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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

WU. T. C MAI BUNE
R E Z U L T A T E

din I.M..A. au trecut la stabili
rea de obiective concrete, formu
late drept răspuns la chemarea 
organizației U.T.C. din Chimo- 
geni.

Ideea declanșării acestei între
ceri. — se sublinia în ziarul nos
tru la timpul cuvenit — a izvorît 
din însăși preocupările zilnice 
ale uteciștilor pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție ; prin 
sfera de cuprindere a obiective
lor înscrise, căpătînd o ridicată 
valoare economică. Ulterior, în 
timpul care a urmat, am revenit 
în repetate rînduri cu relatări 
din întreprinderi despre angaja
mentele — răspuns la această 
inițiativă despre felul cum ele 
devin fapte. Revenim din nou,

aria de referințe plasînd-o de 
data asta în județul Argeș.

Cuprinzînd toate cele cinci în
treprinderi pentru mecanizarea 
agriculturii din județ, competiția 
„Secția cu cele mai bune rezul
tate" a reușit să antreneze pe ti
nerii mecanizatori în unele uni
tăți mai mult, în altele mai pu
țin. ■ „A reușit mai mult — re
lata tovarășul Dumitru Ion, șef 
de sector la Comitetul județean 
U.T.C. — acolo unde organiza
țiile U.T.C. i-au înțeles din ca
pul locului rostul și unde con
ducerile întreprinderilor au pri-
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ÎN ÎNTÎMPINAREA

CONGRESULUI
U. T. C,

în fiecare zi, vești
le ce ne vorbesc des
pre pregătirile inten
se prin care tinere
tul patriei 
Congresul 
U.T.C. sînt 
numeroase, 
cîndu-le în
re, nu facem decît să 
consemnăm perma
nența unei activități 
in plină desfășurare.

intimpinâ
IX al 
tot mai 

Publi- 
continua-

Dineu oferit in cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu 
de președintele Richard Nixon

Luni seara, președintele Sta
telor Unite, Richard Nixon, și 
so-ția sa, Patricia Nixon, au 
oferit în saloanele Casei Albe 
un dineu în cinstea președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, Elena 
Ceaușescu. La dineu au luat 
parte Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de
putat in Marea Adunare Na
țională, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Ma
ria Groza, vicepreședintă a 
Marii Adunări Naționale, Ni
colae Nicolae, adjunct al mi
nistrului Comerțului exterior, 
ambasadorii Corneliu Bogdan 
și Vasile Pungan.

Din partea americană au 
participat secretarul de stat, 
William Rogers, ministrul co
merțului, Maurice Stans, 
nistrul agriculturii, 
Hardin, 
Winston Blount, 
transporturilor, John Volpe, cu 
soțiile, John Irwin, subsecre
tar de Stat, Martin Hillen- 
brand, asistent al secretarului 
de stat pentru problemele eu
ropene, Henry Kissinger, con
silier special al președintelui 
Nixon pentru problemele secu
rității naționale, Edward Da
vid jr„ consilier al președinte
lui Nixon pentru problemele 
științifice, Frank Shakespeare, 
directorul Agenției pentru in
formații a Statelor Unite 
(U.S.I.A.), John Mosier, pre
ședintele Comitetului america
nilor de origine română pen
tru ajutorarea sinistraților din 
România, Emil Mosbacher, șe
ful protocolului Statelor Uni
te, Leonard Meeker, ambasa
dorul S.U.A. la București, alte 
oficialități, reprezentanți dc 
frunte ai vieții publice, ai 
''ercurilor de afaceri, oameni 
de știință și cultură.

în toastul său, președintele 
NIXON a arătat că este ono
rat să primească vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României — „Primul 
președinte 
primit ca 
tele Unite 
de stat al 
liste primit

Nixon — 
Ia deose- 
existente 
sistemele

este 
po- 

a se 
avut

mi-
Clifford

ministrul poștelor, 
ministrul

țări
Sta- 

I sef 
socia-

al acestei 
oaspete în 

și primul 
unei țări s 

ca oaspete a! ae- 
t-o'ei Administrații, Cînd vor
bim despre relațiile dintre 
cele dcuă țări ale noastre —

a spus președintele 
ne referim adeseori 
birile binecunoscute 
în ceea ce privește 
noastre social-politice Dar, în
tr-o împrejurare ca aceasta, 
cred că noi toți ne reamintim 
mai mult de lucrurile care ne 
apropie, decît de cele care ne 
despart.

Primul dintre acestea 
dorința manifestată de 
poarele ambelor țări de 
cunoaște reciproc. Am
privilegiul de a vizita Româ
nia și cunosc ponorul ospita
lier al acestei țări. Dorința 
mea este ca poporul american 
să cunoască poporul român, 
iar poporul român să-I cu
noască pe cel american, deoa
rece, cunoscîndu-se unul pe 
altul, se vor apropia și mai 
mult. Consider, de aceea că nu 
trebuie să se piardă nici un 
prilej pentru ca cele două po
poare să se cunoască unul Pe 
altul în anii viitori.

Știu, de asemenea, întrucît 
am vizitat România, că avem 
dorința comună ca ambele 
țări să meargă pe calea pro
gresului. Și sînt multe dome
niile în care putem conlucra 
în vederea înfăptuirii acestui 
progres ne plan economic.

Președintele Ceaușescu și cu 
mine am explorat, în convor
birile purtate, sectoarele în 
care se poate realiza o coope
rare sporită. Pe acest tărîm s-a 
realizat un însemnat progres 
în cursul ultimului an. Vom 
amplifica acest progres, ca re
zultat al convorbirilor pe care 
Ie avem cu prilejul prezenței 
dumneavoastră aici.

Un al treilea factor de inte
res comun este devotamentul 
profund al României, precum 
si ai nostru, față de dreptul 
fiecărei națiuni de a fi inde
pendentă, de a avea propria 
sa politică, fără dominație 
străină. în fine, există preocu
parea primordială pe care o 
împărtășim cu prietenii noș
tri din România și cu alte po
poare de a întări structura 
năcii în lume. Credem că pri
lejul ne care l-am avut de a 
ne întîlni de două ori — ia cel 
mai înalt nivel — cu președin
tele României a contribuit la 
consolidarea acestei structuri".

în încheiere, președintele Ni
xon a subliniat că România,

datorită politicii sale, poate a- 
duce o contribuție foarte con
structivă la realizarea unei 
lumi a păcii. El a toastat in 
cinstea președintelui Consiliu
lui de Stat al României, in cin
stea poporului român.

Luind cuvintuL președintele 
MCOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit președintelui Nixon 
pentru prilejul oferit de a vi
zita Statele Unite ale Americii. 
„Se vede — a spus președinte 
le român — că uneori aseme
nea vizite neoiiciale. cum este 
cea prilejuită de prezența mea 
la sesiunea jubiliară a Adu
nării generale a O. N. U, se 
dovedesc deosebit de utile. Am 
avut ocazia să vizitez citeva 
centre din Statele Unite, să 
am convorbiri cu reprezentanți 
ai vieții politice și economice

din țara dv„ am avut plăcerea 
să mă întilnesc cu diverse ofi
cialități cu care am purtat 
convorbiri deosebit de intere 
sânte și folositoare. Am con 
statat cu satisfacție că există 
bune perspective pentru dez
voltarea relațiilor dintre țările 
noastre-.

în continuare, președintele 
Ceaușescu a exprimat speran
ța că, în viitor, se vor crea 
noi posibilități pentru un pro 
greș și mai accentuat și multi
lateral al relațiilor dintre po
porul român și poporul amer:- 
can.

„Deși țările noastre au regi
muri sociale diferite — a spus 
vorbitorul — cred că, dacă vom

Aid, prețrA 'itrfa 
șesca șt soâa sa 
iși u saJatați de secretarei 

de stal. Wttha» Roeos, și sotsa. 
șeful paotocoMd Statelor Unite. 
EhuI Masbacber. și alte persoa
ne oficiale. Au fost prezent 
Nicolae Ecocesca, adjunct al 
mi* afacerilor externe.
Maria Groza, vicepreședintă a 
Mar.: Adunări Naționale, Corne- 
bu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington, Gbeorghe 
Diacooescn. reprezentantul per
manent al țării noastre la Națiu
nile Unite, membri ai ambasadei.

Pe aleile parcului, pe bulevar
dele și străzile din preajma Ca
sei Albe au fost arborate drape
lele de stat ale României și 
S.U.A

După această ceremonie, înal- 
ții oaspeți s-au îmbarcat la bor
dul unui elicopter al marinei de 
coastă, pus la dispoziție de Casa 
Albă, cu care au călătorit pînă la 
aeroportul bazei Andrews.

La ora 17, avionul prezidenția: 
românesc a decolat îndreptîn- 
du-se spre patrie.

Președintele Nicolae

Ceaușescu își ia rămas 
bun de la secretarul de stat

William Rogers
(Continuare în pag. a Ill-a)

BUNA VOINȚĂ.
cine ia Insă

INIȚIATIVA ?
Cercurile tehnice existente in 

• unele școli generale si licee teo
retice din țară și-au dovedit efi
ciență in procesul instructiv edu- 
cativ din unitățile de invățămint. 
avind un rol important in edu
carea elevilor prin muncă pentru 
muncă și constituind totodată un 

A mijloc plăcut și util de petre- 
” cere a timpului liber. Propunîn- 

du-și să inițieze elevii în tainele 
• diferitelor meserii, cercurile teh

nice contribuie in același timp la 
formarea și dezvoltarea aptitudi- 
nilor care să motiveze apoi ale- 
gerea profesiei. Dat fiind rolul 
deosebit al acestor cercuri. în ul- 
timul t:mn numărul lor. al mem- 

• orilor și al bazei materiale a spo
rit in măsură însemnată.

în aceste condiții, cînd edu- 
• catiei tehnice a elevilor i se re

cunoaște și conferă locul cuvenit, 
nc-a surprins absenta totală a 
cercurilor tehnice din școlile și 
liceele teoretice din municipiul 
Suceava. (E drept. în urmă cu 
trei ani. a existat un cerc radio 

A la Liceul ..Stefan cel Mare", dar 
o dată cu mutarea prof. Marian 
Scheffel, animatorul cercului 

• activitatea a încetat). în planul
de activitate al consiliului jude
țean pentru munca în rîndul 

— elevilor. înființarea și urmărirea 
9 activității cercurilor tehnice fi

gurează ca un obiectiv ce tre
buia atins încă în anul școlar 
trecut. De ce nu s-a făcut to
tuși nimic pentru materializa
rea celor scrise ?

— Am discutat în repetate rîn
duri cu Inspectoratul școlar, cu 
conducerile școlilor despre în- 

A seninătatea activității tehnice a 
elevilor, ne spune Aurel Stava- 
rache, secretar al Comitetului 
județean U.T.C. De fiecare dată 
ne-am izbit de lipsa spațiului șl 
a bazei materiale corespunză- 
toare. Dorim să înființăm fie 
Casa tehnicii pentru tineret, fie 
Casa de cultură a tineretului 
care să aibă și cercuri tehnice, 

A dar nu avem unde, deși în Su- 
” ceava cunoaștem cel puțin două 

imobile adecvate și care acum 
sînt utilizate necorespunzător. 
Pînă atunci, n-avem ce face la 
nivelul orașului, iar în școli v-am 
spus ce se întîmplă...

Să sperăm că beneficiind de 
sprijinul organelor municipale 
de partid și de stat, unul dintre 
cele două imobile vizate va intra 
în posesia tinerilor. Ce ne facem 
însă cu baza materială ? — în
treabă toți cei cu care discu
tăm.

Există o soluție : întreprinde
rile industriale casează perma
nent diverse piese și scule uzate 
fizic sau moral, care ar putea fi 
folosite de cercurile tehnice. Co- 

Q mitetul județean U.T.C. a soli
citat sprijinul întreprinderilor 
sucevene ? întrucît ni s-a răs
puns negativ, am hotărît să fa
cem noi ceea ce trebuiau să facă 
activiștii secției școli, mergînd 

prin

cadrelor de conducere ale aces
tora necesitatea ajutorării cercu
rilor tehnice ale elevilor.
AVEM PIESE DISPONIBILE, 
DAR NIMENI NU NI LE-A SO

LICITAT !

Primul pas îl facem la noua U- 
zină de utilaje și piese 
schimb pentru industria 
terialelor de construcții, 
plasată în lunca Sucevei. Direc
torul întreprinderii, ing. Ioan 
Lucacs, ne ascultă cu bună
voință, declarîndu-se imediat de 
acord cu sugestiile noastre.

— Oricînd am putea sprijini 
cercurile tehnice, dar nimeni nu

de ma- 
am-

VICTOR R.AREȘ

(Continuare în pag. a IV-a),

• Cercetări românești
in premieră mondială

Transformatoarele
• Secretele magne

ților atrag tot

mai mult atenfia
oamenilor

de știinfă

• Cauciucul,
masele plastice,
ceramica si
cercetătorii
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Munca practică
de GEORGE IVAȘCU

SUB titlul Munca — disciplină de studiu am înregistrat cî- 
teva opinii deosebit de interesante dintr-o recentă anchete 
pedagogică a „Scînteii". Se conturează — și declarațiile 
unor cadre didactice de răspundere nu pot fi de circum 
stanță — o veritabilă cotitură în concepția despre muncc 
îr) învățămîntul nostru — de cultură generală, ca și în ce! 
liceal, învătămînt grevat încă, în multiple feluri, de o 
orientare abuziv-teoretică, în dauna unei efective lărgiri a 
orizontului uman. Or, acest concept — de „orizont" — a 
evoluat. El implică astăzi nu numai cele mai recente cu
noștințe în domeniile determinate de revoluția tehnico-știin- 
țifică, dar și o însușire adecvată a unor cunoștințe conexate 
cu deprinderi practice, care să permită absolvenților o înca
drare imediată în muncă, în viața socială.

Pentru cei care pășesc pragul învățămîntului superior, 
munca practică (ale cărei domenii pot fi multiple) le poate 
înlesni o mai rapidă evoluție în activitatea de studii teore
tice și — după titularizare în specialitate — în profesiunea 
propriu-zisă. Dacă un student intră în universitate cunoscînd 
din liceu (dar cunoscînd-o bine) măcar 
circulație universală, dacă a deprins 
dacă și-a însusit (după caz) cunoștințe de statistică mate
matică, de economie concretă, programarea la mașini elec
tronice sau desenul tehnic ; dacă în laboratoarele sau în 
atelierele liceului a luat contact direct și a participat în 
mod activ și concret la experiențe și la lucrări practice, •— 
desigur că în anii de învăfămînt superior, asemenea achizi
ții îi vor putea fi de un real folos, iar după terminarea stu
diilor superioare orizontul lui teorehco-aplicativ îi va fi cu

o limbă străină de 
stenodactilografia,

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎN iNTlMPINAREA CONGRESULUI U. T. C. Princi CRONICA TEATRALĂ

O trăsătură Căre
definește perioădă actuală ACTIVI

TATE INTENSĂ PE

TOATE PLANURILE!
I Pe membrii biroului organiza- 
Bei de bază U.T.C. tinichigerie 
Be la Uzina de reparații auto 
■împina i-am găsit în momentul 
■nd, cu o febrilitate caracteris- 
Bcă evenimentelor speciale, pu- 
Beau la punct ultimele amănunte 
■le pregătirii adunării de dare 
Be seamă și alegeri a organizației, 
Be avea să aibă loc peste numai 
Bîteva ore. Perspicacitatea se
cretarului biroului, Ion Bondoc, 
I prevenit cu promptitudine în- 
Irebarea pe care vroiam să le-o 
■dresez.
I „Sîntem pe punctul de a în- 
Iheia un an de activitate. în 
■Itimele săptămîni ne-am pre- 
■ătit asiduu pentru aceasta. Bi- 
loul a întocmit darea de seamă, 
l-a conceput proiectul de activi
tăți pentru perioada următoare. 
[Totodată, în acest interval toți 
Ineinbrii organizației au fost an
trenați la îndeplinirea ultimelor 
ficțiuni prevăzute de programul 
liostru de activități adoptat încă 
la adunarea precedentă. Am in
sistat cu deosebire asupra acestui 
aspect și pentru a asigura cursi
vitate activității și după aduna- 
Inarea de dare de seamă și ale
geri, în special în acele probleme 
[care fac obiectul preocupărilor 
noastre permanente".

Intenționam, aflîndu-mă 
mijlocul uteciștilor de la Uzina 
de reparații auto, să sondez îm
preună cu ei pulsul real al febri
lității de care erau vizibil cu
prinși, să desprind din cuvintele 
lor conținutul pregătirilor pe 
care le făcuseră în întîmpinarea 
evenimentului ce avea să se 
consume peste puțin timp. Secre
tarul organizației, Ion Bondoc, 
îmi făcuse cunoscută perspectiva 
practică a momentului fundată 
solid pe acțiunile cele mai recen
te ale organizației. Mi s-a amin
tit astfel de orele săptămînale de 
muncă patriotică, constînd din 
colectarea fierului vechi și cu
rățirea sectoarelor de producție, 
de consfătuirea pe teme profesio
nale de acum cîteva zile ținută 
cu participarea maiștrilor, de 
munca zilnică depusă pentru în
deplinirea graficului de produc
ție. Și nu în ultimul rînd de mă
rirea numărului de membri ai 
organizației prin primirea în rîn- 
durile ei a încă doi tineri. Toate 
acestea mareînd acel efort desfă
șurat cu „motoarele în plin", 
pregătind viitorul activității or
ganizației, de care-mi vorbise 
Ion Bondoc.

Aceeași atmosferă dinamică și 
laborioasă am întîlnit-o și în altă 
organizație de bâză U.T.C. de la 
Uzina de reparații auto, cea de 
la montaj general. Aici, activita
tea celor 98 de uteciști, cuprinsă 
în intervalul celor două săptă- 
mini de cînd au început efectiv 
preparativele adunării de dare de 
seamă și alegeri, evocă semnifi
cativ timbrul major al bilanțu
lui, probat în cele mai variate 
acțiuni. Dezbaterea avînd ca su
biect „Rolul tînărului în produc
ție", susținerea în continuare a 
concursului „Cel mai curat loc 
de muncă, cea mai îngrijită ma
șină, cea mai bună comportare 
în producție", îndeplinirea la 
nivel optim a sarcinilor de pro
ducție, prezența tinerilor la ac
tivitatea cineclubului și altele, 
nu sînt decît atestatul concret al 
acestui timbru.

„Prin tot ceea ce am întreprins 
în perioada de pregătire — îmi 
spune Vasile Lungu, secretarul 
organizației — nu am vrut de Ioc 
să dăm impresia unui asalt. Am 
făcut ceea ce fusese deja prevă
zut în programul de activități. 
Tocmai îndeplinindu-ne inte
gral intențiile pe care le-am afir
mat la adunarea precedentă, 
membrii organizației au subliniat 
cred, așa cum se cuvine, nrin 
fapte, importanța momentului".

Ca și Ion Bondoc, cuvântul lui 
Vasile Lungu dezvăluie re< rtul 
interior prin care organizațiile 
în fruntea cărora se află au înțe
les să pregătească și să intim- 
pine adunările de dare de seamă 
și alegeri. Afirmația lor că. in 
perioada de pregătire „activitatea 
s-a desfășurat normal", di-, ale 
cărei 
mai
ceva 
mal" 
care, 
zise o vor supune la ora bilan
țului atenției tuturor. Ea înseam
nă o înțelegere justă a sensului 
specific momentului și o opțiune 
serioasă luată în contul activ: - 

o va certifi- 
departe aduna- 

de seamă și

nizației, notă prin care s-a făcut 
simțită apropierea adunării de 
dare de seamă și alegeri. Este 
vorba de plusul de conștiinciozi
tate și angajament pe care l-au 
dovedit aceștia".

In fond, aprecierea ne oferă 
fundamentul „normalului" la care 
au apelat toți interlocutorii mei. 
Și mai presus de aceasta este do
vada ecoului pe care, apropierea 
adunării de bilanț în organizațiile 
U.T.C., trezit în conștiința

întotdeauna el este respectat. De 
pildă, pentru organizația de bază 
U.T.C. utilaj 7 de la Uzina de 
mecanică fină din Sinaia, pre
gătirea adunării de dare de sea
mă și alegeri s-a 
efortul biroului 
darea de seamă 
tul programului 
te, în timp ce

în

date am spicuit pe cele 
reprezentative, nu fac alt- 
decît să califice acest -nor- 
într-o zonă pozitivă oe 
desigur, adunările propriu-

tății
ca
rea
alegeri. Mai este însă ceva de 
spus, ceva care nu se poate mă
sura cu exactitatea unor acțiuni 
concrete, dar care a însoțit con
tinuu înfăptuirea lor, în răstim
pul activității organizațiilor pe 
care îl avem în ședere în aceste 
rînduri.

