăila. în ultimii doi 
am F-au 'rnrput axf activitatea 
as mai pcțrit de 170 muncitori 
strungari. absoiv«ecțf ai scoți 
protesaonal-» Avei evul 1 SIC -sta 
principalul joc ioc de m uncă.

— La angajare, ține să preci
zeze maistrul Nicolae Ivanov, 
nu știu să ascutâ un cuțit, să 
aleagă regimul de așchiere co- 
respunzător piesei sau să ci
tească un desen.

— La cine apelează cind au 
nevoie de astfel de lămuriri ?

— De regulă la maiștri. Cind 
ne prmd bineînțeles, pentru că 
smtem ocupați și cu alte tre
buri. Nu le putem sta la dis
poziție 8 ore .din 8, cit ar avea 
nevoie. Vă propun o experiență! 
O să trec acum pe intervalul 
d .-.tre strunguri, sa vedeți ciți o 
să-mi pună întrebări. Pariez că 
vor fi nu unul-doi, cimaimulți, 
pentru că de aproape o oră 
n-am mai fost între ei.

Prima lămurire e in legătură 
cu un desen. Următoarele două 
țin de regimul de așchiere. 
Trece apo. la un strung in locul 
muncitorului pentru că...

— Lut Petru M ara velă l-am 
executat citeva piese spre a-i 
dovedi că se pot face in timp. 
Cred că si-a dat seama și el cit 
știe, l-am arătat că se poate 
mai mult. Trebuie să pună 
umărul nu să mi se descurajeze.

— Dimineața, de exemplu, ne 
spune maistrul principal Cos- 
man Mihalacbe. de la atelierul 
de strungărie Ș. N. Galați, îmi 
este imposibil să zăbovesc la 
fiecare in parte, să-i spun ce 
are de făcut și să-i dau toate

L MORARU

(Continuare in pag. a II-o)

In ultima sâptămînâ 
presa și celelalte mijloace 
de informație radioul, 
televiziunea, au dedicat 
un mare spațiu ecoului 
național și internațional 
al cuvîntării tovarășului 
Ceaușescu la sesiunea ju
biliară O.N.U. ca și vizi
tei șale pe continentul a- 
merican și contactele nu
meroase stabilite de șeful 
statului român la New 
York Fără să mai insis
tăm asuora semnificației 
cuvîntării de o mare im
portanță pentru definirea 
poziției noastre în lumea 
contemporană, să comen
tăm ecoul însuși, motiva
ția sa și consecințele 
sale.

Este evident că, reflec
tate în presă, numeroase
le declarații de adeziune 
exprimate cu acest prilej 
de către largi categorii 
de cetățeni, subliniază 
faptul că politica externă 
a statului expusă de șeful 
său, reprezintă gîndirea 
intimă a întregii țări, se 
bucură de sprijinul tu
turor oamenilor indife
rent de naționalitate sau 
poziție socială, profesiu- 
ne sau vîrstă. Ca și în 
numeroase alte ocazii, 
prin qlasul președintelui 
Consiliului de Stat a vor-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Masă oferită de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de către tovarășul Petre Lupu
Comitetul Executiv al C.C. 

al P.C.R. a oferit, luni la a- 
miază, o masă tovărășească cu 
prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a zilei de naștere a tova
rășului Petre Lupu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C C. al P.CJL. ministrul mun
cit

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zi’.. Gheorghe Pană. Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț. Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache Constantin

Drăgan, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Leon- 
te Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici. Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, Chivu Stoica. ,

în numele Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Emil Bodnaraș a felicitat pe

sărbătorit și i-a urat sănătate 
și putere de muncă.

în răspunsul său, tovarășul 
Petre Lupu a mulțumit pentru 
înalta prețuire ce i se acordă 
și s-a angajat să slujească și 
în viitor politica internă și ex
ternă a partidului, să-și consa
cre întreaga capacitate și pu
tere de muncă operei de edifi
care a socialismului în patria 
noastră.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Pag. 2
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— Simpozion național 

de educație.
— Noutăți la „Dacia"- 

1300.
— 24 h.

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

SEMNĂTURI
îndatorat prin strălucirea 

propriei sale istorii, lașul 
își revendică, cu orgoliu, un 
statut sui generis în ampla 
orchestrație urbanistică a 
țării. El a așezat pe aceeași 
piatră de temelie, într-o în
gemănare armonioasă, relic
vele istoriei voievodale ale 
Țării de Sus, și structurile 
multi valențe ale ultimelor 
decenii.

De curînd, aflat în mijlo-

poezie și traversînd arterele 
— Ia ora aceea — nocturne 
ale cetății, careva dintre noi, 
deopotrivă fascinat de solem
nitatea cu care orașul des
fășura în fața noastră Inefa
bila sa arhitectură modernă,

„SAPTAmINA
ECONOMIEI

„ZIUA ȘCOLARULUI ECONOM" — o zi de 
manifestare pedagogică — declară 

ȘTEFAN COSTEA,
director general adjunct din Direcția generală pedagogică 

a învățămîntului de cultură generală

Are o deosebită semnificație 
faptul că printre o serie de 
manifestări recomandate de 
U.N.E.S.C.O. a fi organizate pe 
plan mondial, o zi din an, este 
dedicată și ECONOMIEI. Țara 
noastră — de acum a intrat în 
tradiție — organizează în fiecare 
an „SAPTĂMINA ECONOMI
EI," adevărată sărbătoare închi
nată spiritului de chibzuință și 
cumpătare. Generalizînd buna 
experiență a unui județ (Ilfov) 
Ministerul Învățămîntului orga
nizează în anul acesta, în co
laborare cu CASA DE ECONO
MII ȘI CONSEMNAȚIUNI o

manifestare instructiv-educativă 
specifică, cu totul nouă, „ZIUA 
ELEVULUI ECONOM." Vă ru
găm să explicați, mai în amă
nunt, ce Ioc ocupă această „zi“ 
în calendarul școlarului și pe a- 
genda profesorului diriginte ?

— Principiile noastre pedago
gice, de instrucție și educație in
tegrează organic noțiunea de e- 
conomie, de cumpătare, indisolu
bil legată de întregul complex 
educativ școlar. Chiar în interio-

I. M.

(Continuare în pag. a ll-a)

ritmată la vechile edificii 
ale istoriei, a exclamat :

— Pămint de geniu !
Oricare dintre noi ne-am 

gîndit în clipa aceea, cu re
cunoștință, la acei arhitecți 
— veritabili poeți ai geome
triei în spațiu — care și-au 
asumat greaua, dar onoranta, 
răspundere de a ridica, pe 
măsura istoriei lașului, aces
te elegante metafore pe pro- 
montoriile cetății.

Mînat de.-un astfel de gînd 
am vrut să cunosc pe unul 
din arhitecții lașului. Omul 
care mi-a deschis ușa ate
lierului de proiectări, trădîn- 
du-și din prima clipă obîrșia 
prin dulcele grai moldove
nesc, mi-a deschis totodată 
inima către ferestrele de poe
zie și beton ale vechii cetăți 
de scaun. Poate că nu este 
cel mai perfect, cel mai pro
fund, cel mai realizat. Dar are

GH. ISTRATE

(Continuare tn vag. a V-a>
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pozionuluf au fost selecționate 
din întreaga țară 300 de comu
nicări repartizate în 24 de secții 
și grupate pe șase teme.

tr-un produs sintetic). Nu Au 
reapărut tacă costumele de ter
gal „Siciliana", costumele de eri- 
lan, pardesiele matlasate din re- FILAR

MONICA
pentru cul- 
colăborare 
a organi-

DECADA CĂRȚII 
SOVIETICE

Comitetul de stat 
tură și artă, în 
cu Centrala cărții, 
zat, la librăria Dacia din Capita
lă o expoziție de carte sovietică 
cu prilejul deschiderii Decadei 
cărții sovietice.

La festivitatea care a avut 
loc Ieri au luat parte academi
cieni, Scriitori, directori ai edi
turilor, oameni de cultură și artă, 
un numeros public. Cu acest 
prilej directorul general al Cen
tralei cărții, Constantin Măciucă, 
și ministrul consilier al amba- 
•sadei sovietice, S. Ilin, au vorbit 
despre dragostea și stima de care 
se bucură autorii ruși clasici și 
contemporani sovietici, In țara 
noastră.

Astfel, numai în perioada a- 
nilor 1949—1989 s-au tradus din 
literatura rusă și sovietică 9699 
de titluri, insumînd un tiraj de 
124.793.000 exemplare.

INCERTITUDINI 
ÎN GARDEROBA 
DE TOAMNA

NOUTĂȚI 
,DACIA"-! 300 DIN

DE
ȘAPTE

' H.L.

SIMPOZION 
NATIONAL 
DE EDUCAȚIE

De la 31 octombrie la 1 noiem
brie a.c., in Capitală se vor des
fășura lucrările etapei pe țară a 
Simpozionului național „Rolul și 
locul educatorului in procesul de 
modernizare a invățămîntului", 
simpozion care se înscrie în pro
gramul 
Anului 
ți ei.

Faza 
a fost 
manifestări științifice organizate 
în comune, orașe și municipii la 
care au participat peste 27 000 de 
profesori, învățători și educatoa
re. iar numărul comunicărilor 
prezentate s-a apropiat de 3 000.

Pentru faza republicană a sim-

manifestărilor consacrate 
internațional al educa-

pe țară a simpozionului 
precedată de numeroase

Sezonul de toamnă, inaugurat 
ta vitrinele magazinelor cu blă
nuri și frunze de viță, pune la 
dispoziția cumpărătorilor o ga
mă variată și aproape completă 
de vestimentație.

Pentru oopii, magazinele pre
feră un sortiment bogat de arti
cole matlasate (jachete cu bone
te matlasate, pardesie, pantaloni 
matlasați, lenjerie. îmbrăcămin
te de bumbac, tricotaje din lină 
și P.N.A. etc.). Pentru femei au 
fost confecționate la Arad pal
toane din stofă cu gulere de bla
nă în diverse culori și modele. 
Fabricile vor mai furniza maga
zinelor serii scurte de pardesie 
maxi și midi croite modern, din 
ștofe fine în cârduri. în săp- 
tămina viitoare vor apărea ta 
rafturi, de asemenea, și serii 
scurte de taioare fantezi din țe
sături fine executate la „Mon
diala" Satu-Mare, taioare cu 
gulere imitație de blană, rochii 
din stofă de import în carouri cu 
diverse combinații de culori, 
bluze de dantelă și mătase etc. 
Totuși, o serie întreagă de arti
cole specifice sezonului, rămin 
în baloturile din magazie, ori nu 
au fost tacă furnizate de către 
fabrici. Astfel, lipsesc canadie- 
nele de relon foarte solicitate, 
pantalonii supraelastici, foarte 
necesari. în acest sezon și in 
cele următoare, căciuli fantezi 
de blană, haine t.reisferturi din 
velur, haine de piele.

Confecțiile bărbătești alcătu
iesc o gamă variată de paltoane 
din stofă de Olanda, pardesie și 
canadiene „Nlno" executate în 
diverse croieli, clasice sau sport, 
raglane tereext. sacouri cașerate, 
costume din lină fină și tergal. 
Lipsesc deocamdată din vitrine 
canadienele treisferturi din re
lon, simple sau căptușite cu po- 
liuretan (un gen de vatelină din-

In ultimul timp, „Dacia"-13O0 
a devenit tot mai mult prezentă 
pe drumurile țării. Interesului 
crescînd al automobiliștilor Uzi
na de autoturisme Pitești ii răs
punde cu îmbunătățiri continue 
aduse autoturismului. Prezentăm 
cititorilor noștri cîteva noutăți 
pe care le-am aflat de Ia șeful 
serviciului constructor-șef — ine. 
Marin Mitrache.

• Pentru reducerea vibrației 
caroseriei, s-â îmbunătățit prin
derea motorului pe șasiu, acea
sta realizîndu-se prin interme
diul unui defazor de vibrații. In 
acest fel, persoanele aflate în 
autoturism nu vor mai fi deran
jate de zgomotul in caroserie re- 
ducindu-se simțitor și gradul de 
solicitare al acesteia.

• A fost îmbunătățit sistemul 
de alimentare și formare a a- 
mestecului carburant prin schim
barea atit a pompei de benzină 
cit și a carburatorului. Se eli
mină astfel infundarea repetată 
a jiglerului imbunătățindu-se 
totodată și funcționarea motoru
lui Ia mersul cu viteză redusă. 
Un alt avantaj al înlocuirii ce
lor două ansamble il reprezintă 
satisfacerea mai corectă a con
dițiilor de funcționare a moto
rului la regim de temperatură 
ridicată.

• Prin aplicarea unor măsuri 
constructive și tehnologice asu
pra pistonului și segmenților, se 
realizează o reducere substan
țială a consumului de ulei la 
motor.

• Pentru 
unei rulări 
drumurile 
modificat flexibilitatea resoarte- 
lor de Ia suspensie mărindu-se 
în acest fel și garda la sol.

• Prinfr-o fixare mai judi
cioasă ă amortizoarelor s-a eli
minat zgomotul din zona de prin
dere a acestora, zgomot care 
chiar dacă nu reducea calitățile 
funcționale și de durabilitate ale 
mașinii influența totuși pe po
sesorii de autoturisme.

a da posibilitatea 
cu viteză mare pe 
neniodernizate, s-a

I. VOICU

• •• RECTIFICARE. In ziarul 
nostru din 12 septembrie a.c., la 
aceasta rubrică, arătam, pe baza 
unul buletin de evenimente În
tocmit de Inspecția județeană a 
miliției Teleorman că o persoană 
care se dăduse drept Ioniță Sido- 
nia. studentă In anul III la Insti
tutul Pedagogic din București, 
săvirșise un furt de la un turist 
străin și încercase să schimbe 
banii astfel obținuți prlntr-o stra
tagemă ce urmărea să inducă in 
eroare și organele de miliție. Cu 
această ocazie, de altfel, ea fusese 
prinsă. După cum sintem anunțați 
de I.M.J. Teleorman, Intr-o primă 
etapă identificarea acesteia s-a 
făcut superficial, ceea ce desigur 
a creat neplăceri adevăratei Ioniță 
Sidonia. fn realitate delincventa 
despre care relatam este consătea- 
nă cu studenta de la Institutul 
Pedagogic, se numește Floarea 
I.eca. din comuna Tătărăștil de 
Jos și are u ani.
• •• RECOLTAU IX FELUL 

LOR. Ion Marinică, (25 ani) din sa
tul Buriaș. comuna Periș, Ilfov, 
șofer la I.A.S. Cocioc, a fost sur
prins în timp ce transporta spre 
casa lui 2M kg porumb boabe sus
trase de la C.A.P. In drum spre 
casă el a încercat să ofere plut. 
Gh. Vasile. eare-1 prinsese. 500 lei 
mită. Subofițerul de miliție și-a 
conținut însă cercetările și a des
coperit la domiciliul lui I.M. încă 
230 kg furaje concentrate, sustra
se și ele de la cooperativa agri
colă. tn comuna Jilavele lucrăto
rii postului de miliție, cu sprijinul 
cooperatorilor in timpul efectuării 
unor controale pe terenurile 
C.A.P. i-au surprins pe Aurei 
Cojocaru (27 ani) din comuna 
Glodeanu Sărat, jud. Buzău si 
Andrei Zamfir (10 ani), din comu
na Armășești, care au furat OM kg 
porumb știuleți. Cei doi au fost 
arestați.
• •• FUMAU PE ASCUNS. Ma

rin Iconaru (12 ani) și Ion Nefito- 
vici (13 ani) elevi la școala nr. * 
din Alexandria s-au ascuns Intr-A 
magazie a șantierului 1 al I.C.M.T. 
Ca să fumeze fără să fie văzută- 
tn magazie erau insă uși. ferestre 
Și alte furnituri de ttmplărie... 
Cei doi nedeprinși cu fumatul șl 
nici eu regulile de protecție au 
aruncat cu nepăsare mucurile pes
te ambalajele de hlrtie ale lemnă
riei. S-a declanșat imediat un in
cendiu. Copiii, de frici. n-au a- 
nunțât pe simeni șt au fugit aeasă. 
astfel că sinistrul a distrus tot re 
se gă«ea In magarit. Valoarea pa
gubelor se ridică la 89 W» lei.

BRATISLAVA OR I ȘAPTE

ICOU AL UNEI POZIȚII
PRINCIPIALE

(Urmare din pag. I)

bit întreaga fără întrucît linia 
politică a partidului este popu
lară și exprimă năzuințele ca 
și interesele noastre fundamen
tale. De aceea, atenția acor
dată cuvîntârii și mulțimea 
adeziunilor au corespuns ne
cesităților de a sublinia încă 
o dată această firească legă
tură între stat și popor. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît România 
este într-un mare efort con
structiv, pentru realizarea că- 
jyia sînt oferite nu puține sacri
ficii și are deci nevoie de ele
mentul central al politicii noas
tre externe drept condiție de 
realizare*: pace, colaborare, in
tegrare în procesul mondial de 
dezvoltare, într-un moment cînd 
atmosfera internațională nu 
este lipsită de seisme, de com
plicații cronice și de elemente 
noi de neliniște.

