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ADUNĂRI GENERALE ALE
SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

ANALIZE PROFUNDE -
H0TĂRÎRI CHIBZUITE

ln unitățile economice de stat, în coo
perativele agricole de producție, meșteșu
gărești și de consum se desfășoară adu
nările generale ale salariaților. Prin carac
terul lor profund democratic ele oferă 
drul unei ample confruntări de păreri 
muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, 
tuturor salariaților, în direcția ridicării 
cienței activității economice a unității

ca- 
ale 
ale 
efi- 
lor,

I

stabilirii soluțiilor optime pentru punerea 
în valoare a rezervelor interne, a eforturi
lor și energiilor creatoare ale fiecăruia 
dintre membrii colectivului. în această 
ambianță, salariații — tineri și vîrst- 
nici — sînt chemați să facă o temei
nică analiză a activității desfășurate pen
tru îndeplinirea planului pe anul 1970 și

să dezbată sarcinile de plan pe anul 1971, 
să stabilească măsurile cele mai potrivite 
pentru realizarea lor. în ziarul nostru de 
azi am consemnat aspecte de la primele 
adunări ale salariaților din secțiile vnor 
cunoscute întreprinderi industriale propu- 
nîndu-ne ca și în continuare să rezervăm 
spațiul cuvenit acestor preocupări majore 
ale colectivelor de salariați.
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IUZINA „VULCAN" — 

SECȚIA TURNĂTORII
UZINA DE SÎRMĂ Șl PRODUSE 

DE SÎRMĂ BUZĂU I
• Să fie îmbunătățită munca 

salariaților din compartimentul 
de aprovizionare-desfacere, co
respunzător noilor exigențe de 
concepere a activității economice

• Mai multă suplețe în ac
țiunea de aprovizionare a locu
rilor de muncă

• 200 de tineri — jumătate 
din efectivul salariaților din 
secție — invitați ln sala cursu
rilor de calificare

DESPRE EXAMENE
CU 72 DE ORE

ÎNAINTEA SESIUNII
— Tovarășe prorector, ce con

siderați că are distinct sesiunea 
de examene care începe miine 
față de sesiunile precedente ?

— Pot afirma că prima sesiu
ne a acestui an universitar are în 
p.us față de sesiunile preceden
te o stabilitate mai mare a ca
drului în care se va desfășura, a 
numărului de obligații regula
mentare. în momentul de față, 
asistăm la o atmosferă de in
tensă pregătire din partea stu
denților ; în același timp, cadre
le didactice din toate facultăți-

O RECLAMĂ
ONORATĂ

DOAR PE
JUMĂTATE

Voi reda pentru început, cîte- 
va dialoguri pe care le-am susți
nut în diverse orașe ale țării.

La Craiova. în restaurantul 
Pescarul".
Rep. : Serviți meniuri pentru 

elevi ?
Ospătarul : Ce-i aia ?
La Timișoara. în restaurantul 

pensiune „Bega" :
Rep. : Serviți meniuri pentru 

elevi 7
Gheorghe Bosînceanu. respon

sabilul unității : Da. Sintem sin
gura unitate din Timișoara care 
oferă acest gen de servicii.

Rep. : Cîți abonați aveți 7

Atmosfera deschisă de lucru, 
de dezbateri, se statornicise în 
sala de festivități a secției, de 
la bun început. Adunarea a de
butat prin referatul asupra acti
vității colectivului pe anul tre
cut, activitate materializată în 
îndeplinirea și depășirea tutu
ror indicatorilor de plan și a 
sarcinilor ce-i revin în acest an. 
Un referat amplu, bogat ilus
trat cu date șl fapte, străbătut 
de la un capăt la altul de răs
punderea pentru îmbunătățirea 
activității de producție a sec
ției, de ridicare a eficienței 
sale economice.

Au fost expuse, apoi, măsu
rile tehnico-organizatorice me
nite să asigure îndeplinirea sar-

K. LAL

(Continuare în pag. a V-a)

Convorbire cu prof, ing 
ION STĂNCULESCU 

prorector al Institutului 
de construcții — București

le, împreună cu rectoratul, s-au 
străduit să asigure o distribuție 
cît mai rațională a examenelor 
pentru evitarea suprasolicitărilor 
— frecvente în anii precedenți 
•— la care erau supuși studenții 
pe parcursul celui de-al doilea

G.B. : în medie 60, plus 20—30 
de elevi care mănincă Ia noi 
fără abonament.

La Constanța, în restaurantul 
'„Zori de zi".

Rep. ■ Meniuri pentru elevi 
serviți ?

Ospătarul 1 Nu. Nu cred că ar 
fi rentabil.

Rep. : Pentru cine 7 Pentru 
elevi sau pentru ospătari 7

Ospătarul : ? I ?

O. NEGRU

(Continuare în pag. a ll-a)

• „De ce să reparăm electro
motoarele la Cimpina cind a- 
ceastă operație o putem face 
mult mai avantajos la noi“ 

• „Ucenicii de azi sint munci
torii de miine. Cum ii pregătim 
așa-i avem !“

Și totuși... examen pentru anul V la Facultatea de contabilitate 
a Academiei dd Studii Economice din București

(Continuare în pag. a V-a)

(Agerpres)

ISTORIEI
de DAN ZAMFIRESCU

Cît costă apa în agricultură

o fiică tristă !

ST b ȚA • ST b ȚA
Convorbire realizată de

CALIN STĂNCULESCU

I

La 19 ani o maestră a sportului și-a încheiat cariera sportivă ?

ECOUL

președintele
Consiliului

La 31 decembrie 1970 secția 
trăgătorie de oțel moale din ca
drul Uzinei de sîrmă și pro
duse din sîrmă din Buzău ra
porta obținerea unei producții 
suplimentare de 1 760 tone sîr
mă trasă, realizările cantitative 
avînd corespondențe Ia fel de 
semnificative în ce privește la
tura calitativă a activității eco- 

semestru. Prin sondajele făcute, 
am observat un nivel bun de pre
gătire și așteptăm ca sesiunea să 
confirme acest lucru în ansam
blul rezultatelor ei. încheierea 
obligațiilor de proiect, a lucră
rilor cu caracter aplicativ a a- 
vut loc cu o săptămînă înainte 
de sesiune, ,fapt care a facilitat 
în mare măsură demarajul pre
gătirii integrale pentru examene.

— Cum sînt privite examene
le parțiale ? Așteptați o partici
pare largă a studenților la a- 
ceastă semi-sesiune ?

— Pînă acum examenele par- 
nu au dat rezultatele scon- 
Cred că, în mare parte, din 
studenților; aceștia nu au

țiale 
tate. 
vina

(Continuare în pag. a V-a)
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0 poveste... adevărată 
despre o mamă 

orgolioasă și
Gimnastica modernă, sport a 

Cărui vîrstă nu depășește, la noi, 
câțiva ani, este din ce în ce mai 
agreată de public. Înregistrând, 
mai ales în ultimii doi ani, succe
se de prestigiu pe plan interna
țional, „sora mai mică a gimnas
ticii sportive" a început să ne 

.obișnuiască cu rapida sa ascen- 
'siune în configurația sportului 
românesc, lucru care, firesc, ne 

nomice desfășurată aici : pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
3,5 tone pe salariat iar prin 
gospodărirea cu mai multă chib
zuință a metalului s-au econo
misit aproape 160 torte me
tal. O precizare : Uzina de sîr
mă și produse din sîrmă din 
Buzău a intrat în funcțiune în 
urmă cu patru ani. în 1969 i 
s-a decernat steagul de între
prindere fruntașă pe ramură. 
Adăugind acest ultim element, 
avem conturată exact imaginea 
unui colectiv a cărui maturitate 
de gîndire și acțiune se impune 
atenției. Ne-am convins o dată 
mai mult de acest adevăr la 
adunarea salariaților secției tră- 
gâtorie de oțel moale, adiinare 
de analiză a activității desfă-

GH. GHIDRIGAN

cabucură. Și pentru că dorim 
ascensiunea să continue tot mai 
viguros, nu putem fi de acord cu 
situații de genul celei pe care o 
vom prezenta în rîndurile ce 
urmează.

In martie 1970, printre cele cî
teva gimnaste distinse de federa
ția de specialitate cu titlul de 
maestre ale sportului, se găsea și 
Ileana Nicolae-Niculescu (Univer-
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• Statul a investit IN ECONOMIA JUDEȚULUI DOU 
APROAPE 12 MILIARDE LEI.

• Au fost puse în funcțiune 63 OBIECTIVE INDUSTRIALE 
dintre care amintim : Centrala electrică de termoficare, 9 
fabrici la Combinatul chimic, Uzina mecanică de material 
rulant, Fabrica de transformatoare de forță, Fabrica de con
fecții, Fabrica de pline, Fabrica de conserve, Fabrica de 
produse lactate, Fabrica de bere ; s-a dat în folosință con
ducta de aduețiune pentru alimentarea cu apă a orașului 
Craiova ; au cunoscut o amplă dezvoltare capacitățile de 
producție de la Uzinele „Electroputere" ; întreprinderea de

Erefabricate din beton, Uzina de mașini agricole „7 Noiem- 
rie" ș.a.
« RITMUL DE CREȘTERE ECONOMICA în acești ani este

de 20 LA SUTA, valoarea producției industriale fiind în 
1970 cu 2,5 ori mai mare decît cea realizată în 1965.

• ÎN AGRICULTURA s-au investit 3,7 MILIARDE LEI. S-au 
construit Complexul porcin de la Băilești, Avicola Craiova, 
Complexul de sere Almăj ; s-au amenajat pentru irigații 
48 500 hectare ți s-au desecaf, prin îndiguiri, 24 000 hectare ; 
unitățile agricole au fost dotate cu 1 500 de tractoare, 1 200 
combine și alte mașini agricole.

Dezvoltarea vertiginoasă a forțelor de producție, a des
chis largi perspective pentru întreaga populație a județului. 
Tn numărul de uzi prezentăm cîteva din condițiile create 
pentru afirmarea tineretului în muncă, la învățătură, pen
tru continua ridicare a nivelului său de cultură, de viață, 
în general.

Foto: EMIL COJOCARU

de Miniștri»

sitatea București), cea mai tînără 
dintre ele, care la acea dată nu 
împlinise încă 19 ani, fiind elevă 
în clasa a Xll-a la Școala de co
regrafie, anunțîndu-se cea mai 
mare speranță a gimnasticii mo
derne românești. Dar... Din pă
cate a apărut și un dar, el însem- 
nînd dispariția subită a sportivei 
din activitatea competițională. 

Să lăsăm, însă, faptele să vor
bească...

Absolvind Școala de coregrafie, 
Ileana Nicolae dorea să devină 
studentă la I.A.T.C., așa îneît 
și-a anunțat antrenoarea (prof. 
Viorica Moceani), că va absenta

HORIA ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, joi după- 
amiazâ, la Palatul Consiliului 
de Miniștri, pe secretarul ge
neral al Ministerului Afaceri
lor Externe al Franței, Hervâ 
Alphand, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cor
dialitate, a participat George 

I

Sîntem un popor căruia i-a repugnat megalomania națio
nalistă, șj ne place să ne recunoaștem mai degrabă în tipul 
creat de Camil Petrescu în Mitică Popescu : preferăm să ne 
estompăm meritele cu pudoare, decît să !e proclamăm urbi 
et orbi. Dar în zilele noastre, cînd popoarele și savanții de 
pretutindeni devin tot mai preocupați a face inventarul 
bunurilor umane acumulate, și al posibilităților și virtuali- 
tăților intelectuale ale omenirii, un popor și o cultură de
vin datoare față de umanitate să-și cunoască avutul, să știe 
ce au fost, ce au făcut și ce pot fi. Pentru ele, și pentru 
comunitatea mondială a națiunilor în care trăiesc. A ne 
preocupa și a vorbi despre locul și rolul nostru în trecutul 
acestui continent nu este, de aceea, un act de trufie, ci 
luare de cunoștință de capitalul pe care-l putem vărsa în 
tezaurul comun al valorilor universale. Și pe măsură ce ne 
adîncim în meditația asupra trecutului nostru, încercînd să 
o sprijinim pe izvoare și documente, în măsura în care re
curgem, spre a dobîndi perspectiva la cărțile contemporane 
evenimentelor, în măsura în care vom putea să știm, de la 
istoricii noștri, cum s-au oglindit românii în conștiința lumii 
în diferite epoci, vom constata cu surprindere, cu uluire 
uneori, cît de mult am fost prezenți în tot ceea ce s-a în- 
tîmplat în aria geografică în care ne-am desfășurat acțiu
nea, cît de departe au bătut ecourile celor ce se întîmplau 
la gurile Dunării, cite pagini sînt rezervate evenimentelor 
istoriei noastre de istoriile universale ale secolelor al 
XVI-lea sau al. XVII-lea, cîtă hîrtie, în sfîrșit a consumat 
Europa cultă spre a consemna istoria acestui popor în 
veacurile trecute.

Trebuie să părăsim secreta idolatrie față de cărțile de 
știință în care istoria universală, scrisă totuși de oameni, 
adică de membri ai unor colectivități, purtători ai unor in
terese clare sau străvezii, este regizată astfel îneît noi să
fim dacă nu excluși, atunci puși în umbră. Puși în umbră, 
uneori cu voință, alteori doar din ignoranța celui în cauză. 
Trăim o epocă în care schemele consacrate se desfac, și 
omenirea își caută o imagine mai complexă și mai încă
pătoare despre ea însăși. Trebuie să facem astfel ca în 
această nouă imagine să apărem așa cum am fost în rea
litate.
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Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor extern^.

A fost prezent Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței ia Bucu
rești.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dez
voltarea relațiilor româno- 
franceze, precum și aspecte 
ale situației internaționale ac
tuale.
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INIȚIATIVE

„COLOANA 
TINEREȚII"

în oomplexul acțiunilor prin 
care tineretul brașovean întîmpi- 
nă Congresul al IX-lea al U.T.C. 
și aniversarea semicentenarului 
oreării Partidului Comunist Ro
mân, Comitetul municipal Brașov 
al U.T.C. a organizat pentru 
sfîrșitul aoestei luni și înoeputul 
lunii februarie excursii pentru 
2 000 de tineri la Muzeul memo
rial Doftana și în București, la 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării democratice 
și revoluționare din România. Pe 
acest itinerar, în fiecare dumini
că dimineața pornește o coloană 
de cite 7 autocare, iar la jumă
tatea lunii februarie va pomi un 
tren special de 800 locuri.

ION TRONAC

INDUSTRIALE

CÎT VALOREAZĂ 
„C-4"

în fiecare an, în procesul de 
piroliză a benzinei se obțin la 
marile combinate petrochimice 
din țara noastră mii de tone de 
amestecuri gazoase reziduale. 
Pînă în prezent ele erau fie arse, 
fie valorificate într-un mod in
ferior. Un grup de tineri cer
cetători de la Centrul de chi
mie organică din București stu
diază în prezent posibilitatea 
valorificării așa-numitei frac
țiuni „C-4" — amestecuri ga
zoase de hidrocarburi cu patru 
atomi de carbon. Tinerii spe
cialiști intenționează să realize
ze din aceste „deșeuri" materii 
prime extrem de prețioase pen
tru fabricarea maselor plastice și 
a cauciucului. Cercetările lor 
formează obiectul unui contract 
cu Combinatul petrochimic din 
Pitești și urmează să fie aplicate 
la marile combinate petrochimi
ce din tară. După cum ne rela
tau specialiști din conducerea 
centrului, rezultatele obținute 
pînă în prezent sînt promiță
toare.

tualitățâ ilustrînd momente 
din viața și activitatea lui Le 
nin.

• Un film dintre cele szx ■ 
tite (după o anchetă interna
țională) ca făcînd parte Bin 
primele 50 de producții ale is
toriei filmului care au obținut 
cele mai mari succese la pu
blic : este vorba de „Romeo 
și Julieta" producție anglo-ita- 
îiană în regia lui Franco Zef
firelli. Un alt amănunt: în ro
lurile principale au fost distri
buiri doi adolescenți, Olivia 
Husse și Leonard Whiting, 
ceea ce face ea pentru prima 
dată celebrele personaje sha
kespeariene să fie interpretate 
pe ecran de actori de vîrsta 
personajelor.

• Jean Gabin reapare ală
turi de Alain Delon și Lino 
Ventura intr-un film polițist 
regizat
„Clanul sicilienilor", iar Vitto
rio de Sica și Alberto Sordi în 
comedia „Un italian în Ameri
ca", film regizat de... Alberto 
Sordi.

• Dintre filmele lunii mai 
putem aminti westernul „Bă
ieți buni, băieți răi" în care a- 
pare, în rolul principal, cu
noscutul actor Robert Mit
chum, protagonistul neuitatu
lui western „EI Dorado"; sati
ra politică la adresa nazismu
lui : „Incineratorul", producție 
a studioului cehoslovac cu Ru
dolf Hrusinsky, cunoscutul in
terpret cinematografic al 
„Bravului soldat Svejk"; un 
film bulgar al regizorului Vîlo 
Radev — autorul filmelor 
„Hoțul de piersici* și „Țar și 
general" — „îngeri negri", film 
despre acțiunea antifascistă a 
unei organizații de tineret. Fil
mul a fost distins la Festiva
lul internațional de la Karlo- 
Vivary 1970 cu Premiul II.

• Studiourile de televiziune 
din R. D. Germană ne prezin
tă un film de anticipație știin
țifică pe un subiect cu acțiune 
polițistă : „Ora scorpionului", 
iar cineaștii din R.P.D. Co
reeană filmul de aventuri 
„Ochii ageri". De asemenea 
vor mai rula filmul sovietic 
„Triplă verificare", „Strada lă
turalnică", o producție a stu
diourilor maghiare și filmul 
japonez „Ultimul samurai".

P. J.

PREMIERE

ECRANUL LUNII 
FEBRUARIE

a anului 
cinema- 
în două

Cea de-a doua lună 
prilejuiește premiera 
tografică a filmului 
serii „Mihai Viteazul" realizat 
de Sergiu Nicolaescu după un 
scenariu de Titus Popovici. Se
ria I se va numi „Călugăre- 
ni“ iar seria a doua „Unirea", 
în rolurile principale apar ac
torii : Amza Pelea (Mihai Vi
teazul). Florin Piersic (Preda 
Buzescu), Sepțimiu Sever 
(Radu Buzescu), Tlarion Cioba- 
nu (Stroie Buzescu), Mircea 
Albulescu (Popa Stoica), Ion 
Besoiu (Sigismund Bathory). 
Imaginea filmului aparține o- 
peratorului George Cornea iar 
muzica lui Tiberiu Olah.