„A fost prezentă în ultimul 
timp — arată Nicolae Mânu, 
secretarul organizației de bază 
T A. de la Uzina mecanică Cîm- 
pina — o notă aparte în parti
ciparea tinerilor la acțiunile orga-

pe 
pe 
de

care 
mai 
dare

pala direcție: 
pregătirea 
profesională

membrilor lor. Concluzionînd, 
este de remarcat faptul că orga
nizațiile au înțeles că pregătirea 
adunării de dare de seamă și ale
geri nu se 
întocmirea 
nu poate 
activitatea
vă, un model al activității per
manente.

Acest adevăr mi se pare nece
sar de a fi subliniat întrucît, nu

poate rezuma doar la 
documentelor ei, si 

desemna o pauza in 
concretă ci. dimpotri-

redus 
de a

și... 
de 
plenul 

nizației nu a făcut decît 
tepte sosirea momentului, 
donîndu-se orice tentativă 
tivitate practică. în comparație 
însă cu acest ultim exemplu, fap
tul că activitatea din ultima pe
rioadă a celorlalte organizații in
vestigate nu a însemnat nici mă
car un „asalt", al cărui conținut 
să fie eventualele restanțe, este 
argumentul lucidității pregătirii 
făcute de acestea. Convinge
rea că, tocmai această pe
rioadă de activitate firească, 
normală, este absolut necesară 
asigurării trecerii rapide la înde
plinirea viitorului program de ac
tivități care va fi supus dezba
terilor, că adunarea de dare de 
seamă și alegeri are menirea u- 
nui moment de autoanaliză, de- 
semnind doar o etapă și nicide
cum un scop în sine, jalonînd 
ascendența calitativă a activității 
lor, este cu adevărat semnifica
ția prioritară a perioadei de pre
gătire a adunărilor de dare de 
seamă și alegeri în organizațiile 
U.T.C.

doar la 
întocmi 
proiec- 

activita- 
orga- 

să aș- 
aban- 

de ac-

Instantaneu într-o organizație 
de bază U.T.C., la complexul 
zootehnic al I.A.S. Gornești — 
județul Mureș. Adunării generale 
i se prezintă, cu ocazia alegerilor, 
un proiect de program din care 
nu se putea reține nimic concret. 
Mai mult decît atît, obiectivele 
erau expuse într-un mod care re
peta aproape aidoma intențiile 
din urmă cu un an. O asemenea 
încercare nu putea întruni, însă, 
adeziunea organizației. In perioa
da următoare, au fost de părere 
tinerii, noi ne pregătim să întîm- 
pinăm sărbătorește două mari 
evenimente — semicentenarul 
partidului și congresul U.T.C. Cu 
un program ca acesta nu ne pu
tem prezenta pentru că nu ne 
obligă la nimic. Și, unul după al
tul, uteciștii au trecut la o critică 
activă, însoțindu-și observațiile 
cu propuneri foarte exacte pentru 
îmbogățirea reală a activității lor 
viitoare, ceea ce a dus la crearea 
unei atmosfere de lucru intens.

Să exemplificăm. Gheorghe Bo- 
țog: „Am putea să ne ajutăm 
mai mult între noi în relațiile 
pe care le avem unii cu alții în 
procesul de producție. Propun de 
aceea ca organizația noastră să-și 
asume responsabilitatea. efectuării 
unui control lunar, la locul de 
muncă al fiecăruia dintre noi. Ar 
fi o acțiune utilă pe linie profe
sională. o cerință a cunoașterii 
obligațiilor pe care le avem direct 
în producție, urmată, firește, de 
intervenții în consecință" ; Ion 
Radu : „Complexul nostru este 
dotat cu o tehnică avansată, cu 
utilaje corespunzătoare celor mai 
înalte exigente pe plan mondial. 
Exploatarea lor cere o continuă 
pregătire de specialitate, indife
rent că este vorba de întreținerea 
utilaielor sau creșterea animale
lor. în activitatea viitoare a or
ganizației U.T.C. pe linie profe
sională este necesară introducerea 
unui ciclu de lecții, cu teme pro
puse de către tinerii interesați în 
ridicarea calificării, iar informă-

rile din revistele de specialitate să 
urmărească același scop".

Așa s-a născut, treptat, și idee a 
programării unui concurs -Cine 
știe meserie, cîștigă", in două 
părți distincte : cunoștințe de 
mecanică și de-creștere a porcine
lor. Concursul urmează să prile- 
l'uiască verificarea cunoștințelor 
profesionale înainte de susținerea 
examenelor de ridicare a catego
riei de calificate. S-a subliniat 
apoi și faptul că biblioteca, deși 
asigurată cu cărți și publicații 
care invită la lectură, este închi
să din lipsa unei persoane care 
să o deservească. Iar soluția a 
fost găsită pe loc: un tînăr r«r 
prelua voluntar incentarul biblio
tecii. astfel incit aceasta să le fie 
mai accesibilă.

In aceeași adunare de alegeri, 
uteciștii complexului din Gomești 
au cerut ca în programul activi
tății politico-ideologice să se pre
vadă cit mai amănunțit acțiunile 
speciale destinate întîmpindrii 
aniversării partidului și a apropia
tului congres al U.T.C. Cu a- 
ceeași preocupare pentru concre
tizarea sarcinilor viitoare, ei au 
cerut completarea capitolului ac
țiunilor de muncă patriotică, al 
activităților cultural-sportive și 
turistice. în locul programului de 
activități formal proiectat, a fost 
redactat în întregime, chiar în 
adunare, un program ale cărui 
puncte s-au impus datorită parti
cipării directe a tuturor tinerilor. 
In felul acesta, membrii organi
zației și-au trasat ei înșiși jaloa
nele unei activități care să anun
țe si să întimpine Congresul al 
IX-lea al U.Ț.C. prin fapte pe 
măsura unui asemenea moment.

C. POGACEANU

In octombrie ’69 ultimul text 
semnat de Jean Anouilh „Cher 
Antoine" culegea laurii .Asociați
ei Criticilor Dramatici, presa îi 
destina coloane de elogii — mai 
puțin piesei, mai mult autorului 
ei —, cronicarii se grăbeau să e- 
ticheteze lucrarea drept testa
ment al lui Anouilh, un fel de 
enunț definitiv și direct al crezu
lui său despre viață și teatru. 
Succesul și bunăvoința criticii ni 
se par a fi obținute de Anouilh 
mai mult cu titlu onorific, un fel 
de răsplată cuvenită pentru po
ziția sa — s-o 
de cel mai remarcabil autor dra
matic, al „ 
„Cher Antoine" este însă departe 
de dimensiunile calitative nece
sare unui testament artistic și 
este mi.lt exagerat numită cea 
mai bună piesă a lui Anouilh. 
Mă gîndesc chiar dacă nu i s-a 
făcut un deserticiu publicului 
român alegîndu-se acest „Cher 
Antoine", după foarte puține 
spectacole Anouilh, după multe 
— reprezentative pentru autor și 
indiscutabil mai reușite — necu
noscute acestui public, deci după 
o imagine sumară și incompletă 
asupra unei modalități interesan
te de a scrie și gîndi în teatru. 
Sigur că promptitudinea unui 
teatru de-a include în reperto
riu un titlu recent apărut în pei
sajul teatral mondial, este de a- 
preciat: reținerea noastră porneș
te, însă, de la scopul acestei 
promptitudini care se impune a 
fi alegerea unui text de valoare 
reprezentativă. „Cher Antoine" 
poate fi numit testament doar în 
tonul său de recapitulare. Un fel 
de sumar — nu rareori didactic 
—• al motivelor centrale (întreăga 
sa operă se constituie în varia- 
țiuni pe aceleași teme : falimen
tul iubirii, problemele bănești — 
exprimate sau imprimate în evo
luția eroului printre fantoșe și 
conveniențe); în „Cher Antoine" 
se contopesc — dar. din nou, nu 
printr-o sudură perfectă — ele
mentele tehnicii sale dramatice.

Anouilh, șocînd deseori prin 
violența încadraturii sarcastice în 
care-și propulsează personajele 
atunci cînd disperarea devenea 
unica condiție a eroului însetat

recunoaștem —

generației a-'tuale.

de puritate și încleștat in masca 
ipocriziei sociale, completează 
provocarea prin ingeniozitatea 
structurilor dramatice. Limbajul 
său teatral se remarcă primul 
totdeauna, prin apelul la supra
puneri de planuri, în jocul, su
plu, cu timpul și spațiul, și. mai 
ales, prin anularea insistentă a 
iluziei scenice, subliniind teatra- 
litatea teatrului. Am amintit a- 
ceste caracteristice mijloace de 
expresie ale teatrului său pentru 
că, în primul rînd, prin ele A- 
nouilh iși impune originalitatea, 
demitizînd legenda, smulgînd 
măști, dezvăluind (și comentînd 
cu și prin eroii săi), un univers 
de marionete în care, disperarea 
nu e rezultatul unei native în
clinații pesimiste, ci ultimul re
fugiu al celor obligați la singu
rătate morală. Dacă „Cher An
toine" e construit cu toate deta-

lacrimogen — în situații net me
lodramatice (un exemplu, scena 
retrăirii tn planuri conjugate a 
despărțirii lui Antoine de ultima 
sa iubită). Eroii lui Anouilh, as- 
pirind la frumusețe morală, cau
tă, pe aceeași traiectorie ascen
dentă, adevărul, eliberarea 
conveniențe șt fals. Intîlnirea 
adevărul, este — de regulă 
piesele dramaturgului francez 
o confruntare intensă. Pentru 
adevărul ucide, eroul află exact 
dimensiunile dezolante ale lumii 
constrînse la minciună.
„Cher Antoine", eroul e micșo
rat la figura oarecare a unui dra
maturg mediocru- care-și reclamă 
dragostea semenilor, pornind 
prjn teatru spre viață și înccr- 
cînd să-și construiască, cu legi 
de teatru, personajele vieții. Dis
perarea sa nu-și merită titlul, 
este mai mult o lamentație, per-
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„Cher Antoine

Turism

de 
cu 
în

că

Or, în

//

sau „Iubirea ratată"
de Jean Anouilh.

la Teatrul de Comedie

liile de construcție, extrase din 
ansamblul operei, conține, în a- 
celași timp — și poate ca urma
re — și toate carențele acestei 
masive dramaturgii. Facilitatea, 
mai evidentă, e generată din co
chetăria aici excesivă de a sub
linia trucul, formulele diverse 
(parodierea fiecărui personaj de 
către el însuși, teatrul în teatru, 
alternarea fortuită adesea de 
dragul efectului, de planuri) iz
butesc să imprime în cele din 
urmă nu un ritm alert, ci o mo
notonie obositoare, sentimenta
lismul e propus încă din datele 
subiectului' în dezvoltarea căruia 
devine cînd sforăitor — în tira
da și gesturi discursive —, cînd

TRAIAN GÎNJU

il adunării de alegeri a unei organizații U.T.C. iluț roșu" din Mediaș 
Foto: C. CIOBOATA

Virtuțile

unui schimb

de experiență

zile
c*rr

De citeva 
discuțiile pe 
le poartă intre ei 
tinerii din Uzinele 
Vulcan stăruie cn 
predilecție asupra 
Brașovului, in timp 
ce discuțiile tine
rilor din Uzinele 
de autocamioane 
din Brașov stăruie 
asupra Bucurestiu- 
lui. —“ *“
alit 
Uiți 
cut. 
altul, un sfirșit de 
săptămină ca sim
plii excursioniști, 
ci pentru că b de 
membri ai organi
zației U.T.C. din 
Uzinele Vulcan 
— cazangii și 
lăcătuși — au 
fost timp de o zi 
oaspeții 
care 
uzina 
de 
Obiectul 
rii l-a 
vizitarea 
in cadrul 
schimb de 
rien|ă in care gaz
dele au urmărit să 
prezinte citeva din 
realizările 
metodele 
pentru

Nu pentru că 
unii cit si cei- 
și-ar fi pet re
iat r-an loc sau

tinerilor 
lucrează in 

brașoveană 
autocamioane, 

deplasă- 
constituit 

uzinei, 
unui 

expe-

lor — 
aplicate, 
ridicarea

A apărut:
„LUPTA DE CLASA"
NR. 10, OCTOMBRIE — 1970

DIN SUMAR :
• Aniversarea Marii Revolu- 

; ții Socialiste din Octombrie.

• PAGINI DE ISTORIE

' * SOCIOLOGIE ȘI INVES
TIGAȚIE SOCIALA

• CRITICA ȘI BIBLIOGRA
FIE

REVELION PRIN 
B.T.T.

Deși revelionul nu bate încă 
la ușă. totuși el se arată la 
orizont. De aceea, organizatorii 
turismului de tineret — - 
an pregătit încă de pe i 
seamă de programe puse 
poziția tinerilor care 
să-și petreacă inceputul 
an in vile ori cabane 
in munți. Astfel, tinerii 
petrece citeva zile in 
fermecător al Uarpaților — 31 
decembrie—3 ianuarie — la 
Piriul Rece, in vile și cabane, 
la Timișul de Sus, precum și la 
cabanele Gîrbova, Bunloc, Mă- 
lâiești și Poiana Secuilor.

B.T.T. organizează, de ase
menea. excursii in străinătate 
cu prilejul revelionului 19*1. In 
U.R.S.S.. pe iiinerariul Mosco
va—Leningrad eu petrecerea 
Anului Nou — un grup la Mos
cova și un alt grup la Lenin
grad ; în R. P. Ungară, cu re
velionul la Budapesta ; in R. P. 
Polonă pe itinerariul Varșovia
— Cracovia cu petrecerea reve
lionului — un grup la Varșovia 
și un alt grup la Cracovia ; in 
R. S. Cehoslovacă pe itinera
riul Fraga—Karlovy-Vari. cu 
revelionul la Fraga ; in R. D. 
Germană pe itinerariul Berlin
— Leipzig — Dresda : in R. P. 
Bulgaria pe itinerariul Sofia și 
împrejurimile.

- B.T.T. 
acum o 

■ la dis- 
doresc 
noului 
situate 
iși pot 
decorul

lor investigații și a: chete. De 
semnalat investigațiile făcute 
de către tineri sub conducerea 
conf. Ion Almaș (Cluj), în zona 
Jiboului. Datele obținute vor fi 
prelucrate de un colectiv, răs- 
pîndite în presă, și vor actucș,.. 
sperăm, 
în

concluzii interesante- 
problemele cercetate.

V. VETIȘANU

TEZAUR

Săpind în apropiere^ satului 
natal,rLăscoi Romanița din ,jVa- 
lea Singeorgiului — ’ -județul 
Hunedoara — a descoperit în- 
tîmplător un vas de lut de 
mare dimensiune in care a des
coperit 994 monezi de argint ne
cunoscute. Prețiosul tezaur a 
fost pus la dispoziția, cercetăto- 

'rrlor jnuzeului județean din 
Deva care au stabilit că mone
zile datează din secolele XVI—■ 
XVII și sînt de proveniență 
poloneză. Pe Valea Streiului, în 
aceeași zonă, s-au descoperit 
anul trecut încă două tezaure 
cu componență similară, ceea 
ce demonstrează că pe aceste 
meleaguri exista în acea epocă 
o intensă circulație monetară 
și un înfloritor schimb pomer-

AL. BALGRĂDEAN

LABORATOR 
SOCIOLOGIC

nivelului cunoștin
țelor profesionale 
ale tinerilor, pen
tru antrenarea în
tregului colectiv 
la viața organiza
ției U.T.C- la ac
țiunile întreprin
se in scopul îmbo
gățirii nivelului de 
cultură generală 
al tinerilor, al pe
trecerii plăcute și 
utile de către fie
care a timpului 
fiber.

Deveniți. la ria
dul lor. gazde pen
tru două zile, 
membrii organiza
ției U.T.C. de la 
Uzinele Vulcan 
și-au invitat oaspe
ții — 40 de tineri 
strungari, frezori, 
lăcătuși, ai uzinei 
din Brașov — prin 
secțiile și atelie
rele unde-și des
fășoară munca, or- 
ginizind 
st rații 
pabile 
gradul 
pinesc 
seriei.

demon
practice ca
să ilustreze 

în care stă- 
tainele me- 

Aceast ă a
doua filă a schim
bului de experien
ță dintre tinerii 
celor două organi
zații s-a concentrat

îndeosebi asupra 
integrării in mun
că a aceaicilor. De 
altfel, seara dan
santă la care au 
fost iaritați oaspe
ții din orașul de la 
poalele Timpei a- 
iti ca scop tocmai 
sărbătorirea pri
mei promoții de 
ucenici de la Vul
can. absohenți ai 
lormei de ocenicie 
la locul de produc
ție.

-Am Învățat mul
te lucruri folosi
toare. Avem mul
te sugestii pentru 
viitoarea activita
te a organizațiilor 
- a-:-:'. — re u- 
nosteau partici- 
panții la schimbul 
de experiență.

Iată de ce. de cî
teva zile, discuțiile 
pe care ie poartă 
intre ei tinerii din 
Uzinele 
stăruie cu 
lecție asupra Bra
șovului. in timp ce 
discuțiile l 
din Uzinele 
tocamioane 
ie asunra 
reștiului.

• NOTE

în colaborare cu Centrul de 
Cercetări Sociologice din Cluj. 
Comitetul județean Sălaj al 
U.T.C., a trecut la înființarea 
unui laborator sociologic. Dintre 
problemele care stau in atenția 
acestui laborator, sînt cele le
gate de cunoașterea tineretului 
din mediul rural, integrarea 
profesională, munca ca factor 
al educației. Totodată, in direc
ția unei cuprinderi mai largi a 
problemelor de ordin sociologic 
s-a trecut la efectuarea prime-

LUCIA TIBULEAC — 
PREMIU LA VERCELLI

Din Italia, de la Vercelli, se
diul unor importante competiții 
muzicale internaționale. ne-a 
sosit vestea unui nou prestigios 
succes românesc. Tînăra .cînta- 
reață Lucia Tibuleâc a fost dis
tinsă cu unul dintre principa
lele premii ale concursului.

Lucia Țibuleac (născută în 
1940, la Hîrlău, studentă în cla
sa profesoarei Arta Florescu 
de la Conservatorul bucu- 
reștean) adaugă această distinc
ție unui alt prestigios premiu 
internațional obținut în urmă cu 
citeva luni la Paris în cadrul 
unui concurs desfășurat sub aus
piciile U.F.A.M.

• •9 SURPRIZA. La Casa de 
cultură din Tîrgoviște s-a pro
dus o spargere. Infractorul a 
intrat for(înd o ușă cu două ca- 
nate. în mod obișnuit blocată. 
Ea era acoperită cu un panou 
de pinză cafe a fost rupt, ușa 
a fost smulsă din cuiele în care 
era bătută dar hoțul n-a putut 
Tura nimic fiind surprins de un 
paznic. Mare a fost surpriza 
acestuia recunoscind în persoa
na vizitatorului nocturn pe 
Aurică Stăncescu (22 de ani), 
fostul administrator al £asei 
de cultură ..
• «• OPERAȚII IN DEVIZE. 

A fost reținut de miliție Radu 
Voiculescu., din Craiova, str. 
Simibn Bărnnțiu 6. elev la li
ceul N. Bălcescu care se ocu
pa cu operații ilegale de co
mercializare a valutei străine. 
Asupra lui s-au găsit dolari 
și lire italiene.
• •• CHEF SPART. A. Sîtă- 

riței și T. Matafelea din Măgu
ra Ilvei, cătunul Sicături, jud. 
Bistrița-Năsăud, au organizat 
la ei acasă o petrecere. Sub 
influența alcoolului, comesenii 
au uitat orice prudență arun- 
cind mucurile de țigară pe 
unde se nimerea. Unul din ele 
a căzut pe o grămadă de cî- 
nepă. aflată în casă. Incendiul 
care a izbucnit a consumat o 
șură, aouă grajduri, 12 000 kg 
fîn, 2 000 kg otavă, un car și 
multe alte obiecte. Consecințe
le neatenției fumătorilor, ne
atenție care apare de obicei 
sub influența alcoolului pot fi 
insă și mai grave : ion Isto- 
cescu (28 ani), căsătorit, tată 
a trei copii, domiciliat în co
muna Costești, jud. Vilcea. s-a 
întors acasă într-o stare foarte 
avansată de ebrietate. înainte 
de a se culca a mai aprins o 
țigară aruneînd chibritul pe 
jos, nestins. A fost suficient 
pentru ca lenjeria de pat să ia 
foc. I.I. a decedat asfixiat de 
fumul produs în acest mic in
cendiu.
• •• S-AU... DESERVIT.