Ecoul internațional, unanim 
pozitiv, are și el o deosebită 
semnificație, aprecierile elo
gioase adresîndu-se unei poziții 
de adevărată măiestrie de stat, 
principială, în acord cu întreaga 
noastră politică, suplă în ace
lași timp și model de poziție 
constructivă care îndeamnă la 
legitate internațională și la so
luționarea cu răbdare și perse
verență o conflictelor existente.

Tneă o dată România a venit 
cu o poziție consecvent de pace, 
dominată de dorința sinceră de 
a nu înrăutăți lucrurile, de a 
face să triumfe glasul rațiunii. 
Subtilitatea cuvîntării tovarășu
lui Ceaușescu vine din faptul că 
ea reunește cîteva interese 
fundamentale în mod organic : 
interesul României de a extinde 
și adînci colaborarea interna
țională, integrarea în circuitul 
mondial al valorilor materiale 
și spirituale, cu interesul întregii 
comunități socialiste și cu inte
resele de bază ale tuturor po
poarelor. Ea scoate in evidență 
ceea ce este de cîstigat dintr-o 
atitudine rațională, e lucidă 
pentru că nu consideră că pro
blemele sînt ușoare, și recoman
dă singura posibilitate de evita
re a catastrofelor : o poziție 
deschisă tuturor sugestiilor și 
soluțiilor acceptabile. O ilustra
re a unei asemenea poziții, 
este, între multe altele, convin
gerea exprimată că toate con
flictele își pot găsi soluții poli
tice prin recunoașterea interese
lor tuturor statelor existente, 
confirmarea dreptului lor de 
existență suverană și indepen
dentă prin găsirea de soluții 
acceptabile pentru fiecare din 
ele. Orice soluție ce n-ar ține 
seama de interesele legitime ale 
fiecărei națiuni ar fi minată de 
irealitate, 
resurselor, 
perioasă 
stabilitate, 
calm și de

^c.ee??' Pozlî,e deschisă com
plexității și soluțiilor acceptabi
le animă politica noastră și in 
alte probleme complicate, unde 
• nevoie da o îndelungată acti
vitate diplomatică, de o mare 
deschidere la interesele majore, 
fie ea dezarmarea nucleară sau 
problemele înlăturării prăpas- 
tiei dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare.

E interesant de subliniat că 
înțelegerea situației complicate 
a lumii ne duce spre înțelepciu
nea răbdării. Noi propunem 
să nu respingem soluțiile inter
mediare, care duc la rezolvarea 
treptată a întregii probleme, să 
nu sacrificăm ce se poate face 
acum de dragul unor qesturi 
spectaculoase. înțelegerile bi
laterale și multilaterale, crearea 
unor zone denuclearizate și 
dezarmate, sînt perfect în acord 
cu interesele generale și parti
culare. Or, tocmai această po
ziție lucidă, într-o atmosferă 
destul de înveninată ne-a adus 
unanime aprecieri în lume.

în sfîrșit, prezența tovarășu
lui Ceausescu la O.N.U. a pri
lejuit numeroase contacte la 
nivel înalt, întîlniri cu factori de 
răspundere ce au deschis calea 
contactelor vii, directe a unor 
dialoguri fructuoase ce permit 
înțelegerea exactă a pozițiilor și 
sînt vn moment esențial al co
laborării.

Tn lumea modernă, a comuni
cațiilor și interacțiunilor com
plexe, rolul factorului uman nu 
scade, ci crește, ca un mijloc de 
nuanțare si stabilire a unei co
munități. Este ceea ce dovedește 
politica noastră externă.

'Sfnemo

„SÂPTÂMÎNA
/

ECONOMIEI
(Urmare din pag. I)

nil sistemului de învățămînt exi
stă Anumite discipline școlare c* 
științele matematice și științele 
sociale, în special economia poli
tică, care au la bază ca prin
cipiu călăuzitor noțiunea de e- 
conomie. în primul rînd urmă
rim să deprindem la elevi, folo
sirea cu chibzuință a neprețuitu
lui lor buget timpul, care tre
buie folosit deopotrivă atît pen
tru instruire și educație cit și 
pentru activitățile extrașcolare.

S-a considerat utilă și plină de 
învățăminte organizarea chiar în 
școală, chiar în nucleul clasei, a- 
similind-o programului nostru, 
ziua elevului econom, o zi edu
cativă care debutează în acest an, 
sperăm sub buni auguri. La orele 
de dirigenție și la diverse mani
festări prilejuite de această săr
bătoare școlară se va vorbi elevi
lor despre sensul etico-cetățenesc 
al economiei. Ca pedagogi nu ne 
interesează sumele economisite pe 
libret de elevul nostru, ci sim
bolul lor. Școlarul de astăzi este 
cetățeanul de mîine care va pre
lua alături de generația sa, între
gul mecanism economico-social. 
Oameni de cultură și pedagogi 
vestiți: Eminescu, Creangă, Sado-

veanu. Haret. Ghic*. Kogălnicea- 
nu, Slavici, Coșbuc. Hașdeu. Că- 
linescu etc. au subliniat în scrie
rile lor idee* de economie, ce 
trebuie insuflată din ce* mai 
fragedă vîrstă generațiilor tinere. 
Ziua școlarului econom are me
nirea să întregească, să adauge 1* 
celelalte activități educative des
fășurate ta școală, printre altele: 
campania susținută pe tot timpul 
anului, de achiziționare a metale
lor vechi, de recoltare a plantelor 
medicinale, programul regulat de 
muncă patriotică organizat pe 
șantiere, în orașul lor și pe 
da lor etc., urmărind să for 
la elevi profunde sentimente 
cetățenești. Economia, chibzuință, 
buna măsură sînt principii care 
stau la baza tuturor comparti
mentelor societății noastre. Din 
vastul program al construcției so
cialiste preconizat de partid, 
școala a extras sarcinile care, de 
drept îi revin și care, cu pri
cepere și responsabilitate trebuie 
să se achite. Ziua școlarului eco
nom organizată în forurtiul Șco
lii, este în pritnul rînd o activi
tate pedagogică. Dirigintele, pro
fesorii, educatorii vor demonstra 
elevilor, cu exemple evidente, că 
economia se află la baza tuturor 
virtuților.

“? stra- 
formeze

De la Filarmonica din Lenin
grad la Orchestra Simfonică din 
Los Angtles ți de la „London 
Symphony Orchestra" la Filar
monica Națională din Varșovia, 
multe dintre marile ansambluri 
simfonice ale lumii contempora
ne ne-au vizitat în anii din 
urmă. Intrate in tradiția stagiu
nilor muzicale românești acetic 
turnee oferă iubitorilor de artă 
din țara noastră posibilitatea unui 
contact direct cu valori artistice 
semnificative, posibilitatea lărgi
rii orizonturilor muzicale, posibi
litatea comparației unor valori.

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
în zilele în care Filarmonica 
„George Enescu" pregătea tur
neul de peste hotare (turneu asu
pra căruia vom mai reveni în 
coloanele ziarului nostru), Ate
neul Român a adăpostit două 
concerte ale Filarmonicii Slovace 
din Bratislava, orchestră de 
prestigiu internațional. (Bucurtn- 
duse în ultimii ani de colabo
rarea unor remarcabili muzicieru
— printre ei Vaclav Talich. Sir 
Malcolm Sargent, Franz Kon- 
witschny, Carlo Zecchi, Herman 
Abendroth — Filarmonica din 
Bratislava s-a făcut larg cunoscu
tă prin turneele sale in mari cen
tre muzicale europenei.

De la un prim contact. Filar
monica Slovacă impune prin pro
fesionalism, muzicalitate, omoge
nitatea compartimentelor, preci
zie, rigoarea cu care răspunde 
indicațiilor dirijorale.

Sub conducerea dirijorilor ei 
permanent, — Ladislav Slovak fi 
Ludovit Rafter — (primul dintre 
ei este fi directorul artistic al 
ansamblului), Filarmonica din 
Bratislava ne-a oferit programe 
fără momente de strălucire dar 
afirmtnd in general atașamentul 
orchestrei față de valorile consa
crate ale repertoriului clasic sau 
contemporan. An» ascultat astfel 
alături de lucrări concertante 
pentru orgă mu pian de Haen- 
del. Bach mu Grieg (soliști Fer
dinand K’snda, ți lan Fenenke
— partituri concertante urmărite 
eu o remarcabilă suplețe de or
chestră ți thrifor — anvu-âtearea 
Simfonie m r» minor de A. 
Dvorak, fragmente dsn rtrUud- 
toarele suite de balet sie hă 
Prokofiev 1* „Borneo *i lulieta' 
ți evocatoarea Rapsodie pentru 
orchestră a lui Leos Jenocek 
„Tarat Bulba*.

Tălmăcirile Orchestrei din 
Bratislava au mărturisit înainte 
de toate o convingătoare viziune 
asupra stilurilor. $i chior dacă 
am fi dorit mai multe subtilități 
fn dozarea unor planuri sonore, 
mai multe nuanțe edorvrtice fn 
pasagiile solistice, am avut de-a 
lungul celor două concerte o 
convingătoare viziune stilistică, 
sentimentul unui deosebit respect 
față de text, a unei suduri e 
compartimentelor orchestrale, a 
unui instrument „colectiv", per
fect sincronizat ee pulsează cu 
vigoarea unui organism.

De fi diferențiați ce tempera
ment, ca gestică, cei doi țefi de 
orchestră sînt uniți prin lucidita
te conceptuali, prin rigoarea cu 
care aneombleată compartimen
tele orchestrei, prin capacitatea 
de a sublinia esențialul.

IOSIF SAVA

: • CRONICI • CRONICI •
• Pictura lui Demetrescu Du

val postulează o atitudine etică 
vizibilă atît ta sfera ideatică a 
reprezentărilor (în general evo- 
tări Istorice), cit și ta sfera meș- 
.eșugului. Pictura sa susține a- 
tuzat condiția șevaletului. Ea 
.ubliniază valorile „nepărisabile” 
ale picturalității, ale schemelor 
compoziționale atent și îndelung 
echilibrate. In consecință, culoa
rea are prețiozitate, subtilități 
de armonie care se cer „de
gustate" pe centimetrul pătrat. 
Culoarea realizează implicit O 
sugestie mai puternică și mai 
convingătoare dincolo de ideile 
propuse. prin ATMOSFERĂ. 
Dar în același timp sintem siliți 
să remarcăm aspectul ei general 
bituminos. o ..patină a timpu
lui” migălos sugerată, care ne 
duce cu gindul la o structură 
încăpățînată academică, la o 
structură, care sub efecte de 
meșteșug întunecă o viziune con
temporană. Să fim înțeleși, nu 
reproșăm picturii sale premisele,

ca. mai ales prin două lu
crări ca : „Bucolică" și „Icar“ 
posibilitățile mereu deschise ale 
picturii sale către abstractizare, 
către înnoire perpetuă, fapt care 
ne lasă senzația unei viziuni și 
modalități fertile.

• Colegul său de expoziție 
Iulian Gheorghiu nu poate oferi 
cronicarului decît satisfacția 
(inutilă) constatării a unui ta
lent neexplorat. El expune trei 
luCrărj de pictură (un peisaj 
și două portrete) mai multe stu
dii de nud. așa cum se găseso 
cu miile în mapele oricărui stu
dent de la Institutul „N. Gri- 
gorescu", piese care eu greu își 
găsesc justificarea expunerii. Ar 
fi poate fals să numesc această 
expunere grăbită drept expre
sia unej opțiuni, Să o calific așa 
cum au făcut-o alții, drept ac.a- 
demism. pentru simplul motiv 
că autorul nu-și propune așa 
ceva după cum conștient nu-și 
propune nici un Alt scop ta ata

«fi

PLASTICA
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DIJCUREȘTENE
ei modul ta care înțelege să le 
ilustreze, opțiunea tocmâi asu
pra uneia dintre puținele căi 
care-i limitează deschiderea, 
sugestiile multiple, perspectiva 
ev adevărat modernă. (Galeriile 
„Orizont", B-duI Bă'cescu nr 
ÎS A).

• Pictura Iul Nicolae Greia 
se dervoltâ într-o soni afectivă 
înrudită- Dar spre deosebire de 
ușoara rigiditate a lui Deme
trescu Dus al, o capcană posibilă 
oricărui pictor cu atari preocu
pări. Nicolae Grot* mizează pe 
sjgestivitates continuă, latentă 
a simbolurilor (domnițe, ursi
toare. lăutari, moroi și moroaie 
—, un univers greu de delimitat 
între folclor și istorie), simbo
luri ta care evită cu prudență 
închistarea heraldică, perfect în
chisă a acestora. Toate aceste 
simboluri expuse pe un soi de 
funda’.-cortină, sînt imagini de
corative și ta același timp ima
gini care stabilesc între ele o 
inefabilă și subtilă relație spa
țială. care se constituie în me
canismul visului său, ca un uni
vers substanțial, perfect articu
lat. Este interesant de observat 
pe de o parte că istoria, este 
pentru sine mai puțin tin cod 
de precepte morale și mai mult 
o posibilitate de a visa, de a po
tența legendarul, și pe de altă 
parte eă rigorile ideistice și for
male cărora poate fi asociat in 
extenso (suprarealismul) sînt di
zolvate și negate continuu ca a- 
tare. Primează confesiunea spon
tană directă — timbrul său li
ric de o anumită întindere to
tuși. pe care nu-și propune să-1 
dilate exhibiționist. Aș mâi re
marc* inteligența sa plastică 
oare nu accentuează definitiv 
imaginea, cărei» îi lasă un as
pect frust, de eboșă iovitînd 
parei și în acest plan privito
rul la e construcție Continuă 
ți verosimilă. Și aț mai remar-

ra aceluia de ,. a lucră", (Sala 
Kalinderu, str. Dr. Sion nr. 2).

• Universul sculpturii lui 
Șerban Crețoiu este fără îndoială 
un univers folcloric,, un uni
vers legendar construit ca și lâ 
Nicolae Groza cu o extrema li
bertate, fără împovărătoare sub- 
texte demonstrative. Este un 
univers sufletesc în care se re
cunoaște și pe care aj impresia 
eă îl ajută, numai pentru plăce
rea sa de a Drinde un chip con
cret. ..Măștile" ; „Bufnița albă" ț 
„Calul negru” 1 „împăratul” : 
„înțeleptul" ; „Răul nopții" i 
„Năzdrăvan" devin ca într-un 
fiziolog sui generis simboluri 
a'e unor înțelesuri îndelung 
concentrate, simboluri care in- 
tregeSc o atmosferă malefică de 
descintec popular. „Animalele" 
sale cioplite cu dezinvoltură în 
trunchiuri masive de copac, care 
transferă și ele lucrărilor un 
plus <ie vitalitate, accentuate în 
detalii grotești, nu se întîlneso 
cu expresionismul, decît în la
tura fabulosului și a potențării 
unui caracter pregnant. Ele nu 
au nimic terifiant, ci dimpotrivă 
— ceva din Starea germină a po
veștii, a baladei. Stat lucrări 
eâre țin de proiectarea lirică ta 
universul ltrîo al copilăriei. Evi
dent, dincolo de un poate prea 
accentuat caracter decorativ, 
care atrage într-o sarabandă se
ducătoare toate detaliile lucrări
lor, în ciuda căutărilor ideistice 
de o profunzime limitată, a ti
pului de sculptură ilustrativă în 
general, 
ea și 1* 
țimeă ți 
decizia 
ocolirea 
misterioase, dar și atît de in
consistente la o analiză mai ri
guroasă (Galeria „Simezâ”, 
B-dui Magheru nr. 20).

trebuie să remarcăm 
Nicolae Groza prospe- 
Irumusețea exprimării 

și limpezimea, implicit 
filozofiilor alambicate,

C. R. CONSTANTINESCU

Parodia polițistă își trăiește 
apogeul. Va mai dura? Cît? 
Iată cîteva întrebări la care nu 
se poate răspunde... în ultimul 
deceniu filmul polițist a fost 
scindat. A rămas povestirea 
cinematografică tradițională 
„cu hoți și cu gardiști" (din 
păcate din ce în ce mai prost 
reprezentată) să împartă glo
ria șl sufragiile publicului cu 
filmul polițist de serie neagră, 
etalare a violenței rafinate și 
gratuite (nefastă modă care 
face ravagii în filmul contem
poran) și cu parodia polițistă, 
teren de concesii care vrea să 
atragă publicul oferindu-i în 
afara acțiunilor palpitante și 
umor. Un umor de excelentă 
calitate, din tradiția neorealis
mului, ca-n cel mai bun pro
dus al genului „Operațiunea 
San-Gennaro", sau un comic 
„căznit" ca în „Șapte oameni 
de aur“, „Noaptea e făcută 
pentru a visa11.’ DE ȘAPTE 
ORI ȘAPTE se află undeva la 
mijloc. Aici, italienii, realiza
torii filmului, își exersează 
profesionismul cinematografic 
bine cunoscut aducînd in plus 
multă ironie la adresa englezi
lor. Mici șicane, glume mena
jere în care totuși regăsești 
cîte ceva din „furia latină" pe 
schema de fier a unui obișnuit 
film de aventuri cu spărgători 
ingenioși și polițiști naivi .