• Inspirat din biografia 
Alexandrei Kollontai, prima 
femeie-ambasador din istorie, 
filmul „Ambasador al Uniunii 
Sovietice" are in rolul princi
pal pe cunoscuta actriță Iulia 
Borisova. Demn de amintit: 
în acest film au fost montate 
și secvențe din jurnale de ac-

iz

I. VOICU

I. VOICU

Peste cîteva zile apare
nr. 1 al revistei

LENINIST"

cu o 
mari Ia 
a unui 
stare să 

indife-

de o hartă a

• ACAROFAGII. Aceasta este 
denumirea unor păianjeni, foar
te lacomi și maci consumatori ai 
unor confrați, așa numiții „pă
ianjeni roșii'1. Aceștia din urmă

fără eforturi

„TÎNĂRUL

tul că studiul circuitelor a- 
cestor instalații este practic im
posibil datorită dispunerii lor in 
vagonul de călători. Totodată, 
pe panourile luminoschemelor 
se pot simula deranjamente și a- 
varii ale instalațiilor, a căror im
plicații sînt văzute prin aprin
deri și stingeri de becuri colo
rate. CURAJ

de Henri Verneuil:

A APĂRUT

LUPTA DE CLASA 
nr. 1, ianuarie 1971

DIN SUMAR :

• DUMITRU NICULESCU : 
Cincinalul calității ; • GH. 
MATEI : Semnificația luptelor 
muncitorești din ianuarie-fe- 
bruarie 1933, organizate și con
duse de Partidul Comunist Ro
mân ; e OLIVIA CLATICI : 
Democrația socialistă și pu
terea de stat.

o Centralism și democrație 
în conducerea economiei
• Probleme actuale ale cer

cetării în domeniul altei româ
nești

LUMINOSCHEME
De curînd, la Uzina Automa

tica din Capitală s-uu executat 
două luminoscheme pentru in
stalația de încălzire (cu abur și 
electrică) a vagoanelor C.F.R. și 
două luminoscheme pentru insta
lația de iluminat a acelorași va
goane. Este vorba de primul 
material didactic de acest fel pro
iectat în țara noastră și desti
nat pregătirii elevilor de la 
Grupul școlar C.F.R.. București 
și electricienilor din cadrul școlii 
personalului de la revizia de 
vagoane București Grivița.

Utilitatea aparatelor constă în

VINERI 29 IANUARIE 1971

HARTĂ 
INTEROGATIVĂ

La Centrul de antrenament 
și perfecționare a personalului 
din aeronautica civilă din Bucu
rești s-a realizat o hartă intero
gativă electrificată, destinată ve
rificării cunoștințelor de geogra
fie. Prin originalitatea și utili
tatea ei, harta ar putea fi folo
sită de către orice școală din 
țară și realizată 
deosebite.

Este vorba 
României, desenată pe placaj. în 
dreptul fiecărei localități — a 
cărei denumire nu este scrisă — 
a fost dispus un șurub legat 
printr-un conductor la un becu- 
leț de lanternă. De la tabloul 
cu localitățile se cere — prin a- 
păsarea pe un buton — o anu
mită localitate. Numai contactul 
corect între indicator și șurubul 
plasat în dreptul localității res
pective aprinde beculețul, semn 
că localitatea a fost indicată 
exact."

FIECARE ȚIGARĂ VĂ 
SCURTEAZĂ VIATA CU 
10 MINUTE

Cîteva oercetări publicate re
cent aduc date noi în sprijinul 
nefumătorilor. Dr. Maud Cousin 
afirmă că un nefumător care stă 
într-o cameră în care se consumă 
permanent țigarete, absoarbe, 
prin fumul inhalat, nicotină și 
substanțe nocive echivalente cu 
trei țigări. Și aoeasta într-o oră ! 
O ședință prelungită sau o zi de 
lucru într-o cameră cu fumători 
echivalează pentru el cu oonsu- 
marea unui pachet întreg. Așa
dar, dacă vreți să fumați, vă pri
vește. dar... nu-i otrăviți și pe 
ceilalți- Interesantă și comunica
rea unui grup de cercetători a- 
mericani ■ bazați pe studii siste
matice ce au cuprins cîteva sute 
de persoane ei susțin că fumatul 
provoacă la bărbați o diminuare 
puternică a virilității. Se pare că 
este efectul intoxicării cu nico
tină.

Citeam, în „România lite
ră" de ieri, o cronică 

sportivă semnată de Fănuș 
Neagu, intitulată poetic „în 
preajmă de-ntîi februarie", 
de fapt o pseudo-cronică de 
tipul celor cu care scriitorul, 
prezent adesea în tribune, 
ne-a obișnuit de multă vre
me prin logica după care și 
dacă ninge la Cluj (ori nu 
ninge I) sigur antrenorul na
ționalei de fotbal aste... de 
vină. La aceste cronici zgo
motoase, devenite pentru au
tor fapt comun, Fănuș Nea
gu adaugă, de data aceasta, 
un element nou : își declară 
cu voce tare „curajul civic".

Trebuie să spunem că ne~ă 
impresionat profund această 
declarație I Am descoperit, 
în fine, după cum vrea să ne 
asigure singur, un luptător, 
unul dintre aceia care nu se 
tem „nici o clipă, măcar"... 
Fănuș Neagu a găsit și un 
prilej de luptă: de două săp- 
tămîni se războiește cu... 
„Săniuța de Argint". Ar fi 
bine și așa dacă, fie și în ca
zul acestui preopinent ales 
de el pentru arenă, curajul 
său s-ar baza pe adevăr. 
Curajul lui Fănuș Neagu se 
sprijină și el pe ceva, nu plu
tește doar pe aburi (știm noi 
ce fel I), k
plin pe o flagrantă lipsă de 
informare, pe neadevăr, 
cînd te folosești într-o luptă 
de arma dezinformării (cu, 
sau fără bunăștiință), lucru
rile pot fi luate de-a dreptul 
în favoarea ta, răutatea și 
dorința de intrigă pot să se 
reverse !

Ce este, de fapt, „Săniuța 
de argint" ? O competiție 
pentru copii și școlari, care 
urmărește să dezvolte gus
tul pentru mișcarea în aer 
liber, folosind o pistă care se 
numește pur și simplu der- 
deluș. Un concurs de ama
tori, care oricîte slăbiciuni 
ar mai avea, nici nu a pre
tins, nici nu poate să se 
porteze la concursuri de 
lie internațională, cum 
fi campionatul european 
săniuțe, care este o compe- 
tiție de mare anvergură, des- 
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se sprijină din
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fășurată pe piste special 
menajate cu participarea 
nor sportivi care s-au pregă
tit în condiții adecvate.

Este, deci, ușor de înțeles 
că, între acțiunea organizată 
de U.T.C. și campionatele a- 
mintite nu poate exista de
cît cel 
denie 
copiilor și sania folosită 
sportivii de performanță, de 
a căror pregătire, selecționare 
și înscriere la concursurile in
ternaționale nu se 
U.T.C.-ul ci altcineva, 
zinformat și răuvoitor 
acesta este termenul exact), 
Fănuș Neagu se face că nu 
cunoaște aceste amănunte și 
în termeni de o vulgaritate 
devenită „stil" în cronicile 
lui sportive, varsă venin pe 
nări, cum am spus, potrivit 
unei logici și ungi morale 
pe care i le cunoaștem prea 
bine.

Dar, faptul acesta nu ne 
mai miră. Ceea ce ne sur
prinde este că o revistă ono
rabilă. „România literară", 
face loc în paginile sale, în 
general scrise cu seriozitate 
și luciditate, unor asemenea 
însăilări pripite, produse ale 
unui autor care se luptă ade
sea, cum se vede, de pe po
ziția băiatului care n-a co- 
borît încă din vîrful gardu
lui care împrejmuiește arena 
sportivă, și care fluieră la 
orice mișcare, neînțelegînd, 
de departe, ori nevrînd să 
înțeleagă nimic.

în ceea ce ne privește, 
credem că maniera de a 
concepe astfel îndatoririle 
publicistului nu face să 
crească prestigiul, ținuta pu
blicației care le suportă, ci 
dimpotrivă. Admiterea ne
controlată a unor afirmații 
nefondate și care pot crea im
presia de curaj civic, înveni- 
nînd de fapt atmosfera, nu 
poate fi o soluție de creș
tere a tirajului ! Pretindem 
ca presa noastră, făcînd 
operă de informare corectă, 
să aibă urbanitatea de a nu 
permite unor oameni lipsiți 
de etică să dea lecții.

mult legătura de ru- 
exislentă între sania

de

ocupă 
De- 
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Această „gură de ral' a teatru
lui tînăr, cum il denumea cineva 
pe cel din Piatra Neamț, rămine 
un loc unde se joacă — adică se 
muncește. — cu mare poftă și e- 
gal de mare încredere în reușită. 
Iar . starea de spirit dominantă 
aici, nealterată de plictiseală ori 
blazare este o condiție ideală, 
care atrage regizori reputați. gata 
totdeauna să dirijeze talentul du
blat de elan. Și. bineînțeles, de 
receptivitate. Toamna aceasta, 
doi dintre asemenea regizori au 
realizat la Piatra Neamț spec
tacolele pe care Teatrul Tinere
tului le-a jucat la București în 
fata celui mai numeros public 
prezent vreodată la un turneu.

Prima seară, basmul lui Ion 
Creangă „Harap Alb", în versi
unea scenică și regizorală a pro
fesoarei Zoe Anghcl Stanca, a 
consemnat cert unul dintre ma
rile succese ale actualei stagi
uni. Toți autorii teatrului, con
duși admirabil ca mișcare de 
Gh. Căciuleanu. costumați mai 
mult decît amuzant de Diana 
Ioan, au desfășurat prin inter
mediul scenografiei excelente — 
Vladimir Popov — si. desigur 
în primul rînd al regiei de mare 
inspirație, un joc de-a dreptul 
îneîntător. Spectatorii bucureș- 
teni au fost martorii acestui spec
tacol scinteietor de neobosită 
fantezie si umor ; verva spiri
tuală colectivă do ne scenă a 
făcut sala să participe 
voie bună de zile 
transpunerea scenică 
basm românesc. în 
farmece orice public.
rent de vîrstăi Dar cum ziarul 
nostru a consemnat într-o cro
nică specială premiera la sediu 
a acestui spectacol, ne vom re
feri mai ales la a doua reprezen
tație. care a atras numărul re
cord al spectatorilor, curioși să 
asiste la o comedie regizată de 
Radu Penciulescu.

Comedia se cheamă „Balul 
hoților", e scrisă de Anouilh a- 
cum aproape 40 de ani și cata
logată de el printre „piesele

TEATRUL TINERETULUI 
DIN PIATRA NEAMȚ 

LA BUCUREȘTI»
de laborioasă cerută de regia 
spectacolului „Regele Lear“. re
gizorul a vrut să-și acorde un 
intermezzo amuzant, ocupîn- 
du-se în treacăt de montarea a- 
cestei comedii. Dar în mod evi
dent numai în treacăt, fiindcă 
aportul său nu poartă aici pe
cetea cunoscută a strădaniei lu
crului desăvirșit. ca eforturi și 
rezultate. Produsul acestei in
consecvențe este un spectacol 
prăfuit, parcă dinadins anost- 
cuminte. adică amorf de la un 
capăt la altul. într-un stil de 
joc cu totul eterogen, nici un 
personaj și nici un actor n-au 
relief și nici cea mai mică urmă

roz", adică cele în care obser- 
vind lumea din jur nici nu se 
întunecă, nici nu scrîșnește, ci 
se amuză. De fapt, chiar in a- 
ceastă 
ale lui 
altfel 
anume 
poate.
pegre, __  _____ ,___ __ —
mediului social, sînt mai ade
vărate, iar cele roz, ca spuma 
de fragi industrială — dulci, 
dar îngrozitor de false. Balul cu 
pricina este așa dar roz și fals 
— nici măcar nu-i un bal al ho
ților, ci o confuzie — ca și re
lațiile dintre personaje. Niște

cataloeare piesele negre ■ 
Anouilh diferă de unele 
colorate doar printr-un 
grad de amărăciune. Și 
totuși, de adevăr. Cele 

mai amare prin analiza

un rum
pungași cu haz se amestecă In 
„lumea bună" de la Vichy, ve
nită la cură, dar nu mai reușesc 
să dea lovitura la bijuterii, a- 
tenți mai degrabă la inimile fe
minine. Anouilh vrea să spună, 
deci, că hoți sau gentlemeni, în- 
tr-o asemenea lume, nu prea se 
deosebesc, și totul se încheie cu 
o adopțiune plus o nuntă inten
ționat incredibile, și tot așa vo
ioase. Dacă piesa se află, după 
cum se vede, sub semnul unei 
îndoilenice inspirații ca alegere, 
nici spectacolul n-a cîștigat prin 
transpunerea regizorală. Publi
cul. dornic să asiste la o punere 
în scenă demnă de reputația 
lui Radu Penciulescu. a pără
sit sala cel puțin nedumerit. 
Probabil că după o muncă atît

se află printre cei mai reduta
bili dăunători ai serelor. Spe
cialiști de la Institutul de cer
cetări pentru protecția plantelor, 
utilizînd o tehnologic proprie, au 
început să crească acarofagi pe 
iare-i lansează în serele infes
tate. Fiecare dintre aceste in
secte poate devora în cîteva ore 
colonii de cite 20—30 păianjeni 
roșii.

• ARCURI DE TIR ARMATE 
CU FIBRE DE STICLA. Primul 
lot a fost produs la Reghin. Cu 
astfel de arcuri săgeata poate fi 
lansată pînă la 100 de metri, cu 
o viteză de percuție de trei ori 
mai mare decit a arcului clasic. 
Tot la Reghin a fost proiectată 
o linie tehnologică pentru fabri
carea rachetelor de tenis armate 
cu fibre de sticlă și cu folii de 
material plastic.

• doua milioane de sti
louri — aceasta este-produc
ția anuală ..a întreprinderii Fla
mura Rojie" din Sibiu. C-ele 
douăzeci de sortimente vor Ii 
completate 'în curînd cu stilou
rile de calitate superioară 
„Lux", „Helios", ,,Uranus", „Ve
nus". în 1971 întreprinderea si- 
biană va mai realiza opt milioa
ne de creioane cu pastă, în 
douăzeci de variante și primele 
300 000 de truse de creioane cu 
filtru, tip „Carioca".

de strălucire. Mitică Popescu, 
de pildă, in rolul hotului-șef 
este de nerecunoscut : un actor 
atît de talentat, se mișcă 
greoi și rostește replicile fără 
haz. Olga Bucătaru și Constan
tin Cojocaru. de asemenea ac
tori dotati. s-au străduit să-și 
investească personajele cu o 
undă de înțelegere si romantism, 
dar n-au reușit mai nimic. Adria 
Panfil Almăjan, actriță de in
contestabilă finețe și profesio- 
nalitate. n-a găsit forța necesară 
pentru personajul Lady-ei Hurff, 
o atît de vivantă pensoană por
nită aprig pe distracție. în to
tul. spectacolul nu are verva a- 
devăratei comedii franțuzești și, 
ceea ce este cel mai greu de 
înțeles, apare cu desăvîrșire vă
duvit de umor. Or, lui Anouilh 
i se poate reproșa orice, dar in 
nici un caz umorul; doar viva
citatea spiritului l-au făcut să 
reziste atîtea decenii, aproape 
fără egal în comedia bulevar
dieră franceză. Și dacă pe regi
zor nu l-a interesat, pe bună 
dreptate eșafodajul șubred al 
ideilor acestei piese, este de 
neînțeles cum de n-a găsit mij
loacele să-i reliefeze hazul. O 
sală întreagă s-a străduit tot 
timpul măcar să se amuze și 
n-a reușit nici o singură clipă.

Dezamăgirea sinceră a acelei 
seri impune, cred, două concluzii. 
Prima : unui regizor atît de dis
putat ca Radu Penciulescu — 
dar în mod egal apreciat — i se 
pretinde continuitate în tot, dar 
absolut tot ceea ce întreprinde ; 
altminteri orice hiatus, deci o 
activitate care nu-1 reprezintă, 
se poate întoarce împotriva afir
mării realei sale personalități. A 
doua : graba de a prezenta 
spectacole care nu pun în va
loare adevăratele posibilități ale 
unui teatru. — chiar dacă poartă 
semnături de prestigiu — nu e 
bună. Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț, iubit si pretuit 
de bucuresteni e așteptat în 
viitor cu un turneu egal ca rea
lizare artistică. Bineînțeles, dacă 
vrea să păstreze integrală aceas
tă prețuire, ca și reputația sa de 
„gură de ral" a tineretului ac
toricesc.

VIORICA TANĂSESCU

SERIE NOUĂ
DIN SUMAR :

CÎNEPA, 
arunca, 

de o în-

Pensiune pentru elevi44
(Urmare din pag. I)

La București, în restaurantul 
„Dorobanți".

Rep. : Am văzut că serviți 
meniuri pentru elevi. Citi abo
nați aveți ?

Responsabila. Doncea Ecate- 
rina : în medie 40. La școlile 
din apropiere invată mai mult 
elevi din cartier, care ajung 
repede acasă.

Am ținut să deschid, cu aces
te dialoguri, o discuție asupra 
formei de deservire cunoscută 
sub numele generic de „pensiu
ne pentru elevi", formă în nu
mele căreia i s-a făcut, 
va vreme în urmă, o 
destul de largă. în ce 
corespunde realitatea 
reclame. în ce măsură 
de alimentație publică 
elevilor dornici să ia masa 
prinz meniuri consistente, ser
vicii de calitate ?

întrebările nu-și au rostul în
tr-o serie de orașe ale tării, în 
care această formă de deservire 
lipsește. La Suceava. 
Neamț. Buzău. Craiova. 
Constanța. Tg. Jiu nu 
nici un restaurant în care să se 
servească meniuri pentru elevi.

