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N-am dori ca titlul rîndurilor 
de față să sugereze nici mai 
mult nici mai puțin decît ce 
spune el de fapt N-am vrea să 
se înțeleagă că făcîndu-se pri
mul pas toate lucrurile sînt re
zolvate. Căci UREMOAS — uzi
nă bucureșteană care a prezen
tat multiple și grele probleme 
încă de la intrarea ei în func- 
țiutie — mai are și azi, de pus 
multe lucruri la punct. Dacă-i 
înscriem astăzi numele printre 
colectivele cu bune rezultate, o 
facem pentru că aici — ca și în 
alte întreprinderi bucureștene 
— s-au ivit semnele unei acti
vități meritorii, pline de roade.

Este, fără îndoială, un merit 
al colectivului că, la capătul a 
9 luni dintr-un an, majoritatea 
indicatorilor de plan au fost în
depliniți. Obținerea unor aseme
nea rezultate este urmarea fi
rească și incontestabilă a orga
nizării științifice a producției și 
a muncii. Acolo unde cu greu se 
întrevedeau rezerve de sporire 
a producției și calității s-au gă
sit resurse inițial nșscontate.

Privim, nu mai departe decît 
ceea ce s-a realizat în secția uzi
na j. într-o hală imensă — ace
leași utilaje, aceiași oameni. Nu
mai că în urma așezării mașini
lor in flux tehnologic, pe lîngă 
faptul că aproape 2000 mp au 
devenit disponibili, s-a dublat 
productivitatea muncii.

Intr-un alt sector al uzinei, la 
prelucrări la cald, aflăm prin 
inginerul șef RADU DRAG AN, 
alte măsuri de natură să pună 
producția întreprinderii pe ba
zele trainice ale organizării ști
ințifice. Aici, s-a evidențiat ca 
o acțiune cu bune rezultate, per
fectarea unui sistem mai efi
cient decît în trecut, pentru 
cointeresarea materială a mun
citorilor : salarizarea în acord 
progresiv. în paranteză fie spus 
— subliniază interlocutorul nos
tru — experimentarea și apoi 
definitivarea acestui sistem de 
salarizare scoate cu atît mai 
mult în evidență necesitatea re
centelor măsuri preconizate la 
Plenara Comitetului Central al

Partidului Comunist Român în 
această privință.

Evident, experiența colectivu
lui acestei întreprinderi a cres
cut și acum multe lucruri se fac 
pornind de la alte date. O cu
noaștere perfectă a utilajelor, 
dublată de observarea atentă a 
acestora, în timpul procesului 
de fabricație permite stabilirea 
din vreme, cu precizie accepta
bilă, care anume dintre piese are 
o mai mare uzură, care trebuie 
confecționate din nou sau numai 
remaniate. Cum e și firesc, 
toate acestea se confecționează 
din timp, oprirea utilajelor fiind 
făcută strict, numai pentru ope
rația de schimbare. In final, lu
crările de întreținere se execu
tă calitativ mai bine și în mi
nimum de timp.

Desigur, pe linia muncii ce se 
depune și a rezultatelor obți
nute prin organizarea mai bună 
a producției și a muncii în 
toate compartimentele de activi
tate ale uzinei ar fi încă multe 
de comunicat. Ne oprim însă a-

supra unor lucrări ce urmează 
a fi puse la punct. Am amintit 
de cei aproape 2000 mp supra
față de producție eliberată. Dar 
de ce s-a eliberat oare un sfert 
de hectar din moment ce pe el 
nu se „cultivă" de mai multe 
luni nimic ? O privire prin pro
cesele verbale și alte materiale 
ale diferitelor analize ce s-au 
ținut în uzină în legătură cu 
drumul pe care-1 parcurge efor
tul de organizare științifică a 
producției ne semnalează, de a- 
șemenea, unele dintre jaloanele 
pe care ar trebui să se meargă 
cu mai multă hotărîre : utiliza
rea mai bună a timpului de lu
cru (atenție la cele 948 de zile 
om absențe nemotivate și 269 
zile-om învoiri în luna august) ; 
eliminarea cheltuielilor nepro
ductive provenite din penalizări, 
locații ș.a. ; urmărirea mai ener
gică a felului în care se îndepli
nesc măsurile stabilite anterior.

I. BODEA

Proletari din toate țările, uniți-va !
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a primit pe ambasadorul

Republicii Islamice Pakistan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit marți, 17 oc
tombrie, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al

Republicii Islamice Pakistan în 
Republica Socialistă România, 
Jamsheed K. A. Marker, în au
diență de prezentare.