Constantin Hlson, Csaba Her- 
genrichter și Alex. Szalai din 
Sîngeoi-giu de Pădure, județul 
Mureș, lucrau la cooperativa 
„Deservirea" din localitate. 
Din gestiunea căreia au înțe
les să se servească copios. ast
fel incit prin falsificarea acte
lor contabile au delapidat 
216 000 lei. Bineînțeles, cei trei 
stnt arestați iar pentru recu
perarea pagubei, bunurile lor 
au fost sechestrate.

sonajele ajung la limita forțată a 
autoparodierii: pioni într-o sche
mă demonstrativă. Toate cele 
trei, să le zicem, palete de cu
loare, proprii lui Anouilh sînt 
prezente. Poate că alăturarea lor, 
destinată în principal recapitu
lării, să le fi diminuat intensita
tea. Rozul fanteziei e limitat la 
jocuri de situații atît de savant 
încîlcite incit devin confuze, ne
grul e diluat în dramolete oare
care, iar umorul scrîșnește rar, în 
cîteva arabescuri de replici care 

-amintesc virtuozitatea lui A- 
nouilh la acest capitol.

Iată, dar> de ce „Cher An
toine" nu ni se pare o alegere 
inspirată pentru a-l susține pe 
Anouilh, pentru a demoristra că 
nu este doar un abil constructor 
de teatru bulevardier. Și sînt 
multe titluri care ne-ar fi susți
nut în această afirmație, prea 
multe pentru a ne alia unui o- 
magiu care i s-a făcut autorului, 
premiindu-se ultima sa piesă.

Slăbiciunile textului sînt trans
ferate, în ansamblu, spectacolu
lui care a deschis stagiunea Tea
trului de Comedie. Monotonia 
subiectului ilustrativ s-a impri
mat montării — o montare de 
trei ore și un sfert 1 — și nu în
țelegem cum a acceptat-o regi
zorul Lucian Giurchescu, al cărui 
simț acut al ritmului în spectacol 
nu s-a dezmințit niciodată. Sub 
„bagheta" sa, causticitatea limba
jului scenic, creionarea persona
jelor în tonuri subtile, cu un per
manent subtext ironic salvează 
totuși „Cher Antoine" de la un 
eșec, rămînînd un spectacol ex- 

■ celent jucat' foarte frumos pre
zentat plastic, dar un spectacol 
lung, pe un text, care vrea să 
spună totul, spuuîițd foarte pu
țin, în schimb eu enormă risipă 
ide cuvinte. Ingeniozitatea regi
zorului.—- evident sufocată de 
text — izbutește ../citeva', bune 

! — tocmai 
în care îl întUnim pe A- 
(nu din piesa — testa- 
Spectacolul se cuvine încă 
pentru reușita excelentă

momente spectaculare 
acelea 
nouilh 
ment).
prețuit 
a scenografului Dan Nemțeanu.

S-au întrunit în acest „Cher 
Antoine" forțele de primă mină 
ale teatrului. Conduși de un hun 
regizor, Lucian Giurchescu, inlet- 
preții — cu rare excepții — com
pun un ansamblu omogen. Sanda 
Toraa ni se pare a fi solista ca
tegorică pe o partitură specifică 
teatrului bun al lui Anouilh. Nely 
Sterian reapare la rampă, strălu
citoare în nuanțele umorului ei, 
masivă prin prezența sa în fieca
re clipă. Cel care ne reaminteș
te, cu expresivitate, umorul scr'tș- 
nit al lui Anouilh este Cornel 
Vulpe. Alfabetul său comic își 
păstrează în întregime prospeți
mea. Un portret, lucrat în cele 
mai mărunte detalii, irezistibil în 
efecte comice realizează Mihai 
Pălădescu. Iar Mircea Șeptilici. 
și Aurel Giurumia salvează, prin 
talentul lor, schematismul altor 
două personaje, Restul distribuți
ei ? Un debut, nesemnificativ — 
Tamara Crețulescu, prezențe a- 
greahile: Liliana Țicăti, Iarina 
Demian (a cărei voce devine cam 
des stridentă în inflexiuni melo 1) 
și Silviu Stănculescu.

LILIANA MOLDOVAN

Synenw
DEZ- 

rulea- 
17.15), 
16.30; 
12,30; 
13.15;

Vulcan 
predi-

tinerilor 
■ de au- 

stăru- 
Bucu-

M. T.

DEPARTE DE LUMEA 
LANTUITĂ (ambele serii): 
ză la Sala Palatului (ora 
Patria (orele 9; 12,45;
20.15) București (orele 9; 
16,30 : 20), Favorit (orele 10; 
16.30. 19.45).

OMUL RAS IN CAP : rulează la 
Sala Palatului (ora 20,45).

SENTINȚA ; rulează la Luceafă
rul (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
21).

MĂSURA RISCULUI (FESTIVA
LUL FILMULUI SOVIETIC) ; ru
lează la Capitol (orele 10; 12.15; 
14.15; 16.15; 18,30; 20,45).
^N ARȘIȚA NOPȚII : rulează 

la Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21). Gloria (orele 9; 11.15; 
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 Festiva! toreie 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; -------
20 45). Modern (orele 9; 
13,30: 16; 18.15; 20,30).

GREȘEALA REGELUI: 
la Victoria (orele 9: 11,15; 
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—18 în conti
nuare; 18 15; 20,30).

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

ÎNTÎLNIREA: rulează la Doina 
(orele 16: 18.30; 20.45) Cotroceni 
(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 
Grivița (orele 9.30—11 30 în conti
nuare; 16: 18.15; 20,30). Flamura 
(orele 11; 16; 18,15: 20,30). Floreas- 
ca (orele 15,30; 18: 20.30). Aurora 
(orele 9: ■ *“
20,15).

AURUL;

18.30;
11,15;

rulează
13.30;

11.15: 13,30; 15.45: 18;

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

IMPOSTORII; rulează la
zești (orele 15,30; 18; 20.30).

HIBERNATUS rulează la
cia (orele 8.45;—20 în continuare! 
Arta (orele 15.30: 18: 20.15).

PATRICIA ȘI MUZICA, rulea
ză la Bucegi (orele 16: 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20 30), 
Miorița (orele ’0; 12.15: 17,30; 20).

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

Bu-

Da-

Moșilor (orele 18; 20,15), Ferentari 
(orele 15,30; 17.45: 20).

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

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

PĂSĂRILE: rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18, 20). Viitorul (orele 
15.30; 18; 20,30).

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

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

OGLINDA CU DOUĂ FEȚE: 
rulează la Popular (orele 18; 20.15).

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

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE- rulează la Munca (o- 
rele 16; 18: 20), Crîngașl (orele 
16; 18; 20).

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

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

FLACĂRA OLIMPICA: rulează 
la Pacea (orele 15.45: 18: 20).

TIFFANY MEMORANDUM: 
lează la Cosmos (orele 15,30; 
20.15).

MIERCURI, 28 OCTOMBRIE 1970

Teatrul de Operetă : SINGE 
VIENEZ — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale" (Sala Co
media) ; COANA CHIRIȚA — ora 
20 ; (Sala Studio) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : MANDRA
GORA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Stdrdza Bulandra" (Sala Studio) : 
PURICELE IN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul Mic S DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20 ; Teatrul ,.C. I. 
Nottarâ" (B-dul Magheru) i REBE
LUL — ora 19,30 ; Teatrul Giu- 
lești : CURSA DE ȘOARECI — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 

. POVESTE NETERMINATA — ora
16 ; Studlbul I.A.T.C. : DIVER
TISMENT ’70 — 
„Țăndărică"
POVESTE CU CINTEC — ora 
(Str. Academiei) : STROP 
ROUĂ ; BROTĂCELUL — ora 17 ;

Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — Ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19,30.

MIERCURI, 28 OCTOMBRIE 1970

ru-
18;

ora 20 : Teatrul 
(Cal. Victoriei) : O 

17 ; 
DE

• 18.00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanprențiera « 18.05 Uni- 
versal-șotron — enciclopedie pen
tru copii • 18,30 Cabinetul econo- 

. mic TV. Sistemul de prețuri — 
instrument al conducerii și plani
ficării economiei naționale • 19.15 
Transmisiune directă de la trage
rea concursului Pronoexpres n: 
•14 • 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19.30 Telciurna- 
lul de seară « 20,00 Reflector
• 20,15 Telecinemateca : ..Aventu
rile lui Don Juan" în roiul prin
cipal Errol Flynn « 22.05 Idei con
temporane. .Filozofie și cultură'
• 22,30 Gala marilor interpret: 
mâni : Magdalena Popa • 23,00
Telejurnalul de noapte.
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Vizita președintelui
Nicolae Washington

Luni după-amiază, președinte
le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit la reședința 
oficială ce i-a fost rezervată la 
„Blair House" pe George Shultz, 
director al Oficiului pentru buget 
și problemele conducerii.

La întîlnire și la convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej 
au participat Ion Românu, con-

silier, și Comeliu Bogdan, amba
sadorul României la Washington, 
precum și Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

In cadrul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind siste
mul de informații și de prognoză 
economică, pregătirea cadrelor, 
precum și alte probleme legate 
de organizarea și conducerea ac
tivității economice.

Președintele Consiliului de Stat,
a primit 

pe Clifford Hardin, ministrul 
al S.U.l

participat Gheorghe Oprea, con
silier, și Corneliu Bogdan, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Washington, din partea 
română, iar din partea americană 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
S.UA. la București.

In cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea colaborării și cooperării 
între cele două țări în domeniul 
agriculturii.

agriculturii
In după-amiaza zilei de 26 oc

tombrie, președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a primit la reședința 
oficială de la „Blair House" pe 
Clifford Hardin, ministrul agri
culturii al S.U.A.

La întîlnire și la convorbiri au

Dineu oferit in cinstea președintelui

Nicolae Ceausescu de președintele

Richard Nixon

setiona eu dorința de a așeza 
trainic relațiile noastre pe 
principiile egalității in drep
turi, respectării suveranității 
și independentei naționale, 
neamestecului in treburile in
terne si avantajului reciproc, 
'om putea dezvolta o bună co 
laborare si cooperare intre ee'e

ArâtLnd că.

lOQUlC

pace durabilă, care să dea po
sibilitate fiecărei națiuni să 
se dezvolte în mod liber, de 
sine stătător, fără teama unei 
agresiuni din afară. Dorim ca 
relațiile de colaborare dintre 
țările noastre să contribuie la 
soluționarea problemelor exis
tente în lume, să servească 
cauzei păcii".

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a toastat 
în cinstea președintelui S.U.A , 
a prieteniei și colaborării în 
tre poporul român și poporul 
american.

Ir.-into de începerea dineu-

lai, președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
sa, au vizitat, la invitația pre
ședintelui Richard Nixon și a 
soției sale, vechile apartamente 
ale Casei Albe, care evocă 
momente din istoria poporului 
american, precum și galeriile 
de artă ale reședinței șefului 
statului american.

*
In aceeași seară, în onoarea 

înalților oaspeți români, pre
ședintele S.U.A. a oferit un 
concert susținut de cunoscuta 
artistă Ana Moffo.

VIZITA ÎN

Președintele N ic ol a e 
Ceaușescu mtrefinindu-se 

cu participanta la dejun

A

întilnirea cu reprezentanți

LOCALITATEA

RESTON
VIRGINIA

în cursul dimineții de marți, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc au făcut o vizită în localita
tea Reston — statul Virginia — 
situată la 40 kilometri de Wa
shington. Aici, într-un decor de 
coline împădurite cu pilcuri de 
stejari îngălbeniți de toamna, se 
aplică proiectul „Columbia" de 
construcție a unor ansambluri ur
bane ce prefigurează tipul unor 
orașe viitoare.

La sosirea la Reston, oaspeții 
— au fost întîmpinați și salutați de 
^kVilliam Henry, membru al Con- 
^^siliului de administrație ăl corpo

rației „Gulf Oii", și Robert Per
ce, președintele Asociației pro
prietarilor de case din Reston.

în fața unei hărți, Peter Mc 
Candless, director la „Gulf Res
ton inc.“, a prezentat președinte
lui Ceaușescu topografia dispu
nerii ansamblurilor de construcții 
și criteriile arhitectonice urmărite 
de proiectanți. Localitatea este 
un laborator urbanistic întins pe 
o suprafață de 32 de hectare și a- 
parține corporației „Gulf Oil“. 
Construcțiile se integrează în re
lief în așa fel incit mediul natu
ral, colinele și pilcurile de arbori 
se păstrează intacte.

Președintele Ceaușescu s-a in
teresat de concepția urbanistică, 
de modul în care se asigură a- 
provizionarea ou apă. Se vizitea
ză apoi, pe jos, primul din cele 
cinci centre ce se construiesc 
aici. Restonul numără acum 
11 000 de locuitori, iar proiectele 
apreciază că se va putea ajunge 
în viitor la cifra de 80 000.

Arhitecții pun accentul pe den
sitatea construcțiilor de case pen
tru a se păstra cit mai largi spa
tiile de. uz comun dintre ansam
bluri. Se vizitează apoi interiorul 
unei case.

în timp ce oaspeții străbat alei
le asfaltate ce fac legătura de la 
un grup de clădiri la altul, două 
gospodine aflate în fața locuin
ței lor, cu copiii, se apropie de 
președintele Ceaușescu pentru a-1 
saluta. Ele îsi exprimă bucuria 
de a putea schimba cîteva cuvin
te cu șeful statului român. Foto
reporterii se grăbesc să surprindă 
pe peliculă o scenă caldă, uma
nă. Lowel Citron, una dintre cele 
două gospodine, îl roagă pe pre
ședintele Ceaușescu să-i ’uziteze 
locuința. Ea declară anoi, la des
părțire, că se simte deosebit de 
onorată că președintele României 
a fost oaspetele casei sale.

în încheierea călătoriei la 
Reston, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să vizi
teze și un magazin alimentar 
construit în acest ansamblu. In 
timpul parcurgerii diferitelor ra
ioane ale magazinului, președin
tele Ceausescu s-a interesat de 
sistemul de organizare a activită
ții comerciale, de felul în care 
urbaniștii gîndesc integrarea spa
tiilor destinate acestei activități 
în peisajul arhitectonic.

La despărțire, șeful statului ro
mân a mulțumit gazdelor pentru 
căldura cu care a fost înconjurat 
la Feston, pentru explicațiile pri
mite.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat apoi spre Washington.■

Dejunul oferit in onoarea
președintelui

Nicolae Ceausescu 
de ministrul comerțului 

al Statelor Unite
în onoarea președintelui Con

siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ministrul comerțului, 
al Statelor Unite ale Americii, 
Maurice Stans, a oferit marți la 
prînz un dejun in-sala de recep
ții a Departamentului Comerțu
lui.

Au participat Comeliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea și Ion Românu, 
consilieri, Nicolae Nicolae, ad 
junct al ministrului comerțului 
exterior. Au fost prezenți, de a- 
semenea, Robert Siciliano, subse
cretar al Departamentului Co
merțului, Robert Mclellan, ad 
junct al ministrului pentru pro
blemele comerțului interior și 
exterior, Leonard Meeker, amba-

sadorul Statelor Unite la Bucu
rești, Henry Ford, președinte al 
Consiliului de Administrație și 
director executiv al companiei 
„Ford Motor', John Gates, pre
ședinte al Consiliului de admi
nistrație al corporației „Intercon- 
tinental hotels", Cari Gerstacker, 
președinte al Consiliului de Ad
ministrație al companiei ,.Bow 
Chemical", William Franklin, 
președinte al companiei „Cater
pillar Tractor", alte persoane ofi
ciale și oameni de afaceri.

In timpul dejunului, a avut loc 
o convorbire privind dezvoltarea 
relațiilor economice rotnâno-ame- 
ricane. explorarea unor noi posi
bilități de extindere a acestora, 
a cooperării economice și alte 
probleme de interes comun.

ai comunității americanilor

de origine romană

întilnirea cu reprezentanții
presei americane

La ambasada țării noastre 
din Washington, a avut loc 
marți după-amiază. o înti.nire 
a președintelui Qjpsiliijlpi -e 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a soției sale și a 
persoanelor oficiale care ii în
soțesc în vizita in S.L A. cu 
reprezentanți ai comunității a- 
mericanilor de origine romăr.ă.

întilnirea a început prin- 
tr-un moment emoționant : a- 
plauze; aclamații, urări de 
„Trăiască România*. „Trăias
că prietenia dintre poporal 
ronțân . și poporul american* 
au înlimpinat pe președintei? 
Nicblae Ceaușescu la intrare' 
sa în salonul in care a avut 
Ioc; reuniunea.

Ia numele comunității ame
ricanilor ele origine română. 
N. Lungociu, președintele Co
mitetului parohial al Bisericii 
Ortodoxe din Washington. a 
declarat că cei prezenți se 
simt deosebit de onorați de a 
saluta in persoana președinte
lui Nicolae Ceaușescu pe re
prezentantul patriei noastre 
de origine, pe primul președin
te al României care ne vizi
tează patria adoptivă".

americanii de origine română, 
a spus vorbitorul. eontinzăm 
să ne simțim legați spiritual 
de România, patria de origine 
a multora dintre noi sau a pă
rinților noștri. De aceea noi. 
ecniinuind să fim cetățeni lo
iali ai țării noastre adoptive. 
Statele Unite ale Americii. ur
mărim cu interes evoluția rela
țiilor dintre «ele două țări și 
ne burară orice progres reali
ze.: in aceste relații. Știm că 
dv. personal, domnule preșe
dinte. aveți o contribuție în
semnată la progresele de pină 
acum și sperăm că și in viitor 
veți continna această acțiune 
spre folosul ambelor popoare".

Laisd curintui. președintele 
Consiliului ăe Stat al Româ
niei, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a mulțumit pentru cuvintele 
prietenești ce i-au fost adre
sate. pentru primirea căldu
roasă ce i s-a făcut.

„Ne bucură — a spus el — 
că cetățenii americani care 
s-au născut in România sau ai 
căror părinți sint de pe aceste 
meleaguri își reamintesc de 
locurile unde s-au născut.

Probabil mulți dintre 
aveți imaginea unor

dvs. 
timpuri

Printre locuitorii Vestonului

nui vechi. Dir eei care au vi
zitat recent România :u avut 
prilejul să constate schimbări
le mari petrecute în patria 
noastră. Vă pot spune că Ro
mânia de azi. care continuă 
tradițiile progresiste ale 
înaintașilor, este o Românie 
cu totul nouă, în care toți ce
tățenii sînt adevărați stăpîni 
ai țării, și-și făuresc viața așa 
cum o doresc".

în continuare, președintele 
Ceaușescu a spus : „In ultimii 
ani. avem relații foarte bune 
cu Statele Unite. Am obținut o 
serie de progrese în colabora
rea economică, tehnico-științi- 
fieă și culturală și sîntem 
dornici de a dezvolta meste 
relații. De altfel, în convorbi
rile pe care le-am avut în 
timpul vizitei președintelui 
Nixon la București și cu pri
lejul vizitei mele aici s-a 
relevat că există posibilități 
multiple de a dezvolta aceste 
relații, că există dorința de a 
colabora, cu toate deosebirile 
de orinduire socială și de 
păreri in unele probleme ale 
vieții internaționale. Această 
colaborare are loc pornind de 
la respectarea independenței 
și suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne. De altfel, aces
tea sînt principiile pe care 
România, poporul român, 
Partidul Comunist Român — 
care conduce destinele de as
tăzi ale țării — le-a înscris în 
programul său și este hotărît 
să le înfăptuiască in relațiile 
cu toate statele.

Dumneavoastră, ca cetățeni 
americani, puteți să contribu- 
iți la dezvoltarea acestor rela
ții. Noi vedem în colaborarea 
cu S.U.A., cu toate țările lu
mii, o contribuție 
păcii".

în încheiere, 
Ceaușescu a spus 
zenți că ei „sînt oricînd bine 
primiți în România, că oricînd 
doresc își pot vizita rudele, 
pe cei dragi", și le-a urat mul
tă sănătate și fericire.

Cuvintele președintelui 
Ceaușescu au fost îndelung a- 
plaudate de cei prezenți. O 
tînără americană de origine 
română, în costum popular 
românesc, și soțul ei au oferit 
trandafiri roșii președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției 
sale.

Șeful statului român și so
ția sa, celelalte persoane care 
îl însoțesc s-au întreținut pri
etenește cu reprezentanții 
comunității americanilor de 
origine română, într-o atmos
feră caldă, expresie a senti
mentelor de stimă și dragoste 
ale acestora față de patria de 
origine — România.

La încheierea acestei căldu
roase manifestări, președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Elena Ceaușescu, Dumitru Po
pescu, Corneliu Mănescu, cele
lalte persoane oficiale româ
ne, s-au fotografiat împreună 
cu reprezentanții comunității 
americanilor de origine ro
mână.

Marți dimineața, președin
tele Consiliului de Stat al 
României. Nicolae Ceaușescu, 
s-a în’.ilnit ia reședința sa ofi
cială de la ..Blair House* cu 
un grup de ziariști — repre
zentanți ai principalelor coti
diene americane, ai marilor a- 
genții de presă și societăți de 
radioteleviziune. cu care a a- 
vut o convorbire.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns la între
bările ziariștilor, expunînd po
ziția României față de proble
mele majore ale vieții inter
naționale, modul în care con
cepe țara noastră rezolvarea 
acestor probleme și cum înțe
lege șă acționeze in acest 
sens.