La Timișoara, 
văzut, asemenea 
sigurate doar 
„Be'ga", însă în ___  __ ___ _
există mese rezervate anume e- 
levilor, ceea ce face ca micii 
consumatori să aștepte pînă cind 
al ti clienți eliberează 
Faptul că unitatea 
nu are în apropiere 
scoli, cu un număr __ ___
mare de elevi, alături de lipsa 
unei reclame corespunzătoare 
(cu un singur afiș pe ușa restau
rantului nu se poate spune că 
pensiunea își face cu adevărat 
reclamă) explică numărul mic 
de abonați. De fapt, această 
formă de deservire, pensiunile 
pentru elevi, cunoaște o orga
nizare și o dezvoltare mai ample 
doar în București ; 22 de loca
luri — dintre care 19 restau
rante și 3 bufete oferă elevilor 
meniuri la prețul de 7 lei pe zi. 
Am vizitat, timp de mai multe 
zile cîteva din aceste localuri. 
Spre cinstea lor, majoritatea 
lucrătorilor care servesc la 
Pensiunea „Bulevard", la restau
rantele ..Dorobanți". ..Opera", 
„Izvorul Rece". „Cismigiu". ma
nifestă o griiă cu adevărat pă
rintească fată de micii consu
matori. Multi dintre ospătari — 
spre exemplu la Pensiunea ..Bu
levard" — îi cunosc pe elevi pe 
numele mic. le cunosc și le sa
tisfac preferințele, se îngrijesc 
să le creeze. în coltul special 
rezervat elevilor între anumite 
ore. o ambiantă intimă, fami
lială.

Pe de altă parte, meniurile 
sînt variate, mîncărurile bine 
preparate, gustoase, consisten
te — ne-au declarat citiva din
tre elevii-abonați pe care 
i-am chestionat. Cunoscîndu-Ie 
preferințele, bucătarii din res
taurantele amintite prepară 
pentru elevi cu prioritate anu
mite feluri, iar deservirea. în 
sine, este bună. Nu însă peste 
tot. în cîteva locuri (la restau
rantele ..Circului". ..Moldova".. 
„Grivița") deși între anumite 
ore există rezervate mese pen
tru elevi, acestea sînt- ocunate 
de alti consumatori. îndeobște 
dintre aceia a căror tinută si 
comportare nu pot fi date ca 
exemple unor tineri Ni s-a ex
plicat că. nefiind prea multi 
elevi abonați, nu se pot tine ne
ocupate meșele solicitate de alti 
clienți. Or. tocmai asta e o

cauză 
elevi, 
nafilor. pentru că. în mod 
resc. aceștia, 1___
se pot simți bine in vecinăta
tea chefliilor. Pe de altă parte, 
în aceleași unități, consumato
rii elevi sînt tratati cu oarecare 
ironie, serviciul se face în mod 
neglijent, respectul datorat ori
cărui consumator de către lu
crătorii din comerț suferă o ne
justificată diminuare.

Acestor neajunsuri, deloc ™ 
racteristice. de altfel, alimenta
ției publice din Capitală, poartă. 
In mod evident, pecetea subiec
tivismului. o parte din ospătari 
și chiar unii responsabili de 
restaurante privind deservirea 
elevilor doar prin prisma ren
tabilității sale.

Se scapă, astfel, din vedere că 
meniurile pentru elevi. chiar 
dacă aduc mai puține venituri 
unităților din T.A.P. au și o altă 
finalitate — aceea de a asigura 
tinerilor din școli, care, dintr-un 
motiv sau altul, nu pot prinzi 
in familie, posibilitatea de a 
mînca, la un preț convenabil, o 
mincare caldă. în condiții cit 
mai bune de deservire și igienă.

La acest aspect ar trebui să 
se gîndească și conducătorii 
".A.P.L. din celelalte orașe la 
care ne-am referit și în care, 
mai mult decit în București, 
există numeroși elevi străini de 
localități, care mănîncă cum și 
pe unde apucă. La Suceava, 
spre pildă, citiva elevi pot fi în- 
tilniți zi de zi la cantina Con
siliului municipal ; pe alții i-am 
văzut prinzind cu doi covrigi 
sau înghesuindu-se în restau
rantul ..Rapid", cu autoservire.

Up ultim aspect, limitat, de a- 
ceastă dată, la localurile din 
București, este acela al popu
larizării pensiunilor pentru levi.

N-am. văzut — pe avizierele 
orașului, deși am căutat in
sistent — nici urmă de afiș în 
care să se aducă la cunoștință 
elevilor unde și în ce condiții 
pot lua masa de prinz.

Nu există asemenea anunțuri 
nici măcar în localurile școli
lor. acolo unde ar trebui să fie 
amplasate cu prioritate. în li
ceele „T.L. Caragiale". „Gh. 
Lazar". ..Mihai Viteazul". ,.D. 
Cantemir" —• avînd în apropiere 
unități care servesc 
pentru elevi, nu există 
care să informeze în 
privință. Or. localurile uum- 
reștene care-și propun să asi
gure acest serviciu nu pot spera 
să aibă și numărul de abonați 
corespunzător atîta timp cit 
propria lor reclamă e deficitară.

care îi îndepărtează pe 
limitează numărul abo- 

_ fi
la virsta lor. nu

• PUZDERIILE DE 
deșeu care înainte se 
vor fi utilizate acum 
treprindere a Industriei locale
din Luduș. Ea va furniza con
structorilor de locuințe din ju
deț 20 000 metri cubi de ele
mente prefabricate, utilizabile 
la pardoseli.

CONGRESUL AL IX-LEA AL 
AL TINERETULUI

Convorbire cu ION ILIESCU, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele tineretului

* * * — De la conferințe la Congres ; ION ALUAS — Ti
neretul si asimilarea modelelor sociale ; GHEORGHE DOL- 
GU — Ștafeta cincinalelor ; GH. CRISTESCU, MARIN POPA 
— Oaspeți ai redacției : Participanți la primul congres ; 
GEORGE MACOVESCU — Ororile rebeliunii leqionare ; 
CONSTANTIN FLOREA — Corelații; RICHARD WINTER — 
Uniți în realizarea idealurilor socialismului ; CATALIN MA- 
MALI — Nivel de aspirație și risc ; ACULIN CAZACU — 
Integrarea socială a tineretului ; BERTRAND RUSSEL — „De 
ce nu sînt creștin" ; CONSTANTIN NICUȚĂ — Profesorul de 
filozofie ; AL. TOMESCU — Un punct de vedere despre 
prospectivă ; VIORICA VARGA — Invitație la înțelegerea 
viitorului ; ION GRUIA — Magdalena Popa — artist și ce
tățean.

U.T.C. — FORUMUL POLITIC

[gnefno
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BIM- 
(ore- 
Pro- 
(ore-

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

O SUTA DE CARABINE i ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 
20).

URSUL ȘI PĂPUȘĂ : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 18; 18,30; 20,45), Flamura
(orele 9: 11,15: 16; 18,15; 20,39).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 19).

Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii : Concert extraordinar 
de muzică ușoară ZALIHA (Tur
cia) - '
O 1 
ora 
tă • 
19,30; «
Caragiale'

ATERIZEAZĂ LA PARIS — ora 
19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Crean
gă" ; TOATE PlNZELE SUS — 
ora 9,30 ; Studioul I.A.T.C. ; DI
VERTISMENT ’70 — ora 20 ; Tea
trul „Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR
— ora 15 ; (Str. Academiei) ; AM
NARUL — ora 17 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : VIAȚA O COMEDIE
— ora 19,30 ; Circul de Stat : ARE
NA TINEREȚII — ora 19,30.

I
I
I

VARA DE ALTADATA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

NEMURIRE : rulează la Lumina 
(orele 18,15; 20).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CINTECELE MARII : rulează la 
Luceafărul (orele 8; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

BD INTRĂ ÎN ACȚIUNE ; ru
lează la Bucegl (orele 15,30; 18; 
20,30), Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele »; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

Z : rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30), Cotrocenl (orele 15;
17.30) .

ȘOIMII; rulează la Cotrocenl 
(ora 20).

OROLOGIUL KREMLINULUI ; 
rulează la Rahova (ora 20).

MAYERLING : rulează la Raho
va (ora 16).

CRIMĂ ȘI PEDEAPSA • rulează 
la Viitorul (orele 15; 19).

POVEȘTILE PITICULUI 
BO ; rulează la Timpuri Noi 
le 9,15—17,15 în continuare), 
gram de filme documentare 
Ie 19; 20,45).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză. la Progresul (orele 18; 20).

ULTIMA VACANȚA i rulează 
Ia Progresul (ora 15,30).

PRIMUL CURIER ! rulează la 
Vitan (ora 18).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 20,15).

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

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI ; rulează la Laromet (orele 
15,30; 17,45; 20).

PE LUCIUL GHEȚE1 : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (orele 9; 11.15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Favorit (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 15; 18,15; 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15). Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21), Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL rulează la 
Volga (prele 9,15; 12,30; 16; 19,30). 
Flacăra (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT ; ru
lează la Excelsior (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30).

ADIO. PRIETENI I ; rulează la 
înfrățirea (ora 20).

HIBERNATUS : rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17,45), Cos
mos (orele 15,30: 18: 20,15).

ȘARADA : rulează la Grlvlța 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20.15) Tomls (orele
9,30—15 în continuare : 17,30; 20).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Unirea (orele 15.30; 18;
20.15) , Pacea (orele 15.45; 18: 20), 
Lumina (orele 9.15; 11,30: 13.45: 16).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Buzestl (orele 15,30: 18:
20.15) .

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Dacia (orele 8.45—20.30 în conti
nuare).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
Ia Lira (orele 15.30; 18: 20.15).

OMUL DIN SIERRA ; rulează 
la Drumul Sării (orele 15.30: 17.45; 
20).

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează la Glulești (orele 15,30; 18; 
20,30).

Piatra 
Sibiu, 
există

• COMPLEX MUZEISTIC LA 
TULCEA. A început construcția 
unui complex situat in partea 
de est a municipiului, zonă în 
care se regăsesc toate formele 
de relief ale Dobrogei de nord. 
Iazurile, acvariile mari și cele
lalte amenajări vor găzdui circa 
200 de specii de păsări și ani
male specifice Deltei. Alt sector 
va ilustra arhitectura locală. Vor 
mai fi expuse piese antice des
coperite pe teritoriul Dobrogei.

și orchestra sa — ora 20;
NOAPTE FURTUNOASA — 

19,30; Teatrul de Opere- 
ȚARA SURÎSULUI — ora 

: Teatrul Național „I. L. 
(Sala Comedia) : Re- 

GELE LE AR — ora 20; (Sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICĂ — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : MOARTEA 
LUI DANTON — ora 20 ; (Sala 
Studio) . ACEȘTI NEBUNI FĂ
ȚARNICI — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DON JUAN MOARE CA TOȚI 
CEILALȚI — ora 20 ; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : LOGODNICELE

după cum am 
servicii sînt a- 
de pensiunea 
acest local nu

lu-

ca-

cu cîtă- 
reclamă 
măsură 
acestei 

unitățile 
asigură 

de

o masă, 
respectivă 
decît trei 
nu prea

I 
I 
I 
I
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• 10,00—11,30 Emisiuni-lecții pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Creșterea porcilor • 17,00 Deschi
derea emisiunii. Teleșcoală • 18.00 
CINCINALUL 1960—1970 IN CIFRE 
ȘI IMAGINI a 18,05 Căminul • 
18,40 România ’71. Azi — județul 
Brașov a 19,10 Tragerea Loto a 
19.20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici a 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 Film artistic : 
„Escapada" — producție a stu
diourilor franceze a 21,20 Meridia
ne muzicale a 21,40 Filme docu
mentare a 22,20 Telejurnalul de 
noapte a 22,40 închiderea emisiu
nii.

I
I
I
I
I
I

e-

meniuri 
nimic 

această 
bucu-

*



1966 1970

ANII RITMURILOR 
ÎNALTE

DOLJUL

LOCURI

DE MUNCĂ

APARIȚIA PE HARTA JUDE

ȚULUI A 63 DE NOI OBIEC

TIVE ECONOMICE, LĂRGIREA 

Șl MODERNIZAREA CELOR 

EXISTENTE A CREAT, PARALEL 

CU CREȘTEREA PRODUCTIVI

TĂȚII MUNCII, LARGI POSIBI- 

LITĂȚI DE AFIRMARE A TINE- 

RETULUI IN MUNCA.

24 001
ACEASTĂ CIFRĂ REPREZINTĂ 

NUMĂRUL LOCURILOR___DE

MUNCĂ NOU CREATE ÎN CIN- 

CINAL CA URMAREA DEZVOL- 

TĂRII RAPIDE A PRODUCȚIEI 

TN DIVERSE RAMURI ECONO- 

mice, dezvoltarea PRESTĂ- 

RILOR DE SERVICII SAU A AL- 

TOR ACTIVITĂȚI SOCIALE. 80 

LA SUTA DIN CEI CARE AU 

FOST ÎNCADRAȚI PE ACESTE 

POSTURI SÎNT TINERI SUB 23 

DE ANI, GRAFICUL DE MAI 

.OS REDĂ ELOCVENT CREȘTE- 

REA numărului de SALA- 

RIAȚI.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

123 501 ELEVI
CU 18 025 MAI MULTI DECÎT ÎN ANUL ȘCOLAR 1965—1966

S au înființat

— 5 licee teore
tice
— 36 școli gene
rale
— 5 licee de spe
cialitate și școli 
profesionale
— 217 sâli de 
clasă prin extinde
rea școlilor exis
tente

Au fost create
— 184 laboratoa
re școlare, dintre Graficul de mai suc redă creșterea numărului de locuri 
care 146 în mediul în căminele internat ale școlilor de toate gradele din jude}, 

rural --------- —---------------------------------------------------------
• NUMĂRUL VOLUMELOR EXISTENTE ÎN BIBLIOTECILE ȘCO

LARE SE RIDICA ÎN 1970 LA 1 182 197, cu 417 333 mai mult decît în 
1965.

• VALOAREA TOTALĂ A MANUALELOR DISTRIBUITE GRATU
IT ÎN ANII CINCINALULUI SE RIDICĂ LA PESTE

Graficul de mai sus redă creș ferea numărului de locuri

în 
n
11
11
11
11
11
11
i
i
i
i
i
ii
11
11
11
11
11
11
11
11

I 
I
I
I 
I

în acest cincinal s-a realizat o aspirație 
înscrisă în Proclamația de la Islaz :

UNIVERSITATE
LA CRAIOVA

S-A...ÎN AMFITEATRELE CELOR 10 FACULTĂȚI (ÎN CINCINAL 
ÎNFIINȚAT FACULTATEA DE MEDICINA) ÎNVAȚĂ 5 655 STUDENȚI, 
CU 2 258 MAI MULTI DECÎT ÎN ANUL UNIVERSITAR 1965—1966. 

39 925 000 LEI
...REPREZINTĂ FONDURILE DE INVESTIȚII ALOCATE DE STAT 
CINCINAL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA,

2594 000 lei au 
fost cheltuiți pentru 
dotarea bibliotecii.

— 6 752 000 lei pen
tru crearea și dota
rea celor 108 labo
ratoare.

— peste 25 000 000 
lei au fost investiți în 
construirea a 3 că
mine cu 1 224 locuri 
și a unei cantine cu 
1 500 locuri.

ÎN

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Is

Profesii noi
Nomenclatorul de 

profesii al județului s-a 
îmbogățit cu noi mese
rii :

— laborant chimist
— operator chimist
— mecanic repara
ții material rulant
— energetician
— betonist mecanic
— tehnolog specia
list în fabricarea 
rei
— motopompist
— legumicultor 
seră
— muncitor speciali
zat în industria pro
ducerii conservelor
— mecanic locomo
tive electrice
— electronist

be-

9 MILIOANE LEI 11
_________ __ __  _  _  _  _  _  — _ —J L

iri ...constituie fondurile alocate din buge- | <l| / >/ III 111 IU TUL STATULUI PENTRU BURSELE ATRIBUITE STUDEN- ■Jv / J/ VW LLI TILOR ÎN ACEST CINCINAL J

apartamente
au fost date in folosință

în anii cincinalului
— NUMAI PENTRU TINERII MUNCITORI 

S-AU CONSTRUIT DOUĂ CĂMINE CU 450 
LOCURI

• ÎN ANUL 1970 A FOST INAUGURAT LA 
CRAIOVA UNUL DINTRE CELE MAI MARI SPI
TALE DIN TARĂ. NUMĂR DE PATURI : 1 620. 
ÎN COMUNELE JUDEȚULUI S-AU ÎNFIINȚAT 
ÎNCĂ 7 DISPENSARE MEDICALE Șl 10 CASE DE 
NAȘTERI CU 162 DE PATURI.

V _____________________________

• S-au construit
— 12 cămine cul
turale
— 3 stadioane
— 2 săli de sport
— 56 baze spor
tive școlare și să
tești
• Numărul sate
lor electrificate a 
crescut cu 120 față 
de 1965

• Fondul de carte 
a crescut cu

820 600
volume J
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HOTĂRĂȘTE

NISIPURILE
RODITOARE
DE LA

El

BECHET
au fost 

în ulti-
In Cîmpia Olteniei 

foarte mult extinse 
ma perioadă, sistemele locale 
de irigații, care și-au dovedit 
din plin eficiența economică, a- 
colo unde li s-au acordat aten
ția cuvenită.

Cel mai concludent exemplu 
de ceea ce reprezintă pentru 
producția agricolă amenajările 
locale de irigații, ni-l oferă Sta
țiunea centrală de cercetări pen
tru ameliorarea nisipurilor — 
Bechet. Așa cum ne informează 
conf. univ. PETRE BANIȚĂ, 
membru corespondent al Acade
miei de științe agricole, directo
rul stațiunii, cercetările au în
ceput în 1966, prin captarea ți
nui izvor de suprafață și acumu
larea a 200 000 m.c. apă în două 
bazine căptușite cu folii de po
lietilenă după un procedeu ori
ginal. Din acest an au fost efec
tuate de către cadrele de spe
cialitate ale stațiunii (în total 19 
din care 17 în sectorul de pro
ducție) cercetări la cereale, 
plante tehnice, culturi furajere, 
viță de vie și piersici. Rezulta
tele obținute pînă acum demon
strează că pe nisipurile nivelate, 
fertilizate și irigate se. poate cul
tiva o gamă mare de plante a- 
gricole. S-au realizat, la hectar, 
14 000 kg boabe porumb, 4 500 
kg grîu, 100 000 kg lucerna masă 
verde, pînă la 130 000 kg plan
te furajere (borceag de toamnă 
urmat de iarbă de sudan sau 
sorg), între 20—25 000 kg stru
guri, de la 10 000 pînă la 30 000 
kg. piersici. Rezultatele cercetări
lor se vor aplica în cadrul stațiu
nii, începînd din anul 1972, pe 
circa 2 200 hectare, pe terenurile 
celor 12 ferme pilot, realizîn
du-se prin aceasta și pregătirea 
cadrelor ce vor lucra în siste
mul de irigații Sadova—Cora
bia. De fapt rezultatele stațiunii 
Bechet au stat la baza docu
mentației tehnico-economică pen
tru acest sistem (ce va afecta o 
suprafață de 80000 hectare din 
care 36 000 ha pe nisipuri). La 
ora actuală sistemul de la Be
chet funcționează ireproșabil.