Cu această ocazie, a avut loc 
o convorbire cordială.

III DESTIN _ _ _ _ _ _ _ _ _
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C. BRÂNCUȘI
Pe apa Bistricioarei, în cătu- | 

nul Hobița așternut sub umbra [ 
Parîngului se află casa în care 
s-a născut Constantin Brâncuși. 
Durează și acum. Este aceeași 
cum fusese meșterită prin o mie 
opt sute șaptezeci și ceva 
de către Nicolae Radu, dulghe
rul, tatăl lui Brâncuși. Are 
două odăi și între ele ogeacul 
cu vatra și corlata, iar de-a 
lungul tuturor trei o prispă 
— susținută pe stîlpi de lemn 
de gorun — unde ajungi urcînd 
pe trei trepte de lespezi de pia
tră aduse probabil de-a gata 
șlefuite de apa rîului. Casa a 
rămas aceeași după cum susține 
și V. G. Paleolog, numai că. a- 
tunci cînd se făcu reîmpărțirea 
averii între frații lui Brâncuși — 
Frîsina sora lor — o cumpără și 
dispuse a fi desfăcută bîrnă cu 
bîrnă, ușor cu ușor, prag cu 
prag, rostuind-o din nou în îm

bucăturile ei dintîi, dar ceva 
mai departe, spre sud. Așa cum 
spune V. G. Paleolog gospoda
rul casei, Nicolae — Radu 

! Brâncuși nu a avut cînd a du- 
| rat-o preocupări de înfrumuse- 
i țâre — în afară de capitelurile 
i stîlpilor de prispă — zimțuite
■ precum creasta cocoșului — ne 

avînd răgaz „să facă asemenea
■ lui Antonie Mogoș, din vecinul 

sat Ceauru, care, el nu avea casă 
de copii ci doar patru brațe cu 
ale femeii Măria, neîngăduindu- 
le frumosul, care e cheltuială de 
timp și vine din bunăstare fără 
sudoare". (V. G. Paleolog. Tine
rețea lui Brâncuși, pag. 26).
Casa este și astăzi tot acolo unde 
a fost mutată, la circa 200 me-

I. MARCOVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

CARE ESTE
,„ARIA“ CERCURILOR

Al INDIEI,

SA DISCUTAM DESPRE 
tinerețe, 
EDUCAȚIE, 
RĂSPUNDERI

Colectivul, 
o cîrjă pentru 

slăbiciunile

— în primii ani de școală — 
ne spunea Dumitru C., elev în 
clasa a Xl-a — parcurgem cu 
ochii minții cele mai neașteptate 
meserii și mereu ni se pare că 
„de data asta" am găsit-o pe cea 
care ni se potrivește cel mai bine. 
De aceea ne și atrag cercurile 
elevilor, dar ne și „plimbăm" u- 
neori de la un cerc la altul în-

•
 cercînd să ne inițiem și în tainele 

aeromodelismului și în cele ale 
telecomunicațiilor, nerenunțînd,

•
 însă, nici la matematici... Odată 
cu terminarea anilor pionieriei, 
cînd devenim liceeni, ne stabilim,

•
 căutăm cercuri „serioase" și... 
dacă le găsim, le rămânem cre
dincioși...

A Dacă ar fi să reproducem păre- 
rile numărului mare de elevi cu

care am stat de vorbă cu privire 
la cercul preferat și la capacita
tea acestuia de a le satisface ne
voia de cunoaștere peste ceea ce 
le oferă manualul, ne-am afla în 
situația de a reproduce și multi
plica părerile lui Dumitru C. Le 
putem însă sintetiza astfel : cercul 
joacă un rol însemnat în viața 
elevului, din clasele mici și pină 
la absolvire. Cu condiția să-i o- 
fere posibilități de investigație în 
domeniul care-l atrage, de dobîn- 
dire a unor deprinderi practice, 
să-i ofere cadrul potrivit pentru 
căutări și creație, pentru uceni
cie științifică. Cam asta înțeleg 
Dumitru C. și colegii săi, prin 
cerc „serios", cum îl definesc ei, 
„ideal", cum l-am numi noi.