In încheierea întîlnirii, cei 
de față au aplaudat călduros, 
mulțumind șefului statului ro-

mân pentru răspunsurile pri
mite.'

Printre gazetarii prezenți la 
întîlnire se aflau John Ander
son, șeful secției externe de la 
„Washington Post", Tad Szulc, 
corespondentul diplomatic al 
ziarului „New York Times", 
John Hightower, șeful subre- 
dacției din Washington a a- 
genției Associated Press, Mar
vin Kalb, corespondent al re
țelei de televiziune „Columbia 
Broadcasting System" (C.B.S.), 
Herman Nickel, corespondent 
pentru problemele externe al 
revistei „Time“. Cari Migdail, 
corespondent pentru proble
mele politice internaționale al 
revistei „US News and World 
Report", John Wallach, cores
pondent diplomatic al trustu
lui de presă „Hearst Newspa
pers".

Consiliului de Stat, Elena Ceaușescu
la cauza

președintele
celor pre-

In onoarea soției președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Elena Ceaușescu, a fost oferit 
marți un dejun de către soția vi
cepreședintelui Statelor Unite ale 
Americii — Elinor Agnew.

Au luat parte soția secretarului 
Departamentului de Stat, Adelle 
Rogers, ministrului comerțului — 
Kathleen Stans, ministrului mun
cii — Maria Hodgson, subsecre
tarului de stat adjunct pentru 
problemele economice — Mary 
Samuels, precum și a președinte
lui Academiei Naționale de Științe, 
a secretarului Institutului Smith
sonian, a procurorului general ad
junct al S.U.A., soțiile unor sena
tori, consilieri ai Casei Albe, șe
fului protocolului S.U.A., membri 
ai conducerii unor ministere, pre-

ședinți de companii și societăți 
industriale.

Au participat Maria Groza, 
vicepreședintă a Marii Adunări 
Naționale, și Emilia Bogdan, so
ția ambasadorului României la 
Washington.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu cordialitate la so
sirea sa în salonul „Carousel" de 
la Institutul Smithsonian, unde a 
avut loc dejunul. într-o ambianță 
de cordialitate, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întreținut cu Eli
nor Agnew, Adelle Rogers și ce
lelalte persoane.

La plecare, gazdele au expri
mat soției șefului statului român 
urări de sănătate și fericire perso
nală.

Directorul U.S.I.A

Marți, Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a parti
cipat la un dejun oferit în cin
stea sa de Frank Shakespeare, 
directorul Agenției de informații 
a S.U.A. (U.S.I.A.). La dejun au 
luat parte Alexandru Ionescu, re 
dactor șef al ziarului „Scînteia". 
și Mircea Mitran, atașat cultural 
și de presă al ambasadei româ
ne la Washington. Din partea a-

a oferit un dejun

mericană au fost prezenți Henry 
Loomis, director adjunct al 
U.S.I.A., Kempton Jenkins, șeful 
Direcției pentru țările socialiste a 
U.S.I.A., Harry Bames, consi
lier al Ambasadei S.U.A. Ia Bucu
rești.

în timpul dejunului au fost 
discutate probleme privind 
schimburile culturale dintre cele 
două țări.

S.UA
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Transforma toarele
fcE&SSS!

— Una din preocupările dv. re
cente o constituie tendința de a 
construi transformatoare eu bobi
naje din aluminiu cu aceleași 
performanțe ea cele realizate in 
cazul folosirii cuprului

Care sînt rezultatele acestor 
cercetări ?

— Cuprul este un material cu 
adevărat ideal pentru electro
tehnică datorită proprietăților 
pe care le are. Necesarul tot 
mat mare de cupru a determinat 
însă apariția unei situații oare
cum îngrijorătoare datorită re
ducerii substanțiale a rezerve
lor existente. Așa se face că în 
prezent acesta este considerat 
ca fiind material deficitar. Spe
ranțele s-au îndreptat către alu
miniu. metal cu conductibilitate 
și rezistență mecanică mai re
dusă dar cu o masă specifică mai 
mică si o disnonibilitate în scoar
ța globului terestru de citeva mii 
de ori mai mare. Ulterior, alte 
criterii au accentuat preferința 
pentru aluminiu : se prelucrează 
mai ușor și uneori permite și C 
izolare mai simplă. A sa se ex
plică faptul că și în țările ce 
dețin mult cupru, tendința este 
de a se folosi totuși aluminiul.

Revenind la transformatoare 
introducerea aluminiului a fo->< 
privită cu oarecare timiditate 
datorită următorului aspect : 
este știut că în bobinele trans
formatorului pot apare scurt cir
cuite de.stul de puternice. In ge
neral. părerea specialiștilor era 
că datorită acestui fenomen. în
locuirea cuprului duce la riscuri. 
Cercetări sistematice au scos 
însă la iveală un aspect pozitiv : 
printr-o proiectare adecvată s?

pot obține, în mod economic 
transformatoare ale căror carac
teristici sint chiar superioare 
cazului cind se folosește cuprul. 
Numai că pe această cale nu 
s-au lăsat așteptate prea mult 
și surprizele neplăcute. Pentru 
limitarea pierderilor de ener
gie și pentru obținerea altor ca
racteristici întîlnite în cazul 
folosirii cuprului, trebuia mic
șorată intensitatea - curentului 
ceea ce implica creșterea sub 
stanțială a volumului bobinaju- 
lui mărindu-se mult înălțimea 
transformatorului. Am apelat la 
soluții constructive noi renun- 
țînd la formele clasice. Astfel se 
explică introducerea bobinajului

MV A și 400 KV, ceea ce consti
tuie o performanță cu adevărat 
senzațională. Interesant este și 
un alt aspect — extinderea cer
cetărilor a adus îmbunătățiri 
sensibile și în construcția trans
formatoarelor cu bobinaje din 
cupru.

N. R. — Intrerupem aici 
interviul nostru pentru a 
semnala un aspect căruia fo
rurile competente merită 
să-i acorde toată atenția, cu 
atît mai mult cu cît nu este 
un caz izolat. Nu de mult 
ziarul nostru a publicat •

Transformatorul. Acest aparat — care așa cum și denumirea in
dică nu se ocupă cu altceva decit cu aducerea curentului elec
tric de la o tensiune de rețea la cea necesară nouă — a devenii 
indispensabil tehnicii moderne. Este firese deci ca specialiștii să 
fie preocupați permanent de găsirea unor noi lorme constructive 
unor noi tipuri de transformatoare cu performanțe ridicate. C 
discuție cu inginerul ȘTEFAN GROSU, cercetător principal la 
Institutul de cercetare și proiectare pentru industria electro
tehnică ne-a prilejuit aflarea unor noutăți interesante. Posesor 
a peste 100 de certificate de autor in țară, a numeroase inter
venții brevetate în S.U.A., Austria, R.F. a Germaniei, Anglia 
etc., ing. Șt. Grosu conduce la acest institut grupa de transfor
matoare.

— Fiecare dintre noi, fără a 
cunoaște definiția dată de spe
cialiști, știm încă de cînd eram 
mici că magnetul ..atrage". De 
cit timp folosește omul această 
proprietate a unor bucăți meta
lice ?

brevete referitoare la con
strucția de transformatoare. 
In străinătate s-au construit 
pe aceste noi principii unele 
transformatoare care au con
stituit ades arate premiera 
mondiale. Sugerăm organelor 
de resort studierea posibili
tăților de a valorifica aceste 
idei și pentru construirea ia

CERCETĂRI ROMÂNEȘTI ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ

biconcentric, care nu este altceva 
decit dispunerea concentrică a 
trei înfășurări cilindrice. Cea din 
mijloc este de obicei secundarul 
iar celelalte două constituie 
principalul Totodată, s-a folosit 
și miezul magnetic cu cinci co- 
loane-sistem specific transfor
matoarelor de foarte mare pu
tere. în urma experimentărilor 
s-a observat că se poate extinde 
mult limita superioară a puteri
lor ajungindu-se pină la 400

anchetă intitulată ..Indiferen
ța poate coroda chiar și au- 
ru1" in care se discutau cazuri 
flagrante de lipsă de intere* 
față de aplicarea in tară a 
invențiilor românești chiar 
cind ele se bucură de con
siderație internațională. lati
ne in fața unui nou *i trist 
exemplu : interlocutorul nos
tru este autorul mai multor

țara noastră a unor transfor
matoare de foarte mare pu
tere Și tensiune cu bobinaje 
din aluminiu și cupru, ca po
sibilitate de a apăra și va
lorifica mai eficient aceste 
cercetări.

— In Franfa s-a construit prin 
folosirea tehnicii create de dv. 
un mare transformator al cărui

CAUCIUCUL, MASELE
PLASTICE, CERAMICA

Șl CERCETĂTORII
produce pa-După cum se știe, coroziunea 

gube enorme atît prin deteriorarea și scoa
terea din funcțiune a instalațiilor industriale 
cît și prin impurificarea produșilor interme
diari și finiți cu materiale ce provin din me
talele instalațiilor. Statisticile arată că anual 
10 la sută din oțelul mondial se distruge prin 
coroziune.

Despre eforturile ee *e fac in țara noastră 
in direcția combaterii acestor fenomene, cit 
și despre unele tendințe pe plan mondial, ne 
relatează tovarășul ȘTEFAN PtRVULESCV 
— inginer șef la Centrul de cercetări pentru 
materiale de protecție de pe lingă grupul in
dustrial de lacuri și vopsele.

— Vă rugăm, pentru început, 
să definiți in citeva cuvinte ce 
este coroziunea ?

pereț:

— Degradarea, distrugerea 
metalelor nu este altceva decit 
tendința lor spre combinații tot 
mai stabile. Fierul, de exemplu, 
suferă o serie întreagă de trans
formări tinzind să ajungă la cel 
mai stabil oxid al său — mag- 
netita.

— Și ce se poate face pentru 
a incetini sau — aceasta ar fi, 
desigur, soluția ideală — a în
trerupe această permanentă 
transformare ?

— Posibilitățile și metodele 
cunoscute la ora actuală se pot 
grupa în două direcții. Prima ar 
fi așa-numita tendință ameri
cană de a produce oțeluri și 
aliaje cit mai rezistente la ac
țiunea corozivă a apei și sub
stanțelor în general. Numai că 
elementele de aliere pe de o 
parte complică mult tehnologia 
de elaborare a acestor materiale, 
iar pe de altă parte le ridică 
considerabil prețul de cost. Mai 
mult, sînt cazuri cînd chiar oțe
lul inoxidabil cu un înalt grad 
de aliere, se dovedește nepu
tincios in fața apei. Căci nu o 
dată aceasta 
vedit a fi — 
râturi înalte 
clorurilor —
decît metalul.

O altă 
dată mai 
in studii 
aplicarea
sirea unor materiale avind ro
lul de a proteja metalul. Gama 
lor este la ora actuală destul de 
mare, cauciucul, rășinile, masele 
plastice fiind doar citeva.

cercetările 
se înscriu 

direcție.
insist asu-

din urmă s-a do- 
mai ales
și sub

ceva mai

la tempe- 
influența 
puternică

cea abor- 
atit

direcție este 
mult de europeni 
și cercetări cit și in 
practică și anume gă-

rea acestuia pe 
ai rezervoarelor, există două po
sibilități- într-un prm caz, 
după aplicarea stratului de cau
ciuc, rezervorul trebuia introdu* 
in autoclavă unde la presiune fi 
temperatură ridicată urma să se 
facă vulcanizarea. Se înțelege 
cit de nepractic este procedeul, 
autoclavele devenind, in acest 
caz, adevărați giganți. Cea de-a 
doua posibilitate constă în a 
trata cauciucul direct la locul 
unde se află rezervorul. Lipsa 
autoclavei impune insă ca pere
tele rezervorului să reziste la 
presiunea de circa 4 atmosfere, 
ceea oe implică un mare con
sum de metal, nejustificat din 
punct de vedere economic.

Așa stind 
fit să găsim 
vulcanizare 
temperatura 
dar la presiune atmosferică. 
Este vorba desigur de un cau
ciuc elaborat după o tehnologie 
specială pentru a permite reti- 
cularea la temperaturi joase și 
in condiții obișnuite de pre
siune. Metoda este deja folosită 
cu bune rezultate de către fa
brica „Anticorozivul" din Bucu
rești. O metodă asemănătoare 
au elaborat și specialiști din 
Franța numai că ei folosesc u* 
lichid special cu punct de fier
bere la temperatura clasică de 
vulcanizare, pe cind cel româ
nesc 
acest

de ra
de na- 

poate 
pe a-

lucrurile, am 
un procedeu 
a cauciucului 
de fierbere a 

presiune

reu- 
de 
la 

apei

pr.etăți : oea de mare rezistență 
mecar..ră a metalului ți cea an
ti corozivă a maselor plastice. 
Acestea din urmă nu ar putea 
rezista la presiuni mari.

— Știind ei fenemennl 
reziune a metalului este 
tură electrochimică, se 
vorbi de o protejare și 
ceasta cale ?

— Este unul din procedeele 
des aplicate, el constind in in
troducerea in pilele formate in 
metal a unor curenți contrari 
celor ce provoacă coroziunea, 
protecția chemindu-se in acest 
caz anodică sau catodică — 
după sensul acestor curenți. In 
țara noastră majoritatea con
ductelor ingropate folosite la 
transportul gazelor și produse
lor petrolifere sint protejate de 
un asemenea procedeu. La anu
mite distanțe s-au instalat sta
ții de redresare a curentului 
necesar dirijării coroziunii către

așa-numiții anozi de sacrificiu 
confecționați din aluminiu sau 
zinc. Numai că aceștia se con
sumă și necesită înlocuirea pe
riodică in timp. In unele țări 
se folosesc anozi din ferosiliciu 
care nu se mai distrug.

— Mai există și alte posibili
tăți de preintimpinare a coro
ziunii ?

— Desigur. Foarte bune re
zultate dă folosirea substanțelor 
cu rol de inhibare. La noi în 
țară se produc asemenea inhi
bitori după un procedeu original 
elaborat de un colectiv de spe
cialiști de la catedra de tehno
logie, organică a facultății de 
chimie de la Institutul politeh
nic din București, condus de 
prof. L Drimuș. Sub formă li
chidă, extrași din produse 
petrolifere, acești compuși se 
introduc in substanțele ce ar 
putea coroda metalul. Proporția 
este de Î0 părți inhibitor la 
milion părți lichid și are 
rezultat formarea pe stratul de 
metal a unei pelicule de ordi
nul de grosime al moleculei, 
adică cam a 10-a milioana parte 
dintr-un milimetru, peliculă cu 
rol de protecție. Este o metodă 
foarte economică și din ce in ce 
mai folosită.

miez magnetic cintărește 175 de 
lone. Se pare că este vorba de 
un adevărat gigant. Care sint 
tendințele in prezent in lume 
In ceea ce privește reducerea 
mărimii acestor aparate eleciri- 
ee ?

— în cazul transformatoarelor 
de putere nu se poate vorbi des
pre miniaturizare. De altfel, toa
te utilajele energetice capătă 
contururi din ce in ce mai mari. 
Dacă nu ar exista inconvenien
tul transportului, s-ar ajunge la 
dimensiuni cu adevărat gigan
tice. Din punct de vedere econo
mic. un transformator, de 100 
MVA de exemplu — este pre
ferat folosirii a două agregate 
mai mici, de 50 MVA 
Din celălalt punct 
tehnic — atenția tot 
mul se îndreaptă căci 
tere mult mai mare 
dament mai bun.

— Ce alte direcții mai vizează 
cercetările efectuate in institut 
in domeniul transformatoarelor ?

— O problemă mereu actuală 
care se pune este cea a reglaju
lui sub sarcină. Voi fi mai ex
plicit. La un moment dat. din 
foarte multe motive : virf de 
consum, avarii de rețea etc. ten
siunea la consumatori scade. Se 
impune ca la stațiile de transfor
mare să se facă o reglare adec
vată. Uneori, pentru acest lucru 
este nevoie să se întrerupă li
vrarea energiei electrice către 
consumatori. în momentul de 
față la I.C.P.E. s-a trecut ’.a 
proiectarea și experimentarea u- 
nor echipamente de reglaj sub 
sarcină. De concepție originală, 
acestea oferă posibilitatea unei 
reglări, neobservabile în sensul 
că alimentarea consumatorilor 
nu este 6tînjenită.

O altă noutate o constituie in
stalarea unei rețele electrice cu 
frecvența de 300 Hz, alimentată 
de un convertizor, rețea destina
tă sudurii electrice cu arc. Este 
o premieră mondială, în alte țări 
existând doar posturi individuale 
de sudură ce lucrează la această 
frecvență. Avantajul față de 
sudarea cu curent electric a câ- 

- rui frecvență este de 50 Hz. con
stă in obținerea unor suduri de 
calitate superioară cît și în creș
terea considerabilă a productivi
tății operației.

fiecare, 
de vedere 
către pri- 
are o pu

și un ran-

— în urmă cu peste 100 de 
ani, călindu-se o bucată de fier 
cu un conținut de circa 1 la sută 
carbon, aceasta a căpătat o du
ritate mare apărind totodată și 
tensiuni interne în material. S-a 
observat că astfel „tratat" fierul 
capătă proprietatea de a atrage. 
Numai că puterea lui de atracție 
(energia magnetică cu alte cuvin
te) era foarte mică și se pierdea 
repede.

— După primele încercări de 
a obține magneți permanenți 
cum au evoluat aceștia ?

— în 1900 s-au obținut mag
neții pe bază de cobalt și fier. 
Foarte curios este aici un feno
men asupra căruia voi insista. 
S-au încercat diverse aliaje, fie
care avînd un alt procent de co
balt. Așa s-a observat că numai 
pentru 3—6, 9—15 sau 35 la su
tă cobalt se poate vorbi de posi
bilitatea de magnetizare. între a- 
ceste valori, orice aliaj cu cobalt 
nu poate fi sub nici o formă 
magnetizat.

un diametru
8 000-a parte 
menținîndu-și în totalitate 
prietățile. Asemenea magneți sînt 
folosiți curent în aparatura de 
telecomunicații. De altfel, din 
1965 acest aliaj are un concurent 
demn de luat în seamă — remen- 
durul — magnetul cu cea mai 
mare densitate de flux pe unita
tea de volum.

Marele dezavantaj al aliajelor 
Alni și Alnico îl constituie im
posibilitatea de a le forja pentru 
obținerea unor forme cît mai a- 
propiate de necesități. De aceea 
s-a recurs la procedeele meta
lurgiei pulberilor. Tehnologia de 
obținere este foarte complicată

reprezetilînd a 
dat milimetru, 

pro-

sînt folosiți la tuburile electro
nice ale aparatelor ce lucrează 
în domeniul microundelor și în 
general la aparatele de mare pre
cizie. Au cel mai mare cîmp 
magnetic cunoscut pină acum și 
rămîn magnetizați la infinit, in
diferent de condițiile de climă în 
care sînt folosiți.

Voi încheia această trecere în 
revistă a materialelor magnetice 
amintind de cel mai nou proce
deu de obținere a magneților 
permanent), pe care specialiștii îl 
consideră cu adevărat spectacu
los. Pe o placă izolatoare se de
pune în condițiile vidului, prin 
evaporare, un strat de ordinul 
micronilor compus din cobalt,

Secretele magneților
atrag tot mai mult
atenția oamenilor

I
I
I
I

(Urmare din pag. I)
solicitat ceva pină acum, 
neconceput ca intr-un oraș 
industrie puternică. în a-

— Ceea ce a constituit desi
gur motiv de accelerare a cerce
tărilor spre găsirea unor mate
riale magnetice mai puțin... ca
pricioase.

— Probabil că și 
specialiștilor români 
in această din urntă

— Evident. Am să
pra citorva asemenea realizări. 
La unele instalații chimice din 
orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, coroziunea era atit de ac
centuată incit necesita interven
ții ia intervale foarte scurte de 
timp, cu urmări economice din
tre cele mai .nefavorabile. 
Ne-am gindit să căptușim con
ductele — deși erau solicitate la 
presiune ridicată — cu polieti
lenă de producție indigenă (rea
lizată după procedeul elaborat 
de C. Nenițescu) iar coloanele 
cu rășină epoxidică armată cu 
rețea de relon. Aș vrea să sub
liniez că aceste materiale, pe 
lingă protejarea destul de bună 
a metalului, oferă și posibili
tatea ca in caz de deteriorare 
într-un anumit loc, să se poată 
interveni imediat lipind în zona 
respectivă o bucată de material 
de același fel. în ceea ce pri
vește folosirea cauciucului, pro
cedeele clasice prezintă unele 
dezavantaje. Pentru vulcaniza-

riale a- 
ca in- 
nu se 
anume

aceeași

folosește apă. fiind în 
caz mult mai economic.
In folosirea acestor mate- 
există preferințe, sau

numite restricții impun 
tr-un caz oarecare să 
intrebuințeze decit un 
material ?