Un sistem local care poate fi 
considerat model este și cel de 
la Gîngiova, datorat în mare 
parte străduinței și priceperii 
tînărului inginer Anghel Popa. 
Aici au fost obținute producții 
superioare la porumb, 
floarea-soarelui, culturi 
In termeni laudativi se 
vorbi și despre sistemul de 
Castranova, amenajat pe 
nisipurilor.

„Amenajările locale, adaugă 
conf. dr. Ion C. Popescu, șeful 
disciplinei de culturi irigate de 
la Universitatea 
dau posibilitatea folosirii surse
lor mici de apă, cu 
reduse, unde pot fi cultivate cu 
succes plante necesare în fu
rajarea animalelor (lucerna, plan
te anuale pentru masă ver
de). Un sistem de circa 50— 
100 de hectare poate fi foarte 
bine întreținut de către oricare 
unitate cooperatistă, dacă unul 
dintre inginerii agronomi este 
instruit, specializat în această 
problemă. Pentru aceasta I.M.A. 
ar trebui să posede mașinile ne
cesare întreținerii sistemului, iar 
unele unități să fie dotate cu 
instalații moderne, care sînt ușor 
de manipulat. Unitatea care fo
losește sistemul ar trebui să pri
mească si utilajul necesar. Sau, 
cel care întreține canalele ma
gistrale să aibă în atenție și pe 
cele secundare (cu 
poate face această 
După părerea mea, 
ceste două condiții 
consider esențiale, 
(care pot fi formați 
de scurtă durată) și utilajele ne
cesare întreținerii, sistemele lo
cale de irigații pot și trebuie să 
devină o pîrghie importantă în 
creșterea producției vegetale.

Ca rezultat al analizei știin
țifice a posibilităților de amelio
rare a unor suprafețe cultivabile 
și de obținere, pe această cale, a 
unor producții agricole tot mai 
mari, C.C. al P.C.R. a adoptat 
în martie 1970 programul națio
nal privind gospodărirea rațio
nală a resurselor de apă, extin
derea lucrărilor de irigații, îndi
guiri, desecări și de combatere a 
eroziunii solului.

Despre realizările 
1970 și perspectivele 
în acest important 
niu al economiei ne 
ing. ION ZAMFIR, din Depar
tamentul îmbunătățirii Funciare 
al Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii 
și apelor.

— Cu toate 
de inundațiile 
anului trecut, 
lor în ultimul 
trecut privind 
bunătățiri f 
nic, Astfel, 
194 000 de hectare 
să fie 
ții, o primă cotă de 84 000 
ha a fost realizată în toamna a- 
nului trecut. Pe celelalte 110 000 
hectare lucrările au fost de aseme
nea aproape terminate urmînd a 
se efectua probele cu apă în pri
măvara acestui an. Tn 
fel, încă în prima 
a anului, unitățile agricole 
raza marilor sisteme de irigații 
Valea Carasu, Calafat-Băilești, 
Pietroiu-Ștefan cel Mare. Gălă- 
țui-Călărași. Nicorești-Tecuci,

din anul 
existente 

dome* 
vorbește

dificultățile create 
din primăvara 

bilanțul realizări- 
an al cincinalului 
lucrările de im* 

funciare 
« din

este rod- 
cele peste 

planificate 
amenajate pentru iriga- 
primă cotă de

acest 
parte 

din

după un procedeu ort-

lucernă, 
duble, 
poate 

'■ la 
zona

din Craiova,

cheltuieli

sapa nu se 
operațiune), 
reunind a- 
pe care le 

specialiștii 
prin cursuri

V. RĂVESCU

CIT COSTĂ
APA IN

AGRICULTURĂ
Terasa Brăilei etc. vor putea tre
ce la irigarea culturilor.

Nu mai puțin însemnate sînt 
succesele obținute în executa
rea lucrărilor de desecări și în
diguiri. Au fost amenajate pînă

Arad, Bihor, Satu-Mare, Mara
mureș, Dolj și Teleorman. Rezul
tate bune s-au înregistrat și în 
combaterea eroziunii solului. Au 
fost protejate 6 637 hectare în 
județele Galați, Bacău și Vaslui.

PROGRAMUL NATIONAL
A

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
combatere 

lua măsuri

BILANȚ Șl
PERSPECTIVE

în prezent 73 500 hectare, în spe
cial pe Valea Ierului, în siste
mele Nord-Lanca-Birda, Dăbu- 
lerii-Potelu-Corabia, Ghiroda- 
Recaș, Jojib-Seini și Seaca-Vî- 
nători. Vor fi transformate astfel 
în zone agricole zeci și zeci de 
mii de hectare din județul Timiș,

Tn sfîrșit, două bazine de 
acumulare a apei — de la Bas- 
cov-Argeș și Poiana " ' 
cău — însumînd o 
de aproape 15 milioane 
cubi au fost date în exploatare.

In perioada următoare efortul

Uzului-Ba- 
capacitate 

metri

de investiții în acest domeniu sc 
va accentua. Iată numai cîteva 
cifre, care sînt însă, cred, pe de
plin edificatoare.

în anul acesta vor fi amena
jate 175 000 hectare pentru iri
gații și se vor efectua lucrări de 
îndiguiri și desecări pe o supra
față de peste 125 000 hectare. 
Totodată, începînd cu anul 1971, 
va crește ponderea investițiilor 
alocate lucrărilor de 
a eroziunii. Se vor
pentru menținerea și sporirea 
fertilității solului pe o suprafață 
de circa 41 000 hectare.

în cadrul acestui amplu pro
gram, ale cărui principale direc
ții le-am schițat, se vor realiza 
peste 138 milioane m.c. terasa- 
mente, din care cea mai mare 
parte — 135 milioane mc. — me
canizat. Aeeste lucrări implică o 
concentrare de forțe umane și teh- 
tice nemaiîntîlnită pe șantierele 
de irigații din țara noastră. La 
acest efort amplu vor participa 
peste 45 000 de muncitori, din 
care 30 000 cadre tehnice și 
muncitori calificați. Pe șantiere 
vor lucra 485 excavatoare și 
dragline, peste 700 de screpere 
și autoscrepere, peste 1 000 de 
buldozere, 2 000 de mijloace de 
transport auto cu o capacitate 
totală de peste 10 000 de tone.

Una dintre cele mai moderne 
tendințe în irigarea culturilor, 
studiată intens și aplicată 
pe scară largă în unele 
este folosirea conductelor 
xibile. în prezent, această 
blemă formează obiectul 
ample cercetări 
cadrul Institutului de Studii și 
Cercetări pentru îmbunătățiri 
Funciare și Gospodărirea Ape
lor din București. Metoda per
mite folosirea unor instalații 
simple, puțin costisitoare și ex
trem de eficiente. Este vorba 
despre conducte din țesături de 
fibre poliamidice cauciucate pe 
ambele fețe. Diametrele lor. de 
200 pină la 400 mm. permit 
transportul unor debite mari 
de apă, de 100—150 1 pe secun
dă. La fiecare 80 de cm ele sînt 
prevăzute cu racorduri pentru 
udare. Materialul din care sînt 
confecționate, simplitatea și su
plețea lor. conferă 
de conducte 
mobilitate, 
irigării unei 
loace puține 
sonal redus, 
întregul sistem în alte 
Mai mult, in cazul unor inter
venții urgente, cum este de 
exemplu, cel al inundațiilor, 
conductele flexibile pot deveni 
un auxiliar de neînlocuit la e- 
vacuarea apei. Asemenea con
ducte vor fi introduse în fa
bricație în unitățile Ministerului 
Industriei Ușoare încă în acest 
an. Fapt deosebit, 
românească a adus 
perfecționări acestor 
mai ales, în privința soluțiilor 
tehnice de construire a 
dintre părțile componente 
conductelor. Noul sistem 
îmbinare a conductelor, de 
xemplu, este recunoscut ca 
venție și se află în curs 
brevetare în țară și în străină
tate. Este de asemenea recu
noscut aportul cercetătorilor ro
mâni la perfecționarea pieselor 
de reglare a debitului.

Studii efectuate la Institutul 
de cercetări pentru mecaniza
rea agriculturii vizează pe de 
altă parte rezolvarea unor as
pecte dificile privind transpor
tul conductelor flexibile. ur
mînd ca în anii următori să se 
asigure mecanizarea acestor o- 
perații. Se prevede realizarea 
unor dispozitive amplasate pe 
tractoare care să ruleze conduc
tele pe tamburi acționați me
canic. O altă soluție, care se 
află în studiu, este realizarea 
unor remorci speciale, joase, în 
care să se facă plierea și tran
sportul conductelor demontate. 
Datorită avantajelor deosebite 
pe care Ie prezintă — elimina
rea totală a pierderilor de apă 
datorate infiltrațiilor sau eva
porării din canale, randamente
lor mari obținute cu un număr 
redus de muncitori, economici
tății și eficienței lor — folosi
rea sistemelor de irigare cu 
conducte flexibile se va extin
de mult in țara noastră. Spe-

deja 
țări, 
fle- 
pro- 
unor 

efectuate în

sistemelor 
flexibile o mare 
După terminarea 
suprafețe, cu mij- 
și ieftine, cu per
se poate deplasa 

locuri.

cercetarea 
numeroase 

sisteme,
unora 

ale 
de 
e- 

in- 
de

cialiștii au calculat că în cazul 
folosirii lor, cheltuielile sînt cu 
2—4 mii de lei la hectar 
mici decît cele necesitate 
irigarea prin aspersiunc.
dent, folosirea lor este indicată 
numai pe anumite terenuri — 
cu pante în general mici, sub 
2 Ia sută, și cu un microrelief 
regulat, care să nu necesite lu
crări ample de terasare sau ni
velare. Asemenea terenuri sint 
cele de pe versanții Dobrogei, 
teraselor riurilor interioare' etc.

mal
de 

Evi-

problema realizării în țară a u- 
nor utilaje adecvate. Au * ' 
produse și încercate 
modele de screpere, 
și nivelatoare. Desigur, 
lățile sint încă in curs. Solu
țiile existente trebuiesc încă 
îmbunătățite. Dar abordarea a- 
cestei probleme este de un mare 
interes economic, iar dezvolta
rea viitoare a irigațiilor in a- 
gricultura noastră o impun a- 
tenției deosebite a cercetători
lor. La aceasta se mai adaugă

fost 
primele 

buldozere 
cerce-

CERCETĂRI ROMANEȘTI PENTRU

IRIGAȚII
IEFTINE

Cercetări efectuate tot la 
ISCIFGA au dus la realizarea 
unor metode ieftine de imper- 
meabilizare a canalelor de iri
gații. Este vorba despre folosi
rea căptușelilor din folii de po
lietilenă acoperite cu un strat 
de pămînt. Metoda a fost în
cercată în special la canale 
mici, cu un debit ce nu depă
șește cîțiva metri cubi pe se
cundă. In condițiile lucrărilor 
de irigare din unitățile coope
ratiste. apreciază specialiștii, 
procedeul se va dovedi extrem 
de eficient și de ieftin. în a- 
cest fel se vor elimina practic 
total pierderile de apă datorate 
infiltrațiilor. De asemenea, 
simplitatea metodei va permite 
extinderea ei chiar la lucrările 
sezoniere de irigare a culturi
lor.

Una 
stante 
mental 
dă, studiul tehnicilor celor mai 
adecvate pentru irigarea pe 
brazdă în diferite zone ale țării. 
S-au 
pînă 
unei 
ceea 
mari
Aplicarea brazdelor lungi și a 
conductelor flexibile a permis 
realizarea unei productivități 
de 3—5 ha per om și schimb, 
comparativ cu aproximativ 0,5 
ha sau chiar mai puțin la Iri
gațiile tradiționale șl cu apro
ximativ 1 ha per om șijșchimb 
în cazul irigării prin aspersiu
ne, Ia tehnica aplicată în țara 
noastră !n prezent.

Problema folosirii Irigațiilor 
în brazdă a fost studiată șî la 
catedra de îmbunătățiri fun
ciare a Institutului Agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești. Experiențele făcute la 
I.A.S. Fetești pentru irigarea 
plantațiilor viticole șl pomicole, 
ca ți cele privind cultura po
rumbului la C.A.P. Crovu, ju
dețul Ilfov, au arătat din plin 
eficiența acestui sistem. Au fost 
experimentate brazde obișnuite, 
compartimentate sau în zig-zag, 
determînîndu-se debitul optim, 
lungimea cea mai adecvată a 
brazdelor șl timpul cel mal 
bun pentru o udare uniformă.

In vederea executării lucră
rilor complexe de nivelare și 
modelare a solului — condiție 
primordială a introducerii nor
melor agrotehnice moderne — 
I.C.M.A., precum ți alte uni
tăți de cercetare au studiat

și faptul că realizarea opera
țiilor de nivelare a solului tre
buie executată numai în lu
nile secetoase ale anului — fapt 
care implică o alegere judicioa
să a culturilor pe aceste supra
fețe, o agrotehnică specială șl 
diferențierea atentă a produc
ției in primii ani.

MICROINTERVIURI

dintre preocupările con- 
ale institutului departa- 
este, în ultima perioa

experimentat brazde de 
la 400 de m în condițiile 
bune nivelări a solului, 
ce a permis obținerea unei 
productivități la irigare.
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RENTABILITA TEA
KW. S-ar putea renunța a-

HOTĂRÎTOR

o bogăție neprețuită, o sursă mirifică de fertilizare. Cît costă însă un metru cub de apă, 
un hectar de teren irigat ?

impresionat de scrupulozi- 
tatea amenajării suprafeței 
agricole, de amplasarea

• IRIGAȚIILE sînt cunoscute încă din antichitate șl după cdm 
veți constata, citind datele de mal jos, privitoare la nivelul ac
tual, majoritatea țărilor aflate pe primele 25 de locuri în lume 
ca suprafață irigată, sînt cele ce au o tradiție multimilenară. 
Acum 4 000 ani în Egipt, China, Mesopotamia, India, agricultura 
se baza pe scară largă pe irigații. Și astăzi sursa de apă pentru 
irigarea teritoriilor vestice ale Egiptului o constituie puțurile 
săpate în antichitate. Primele date despre irigații în China da
tează din ariul 2 627 î.e.n. In secolul VIII e.n. în această țară era 
săpat „Marele Canal" — lung de 1100 km ! Performanța nn este 
ieșită din comun dacă ne gindim că în Mesopotamia cu multe 
secole înainte fuseseră trasate două canale principale (ale căror 
urme sînt vizibile șl azi) între care „Narvan" avea 400 km lun
gime, o adincime medie de S—15 m și o lărgime de 126 m.

documentai'
[

• LA SFIRȘITUL SECOLULUI 18, în lume existau 8 milioane 
de hectare irigate. După o sută de ani suprafața aceasta crescuse 
de cinci ori. In patru decenii ea s-a dublat din nou ajungind la 
96 milioane de hectare. Pentru ca suprafața terenurilor irigate 
să se dubleze iar, au fost apoi necesari numai 20 de ani. O șesime 
din terenurile agricole ale lumii sînt în prezent irigate. Țara 
cu cea mai mare suprafață amenajată în acest fel este China. 
In Europa recordul îl deține Italia (cu 28 la sută din terenurile 
agricole). De remarcat că atît în China cit șl în Italia marea 
majoritate a suprafețelor irigate folosesc sistemul scurgerii libere 
prin brazde șl fîșii.

Iată după datele F.A.O. suprafețele irigate pe glob (în paran
teză indicăm anul pentru care sînt valabile cifrele) : China — 74 
milioane ha (1960) ; India — 26 mii. (1964) ; S.U.A. 18,4 mii. (1966) ; 
U.R.S.S. — 11,002 mii. (1967) ; Pakistan — 10,761 mii. (1960) ; Italia 
— 5,802 mii. (1967) ; Indonezia — 5,536 mii. (1961) ; Iran — 4,651 
mii. (1961) ; Mexic — 4 mii. (1966) ; Irak — 3,675 mii. (1963) ; 
Japonia — 3,123 mii. (1965) ; R.A.U. — 2,672 mii. (1965) ; R. D. Viet
nam — 2,465 mil. (1965) ; Afganistan — 2,373 mii. (1966) ; Spania — 
2,169 mii. (1965) ; Cambodgia — 2,063 mii. (1964) ; Franța — 2 mil. 
(1964) ; Argentina — 1,5 mii. (1961) ; Sudan — 1,432 mii. (1964).
• 36 DE ȚARI dețin circa 88 la sută din suprafața irigată a lu

mii. Se apreciază că irigațiile nu cuprind mai mult de 15.5 la sută 
din totalul terenurilor arabile sau 5,4 la sută din cele agricole.

Despre cercetările efectuate 
pe plan mondial pentru extin
derea irigațiilor, precum șl des
pre posibilitatea aplicării unor 
asemenea cercetări în țara 
noastră ne-a vorbit prof. dr. 
ing. CEZAR NICOLAU. mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe Agrieole și Silvice, 
decanul Facultății de îmbună
tățiri Funciare din Institutul A- 
gronomic ..Nicolae Bălcescu".

— Specialiștii sînt în prezent 
în unanimitate de părere că 
alegerea tipului de irigații cît 
și a metodei de udare compor
tă. desigur, o serie de criterii 
tehnice, insă hotărîtoare sînt, 
in ultimă instanță, criteriile e- 
conomice. Pe plan mondial, 
peste 70 la sută din suprafețele 
amenajate pentru irigații sînt 
realizate prin canale deschise, 
căptușite sau nu, și cu scurge
rea apei la’ suprafață pînă la 
plante — așa-numitele metode 
de irigare prin brazde sau fîșii. 
în U.R.S.S. și S.U.A., de exem
plu. aceste metode se aplică pe 
mai mult de 85 la sută din to
talul suprafețelor irigate. în 
țările din Asia, toate amenajă
rile pentru irigații sînt reali
zate prin această metodă. A- 
ceasta demonstrează că orien
tarea exclusivă către aspersiu
ne, așa cum a fost ea gîndită 
intr-o vreme la noi în țară, nu 
este cea mai indicată economic. 
Amenajările pentru irigații prin 
brazdă nec.esită investiții mai 
reduse de 5 000 pînă la 7 000 lei 
la hectar, față de alte sisteme, 
mult mai costisitoare, de 15 000 
pînă la 18 000 lei la hectar. E- 
vldent, datorită acestui fapt, cu 
aceleași investiții se poate tre
ce la o extindere mult mai ra
pidă a suprafețelor irigate. 
Dacă se folosește irigarea prin 
brazdă, costul investițiilor sca
de cu peste 50 la sută.