Pretextul acestui început de 
serial cinematografic, după 
cum ne lasă să înțelegem fina
lul filmului, (serial calitativ 
incomparabil cu acele povești 
tîmpe ale Comisarului X pe 
care dorim să nu-1 mai întîl- 
nim pe ecranele noastre) este 
interesul englezilor pentru fot
bal.

Deci, într-o zi în care se des
fășoară finala „Cupei Angliei", 
într-o închisoare, un grup de 
șapte profesioniși ai furtu- 
lui-tactic ajunși în haine de 
pușcăriași — reușesc o evada
re. O evadare, normal specta
culoasă, după toate regulile... 
Cît ține meciul de fotbal ei 
fură hîrtie filigranată din- 
tr-un depozit al Regatului 
Unit, și chiar reușesc — în â- 
ceeași durată de timp — Să ti
părească într-o monetărie a- 
proape două milioane de lire 
sterline...

Apoi — și ăsta-i „pontul" — 
se întorc în închisoare con- 

, vinși, pe bună dreptate, că ni
meni nu-i poate bănui, că de
tențiunea lor e un alibi per
fect...

Totul ar fi, fără umorul care 
însoțește toată această aven
tură, subiectul unui banal 
film polițist asemănător cu 
„Joc dublu în serviciul secret" 
realizat de același regizor Mi
chele Lupo. Așa că, lăsî-nd 
trama polițistă la o parte, pu
tem fi mulțumiți de umorul 
filmului, chiar dacă el piițea 
fi mâi generos. în „7x7“ italie
nii imită pe englezi, morga 
lor tradițională, ironia lor sub
țire, grija pentru aparențe, etc. 
Rezultatul : un comic accepta
bil.

Vedeta filmului: Gastone 
Moschin „specializat" în gen 
pe care l-am întîlnit și în 
... _' ‘ ‘ #i
„Noaptea e făcută pentru a 
visa" ca și în excelentele co
medii „Ani clocotitori" și „A- 
nunt matrimonial".

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE — 
fals film polițist, falsă come
die cinematografică, e ceea ce 
se cheamă un produs de larg 
consum, motiv pentru care pre
zența lui pe ecranele noastre 
se justifică, oricum.

TUDOR STĂNESCC

„Șapte oameni de aur"

Pentru valorificarea 
popoarele au o im- 
nevoie de pace și 
de o atmosferă de 
eforturi constructive. 

Ele sînt în primul rînd interesa
te într-o pace echitabilă și e 
nevoie de eforturile tuturor pen
tru a o realiza. Dar o expe
riență istorică arată că numai 
echitatea si iustiția pot în timp 
să facă să disoară pasiunile sj 
urile iar emoțiile oamenilor să 
fin îndreptate spre scopuri eu 
adevărat constructive.

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ (ambele serii): rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15; 
20.45), Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 
20,15). București (orele 9; 
16,30; 20), Favorit (orele 
16,30; 19.45).

SENTINȚA : rusează la 
rul (prele 9; 11,15; 13,30; 
21).

IN ARȘIȚA NOPȚII : 
la Capitol (orele 8.30; 10 45; 13.15; 
16), FESTIVALUL FILMULUI SO
VIETIC: SOARELE ALB AL PUS
TIULUI : (ora 20,30), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 21), 
Gloria (orele 9; 1115; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20.15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: rulea
ză la Festival (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21), Feroviar (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20 45), Modern (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la Victoria (orele 9: 11,15; 13.30;
16; 18.30; 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ: rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16,15; 19 30).

IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Lumina (orele 9—16 în conti
nuare: 18 15; 20,30).

FRUMOASA VARVARA: rulea
ză la Doina (orele 11.30; 13,45).

INTÎLNIREA: rulează la Doina 
(orele 16; 18,30; 20,45), Cotrocenl

12,30:
10; 13.15;

Luceafă- 
16; 18,10;

rulează

(orele 17,45; 20), Volga (orele 15,30; 
18.15: 20.45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE: rulează la Timpuri
Noi (orele 9—21 în continuare).

100 DE CARABINE: rulează la 
Gri vița (orele 9,30—11.30 în conti
nuare; 16: 18.15; 20.30). Flamura 
(orele 11; 16: 18,15; 20.30). FlOteas- 
câ (orele 15.30; 18: 20.30), Aurora 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

AURUL: rulează la înfrățirea
(orele 15.30; 17,45; 20).

IMPOSTORII: rulează la
zețti (orele 15.30; 18: 20 30).

HIBERNATUS: rulează la 
cia (orele 8,45;—1 
Arta (orele 15,30:

PATRICIA ȘI MUZICA: rulea
ză la Bucegi (orele 16: 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20 30), 
Miorița (orele 10; 12,15: 17,30; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ: 
rulează la Unirea (orele 18; 20), 
Moșilor (orele 18; 20.15), Ferentari 
(orele 15.30; 17,45: 20).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR: 
lează la Unirea (ora 15,30).

FUGA BUIESTRAȘULUI: rulea
ză la Moșilor (oră 15,30).

PĂSĂRILE: rulează la Lira (fi
rele 15,30; 18, 20). Viitorul (orele 
15,30; 18; 20.30).

MAYERLING (ambele serii): ru
lează Ia Drumul Sării (orele 16; 
19). Progresul (orele 15,30; 19).

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

OGLINDA CU DOUA FETE: 
rulează lâ Popular (orele 18: 20.15).

AMBUSCADA: rulează la Popu
lar (ora 15,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Munca (o-

Bu-
Da-

-20 în continuare; 
); 18; 20,15).

ru-

rele 16: 18; 20), Crîngași (orele 
16; 18: 20).

ALFA — ROMEO ȘI JULIETA: 
rulează la Flacăra (orele 16; 
18: 20).

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

DEGETUL DE FIER: rulează la 
Rahovă (orele 15,30; 18; 20.30).

FLACĂRA OLIMPICĂ: rulează 
la Pacea (orele 15,45: 18; 20).

TIFFANY MEMORANDUM: ru
lează lă Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15).

trul ..Țăndărică” (Cale* Victoriei): 
O POVESTE CU CINTEC — ora 
17; (Str. Academiei): STROP DE 
ROUĂ; BROTACELUL — ora 17; 
Teatrul „C. TAnase" (Sala Savoy): 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30: (Calea Victoriei): LOGOD
NICELE aterizează la pa
ris — ora 10,30.
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Opera Română: AIDA — ora 19; 
Teatrul de Operetă: SUZANA — 
ora 19,30; Teatrul National „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio): O FE
MEIE CU BANI — ora 20; Tea
trul dă Comedie: CHER AN
TOINE — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandrâ" (Schitu Mfigu- 
reanu): D-ALE CARNAVALULUI 
— ora 20; (Sala Studio); HARFA 
DE IARBA — ora 20; Teatrul 
,C. I. Nottarâ" (Bd. Magheru): 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 19,30; (Sala Studio): NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI — 
ora 20; Teatrul „Giulești": A- 
CEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — ora 
19,30: Teatrul Evreiesc de Stat: 
SEARA LITERARĂ: (Să vorbim 
serios despre umor evreiesc) — 
ora 18; Teatrul ,.Ion Creangă": 
COCOSbLUL NEASCULTĂTOR — 
ora 9,30; Studioul I.A.T.C.; DI
VERTISMENT ’70 — ora 20; Tea-

• 18,00 Deschiderea emisiunii ; 
Microavanpremiera • 18.05 Cam
pionatele mondiale de gimnastici. 
Finala fetninină pe aparate. 
Transmisiune directi de la 
Ljubljana • 18.35 „Bastonul de 
mareșal" • 19,15 Anunțuri — pu
blicitate • 19,20 1001 de seri —
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Mâsă 
rotundă TV. Probleme anti-epide- 
mice de actualitate. Participă : dr. 
Al. Calomfirescu, adjunct al mi
nistrului sănătății, prof. dr. Ma
rin Voiculescu, prof. dr. Vlad 
Bîlbîie, directorul Institutului ,,I. 
Cantacuzino", dr. Vasile Tuddr. 
Emisiune de Manâse Radnev și 
Andrei Bacalu<20,30 Seară de tea
tru : ,.O scrisoare pierdută" de Ion 
Luca Caragiale". Spectacol al Tea
trului Național „I. L. Caragiale", 
înregistrat în anul 1969 • 22,30
Prim plan : Dumitru Dumitru, 
Erou al Muncii Socialiste, directo
rul I.A.S. Pietrolu județul Ialo
mița • 23,00 Telejurnalul de
noapte.

(Urmare din pag. I)

explicațiile tte care are nevoie. 
Ptaă trec pe 1* toți, ee pierde 
un timp prețios, care se reflec
tă in nerealizarea normelor.

Integrarea proaspeților strun
gari depinde deci in mare mă
sură de ajutorul pe care ii pri
mesc de la maiștri, de felul 
ir. care aceștia se preocupă de 
perfecționarea lor profesională. 
Nu numai prin explicații, desi
gur. Maistrul poate să le re
partizeze lucrări pe măsura ca
lificării loc. să le conducă a- 
vansarea treptată spre operații 
din ce in ce mai pretențioase. 
Ajutorul lor rămîne insă insu
ficient. deoarece nu reușesc să 
completeze Sistematic calificarea 
celor in cauză. De aceea, func
ționează cursuri de ridicare a 
calificării în toate cele trei în
treprinderi investigate. De a- 
ceea s-a considerat necesară 
numirea unor instructori spe
ciali, muncitori de înaltă califi
care. care să se ocupe exclusiv 
de integrarea acestor muncitori 
in meserie. La U.R.E.M.O.A.S.- 
București, de exemplu. Constan
tin Draier, strungar de catego
ria a VI-a nu face altoeva de- 
cît să le acorde asistență teh
nică tinerilor strungari rămași 
sub normă de la secția meca- 
nic-șef. Numai că tinerii în cau
ză lucrează în trei schimburi, 
iar Constantin Draier numai în 
primul Schimb. Acordarea asis
tenței tehnice de oare beneficia
ză doar din trei ta trei săp-

tămini, cmd ajung să fie în 
schimbul I, se dovedește insufi
cientă. La Șantierul Naval Ga
lați este nufnit, de asemenea, 
un instructor care se ocupă ex
clusiv de Integrarea acestor 
muncitori (ing. Ion Călina, di
rector tehnic la C.S.G.). La Uzi
na ..Progresul" Brăila. ,.doi re
gion se ocupă mai mult de ei, 
pentru ă-i ajuta să intre în 
normal (maistrul Vasile Lungu). 
Deci, aproximativ, aceeași situa-

DIN ANUL I
ție. în ee măsură cei obligați 
să la acorde Ajutorul de care 
au nevoie O și fac, este mai 
greu de verificat. Cert este insă 
că preocuparea pentru introdu
cerea lor în meserie nu duce 
totdeauna la rezultatele sconta
te. Ne-o dovedește și faptul că 
după un ân și trei luni de la 
angajare, mai există băieți care 
nu reușesc să realizeze normele. 
Adăugind faptul că majorita
tea pieselor pe care acești ti
neri le execută, stat de serie 
Mică, schimbîndu-se reperul Și 
de două sau trei ori pe zi, ne

voia de asistență tehnică se 
triplează. Ne referim la strun
garii de la Șantierul Naval Ga
lați, U.R.E.M.O.A.S.-București 
(secția meoanic-șef) sau Uzine
le „Progresul“-Brăila. aflâți în 
atenția noastră. în locul unor 
măsuri ferme de ridicare sis
tematică a calificării tinerilor 
tn cauză își face loc uneori 
concepția potrivit căreia noul 
strungar va ajunge la nivelul 
celor cu vechime îndelungată 
în secție, cu timpul fără un e- 
fort special.

— Sint unii, observă maistrul 
N. Ivanov, care o dată declarați 
muncitori, chiar dacă nu reu
șesc să realizeze normele, con
sideră că nu mai au nevoie de 
cărți și ignorează cursurile de 
calificare. Cei care se descurcă 
bine la mașină, merg și 1* 
cursuri, cei care întimpină cele 
mai multe dificultăți, lipsesc. 
Paradoxal, dar acesia-i adevă
rul.

Experiența arată că acolo 
unde tinerii, conștienți de gra
dul lor scăzut de pregătire, au 
primit un de neînlocuit ajutor 
din partea maiștrilor și a mun
citorilor cu experiență, colegi de 
muncă, rezultatele bune nu au 
intîrziat să apară.

Faptul îndeamnă la meditație, 
pe toți membrii colectivelor de 
muncitori, ta care mai persistă, 
după mai bine de un an de la 
angajarea lor. strungari sub 
normă. I-ați ajutat întotdeauna 
pe acești tineri să învingă difi
cultățile începutului ? Dacă nu, 
intindeți-le mina. Au nevoie.
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Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu la Washington
Dejunul oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu

si a soției sale, Elena Ceausescu, de secretarul
J » 7 5 7

Departamentului de Stat, William Rogers
în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, secreta
rul Departamentului de Stat, 
William Rogers, și doamna 
Rogers, au oferit ieri un dejun 
în marea sală de recepție a 
Departamentului de Stat. Au 
luat parte Dumitru Popescu, 
Corneliu Mănescu, Maria Gro
za. ambasadorul Corneliu Bog
dan și celelalte persoane ofi
ciale române.

Au fost prezenți Maurice 
Stans, ministrul comerțului, 
Gerard Smith, directorul A- 
genției S.U.A. pentru dezar
mare și controlul înarmărilor, 
Nathaniel Samuels, subsecre
tar de stat pentru problemele 
economice, Martin Hillen- 
brand, asistent al secretarului 
de stat pentru problemele eu
ropene, David Abshire, asis
tent al secretarului de stat 
pentru problemele relațiilor 
cu Congresul, Philipp Handler, 
președintele Academiei națio
nale de științe din S.U.A., Leo
nard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București, și alte ofi
cialități.

în timpul dejunului au 
fost rostite toasturi. Salutîn- 
fcu-1 pe președintele Nicolae 
Jbaușescu. pe soția sa, pe co
laboratorii șefului statului ro
mân, William Rogers a spus : 
„Sînt foarte onorat de a vă a- 
vea ca oaspeți. Știm că ați vi
zitat pînă acum New York, 
Los Angeles, San Francisco si 
Detroit. Acum dumneavoastră, 
soția dumneavoastră, și distin
șii dumneavoastră colabora
tori vă aflați aici Ia Washing
ton și, repet, acest lucru este 
pentru noi o cinste deosebită.

Președintele Nixon a spus 
de multe ori că vizita în 
România i-a făcut o mare plă
cere. Sperăm că și dumnea
voastră veți privi S.U.A. cu a- 
celeași sentimente, că vizita 
dumneavoastră va fi încunu
nată de succes.

Vizita dumneavoastră în
S.U.A. are o semnificație isto
rică în sensul că este prima 
vizită a unui președinte al 
României în această țară. Sîn- 
nem siguri că însemnătatea sa 
va depăși pe cea a momentu
lui precis în care are loc.

Există deosebiri între cele 
două țări în ce privește siste
mul social și politic. Dar sînt 
și puncte comune. în primul 
rînd, voința de menținere a in
dependenței naționale, fără a- 
mestec din afară. în al doilea 
rînd, dorința extinderii legă
turilor economice în interesul 
ambelor țări și, în al treilea 
rînd, și unii și ceilalți sîntem 

La sosirea la Casa Albă, președintele Nicolae Ceaușescu și pr eședintele Richard Nixon, sint intimpinați cu căldură de către 
populație

pentru soluționarea Prin mij
loace pașnice a problemelor 
vieții internaționale încă nere
zolvate.

V-aș ruga să-mi permiteți să 
ridic paharul pentru președin
tele României, pentru succesul 
și bunăstarea poporului ro
mân.

A răspuns președintele 
Nicolae Ceaușescu.