— Este, dacă vreți,
situație existentă in cazul oțe
lurilor. Se cunosc sute de sor
turi, dar important este să se 
aleagă cel mai indicat pentru a 
fi utilizat in scopul propus. A- 
colo unde întrebuințăm cauciuc, 
masele plastice nu ar fi la tel 
de eficace și invers. După cum 
pentru bazine mari de decan
tare a apelor reziduale se folo
sește material ceramic antiacid. 
înzidit și rostuit cu chituri spe
ciale. Aici cauciucul ar fi impo
sibil de utilizat atit economic 
cit și tehnologic. Tot materia
lele ceramice se folosesc și la 
pardoselile din halele de fabri
cație unde se scurg pe jos acizi 
sau baze concentrate. In fiecare 
caz trebuie ales materialul ce 
servește scopului propus, care 
necesită o manoperă redusă, și 
asigură o eficiență sporită.

— In cazul câptușirii pereți
lor recipienților și conductelor 
cu mase plastice nu ar fi mai 
indicat ca acestea să se facă 
direct din astfel de materiale ?

— Nu. deoarece in cazul ară
tat se îmbină fericit două pro-
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— Lucru întimplat în 1933 în 
Japonia, cînd s-a descoperit a- 
liajul Alni al cărui nume vine de 
la simbolurile chimice ale ele
mentelor componente : aluminiu 
și nichel. Descoperirea a fost pur 
tntîmplătoare. Vn renumit profe- 
sor făcea probele unor aliaje de 
nichel. Din greșeală, laborantul a 

.scăpat aluminiu într-un aliaj. 
Studiindu-se proprietățile aces
tuia din urmă, s-a observat că 
este magnetic. Ulterior s-a adău
gat și cobalt, realizindu-se alia
jul folosit și astăzi pentru elabo
rarea a ”0 la sută din necesarul 
mondial de magneți permanenți. 
Acesta din urmă e denumit Al
nico și cu toate că este destul de 
ieftin rămîne cel mai stabil la 
variațiile de temperatură, de u- 
miditate și chiar de șocuri.

— Restul de 30 la sută 
producția mondială pe baza 
ror materiale se elaborează ?

din 
că-

-— Asemenea materiale 
foarte numeroase. în S.U.A. 
obținut un aliaj foarte ieftin 
aluminiu și fier și care are exce
lente caracteristici. Mai mult, a- 
cest aliaj se poate lamina pină la

sînt 
s-a 
din

>>.<?■
Convorbire cu ing. SERCU CEDIGHIAN

șeful turnătoriei de magneți de la Uzina „Electromagnetica"' din 
București.

și costisitoare. Pulberile elemen
telor componente sînt amesteca
te în proporții clorite, apoi pre
sate și sinterizate în cîmp mag
netic ori în atmosferă de hidro
gen. După aplicarea tratamen
tului termic se rectifică la for
mele dorite. Pulberile sînt așa de 
fine incit 10 000 de particule 
puse cap la cap abia totalizea
ză... un milimetru.

— Mult controversatele ele
mente ale tabelului lui Mende
leev grupate sub numele de pă- 
minturi rare își găsesc se pare a- 
plicații și în domeniul magne
ților.

— în urmă cu un an, în Olan
da și S.U.A. s-a obținut un aliaj 
foarte scump pe bază de sama
riu și Magneții aceștia

prezintă o nouă utilizare a lu- 
integrate de la 4 săptămîni la

Laserul este capabil de orice performanțe. Fotografia noastră vă 
minii coerente: scurtarea timpu lui de înregistrare a circuitelor 

2 zile.

cupru și samariu. Se pare că el 
reprezintă magnetul ideal, ce 
reunește toate proprietățile unui 
magnet permanent.

— Ați amintit la început de 
magnetizarea primilor magneți 
cu ajutorul unui tratament ter
mic de călire. Astăzi tot aseme
nea procedee sînt folosite ?

— Da, dar au apărut și altele. 
De obicei pentru magnetizare se 
folosește un electromagnet, ali
mentat de la o șursă de curent 
continuu. Magnetizarea se face^| 
pină la saturație, in acest scoțO 
cîmpul produs de electromagnet^ 
trebuind să fie de circa cinci ori 
mai mare decît cîmpul materia
lului magnetic care urțpează să 
fie magnetizat. Magneții sînt sta
bilizați, pentru menținerea în 
timp a stării lor de magnetizare, 
prin diferite procedee : încălzire 
la o anumită temperatură și de o 
anumită durată (de exemplu, fier
berea în apă), prin vibrații sau 
șocuri mecanice etc.

— în țara noastră, primii mag
neți s-au elaborat în anul 1942. 
Cu opt ani mai tîrziu se elaborau 
cei din Alni și Alnico, reușind ca 
in 1952, întregul necesar națio
nal să fie asigurat din producție 
indigenă. La Electromagnetica, 
locul de naștere a magneților ro
mânești sînt noutăți demne de 
semnalat ?

— Producem magneți din Alni 
cu 28 la sută nichel, după o teh
nologie originală a cărei eficien
ță a fost de mult dovedită. La 
fel și în cazul aliajului Alnico 
unde s-au obținut perfomanțe 
deosebite. Oricum, magneții ro
mânești se situează la nivelul 
celor produși de țări și firme cu 
tradiție, întrunind toate condi
țiile impuse de normele interne 
și internaționale.

Interviuri consemnate de 
IOAN VOICU

■ne-a 
E de
cu o
fara Casei pionierilor să nu exis
te nici un alt mijloc care să a- 
tragâ tineretul spre tehnică. E- 
ventual, am găsi spațiul nece
sar amenajării unor mici ate
liere de lăcătușerie și timplărie 
in uzină. Intr-o ședință cu pă
rinții. la școala generală nr. 3 am 
recomandat înființarea acestor a- 
teliere in cadrul școlii, angajin- 
du-mă să le dotez cu scule sim
ple, pentru ca fiecare elev să 
cunoască cite ceva din aceste 
meserii și 
ceea ce va 
dota și alte 
nual casăm 
instrumente 
scule, care pot servi activității 
tehnico-aplicative din școlile de 
cultură generală.

Cum in zilele noastre domnia 
automobilului nu mai poate fi 
contestată și cum se știe că ti
nerii de toate virstele sint atrași 
de acesta ca un magnet ne-am 
gindit să discutăm posibilitatea 
sprijinirii cercurilor cu acest 
profil de către Uzina de repara
ții auto.

— Proporția de înlocuire a 
pieselor din motoarele camioa
nelor e foarte mare, așa că ori- 
cind putem face un motor nou 
din 
tor 
hai 
lui 
De

să-și
dori.
școli fiindcă 

rindele, fierăstraie, 
de măsurat și alte

construiască 
Am putea 

a-

piesele rebutate ale mai mul- 
motoare. ne spune ing. Mi- 
Șestae. secretarul Comitetu- 
U.T.C. de la U.R.A. Suceava, 
altfel. am putea face un cerc 

auto pentru elevi in uzina noas
tră...

— Nu s-ar putea obține mașini 
întregi, aflate la limita uzurii, 
duoă trei reparații capitale ?

— Desigur, dar centrele <Je ca
sare aparțin întreorinderilor de 
transport interiudetene...

Așadar, mergem înapoi, spre 
centrul Sucevei. Ia sediul între
prinderii de transporturi auto. 
Poate întreprinderea dv. să 
sprijine inițierea elevilor țn 
tainele motorului si ale condu
cerii automobilului ?

— Noi înșine sîntem interesați 
să atragem tinerii, gîndindu-ne 
că noate unii dintre ei vor re
veni aici ca mecanici, conducă
tori auto, ingineri și cind un li-

ceu din Rădăuți ne-a rugat să-i 
primim pe elevi într-o autobază 
am acceptat cu plăcere, ne măr
turisește Nicolae Florea. direc
torul I.T.A. Suceava. In munici
piul Suceava, nici o școală n-a 
dorit aceasta și nici organele 
județene ale U.T.C. nu ne-au so
licitat, ceea ce ne miră pentru 
că se discută foarte mult despre 
educația tehnică a elevilor, dar 
practic nu se face mai nimic. Am 
putea da cercurilor auto, cu a- 
probarea forurilor noastre tute
lare. piese $i mașini, pentru că 
anual casăm 350—400 autocami
oane. Mai mult, intrucit am a- 
menajaț la fiecare autobază săli 
de pregătire tehnică cu planșe 
si organe de mașini, i-am invitat 
pe elevi aici, punindu-le la dis
poziție și un instructor.

Ultimul popas l-am făcut la

tehnică a elevilor din județul Suceava, inconsistența obiecțiilor 
privind asigurarea bazei mate
riale. întreprinderile oferă ori- 
cind sprijinul necesar activității 
tehnico-aplicative a elevilor, mai 
ales că ele înșile sint interesate 
in buna desfășurare a muncii_ a- 
cestora. 
elevilor 
mai că 
trebuie 
ceea ce____ ,,
mult Comitetul județean U.T.C.. 
Inspectoratul școlar județean și 
Consiliul pentru munca in rin- 
dul elevilor.

— Ne gindim să integrăm ac
tivitatea cercurilor tehnice, e- 
ventual a viitoarei Case tehnice, 
intr-un context mai larg, vizind 
introducerea unei practici bilu
nare a elevilor din școlile gene-

în perspectiva orientării 
spre aceste meserii. Nu- 
acest sprijin material 
solicitat. Este tocmai 

trebuiau să facă mai de

grabnica ei materializare. Fiind 
vorba insă și de anumite difi
cultăți. legate de programul de 
studiu al elevilor, nu credem că 
toate acestea se vor realiza prea 
curind. De aceea, am propune 
mai intii înființarea cercurilor 
tennice la care să participe doar 
elevi interesați, urmînd ca apoi 
să se treacă la aplicarea acelui 
plan de pregătire tehnică. In a- 
cest caz. cercurile tehnice vor 
constitui un experiment util si o 
pepinieră pentru atragerea și 
instruirea elevilor pasionați, dor
nici să pătrundă în universul 
tehnicii contemporane.
CE NU SE ȘTIE LA COMITETUL 
JUDEȚEAN NEAMȚ AL U.T.C...

— In comparație cu alte sec
toare de activitate, cu cercurile

levii cu aptitudini spre aceste 
activități.

Abia intrasem în cabinetul di
rectorului liceului ..Petru Rareș“ 
și observasem citeva cutii ciu
date. cablaje...

— Aceste» fac parte din siste
mul de interfonie. la instalarea 
căruia lucrează acum un grup de 
elevi din clasa a XII-a. ne lămu
rește prof. Mircea Mancaș, di
rectorul liceului. De altfel, toate 
piesele componente au fost fă
cute de elevii noștri. In școală 
avem, de aproape zece ani, un 
cerc de construcții electrotehnice 
format din foști membri ai cer
cului de la Casa pionierilor. Cer
cul funcționează tot acolo, cu un 
număr restrîns de elevi — din 
cauza spațiului — dar au piese 
și fac lucruri bune. Am scris mai 
multor mari Întreprinderi din

CERCURILE TEHNICE
Direcția județeană de poștă și 
telecomunicații, interesindu-ne 
cum ar putea fi sprijiniți radio
amatorii și pasionalii construc
țiilor electrotehnice.

— De altfel, există in acest 
sens o recomandare a conducerii 
ministerului nostru, ne spune 
Ing. Octavian Grosu, directorul 
Direcției județene P.T.T. Sucea
va. Dacă ni s-ar fi cerut mate
riale electrotehnice, nimeni n-ar 
fi plecat de la noi cu mina goală. 
Putem pune la dispoziția elevi
lor diferite piese pentru cons
trucții electromagnetice și elec
trotehnice. ca relee, bobine, fire, 
sonerii, condensatori- cablaje, tu
buri electronice uzate. Din toate 
acestea s-ar putea realiza lu
cruri interesante sau s-ar putea 
reconstitui receptoare, telefoane, 
aparate de măsură și conțrol etc

La caoătul acestui scurt raid 
în citeva întreprinderi sucevene 
sperăm că am reușit să dovedim 
celor care se ocupă de educația

rale și liceele teoretice — ne 
declară prof. Eugen Pleșca, ins
pector general școlar al județu
lui Suceava — care să contribuie 
la trezirea interesului elevilor 
pentru diferite profesii și toto
dată să le creeze deprinderea de 
a munci și de a nu disprețul 
munca fizică. In acest scop vom 
solicita transferarea mașinilor 
ieșite din circulație, admiterea 
elevilor la cursurile de șoferi a- 
m;itqri pe baza unor gratuități 
și vom stabili perioade de prac
tică în uzine si întreprinderi de 
mecanizare a agriculturii pentru 
elevii din mediul rural, la lu
crările de zidărie și instalații, iar 
în zqnele miniere vom înființa 
cercuri de minerit și geodezie. 
Astfel, la terminarea scolii, multi 
elevi vor putea iptra direct 
munca productivă sau vor 
clar spre ce nrofesie 
drepte.

Nu putem decît să 
ceastă inițiativă și

să se
în 
sti 
în-

salutăm fi
să dorim

tehnice stăm mai slab. La recen
tele adunări de alegeri ale orga
nizațiilor U.T.C. din școli și li
cee teoretice, s-a hotărit să se 
înființeze cercuri tehnico-aplica
tive. Piuă la înființarea acestora, 
elevii celor trei licee din Piatra 
Neamț pot activa la cercul de 
radio al Casei pionierilor. Alt
ceva nu mai există și nu știu 
cum le vom face pe celelalte, 
pentru că în școli sălile de curs 
și laboratoarele sint ocupate per
manent. spații libere nu sint...

Ascultîndu-l pe interlocutorul 
meu. secretarul cu problemele 
școlilor de la Comitetul județean 
Neamț al U.T.C.. mă izbeam de 
aceleași motive invocate și la 
Suceava și in alte orașe din 
tară. De astă dată n-am mai so- 
co’it necesar să demonstrăm cum 
poate fi rezolvată problema ba
zei materiale si a spațiului, ci 
am hotărit să vizriăm îmnreună 
cjteva școli pentru a vedea la 
fața locului cum procedează e-

țară solicitîndu-le materiale pen
tru propagandă tehnică și mici 
utilaje specifice care să poată 
funcționa în atelierele pe care le 
vom amenaja în subsolul clădi
rii. Foștii noștri elevi, azi tehni
cieni și ingineri, ne-au pus la 
dispoziție materiale scoase din 
uz. unii dintre ei oferindu-se să 
îndrume activitatea elevilor. în 
viitorul an școlar, vom avea un 
cerc de mecanică ușoară și al
tul de mecanică de precizie, do
tate corespunzător.

Deci, elevii vor trebui să mai 
aștepte un an... De fapt, aici se 
confundă rolul cercurilor teh
nice cu activitatea practică a e- 
levilor. Ambele au același scop, 
numai că cercurile tehnice nu 
reclamă un cadru organizatoric 
și investiții speciale. Elevii par
ticipă benevol, minați de curio
zitate și pasiune, nefiind legați 
de un program zilnic. Așa își 
desfășoară activitatea și cercul 
de construcții electrotehnice de

la acest liceu, folosind baza ma
terială a Casei pionierilor. Acti
vitatea practică fiind generaliza
tă pe școală și împărțită pe clase, 
presupune un loc bine stabilit în 
procesul de învătămînt și nu va 
mai putea apela la bunăvoința 
Casei pionierilor. Cercurile teh
nice ar trebui sa constituie un 
barometru care să indice dome
niile spre care se îndreaptă pre
ferințele elevilor, urmînd ca în 
funcție de acestea să se treacă 
la activitatea practică în școală 
și în întreprinderi.

Și la liceul ..C. Hogaș" am re
marcat grija prof. Mircea Ioan 
de a nu-i pierde pe elevii care 
au activat la cercul radio al pio
nierilor. Cercul de electro-radio- 
tehnică este format din destui 
entuziaști din clasele a Xl-a — 
am amintit pe Dan Constanti- 
nescu. Teodor Popescu. Octavian 
Lupescu — care știu cum să-și 
procure piesele necesare, propu- 
nîndu-și ca pină la sfîrșitul anu
lui școlar să construiască un au
tomat de examinat, o stație de 
radio-recepție cu .piese tranzis
torizate etc. Peptru atragerea cit 
mai multor elevi spre aceste ac
tivități conducerea 
stabilit ca în cadrul 
premilitare. elevii să 
pentru radio-tehnică. 
conducere auto. De 
Piatra-Neamt si elevii 
generale au fost atrași sore acti
vitățile tehnico-aplicative. La 
școala generală 3 există un cerc 
de electrotehnică, ai cărui mem
bri. după ce au confecționat reo- 
state. sonerii si macarale electro
magnetice. își propun acum să 
facă macheta sistemului de dis
tribuire a energiei electrice pro
dusă de hidrocentralele de pe 
Ristrița Alti elevi din această 
scoală participă la activitatea 
cercului de hobinai — lăcătușe
rie. organizat cu sprijinul Uzinei 
mecanice ..Ceahlăul".

Așadar la Piatra Neamț îsi 
desfășoară activitatea citeva 
cercuri tehnice bune, a căror ex
periență pozitivă ar trebui ex
tinsă si în alte scol> <jin muni- 
ciniu si iudet. potrivit dorințelor 
formulate de elevi. Probabil că 
r,fiind, cu ocazia vizitei între
prinse cu noi de existenta lor. 
comitetul municipal U.T.C. va 
trage concluziile necesare.

liceului a 
pregătirii 

poată opta 
topografie, 
altfel. la 

școlilor
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PRIMIRE LA CONSILIUL Ș'Jiița CoinilcluiiiI

Timp de 12 zile. Tirgul in
ternațional București a fost 
locul de întîlnire a 730 de fir
me din 26 de țări, terenul in 
care s-au desfășurat intilniri 
de afaceri, convorbiri de spe
cialitate. au fost puse bazele 
unor viitoare tranzacții. Ma
rele complex expozițional diq 
Piața Sein teii a fost vizitat in 
aqest interval de peste 600 000 
de oameni, din București și 
din țară, cărora li se adaugă 
cei aproape 10000 de vizitatori 
de peste hotare. Conținuind să 
publicăm opinii ale oaspeților 
participanți Ia această mani
festare 
ducem 
ciarații

internațională, repro- 
aiături și succinte de- 

aparținind gazdelor.

CORNEL BURTICĂ.Ing. -----
ministrul comerțului exterior :

Instalația de foraj fi cazanul de 
sele românești care au atras 
ternațional București.

100 C-calorii — două din produ- 
specialiștii în zilele Tirgului in- 

Foto: PAVEL TlNJALĂ
•? i

PAVEL CERVEAKOV — di
rectorul pavilionului Uniunii 
Sovietice :

Aș vrea să subliniez de la în
ceput că sintem satisfăcuți de 
rezultatele întilnlrilor specialiș
tilor noștri cu' reprezentanți al 
întreprinderilor de comerț, cu 
lucrători din ministere, cu alți 
specialiști din România. întilni- 
rile prilejuite de tirg. desfășu
rate in interesul lărgirii relații
lor dintre țările noastre. în afa
ră de studierea exponatelor, de 
documentarea propriu-zisă au 
favorizat, cum era firesc, și în
cheierea de contracte. Așa de 
exemplu, reprezentanții organi
zațiilor noastre de comerț exte
rior au perfectat livrarea de 
către Uniunea Sovietică a dife
ritelor tipuri de utilaje, dintr-un. 
nomenclator destul de larg. Au 
fost vindute mașini-unelte de 
prelucrarea metalelor, utilaje 
pentru sudură, utilaj energetic, 
aparatură cu diverse destinații. 
In același timp, am cumpărat 
de la întreprinderile românești 
remorci pentru tractoare, alte 
utilaje. Nu am acum suma to
tală de afaceri Încheiată însă 
știm că ea se cifrează la mai 
multe zeci de milioane de 
ruble.

Cit privește impresiile despre 
tirg. ele sint foarte diverse. Dar, 
trebuie să spun că toate impre
siile sint foarte bune. Pornind 
de la amplasarea lui in acest 
cadru pitoresc și pinâ la orga
nizarea propriu-zisă care, bă
nuiesc. a presupus mult efort, 
multă muncă, totul, absolut totul, 
a lăsat numai impresii bune.

Cu deosebită satisfacție mă 
bucur de succesele prietenilor 
români, care au expus o gamă 
largă de mașini și utilaje. Am 
intilnit aici sonde zvelte, alături 
de mașini-unelte. mijloace de 
transport, numeroase alte utila
je. Trebuie să spunem că toate 
sint executate cu adevărat la 
nivelul cerut de o asemenea ex
poziție.