Una din tendințele care 
manifestă pe plan mondial 
extinderea irigațiilor este 
derea costului investițiilor 
seama renunțării la stațiile 
mari de pompare șl la înlocui
rea acestora cu motoare capsu
late. Tn acest sens, consider că 
M.I.C.M. ar trebui să se orien
teze trecînd din timp la fabri
carea unor electromotoare cap
sulate, cu puteri de 60 pînă la 100

modernă această măsură se im
pune chiar pentru terenurile ne
irigate sau irigate prin metoda 
aspersiunii. Numai astfel se 
poate realiza o repartizare uni
formă a umidității în sol. în 
țara noastră, chiar și fără pro
gramul național de irigații a- 
ceastă operație ar trebui luată 
în considerație. în Cîmpia Ro
mână, de exemplu, o bună par
te a terenurilor sînt brăzdate

de . .
tunci, în mare măsură, la sta
țiile de punere sub presiune 
ale căror costuri ating 1 100 
pînă la 1 300 lei la hectar, față 
de numai 900 de lei la hectar 
în cazul agregatelor semifixe.

Experiența altor țări, ca și 
rezultatele cercetărilor în acest 
domeniu, au arătat că metoda 
de irigare prin brazde și fișii 
este convenabilă pentru pante 
sub 2,5 la sută, cu o permea
bilitate mijlocie. Cele mai in
dicate dimensiuni ale brazdelor 
sînt cele lungi, de 200 pină la 
400 de metri. Principala opera
ție care se impune însă înainte 
de realizarea amenajărilor prin 
această metodă este nivelarea 
terenului. Pentru o agricultură

de depresiuni cu substrat im
permeabil — așa-numitele cro
vuri — pe care recoltele sint 
în fiecare an.......................
lipsa unor măsuri _de 
jare și ' ‘
acestor 
excesul 
prafață
Apare astfel pericolul ca aces
te suprafețe să fie practic scoa
se din cultură prin băltire.

în ceea ce privește imper- 
meabilizarea canalelor de iri
gații, specialiștii recomandă în 
ultima vreme folosirea căptu
șelilor bituminoase în locul ce
lor din beton. Funcțional, ele 
au aproximativ aceleași carac
teristici. iar costul lor este mai 
scăzut cu aproape 25 la sută. în 
această privință, experiența ul-

diminuate din 
amena- 

nivelare. Prin irigarea 
terenuri în masive mari, 
de umiditate de la su- 
se colectează în crovuri.

timului cincinal a arătat că o 
serie de canale care au fost 
proiectate să fie impermeabili- 
zate prin plăci de beton, dar la 
care nu s-au executat căptu
șelile, au funcționat fără de
gradări ale secțiunii și fără 
pierderi mari de apă, permi- 
țînd amînarea executării im- 
permeabilizării pentru o etapă 
viitoare. Deoarece căptușirea 
rețelei reprezintă o investiție 
de 1 200 pînă la 2 200 de lei la 
hectar, cred că este indicat să 
se reanalizeze de către proiec- 
tanți, de la caz la caz, necesi
tatea împermeabilizării cana
lelor și să se aplice această mă
sură numai pe terenurile nisi
poase, cu porozități mari, care 
ar implica pierderi masive 
apă. De remarcat însă că 
zonele unde nivelul freatic este 
ridicat, există riscul apariției 
fenomenelor de băltire, de 
linizare a solului în urma 
nunțării nediferențiate la 
permeabilizare.

Statisticile F.A.O. 
pe plan mondial 
ușoară tendință de 
anuală a .gradului de 
re prin aspersiune, '■ 
cial pentru culturile 
La culturile de legume, 
pomi, precum și la cele de pră- 
șitoare, se menține în toată lu
mea, un procent foarte ridicat 
de folosire al brazdelor și fî- 
șiilor. în această privință cred 
că în țara noastră s-a exagerat 
introducerea aspersiunii. Astfel, 
dacă pînă în 1965 această me
todă era folosită pe aproxima
tiv 20 la sută din suprafața iri
gată, în ultimul cincinal ea a 
atins proporții de 85 pînă la 90 
la sută. Pentru trecerea la rea
lizarea în cursul actualului cin
cinal a amplului program de 
irigații și îmbunătățiri funciare 
se impune folosirea acelor me
tode ieftine, eficiente, larg uti
lizate pe plan mondial, cum sînt 
irigarea prin brazde și fîșii.

arată 
există 

creștere 
iriga- 

în spe- 
furajere. 

vii,

Vtilajul pentru amenajarea irigațiilor cunoaște o 
sebită în ultimii ani. O combină cum este cea 
noastră execută concomitent săparea, excavarea și 
mare canal înlocuind munca a zeci de oameni.

dezvoltare deo- 
din fotografia 
betonarea unui

De peste 3 600 de ani se 
aplică irigațiile în China, în 
aoeastă țară existînd o ex
periență care în multe situ
ații a ieșit din cadrul agro
tehnicii trecînd în cel al tra
dițiilor familiare. Din tată 
în fiu pămîntul e cultivat și 
irigat după aceeași tehnică. 
Subliniind aceste fapte, tov. 
ing Eugen Todiraș, șef de 
serviciu la Departamentul 
de îmbunătățiri funciare, 
care a vizitat recent China, 
observa că aproape toată su
prafața amenajată folosește 
sistemul simplu al irigației 
pe brazdă.

— Un asemenea sistem 
presupune însă o foarte bună 
nivelare prealabilă a tere
nului, ceea ce e posibil în 
China, unde fluviile au lunci 
largi, iar stratul gros de 
loess, fertil, poate fi nivelat 
pînă la un metru adîncîme. 
Vizitînd regiunile rurale ești 
• • scrupulozi-

foarte judicioasă a parcele
lor de udare, ceea ce con
tribuie la reducerea investi
țiilor. Tot pentru reducerea 
cheltuielilor se evită așeza
rea de dale, impermeabili- 
zarea realizîndu-se printr-o 
tasare manuală, minuțioasă 
șî puternică, a solului.

In legătură cu posibilitatea 
extinderii irigației simple, pe 
brazdă, în România, conf. 
dr. loan Pleșa, de la cate
dra de îmbunătățiri funciare 
a Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești, ne-a declarat:

— Am avut ocazia să vizi
tez cîteva dintre cele mai in
teresante zone de amenajări

pentru Irigații din Califor
nia. Metoda cea mai răspîn- 
dită acolo este udarea prin 
scurgere la suprafață, prin 
brazde șl fîșii. Aceasta pe cel 
puțin 80 la sută din terenu
rile amenajate. Am avut 
discuții cu fermieri care 
mi-au declarat că puteau fo
losi și aspersiunea. Aproape 
toți preferă brazdele dato
rită investițiilor mult mai 
mici necesare, în comparație 
cu conductele îngropate sau 
cu aspersiunea. Cheltuielile 
de întreținere sînt și ele 
mult mai reduse, iar aplicată 
rațional metoda conservă 
mai bine însușirile fertile ale 
solului evitînd distrugerea 
structurii lui, spălarea sub
stanțelor nutritive. Spre deo
sebire de aspersiune, iriga
rea prin brazde nu facili
tează apariția unor boli sau 
atacul dăunătorilor.

Una dintre problemele 
deosebite pe care ml-au re
levat-o specialiștii din acea 
regiune era necesitatea ni
velării terenurilor înainte de 
aplicarea irigației prin braz
de. Intr-adevăr, numai astfel 
se pot folosi brazdele lungi 
care asigură un randament 
optim, o distribuție uniformă 
a apei.

Din experiența specialiș
tilor americani a rezultat că 
metoda irigării prin brazde 
poate fi aplicată și la supra
fețe cu pante mai mari de 
2 la sută. în California, de 
exemplu a fost adaptată 
motoda udării pe curbe de 
nivel, care dă posibilitatea 
irigării unor terenuri cu 
pante de 10 pînă la 20 la 
sută. Aceasta se realiza tra- 
sînd brazdele cu ajutorul 
unor mașini speciale de-a 
curmezișul pantei. O altă 
metodă constă în udarea în 
brazde în zig zag care poate 
fi aplicată pe pante ce nu 
depășesc 3—4 la sută. Ea 
evită eroziunea și asigură 
uniformitatea udării solului.



„SClNTEIA TINERETULUI" Pag. 5 INFORMAȚII • SPORT VINERI 29 IANUARIE 1971

TELEGRAMĂ Decorări
PAUL HASLUCK, guvernator general, a trimis tovarășu

lui NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă cu urmă
torul conținut:

în numele guvernului și poporului din Australia, mulțu
mesc Excelenței Voastre pentru mesajul trimis cu prilejul 
sărbătorii naționale a Australiei.

Vă transmit la rândul meu salutări călduroase și urările 
cele mai bune.

la Consiliul de Stat

Un nou act normativ
apro- 
sala-

cu

Consiliul de Miniștri a 
bat Statutul disciplinar al 
riaților Ministerului Poștelor și 
Telecomunicațiilor și unităților 
subordonate acestuia.

Pe lingă unele obligații
aplicabilitate generală, sint sta
bilite și îndatoriri legate direct 
de specificul activității de poștă 
și telecomunicații. Acestea ur
măresc asigurarea funcționării 
fără întrerupere a instalațiilor 
de telefonie, telegrafie, radiodi
fuziune. televiziune și radiofi- 
care ; asigurarea securității și 
integrității trimiterilor poștale ; 
prestarea serviciilor către pu
blic și organizațiile socialiste în 
cele mai bune condiții, precum 
și respectarea secretului con
vorbirilor telefonice, corespon
denței și a celorlalte trimiteri 
poștale.

Statutul prevede, de aseme-

nea, recompensele ce se acordă 
salariaților care iși depășesc 
sarcinile de producție, dovedesc 
inițiativă deosebită, devotament 
în activitatea pe care o desfă
șoară, precum și celor care par
ticipă la acțiunile de 
pinare și înlăturare a 
din avutul obștesc.

Noul act normativ 
tratare unitară pe tot cuprin
sul țării a drepturilor și obliga
țiilor pe care le au salariații din 
acest important .sector de acti
vitate. Aplicarea prevederilor 
sale contribuie la perfecționa
rea organizării muncii și la în
tărirea disciplinei, condiții e- 
sențiale pentru asigurarea unei 
continue și bune funcționări a 
instalațiilor de poștă și teleco
municații, în vederea efectuării 
la timp și de bună calitate a 
prestațiilor.

preintim- 
pagubelor
asigură o

• CORNELIU MĂNESCU, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
primit o telegramă de mulțumiri 
din partea lui Maurice Gouand- 
jia, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Afrioa Centrală, ca 
răspuns la felicitările ce i-au fost 
adresate cu ocazia Zilei naționale 
a acestei țări.

• SECRETARUL GENERAL 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Franței Hervă Alp- 
hand, a sosit joi dimineața la 
București, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Hervă Alphand va avea o se
rie de convorbiri cu personalități 
politice din țara noastră în legă
tură cu dezvoltarea relațiilor bi
laterale româno-franceze,

cum și asupra unor probleme 
internaționale de interes comun.

La sosire, în Gara de Nord, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului, de funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost prezenți Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

La Consiliul de Stat a avut 
loc joi după-amiază solemnitatea 
înmînării unor ordine ale Repu
blicii Socialiste România. Distinc
țiile au fost înmînate de tovară
șul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Ion 
Brad, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas
tici, Octav Enigărescu, directorul 
Operei Române.

Pentru activitate îndelungată 
și merite deosebite în domeniul 
artei a fost conferit ordinul „Me

clasa I, sculp- 
(Mac) Constan- 

al

ritul cultural", 
torului Mihail , 
tinescu. Printr-un alt decret 
Consiliului de Stat a fost confe
rit ordinul 
clasa a Il-a, 
Floria Capsali Dumitrescu, 
tru activitate îndelungată și 
rite deosebite în domeniul 
coregrafice.

în numele Consiliului de 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, tovarășul Manea Mă
nescu a felicitat pe cei decorați, 
urîndu-le ani mulți, sănătate și 
fericire.

Cei decorați au mulțumit căl
duros pentru distincțiile acor
date.

„Meritul cultural", 
maestrei de balet 

pen- 
me- 
artei

Stat,

Primire la Consiliul
de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Radulescu, a 
primit joi dimineața pe Ahmed 
Fuad, președintele Băncii de

niei — Yoshito Shimoda și Ira
nului — Sadegh Sadryeh, acre
ditați în Republica Socialistă 
România, au depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

• CU PRILEJUL apropiatei 
aniversări a creării Armatei 
Populare Coreene, atașatul mili
tar, aero și naval al R.P.D. Co
reene la București, colonelul Cie 
Giul Ryon, a organizat joi, la 
sediul ambasadei, o întîlnire cu 
reprezentanți ai presei centrale 
și publicațiilor militare. Au par
ticipat, de asemenea, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ofițeri superiori din Mi
nisterul Forțelor Armate, cores
pondenți ai presei străine.

în cadrul întîlnirii a fost pre
zentat filmul „Povestea unui sol
dat", producție a studiourilor din 
R.P.D. Coreeană.

Tirul în fata bilanțului

și perspectivei
• 7 medalii olimpice • „Satisfăcător" pentru 1970 • „C.E." de anul aces
ta, o repetiție * Lotul și „arma secretă" • La Brașov întîrzie o aprobare...

I
Stat M.I.S.R. a Republicii Arabe 
Unite, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Pretor Popa, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

CRONICA
U. T. C

Capitala 
condusă 

secretarul 
organiza-

Ieri a părăsit 
delegația W.A.Y., 
de Jyoti Sangh, 
general al acestei
ții, care la invitația C.C. al 
U.T.C. a întreprins o vizită 
în România. La plecare, 
pe Aeroportul internațional 
Bucurețti-Otopeni, au fost 
de față Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., 
viști ai C.C. al U.T.C.

• IN CURSUL DIMINEȚII 
de joi, noii ambasadori ai Repu
blicii Democratice Congo — 
Theodore Condo-Belan, Japo-

(Urmare 'din pag. I)
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sesizat avantajele măsurii luate. 
Pe de altă parte, cred că nu ar 
trebui să se țină cont de aceas
tă cifră „fatidică" de examene 

■— 7 — pentru toate tipurile de 
institute din învățămîntul supe
rior. Nu contrazic prin aceasta 
afirmațiile făcute mai sus, însă 
introducerea unor noi examene 
ar degreva munca studenților de 
eforturi suplimentare, mai ales 
în cazul disciplinelor cu mai 
mulți ani de studiu sau a celor 
care se predau de la un an la 
altul. Introducerea în mod di
ferențiat a unor noi examene ar 
verifica mai util asimilarea cu
noștințelor, nu numai memoriza
rea lor, acumularea lor mecani
că. în astfel de cazuri, se în
scriu cîteva discipline de bază 
din pregătirea inginerului con
structor ca „Mecanica construc
țiilor", „Rezistența", „Statica".

— Aveți sugestii pentru perfec
ționarea sistemului de notare pre
conizat a fi aplicat din semestrul 
doi al anului universitar la o se
rie de facultăți ?

— Tn Institutul de construcții 
am efectuat deja o asemenea ex
pt, iență — la Facultatea de hi
drotehnică. Rezultatele sînt a- 
cum în faza de centralizare iar 
după discutarea lor în consiliul 
profesoral ele vor fi înaintate 
Ministerului Învătămîntului pen
tru generalizare. în acest sistem 
de notare sînt luate în conside
rație participările efective la se
minar. lucrările de casă, proiec
tele aplicative, lucrările de labo
rator, frecvența. Ca și în siste
mul ce va fi introdus la celelal
te facultăți, studenții care nu 
vor îndeplini media de trecere, nu 
vor avea dreptul de prezentare la 
examen, urmînd să se prezinte în 
sesiunea următoare cu recuperări
le solicitate de secțiunile la care 
nu și-au respectat obligațiile pro
fesionale. Acest sistem complex 
de notare a studenților corespun
de mai bine specificului școlii 
tehnice superioare în care preva
lează prelucrarea datelor practi
ce si nu audierea prelegerilor, ca 
în învătămîntul universitar.

— Care sînt ultimele măsuri 
Inote î„ vederea unei desfășu
rări «"time a sesiunii de exa
mene ?

— S-a extins cu un număr co- 
resnunzător de ore programul 
bibliotecilor, s-a multiplicat nn 
număr sporit de cursuri Ia cen
trul nostru de documentare, s-a 
îmbogățit în calorii masa la can-’ 
tinele studențești, s-au redistri
buit anumite cursuri, s-an hiat 
măsuri nentru o programare cla
ră si indicioasă a tuturor exa
menelor. Sperăm că am realizat 
im cadru propice nnei hune des
fășurări a sesiunii. Vă invităm 
în timpul examepelnr sau la ter
minarea lor pentru a comenta 
rezultatele.

— Vă mnlfnmim și vă promi
tem că vom fi prezenți.

ANALIZE PROFUNDE

UZINA
VULCAN

SECȚIA
TURNATORII

(Urmare din pag. I)
cinilor ce revin secției în 1971. 
Creșterile valorice sînt consi
derabile. La produsul cazane de 
abur industrial ele se ridică la 
un procent de 34 la sută iar la 
unități de pompare la 270 la 
sută față de nivelul anului tre
cut. în plus, se vor asimila 
aici, pentru prima dată în țară, 
un nou tip de lingotiere cu pro
fil neregulat pentru fabrica de 
osii și boghiuri, precum și tra
versele dansante pentru aceeași 
fabrică. în cuvîntul lor munci
torii, maiștrii, inginerii și-au 
exprimat convingerea că deși
vor trebui să dea în acest an o 
producție globală cu circa 15
milioane lei mai mare, la un 
nivel calitativ mult superior, nu 
le lipsesc mijloacele necesare. 
Dar ele vor trebui mai 
Valorificate.

Desigur, în întîmpinarea 
cinilor evident sporite vin 
nologiile noi, moderne,

bine

sar- 
teh- 
con-

cepute de tehnicienii uzinei, 
extinderea metodei de turnare 
în cochile, punerea în funcțiurțe 
a stației de bioxid de carbon 
din gaze arse, montarea unui 
nou pod rulant și a altor utilaje, 
folosirea unor materiale exoter- 
me etc. Dar toate acestea — s-a 
afirmat in adunare — vor tre
bui completate cu alte măsuri, 
atît de ordin tehnic cit și or
ganizatoric.