„Aș dori să exprim mulțu
mirile mele pentru cuvintele 
de apreciere la adresa Româ
niei, a poporului meu. într-a- 
devăr este pentru prima oară 
cînd un președinte al Româ
niei vizitează S.U.A., așa cum, 
anul trecut, pentru prima dată 
un președinte al S.U.A. a vi
zitat România. Aceasta are, 
dună părerea noastră, o sem
nificație deosebită nu numai 
pentru popoarele celor două 
țări, dar și pentru vremurile 
noi, pentru viața internaționa
lă actuală.

în zilele care au trecut am 
vizitat cîteva centre ale S.U.A 
și m-am întîlnit cu multi re
prezentanți ai vieții publice și 
economice din Statele Unite. 
Trebuie să vă mărturisesc că 
am constatat peste tot existen
ța unor sentimente de priete
nie față de România, dorință 
de colaborare între S.U-A. și 
România. între popoarele ame
rican și român.

Este adevărat că între țări
le noastre există deosebiri de 
orînduire socială, că asupra u- 
nor probleme sînt deosebiri de 
păreri. Dar noi considerăm că 
aceasta nu trebuie să consti
tuie o piedică în calea dez
voltării relațiilor economice, 
tehnico-științifice, culturale, în 
calea colaborării dintre guver
nele țărilor noastre, că rezol
varea problemelor internațio
nale trebuie realizată in spi
ritul intereselor tuturor, po
poarelor, în spiritul asigurării 
independenței și suveranității, 
al respectării dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî ca
lea dezvoltării sale.

în acest spirit, apreciez că 
vizita pe care eu și colabora
torii mei o facem în S.U.A., ca 
și vizita pe care președintele 
Nixon a făcut-o în România, 
constituie o bază pentru dez
voltarea în viitor a relațiilor 
noastre.

Vă rog să-mi dați voie să 
propun un toast pentru pre
ședintele S.U.A, excelența sa 
domnul Nixon, pentru doamna 
Nixon,

pentru secretarul de stat. 

domnul Rogers, și pentru 
doamna Rogers.

pentru colaborarea dintre 
România și Statele Unite ale 
Americii,

intilnire intre președintele 
Nicolae Ceausescu si secretarul -> **

Departamentului de Stat al S.U.A. 
William Rogers

D’jpă-amiază, la Departa
mentul de Stat al S.U_A_. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o întrevedere cu secre
tarul Departamentului de Stat 
al S.U.A., William Rogers. La 
întrevedere și la convorbirile 
care au avut loc au participat, 
din partea română. Dumitru 
Popescu, membra al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C-R, deputat in Ma
rea Adunare Națională, Cor
neliu Mănescu. ministrul afa
cerilor externe. Corneliu Bog
dan. ambasadorul Rtxnâniei 
în S.U.A.. iar din partea ame

Depunerea unei coroane 
de flori la Monumentul

Eroului Necunoscut
Președintele Consiliului de 

Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a depus luni după- 
amiază o coroană de flori la 
Monumentul Eroului Necunos
cut din cele două războaie 
mondiale.

In drum spre cimitirul na
țional Arlington, cortegiul ofi
cial de mașini a străbătut po
dul „Memorial”, de-a lungul 
căruia erau arborate drapele 
de stat ale României și S.U-A.

Sosirea șefului statului ro
mân a fost salutată cu 21 de 
salve de tun. împreună cu 
șeful statului rămân au venit 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R„- deputat 
în Marea Adunare Națională, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și celelalte 
persoane oficiale române.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu. însoțit de genera- 
lu’-maior Kenneth G. Wic
kham, adjutant general al ar
matei, și de ambasadorul Emil

pentru prietenia d-.ntre po
porul român și papoeu] ame
rican.

In sănătatea dumneavoas
tră. a tuturor-.

ricană. Martin HLlenbrani 
subsecretar de Stat. Lecnand 
Meeker, ambasadorul S.UJL 
la B'jcurestt H. Dîvpes. sub
secretar de Stat adjunct. Ro
bert Owen, director in Depar
tamentul de Stat

Tn cadrul intrevederii an 
fost abordate pmbjeme a.e 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
și s-a făcut un tchrmb de o- 
pinii in legătură cu unele pro
bleme ale vieții intematicnale 
actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de cordiali
tate.

Mosbacher, șeful protocolului 
S.U.A., a străbătut aleile ce 
urcă spre monument.

Fanfara militară a intonat 
Imnul de stat al României.

Președintele Consiliului de 
Stat, urmat de garda militară 
cu drapelul românesc, de per
soanele bfidale române și a- 
mericane. a urcat scările mo
numentului străjuite de deta
șamente ale infanteriei, ma
rinei și aviației, care au 
prezentat onorul.

în timp ce șeful statului ro
mân s-a oprit în fața Monu
mentului eroului necunoscut, 
s-a intonat Imnul de stat al 
&UJL

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a depus apoi o co
roană de flori, după care toți 
cei prezenți au păstrat un mi
nut de reculegere.

Plecarea înaltului oaspete 
român a fost însoțită de alte 
21 ce salve de tun. care au 
marcat încheierea ceremoniei.

D» beicoaad Ccm Aftw» cai dat prațaA^i da stat aaiaM aMdfiaaaa care a asistai la ceremonia primirii oaspeților români

întrevederea dintre președintele 
Consiliului de Stat al României.

Nicolae Ceaușescu.
și președintele S.U.A.. Richard Nixon
eocxmă de a acționa pentru 
lărgirea și iztens^carea în 
doct nuare a raporturilor din
tre rele două țări, in specăi 
în domeniul colaborării eco- 
taxrrze și teimico-științiEce. 
precum șr in arte doenenii, în 
sporitul deplinei egalități în 
drepturi, al respectării suve
ranități: ri independenței na- 
țâonaie, neamestecuhui în tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

S-a subliniat că dezvoltarea 
relauijor dintre Romăn-a și 
S.U.A. este afit în interesul 
popoarelor român și american, 
dt și al cauzei generale a 
pâm și «ecur.tațu intemațio- 
naje.

in cursul întrevederii au 
fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții mterna-

SOSIREA IA CASA ALBĂ
(Umere dm pag. I)

Ia București, cu soția, Gilbert 
Hahn jr_, președintele Consi
liului districtului Columbia, cu. 
soția, ambasadorul Guillermo 
Sevilia-Sacasa. decanul corpu
lui diplomata* din Washington, 
cu soția.

Erau. de asemenea, prezenți 
Dumitru Popescu, Corneliu 
Mănescu. Maria Groza, vice
președinte a Marii Adunări 
Națioaaie. Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Wa
shington. membri ai Ambasa
dei române

Ora 1(125. Pe cer apare eli
copterul prezidențial, venind 
de la Williamsburg, la bordul 
căruia se afla președintele 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa. 
Elena Ceausescu.

Ia timp ce trompeții dau

VIZITA LA WILLIAMSBURG
WASHINGTON 28 (Agerpres) 

— Trimișii special: transmit: 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția, Elena Ceaușescu, și-au 
petrecut ziua de duminică în o- 
rașul Williamsburg, din statul 
Virginia. Distinșii oaspeți ro
mâni, împreună cu Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.CJU, deputat în Marea Aduna
re Națională, Corneliu Mănescu, 
ministru al afacerilor externe, 
Maria Groza, vicepreședintă a 
Marii Adunări Naționale, și Cor
nelia Bogdan, ambasadorul Ro
mâniei la Washington, au sosit 
aici cu un elicopter al marinei de 
coastă, pus la dispoziție de Casa 
.Albă, fiind însoțiți de W. Codus, 
reprezentant al Departamentului 
de Stat

La amiază, elicopterul a ateri
zat în marele parc natural din 
apropierea orașului. In întimpi- 
narea șefului statului român au 
venit Vincent M. Geddy, prima
rul orașului, Carlisle Humelsine, 
președintele șocietății care pa

țaonate actuale, printre care
problema securității europe
ne. a dezvoltării relațiilor din
tre toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socia
lă. pe baza respectării princi
piilor dreptului internațional. 
Au fost abordate, de aseme
nea, probleme legate de ac
tuala sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiu
nilor Unite, precum și alte 
probleme ale situației inter
naționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă deschisă, 
cordială.

★

In aceeași zi, la Casa Albă, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, a avut o 
întilnire cu William Rogers, 
secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A.

onorul, sosesc la locul ceremo
niei președintele Richard Ni
xon și soția sa, Patricia 
Nixon.

După ce au coborit din eli
copter, inalții oaspeți români, 
însoțiți de șeful protocolului 
Statelor Unite, Emil Mosba
cher, urcă într-o limuzină po 
care sînt arborate fanioanele 
celor două țări. Sint parcurse 
aleile parcului, flancate de o- 
fițeri ce poartă în bandulieră 
drapelele de stat ale României 
și S.U.A. și care dau onorul. 
Pe ambele părți ale traseului, 
sute si sute de oameni salută 
cu căldură pe distinșii oaspeți.

Limuzina oficială se oprește 
in fața intrării de sud a Case’ 
Albe, în apropierea podiumu
lui special amenajat pentru a- 
ceastă ceremonie.

Președintele Richard Nixon 

tronează bogatul fond muzeistic 
existent în această originală lo
calitate. Primarul și celelalte per
soane oficiale au salutat pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pe 
soția sa, pe toți oaspeții români, 
cu multă stimă și căldură, cu 
manifestări de prietenie. Preșe
dintele și soția sa au fost conduși 
apoi la „Allen Byrd House" — 
edificiu datînd din secolul al 
18-lea, restaurat recent — reșe
dința șefului statului român pe 
timpul șederii sale în Williams
burg.

Timp de aproape două ore, au 
fost vizitate monumentele și 
locurile istorice care conferă ve
chiului oraș — prima capitală a 
statului Virginia — o semnifica
ție cu totul deosebită pentru în
ceputurile istoriei biseculare a 
Statelor Unite ale Americii. As
tăzi muzeu, cu multă putere de 
atracție pentru vizitatori, orașul 
Williamsburg își datorează cele
britatea așezării pe aceste locuri 
a primelor grupuri de coloniști 
englezi, faptului că tot de aid 

și soția sa, Patricia Nixon, ies 
în întâmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
«ale. Elena Ceaușescu. Cei doi 
președinți își string mina cu 
cordialitate. Patricia Nixon 
oferă un buchet de trandafiri 
roșu soție: șefului statului ro
mân. Elena Ceaușescu. La ru
gămintea fotoreporterilor, cei 
doi președinți se opresc cîteva 
clipe, fotografiindu-se îm
preună.

Președintele Nixon îl con
duce apoi pe președintele 
Ceaușescu spre podiumul de 
onoare. Intr-un cadru solemn, 
fanfara intonează imnurile de 
stat ale României și Statelor 
Unite. Garda de onoare încli
nă drapelul federal și steagu
rile celor 50 de state ale 
S.U.A., în timp ce răsună 21 
de salve de artilerie în cinstea 
președintelui României.

în continuare, șeful statului 
român, Nicolae Ceaușescu, în
soțit de președintele Richard 
Nixon, trece în revistă garda 
de onoare alcătuită din deta
șamente ale principalelor 
arme. Cei doi președinți salu
tă în momentul trecerii lor 
prin fața drapelelor. Este pri
mită apoi defilarea detașa
mentului de toboșari și trom- 
peți ai corpului infanteriei 
marine, îmbrăcați în vestoane 
roșii, pantaloni albaștri cu 
vipușcă roșie și caschete albe. 
Comandantul gărzii ordonă 
prezentarea armelor și îm
preună cu aghiotanții săi salu

Ceai oferit în onoarea soției șefului 
statului român, Elena Ceaușescu,
de către doamna Patricia Nixon
Doamna Patricia Nixon, so^ 

ția președintelui Statelor Uni
te, a oferit luni spre prinz un 
ceai în onoarea soției președin
telui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Elena Ceaușescu.

în cursul după-amiezii de 
ieri, președintele Nicolae 
Ceaușescu, a avut întreve
deri cu George Shultz, di
rectorul oficiului pentru 
buget și problemele condu
cerii, și Clifford Hardin, 
ministru al agriculturii.

Seara, președintele State
lor Unite, Richard Nixon,

au pornit mișcarea pentru inde
pendență, lupta împotriva domi
nației engleze, încununată de 
constituirea statului american. 
Pe aceste meleaguri și-au desfă
șurat activitatea politică George 
Washington, Thomas Jeferson, 
Patrick Henry și alte personali
tăți din acea epocă tumultoasă a 
procesului de închegare a națiu
nii americane. întreaga localita
te, al cărei original centru însu
mează circa 100 de clădiri vechi, 
a fost restaurată avînd astfel ace
eași înfățișare ca și în urmă cu 
două secole. Au fost vizitate ve
chile străzi, Capitoliul, casa pa
triotului George Wythe, micile 
ateliere unde se mai practică și 
astăzi meșteșuguri care evocă 
în imagini vii timpuri de mult 
trecute, greu de imaginat în ca
drul actual al vieții economice, 
al industriei americane.

Un deosebit interes a suscitat 
vizitarea unui atelier de turnăto
rie, unde tînărul meșter Dan Berg 
a făcut o interesantă demonstra
ție de utilizare a unui arhaic cup

tă pe președintele Ceaușescu.
Luînd cuvîntul la microfoa

nele instalate pe podium, pre
ședintele Richard Nixon ros
tește un salut de bun venit.

Răspunde președintele Nicolae 
Ceaușescu

în aplauzele întregii a- 
sistențe și sunetele trompe- 
ților ce dau onorul, președinte
le S.U.A., Richard Nixon, și 
soția sa îi conduc pe președin
tele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
și pe soția sa, pe scara exte
rioară care duce la balconul 
de sud al Casei Albe, unde 
gazde și oaspeți se opresc și 
salută asistența din marele 
parc. Mulțimea răspunde a- 
plaudînd și fluturind stegule- 
țe românești și americane. 
După ce se întrețin cîteva mi
nute în salonul albastru, cei 
doi șefi de stat coboară în 
parc pentru a se îndrepta spre 
cabinetul de lucru al președin
telui S.U.A. Cetățenii prezenți 
în. parc, care nu au părăsit 
locul desfășurării ceremoniei, 
îi salută din nou ou multă 
căldură și aplaudă. Răspun- 
zînd acestei manifestații spon
tane de simpatie, de prie
tenie și stimă, președintele 
Ceaușescu strînge zeci și zeci 
de mîini, schimbă cuvinte a- 
micale cu cei care-i urează 
bun sosit.

în biroul președintelui 
S.U.A. are loc. apoi prima în
trevedere de lucru dintre cei 
doi șefi de stat.

Au participat membri ai sui
tei șefului statului român, pre
cum și ai Comitetului de pri
mire de la Casa Albă. Elena 
Ceaușescu și Patricia Nixon 
s-au întreținut cordial.

și doamna Patricia Nixon 
au oferit un dineu la Casa 
Albă în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușes
cu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Asupra acestor momente 
ale vizitei vom reveni în 
ziarul de mîine.

tor metalurgic. Exprimîndu-și sa
tisfacția de a fi cunoscut pe șeful 
statului român, urîndu-i sănătate 
și o ședere plăcută la Williams
burg, el i-a oferit obiecte de arti
zanat turnate în acest cuptor. 
Dan Berg a declarat ziariștilor că 
a lucrat aceste obiecte din proprie 
inițiativă pentru președintele ro
mân, a cărui vizită o aștepta și 
că le-a dăruit „din toată inima 
marelui om de stat român".

Asemenea manifestări de prie
tenie, de stimă și prețuire l-au 
însoțit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de-a lungul întregu
lui traseu al vizitei. Mulți oameni 
s-au apropiat, i-au adresat cuvin
te de salut, unii dintre ei însoțind 
grupul român la toate obiectivele 
vizitate.

în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, primarul orașului, Vincent 
M. Geddy, a oferit un dejun la 
care au participat oficialități lo
cale și persoanele care-1 însoțesil 
pe șeful statului român.
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UNEI INDUSTRII DINAMICE
este una dintre ramurile cele 
Minunile din eprvbetele chimi- 

miraculoase m-

Industria chimică românească 
mai dinamice și spectaculoase, 
știlor devin realități cotidiene grație acestei 
dustrii.

Printre preocupările sale cele mai actuale : promovarea pro
gresului tehnic, introducerea de procedee tehnologice mo
derne, extinderea automatizării și mecanizării, cibemetizarea

!

— Se poate vorbi de apariția 
unor noi meserii in domeniul in
dustriei chimice ?

— Sigur că da. Printre acestea, 
la loc de frunte se situează o- 
peratorul chimist, muncitor cu 
o temeinică pregătire tehnică si 
cu o formație psiho-profesională 
dezvoltată. Operatorii! chimist 
este un lucrător policalificat ; el 
reunește domeniul electromeca
nic cu cel al chimiei tehnologice. 
Urmărirea competentă a unor 
faze din procesul de fabricație, 
exploatarea rațională a utilajelor 
încredințate, controlul și respec
tarea parametrilor impuși de teh
nologia producției reclamă ase
menea muncitori cu o bună pre
gătire teoretică și practică, care 
să cunoască perfect chimismul 
reacțiilor, condițiile optime în 
care acestea se realizează, să asi
gure întreținerea curentă a utila
jelor și instalațiilor pe care le 
exploatează.