MANUEL URIOS — directo
rul pavilionului Spaniei :

Pentru felul in care s-a orga
nizat tirgul. pentru interesul 
manifestat de vizitatori, am un 
singur cuvint : magnific ! Deși 
Bucureștiul este la primul său 
Tirg internațional, pot spune, 
fără intenția de a supăra pe ci
neva că. organizarea de aici 
este mult mai bună decit in alte 
țări, cu tradiție.

Venind la București, am dorit 
să dăm posibilitatea de a ne 
cunoaște produsele. Bineînțeles

Tirgui Internațional Bucu
rești a fost. In general, bine 
organizat, participarea străină 
foarte bună și competentă. Pot 
spune, in acest sens, că toate 
statele și reprezentanțele străi
ne au expus in cadrul tirgului 
produse de un nivel tehnic ri-

dicat Desigur, am căpătat o 
experiență și această experien
ță ne dă garanția că ne vom 
prezenta in condiții și mai 
bune la viitoarea ediție, atit 
sub raportul organizării tehni
ce. cit și sub cel al participării 
propriu-zise. Așa incit, socot 
că prima ediție a constituit 
pentru noi o școală de mare 
importanță.

lag. NICOLAE TEODORES- 
CU. secretar general 
M J.C.M.:

Exponatele românești

al

---------  _ au 
stlrnit un interes justificat și 
meritat in rindurile specialiști
lor și oamenilor de afaceri 
străini prezenți la tirg Cea 
mai grăitoare dovadă, in acest 
sens, o constituie faptul că în
treprinderile de comerț exte
rior coordonate de ministerul 
nostru au încheiat contracte de 
import-export care depășesc 
suma de 1 200 000 000 lej valu
tă. In același timp, au fost 
efectuate o serie de cooperări 
cu diferite firme cunoscute in 
lume, in vederea realizării în 
comun a unor produse.

JAX FULARSK1 — directorul 
pavilionului Republicii Populare 
Poloue :

Tirgul internațional de la 
București ne-a dat posibilitatea 
să ne completăm imaginea des
pre industria României de 
astăzi, să constatăm nivelul 
înalt atins in această d:re.;ie_ 
Așa că specialiștii noștri au 
■▼ut la rindul lor ocazia 
studia posibilitățile de co 
rare rcmăno-pcloneze iar 
prezentanții comerțului îi 
ceze pul 
piața românească. Așadar, 
cuții specializate, cocta rte. 
cu siguranță se vor souia 
creșterea s.h.moulm de 
furt Consider ninteri: 
spunem că am Încheia: d

înții comerțul ui să ba
terea de cumpărare pe •--- •--  tfcs-

:are
mar-

■

cor

DE MINIȘTRI
Con- La întrevedere, care s-a 

desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, a luat parte Petru 
Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a P. CF
a sosit in Capita- 

a Partidului Co-
a Mărfi seara.

U o dețegape
• amnist Francez, alcătuită din to
gi varâșu Rene Piquet, membru al

BhocLx Pohte, secretar al C.C.
• J P.CJF- Henri Martin, mem- 
B bra al C.C. al PCF„ Etienne

DoasnucL secretar al Federației 
® PC.F. dsa Hautes Alpes, Henri
* Malberț. membru al Biroului Fe- 
® derațxi P .C.F. din Paris, și Louis 
® de FkrcK activist la C.C. al
* PCUF. care, la invitația C.C. al 
■ FCJL va face o vizită în țara 
® noastră.

La sosirea pe aeroportul inter
național Otopeni, oaspeții au fost 
intimpinați de tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizii. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Ion Cîr- 
cei, șefi de secție la C. C. al 
P.C.B., Dumitru Ghișe, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Dan Marțian, secretar al Co
mitetului Municipal București al 
P.C.R, de activiști de partid.

de
al Grupului rumân

al Uniunii
Interparlamentare

Tîrgul internațional București
s-a dovedit de la prima sa ediție

MANIFESTARE
STIGIOASĂ

că nu am putut aduce tot ce 
fabrică industria noastră. Dar 
sintem convinși că și astfel pu
tem contribui la lărgirea contac
telor comerciale. Ceea ce s-a 
realizat prin acordul comercial 
dintre România și Spania, în
cheiat cu cinci ani in urmă, tre
buie reluat pe scară mai largă. 
Sintem pe cale de a reînnoi a- 
cest acord și mă gîndesc că este 
în interes reciproc să se mă
rească lista produselor de 
schimb atit numeric cit și ca 
varietate. Discuțiile purtate, 
foarte multe la număr, întreve
derile cu oamenii de afaceri, 
contactele comerciale desfășura
te in cadrul tirgului au fost 
foarte interesante și sperăm ca 
ele să favorizeze cursul relații
lor româno-spaniole.

NICOLA X. XICA — direcțo- 
, rui pavilionului R. S. F. Iugosla

via :Impresia mea. șl nu numai a 
mea desigur,, este că. la prima 
ta^ddlție.Tîrgul dih Trncurfstf ă' 
fost foarte reușit. Poate pe mo- 
țnent un om care nu este spe
cialist în comerț ar fi tentat să 
privească eficiența tîrgului 
doar prin tranzacțiile deja fina
lizate. Inexact Tîrgurile — este 
o caracteristică a tuturor mani
festărilor de atest gen — pe 
lingă contractele ce se fac pe 
îbc reprezintă un prilej de 'cu
noaștere reciprocă intre oame
nii de afaceri., Tțitre producă
tori. ■’ . .

■Evident că. pe planul relații- 
;;Tor dintre Roffiânia și Iugos!a- 
'«Via'tîrgul de la București- are 

o semnificație aparte. Se des-

fâșoară de mai multă vreme 
discuții, se avansează în perfec
tarea unor măsuri concrete de 
extindere a comerțului, dar și 
de colaborare economică, de 
cooperare și specializare în do
meniul industrial pe termen 
lung. S-a creat o tradiție în a- 
ceastă direcție pe care o îmbo
gățim le la un an la altul. Ca 
un exemplu a? cita cazul pro
ducției de mașini unelte unde 
discuțiile se apropie de sfîrșit 
pregătind semnarea contracte
lor. Tîrgul a fost o bună ocazie 
de a ne revedea, de a ne con
frunta pozițiile.

In afară de aceasta Tirgul din 
București a fost un mijloc foar
te important pentru a cunoaște 
mult mai multe despre realiză
rile economiei românești, des
pre succesele sale pentru a cu
noaște exponatele tuturor țări
lor prezente.

ANDREA Dt’PRE — directe- I 
=rul pavilionului italian : ■
. V-aș ruga să rețineți că în 
pavilionul italian a existat tot I 
timpul un spirit foarte optimist. I 
Reprezentanții noștri, care au 
expus, sint deosebit de satisfă- -

temeam că debutul s-ar putea 
să nu se ridice, eventual, la ni
velul așteptărilor, din punct de 
vedere organizatoric, Dați-ne 
voie insă, să spunem că totul 
a mers foarte bine și nu putem 
decit să mulțumim directorului 
tirgului, pentru modul in care 
a reușit să rezolve astfel lucru
rile, incit incă de la prima edi
ție, manifestarea de la Bucu
rești să se dovedească extrem 
de interesantă. Probabil că și in 
anii următori, acest tirg va ră- 
mine una din cele mai impor
tante intilniri internaționale.

Anchetl realizați de 
int X. VDROIV

■

■
-t-

Deschiderea Festivalului filmului sovietic
-Capitol* 
loc marți 
tradițio 

nul.ri so- 
galâ cu 

. p JStl’J*

partiripat membrii dele-

gației de cineaști 
te cu acest prilej 
tră, printre care principalii rea
lizatori ai filmului — regizorul 
Vladimir Moții, interpretul 
principal Anatoli Kuznețov, ac
trița Raisa Kurkina.

sovietici afla- 
în țara noas-

La Palatul Marii Adunări Ns 
ționale a avut loc marți o ș< 
dința lărgită a Comitetului d 
conducere al Grupului român t 
Uniunii Interparlamentare.

Cu acest prilej, prof. dr. Mi 
hail Levente, președintele Grupu 
lui, a prezentat o informare asu 
pra lucrăriloi celei de-a 58- 
Conferințe interparlamentare, oi 
ganizată la Haga în această luni 
și asupra activității delegație 
Grupului român participante li 
lucrările conferinței.

Pe marginea expunerii au lua 
cuvîntul deputății Ilie Radulescu 
secretar al Grupului, prof, dr 
Tudor Drăganu, vicepreședinte a 
Grupului, 
membru al 
ducere, și 
membru al

Gheorghe Vasilichi 
Comitetului de con 

Mircea Rebreanu 
Grupului.

(Agerpres)

Secția cu cele mai bune rezultate
J

“ (I nwn din pa& I)

■ vâ-o ca atare, dindu-i atenția 
o g ca*enrtă. incur uind-o. și a reușit 
B Paccxo unde organiza-
- Î”TC* o eradneerîle mtl»

® Ia mare vorbind, la prima ve- 
•dere așa este. Dacă conducerea 

inizațiet U.T.C. a înțeles

expus, sint deosebit de satista- a 
toți de interesul vizitatorilor. I 
de Intilnirfle cu specialiștii, de |

S»

de primul gong

EMOȚIONANTA DEBUTANȚ1I

o întîlnire

contactele comerciale pe oare 
le-au realizat. Vestea că la Bucu
rești se va organiza un tirg inter
național. ne-a bucurat Dar de ce 
să n-o spunem, cînd am aflat 
de acest prim tirg din țara-xiv., 
noi. ca institdt de comerț exte
rior in atribuțiile căruia intră ~ 
participarea la toate manlfeslă- a rile de-acest gen din Ituxto,'ne I

Aniversarea semicentenarului

clubului sportiv
..MEDICINA" București listrat Cuțoc.

TURNEUL
FINAL

pe membrii 
rolul com-

să-i facă și 
să înțeleagă 
să-i stabilească obiecti-

In dimineața ultimei dumi
nici din octombrie, zi de toam
nă halucinant de frumoasă, la 
Facultatea de medicină genera
lă din București era anunțată 
o adunare festivă care trezea 
iubitorilor de sport, discipoli ai 
lui Esculap, plăcute aduceri a- 
niinte. în amfiteatrul mare al 
facultății, dominat de culorile 
alb-vișiniu ale clubului sportiv 
universitar „Medicina”, se cele
bra in mod oficial aniversarea 
virstel de aur a clubului medi- 
ciniștilor bucureșteni. Asistență 
numeroasă, personalități mar
cante ale științei medicale ro
mânești, sporțivi-medici cu re
nume în arenele sportive, stu- 
denți...

înainte de inceperea festivi
tății, in holul facultății, in 
fața panourilor expoziției jubi
liare s-au depănat amintiri, 
s-au povestit intimplări trăite 
cu 10, cu 20 sau 30 de ani in 
urmă sub culorile „Medicinei”, 
nu au fost uitate nici realizările 
celor mai tineri.

...L-am revăzut pe doctorul 
Jean Ponova, maestru emerit al 
sportului, antrenorul din zilele 
„de glorie" ale voleiului nos
tru, intorcind cu o emoție ne
disimulată paginile monogra
fiei „50 de ani de sport la 
I.M.F. București”. Și, nu intîm- 
piător, privirile au zăbovit mai 
mult la pagina pe care scria : 
„In perioada 1942—1947 echipa 
masculină de volei din a cărei 
componență făceau parte unii 
din cei mai buni jucători ai 
țării (Dnrel Scorțeanu, Miron 
Georgescu, Jean Ponova, Du
mitru Merlianu ș.a.) a desfă
șurat o activitate intensă, afir- 
mmdu-se ca tina din cele mai 
puternice formații din țară și 
ci&igind în cursul anului 1945 
toate cc-mpetițiile Oficiale orga
nizate de federația de specia
litate..." O, tempora !

Cuvintul de deschidere este 
- rostit de tovarășul prof. dr. 

V. Predescu, prorectorul I.M.F., 
președintele clubului „Medici
na”, care salută pe participanți

o.

și exprimă speranța conducerii 
institutului in „menținerea me
reu vie a flăcării pasiunii pen
tru sport”. In continuare, conf. 
univ. Octavian Bănățan, șeful 
catedrei de educație fizică din 
I.M.F., a expus in fața audito
riului citeva secvențe din isto
ria clubului medicilor. primul 
club sportiv universitar din 
București, inființat spre sfirși- 
tul anului 1920. aproape in a- 
celași timp cu „Poli” din Timi
șoara. Prezent in competițiile 
oficiale incă din anul 1934, clu
bul „Medicina”, care a purtat 
diferite titulaturi de-a lungul 
vremii, obține succese notaDi- 
le. Astfel, in anul 1958. medici- 
niștii ocupă locul I in clasa
mentul general la atletism, la 
campionatele Centrului univer
sitar București, nenumărate 
succese cu echipele de volei, 
sportul eu cele mai bune re
zultate, de altfel ; afirmări me
rituoase la baschet, gimnastică 
etc. Din 1957. in competițiile 
I.M.F.-ului se înregistrează cea 
mai veche inlrecere sportivă de 
institut la noi in țară, Cupa 
„Carol Davilla”. Este o dovadă 
certă a meritelor ..Medicinei” 
in animarea sportului de masă 
universitar, dacă adăugăm la 
aceasta și celelalte competiții 
organizate aici in cadrul cam
pionatelor I.M.F. (Cupa anilor I, 
Cupa externilor). Scurte alocu
țiuni au fost prezentate de to
varășul Angliei Alexe, preșe
dintele C.N.E.F.S., prof. univ. 
Alexe Popescu, adjunct al mi
nistrului invățămintului și Tra
ian Ion Șlefăneseu, președintele 
Consiliului U.A.S.R., care a in- 
minat, cu această ocazie, și pre
miul in valoare de 100 000 lei. 
acordat clubului 
de către U.A.S.R.
sărbătorii sportive mediciniste, 
s-au conferit titlurile de maes
tru emerit al sportului d-rului 
O. Troianescu (șah), dr. Tatia
na Avacum (volei) și asist, 
univ. Atanasia loneseu (gim
nastică), iar titlu de maestră a 
sportului, voleibalistei Gabriela

Popa. De asemenea, au primit 
Diploma de Onoare a C.N.E.F.S., 
cadre didactice cu prestigioase 
contribuții in mișcarea sportivă 
medicinistă, iar distincția ..Pen
tru merite deosebite in activita
tea sportivă' și Diploma de O- 
noare a clubului „Medicina", mai 
mulți susținători direcți ai spor
tului studențesc la Facultatea 
de medicină. Un moment aplau
dat cu căldură, l-a constituit 
apariția la tribună a reprezen
tantului Universității de științe 
medicale din Budapesta, prof. 
Păli Farkaș. invitat la festivi
tățile clubului ...Medicina”.

Adunarea festivă, la care am 
asistat, caldele momente ce au 
realizat „un adevărat liant in
tre generații — după cum se 
exprima c.neva. poate fi consi
derată o piatră de hotar in 
existența viitoare a clubului 
„Medicina*. Tradiția obligă! Sau. 
permițindu-ne să-1 cităm pe 
Eugenio Montale, am spune : 
..Trist suflet al trecutului / și 
tu voință nouă ce mă chemi / 
e timpul să vă reunesc, intr-un 
liman senin de înțelepciune...”

AL. ȘTEFANESCU

FORȚEAZĂ CONSACRAREA
între două runde, redactorul nostru, 

FLORIN GHEORGHIU, relatează :

Ultimele două runde ale finalei 
naționale de șah au confirmat 
forma bună In care se află candi- 
datii de maestru Ghindă și Ilijin. 
După ce a remizat in runda a Vl-a 
cu maestrul Segal, Ghindă l-a în
vins aseară intr-o bună partidă 
pozițională pe Bena urcind astfel 
pe locul H in clasament, ceea ce 
reprezintă, fără indoială. o per
formantă foarte bună. Iltjin a în
trerupt cu dezavantaj la Pavlov 
(ciștigind insă întrerupta la Solo. 
monovici). iar în runda de aseară 
a ciștigat frumos prin atac la 
maestrul Georgescu. O evoluție 
contradictorie continuă să o aibă 
olimpicii români care au partici
pat Ia campionatul mondial de la 
Siegen (R.F.G.). în jocul lor se 
observă o oboseală destul de ac
centuată care face să rateze unele 
poziții ciștigate sau ceea ce e și 
mai rău să piardă partide echlli-

„Medicina”
Cu prilejul

CASSIUS CLAY A REDEBUTAT CU SUCCES!
După o inactivitate de trei ani și jumătate, cel mai comentat 

boxer al tuturor timpurilor, fostul campion al lumii la cat. grea, 
Cassius Clay, și-a făcut luni seara reintrarea lâ Atlanta intilnin- 
du-1 pe redutabilul pugilist Jerry Quarry, apreciat de revista ..Ring 
Magazine* ca al 5-Iea greu din lume. Intilnirea a fost urmărită 
de aproape 5 de spectatori care au umplut pînă la refuz tribu
nele auditoriului din localitate. Clay s-a prezentat la o greutate de 
96.840 kg., iar Quarry la 89,53* kg. Meciul a constituit o simplă for
malitate pentru Clay, care a ciștigat înainte de limită. El a stopat 
sistematic atacurile dezlănțuite ale adversarului său, utilizind di
rectele de stingă. Quarry, tumefiat incă din prima repriză, a luptat 
cu mult elan. In repriza a doua, Clay, care a demonstrat că nu 
și-a pierdut calitățile și mai ales viteza in execuția loviturilor, l-a 
dominat copios pe Quarry. In repriza a treia, la o ..contră* de 
dreapta, Quarry a cunoscut un moment dificil. într-o fază corp la 
corp, Quarry a ieșit cu o arcadă deschisă. în timpul pauzei, di
rectorul de ring, portoricanul Perez, a consultat medicii care au 
hotărît oprirea meciului. Ca urmare a acestei strălucite victorii, 
Clay a devenit în mod automat șalanger la titlu! mondial deținut 
de Joe Frazier. Urmează acum ca Joe Frazier să-și păstreze cen
tura pe care și-o va pune in joc la 18 noiembrie în fața campio- 
nu’ui lumii la cat. semigrea, Bob Foster. Această întîlnire va avea 
loc la Philadelphia.

brațe. Acest lucru a fost vizibil 
mai ales in partidele susținute de 
Gheorghiu. Ghlțescu și Ungurea- 
nu. Depunind mari eforturi pen
tru a ciștiga. Gheorghiu a între
rupt cu avantaj ambele partide 
susținute (cu Kertesz și Mozeș) 
însă în cea de a doua întîlnire 
ciștigul este problematic. Ghițescu 
a remizat destul de rapid ambele 
intilniri, cu Reicher și Ghizdavu 
și in general pare să nu mai ma
nifeste dorința de cîștig care-1 fă
cuse unul din cei mai periculoși 
maeștri români. Ungureanu a în
trerupt in poziție net pierdută la 
Joița. cîștigind insă aseară la 
Kertesz. In sfîrșit. Reicher a făcut 
două remize destul de liniștite, cu 
Chițescu și Segal. Singurul care 
se pare că nu este atît de afectat 
de oboseala epuizantei olimpiade 
este Ciocîltea. care a remizat cu 
Ghizdavu și a ciștigat în runda 
de aseară partida cu maestrul 
Buză. O scurtă observație cri
tică asupra acestei 
partide se impune 
este inadmisibil ca un 
tru de talia lui Buză (care 
1967 emitea pretenții la titlul de 
campion national) să piardă la
mentabil cu albul într-o variantă 
teoretică în care totul era cunos
cut din cărți pînă la mutarea 20. 
Partida a durat vreo 25 de mu
tări !.„ „Greșeala” aceasta a lui 
Buză a consolidat pentru moment 
poziția de lider a lui Ciocîltea... 
Merită să fie menționată evoluția 
din ce în ce mai bună a candida
tului de maestru Joița și a maes
trului Vaisman. Ambii au un stil 
de joc care evită compromisurile 
și pînă în prezent rezultatele s-au 
văzut pe tabela de concurs. Sur
prinde în schimb, jocul parcă lip
sit de nerv al candidatului de 
maestru Mozeș care pînă în pre
zent nu a reușit să cîstige nici o 
partidă. Cu aceasta prima parte a 
turneului (7 runde) a luat sfîrșit. 
Finala se reia mîine cu disputarea 
rundei a VIII-a (azi e zi de pauză).

ultime 
totuși : 
maes- 

în

Cel mai important eveniment 
pugilistic intern — turneul final 
al campionatului național — 
debutează astăzi după amiază 
pe ringul sălii Floreasca din 
Capitală. Timp de opt zile, mii
le de iubitori ai acestui specta
culos sport, vor putea urmări 
între corzi, aproape 200 de 
boxeri care, fiecare din ei, vi
sează centura de campion. Dar, 
din păcate, doar 11 astfel de 
centuri există...