La unele dintre ele se referea 
modelorul Gheorghe Nicolae. 
Criticînd activitatea de aprovi
zionare din uzină el arăta că o 
serie de materiale vin cu mare 
intîrziere, ceea ce-i obligă să 
lucreze, în salturi, să execute 
modelele în mare grabă, scă- 
pînd uneori de sub control, ca
litatea acestora. El propune, 
demonstrind că este posibil, ca 
sculele de care au nevoie să nu 
mai fie aduse din afară ci să 
se confecționeze în sculăria uzi
nei. Ar fi mai ieftine și mai la 
indemina muncitorilor. El soli
cita, de asemenea, ajutorul con
ducerii secției și a uzinei in 
repararea și înlocuirea bancu
rilor de lucru defecte, crearea 
unor condiții mai bune de 
muncă.

Neajunsurile existente în ac
tivitatea serviciului de aprovi
zionare au fost sesizate și de 
alți muncitori. Nu este vorba de 
materiale deficitare, greu de 
aprovizionat, subliniază vorbi
torii, ci de activitatea neordo
nată, insuficient gîndită a lu
crătorilor din acest comparti
ment. Muncitorul Dumitru Do- 
brescu de la întreținere, aducea 
un exemplu plastic în acest 
sens. Echipa sa a fost nevoită 
să piardă 12 zile de muncă 
pentru că în magazie n-a exis
tat o jumătate de kilogram de 
vaselină, în valoare de 4 lei, 
iar o macara a staționat și ea 
cîteva zile pentru că nu s-a pu
tut găsi nicăieri un cablu de 3 
metri lungime. Serviciul apro-

vizionare — spunea el — negli
jează articolele care la prima 
vedere par mărunte, întîrzie co
mandarea lor. nu se străduiesc 
să le găsească și să le cumpere, 
nu-și respectă cu seriozitate în
datoririle deși a mai fost ana
lizat pentru aceleași abateri, în 
comitetul de direcție. El propu
nea apoi simplificarea modali
tății de ridicare a materialelor 
și sculelor de la magazii, care 
in prezent este greoaie și im
plică pierderea unui mare vo
lum de timp.

Alți vorbitori — Gheorghe 
Mușat, șef de echipă, Gheorghe 
Drăgan, maistru, Nicolae An- 
ghel, șef de atelier etc, cereau 
includerea în 
a amenajării 
tru materiile 
pozit pentru 
depozitate în 
întimplării. In aceeași ordine de 
idei mai mulți tineri din cele 
două turnătorii reclamau ne
voia deschiderii urgente a unor 
cursuri de calificare, aprobate 
de altfel de minister, care să 
asigure forța de muncă califi
cată pentru utilajele existente 
și mai ales pentru cele prevă
zute să sosească aici în acest an 
și îndeosebi în anul viitor. Tî- 
nărul inginer Tănase Oproiu 
preciza că vor trebui calificați 
circa 200 de muncitori care vor 
fi recrutați din rîndul tinerilor 
angajați, fără, calificare.

In aprobarea unanimă și pe 
baza propunerilor salariaților, 
colectivul secției turnătorii și-a 
formulat angajamenul în între
cerea socialistă pe acest an — 
cu o primă etapă a bilanțului la 
8 Mal — Ziua sărbătoririi Semi
centenarului P.C.R. și care pre
vede printre altele economisi
rea. prin reducerea rebuturilor, 
remanierilor și a consumurilor 
de materiale, a 600 000 lei. pre
cum și a unei cantități de 25 
tone cocs și 5 mc lemn pentru 
modelărie.

planul de măsuri 
unui depozit pen- 
prime, a unui de- 
semifabricate — 

prezent la voia

• ECHIPA DE FOTBAL 
Politehnica Iași a susținut 
pînă în prezent două me
ciuri Ia Accra. Ieri fotbaliștii 
români au învins cu scorul 
de 3-2 echipa „Cape Coast". 
Partida de debut, a revenit 
echipei „Olimpics" care a 
dispus cu 2-1 dc Politehnica. 
In jocul următor care-1 va 
susține tot la Accra, Poli
tehnica va întîlni formația 
locală Hearts of Oak.

fost înche- 
de colabo- 

în
• LA PARIS a 

iat un protocol 
rare româno—franceză
domeniul educației fizice și 
sportului pe anul 1971. Pro
tocolul a fost semnat din 
partea română dc Emil Ghi- 
bu, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, iar din 
partea franceză de Joseph

Incepind cu Olimpiada de la Helsinki, din 1952, tirul românesc 
se mindrește cu performanta de a fi obținut la fiecare din edi
țiile următoare cel puțin cite o medalie. în vitrina sa de trofee 
figurează, alături de alte prestigioase titluri mondiale și euro
pene, un număr de 7 medalii olimpice : 3 de aur, 2 de argint 
și 2 de bronz. Este un bilanț eare vorbește de Ia sine despre 
talentul și posibilitățile școlii românești de tir. școală care a 
izbutit să se afirme puternic pe plan internațional creînd tocmai 
această tradiție. Este, deci, firesc să nc întrebăm acum, la înce
putul anului preolimpic, cînd pentru toate ramurile sportive care 
vor reprezenta țara noastră la J.O. de la Miinchen a început 
„numărătoarea inversă", dacă trăgătorii noștri fruntași vor fi în 
măsură să ducă mai departe, și în 1972 tradiția medaliilor. Este 
desigur nevoie, pentru aceasta, de o pregătire complexă și de 
durată, de o riguroasă selecție a valorilor. Convorbirea noastră 
cu secretarul general al Federației române de tir. și vicepre
ședinte al Uniunii internaționale de tir, GAVRILĂ BARANY, 
S-a circumscris acestor coordonate.

— Cum apreciază biroul fede
ral anul competițional 1970. ca 
etapă timpurie a pregătirii olim
pice, prin prisma rezultatelor 
obținute ?

— Sezonul trecut a fost deose
bit de încărcat. Să rememorăm 
principalele repere ale calenda
rului său : Marele premiu „Eu
ropa", Cupa țărilor latine, Jocu
rile balcanice, „Internaționalele" 
României. C.E. de talere, Cam
pionatul mondial din Arizona — 
S.U.A., campionatul național. 
Luate, in ansamblu, rezultatele 
tehnice obținute sînt apreciate 
de către biroul federal ca fiind 
satisfăcătoare și în orice caz nu 
fără mențiunea că ele puteau fi 
mai bune, ntai aproape de va
loarea reală a trăgătorilor noștri 
fruntași. Dintre ele se detașează 
cele două medalii de argint ob
ținute la C.M. (armă calibru re
dus și pistol viteză, ambele pro
be olimpice — n.n.) ca și titlu
rile balcanice dublate de perfor
manțe meritorii. Supuse unei 
analize amănunțite din partea 
tehnicienilor noștri, rezultatele 
calendarului 1970 au constituit 
punctul de plecare in alcătuirea 
planului de măsuri care vizează 
pregătirea in anul preolimpic.

— Care este obiectivul princi
pal stabilit pentru anul preolim
pic și in ce măsură putem co
rela acest obiectiv cu probele 
din cadrul J.O. ?

— I’e prim plan se situează 
campionatele europene din acest 
an (programate la Suhl, In 
R.D.G. — n.n), pentru că ele 
vor avea loc în același timp, la 
aceleași probe și chiar in ace
eași ordine ca și ia Miinchen. in 
1972, iar prilejul unei repetiții 
atît de perfecte trebuie valorifi
cat din toate punctele de vede
re. Vom participa la „europene" 
propunindu-ne să atingem o- 
bieetivele tehnice pe care le-am 
preconizat deja pentru J.O.. cu 
cile doi trăgători la 7 probe din 
cele 8 ale programului 
pistol 
armă 
3X40 
mare,
(nu participăm la proba de mis
treț — n.n.).

— La ora aceasta lotul olim
pic este nominalizat ?

— Da, el este constituit din 17 
sportivi. Celor 13 consaerați asu
pra cărora s-a oprit colegiul 
central de antrenori al F.R.T.

(Șandor. Vasilescu, Rotaru, Fe- 
recatu, Tamaș, Caban. Sicorschi, 
Roșea, Atanasiu, Iuga. Tripșa, 
Sencovici, Bodnărescu) li sc vor 
mai adăuga alți patru trăgători 
foarte tineri, de la care aștep
tăm confirmări serioase încă de 
la debutul acestui sezon. Cu a- 
ceastă „armă secretă" vom în
cerca să acționăm pentru a ob
ține puncte in vecinătatea po
diumului. Lotul olimpic este 
deschis insă oricărui trăgător în 
măsură să realizeze obiectivele 
stabilite drept criterii de selec
ție.

— Cum se realizează în aceas-

tă etapă pregătirea „olimpi
cilor" ?

— Sportivii se află sub supra
vegherea tehnicienilor de Ia clu
buri. Planul pregătirii lor, ela
borat în prima fază de către 
antrenor și sportiv impreună, a 
fost ulterior avizat in colegiu 
care, în fiecare caz, a operat 
modificări prețioase in privința 
conținutului, volumului, metode
lor și mijloacelor. Federația a- 
cordă o deosebită importanță 
chiar și perioadei de iarnă, în 
care lipsesc concursurile cu 
miză. Se lucrează cu migală 
pentru tehnica individuală, pre
gătirea psihologică, pregătirea 
fizică specifică genului de e- 
fort deosebit, solicitat în tir. Lo
tul arc la dispoziție una din săli
le de sub tribuna Stadionului Re
publicii. arme și muniție de cea 
mai bună calitate. La poligonul 
din Brașov, acolo unde se efec
tuează pregătirea centralizată, 
nu pol fi montate încă instala
țiile pentru pistol viteză : Con
siliul municipal este acela care 
amină, și tot amină aprobările 
de rigoare...

— Tntuiți ultima întrebare ?...
— Sigur că da, nimic mai sim

plu. Iată și răspunsul : tradiția 
medaliilor olimpice in tirul ro
mânesc trebuie (fiindcă are asi
gurate toate condițiile — n.n) 
îmbogățită 1

Interviu realizat de 
VIOREL RABA

viteză, pistol 
calibru redus 60 
f., armă liberă 

ialere-skeet.

olimpic : 
precizie, 
f„ armă 

calibru 
talere-trap

UZINA
DE SIRMA

SI PRODUSE
5

DIN SÎRMĂ

BUZĂU
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șurate pentru îndeplinirea pla
nului pe 1970 și dezbaterea sar
cinilor de plan pe 1971. Munci
torii, șefii de echipă, maiștrii și 
inginerii, pe deplin conștienți 
de rolul lor în îmbunătățirea 
conducerii și organizării între
prinderii, au căutat deschis și 
constructiv să-și impună ferm 
punctele de vedere în legătură 
cu remedierea unor deficiențe 
ce se mai fac încă simțite, au 
sugerat modalități practice de 
perfecționare a întregii activi
tăți economice. Desigur, dacă 
avem în vedere că peste 60 la 
sută din totalul salariaților sînt 
uteclști nu este de mirare că in 
adunarea salariaților reprezen
tanții lor s-au înscris printre 
primii la cuvînt. îmbucurător 
este faptul că ei au dovedit din 
plin că pot în fața acestei in
stituții cu autoritate în viața 
întreprinderii, care este aduna
rea generală, să-și susțină mo
tivat și competent opiniile. 
Iată un prim exemplu din atî- 
tea altele :

— Funcționarea optimă a uti
lajelor de trefilat din secție — 
afirma electrocaristul Gheorghe

JSHJJ
Comiti, secretar de stat pen
tru tineret și sport. La sem
nare a fost prezent ambasa
dorul României la Paris, 
Constantin Flitan.

Protocolul prevede 
rea și diversificarea
burilor sportive, vizite 
documentare, abordarea 
comun a unor teme de cer
cetare științifică în dome
niul educației fizice etc.

spori- 
schim- 

de 
în

• LA TORINO s-a dispu
tat primul meci dintre echi
pa locală Juventus și forma
ția olandeză F. C. Twente 
Enschede, contînd pentru 
„sferturile" de finală ale 
„Cupei europene a tîrguri- 
lor“ la fotbal. Fotbaliștii ita
lieni au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (1—0).

• CU PRILEJUL unui 
concurs atletic de sală des
fășurat la Briansk. cunoscu
tul recordman mondial la 
haltere Vasili Alekseev a 
concurat în proba de arun
carea greutății. El a ocupat 
locul secund cu rezultatul de 
16,18 m. victoria revenind cu 
17.17 m lui Ghenadi Nefe
dov.

(Urmare din pag. I)

de la antrenamente în perioada 
pregătirii și a examenului de ad
mitere. Evident că atît profesoa
ra cît și 
și-au dat asentimentul, Ileana 
fiind scutită de antrenamente la 
club, i s-a aprobat neparticiparea 
la pregătirea lotului republican 
și la concursurile prevăzute în 
acea perioadă. Examenul de ad
mitere a trecut cu bine, Ileana 
Nicolae a reușit la examen dar 
la antrenamente tot nu se pre
zenta i Trimetea doar vorbă, prin 
mama ei, că filmează, că e ocu
pată, că e obosită etc., etc. Ce se 
întîmplase ?

Din acest punct trebuie să in
trăm mai adînc în „culisele" ca
zului, subliniind, în primul rînd, 
faptul că părinții gimnastei 
sînt, șt au fost, apropiați de 
sport, căci tatăl ei nu este altul 
dedt fostul centru înaintaș al e- 
chipei Unirea Tricolor și al repre-

dent ca atit pro-----
conducerea federației

Marin — depinde indiscutabil 
de aprovizionarea lor la timp și 
in cantitățile solicitate cu ma
terie primă. Este de la sine în
țeles că pentru a putea efectua 
cum se cuvine transportul, este 
necesar ca electrocarele la rîn
dul lor să funcționeze irepro
șabil. Dacă insă se intilnesc si
tuații ca cea de azi; 
fost obligat să aștept 
unei pompe hidraulice 
rește că nu pot nici 
trefilatorul să ne 
atribuțiile. Pentru că 
stări de lucru apar 
propun conducerii secției o ur
mărire mai riguroasă a modului 
in care se fac remedierile de 
către mecanicii de întreținere. 
Bineînțeles controlul asupra o- 
perativității să se impletească 
cu cel al calității reparațiilor.

Rămînind în parametrii ace
luiași aspect, lăcătușul de în
treținere 
faptul că 
bază ale 
puse in 
datorită 
electromotoarele, 
mise la 
de mai bine de un an și nici 
pmă acum nu s-au întors. 
Ajunși în acest punct, alți vor
bitori criticau pe bună dreptate 
conducerea uzinei pentru faptul 
că, deși întreprinderea dispune 
de un atelier propriu de bobi- 
naj, preferă să execute aceste 
operații în altă parte și, după 
cum se vede nu în avantajul 
bunului mers al producției.

— De ce adică — se întreba 
șeful de echipă Nicolae Iancu 
— să așteptăm ca alții să efec
tueze operații pe 
bine le-am putea 
singuri. Acum

cind am 
montarea 
6 ore, fi- 
eu. nici 

onorăm 
asemenea 
frecvent,

ion Tăbăroiu releva 
multe din mașinile de 
secției nu pot fi re- 

circuitul producției, 
faptului că le lipsesc 

Au fost tri- 
rebobinat la Cimpina

care foarte 
executa și 

la atelierul de 
bobinaj muncește un singur tî- 
năr. Dacă însă vom completa 
efectivul de oameni calificați — 
fiindcă ii avem — lucrurile s-ar 
rezolva favorabil. In acest an 
sarcinile noastre de productivi
tate sînt mai mari. Ei bine, să 
nu așteptăm ca alții să facă 
ceea ce trebuie să facem noi.

O caracteristică a dezbateri
lor a fost privirea în perspec
tivă a activității economico-fi- 
nanciare a trăgătoriei de oțel 
moale. Perspectiva, nu abordată

O POVESTE...
ADEVĂRATĂ

zentativei naționale de fotbal — 
Sony Niculescu, în vreme ce 
mama ei este o valoroasă pianistă 
acompaniatoare în gimnastica 
modernă, avînd merite deosebite 
în progresul înregistrat la noi de 
acest sport în ultimii ani. Am pre
cizat aceste amănunte căci toc
mai mama sportivei s-a dovedit 
a fi cauza........ dispariției" Ilenei
de pe planșele gimnasticii mo
derne românești ! I !

Suferind un accident (care a 
necesitat imobilizarea în ghips a 
mîinii drepte), pianista Alexan
drina Niculescu a fost pusă în 
imposibilitate de a mai asigura, o 
perioadă, acompaniamentul mu
zical gimnastelor de la clubul 
Universitatea București (mai pu
țin Ileana care era în examene) 
ce se pregăteau pentru Balcania
dă. In această situație, antrenoa- 
rea echipei a apelat la un alt pia
nist cu care fetele s-au și pre
zentat la competiția amintită. 
Dar și Balcaniada a trecut, iar

însă în mod abstract, ci legată 
direct de sarcinile de producție. 
Abordind subiectul, vorbitorii au 
considerat justificat să facă re
feriri la felul în care este con
cepută practica ucenicilor școlii 
profesionale.

— Avem la ora actuală — 
spunea trefilatorul Constantin 
Ciociu*— 84 de elevi. Peste cîteva 
luni ii vom reprimi in mijlocul 
nostru in calitate de muncitori 
calificați. Repartizarea lor insă 
pe mașini, mă refer în special 
la cei de anul II, întîrzie. Se 
consideră (pe ce bază ?) că sint 
mai indicați pentru a face cu
rățenie sau a incărca contei- 
nerele. Propun de aceea con
ducerii secției ca in cel mai 
scurt timp să se ocupe de re
zolvarea acestei probleme ast
fel incit nici un ucenic să nu 
rămină în afara programului 
de producție propriu-zis.

Ideea este continuata de că
tre maistrul lăcătuș Mircea An- 
ghel.

— Desigur sint întru totul de 
trefilatorului 

Eu aș du- 
Tinerii ab-

acord cu opinia 
Constantin Ciociu. 
ce-o mai departe, 
solvenți o dată încadrați să fie 
dați in grija și supravegherea 
muncitorilor cu experiență. A- 
ceștia să aibă ca sarcină de ser
viciu să răspundă direct de 
dul în care se achită de 
cinile profesionale tînărul 
care il tutelează. Nu este vorba 
de dădăceală, ci de sprijinul pe 
care sîntem datori să-l acordăm 
tinerilor pentru integrarea lor 
profesională.