în condițiile unui înalt grad de 
automatizare, sarcinile ce-i revin 
operatorului chimist sînt de o 
deosebită importanță mai ales în 
industria chimică de sinteză, un
de ritmicitatea și finețea reac
țiilor trebuie riguros respectate. 
Calitatea medicamentelor, co- 
loranților, biostimulatorilor, anti- 
dăunătorilor, îngrășămintelor,
cauciucului, firelor sintetice și a 
altor produse chimice este strins 
legată de activitatea operatoru
lui chimist.

Este de remarcat faptul că dată 
fiind marea diversitate a produ
selor chimice, în cadrul acestei 
meserii se 
specialități.

— în ce «r consta, de pildă, 
activitatea 
de la fabricarea fibrelor sinte
tice ?

— Un asemenea operator chi
mist trebuie să cunoască ope
rațiile constitutive ale procesu
lui tehnologic, utilajele și insta
lațiile, sistemul lor de funcțio
nare, manevrele ce se execută 
precum și modul de operare fi 
remediere a defecțiunilor produse 
în timpul funcționării, modul de 
întreținere a utilajelor care au 
un înalt grad de automatizare. 
Un operator care activează în 
ramura prelucrării fibrelor chi
mice trebuie să cunoască toate 
operațiunile, începind cu obține
rea polimerului bun pentru fi
lare și pînă la realizarea produse
lor finite, calitățile necesare pre
lucrării textile etc. Operatorul 
la fabricarea îngrășămintelor cu 
azot lucrează cu instalații deose
bit de complexe, la temperaturi 
și presiuni înalte, a căror stă- 
pînire solicită cunoștințe de teh
nologia meseriei, fizică și mecani
că, precum și elemente de elec
trotehnică și automatizare.

— Am dori să cunoaștem și 
alte meserii noi apărute in indus
tria chimică...

intîlnesc numeroase

operatorului chimist

— O altă figură centrală este 
electromecanicul pentru aparate 
de măsură și automatizare. 
(A.M.A.). în 1955 în industria 
petrochimică exista o profesiune 
ce o precede pe cea de azi și 
care se numea lăcătuș pentru apa
rate de măsură și control. Do
meniul de activitate al electro
mecanicului de astăzi este imens. 
Noile instalații montate în com
binatele și Uzinele construite în 
ultimii ani se caracterizează prin- 
tr-un înalt grad de tehnicitate, 
fiind dotate eu mii de aparate 
de măsură și control, iar unele 
complet automatizate. Desfășu
rarea în condiții optime a tehno
logiilor de fabricație depinde de 
funcționarea în bune condiții a 
aparatelor de măsură și control ; 
eventualele defecțiuni ale aces
tora sînt înlăturate prin interven
ția promptă a electromecanicilor 
A.M.A., specialiști care participă, 
de asemenea, și la montarea a- 
cestor aparate.

— Noile obiective ce vor fi 
date în folosință, avînd, evident, 
un grad mai mare de comple
xitate tehnică influențează fă
gașul „clasic" al unor profesiuni ?

— Sigur că da. Așa este cazul 
lăcătușului mecanic. Instalațiile 
și utilajele cu care sînt dotate 
marile combinate și uzine chimi
ce sînt de o mare complexitate 
pe de a parte, iar pe de altă 
parte sînt supuse unor mari pro-

cese de corodare. Ca urmare, 
mecanicilor pentru utilaje chimi
ce li se cere o pregătire specială 
care să le permită soluționarea 
tuturor problemelor de întreține
re și reparare ce se ivesc în tim
pul funcționării utilajelor și in
stalațiilor.

— Cum se asigură realizarea 
pregătirii de cadre calificate în 
pas cu aceste mutații ce au loc 
în cadrul unor profesiuni ?

— Ritmul rapid în care se 
dezvoltă industria chimică, intra
rea în producție a zeci de combi
nate, uzine și instalații noi și 
modeme a supus procesul de în- 
vățămint din rețeaua de școli și 
cursuri a Ministerului Industriei 
Chimice unor perfecționări con
tinue. între școală și producție 
există o relație intimă, elevii a- 
flîndu-se un mare număr al ore
lor de program în combinate si 
uzine chimice. Ritmul rapid de 
dezvoltare al industriei chimice 
și în viitorul cincinal — în care 
se vor pune în funcțiune circa 
250 capacități noi de producție 
cu un înalt grad de mecanizare 
și automatizare — ne-a pus din 
nou aceeași problemă complexă 
a asigurării cu lucrători califi
cați capabili să conducă proce-

VIAȚA 
BATE 

LA UȘĂ 
de SEN ALEXANDRU

PROFESIONALE

INDUSTRIEI CHIMICE

In imperiul

MUTAȚII
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Iată și o altă monografie, edi
tată de Ministerul Industriei 

Chimice

, ■ '■by.'1'

var

în unele uzine, lucrătorul din această ramură a economiei 
fionale se află sub imperativul direct al acestor prefaceri ee-i 
afectează neîncetat însuți conținutul profesiunii sale.

Acest perimetru do preocupări l-om sondat cu concursul bine
voitor al tov. NICULAE DEACONESCU, director adjunct al Di
recției personal ți învățomînt din Ministend

«ele chimice. De aceea. în peri
oada 1971—1975 vor trebui șco
larizări circa 40 000 de munci
tori. 3 000 cadre medii de spe
cialitate și peste 1 700 cadre cu 
pregătire superioară, strădumdu- 
ne să le asigurăm un înalt grad 
de pregătire. în pas cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii precum ji prin folosirea unor 
metode de instruire eficace.

Industriei Chimice.

MESERIILE SPECIFICE

• Operator 1» fabricarea fîbrelar și firelor artificiale : școala 
profesională de chimie din Brăila.

a Operator la fabricarea aaeăăcameatelor si reac-urilar : șco
lile profesionale de chimie din București, las:. Timișoara.

• Operator la chimiiarea produselor de rifîoăi ii : scolie pro
fesionale de chimie din Timisoara. O rasol Gheorghe Gh-orghm- 
Dej, Pitești. Ploiești. Riraoicu Micea.

• Operator la fabricarea lacurilor, sopseielor u a lei arilor ; 
școala profesională de chimie din București.

o Operator la fabricarea coloraațifor și inter» 
la profesională de chimie din Codlea.

o Operator la fabricarea compușilor saliulw w iag.- 
te lor cu fosfor : școlile profeșioaale de chimie dm Cepsa 
Năvodari, Ploiești. Turnti Măgurele

o Operator la chimizarea gazului metan : școlile pvotesiaaale 
de chimie din Copșa Mică. Craiova.

o Operator la fabricarea compușilor azotului m mg.-âsăania- 
telor eu azot : școlile profesionale de chimie din Craiesa. Făgă
raș. Orașul Victoria. Turnu Măgurele.

• Operator la fabricarea materialelor plastice - scoliile prote- 
riooale de chimie din Făgăraș. Orasai Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ot*»b1 Victoria. Pitești. Kimmcu Micea

• Operator la fabricarea fibrelor și fjrrlns rsotecscr : școlile 
profesionale de chimie din lași. Piatra Neamț.
. • Operator la prodocerea metalelor neferoase : școlile profe

sionale de chimie din Năsodari. Slatina. Tîmăsewi.
o Operator la fabricarea «odei si produselor eloroaodice : șco

lile profe<iaaule de chimie din Ocna Mures. Orașul Gheorghe 
Gheorgbin-Dej. Rîmnicu like». Tîmăseuî. Turda.

• Operator la fabricarea cauciucului sintetic : școala profesio
nală de chimie din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

• Laborant in industria chimică : școlile profesionale de chi
te din Capsa Mică. Iași. Piatra Neamț.
O Lăcătuș mecanic in industria chimică : școlile profesionale 

de chimie din Brăila. București. Codlea. Copșa Mică. Craima. 
Făgăraș. Iași, Năvodari. Ocna Mureș. Orașul Gheorghe Gbeor- 
ghiu-Dej. Orașul Victoria. Ploiești. Rincnicu-Vilcea. Slatina. Tîr- 
năveni. Turnu Măgurele. Turda.

o Lăcătuș mecanic pentru cazane și turbine cu aburi : școala 
profesională de chimie din Ocna Mureș.

O Lăcătuș mecanic pentru construcții de mașini : școala pro
fesională de chimie din Tîrnăveni.

O Electromecanic A M.A. : școlile profesionale de chimie din 
Brăila. București. Craiova. Făgăraș, Iași. Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Orașul Victoria. Piatra Neamț. Pitești. Ploiești. 
Rimnicu Micea. Slatina. Turnu Măgurele.

O Electrician întreținere și reparații : școlile profesionale de 
chimie din Brăila. București. Codlea. Copșa Mică. Craiova. Iași. 
Ocna Mureș. Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pitești. Ploiești. 
Rimnicu Micea, Turnu Măgurele. Turda.

e Electrician centrale, statii si rețele electrice : școala profe
sională de chimie din Slatina.

O Frezor, rabotor. mortezor : școala profesională de chimie din 
Ploiești.

O Sudor : școala profesională de chimie din Slatina.
O Strungar: școlile profesionale de chimie din Tîrnăveni. 

Turnu Măgurele.
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e;are asemenea mscromo- 

rie prezmti citer a pm- 
b aspectul importanței 
•pacificului munrii, a- 
' o atenție speciali 

lor fiziologice ți psih 
necesare unui tinar pentru 
putea face fată exigențelor 
meseriei respectire. Se indici 
le asemenea contraindicațiile 
specifice.

Primele trei numere 
zinti meserii din Industria si
derurgică 'nr. 1 fi 2) ji anu
me ațelor pregătitor pentru 
materialele de șarjă, oțelar to- 
pitor, melanjorist. oțelar tur
nător pregătitor utilaje de 
turnătorie, oțelar turnător, la
minator. cocsar, fumalist, oțe
lar, laminator; numărul 3 se 
ocupa de meserii din indus
tria ușoară: sticlar-suflător la 
țeaci sau șlefuitor sticli, gra-

I Ot ORIENTĂRI
PROFESIONALĂ

cor in sticlă, sticlar pictor- 
decorator, ceramist.

Pînă la sfirșitul acestei luni 
tor mai apare : numărul 4, 
dedicai profesiilor de tăbăcar, 
coniecfioner încălțăminte din 
piele ți înlocuitori, marochi- 
ner; numărul 5, prexentind 
meseriile de betonist, dulgher, 
zidar, montator de prefabri
cate. Alături de datele esen
țiale ale profesiei sini indica
te toate centrele școlare la 
care tinerii se pot înscrie in 
cazul in care au optai pentru 
o meserie anume. Broșurile 
tint tipărite în tiraje de 15— 
30 000 exemplare. Daci citi
torii noștri nu le găsesc la 
școală se pot adresa inspecto
ratelor județene de învfiță- 
mint. Menționăm ci într-o 
serie de cazuri s-a manifes
tat tendința greșită, de a se 
introduce aceste broșuri în 
biblioteca școlii. Or, după 
cum este și în intenția celor 
ce le editează, ele trebuie să 
fie distribuite celor interesați, 
pentru a oferi copiilor și pă
rinților posibilitatea studierii 
lor temeinice.

ADMITEREA IN INVĂȚĂMINTUL
SUPERIOR - 1970 in cifre o

P. Constantin : Calea cea 
mai bună de urmat pentru 
a-ți atinge idealul ar fi după 
părerea mea, următoarea : să 
tiermini școla profesională pe 
care o urmezi în prezent și 
de oare oricum ești legat 
prin contract. Apoi ca sala
riat, să dai admiterea la un 
liceu seral pe baza absolvirii 
căruia vei putea să-ți înde
plinești dorința. Și pînă a- 
tuioci continuă să te perfec
ționezi în radiofonie. De alt
fel, profesiunea pe care o 
înveți acum nu este cu totul 
străină de pasiunea pe care 
mi-ai mărturisit-o.

Silvia Marin — Găești : Și 
îndeplinirea acestei dorințe 
tot de aJții depinde. Iar acești 
„alții", după cite știu, fac apel 
la persoane ca dumneata nu
mai cinri au o pregătire și o 
profesiune bine precizată, 
căci mai ales în această ca
litate le solicită.

După părerea mea, este 
necesar mai întîi să faci un 
armistițiu cu înflăcărată du- 
mitaile dorință și în acest 
răstimp să te pregătești pen
tru o profesiune utilă celor 
pe care dorești să-i ajuți. In
gineria, medicina, cunoaște
rea limbilor străine le sînt 
de multe ori necesare. Abia 
după aceea te poți gindi mai 
departe.

C. M. — Lugoj : îți mulțu
mesc pentru frumoasa scri
soare. Am înțeles că. de fapt, 
ești un om perseverent pe 
care greutățile nu-1 sperie 
peste măsură. In ceea ce mă 
privește, te-aș sfătui să ur
mezi una din acele speciali
tăți care mi se par a repre
zenta insuși viitorul știin
ței : biofizica (la facultatea 
de fizică) sau secția de 
calculatoare, la Matematici 
sau Științele economice.

Cit despre psihologie, dacă 
vrei să-ți faci din ea o pro-f 
fesiurie sînt necesare desigur’ 
aptitudini speciale : un in
teres deosebit pentru ceilalți, 
spirit de observație, capaci
tate de a te orienta în situa
țiile cele mai variate și a le 
găsi o dezlegare, o nesfîrșită 
răbdare, foarte multă dra
goste de oameni. Iți vei în
suși, în afara diferitelor ra
muri ale psihologiei (genera
lă, a carpului, a muncii, psi
hopatologie etc.), pedagogie, 
elemente de statistică și mul
tă neurofiziologie. In princi
piu, absolvenții acestei secții 
pot lucra ca psihologi șco
lari, psihologi industriali sau 
psihologi clinicieni. Cei din 
secția de psihopedagogie spe
cială devin, tot în principiu, 
profesori în școlile speciale 
pentru copii deficienți.

Eu însă parcă te-aș în
demna să meditezi la propu
nerile mele. Și să-mi mai 
scrij în legătură cu hotărîrea 
luată.

Vasile Mioara — București : 
Prea mă rogi frumos și 
prea îmi face plăcere întâl
nirea cu un om care-și vede 
atft de limpede viitorul, ca 
să-mi pot rămîne fidel mie 
însumi. Așa că, tovarășă Mi
oara, iată și răspunsul: cursu
rile la Facultatea de mate
matică a Institutului pedago
gic din București (Șoseaua 
Panduri nr. 90 — telefon 
31 40 00, interior 133) au o 
durată de trei ani. Se cer la 
examen ; matematică (arit
metică, algebră, trigonome
trie) scris $1 oral, geometrie 
(plană și în spațiu) scris și 
fără demonstrarea formulelor 
și teoremelor. Pentru acte, 
adresează-te personal. Și a- 
cum nu-mi rămîne decît să 
te sfătuiesc să începi pregă
tirea din timp și să-ți urez 
succes. De oare cred că ai 
nevoie, dacă ținem seama de 
cei 359 de candidați care s-au 
prezentat pentru 50 de locuri, 
la ultimul examen de admi
tere. După cum vezi, dorința 
dumitale nu este singulară. 
Așa că, ia măsuri în conse
cință.

M. K. — Călărași : Nu știu 
dacă vei citi răspunsul meu 
(deoarece-1 vei căuta probabil 
la rubrica „De la om la om*). 
Totuși, în ipoteza că, frămîn- 
tată de întrebarea ce i-o pui 
scriitorului Ion Băieșu, vei 
cerceta pagina „Profesia ta", 
încerc să-ți răspund : Pre- 
gătește-te pentru Facultatea 
de istorie-geografie a unui 
institut pedagogic de 3 ani. 
Asemenea facultăți funcțio
nează în cadrul institutelor 
pedagogice din București, 
Craiova, Timișoara, Bacău. 
Oradea, Suceava. Se dă exa
men la : Istoria României, 
sens și oral ; Geografie fizică 
și. economică a R. S. Romă- 
nia — scris. Este cel mai 
scurt drum către „științele 
geografice", mai ales dacă te 
atrage meseria de profesor.