Este de remarcat faptul că 
primele patru reuniuni, înce- 
pind cu cea de astăzi, vor fi 
duble ; ele vor începe la orele 
15, prima, și 19, cea de a doua 
Vor urma apoi sferturile (1 no
iembrie, o singură gală), semi
finalele (pe 2 și 3 noiembrie) 
și. în sfîrșit. recitalul campioni
lor — joi 5 noiembrie, precedat 
de o singură zi de relache. Pro
gramul atît de comprimat, al
cătuit după modelul marilor 
turnee de box — olimpic, C.E. — 
va solicita în mod deosebit pe 
fiecare aspirant la titlu, astfel 
că un finalist se va putea foto
grafia cu prețioasa centură doar 
după ce va fi străbătut filiera 
celor patru—cinci meciuri ale 
categoriei sale I Șapte dintre 
campionii anului trecut — A. 
Mihai, A. Dumitrescu, V. Anto- 
niu, V. Silberman, I. Gyiirfi, Al. 
Xăstac, I. Alexe — vor încerca 
și la această ediție să forțeze 
„nota" : ei intră în concurs încă 
din prima gală, cea de astăzi. 
Numeroși tineri pugiliști din 
provincie, pregătiți îndelung și 
în cel mai teribil „secret", vor 
asalta locurile fruntașe ale ce
lor 11 categorii 
F.R. “ 
1970, 
care 
de a 
locie 
nale,
un moment dat prin proiectata 
participare a lui Gyiirfi la C.E. 
de tineret de la Miskolc și, în 
al doilea rînd, inițiativa de a 
fi invitat o serie de reputați ar
bitri străini pentru a oficia la 
naționale. Printre alți invitați 
de onoare ai campionatelor 
află și dl. vii 
A.I.B.A., JOHN CASTLE, 
distins oaspete australian. Citi
torii ziarului nostru vor putea 
urmări, zilnic, relatări detalia
te de la cele douăsprezece gale 
ale turneului final al „naționa
lelor" care încep (neoficial) as
tăzi, încă de la ora 7, cu ace) 
implacabil cîntar de serviciu 
pentru care uni’ boxeri alear
gă, kilometri întregi, îmbrăcați 
in două treninguri..

a reușit 
acesteia 
petiției, 
vele pornind de la cunoașterea 
reală a situației in unitate, 
dacă a știut să recurgă la for
mele propagandistice cele mai 
potrivite, efectul a fost cel do
rit în ce privește însă faptul că 
într-un loo sau altul conducerile 
întreprinderilor ar fi mai puțin 
receptive la această inițiativă, ni
se pare discutabil. Să ne oprim, 
așadar, asupra acestui aspect, 
considerat, cu sau fără intenție 
de scuză, drept o cauză a nereu
șitei competiției. „Te duci la di
rectorul întreprinderii — ne ex
plicase șeful sectorului Tineret 
sătesc de la comitetul județean 
U.T.C. — îi spui intenția și con- 

Istați că e privită cu reținere.
Cîteodată, îți spune chiar direct : 
iar ați venit să faceți ceva cu 
U.T.C.-ul ? Cu alte cuvinte lă- 
sați-ne în pace". întîmplări po
sibile. Dar, să privim lucrurile 
mai atent, pornind chiar 
cazul de față. în fond, 
nu vorba de o acțiune 
prie organizației U.T.C., 
zabilă cu mijloacele și 
puterea ei ? Da. Conducerea în
treprinderii o privește totuși cu 
neîncredere. Dar de ce ? Nu 
cumva acest lucru este urmarea 
faptului că organizația U.T.C. cu 
alte ocazii nu și-a respectat cu
vîntul dat, că nu s-a preocupat 
îndeajuns anterior pentru presti
giul, pentru căpătarea încrede
rii ? La recunoașterea acestui 
fapt am ajuns și împreună cu 
interlocutorul nostru. „Dar, a în
trebat dumnealui, se poate trece 
ușor peste această stare ?“. Ușor 
nu, dar inițiativa de care vor
bim oferea un minunat prilej, 
cel puțin pentru urnirea lucru
rilor din loc. Altfel, acum tre-

I cînd peste o acțiune doar cu 
creionul, consemnînd-o într-un I proces verbal, mîine trecînd pes
te alta. în mod sigur că obișnuim 
mai departe conducerile intre- 

| prinderilor cu formalismul, pier- 
1 și din ce mai era cîștigat. 

în această ordine de idei iată 
și un caz concret întîlnit la 
I.M.A.«Miroși. Și dacă ne refe
rim Ia el o facem și pentru că 
organizația U.T.C. de aici obiș
nuise sectorul Tineret sătesc al 
Comitetului județean Argeș al 
U.T.C. cu rezultate bune în ac
țiunile anterioare. Cel puțin așa 
ni s-a spus. Pe scurt, despre ce 
e vorba. Ca răspuns la chema
rea celor din Chirnogeni, meca
nizatorii I.M.A. Miroși se string 
într-o adunare generală, dezbat

de la 
e sau 

pro- 
reali- 
prin

I
I
i
i
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dem

I
I
I
I
I
I

de greutate. 
Box are, pentru ediția 
cel puțin două merite cu 
pleacă din start : faptul 

nu fi rupt categoria mij- 
mică din șirul galelor fi- 
așa cum se preconizase la

se

I
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I
I
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I

inițiativa pornită de dobrogeni 
și stabilesc concret un anumit 
număr de obiective. Conducerea 
unității, aflînd de acest lucru, 
întrevăzîndu-i urmarea, nu nu
mai că le dă atenția de care ne 
cam văităm dar, îi înțelege pe 
tineri mai mult decît ei se aș
teptau. Rezervă din fondul di
rectorului primelor trei secții 
clasate în întrecere la sfîrșitul a- 
nului o premiere de cîteva mii 
de lei, pe lingă premiile ce se 
dau obișnuit pentru producție.

Ce a urmat după această an
gajare ? Acum, în luna octom
brie, nimeni nu știe nimic des
pre ce hotărîseră la începutul a- 
nului. Nimeni nu a urmărit rea
lizarea obiectivelor. Angajamen
tul a rămas înscris doar într-un 
dosar, acest dosar a fost băgat 
într-un sertar al secretarului co
mitetului coordonator U.T.C. pe 
I.M.A. și... se așteaptă premierea. 
Pe ce ? „Pe rezultatele de la 
sfîrșitul anului" — ni s-a răs
puns. Dar pentru ca rezultatele 
să fie bune există măcar un gra
fic afișat undeva la secții care 
să reamintească cel puțin de în
trecere ? O defalcare pe fiecare 
tînăr în parte ? S-a întreprins 
vreo analiză a felului cum el se 
realizează ? Nimic din toate as
tea.

„Da, în urmărirea realizării lui 
constă tot secretul reușitei", ne 
spunea secretarul comitetului 
coordonator U.T.C., inginerul Ion 
Rizea. Și dacă „secretul" se știe, 
de ce atunci nu s-a urmărit ? De 
prisos poate să mai consemnăm 
recunoașterea vinovăției comite
tului U.T.C. Pentru că, iată ce 
împiedică ca o competiție care 
ar avea urmări dintre cele mai 
bune să-și piardă viabilitatea. 
Este drept, fiind la prima ei con
fruntare. nu peste tot poate 
„prinde" din primul an. Acest 
lucru nu înseamnă însă că cei de 
care depinde in primul rînd reu
șita ei — și avem în vedere cînd 
spunem acest lucru nu numai ac
tivul organizațiilor din întreprin
deri dar și activul de la nive
lul județului — pot să o lase la 
voia întîmplării. După aproape 
un an de zile se poate considera 
că ea a trecut de faza de exneri- 
ment. și un cîștig este faptid că 
și-a dovedit deja „priza". înscriin- 
du-se printre formele bune de an
trenare a tinerilor la realizarea 
exemplară a sarcinilor de produc
ție prin însăși sfera largă de cu
prindere Dar, numai atît nu e 
suficient. Pericolul de formali
zare, acolo unde a început să 
apară, trebuie înlăturat.

Munca practică
(Urmare din pag. I)

atît mai îmbogățit, aportul lui social cu atît mai eficient.
în toate țările cu un înalt grad de civilizație, randamentu 

social al activității umane este cu atît mai ridicat, cu cît ma: 
ridicat e și indicele de convertibilitate praclică a ceea ce 
învătămîntul liceal și superior oferă.

Apoi — credem noi — chiar în viața de fiecare zi a omu
lui contemporan, o serie de deprinderi încă din liceu îi sînt, 
i-ar putea fi întru totul binevenite. Tehnicizarea, între altele 
a mediului ambiant, ritmul, cu totul, nou, a! vieții moderne, 
necesitatea economisirii timpului (în propriul folos al indivi
dului), a economisirii efortului (mintal și fizic) — toate duc 
în sfera muncii-practice. Un tînăr, ca și o tînără, absolvind 
cele 10 sau 12 clase de școală e bine să știe, după absol
virea lor, a conduce un automobil, a avea unele cunoștințe 
și deprinderi tehnice în mînuirea, repararea, la nevoie, 
a aparatelor electrice, de radio, de televiziune, a unui mag
netofon, ba — aș îndrăzni a spune — și în ceea ce pare in
solit (ca prejudecată I) dar, altfel, ținînd ds necesarul coti
dian : a-și pregăti un dejun sau o cină, a-și face curățenia 
veselei, a bucătăriei, a-și întreține igienic si estetic locuința. 
Mai toate marile reviste din Occident sînt pline de pros
pecte și de reclamă de tipul : modificați-vă singuri mobilie
rul, construiți-vă, singuri, din piese prefabricate, biblioteca 
etc., etc.

Cu alte cuvinte, mentalitatea noastră despre munca ma
nuală, despre munca practică, despre capacitatea aplica
tivă trebuie să devină complementul logic, eficient, a ceea 
ce numim azi învățâmînt de cultură generală. E un imperativ 
al progresului — social și individual.

*



□
CHILE :
Funeraliile generalului 

Schneider
SANTIAGO DE CHILE 27 

((Agerpres). — în Chile au avut 
(loc luni funeraliile fostului co
mandant șef al forțelor armate, 
generalul Rene Schneider, victi
ma unui atentat al elementelor 
teroriste de dreapta. Printre miile 
de participanți, la funeralii s-au 
aflat președintele în funcțiune, 
Eduardo Frei, și noul președinte 
Salvador Allende. Aducînd un 
omagiu celui dispărut, Allende a 
reliefat că generalul Schneider a 
plătit cu viața hotărîrea sa de 
nezdruncinat de a veghea asu
pra suveranității naționale și de 
a rămîne credincios constituției 
și legilor.

Răpire 

în Ecuador
QUITO 27 (Agerpres). — Pos

tul de radio Quito a anunțat că 
generalul Cesar Rohn Sandoval, 
comandantul suprem al forțelor 
aeriene ecuadoriene, a fost răpit 
de persoane necunoscute în di
mineața zilei de marți. Această 
răpire a avut loc cu cîteva ore 
înainte ca generalul Sandoval să 
prezideze ceremoniile care trebu
iau să marcheze aniversarea a 50 
de ani de la întemeierea aviației 
ecuadoriene. La ceremonii parti
cipă delegații din 13 țări.

Automobilul în care se afla ge
neralul Sandoval a fost găsit cî
teva ore mai tîrziu. Armata și 
poliția au instituit bariere atît în 
orașul Quito cît și în împrejuri
mile capitalei și procedează la 
percheziționarea tuturor automo
bilelor.

Sesiunea Consiliului Ministerial
al Pielei

LUXEMBURG 27 (Agerpres). 
— Marți în ultima zi a sesiunii 
Consiliului Ministerial al Pieței 
comune, au fost abordate o se
rie de probleme privind relațiile 
C.E.E. cu America Latină și 
S.U.A. Consiliul Ministerial a îm
puternicit comisia C.E.E. să a- 
dopte măsuri de retorsiune în e- 
ventualitatea că Congresul S.U.A. 
va adopta o serie de legi cu ca
racter protecționist.

în cursul după-amiezii, au fost 
angajate convorbiri cu delegația 
britanică, condusă de Geoffrey 
Rippon, în probleme legate de 
cererea de aderare a Angliei la 
Piața comună. „Cei șapte" au a- 
juns la o înțelegere asupra uno
ra din problemele abordate. Dar, 
după cum relevă agenția A.P., 
principala divergență dintre cele 
două părți, aceea a duratei peri
oadei de tranziție, a rămas și de 
data aceasta în suspensie. în cu- 
vîntul său, Geoffrey Rippon a 
reamintit poziția țării sale în a- 
ceastă spinoasă problemă din 
care reiese că Anglia dorește o 
perioadă de tranziție de trei ani 
pentru cea măi mare parte a in
dustriei sale, cu excepția cărbu
nelui și oțelului, pentru care so
licită o perioadă de acomodare 
doar de un an. în același timp,

FORȚA SOLIDARITĂȚII
Xuan Thuy s-a îndreptat 

către tribună cu pas măsurat, 
fără grabă. L-au însoțit a- 
plauzele celor prezenți, iar 
el le-a dăruit tuturor un zîm- 
bet cald, zimbetul Iui carac
teristic, pe care l-am întilnit 
de ațîtea ori în fotografii. 
Experimentatul diplomat 
vietnamez a învăluit sala cu 
o privire pătrunzătoare, a 
mulțumit pentru aplauze cu 
un gest simplu, iar apoi și-a 
ocupat locul de la masa pre
zidiului.

Ministrul Xuan Thuy a pă
răsit pentru cîteva zile Pari
sul, unde ia parte Ia convor
birile cvadripartite referitoa
re la Vietnam, venind la Bu
dapesta spre a se adresa ce
lei de a Vin-a Adunări a 
F.M.T.D. Bărbatul acesta mă
runt, cu părul argintiu, a 
vorbit bazîndu-se pe logica 
de fier a faptelor. Nu a cău
tat figuri de stil, ci a prefe
rat limbajul simplu, direct, 
a mizat pe forța de convin
gere a unor realități incon
testabile. Cuvîntarea sa a 
fost o profundă analiză a 
unei evoluții complexe. Xuan 
Thuy a înfățișat tinerilor pre- 
zenți Ia adunare tabloul ac
tual al situației din Vietnam, 
stadiul convorbirilor de la 
Paris, a precizat poziția R. D. 
Vietnam în privința căilor 
de soluționare a conflictului 
din Peninsula Indochineză.

Cunoscuta ziaristă parizia
nă Madeleine Riffaud a adus 
la trihuna Adunării F.M.T.D. 
mărturia reporterului. Cores
pondentul de război abando
nează grijile feminității. îm
brăcată simplu, în pantalon

Toate ziarele din Santiago de 
Chile informează, de cîteva zile, 
cu multe amănunte, despre cursul 
și rezultatele de pînă acum ale 
cercetărilor efectuate de organele 
de investigații pentru descoperi
rea autorilor actului terorist că
ruia i-a căzut victimă generalul 
.Rene Schneider, fostul coman
dant șef al armatei. Opinia pu
blică chiliană este profund zgu
duită de cele întîmplate. De 100 
de ani în Chile nu s-a comis nici 
o altă crimă politică.

în ziarele din Santiago de Chi
le apar zeci de moțiuni și decla
rații prin care partidele politice și 
organizațiile de masă cer pedeap
sa cuvenită pentru autorii com
ploturilor urzite împotriva ordi- 
nei constituționale. Președintele 
Salvador Allende a făcut o decla
rație în care se angajează să 
impulsioneze toate acțiunile și 
măsurile necesare „pentru pedep
sirea în forma cea mai drastică a 
celor ce au mînjit cu sînge isto
ria noastră".

Cercetările sînt în curs. 250 de 
persoane au fost anchetate pînă 
acum dintre care după cum 
scrie „Ultima hora“, „30 apar di
rect implicate în asasinarea ge
neralului Schneider". A fost a- 
restat și anchetat președintele 
organizației ultrareacționare „pa
trie și libertate", Pablo Rodri- 
guez, reținut în momentul cînd 
încerca să fugă cu un avion par
ticular în care s-au găsit arme și 
muniții. în urma mărturisirilor 
făcute de una din persoanele an
chetate, avocatul Juan Gustavo 
Valenzuela, este pus sub urmări
re ex-generalul Roberto Viaux 
Marambio, autorul tentativei de 
răscoală armată a regimentului 
Tacna, din 31 octombrie 1969, 
care, după cum se știe, a eșuat.

comune
pentru agricultură solicită o pe
rioadă de șase ani. Această cere
re a întâmpinat opoziția ministru
lui afacerilor externe al Franței, 
Maurice Schumann, care a susți
nut că perioada de tranziție tre
buie să fie aceeași, atît pentru 
industrie cît și pentru agricultu
ră. Ceilalți cinci miniștri comu
nitari au exprimat însă opinii în
trucâtva diferite de poziția minis
trului francez.

„Sonda-8"
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Stația automată sovietică „Son
da-8" și-a încheiat zborul de 
șapte zile în Cosmos, înapoin- 
du-se pe Terra. Marți la ora 15,55 
(ora Bucureștiului), „Sonda-8“ a 
amerizat într-o zonă din Oceanul 
Indian situată la 730 kilometri 
sud-est de arhipelagul Chagos. 
Nava cosmică a fost recuperată 
de un vas sovietic al serviciului 
de căutare și salvare.

Lansată la 20 octombrie, sta
ția „Sonda-8" a efectuat un zbor 
spre Lună, înconjurând satelitul 
natural în ziua de 24 octombrie.

De la trimisul nostru, EUGENIU OBREA

și pulover, cu părul lung îm
pletit în cozi, autoarea a zeci 
de articole scrise sub bombe 
a povestit cele mai proaspete 
impresii dintr-un voiaj în In
dochina. Un răscolitor repor
taj se alcătuia din frazele 
rostite în fața microfonului.

In această după amiază, 
realitățile indochineze ne-au 
fost sugestiv prezentate. Con
ducătorii delegațiilor tinere
tului din Republica Democra
tă Vietnam, Republica Viet
namului de sud, Laos și 
Cambodgia au rostit ample 
cuvîntărj în care au expri
mat hotărirea lor fermă de a 
lupta împotriva agresiunii, 
pentru dreptul popoarelor 
indochineze de a fi stăpine 
pe destinul lor. In numele 
F.M.T.D., Kan Dan Iun (Re
publica Populară Democrată 
Coreeană) a înfățișat un bi
lanț al activităților desfășu
rate de F.M.T.D. și organiza
țiile sale membre, sub sem
nul solidarității active cu 
popoarele Indochinei. Cu a- 
plauze prelungite, cea de a 
VIII-a Adunare a F.M.T.D. a 
adresat un mesaj tineretului 
din Republica Democrată 
Vietnam, Vietnamul de sud, 
Cambodgia. Laos, asigurin- 
du-le de solidaritatea deplină 
și fără rezerve a tineretului 
progresist și democrat al lu
mii in lupta dreaptă pe care 
o duce.

*
Tatabanya e o așezare la 

70 km de Budapesta. Obiș- 
nuiții rubricilor de fotbal

R.F. A GERMANIEI : Peste
6 000 de ingineri au demon
strat săptămînă trecută la 
Bonn pentru îmbunătățirea 
salarizării lor. în fotografie, 
aspect din timpul acestei de

monstrații.

VESTI DIN IUGOSLAVIA
CONSTRUIREA UNUI COMBINAT

DE ALUMINIU
Pe malul Neretvei, în apro

pierea orașului Mostar din 
Iugoslavia, a început construc
ția unui mare combinat de 
aluminiu, care va avea în fi
nal o capacitate anuală de 
200 000 tone de alumină și 
140 000 tone de metal alb. 
Prima șarjă de aluminiu va fi 
realizată în anul 1973. Com-

ELECTRIFICAREA
Iugoslavia, țară cu peisaje 

de un pitoresc aparte fi cu un 
dezvoltat potențial turistic, 
depune eforturi constante 
pentru continua modernizare 
a rețelei sale de comunicații. 
In acest context, un loc im
portant revine procesului de 
electrificare a căilor ferate. 
Recent au început lucrări de 
acest fel în regiunea Belgra
dului. începînd din luna iu
nie, capitala Iugoslaviei va fi 
legată de Zagreb printr-un

RENUMITELE ȚESĂTURI DE PARACIN
Combinatul textil din loca

litatea iugoslavă Paracin și-a 
lărgit în acest an sortimentul 
de produse. Astfel, în afara 
țesăturilor din lînă pură aus
traliană, se vor produce aici 
stofe din cașmir, mohair și păr 
de cămilă, precum și țesături 
din lînă combinată cu fibre 
sintetice. Numai în primele

a amerizat
în scopul punerii la punct a 

uneia din variantele înapoierii pe 
Pămînt a navelor cosmice, pă
trunderea stației „Sonda-8" în 
atmosfera terestră s-a făcut din
spre emisfera nordipă. Pentru a- 
ceasta, punctele terestre de mă
surare amplasate pe teritoriul U- 
niunii Sovietice au controlat a- 
propierea stației de Pămînt și 
cea mai mare parte a traiectori
ei ei de zbor. Programul de cer
cetări tehnico-științifice al stației 
a fost executat în întregime, expe
rimentul cosmic fiind încheiat cu 
succes.

din ziare îi cunosc numele 
mai ales grație echipei lo
cale. Dar Tatabanya e, îna
inte de toate, un viguros 
centru minier, a cărui istorie 
începe incă din sec. al XV- 
lea.