în același spirit de lucru în 
adunare au fost analizate com
plexele probleme ale calității 
produselor. — „Va trebui — 
subliniau vorbitorii — să ne 
controlăm singuri produsele, să 
luăm măsuri 
înlăturarea 
la apariția 
vul secției 
moale, s-a 
în cinstea 
partidului 215 tone sîrmă trefi
lată peste plan din care 15 
tone să fie obținute pe seama 
reducerilor consumurilor speci
fice de metal. Rezultatele de 
pînă acum ne îndreptățesc să 
credem să angajamentele vor fi 
îndeplinite și depășite.

mo- 
sar- 

pe

operative pentru 
cauzelor care duc 

rebuturilor. Colecti- 
de trăgător ie de oțel 
angajat să realizeze 

semicentenarului

pianista Niculescu, s-a vindecat 
și întoreîndu-se la antrenamente 
a constatat, cu stupefacție, că 
fusese înlocuită... definitiv 1 Sur
prinderea ei, dublată de faptul 
că una dintre gimnaste (pe care 
o dusese ea însăși pe drumul 
spre victorii) manifesta dorința 
de a lucra, în continuare, cu 
noul pianist, s-a transformat în
tr-o enervare ce a culminat cu 
o... promisiune solemnă că nici 
ea, dar nici fiica ei (Ileana) nu 
vor mai veni la gimnastică 1 Și 
iată că, dintr-o greșeală de tact 
a antrenoarei Moceani, dintr-o 
hotărîre pripită a pianistei, clu
bul și implicit gimnastica moder
nă românească, se vedeau lipsite 
de aportul a două elemente va
loroase : o sportivă de lot Și o 
pianistă a lotului.

Timpul s-a scurs. Ileana venea 
din cînd în cînd la sală, tși pri
vea fostele coechipiere și pleca 
plîngînd că... mama n-o mai lasă 
la gimnastică I Iar în vremea 
asta antrenoarele lotului republi
can făceau selecții peste selecții 
pentru desemnarea celei de a 
șasea sportive din echipa națio
nală, apelînd, nu o dată, chiar la 
gimnaste de categorie inferioară.

Lunile au trecut pe rînd și, 
o dată cu ele, toate concursurile 
anului, sau aproape toate căci, 
cu cîteva zile înaintea finalei 
campionatului republican de la 
Tg. Mureș (5—6 decembrie), pa
siunea mamei a înfrînt orgoliul 
și pianista a acceptat să se în
toarcă la echipă chiar dacă urma 
să cînte la un singur exercițiu : 
cel impus, cu panglică. Speram 
ca o dată cu ea să se întoarcă și 
Ileana dar finala de la Tg. Mureș 
s-a consumat fără această gimnas
tă care (o spunem acum după 
ce am văzut și apreciat valoarea 
sportivelor din acel concurs!) 
dacă s-ar fi antrenat, candida, cu 
șanse mari, la titlul supremI A 
trecut astfel și ultimul concurs al 
anului, iar zvonul că Ileana 
Nicolae și-ar fi reluat antrena
mentele s-a dovedit a fi neînte
meiat I Deci... alarmă falsă!

Acum, la cîteva zile de la 
debutul anului 1971, ne-am gîn- 
dit să așternem pe hîrtie poves
tea Ilenei Nicolae-Niculescu și 
să-i întrebăm pe toți cei care în- 
tr-un fel sau altul au răspunderi 
în această direcție: e oare nor
mal ca o maestră a sportului, un 
talent autentic, să abandoneze 
activitatea competițională la 19 
ani, atunci cînd avea înainte o 
carieră sportivă ce se anunța 
strălucită ? E normal ca, avînd 
niște părinți pentru care sportul 
a însemnat și înseamnă ceva, să 
fie oprită să-l mai practice ? E 
normal ca un antrenor să renunțe 
atît de ușor la elevul său, la pro
dusul muncii și străduințelor 
sale ? Sînt întrebări la care sin
gurul răspuns este, categoric, 
NU I De aceea considerăm că re
aducerea în scenă a Ilenei Nicp- 
lae este un deziderat așteptat și 
aprobat unanim, iar noi, alături 
de ceilalți iubitori ai gimnasticii 
moderne, așteptăm — și vom 
consemna cu satisfacție — reapa
riția ei, cu atît mai mult cu cît 
anul acesta se dispută campiona
tul mondial de gimnastică moder
nă, iar țara noastră trebuie să 
prezinte 
loroasă, 
toate 
„sportul grației" ț

va-o echipă tînără, 
pe linia adoptată de 

țările în care se practică



2Comittee Room" «lin Camera Comunelor a-a 
colocviu consacrat convocării conferinței g»<

în „Grand 
desfășurat un 
neral-europene asupra securității.

ta colocviu au participat Den
nis Healey, fost ministru în gu
vernul laburist, Anthony Hoyle, 
subsecretar de stat la Foreign 
Office, Josef Winiewicz, ad
junct al ministrului afacerilor

W
ÎNȚELEGERE DE COLABORARE 
ÎNTRE UNIUNILE DE SCRIITORI 
DIN ROMÂNIA Șl U.R.S.S.
• ACAD. ZAHARIA STĂN-

CU, președintele Uniunii Scrii
torilor din Republica Socialistă 
România și Gheorghi Markov, 
secretar al conducerii Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., au 
semnat joi la Moscova înțele
gerea de colaborare pe anul 
1971 între uniunile de scriitori 
din cele două țări. înțelegerea 
prevede, printre altele, tradu
cerea și editarea, în cele două 
țări, de opere literare aparți- 
nînd scriitorilor din România 
și din U.R.S.S., vizite recipro
ce de documentare ale scriito
rilor, participarea la mani
festările literare ce vor avea 
loc în cele două țări în cinstea 
celei de-a 50-a aniversări a 
Partidului Comunist Român.

• LA BERLIN A AVUT LOC 
JOI cea de-a 15-a Plenară a 
Comitetului Central al P.S.U.G., 
anunță agenția A.D.N. In co
municatul Plenarei se arată că 
C.C. al P.S.U.G. a hotărit să 
convoace cel de-al VlII-leâ 
Congres al P.S.U.G. în zilele 
de 14—19 iunie 1971 la Berlin.

externe el R. P. Polone, șt 
Ralph Enckel, ambasador Itine
rant al Finlandei.

în cuvintul său, Josef Winie
wicz a subliniat că „nici o ini
țiativă postbelică nu s-a bucu
rat de un interes și sprijin atît 
de mare ca propunerea pentru 
organizarea unei conferințe pri
vind securitatea europeană". El 
și-a exprimat părerea că va fi 
nevoie nu numai de o confe
rință, ci de mai multe reuniuni 
pentru a putea fi rezolvate toate 
problemele europene. Dennis 
Healey a declarat că sprijină 
ideea conferinței în problema 
securității europene. „Popoare
le Europei înțeleg că divizarea 
continentului nu este naturală", 
a subliniat el, menționînd că o 
conferință europeană ar putea 
rezolva numeroase probleme. 
Healey a evidențiat, de aseme
nea, importanța tratativelor bi
laterale și multilaterale în cre
area unui climat de destindere 
pe continent. La rîndul său, 
Ralph Enckel a opinat că o 
conferință asupra securității 
trebuie să se țină cu participa
rea tuturor statelor interesate. 
O asemenea necesitate, ca și 
participarea activă la conferin
ță, a spus el, decurg din faptul 
că toate statele poartă răspun
derea pentru menținerea și în
tărirea securității europene.

Cunoscuta actriță Vanessa 
Redqrave, la o demonstra
ție de protest împotriva „noii 
legislații sindicale" promo
vate de guvernul conservator 

britanic

I I I hota
„DISPUTA 
MILELOR MARINE"

Informa- 
transmise

După întîlnirile de la

RADIOGRAFIA

RĂSPUNSUL ISRAELULUI
LA AIDE-MEMOIR-UL R.A.U.
• REPREZENTANTUL 

RAELULUI la O.N.U., 
koah a remis 
basadorului G. 
punsul 1 
ia a.—.— --------
20 ianuarie. .

J. Tekoah nu a precizat dacă 
răspunsul este intr-o forma 
verbală sau scrisă, dar. potrivit 
agenției FRANCE PRESSE. a 
ținut să reafirme voința Israe
lului de a-și continua partici
parea la misiunea Jarring.

» MOHAMED EL ZAYYAT, 
reprezentantul Republicii Ara
be Unite la Națiunile Unite, a 
avut o nouă întrevedere cu 
mediatorul O.N.U. pentru O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jar
ring. La încheierea întrevede
rii, reprezentantul R.A.U. a 
declarat ziariștilor că, în cursul 
convorbirilor „nu au fost în
registrate, din nefericire, pro
grese, dar negocierile vor con
tinua".

» LA ROMA, A AVUT LOC 
o reuniune a Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, în ca
drul căreia au fost examinate 
măsurile ce se impun față de 
accentuarea acțiunilor elemen
telor fasciste din Italia.

IS- 
Te- 
am- 

_  ___ _ râs
ul guvernului israelian 
aide-memoir-ul R.A.U. din

J.
miercuri 
Jarring

• WALTER SCHEEL, preșe
dintele Partidului liber-demo- 
crat și ministru de externe al 
R. F. a Germaniei; a adresat un 
apel’ tuturor organizațiilor de
mocratice din tară, chemindu-le 
să întreprindă acțiuni energice 
comune împotriva grupărilor 
de extremă dreaptă.

URMĂTOAREA EXPOZIȚIE 
MONDIALĂ —

PHILADELPHIA ÎN 1976
URMĂTOAREA EXPOZI- 
MONDIALĂ va avea loc la 

cu

LA
•

ȚIE
Philadelphia, în anul 1976, 
prilejul bicentenarului indepen
denței Statelor Unite ale Ame
rică. Expoziția se va întinde pe 
o suprafață de aproximativ 240 
hectare, avînd cam aceleași di
mensiuni ca „Expo-68“. de la 
Montreal.

Biroul internațional al expo
zițiilor a hotărit recent ca ase
menea manifestări de amploare 
să nu fie organizate decit din 
șase în șase ani, și nu la doi 
ani ca pînă acum, din cauza 
costului foarte ridicat al acestor 
acțiuni.

Szczecin și Gdansk
așa cum dorim cu ardoare și 
noi.

Fapt este că . economia polo
neză, au spus în continuare 
membrii conducerii partidului 
și guvernului, nu are în prezent 
rezerve, arată agenția polone
ză. Pentru a majora salariile, 
nu sînt necesare numai fonduri 
de rezervă ci și mărfuri supli
mentare pe piață. Aici, însă, a- 
vem doar o singură soluție : să 
muncim calm și cinstit, să rea
lizăm mărfuri suplimentare, 
destinate fie direct pentru pia
ță. fie pentru export, spre a a- 
vea valută străină necesară a- 
chiziționării produselor celor 
mai deficitare de pe piață.

Argumentele serioase ale pri
mului secretar ’ 
P.M.U.P. și ale
Consiliului de Miniștri au fost 
întîmpinate cu înțelegere, sub
liniază agenția P.A.P.

Atit întîlnirea de la Szczecin, 
cit și discuțiile de la Gdansk nu 
s-au redus numai la probleme 
economice. Muncitorii de pe șan
tierele navale s-au referit, prin
tre altele, la probleme impor
tante ale competenței reprezen
tanților organelor de partid și 
ai. organelor administrative. •

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a fost de acord cu po
ziția critică a constructorilor 
navali în numeroase din aceste 
probleme. El a arătat că unii 
oameni s-au obișnuit doar să 
asculte, au evitat hotărîrile, 
întrucît așa le era mai comod. 
El a denumit acest fenomen 
drept o boală care costă scump 
țara. Trebuie să ne dezobiș- 
nuim de aceasta și să facem 
mult pentru ca oamenii să în
vețe să preia asupra lor răs
punderea, să învețe să gîn- 
dească și să ducă lucrurile pînă 
la capăt, să nu aștepte totul de 
la organele superioare, a spus 
Edward Gierek.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, zilele 
trecute, primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Gierek, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, P. Jarosze- 
wiez și alți membri ai guver
nului polonez, s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai diferitelor pro
fesiuni, cu delegați ai construc
torilor navali și ai muncitorilor 
din întreprinderile din Szczecin 
și Gdansk.

In cadrul acestor întîiniri, 
transmite agenția P.A.P., con
structorii navali și-au expus 
punctele de vedere în legătură 
cu situația din Polonia, cu pro
bleme ale vieții și muncii lor. 
Ei nu și-au ascuns amărăciu
nea atunci cînd au vorbit des
pre evenimentele tragice din. 
deoembrie și cauzele care au 
dus la acestea, arată agenția 
poloneză. Convorbirile au con
stituit, totodată, dezbateri eco
nomice comune în problemele 
care au o însemnătate de cea 
mai mare importanță pentru 
întreaga țară. „Am venit aici, 
a spus Edward Gierek, într-o 
perioadă extrem de grea, vrem 
să vă spunem cit de greu ne 
este și. totodată, să vă infor
măm ce intenționăm să între
prindem în curînd pentru a 
scoate cit mai rapid țara noas
tră din situația în care se află";

Printre cauzele obiective care 
au condus la dificultățile exis
tente, s-a arătat în cadrul 
schimbului de păreri, se află 
situația proastă din ultimii doi 
ani din agricultură, menționea
ză agenția P.A.P. în " - ’
aceasta, hotărîrile 
Congresului al V-lea 
dului nu erau adesea 
în viață, sau erau 
prin metode care se abateau cu 
mult de la directivele adoptate.

Sîntem de acord cu faptul că 
este necesară rezolvarea a nu
meroase probleme, a spus pri
mul secretar al C.C. al P.M.U.P., 
dar atragem din nou atenția ca 
să înțelegeți că delăsările în 
acest domeniu sînt atît de mari 
îneît nu vom reuși să le înlă
turăm în perioada imediat ur
mătoare, așa cum doriți dv. și

al C.C. al 
președintelui

afară de 
juste ale 
al Parti- 
transpuse 
înfăptuite

mătoare, așa cum doriți dv.

Situația

Uganda
Postul de radio ugandez a a- 

nunțat că generalul Idl Amin 
și-a asumat funcția de „șef mi
litar al statului", pînă la orga
nizarea alegerilor generale. In
tr-o conferință de presă radio
televizată, generalul Amin a 
comunicat că guvernul său va 
lua măsuri pentru lichidarea di
sensiunilor tribale și că toate 
grupurile etnice din Uganda se 
vor bucura de aceleași drepturi.

ții
ieri după-amia- 
ză din Washing
ton, anunțau că 
Consiliul perma
nent al O.8.A. 
a hotărit in 
cvasiunanimita

te (reprezen
tantul S.U.A. s-a abținut de 
Ia vot) convocarea unei se
siuni speciale la nivelul mi
niștrilor de externe ai state
lor membre, sesiune 
urinează să se ia în 
tere disputa dintre 
Unite și Ecuador în 
mele pescuitului.

Disputa aceasta, 
tură cu zonele de 
maritim, așa-numita 
tă a milelor marine' 
la prima ei izbucnire în con
tenciosul relațiilor dintre 
Washington și vecinii săi sud- 
americani. E cunoscut faptul 
că, în scopul protejării fau
nei lor marine, opt state ia- 
tino-americane au stabilii 
limita apelor lor teritoriale 
la 200 mile. Statele Unite nu 
s-au conformat însă și au 
continuat să nu recunoască 
decît limita de 12 mile ma
rine. Statele în cauză, care 
au considerat violate dreptu
rile exclusive din 
lor lor teritoriale 
tat, adesea, prin 
vaselor de pescuit 
ricane „infractoare", 
cursul anilor 1969 și 1970 s-au 
semnalat 25 de cazuri de a- 
semenea rețineri. în ultimele 
săptâmini 
a reținut 
americane 
iniăuntrul 
de mile.

Dincolo de disputa în jurul 
unor limite ale apelor terito
riale, este evident conflictul 
de esență care opune S.U.A. 
țărilor latino-americane dor
nice să-și apere drepturile 
lor suverane și hotărîte să 
nu admită încălcarea acestei 
suveranități. Aceasta reiese 
pregnant și din faptul că im
punerea de către blocul una
nim al țărilor latino-ameri
cane a dezbaterii conflictului 
Washington-Quito intervine 
după ce guvernul ecuadorian 
a acuzat guvernul S.U.A. că 
a încălcat carta O.S.A., sus
pended creditele către Ecua
dor ca o măsură de repre
salii.

Așadar, pentru a doua 
oară, după 1964 (cînd latino- 
americanii s-au opus unanim 
intervenției nord-americane 
în zona Canalului Panama), 
statele sud-americane mem
bre ale O.S.A. fac un verita
bil front comun contra pre
siunilor Washingtonului și a 
metodelor de ingerință și 
dictat.

Manevra S.U.A. de a eluda 
O.S.A. și a aduce „disputa 
milelor" în fața Curții Inter
naționale de Justiție de la 
Haga este, prin ea însăși, o 
confirmare a oportunității 
ripostei prompte latino-ame
ricane.

ia care 
dezba- 
Statele 
proble-

în legă- 
pescuit 
„dispu- 

>“ nu e

zona ape- 
au ripos- 
retinerea 

nord-ame-
In

flota ecuadoriană 
patru pescadoare 
care

limitei celor 200
au pătruns

CHILE. Pe primul plan al preocupărilor guvernului Allende 
se situează naționalizarea industriei cuprului. In fotografie : 
mină de cupru din Chile.