(URMARE INTR-UN NUMĂR VIITOR)

I F. de pediatrie 30 136 30 8,75 6.66
F. de stomatologie 40 241 40 9.33 6,83
F. de farmacie 40 229 44 9,66 6,66

INVÂTAM1NTUL SUPERIOR DE ARTA
INSTITUTUL DE ARTA ' TEATRALĂ Șl CINEMATOGRAFICA —

BUCUREȘTI
Claca română 15 B-10 389 B-194 12 B-6 8,66 8,00

F-5 F-195 F-6 8,66 7,33
Olasa germană 5 B-3 6 B-3 2 B-l 6.00

F-2 F-3 F-l 7,66
F. de regie teatru 5 29 5 9,00 7,00
F. de regie film 5 74 5 8,00 7,50
F. de regie teatru 5 29 5 9,00

Operatorie film,
televiziune 10 106 10 8,00 8.66

Teatralogie,
filmologie 5 37 5 8,66 8,00

INSTITUTUL DE TEATRU — TG. MUREȘ
F. de teatru — artă

dramatică 5 B-3 56 B-31 6 B-3 8,33 7,00
F-2 F-25 F-3 8,00 7,83

CONSERVATORUL „C. PORUMBESCU" — BUCUREȘTI
F. de instrumente și canto

Secția canto 4 28 2 7,00 6,00
Secția instrumente 97 117 79 9,16 6,11

F. de compoziție, muzicologie
S. prof, de muzică 105 215 106 9,16 6,75
S. teoretică 12 20 12 8,20 6,75

CONSERVATORUL „G. DIM A" — CLUJ
F. de instrumente și canto

S. canto 4 15 5 7,91 6,77
S. instrumente 69 89 59 8,66 6,11

F. de compoziție, muzicologie
S. prof, de muzică 40 144 43 9.75 6,00
S. teoretică 8 4 2 7.00 6.66

F. de istorie-geografie 6« 383 62 »,27 6,83
F. de matematică 75 128 55 8,33 6,90

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI — TG. MUREȘ
F. de filologie

Eh. și lit rom. seo. maghiară 59 162 55 8.28 6,00
Eb. și lit. rom. seo. istorie 30 133 30 8,66 6.55
Istorie-geografie 30 2S7 30 9,00 7,66

F. de fizică-chimie 40 73 20 8.66 6,M
F. de muzică 50 87 50 8,75 6,25
F. de educație fizică 30 222 30 9,34 7,57
F. de matematică 50 162 51 9,50 6,55

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT — BUCUREȘTI
210 1019 210 9,05 6,55

ÎNVAȚAMINTUL SUPERIOR MEDICAL
I.M.F. — BUCUREȘTI

F. de medicină generală 240 1142 244 9,75 7,75
F. de pediatrie 100 564 104 9,12 7,37
F. de stomatologie 132 745 138 9,62 6,87
F. de farmacie 119 560 125 10,00 7,50

I.M.F. — CLUJ
F. de medicină generală 150 686 155 9,75 7,50
F. de pediatrie 50 275 55 9,50 7,00
F. de stomatologie SO 371 62 9.37 7,12
F. de farmacie 70 360 70 9,33 7,00

I.M.F. — IAȘI
F. de medicină 120 633 120 9,37 7,14
F. de pediatrie 40 271 41 8,91 6.89
F. de stomatologie 45 350 45 8,87 6,37
F. de farmacie 40 309 44 9,58 7,50

INSTITUTUL DE MEDICINĂ — TIMIȘOARA
F. de medicină generală 90 466 93 8.99 6.95F. de pediatrie 30 165 31 7,50 6,08F. de stomatologie 40 249 42 9.00 6,12

I.M.F. — TG. MUREȘ
F. de medicină generală 90 424 95 9,41 6,50

Ileana Mustățea : Problema 
pe care mi-o pui mă depășeș
te, nu posed nici o informație 
cu manualele după care se va 
da examenul de botanică sau 
cel de chimie. Ca om pru
dent, oum mă știu, eu aș în
văța după ambele ediții ast
fel ca nici examinatorii care 
nu vor să știe de noutăți și 
nici cei care oftează după 
capitolul „Salul" să nu mă 
poată prinde cu ocaua mică.

încolo, iți urez succes și 
curaj. Dacă este adevărat că 
nu se face primăvara cu o 
rîndunică, este la fel de ade
vărat că prima frunză căzută 
din copac nu vestește neapă
rat toamna. Cred că înțeleg: 
ce vreau să spun.
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Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind 
alegerea unui deputat In Marea Adunare Națională
în ziua de 25 octombrie 1970, 

a avut loc alegerea pentru lo
cul de deputat în Marea Adu
nare Națională în circumscrip
ția electorală nr. 10. Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Județul 
Bacău.

Comisia Electorală Centra
lă a verificat lucrările Comi
siei electorale de circumscrip
ție și ale comisiilor secțiilor de 
votare și a constatat că alege
rea s-a desfășurat în conformi
tate cu dispozițiile Legii nr. 
28/1966 cu privire la alegerea 
deputaților în Maree Adunare

Cu prilejul Zilei naționale a 
Iranului — aniversarea zilei 
de naștere a Majestății Sale 
Imperiale, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr — ambasa
dorul Iranului la București, 
Soltan H. V. Sanandaji, a ofe
rit luni seara, o recepție în 
saloanele restaurantului Athe- 
nee Palace.

Au luat parte Ilie Verdeț,

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Austria, E- 
duard Tschop, ambasadorul 
acestei țări la București, a o- 
ferit luni o recepție în saloa
nele ambasadei.

CRONICA U. T. ( ■'.
Luni seara a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre 
Budapesta delegația Uniu
nii Tineretului Comunist 
(K.I.S.Z.) din Ungaria, con
dusă de Dr. Szilagyi Lâszlo, 
membru a] Comisiei centra
le de revizie a K.I.S.Z. care 
la invitația C.C. al U.T.C. 
a efectuat o vizită în țara 
noastră. La plecare, pe ae
roportul Otopeni, erau de 
față tovarășa Silvia Docan, 

Națională și ta consiliile popu
lare.

CandidatUl Miron Constan- 
tinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Academiei de Științe Socia
le și Politice, propus de Fron
tul Unității Socialiste, a întru
nit 99,79 la sută din numărul 
total al voturilor exprimate 
de alegători.

Lucrările referitoare la a- 
ceastă alegere au fost transmi
se Comisiei de validare a Ma
rii Adunări Naționale.

prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Cornel Burtică. Ion Â- 
vram și Teodor Vasiliu, miniș
tri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Au luat parte Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Cornel Burți' ă și 
Mircea Malița, miniștri. Geor
ge Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

președintele Comisie; cen
trale de revizie a U.T.C., 
activiști ai C.C al U.T.C.

★
înainte de încheierea vi

zitei, delegația a fost primi
tă de tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

SEMNĂTURI 
ÎN PIATRĂ

(Vrmar» din pag. I)

35 de ani — și știu că vîrsta 
aceasta nu se înclină nici 
către extaze deșarte, nici că
tre profesionalism stereotip. 
Mi se vorbise de el sub lu
mina albă a mortarului abia 
închegat în pereții unor edi
ficii înălțate după proiectele 
sale Se numește GH. CHEP- 
TEA — șef de atelier la 
D.S.A.P.C.-Iași.

înainte de orice discuție 
mi-a atras atenția că el nu 
este singur, ci reprezintă un 
colectiv — și cu gesturi 
largi mi-a arătat în spatele 
planșetelor, zece chipuri ti
nere (unii proaspăt absol
venți) absorbite aceleiași 
imagini a verticalității. Gh. 
Cheptea s-a născut într-o 
comună — Podul îloaiei — 
ea însăși sediu de istorie. 
De șapte ani arhitect, fără 
să mai numim lucrările o- 
bișnuite. Gh. Cheptea și-a 
pus semnătura în piatră oe 
citeva lucrări esențiale Mo
telul „Bucium”. elegantul 
cafâ-bar „Corso* de pe Eă- 
pușneanu (realizare super
bă. invidiată de multe ora
șe). Zona de agrement de la 
Ciric, iar dincolo de perime
trul ieșean, modernul botei 
din Birlad și. In lucru, mo
telul de la Strunga (tradițio
nal centru de intilnire anua
lă a tuturor ansamblurilor 
artistice din țara Moldovei 
și. totodată, incipientă stațiu
ne balneară, beneficiind de 
un amplu proiect de perspec
tivă. semnat de același Gh. 
Cheptea).

— Orlctt de ciudat vi s-ar 
părea, pasiunea mea s-a în
dreptat către acel domeniu al 
arhitecturii reprezentat prin 
constrjjții dăruite turismului 
și Comerțului Nouă nu ne 
este îngăduit să visăm în a- 
fara utilului ți socialului. Din
colo de necesitate se intinde 
domeniu) efemerului. Pro
fesorul meu, eminentul arhi
tect Ascanio Damian, m-a în
vățat să gîr.desc că meseria 
noastră este o artă de apă
rare și eternizare a vieți: in 
stadiul ei cel mal demn. Am 
plecat din Iași, m-am întors 
în Iași, și n-aș pleca nicio
dată de aid. Despre noi, 
moldovenii, s-a împămintenît 
ideea că sintem molcomi. 

Dar orașele noastre, tinere
tul, nu suportă încetineala. 
Trebui# să scoatem lașul din 
amorțeala lui, din „dulcea 
lui visare*. El n-are încă o 
ritmicitate de imagini, nu e 
încă racordat deplin la res
pirația nervoasă a veaoului, 
el te primește eu vi
trine insignifiante, cu de
coruri lîncede, neanimate. 
Avem atîtea mii de stu- 
denți (subliniez ou bucurie : 
anul acesta s-a semnat certi
ficatul de înființare la Iași 
și a unei Facultăți de arhi
tectură 1). Ctnd studenții in
tră în vacanță, se simte.

L-am întrebat pe arhitectul 
Gh. Cheptea. cum e și fi
resc, de visul lui cel mai 
obsedant.

— Nu e ua vis imposibil. 
Dintotdeauna mi-am dorit 
să așez unul din orașele 
Moldovei pe cele mai vitale 
artere ale realității noastre 
sociale Și mi s-a oferit Blr- 
laduL Acolo întrupez visul 
meu. In acest an un hotel 
deja și-a primit primii oas
peți. Gindesc centrul aces
tui oraș anonim ca pe o 
bucurie meritată de localni
cii săi — casă de cultură, 
supermagazine, piață cu 
flori, arbori decorativi, ha
vuzuri etc. Totodată mi s-a 
mai oferit STRUNGA. Aici se 
pun probleme complexe, 
pentru care împreună, facem 
o minuțioasă documentare : 
vom ridica (ntre păduri și 
izvoăre cu apă minerală un 
sanatoriu, clinici, pavilioane 
diverse, eomplexe cultural- 
sociale. vile de vacanță etc. 
Sperăm să fie o perlă demnă 
de renumele cultural pe care 
din re în ce. eu seriozitate, 
ți-1 impune acest loc.

Gh Cheptea. fostul coleg 
al lui Laoiț la Liceul na
țional „M. Sadoveanu*, a 
ținut neapărat să-mi justifi
ce dragostea statornică pen
tru istorie și ooezie — prin 
imaginea realizată și cea vi- 
sată a edificiului de piatră. 
Me-eria sa. fără eroisme. 
fără gesturi mari, exterioare 
etc., prin eterță. o meditație 
discretă si lentă, dar adîn
că Elanul ei se așterne oe 
hîrtie de calc, luminind oe- 
reții viitoarelor ansambluri 
arhitectonice. Acești tineri 
merită să își pună semnătura 
în piatră !

MINUTUL 91
• Otto Dembrovschi, revela

ția sezonului de primăvară, 
nu-și intră deloc în apele lui. 
In cele opt etape consumate 
pînă acum, „nouarul" U.T.A.-ei 
n-a reușit să înscrie nici măcar 
un singur țol I Broșoschi, ne 
spunea ieri — bineînțeles, în 
glumă — că, în tentativa de
clarată de a cuceri titlul de 
golgeter, Dembrovschi vrea să 
pornească în retur de la zero, 
așa cum a făcut astă primăva
ră. Numai că antrenorul Nico- 
lae Dumitrescu nu pare dispus 
să aștepte etapa a 16-a, căci în 
meciul cu C.F.R. Timișoara el 
l-a trimis la cabine pe Dem
brovschi, în minutul 67, înlo- 
cuindu-1 cu Sima.

• Jiul a vrut (și a reușit) să 
stîrnească regrete în sufletul 
lui Ozon. „In repriza secundă, 
foștii mei elevi au jucat foarte 
bine, in special atacanții, in 
mare vervă. Este adevărat, insă, 
că F.C. Argeș nu a dat o re
plică notabilă, capabilă de a 
tempera iureșul dezlănțuit de 
localnici*.

întrebat de ce l-a scos pe 
Dobrin din lot. Titus Ozon a 
explicat : „Sub influența alcoo
lului. Dobrin a fost obraznic 
cu mine. El va fi -judecat" 
marți, în cadrul unei ședințe 
de analiză a secției de fotbal*.

• „Scorul de la Ploiești, nu 
este fructul unei intîmplări, ci 
al jocului excelent practicat de 
băieții lui Cernâianu. O men
țiune specială pentru Mircea 
Dridea, activ, inimos, bun coor
donator. Steagul roșu n-a con
tat. practic, in teren. Rezulta
tul putea fi stabilit la o dife
rență și mai categorică, dar 
Adamache s-a opus, salvînd, 
prin parade spectaculoase, 
trei-patru goluri gata tăcute-. 
Declarația aparține lui Colo- 
man Bogdan — Braun, obser
vator federal la meciul Petro
lul — Sț. Roșu.

• In urmă cu două săptămîn: 
vă aduceam — în acest colț de 
pagină — vești bune despre 
Narcis Coman. Tată că fostul 
portar al naționalei (căruia 
clubul Dinamo Bucureșai i-a ri
dicat suspendarea, măsură ra
tificată vineri -i< biroul fede
ral) a apărut duminică în poar
ta divizionarei B. Dunărea 
Giurgiu. Coman a apărat — o 
spun martorii oculari ai partidei 
Politehnica Galați — Dunărea 
Giurgiu — foarte bine, contri
buind din plin la draw-ui obți
nut de gturguveni pe terenul 
neutru de > Tecuci Felicitări, 
Coman e !

DUMITRU VIȘAN

în general nu iubesc scanda
lul și urăsc pe scandalagii. De 
nu mai știu cite ori am muiat 
condeiul in aqua forte și i-am 
creionat pe mardeiași, pe indis- 
ciplinați, pe niaidanagii și pe 
toți acei oameni care șase zile 
pe săptâmină sint potoliți, zdra
veni la minte și cu scaun la cap, 
dar in a șaptea, cind pătrund 
in arenă, pătrunde și Michiduță 
in sufletul lor. Am vestejit pe 
unde am putut asemenea obi
ceiuri care trădează patima oar
bă a celor care nu reușesc să 
iasă din angoasa rezultatului.

Patima oarbă o resping, dar 
uite că si fără puțină patimă (in 
înțelesul bun al cuvintului) o 
competiție ajunsese ternă. Fap
tul că rezultatele juventiste nu 
aduc bucurie dar nici tristețe 
era. cum să vă spun, dezolant. 
Iată insă că alaltăieri s-a intim- 
plat ceva care ne demonstrează 
că oamenii incep să pună la ini
mă și scorul cadeților. S-a în- 
timplat un scandal la Petroșani. 
Repet, urăsc scandalul și urăsc 
pe scandalagii- Despre caz imi 
voi spune mai jos părerea »- 
dar mai intii lăsați-mă să 
bucur o dată că rezultatele 
ventiste nu mai lasă rece pe 
citor sau pe microbist.