Tinerii din localitate au 
avut marți după - amiază 
oaspeți din numeroase țări 
ale continentului, împreună 
cu care au participat la un 
miting pentru pace și secu
ritate in Europa. Au luat 
cuvintul reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., Italia, Finlanda, 
R. P. D. Coreeană, R. P. 
Bulgară. Din partea delega
ției române, a vorbit tovară
șul Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C. Vorbi
torul a subliniat că secu
ritatea europeană, prin im
portanța, semnificația și 
multiplele sale implicații, 
preocupă in cel mai inalt 
grad cercuri largi ale opi
niei publice, categorii so
ciale dintre cele mai diverse, 
importante forțe politice de 
orientări diferite, in rindul 
cărora tînăra generație se 
manifestă cu realism și luci
ditate pentru destindere, 
cooperare, înțelegere și apro
piere intre popoare. Tinere
tul român, întregul nostru 
popor iși aduc o contribuție 
permanentă la promovarea 
și realizarea ideilor de pace 
și colaborare intre popoarele 
Europei. Vorbitorul a amin
tit că Uniunea Tineretului 
Comunist din România a or

binatul de la Neretva nu va fi 
însă singurul nou obiectiv 
economic de acest gen con
struit în Bosnia și Herțegovi- 
na. în curînd, în partea de est 
a acestei republici va începe 
construcția unui nou combi
nat, proiectat pentru 400 000 
tone alumină și 210 000 tone 
de aluminiu.

CĂILOR FERATE
drum de fier electrificat. Tre
nurile electrice vor asigura 
astfel transportul intre Bel
grad fi oraful Rieka, principa
lul port al țării la Marea A- 
driatică (pe ruta Zagreb— 
Liubliana electrificată mai de 
mult).

Potrivit programului iugo
slav de electrificare a traficu
lui feroviar, pînă la mijlocul 
anului 1972 locomotivele e- 
lectrice vor goni pe circa 
1 600 kilometri cale ferată.

cinci luni ale acestui an, fa
brica a produs circa 1 milion 
metri țesături. Datorită boga
telor colecții de modele de 
care dispune, ea întreține 
strânse legături cu renumite 
case de mode din Franța, Ita
lia, Japonia, S.U.A. și din alte 
țări.

• AUTORITĂȚILE PRO
VINCIEI QUEBEC au reîn
noit oferta de a permite 
autorilor recentelor răpiri 
să părăsească țara în schim
bul punerii în libertate a a- 
tașatului comercial britanic, 
James Cross. Apelurile in
sistente adresate răpitorilor 
in ultimele zile reflectă am
plificarea îngrijorării în le
gătură cu soarta lui Cross : 
de mai bine de o săptămînă 
nu s-a mai primit nici o 
veste din partea atașatului 
comercial.

ganizat in anul trecut „Masa 
Rotundă" de la Snagov, la 
care au participat 71 de or
ganizații de orientări politi
ce din cele mai diferite. 
Lupta, acțiunile, manifestă
rile tinerei generații sînt o 
expresie a dorinței și aspi
rației sale comune de a-și 
uni eforturile pentru a feri 
continentul nostru de un nou 
război. Tineretul se pronun
ță pentru dezvoltarea unor 
relații multilaterale intre 
toate statele europene, pe 
drumul respectării principii
lor independenței și suvera
nității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avan
tajului reciproc. Tînăra ge
nerație militează împotriva 
divizării Europei în grupuri 
opuse, pentru lichidarea 
blocurilor și bazelor militare, 
pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale.

Tovarășul Vasile Nicolcioiu 
a arătat că U.T.C., întregul 
tineret român manifestă o 
largă adeziune la ideea secu
rității europene, acționează 
ferm pentru realizarea aspi
rațiilor de pace și securitate 
ale popoarelor continentului. 
In încheiere, vorbitorul a a- 
dresat un călduros salut ti
neretului Ungariei frățești, 
urindu-i succes tot mai mare 
în edificarea societății socia
liste.

Cuvîntarea reprezentantu
lui român a fost salutată cu 
puternice aplauze._

Cronica Adunării a con
semnat și un eveniment 
consumat într-o galerie de 
artă : deschiderea Expoziției 
de fotografii „Tineretul de 
astăzi". Intilnim și ima
gini cunoscute. Cele reali
zate de colegii noștri — foto
reporterii „Scînteii tinere
tului".

Budapesta, 27 octombrie
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Angelo Miculescii 
primit de 

șahinșahul Iranului
TEHERAN 27. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite: Ministrul ro
mân al agriculturii și silviculturii, 
Angelo Miculescîl, care efectu
ează o vizită în Iran la invitația 
guvernului acestei țări, a avut 
luni o întrevedere cu ministrul 
iranian al reformei agrare și al 
cooperativelor rurale, Abdolazim 
Valian. Cu acest prilej, cei doi 
miniștri au procedat la un 
schimb de informații privind 
preocupările actuale ale guverne
lor român și iranian privind dez
voltarea agriculturii și au anali
zat evoluția relațiilor bilaterale 
de colaborare în acest domeniu.

în cursul zilei de marți, minis
trul român a fost primit de șa- 
hinșahu! Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. Cu acea
stă ocazie, Angelo Miculescu a 
transmis suveranului iranian un 
călduros mesaj de salut din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro- 
minia. Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ma
iestatea sa imperială a transmis 
șefului statului român un călduros 
salut de prietenie, urări de sănă
tate și succese în activitatea de
pusă pentru progresul continuu 
al României.

• LA MINISTERUL AFACE
RILOR EXTERNE al U.R.S.S. 
a avut loc marți ceremonia în- 
minării unor lucrători ai amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Moscova a medaliei ju
biliare in cinstea centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin.

Medalia a fost inminată de 
Nikolai Radionov, locțiitor al 
ministrului afacerildt externe al 
Uniunii Sovietice, care, în nu
mele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., i-a felicitat 
călduros pe cei decorați.

e LEONID BREJNEV, secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit marți la Moscova pe 
Raul Castro Ruz, membru al 
Biroului Politic, al doilea secre
tar al C.C. al P. C. din Cuba, 
locțiitor al primului ministru și 
ministrul forțelor armate revo
luționare.

în cursul întîlnirii au fost 
discutate probleme ale colaboră
rii dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Cuba. S-a făcut, de 
asemenea, un schimb de păreri 
în unele probleme internațio
nale actuale care prezintă inte
res pentru ambele părți.

în aceeași zi, Raul Castro s-a 
înapoiat în patrie.
• GUVERNUL UNIUNII SO

VIETICE a dat publicității o 
declatație în care protestează 
împotriva încălcării la 21 oc-

• IN PREZENȚA PRE
ȘEDINTELUI TANZANIEI, 
Julius Nyerere, și a preșe
dintelui Zambiei, Kenneth 
Kaunda, Ia Dar-Es-Salaani 
au fost inaugurate luni lu
crările de construcție a căii 
ferate care urmează să facă 
legătura între cele două țări, 
lucrări întreprinse cu aju
torul Republicii Populare 
Chineze. La ceremonie au 
participat Fang Yi, conducă
tor al delegației guverna
mentale chineze și președin
te al Comitetului pentru re
lații economice cu străinăta
tea, Kuo Lu, ministru ad
junct al comunicațiilor, pre
cum și alți membri ai dele
gației din R.P. Chineză.

Lungă de 1589 kilometri, 
această cale ferată va asi
gura, conform prevederilor 
inițiale, transportul a peste 
7 milioane tone de mărfuri 
anual, in ambele sensuri.

ACȚIUNI CARE SLUJESC 
INTERESELE PĂCII Șl COI ABORARII

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN AMERICA, PRE
ZENTA LA SESIUNEA JUBILIARĂ A O.N.U., AMPLU COMENTATE

ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Marile cotidiene din Wa
shington și New York consa
cră spații ample vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite și întîlnirii 
sale cu președintele S.U.A., 
Richard Nixon, la Casa Albă, 
Ziarul „EVENING STAR" din 
Washington publică în pagina 
întâi o fotografie pe trei co
loane înfățișînd pe președin
tele Ceaușescu cu soția și pe 
președintele Nixon cu soția 
făcînd, de la balconul Casei 
Albe, semne prietenești publi
cului. Ziarul publică, de ase
menea, o amplă relatare a ce
remoniei primirii ; la Casa 
Albă, precum și a întîlnirii 
care a urmat între cei doi 
conducători de stat. Ziarul re
produce extrase din cuvîntări- 
le rostite de cei doi președinți, 
reliefînd că, în discursul său, 
președintele Ceaușescu a rele
vat că între România și State
le Unite există mari deosebiri, 
dar că acestea nu trebuie să 
diminueze importanța coooe- 
rării dintre ele în domeniile 
economic, științific si cultu
ral.

„WASHINGTON POST" în
serează în pagina întîi la loc 
central, o fotografie pe patru 
coloane înfățișînd momentul 
de la Casa Albă, în care cei 
doi președinți iși string mîini- 
le, precum și o relatare deta
liată a întîlnirii care a avut 
loc cu acest prilej. Ziarul rela
tează că onorurile, cu întregul 
ceremonial, de la primirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
la Casa Albă, lunga întrevede-» 
re dintre cei doi șefi de sfiit 
și dineul oferit de președinte
le Nixon luni seara la Casa 
Albă constituie manifestări 
semnificative pentru dorința 
de adîncire a relațiilor dintre 
cele două națiuni.

Influentul ziar „NEW YORK 
TIMES" publică de asemenea, 
pe pagina întîi o fotografie 
pe patru coloane înfățișînd pe 
cei doi președinți în timpul ce
remoniei primirii la Casa 
Albă. Ziarul publică în conti
nuare un articol al comentato
rului său Tad Szulc intitulat 
„Ceaușescu îl vizitează pe Ni
xon pentru convorbiri asupra 
problemelor mondiale". Auto
rul. care se ocupă în mod de
taliat de principalele momen
te ale vizitei președintelui 
Ceaușescu în timpul sesiunii 
jubiliare a O.N.U., remarcă, 
printre altele, că în timpul în

scurt
tombrie, a frontierei de stat a 
U.R.S.S., în apropiere de Lenin
akan, de către un avion militar 
american, și cere guvernului 
S.U.A. să tragă concluziile ne
cesare din acest caz.

O declarație similară a fost 
adresată guvernului Turciei.

« ATINGIND O VITEZA de 
1 996,8 kilometri pe oră, în tim
pul unui zbor de încercare e- 
fectuat luni, prototipul „Con- 
corde-002“ al avionului super
sonic franco-britanic a fost pe 
punctul de a egala performanța 
obținută în urmă cu cîteva zile 
de perechea sa franceză „Con- 
corde-001 (2 000 km/h).

• AGENȚIA C.T.K. anunță că 
reprezentanți ai organelor com
petente din R. S. Cehoslovacă au 
confirmat existența a patru ca
zuri de îmbolnăviri de holeră în 
localitățile Mihalovce, Gumene 
și Trebizov. Totodată, se anun
ță că în zona localităților men
ționate au fost luate măsuri 
pentru prevenirea extinderii 
bolii.
• UNITĂȚI ALE POLIȚIEI 

și Gărzii naționale din Vene
zuela au ocupat Universitatea 
centrală din capitala țării, Ca
racas. în cercurile guverna
mentale se susține, după cum 
relevă agenția France Presse, 
că această măsură este o con
secință a refuzului conducerii 
universității de a recunoaște 
Consiliul Național al universi
tăților creat după recenta re
formă a învățămîntului supe
rior.
• DUPĂ CE I-A DEZAMĂ

GIT PE TURIȘTI în cursul 
verii, întrucît scotea numai cî
teva dire de fum, Etna, cel mai 
înalt vulcan din Europa, a erupt 
luni cu violență, aruneînd pie
tre la o înălțime de 300 metri. 
Noua erupție s-a produs în așa- 
numitul „crater 1970“, care s-a 
deschis anul acesta între două 
cratere mai vechi, pe panta de 
nord-est a muntelui. Observa
torii au raportat că o mare 
cantitate de lavă începe să se 
scurgă din acest crater de la o 
altitudine de 3 370 metri. Nu a 
fost dată nici o alarmă, lava 
avînd de parcurs încă mulți 
kilometri înainte de a ajunge 
la cele mai apropiate cîmpuri 
cultivate sau locuințe.

• LA LONDRA au început
marți convorbirile dintre mi

tîlnirii de la Casa Albă „dis
cuțiile între cei doi președinți 
au depășit cu treizeci de minu
te timpul prevăzut". Sînt evo
cate problemele care au făcut 
obiectul discuțiilor dintre cei 
doi șefi de stat, făcîndu-se tot
odată, aprecieri asupra poziției 
țării noastre față de si
tuația din Orientul Apropiat și 
cea din Peninsula Indochineză. 
în continuare, autorul se refe
ră la stadiul actual al relații
lor comerciale dintre Statele 
Unite și România, evaluînd 
perspectivele lor de dezvol
tare. _

Vizita în S.U.A., prezența și 
activitatea, președintelui Con
siliului de Stat al României 
la sesiunea jubiliară a Orga
nizației Națiunilor Unite con
tinuă să facă obiectul unor 
comentarii și informații și în 
presa altor țări. r

Ziarele iugoslave informea
ză pe larg despre primirea 
oficială făcută la Casa Albă 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu de către președin
tele S.U.A., Richard Nixon. 
„BORBA" publică o relatare 
a întrevederilor, relevînd că 
președintele S.U.A. și preșe
dintele' Consiliului de Stat al 
României „ău căzut de acord 
asupra necesității îmbunătă
țirii relațiilor economice și 
comerciale dintre S.U.A. și 
România. Au fost trecute în 
revistă relațiile Est-Vest, si
tuația din Orientul Mijlociu, 
Indochina".

Relatări despre vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Washington au fost difuza
te luni în jurnalele de seară 
ale posturilor de radio și tele
viziune.

Despre întrevederea dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Nixon infor
mează ziarele bulgare „TRUD", 
„NARODNA ARMIA", „KOO- 
PERATIVNO SELO“ și altele.

Cotidienele „NEUES DEUT
SCHLAND", „BERLINER ZEI- 
TUNG“ și „JUNGE WELT" 
din R. D. Germană informează 
despre întrevederea ce a avut 
loc la Washington între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. 
și președintele S.U.A., Richard 
Nixon.

Relatînd amplu despre vizi
ta la Washington a președin
telui Consiliului de Stat, ziarul 
italian „L’UNITA" scrie : Con
ducătorul român a declarat că 

nistrul afacerilor externe en
glez, Alec Douglas-Home, și mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, care 
se află in vizită oficială in 
Marea Britanic. în timpul întîl
nirii au fost abordate o serie 
de probleme internaționale, 
precum și probleme ale relații
lor bilaterale anglo-sovietice.

• IN ZILELE DE 28 și 30 OC
TOMBRIE, în Uniunea Sovietică 
se va efectua lansarea unor ra
chete purtătoare intr-o zonă a 
Oceanului Pacific, cuprinsă de 
un perimetru circular cu raza de 
80 mile și avind centrul situat 
la 33 grade 00 minute latitudine 
nordică și 173 grade 30 minute 
longitudine estică.

Agenția TASS a fost însărci
nată cu acest prilej să adreseze 
guvernelor altor țări, care folo
sesc căile navale sau aeriene din 
Oceanul Pacific, rugămintea de 
a da indicații organelor cores
punzătoare, ca în vederea asi
gurării securității, navele și a- 
vioanele să nu pătrundă în zona 
respectivă zilnic între orele 12,00 
și 24,00 ora locală.

Conferința de presă 
a președintelui Makarios

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ținută 
la Națiunile Unite, președintele 
Ciprului, Makarios, a declarat că 
țara sa menține în prezent relații 
bune cu toate statele. Referin- 
du-se la situația din Cipru, el a 
spus că problema cipriotă „tre
buie rezolvată prin mijloace paș
nice și la masa negocierilor. Fo
losirea forței nu poate rezolva 
nici o problemă, ci creează doar 
probleme mai grave decît cele pe 
care intenționează să le rezolve, 
a continuat el. Am făcut tot ce 
ne-a stat în putință pentru a do
vedi bunăvoința noastră în ve
derea asigurării unei soluții paș
nice pe baza creării unui stat 
unitar, independent și suveran. 
Nu putem preconiza aranjamente 
privind divizarea insulei".

Arhiepiscopul Makarios a de
clarat că nu poate prevedea ter
menul cînd va fi posibil ca forța 

cele două țări, în ciuda dife
rențelor existente între siste
mele lor, pot să colaboreze în 
domeniile economic, științific 
și cultural, contribuind astfel 
ia rezolvarea problemelor 
internaționale. Președintele 
Ceaușescu — relevă în conti
nuare ziarul — și-a exprimat 
speranța că întrevederile în 
capitala S.U.A. vor continua să 
favorizeze dezvoltarea relații
lor între cele două țări și să 
sprijine cauza păcii.

La rindul său, ziarul „COR- 
RIERE DELLA SERA", într-o 
corespondență specială din 
Washington, relevă că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea contribu
ției în spiritul prieteniei între 
popoare, la soluționarea pro
blemelor care frămîntă lumea 
contemporană.

Ziarul britanic „TIMES" pu
blică relatări despre întîlnirea 
președinților României și Sta
telor Unite, ca și despre obiec
tivele vizitate de președintele 
Consiliului de Stat în călăto
ria sa prin S.U.A. Cotidianul 
„FINANCIAL TIMES" scoate 
in evidență primirea cordială 
făcută .președintelui Ceaușescu 
și relevă faiptul că aceasta este 
prima vizită întreprinsă în 
Statele Unite de un șef de stat 
român.

Ziarul finlandez de limbă 
suedeză „HUFVNDSTADS- 
BLADET" a publicat un edi
torial în care se arată, între 
altele, că șeful statului român 
a subliniat în cuvîntarea sa la 
O.N.U. necesitatea sprijinirii 
cu toate forțele a luptei pen
tru crearea unor noi state na
ționale independente și nece
sitatea întăririi independenței 
acestora. De asemenea. este 
relevat acel paragraf din cu- 
vîntare în care se subliniază 
că națiunea și statul vor con
tinua să joace, încă pentru 
mult timp, un rol important în 
dezvoltarea umanității. Ziarul 
arată că. în Cuvîntarea sa șeful 
statului român a reafirmat 
ideea conform căreia în pre
zent există o lume în care fie
care popor trebuie să hotă
rască asupra propriului său 
destin, în care fiecare trebuie 
să decidă asupra propriului 
viitor, c lume în care fiecare 
popor trebuie să trăiască în 
cooperare cu alte popoare. Din 
această cauză, trebuie să se 
pună capăt politicii de amestec 
în afacerile interne ale altor 
state.

Declarația M.A.E. 
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 27 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicită
ții o declarație în legătură cu 
examinarea la sesiunea a XXV-a 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
proiectului de rezoluție propus 
de țările socialiste și o serie de 
țări din Asia și Africa, cu 
privire la participarea necondițio
nată a reprezentanților R.P.D. 
Coreene la discutarea problemei 
coreene la Națiunile Unite.

Guvernul Republicii Populare 
Democrate Coreene, se spune în 
declarație, a insistat întotdeauna 
ca reprezentanții săi să participe 
nemijlocit, ca parte direct intere
sată, la discutarea problemei co
reene, ceea ce corespunde în în
tregime Cartei O.N.U. Guvernul 
R.P.D. Coreene nu va recunoaște 
niciodată și va declara ca neva
labile orice rezoluții adoptate fără 
participarea și consimțămîntul 
reprezentanților săi și îndreptate 
împotriva intereselor poporului 
coreean.

O.N.U. de menținere a păcii în 
Cipru să fie retrasă. „Acum, însă, 
situția este calmă — a spus el 
— și dacă secretarul general al 
O.N.U. va hotărî reducerea efec
tivului acestei forțe, nu voi avea 
nimic de obiectat. Orice retrage
re trebuie efectuată în etape și 
pînă la urmă în Cipru va trebui 
să staționeze un grup foarte mic 
cu misiune de observator, pînă 
cînd se va găsi o soluție".

Arătînd că tratativele de pînă 
acum între reprezentanții comu
nităților greacă și turcă nu au 
înregistrat un progres satisfăcă
tor, șeful statului cipriot și-a ex
primat speranța că se va putea 
totuși găsi o soluție pașnică. 
„Problema Ciprului, a spus el, va 
putea fi rezolvată dacă nu va 
exista un amestec din afară. Po
porul din Cipru este principalul 
interesat și preocupat de solu
ționarea problemelor sale".
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