Reformele de la Lima
Peru a devenit o țară 

intens angajată în extin
derea și consolidarea po
zițiilor statului în econo
mie, în schimbarea struc
turală a realităților na
ționale. Intr-un interval 
relativ scurt s-a înre
gistrat un bilanț remarca
bil, cu rezonante conti
nentale. Astfel, inițierea 
reformei agrare are efecte 
economice și sociale deo
sebite, țintind să ducă la 
ridicarea nivelului de 
viață al țăranilor. Pînă în 
prezent, 2 695 645 de hec
tare care au aparținut 
pînă nu de mult marilor 
latifundiari (ei reprezen
tau 1 la sută din totalul 
populației, dar posedau 
83 la sută din păminturile 
arabile) au devenit pro
prietatea statului Peru
vian. Dintre acestea 
1 000 000 de hectare au și 
fost împărțite țăranilor. 
Recent, la Lima s-a preci
zat că prevederile legii 
privind 
vor fi 
in 1975

.J reforma agrară 
fi îndeplinite pînă 

că, în acest

scop, guvernul a alocat 
pentru anul 1971, 7491 mi
lioane de soles (moneda 
peruviană) ceea ce va ac
celera procesul de înfăptu
ire a reformei agrare. Pe 
aceeași linie, a soluționă
rii problemelor naționale 
se înscriu și măsurile pe 
plan industrial. Prin na
ționalizarea de la 9 oc
tombrie 1970 a zăcămin
telor și instalațiilor pe
trolifere ale companiei 
„International Petroleum 
Company", statul și-a a- 
sigurat o poziție-cheie în 
industrie. „Legea gene
rală a industriilor" din 
28 iulie 1970 a deschis 
perspectiva dezvoltării in
dustriale a țării prin tre
cerea sub controlul statu
lui a ramurilor de bază : 
industria siderurgică, cea 
chimică, precum și prin a- 
pariția unor noi ramuri. 
Legea hotărăște interven
ția statului prin interme
diul întreprinderilor mix
te în procesul de exploa
tare minieră și stabilește 
necesitatea planificării

prodiicției. Au trecut în 
patrimoniul național cinci 
mine de cupru (Tintaya, 
Ferrobamba, Calcobamba, 
Antamlna și Nueva 
mina). Pentru 1971 
prevăzut alocații în 
rea exploatării lor 
nale, fostul concesionar 
— firma nord-amerieană 
„Cerro de Pasco Corpo
ration" — refuzînd ani 
de-a rîndul să facă inves
tiții sub pretextul neren- 
tabilității lor. S-a mai 
stabilit un plan de „perua- 
nizare" progresivă a in
dustriei automobilistice 
prin folosirea în măsură 
mai mare a pieselor fa
bricate in țară, revizuirea 
investițiilor străine în u- 
nele ramuri industriale, 
etc. A fost introdusă, de 
asemenea, „peruanizarea 
băncilor" — o lege care 
reglementează pe baze 
noi activitatea băncilor, 

înnoirilor intervenite 
în viața economică li se 
adaugă încercări de re
forme în viata socială. O 
comisie specială studiază

Anta- 
s-au 

vede- 
ratio-

alcătuirea unui cod al 
muncii ; sint preconi
zate noi reglementări în 
ceea ce privește regimul 
închirierii de locuințe, în- 
vățămîntul, sănătatea pu
blică etc. Tot prin „Le
gea generală a industrii
lor" s-au creat așa-numi- 
tele „Comunități 
striale". Conform 
legi, muncitorii 
coproprietari ai 
prinderilor, cu

indu- 
acestei 

devin 
între- 

i paro 
ticipare tot mal mare, cu 
trecerea fiecărui an, pinâ 
cînd vor poseda în condi
ții asemănătoare (buge
tare și administrative) cu 
proprietarii, 50 Ia sută din 
acțiuni. în cazul refuzului 
de a mai investi, proprie
tarii își vor pierde cota- 
parte din întreprinderile 
mixte care, în consecință, 
vor trece în mîinile sta
tului.

Peru și-a ales o cale de 
dezvoltare proprie pe care 
o parcurge cu pași rapizi. 
Preocupările pentru afir
marea independentei na
ționale sint pe prim plan.

Organizare» mișcării na
ționale de masă în favoa
rea reformei și pentru a- 
nihilarea rezistenței unor 
cercuri conservatoare a- 
fectate de măsurile eco
nomice și sociale ale gu
vernului reprezintă ga
ranția succesului a ceea 
ce se numește „calea pe- 
ruviană de dezvoltare". 
Afirmarea drepturilor na
ționale la suveranitate și 
independență, dezvoltare 
Si progres înseamnă apă
rarea bogățiilor naționale 
și exploatarea lor In be
neficiul exclusiv al țării. 
„Experiența 
este vitală 
și satisface 
continental.
sprijinul politic din par
tea Iatino-americanilor 
do care se bucură progra
mele de reforme de la 
Lima.

Peruvians'* 
pentru Peru 

un deziderat 
De aici și

DOINA TOPOR

Fenomenul

contestatar din

analizat

de presa

americane

i *

Protest studențesc la universitatea Berkeley t împotriva cursei înarmărilor ți a intervenției 
în Vietnam

PROTESTELOR
ai mult ți mai 
frecvent ca oricînd 
în trecut, frămîntă- 
rile din rîndul tine
retului își găsesc 
reflectare în pagi

nile presei apusene. Două Tu- 
cruri surprind în prezentarea 
„contestatarilor". In primul 
rînd, tonul. Nu mai este vorba, 
în majoritatea cazurilor, de sim
ple elemente de scandal ca a- 
celea care au însoțit, în trecu
tul nu prea îndepărtat, prezen
tarea diferitelor forme de 
„hippy". Predomină acum ana
lizele sau încercările de anali
ză ; e o schimbare de ton și o 
mutare de accent care pare să 
reflecte amploarea, și profunzi
mea acestei mișcări de protest, 
contestare și revendicare. In al 
doilea rînd, în majoritatea re
latărilor și analizelor apare., 
exprimată mai mult sau mai 
puțin direct, constatarea că miș
cările protestatare ale tinerilor 
din Occident au la bază, m»; 
reu mai pronunțat, nemulțumiri 
și considerente de ordin social, 
o privire critică asupra societă
ții capitalist» contemporane.

S-a schimbat tineretul ameri
can în ultimii ani ? lată între
barea care revine persistent în 
coloanele ziarelor și revistelor 
din Statele Unite preocupate să 
caute o explicație la ceea ce 
NEW YORK TIMES denumește 
„fenomenul activizării politice a 
majorității tinerilor din această 
țară" (S.U.A. — n.n.). ^„De la 
apatia manifestată pînă înain
tea ultimului deceniu față de 
principalele probleme politice, 
economice și sociale — consta
tă influentul cotidian new-yor- 
kez — tinerii și, în special, stu
denții, ea o pătură, foarte re; 
ceptivă a intelectualității, joacă 
acum un rol important în acțiu
nile de critică, protest și reven
dicări sociale care vizează un 
diapazon larg al celor mai a- 
cute probleme ale Americii de 
azi : războiul din Vietnam, dis
criminarea rasială., zonele de 
sărăcie, șomajul, sistemul uni- 
versităților-gigant, impersonale., 
și, în general, racilele actualului 
sistem universitar american".

Despre dezvoltarea mișcării 
studențești din S.U.A. Vorbesc 
concludent cifrele unei anchete 
efectuate de un grup de univer
sitari de la Princeton Universi
ty și reluate de NEW YORK 
TIMES : din anul 1965 și pînă în 
1970, numărul studenților ame
ricani care participă la „miș
carea de stînga" a crescut de 
la 2 la 59 la sută ! In anul tre
cut, studenții de la 1 800 de uni; 
versităti și colegii (aproape trei 
sferturi din numărul total al in
stituțiilor de învățămînt superior 
din S.U.A.) au participat la de
monstrații si acțiuni de protest 
împotriva intervenției america
ne în Indochina, împotriva se
gregației, împotriva folosirii 
universităților ca centre de cer
cetare în folosul companiilor 
producătoare de armament. 
Statistica întocmită de univer
sitarii de la Princeton relevă 
preocuparea mereu mai activă 
a tinerei generații americane 
pentru problemele fundamenta
le ale societății.

Recent, J. K. Vaughan, direc
tor al „Peace Corps" punea la 
o întrunire a lui „American 
Management Association" între
barea : Ce vor tinerii Americii 
astăzi ? Și tot el răspundea : 
„Revolta și protestul tinerilor 
este un răspuns la o serie de 
condiții și instituții ale societății 
americane de azi. Tinerii con
sideră că numai o zguduire pu
ternică poate să-i trezească pe 
păzitorii unui statu quo atît de 
sclerozat îneît dă senzația că 
singurul mod de a-l schimba 
este aruncarea în aer". Dl. Vau
ghan este considerat în presa 
americană „un conservator ri
gid" iar instituția pe care o 
conduc» este, ca să folosim un 
limbaj moderat, o instituție 
pentru promovarea conservato-

M
prezentarea 
In primul

rismului. Dar poate tocmai de 
aceea observația lui este cu atît 
mai semnificativă.

Observații mai pertinente și 
mai profunde face reputatul 
sociolog american Charles 
Reich în lucrarea lui intitulată 
„THE GREENING OF AMERI
CA" (Regenerarea Americii), 
reluată fragmentar sau recen
zată în numeroase publicații 
din Statele Unite. Reich consta
tă că „fenomenul de neliniște, 
nemulțumire și contestare care 
caracterizează o parte majori
tară a mediului tinăr vizează 
structuri fundamentale ale so
cietății americane de azi". So
ciologul american, folosind o 
terminologie specifică, sublinia
ză : „Tînăra generație respin
ge, în esență, într-o proporție 
mereu mai masivă neocapita- 
lismul tehnologic și de consum

șilei în viață, unica țintă, unicul 
mobil propus".

O interesantă incursiune în 
realitățile mișcării studenților 
americani, folosind și anchetele 
universitare, o întreprind în 
săptămînalul THE NEW YORK 
TIMES MAGAZINE profesorii 
Kenneth Kenniston și Michael 
Lerner de la Universitatea Yale. 
Autorii constată că o mare 
parte a studenților au „o privire 
extrem de critică asupra actua
lei structuri a universităților și 
colegiilor", că ei consideră uni
versitățile americane de azi „ca 
o componentă absolut esențială 
a sistemului social al capitalis- 
mului tehnologic, ca o unealtă 
a etablishmentului militaro-in- 
dustrial", că ei socotesc că în 
actuala situație studentul „nu 
este decît un mercenar răsplătit 
cu diplome, rang social și gra

universitățile
t

din S.U.A.

Inundații
•>

în Ungaria
ce• VALUL DE CĂLDURĂ 

străbate continentul a provocat 
în multe regiuni din Ungaria 
topirea bruscă a zăpezilor. 
După cum anunță Oficiul națio
nal al apelor, in ultimele zile 
au fost inundate suprafețe de 
aproăpe 150 000 de holzi. Nume
roase drumuri locale au devenit 
impracticabile. în 
Hodmezovasarhely, 
Kiszombor, Mako, 
altele apele au ______ _____
cartiere mărginașe. Creșterea 
bruscă a nivelului unor rîuri 
din nordul țării — Tarna, Zagy- 
va, Bodrog, Takta și altele — a 
provocat, de 
ții. Organele 
Borsod și 
au declarat 
luind măsuri
unor lucrări suplimentare în ve
derea prevenirii și stăvilirii re
vărsării apelor.

localitățile 
Maroslele, 

Oroshaza și 
inundat multe

asemenea, inunda- 
locale din Județele 

Szabolcs-Szatmar 
stare de alarmă, 

pentru efectuarea

care îmbină înfr-o structură tot 
mai monolitică gigantismul cor
porațiilor particulare (marile 
societăți industriale și financia
re) cu gigantismul puterii de 
stat folosit de aceleași corpora
ții... Această mașină monstruoa
să și impersonală nimicește in
dividul și răpește vieții acestuia 
multe din semnificațiile ei majo
re, înlocuiește totul cu a goană 
tfupă bani și confort, nu e ca
pabilă să ofere idealuri înalte, 
fapt care ne duce la izvoarele 
revoltei tineretului... Este clar 
acum în America că tînăra ge
nerație, în majoritatea ei, con
sideră intolerabilă structura ță
rii dominată de grupuri de 
oameni de afaceri. Ei atacă 
concentrarea industrială, publi
citatea mincinoasă, manipula
rea opiniei publice". Un indiciu 
cu nuanțe anecdotice, dar deloc 
nesemnificativ al acestei stări 
de spirit îl relevă eseistul fran
cez Jean Onimus într-un inter
viu publicat de revista franceză 
REALITGS. „La Stanford — spu
ne Onimus — am asistat la un 
spectacol uluitor. Studenții au 
strîns bani ca să cumpere un 
frumos automobil american, 
simbol al reușitei. Apoi, au să
pat o groapă adîncă în care au 
îngropat automobilul, cu un în
treg ceremonial însoțit de cîn- 
tece funebre". O dată cu îngro
parea acestui automobil — ob
servă eseistul francez — tinerii 
își exprimau „nu atitudinea ne
gativă față de bunurile mate
riale ale societății industriale 
moderne, ci insatisfacția față de 
o societate care a făcut din 
automobilul elegant ca și din 
confort, criteriul suprem, și, mai 
mult încă, unicul criteriu al reu-

de, toate acestea puțind fi îr» 
cele din urmă echivalate în va
lută forte pe piața brațelor de 
muncă... Creditele pentru 
cursuri sînt în mod subtil trans
formate în ipoteci, pe măsură 
ce universitățile propagă valo
rile societății bazate pe domi
nația marilor corporații finan
ciare și industriale". Observăm 
deci că o analiză competentă, 
făcută din „interiorul" lumii 
universitare americane nu poa
te scăpa momentul social, ca 
esență a nemulțumirilor fla
grante ale studențimii pe pla
nul funcțiilor și structurii univer
sităților. în strînsă legătură cu 
aceste constatări, dar poate 
mai interesante și mai notabile, 
apar aprecierile și analiza ace
lorași universitari despre ceea 
ce ei numesc „contestația din 
afara universității". Profesorii 
Kenniston și Lerner relevă, pe 
baza datelor unor anchete, că 
numărul protestelor din univer
sități referitoare la probleme 
sociale și politice din afara sfe
rei vieții universitare a crescut 
masiv în ultimii ani. In 1964— 
1965, numai 34 la sută din pro
teste erau axate pe probleme 
din afara universității. In ulti
mul an universitar, însă, peste 
80 la sută din totalitatea acțiu
nilor și protestelor au implicat 
probleme cum ar fi intervenția 
în Indochina, politica rasială, 
influența complexului militar-in- 
dustrial, șomajul, ecologia. „Stu
denții americani subliniază în 
continuare autorii articolului- 
studiu din THE NEW YORK 
TIMES MAGAZINE — sînt, in 
cea mai mare parte, convinși 
de necesitatea unei schimbări 

fundamentale a societății, dar

inai puțin convinși da capacita
tea sistemului de a le întreprin
de... Ei demonstrează tot mai 
puțină încredere în capacitatea 
instituțiilor tradiționale de a 
realiza transformările sociale 
necesare. în mai 1970, 75 la 
sută din studenții colegiilor și 
universităților americane au fost 
de acord că prefaceri funda
mentale ale sistemului vor fi 
necesare pentru îmbunătățirea 
calității vieții în America. în a- 
celași timp, numai 19 la sută 
considerau că Statele Unite se 
află^ în general, pe linia cea 
bună. Mai important decît acest 
aspect, 44 la sută susțineau că 
progresul social se va produce 
probabil în mai mare măsură 
prin presiuni radicale din afa
ra sistemului decît prin inter
mediul principalelor instituții 
ale sistemului nostru — guvern, 
lumea afacerilor etc.". Conclu
zia celor doi profesori de la 
Yale „Trebuie să recunoaștem 
că mișcarea protestatară a ti
neretului, inclusiv protestul vio
lent, constituie și o consecință 
și un simptom al unor proble
me naționale fundamentale, ne
rezolvate, ale Americiî de azi". 
Concluzie care, la rîndul ei, im 
pune o altă concluzie, comple 
mentară : schimbări calitativ» 
se petrec în conștiința, mentali
tatea și concepțiile unei mari 
părți a tineretului Americii. Este 
aci și răspunsul la întrebarea 
pe care și-au pus-o și și-o pun 
multe ziare americane. Da, ti
neretul Statelor Unite a cunos
cut evoluții și schimbări remar
cabile în ultimii ani.

EM. RUCAR

Inițiative în Congresul S.U.A. 
pentru retragerea trupelor

americane din Vietnam
Opoziția din Congresul S.U.A. față de războiul din Vietnam 

a întreprins noi inițiative pentru a accelera retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnam. în Senat au fost depuse două pro
iecte de rezoluții vizînd încetarea războiului din Vietnam.

Primul proiect de rezoluție, in
titulat „actul de dezangajare în 
Vietnam", a fost. introdus joi de 
senatorul George McGovern, care 
și-a anunțat hotărîrea de a can
dida pentru obținerea Învestiturii 
Partidului democrat la alegerile 
prezidențiale din 1972. Documen
tul, care are drept coautori alțl 
16 senatori, include un amenda
ment la actul.pentru acordarea 
ajutorului extern, adoptat în 1961, 
stlpulînd că. după data de 1 mal 
a.c., va fi interzisă utilizarea ori- 
<iror fonduri în Vietnamul de 
”d, în afara celor necesare pen-

tru întreținerea efectivelor de 284 000 militari programate să se 
afle la această dată acolo, conform 
planului de retragere anunțat de 
președintele Nixon. După data de 
1 mai, fondurile urmează să fie 
folosite numai în scopul asigurării 
retragerii tuturor forțelor ameri
cane din Vietnamul de sud, pînă 
la 31 decembrie 1971.

Referlndu-se la proiectul de re
zoluție prezentat în Senat. Mc 
Govern a declarat că programul 
de retrageri al Administrației, 
care nu fixează nici un termen 
pentru evacuarea tuturor trupe-

REDASȚtA Șl ADMINISTRAȚIA ! București, Piața „Stînteii*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele fae la ofMile poștale șl difuzorii din întreprinderi șl Instituții

lor americane din Vietnamul de sud, precum și așa-zisa strategie 
a „vletnamizării" războiului nu 
oferă o soluție reală. „Tinerii 
americani continuă să sîngereze 
și să moară și sacrificiul lor este 
cu atît mai dureros cu cit el știu 
că este inutil", a arătat el, subli
niind în același timp că, actuala 
politică a Administrației în Viet
nam spulberă orice șansă de 
succes în negocierile de la Paris. 
Trebuie șă punem imediat capăt 
războiului", a conchis McGovern.

Al doilea proiect de rezoluție, prezentat în aceeași zi de sena
torul republican Robert Taft, in
terzice președintelui S.U.A. să în
treprindă orice acțiune unilaterală de angajare a forțelor armate 
americane în acțiuni militare, „în 
afara cazurilor de urgență și a 
celor prevăzute expres în legis
lația S.U.A. în baza tratatelor șl 
a hotărîrilor adoptate în prealabil de Congres".

îngrijorarea congresmenilor 
americani în legătură cu parti
ciparea forțelor aeriene și na
vale ale S.U.A. la luptele din 
Cambodgia s-a manifestat 
miercuri. în cursul audierii mi
nistrului apărării. Melvin Laird, 
în Comisia senatorială pentru 
serviciile armate, printr-un a- 
devărat „baraj de pritici" rela
tează agenția REUTER, ț
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