Partida de tineret dintre Jiul 
și F.C. Argeș s-a întrerupt în 
minutul S2 pentru ci. la scorul 
de 2-1 pentru oaspeți, arbitrul 
(Fr. Barna, din Petroșani) a dic
tat o lovituri de la 11 m. la un 
fault contestat de pitesteni $t de 
observatorul federal Valeriu Va
siliu. Discuțiile s-au prelungit, 
jocul nu a fost reluat si arbitrul 
a fluierat sfirșitul dupi ce a

mă 
ju- 
ju-

Plenara biroului Federației 
române de volei

Ieri, pe parcursul 
unei zile „pline", a 
avut 16c la sediul 
C.N.E.F.S. plenara 
biroului F.R.V. care 
a analizat amănunțit 
comportarea echipe
lor noastre reprezen
tative — feminină și 
masculină — Ia Cam
pionatele mondiala 
desfășurate în Bulga
ria. La dezbateri au 
luat parte secretarul 
C.N.E.F.S. prof. Ioan 
Kunst-Ghermănescu, 
președintele F.R.V. 
tovarășul Petre Du
mitrescu, vicepreșe
dinții, secretarul ge

neral al F.R.V., Au
rel Dobincă, antre
norul federal Nicolae 
Sotir, membrii cole
giului central al an
trenorilor, cei patru 
antrenori ai echipe
lor naționale, antre
nori ai echipelor de 
club, ziariști, alți in
vitați precum și lu
turile complete de 
jucători și jucătoare. 
După ce absolut toți 
sportivii gi-au expus 
punctele de vedere 
in legătură cu com
portarea sub orice 
critică pe care au a- 
vut-o la C.M., anali-

așteptat să treacă cele 3 minute 
regulamentare (3 minute care, 
spun argeșenii, ar fi durat... un 
minut și ceva). Cum este firesc 
și in litera regulamentului. Fe
derația va dicta in acest caz 
meci pierdut cu 0-3 de către 
F.C. Argeș, care a împiedicat re
luarea jocului. Dar intimplarea 
nu trebuie să se încheie aici

JUVEN
TISTII

pentru că are și alt tîlc. Cind o 
echipă a lui Titus Ozon (care 
era de față, căci se ocupă și de 
tineret) se retrage de pe teren 
sub ochii acestuia, înseamnă că 
intr-adevăr arbitrul a acționat 
ca in codru. Din păcate (dar su
gestiv) a mai fost viciat și alt 
rezultat : I. Lăcătoș. din Arad, 
a anulat un gol valabil înscris 
de juventiștii de la C.F.R. Ti
mișoara (scor final : 1-0 pentru 
V.T.A.) Confratele și prietenul 
meu Marin Ciuperceanu — care 
îi însoțește pe minjii de la 
Steaua in toate deplasările — se 
plingea. de asemenea, că arbitrii 
localnici dezavantajează deseori 
flagrant pe oaspeți. 

zind sub diverse 
tid cauzele eșect 
— in special me 
brele lotului femit 
asupra cărora g 
vează cele mai g 
ve răspunderi ce 
de încălcarea gro 
lână a normelor 
disciplină și etică 
a fost rîndul facto 
lor răspunzători, 
antrenorilor, la 
plicații. Au fost 
doptate măsuri 
caracter imediat 
unele sacțiuni drat 
ce asupra căr 
vom reveni.

V. B

S.

La timpul cuvenit am InțeJe 
rațiunile — și economice și psi 
ho logice — care au determina 
Federația să delege la meciurili 
juniorilor și juventiștilor arbitr 
din județul echipei gazdă. An 
crezut insă că, în primul rind 
ei, arbitrii, vor onora cum si 
cuvine acest CEC, in alb ș 
vor demonstra cit sint de o 
biectivi. Dar uite că omul e om 
și nu-1 lasă inima să fie pin. 
la capăt obiectiv. Este drept 
sint și cițiva cavaleri ai fluie 
rului care au oferit adevărat; 
lecții de principialitate. Aș pu 
tea cita și un nume în aces 
sens : Ion Panait — chiar dit 
Petroșani ! — fostul fotbalist in 
ternațional. Dar cei mai mulți 
iată, își dau în petec.

Ceea ce înseamnă că expert 
mentul nu reușește și trebuie si 
trecem degrabă (chiar in etapeh 
următoare) Ia delegarea unor ar
bitri din alte localități. Este 
foarte necesar să facem aceastl 
operațiune „profilactică" nu nu
mai pentru că rezultatele ju
ventiste incep să intereseze (cele 
de la juniori sint oficiale), dar 
mai ales pentru că nu trebuie s? 
mai dăm prilejul unor cavaler 
în negru să compromită condi
ția de arbitru în fața copiilor ș 
tinerilor fotbaliști. Pentru cs 
generațiile fotbalistice de mîine 
să respecte mai mult pe conduJ 
cătorul jocului și să aibă ruai 
multă încredere în el, trebuie 
ferite astăzi de prilejuri ca aceJ 
lea încriminate în aceste rîn-J 
duri. în interesul fotbalului 
nostru și al educației fotbaliști/ 
lor noștri.

G. MITROI

| 
I FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

MISULIN

scenariul: VALENTIN EJOV. 
IRUSTAM IBRAGH1MBEKOV 
regia : VLADIMIR MOTlLH 

leu: ANATOLI KUZNEȚOVB 
PAVEL LUSPEKAEV || 
SPARTAK

ÎNTRE 27 OCTOMBRIE
2 NOIEMBRIE

LA CINEMATOGRAFUL 
CAPITOL DIN CAPITALĂ

SE POT PROCURA 
ABONAMENTELE 
LA CASA CINE
MATOGRAFULUI

ILIA AVERBAH

cu: BORIS LIVANOV 
INNOKENTI SMOKTUNOVSKI 

ALLA DEMTDOVA
imaginea: 

V. ROVZEL

ISCULUI

’scenariul: LEV KULIDJĂNOV’ 
NIKOLAI FIGUROVSKI 

după romanul lui F. Dostoievsky

s I
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de neutralitate
permanentă

Vizita ministrului de externe
sovietic la Londra

AU ÎNCEPUT TRATATIVELE
ECONOMICE

UNGARO-VEST-GERMANE

Demonstranți britanici

RIENTUL
PROPIAT

CANADA.

PRESUPUSA apatie poli- 
ică a opiniei publice britani- 
e și în special a tineretului, 

.descoperită" cu ocazia alege-

Stația automată sovietică „Sonda-8“, care își continuă dru- 
spre Pămint, după ce a înconjurat Luna, a putut fi urmă- 
in noaptea de 25 spre 26 octombrie de colaboratorii obser-

S. F. IUGOSLAVIA. — Imagine din Uzina de mașini-unelte 
„Prvomajslca" din Zagreb.

urmăresc „Sonda-8“

'A □□□ 3
Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări 
Zilei Forțelor Armate ale R.S. Romania

Cu prilejul celei de-a 26-a a- 
niversări a Zii pi Forțelor Annate 
ale Republicii Socialiste România, 
atașații militari ai României la 
Ulan Bator și Washington au 
organizat gale de filme redind 
aspecte din lupta ostașilor ro
mâni pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist și din activita
tea Forțelor Armate din

noastră. La Ulan Bator a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
aceluiași eveniment, la care au 
luat cuvântul col. D. Batsuh, din 
cadrul forțelor armate mongole, 
și Ion Sandu, ambasadorul Româ
niei în R. P. Mongolă.

țara

AUSTRIA:

□

Ambasadorul României 
la Bogota șt-a prezentat 

scrisorile de acreditare

• LUNI DUPA-AMIAZA, Pe- 
tăr Tancev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, l-a primit pe Emilian 
Nucescu, președintele Tribuna
lului Suprem al Republicii So
cialiste România, care face o 
vizită in R. P. Bulgaria. La con
vorbiri. care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească, au asistat -A. Velev, 
președintele Tribunalului Su
prem al R. P. Bulgaria și Nico- 
lae Blejan. ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Ministrul român 
al agriculturii 

în Iran
In cadrul vizitei pe care 

o întreprinde in Iran, Ange
lo Miculescu, ministrul ro
mân al agriculturii și silvi
culturii, a vizitat Institutul 
de cercetări veterinare din 
Karadji. Duminică seara, mi
nistrul român a participat la 
un cocteil oferit de către mi
nistrul iranian al reformei a- 
grare și al cooperativelor ru
rale, Abdolazim Valian.

La cocteil au mai partici
pat Ir adj Vahidi, ministrul a- 
griculturii, Nasser Golsorskhi, 
ministrul resurselor natura
le, Pavel Silard, ambasadorul 
României la Teheran, precum 
ți specialiști români care lu
crează in Iran in cadrul a- 
cordurilor de cooperare ro- 
mâno-iraniene.

PRIN TELEFON PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI"

Adunarea F.M.T.D
prima zi

AMBASADORUL extraor- 
ar și plenipotențiar al Re- 

blicii Socialiste România la 
gota, Octavian Bărbulescu, 
a prezentat scrisorile de a- 
editare președintelui Repu- 
cii Columbia, Misacl Pastra- 
Borrero. Cu acest prilej a

trul afacerilor externe al 
iunii Sovietice, Andrei Gro- 

ko, a sosit luni la Londra, 
urmează să facă o vizită 

invitația guvernului britanic, 
p de două zile, A. Gromiko 
avea convorbiri cu Alee 

uglas-Home, ministrul brita- 
c al afacerilor externe. Se 
teaptă, de asemenea, ca el să 

primit de primul ministru al 
arii Britanii, Edward Heath, 
genția TASS precizează că ur
ează să fie abordată o sferă 
rgă de probleme internațio- 
le, precum si chestiuni refe- 

la relațiile bilaterale

Luni au început la Buda- 
sta tratativele economice 

ngaro—vest-germane, anunță 
genția M.T.I. Delegația R. P. 
ngare este condusă de Peter 
alyi, ministrul finanțelor, iar 
a a R. F. a Germaniei de
ari Schiller, ministrul econo- 
iei.

avut loc o convorbire, desfășu
rată într-o atmosferă călduroa
să. Președintele Misael Pastra
na Borrero a exprimat aprecieri 
pozitive la adresa politicii ex
terne a țării noastre și dorința 
ca relațiile dintre România și 
Columbia să se dezvolte.

dintre U.R.S.S. și Marea Brita- 
nie.

într-o declarație făcută pe 
aeroport, Andrei Gromiko și-a 
exprimat speranța că întâlnirile 
și convorbirile pe care le va 
avea la Londra vor oferi posi
bilitatea unui schimb construc
tiv de opinii. Uniunea Sovietică, 
a declarat Groonîko, duce o po
litică consecventă de dezvoltare 
a relațiilor sovieto-engleze, por
nind de la convingerea că dez
voltarea și îmbunătățirea rapor
turilor dintre cele două țări co
respund intereselor popoarelor 
sovietic și britanic, reprezen
tând totodată o contribuție la 
însănătoșirea situației în Euro
pa și în lume. Există multe pro
bleme pe care Uniunea Sovieti
că, Marea Britanie și alte țări 
interesate trebuie să le abordeze 
pentru a ajunge la un acord, în 
primul rînd problemele referi
toare la securitatea europeană, 
a declarat ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.

Ziarul „Daily Telegraph" pre
cizează că aceasta este „prima 
vizită oficială la Londra a unui 
conducător sovietic din ianuarie 
1967". Ziarul „Times" reliefea
ză extinderea schimburilor co
merciale sovieto-britanice care, 
după cum arată ziarul, au înre
gistrat unele creșteri în ultimii 
ani, dar încă n-au atins nivelul 
relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și alte țări occidentale.

Guvernul austriac s-a reunit 
într-o ședință festivă, în cadrul 
căreia cancelarul Kreisky a evo
cat principalele evenimente din 
evoluția politică postbelică a țării, 
subliniind însemnătatea actului 
proclamării, la 26 octombrie 
1955 de către parlament, a neu
tralității permanente.

Manifestații festive au avut 
loc cu aceeași ocazie în diferite 
orașe ale Austriei.

Totodată, în sala de marmoră 
a Palatului Belvedere, unde în 
mai 1955, miniștrii de exter
ne ai Austriei, Angliei, Franței, 
U.R.S.S. și S.U.A. au semnat Tra
tatul de Stat cu Austria, a avut 
loc, tot în cursul dimineții de 
luni, o adunare comemorativă cu 
prilejul jubileului de 25 de ani 
al Organizației Națiunilor Unite, 
în cuvîntările rostite, președintele 
Franz Jonas și ministrul științei 
și cercetării, Hertha Fimberg, 
s-au referit la rolul O.N.U. în 
promovarea păcii și colaborării 
internaționale, menționînd con
tribuția Austriei la activitatea 
organizației.

CHILE

Au fost arestați prezumtivii 
organizatori ai atentatului

împotriva generalului Schneider
POLIȚIA din Santiago de 

Chile a arestat duminică pe Râul 
Leon Cosmelli și pe tatăl ace- 
tuia, Atilio Cosmelli, despre care 
se presupune că ar fi organizat 
atentatul în urma căruia și-a 
pierdut viața generalul Rene 
Schneider.'

Se presupune, de asemenea, 
că acest comfUot a fost organizat 
de un grup de chilieni stabiliți 
la Buenos Aires. Unul dintre 
participanți, fiul unui proprietar 
de pământuri din Santiago, Julio 
Antonio Bouchon, a fost arestat 
la Mendoza de către poliția ar- 
gentiniană. El ar urma să fie ex
trădat, în virtutea unei conven
ții stabilite între cele două țări.

în cursul aceleiași zile, guver
nul chilian a emis un mandat do

arestare împotriva generalului în 
retragere Robert Viaux. Potrivit 
agenției chiliene de presă „Obre", 
Robert Viaux ar fi conducătorul 
grupului de extremă dreaptă care 
s-a făcut vinovat de moartea ge
neralului Rene Schneider.

49 de victime

ale holerei

in Turcia
EPIDEMIA de holeră, iz-

pentru
securitate europeană

•
budrită in cîteva cartiere ale o- 
rașului Istanbul, continua să pro
voace victime. S-a anunțat ofi
cial că numărul morților s-a ri
dicat de la 44 la 49 în ultimele 
24 de ore. In spitalele din oraș 
sînt internați pînă acum peste 
1 200 de bolnavi suspecți de ho
leră.

împotriva livrării de arme 
Republicii Sud-Africane

• ADUNAREA Generală a 
-N.U. și-a reluat luni lucrările

n sesiune ordinară. Au început 
iezbaterile asupra problemei Cl
ientului Apropiat, inclusă cu 
rioritate pe agenda sesiunii la 
ererea R.A.U. Dezbaterile au 
ost deschise de către ministrul 
e externe al R.A.U., Mahmud 

iiad, care a prezentat în deta
in poziția țării sale. El a rea- 
nintit faptul că Republica Ara- 
ă Unită s-a declarat, în mod 
onstant, gata să îndeplinească 
ezoluția Consiliului de Securi- 
ate de la 22 noiembrie 1967 de 

coopera cu reprezentantul spe- 
ial al secretarului general al
37.U., ambasadorul Gunnar 
arring, și a-i facilita misiunea. 

.Aceasta a fost poziția noastră 
și rămîne în continuare poziția 
noastră*, a precizat ministrul de 
externe al R.A.U.
• GUVERNUL RA.U. a exa- 
inat duminică, în cadrul unei

reuniuni prezidate de premierul 
Mahmud Fawzi, situația militară 
și politică din Orientul Apro
piat. precum și rezultatul con
tactelor la New York ale mini- 
truluj de externe, Mahmud 

Riad, care conduce delegația 
egipteană la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.

GOLDA MEIR VA VIZITA 
CANADA Șl ANGLIA

• PRIMUL MINISTRU al 
Israelului, Golda Meir. care se 
află la New York, unde a par
ticipat la sesiunea jubiliară a 
O.N.U., va efectua la 1 noiem
brie o vizită în Canada pentru 
a conferi cu premierul Pierre 
Elliott Trudeau și alte oficiali
tăți de Ia Ottawa. La înapoie
rea spre patrie, Golda Meir se 
va opri Ia Londra pentru a avea 
o întrevedere cu primul mi
nistru al Marii Britanii, Edward 
Heath.

La Palazzo d’Accursio, se
diul' Consiliului orășenesc Bo
logna, s-a făcut auzit îndemnul 
de a se acționa în vederea a- 
părării păcii și securității pe 
continentul nostru. Primari si 
membri ai consiliilor de admi
nistrație provincială și regio
nală din Italia, reprezentanți al 
unor orașe europene, între care 
Lidice, Oradour, Volgograd, 
Varșovia, Cluj, Zagreb, delegați 
ai Federației Internaționale

Rezistenței și ai unor asociații 
de foști partizani, oameni po
litici membri ai Partidului Co
munist și Partidului socialist al 
unității proletare (P.S.LU.P.), al 
partidelor coaliției de centru- 
stinga din Italia și-au dat în- 
tflnire în cadrul ..Conferinței o- 
rașelor martire pentru securita
tea europeană*, cu scopul de a 
analiza căile cele mai potrivite 
pentru a-și spori contribuția la 
destindere și colaborare.

• LA ANKARA a avut loc 
o reuniune a Consiliului de 
Miniștri al Turciei prezidată 
de primul ministru, Suleyman 
Demirel, consacrată examină
rii proiectelor de lege care vor 
f: dezbătute în cadrul noii le
gislaturi a Parlamentului, pre
cum și unele chestiuni referi
toare la epidemia de holeră 
care bîntuie la Istanbul, și 
măsurile care se impun a fi 
luate.

Chiar de la intrare, prin
tre panourile ce sugerează o 
cronică a F.M.TfD., mi-a 
atras atenția o fotografie. E 
o imagine puțin ștearsă pe 
care am mai văzut-o de mai 
multe ori, și pe care un re
porter anonim a surprins-o 
în Londra anului 1945. Tn a- 
cel noiembrie friguros, pri
mul noiembrie de după 
război, cind generația ieșită 
din tranșee țesea speranțele 
păcii, pe malurile Tamisei se 
scria actul de naștere al 
F.M.T.D. Au trecut de atunci 
25 de ani și în această Buda- 
pestă împodobită cu culorile 
toamnei și mîngîiată de un 
soare extenuat, si-a început 
lucrările cea de a _ VII l-a 
Adunare a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat. 
Evenimentul îl semnalează 
nu numai coloanele ziarelor 
locale ci și pancartele care 
de pe aeroport și din gări, 
pînă pe arterele principale 
ale orașului, salută pe tinerii 
veniți din multe țări ale 
lumii. Luni dimineața. Sala 
Constructorilor din centrul 
capitalei maghiare a cunos
cut animația caracteristică 
reuniunilor internaționale de 
tineret. N-am încă la înde- 
mînă date exacte, dar orga
nizatorii au prevăzut pre
zența unor delegații din 
aproximativ 100 de țări. 
Uniunea Tineretului Comu
nist din România e reprezen
tată printr-o delegație con
dusă de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C al U.T.C.

Sala oferă un tablou poli
crom și, ca de obicei în ase
menea împrejurări, distanțe
le geografice se anulează, 
stabilindu-se un contact di
rect ce nu cunoaște frontie
re. E tocmai ceea ce ne re
marca și Alfonso Van Du- 
nen, membru al conducerii 
Tineretului Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei. 
Tînărul venit din inima Afri
cii, de pe un front care 
străbate jungla, sublinia în
tr-o declarație pentru „Scîn- 
teia tineretului' forța solida
rității generației tinere. 
„Dorim ca Adunarea 
F.M.T.D. să afirme puternic 
solidaritatea cu tinerii care 
în diferite țări ale lumii 
luptă pentru a cuceri liber
tatea și să unească toate 
forțele generației tinere care 
se opune imperialismului* — 
ne spune reprezentantul an
golez.

Adunarea F.M.T.D. și-a în
ceput lucrările ascultînd sa
lutul tineretului Ungariei 
transmis de Istvan Horvath, 
prim secretar ol K.I.S.Z.

după care se dă citire mesa
jului adresat participanfilor 
de către Pal Losonczy, pre
ședintele Consiliului Prezi
dențial al Republicii Popu
lare Ungare. Sosesc pionie; 
rii : un grup de prichindei 
îmbujorați și puțin intimidați 
de camerele de luat vederi 
ale televiziunii și de blitzuri
le fotografilor. Pe brațele 
plăpînde au adus buchete 
de garoafe pe care le îm
part delegărilor.

Angelo Oliva, președintele 
F.M.T.D. a rostit o scurtă 
cuvîntare în cadrul căreia a 
trecut în revistă sfertul de 
veac al existenței F.M.T.D. și 
a relevat menirea Federației. 
Vorbitorul a subliniat ideea 
unității tuturor forțelor tine
retului luptător. Problema a-

De la trimisul
nostru, 

EUGENIU OBREA

rilor generale din luna iunie 
și acceptată ca o explicație po
sibilă a înfrîngerii laburiștilor, 
a fost cu prisosință infirmată 
duminică la prînz. Aproxima
tiv zece mii de londonezi, a- 
dunați în jurul statuii amira
lului Nelson din Trafalgar 
Square, și-au manifestat într-o 
manieră pașnică opoziția lor 
față de intenția guvernului 
conservator de a relua livrări
le de arme către Republica 
Sud-Africană și împotriva po
liticii de apartheid a regimu
lui rasist de la Pretoria. Reac
ția negativă a acestui proiect 
guvernamental în rîndul opi
niei publice britanice a fost o- 
glindită de conținutul pancar
telor și lozincilor demonstran
ților și al discursurilor rostite 
de mai mulți oratori. Alte gru
puri de tineri s-au îndreptat 
spre ambasada din Londra a 
guvernului de la Pretoria și 
spre reședința din Downing 
Street 10 a primului ministru 
britanic Edward Heath.

Poliția a intervenit încercind 
să împrăștie pe demonstranți. 
Au avut Ioc incidente, în 
cursul cărora au fost răniți 
mai mulți demonstranți și po
lițiști. De asemenea, au fost 
arestate 65 de persoane.

timpul unei percheziții efectuate de polițiști în Quebec,

• PREȘEDINTELE Vecei E- 
xecutive Federale a Iugoslaviei, 
Mitia Ribicici, aflat intr-o

• LA HAVANA a sosit o de
legație sindicală română con
dusă de Constantin Mocanu, se
cretar al Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
și instituțiile agricole. Delegația 
română va face o vizită de 
schimb de experiență la invita
ția Centralei sindicatelor din Re
publica Cuba. La sosire, dele
gația sindicală română a fost 
salutată de activiști ai Centralei 
sindicalelor din Cuba. A fost, 
de asemenea, prezent Vasile 
Mușat, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Havana,

Comisia economică 
dunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite a re
comandat crearea unui grup 
de experți și specialiști ai 
O. N. U. pentru țările in 
curs de dezvoltare. In- 
cepind cu anul 1971, acest 
grup de specialiști urmea
ză să activeze în diver
se țări slab dezvoltate din 
punct de vedere industrial 
pentru a ajuta aceste state 
în formarea de tehnicieni și 
specialiști proprii.

Acest corp de experți va fi 
finanțat prin contribuții vo
luntare de către statele mem
bre ale Organizației Națiu
nilor Unite,

Un reflector uriaș și o 
instalație de televiziune

• 
mul 
rită . _ __ __________
vatorului astro-fizic din Crimeea al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. „Sonda-8“ a fost observată cu ajutorul unui reflector 
avind diametrul oglinzii de 2,6 metri, precum și folosindu-se o 
instalație de televiziune de mare sensibilitate. In decurs de trei 
ore au putut fi determinate cu mare precizie 20 de poziții ale 
stației automate pe fondul stelar. Rezultatele observațiilor au 
fost transmise la Centrul de calcul și coordonare.

ceasta preocupă pe nu
meroși participanți la Adu
narea F.M.T.D. Rafael Do
minguez, reprezentantul Ti
neretului Comunist din Repu
blica Dominicană ne declara 
că F.M.T.D. trebuie să depu
nă toate eforturile pentru a 
realiza unitatea celor mai 
largi forțe democratice și 
progresiste ale generației ti
nere, indiferent de concepția 
politică sau de interpretarea 
diferitelor evenimente. „Adu
narea F.M.T.D. trebuie să 
țină seama de amploarea 
crescîndă a forțelor anțiim- 
perialiste ale tineretului — 
afirma Rafael Dominguez. 
E necesar să purtăm o dis
cuție sinceră, deschisă asu
pra tuturor problemelor 
deoarece activitatea F.M.T.D. 
poate fi încă îmbunătățită. 
Federația noastră trebuie să 
exprime diversitatea mișcării 
de tineret, să țină seama de 
varietatea condițiilor în care 
activează organizațiile de 
tineret, să fie deschisă tutu
ror curentelor democratice, 
progresiste, să fie pe deplin 
reprezentativă pe toate pla
nurile, inclusiv în organisme
le conducătoare. Putem ajun
ge la aceasta printr-o anali
ză obiectivă a realităților 
care, punînd în relief ceea ca 
ne unește, fără a împieta 
însă asupra independenței 
fiecărei organizații, a drep
tului său de a avea o pozi-

Îie sau alta în diferite pro- 
>leme".

In ședința de dimineață a 
fost ales prezidiul Adunării 
din care face parte și repre
zentantul U.T.C., tovarășul 
Vasile Nicolcioiu. Participan- 
ții au aprobat ordinea de zi 
care cuprinde 6 puncte :

î) Luptele tinerei generații 
contemporane și întărirea 
unității antiimperialiste a ti
neretului lumii.

2) Situația actuală din 
Vietnam și din Indochina și 
întărirea solidarității și spri
jinului tineretului lumii pen
tru popoarele indochineze în 
lupta contra agresiunii ame
ricane.

3) Activitatea F.M.T.D. 
după cea de a Vll-a Aduna
re, sarcinile si acțiunile sale 
viitoare.

4) îmbunătățiri ce urmea
ză a fi aduse Statutului, for
melor si metodelor activității 
F.M.T.D.

5) Raportul Comisiei de 
verificare financiară.

6) Alegerea organelor 
conducătoare.

într-o pauză facem cunoș
tință cu In Sokan — un tî- 
năr mereu surîzător cu o 
firivire ageră, pătrunzătoare, 
nscripția de pe reverul hai-

nei ne indică țara sa : Cam- 
bodgia. In Sokan conduce 
delegația Tineretului FUNK 
și e însărcinat cu afaceri ale 
Guvernului regal de unitate 
națională la Paris. Firește, 
discutăm despre tinerii cam- 
bodgieni care au părăsit 
universitățile, școlile, satele 
și locurile de muncă pentru 
a lupta cu arma în mînă, 
despre eroismul cu care își 
apără dreptul la o existență 
independentă, despre lupte
le care se desfășoară pînă 
în apropiere de Pnom Penh. 
Multe amănunte le cunoaș
tem din comunicatele milita
re, dar ascultînd relatările 
celor ce au trăit evenimentele, 
ale martorilor oculari, fap
tele dobîndesc profunzimi 
neașteptate. „Știm că Româ
nia ne sprijină și sîntem re
cunoscători pentru acest 
sprijin — ne spune reprezen
tantul Cambodgiei. Am ve
nit aici pentru a expune si
tuația din Cambodgia, pen
tru a relata problemele 
noastre și a obține înțele
gerea și solidaritatea tinere
tului democrat reprezentat 
la Adunarea F.M.T.D. Noi 
ducem o luptă dificilă însă 
avem o încredere deplină 
că victoria ne va aparține'.

BUDAPESTA, 26 octombrie

vizită oficială la Faris, a 
avut luni convorbiri cu premie
rul francez, Jacques Chaban 
Delmas. După întrevedere, Mi
tia Ribicici' a declarat că „dis
cuțiile avute au confirmat cursul 
deja existent al relațiilor din
tre cele două țări, care este 
foarte favorabil. Ele au eviden
țiat posibilitățile care se des
chid pentru dezvoltarea coope
rării bilaterale". Premierul iu
goslav a anunțat că primul mi
nistru al Franței a acceptat in
vitația de a face o vizită în Iu
goslavia, în primăvara anului 
viitor.

• CU PRILEJUL unei re
uniuni a conducătorilor indu-

Salisbury: Declarații și realități
Dacă ne-am orienta după 

ultimele declarații publice ale 
lui lan Smith, situația economi
că a Rhodesiei este înfloritoa
re. Exporturile, în creștere pen
tru prima oară după 1965 (data 
proclamării „independenței" re
gimului rasist de la Salisbury) 
au atins suma de 350 milioane 
de dolari anul acesta. Produc
ția agricolă și minieră au atins 
cifre ridicate. Anunțînd pe un 
ton triumfător toate acestea, 
premierul rasist a conchis pe 
un ton arogant, care-i este, de 
altfel, propriu, că „blocusul n-a 
adus prejudicii Rhodesiei".

Dacă unele din aceste afir
mații sînt adevărate, nu e mai 
puțin adevărat că există sufici
ente puncte întunecate în ta
bloul optimist prezentat de lan 
Smith cu scopul, evident, de 
a-și consolida pozițiile .sale in
terne. în fapt, în ciuda restric
țiilor severe, balanța comercia
lă a acuzat anul trecut un defi
cit de aproape 45 milioane do
lari. Exporturile au scăzut de la 
480 milioane dolari în 1965 la

290 milioane dolari în 1969 și 
redresarea anunțată pentru a- 
nul acesta e încă departe de a 
restabili echilibrul existent în 
1965. Această redresare este în 
mare parte rezultatul unei vîn- 
zări masive de produse agrico
le rhodesiene în Africa de sud. 
Cît privește balanța comercia
lă, deficitul ei n-a fost acoperit 
decît printr-un apel masiv la 
capitaluri străine (în mare par
te sud-africane). De altfel, 
stocurile de mărfuri nevîndute 
firezintă tendințe aocentuate a- 
armante, de creștere, ridieîn- 

du-se actualmente la peste 150 
milioane dolari, 
date 
puțin 
tutun 
ment 
le a ___ „ , , ,
din cîteva alte țări din Europa 
occidentală.

Fără sprijinul Africii de sud 
care, împreună cu Mozambicul 
așa zis portughez, absoarbe în
tre 80 și 85 la sută din exportu
rile rhodesiene (în 1965 acest

Anul acesta, 
estimative aratâ că cel 
30 la sută din recolta de 
nu și-a găsit încă plasa- 
din cauza închiderii tota- 
pieței engleze și a pieței

procentaj era de numai 9 la 
sută) Rhodesia și-ar fi văzut tot 
sistemul său comercial distrus. 
Este, totodată, un „secret* cu
noscut, că prin intermediul A- 
fricii de sud, o bună parte din 
produsele rhodesiene reușesc 
să evite sancțiunile blocadei e- 
conomice, pătrunzînd pe dife
rite piețe cu etichete sud-afri
cane sau portugheze.

Tot prin intermediul Africii 
de sud capitalul străin a făcut 
investiții masive în economia 
rhodesiană. Această nouă cale 
de acces spre bogățiile Rho- 
desiei a început să fie explo
rată în 1967. Cele mai impor
tante dintre societățile investi
toare sînt britanice, ele operînd 
însă sub camuflajul unor firme 
sud-africane. Ministrul rhode
sian al minelor, lan Dillen, a a- 
nunțat că numai în 1968 și 
1969 au început să opereze în 
Rhodesia 51 de noi societăți in
vestitoare (toate sub firmă sud- 
africană), lucrările de prospec- 
ții efectuîndu-se pe o suprafață

de dîteva zeci de mii de kilo
metri pătrați.

Datorită ajutorului extern lan 
Smith poate continua să mane
vreze pe pozițiile sale de apar
theid, instituind noua „consti
tuție" segregafionistă și punînd 
în aplicare o „reformă agrară' 
care copiază „bantustanele' 
sud-africane. în pofida decla
rațiilor foarte optimiste ale pre
mierului rhodesian, opiniile 
multor specialiști de Ia Salisbu
ry înclină, însă, mai degrabă 
spre neliniște. Temerile se refe
ră la amenințarea unei apli
cări mai riguroase a sancțiuni
lor economice care ar afecta 
nu numai comerțul extern ci și 
afluența de capitaluri străine. 
Temerile mai profunde privesc, 
însă, perspectivele precare ale 
actualului regim. Segregafionis- 
mul tip Pretoria apare încă și 
mai aleatoriu într-o țară ca 
Rhodesia unde proporția este 
de 24 de băștinași Zimbabwe 
la un alb.

E. R.
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striei turistice din Gerona. Al
fredo Sanchez Bella, ministrul 
informațiilor și turismului al 
Spaniei, a relevat că pînă Ia 
sfirșitul acestui an țara sa va fi 
vizitată de 23 de milioane de 
turiști străini, situind Spania pe 
primul loc in rindul țărilor tu
ristice ale lumii. Alfredo San
chez Bella a menționat, totoda- 

țării de pe 
vor ridica 
600 de mi-

tă, că veniturile 
urma turismului se 
în 1970 la un miliard 
linane dolari.

UN NOU TIP DE DEZINTE
GRARE NUCLEARA

• O ECHIPA de savanți ame
ricani, britanici și canadieni au 
descoperit un nou tip de dezin
tegrare nucleară prin eliminarea 
<ie protoni și transformarea 
unui element chimic în altul. Sa- 
vanții au reușit să dezintegreze 
un nucleu de cobalt, care, eli- 
minînd un proton, s-a transfor
mat intr-un nucleu de fier.

Aceste cercetări, inițiate de 
dr. Joseph Cerny, profesor de 
chimie la Universitatea Berke
ley din California, s-au desfășu
rat în laboratoarele universități
lor Berkeley, Harwell, Oxford 
și St. Lawrance.

FEMEILE DIN LUCERNA AU 
OBȚINUT DREPTUL DE VOT
• CU 25 170 DE VOTURI PEN

TRU, din totalul de 39 951, alegă
torii din. Lucerna au recunoscut 
duminică, în cadrul unui refe
rendum, dreptul femeilor do a 
voța și de a fi alese la nivel 
cantonai și municipal. Astfel, 
Lucerna devine cel de-a! nou
lea canton elvețian care recu
noaște femeilor aceleași drep
turi civice ca și bărbaților. Cît 
privește cantoanele Berna, Zu
rich și Grisons, femeile nu au 
dreptul de vot decit în ceea ce 
privește problemele comunale. 
In luna februarie 1971, alegăto
rii elvețieni urmează să se pro
nunțe asupra proiectului de re
vizuire a Constituției țării, pro
iect care stipulează că atît fe
meile elvețiene, cît $i bărbații 
au aceleași drepturi și aceleași 
obligații în materie de alegeri, 
atit la nivel comunal, municipal 
cît și federal.
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