Ce fel de cercuri există însă în

licee și cît sînt de aproape de ceea 
ce-și doresc elevii ? în cursul con
vorbirilor avute am notat fidel 
nu numai toate denumirile fiecă
rui cerc la care s-au referit elevii, 
ci și o anumită clasificare pe care 
o făceau între diverse tipuri de 
cercuri, chiar cu același profil, 
după scopul pe care și-l pro
punea, după modalitățile de lucru 
folosite. Astfel, după părerile ele
vilor un cerc de fizică poate fi 
teoretic, modern sau tehnic, după 
cum un cerc de matematică poate 
fi clasic sau modern. Nu era aici 
nici un fel de poză, nu jonglau 
cu cuvintele ; cu ajutorul acestor 
clasificări încercau să așeze cer
cul exact în sfera la care se li
mitează pentru a putea apoi for
mula mai precis propriile prefe

rințe. Rodica Bălan, elevă la Li
ceul din Trusești—Suceava, vor
bea despre cercul de fizică în 
care activează. Cercul i-a fost de 
mare ajutor în pregătirea la acest 
obiect, pregătire care i-a permis 
să se prezinte și la concursul de 
fizică. Dar în cerc se rezolvă nu
mai probleme, firește altele decît 
în manual, mult mai numeroase 
decît se rezolvă în orele de curs. 
Este un cerc clasic l-au categori
sit colegii, participanți la discuții. 
Cu alte cuvinte, este un cerc în 
care se adîncesc cunoștințele că
pătate în orele de clasă, se do
bândește o anumită tehnică în re-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Primul ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi, împreună 
cu celelalte persoane oficiale in
diene, a făcut în cursul zilei de 
marți o vizită în regiunea Plo
iești. Primul ministru al Indiei a 
fost însoțit de Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Ardeleanu, amba
sadorul României în India, de 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Un prim popas a fost făcut la 
Rafinăria și Combinatul Petrochi- 
mic-Brazi, unde oaspeții au 
fost întâmpinați de Nicolae Tă- 
bîrcă, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al 
regiunii Ploiești, Gheorghe Ca- 
ranfil, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, și membri ai 
conducerii celor două întreprin
deri. Directorul general al Rafi
năriei Brazi, Bujor Olteanu, și di
rectorul tehnic al Combinatului 
Petrochimic, Valentin Ioniță, au 
prezentat principalele secții și 
produsele acestor mari unități ale 
industriei petroliere și chimice 
românești.

Vizitând secția de distilare at
mosferică și în vid, oaspeții s-au 
interesat îndeaproape de parame
trii de funcționare a instalațiilor, 
deoarece o secție asemănătoare, 
însă cu o capacitate mai mică, 
realizată de industria românească 
se află în funcțiune la Gauhati, 
prima rafinărie din sectorul de 
stat al Indiei, construită după 
proiecte și cu utilaje românești. 
De asemenea, oaspeții au mani
festat interes pentru instalațiile 
de reformare catalitică, care func
ționează la Rafinăria Brazi ; în 
urma unui contract încheiat re
cent, instalații de acest fel vor fi 
livrate Indiei de industria țării 
noastre pentru rafinăria ce se 
construiește la Haldia. Premierul 
indian și ceilalți oaspeți au vizi
tat în continuare fabricile de ole
fine și polietilenă din Combinatul 
Petrochimic, ale cărui produse 
sînt cunoscute și în India.

S-a vizitat apoi Uzina de utilaj 
petrolier „1 Mai" Ploiești, unde 
oaspeții au fost salutați de Mi
hai Martinescu, adjunct la minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini și conducătorii uzinei. Di
rectorul general, Dumitru Nistor, 
a prezentat un scurt istoric al u- 
zinei și rezultatele obținute în 
dezvoltarea și diversificarea pro
ducției de utilaj petrolier. Primul 
ministru al Indiei și persoanele 
oficiale indiene și române au vi
zitat apoi secțiile de utilaj și 
montaj ale uzinei și au asistat la 
o demonstrație de ridicare a unei 
instalații de foraj 3DH-250, unul 
dintre' cele mai apreciate produse 
ale uzinei, atît în țară cît și pes
te hotare. înainte de plecare, con
structorii de utilaj petrolier au o- 
ferit în dar, primului ministru al 
Indiei, macheta unei instalații de 
foraj.

In continuare, oaspeții au vizi
tat renumitele podgorii din Valea 
Călugărească, unde au fost în
tâmpinați de Dadiv Davidescu, 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii. Ei au vi
zitat Institutul de cercetări pen
tru viticultură și vinificație din 
această localitate.

La amiază, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Ploiești, Nicolae 
Tăbîrcă, a oferit un dejun în o- 
noarea primului ministru al Re
publicii India, Indira Gandhi.

In cursul după-amiezii oaspeții 
s-au înapoiat la București.

★

Seara, primul ministru al In
diei, Indira Gandhi și persoanele 
oficiale care o însoțesc au asis
tat la spectacolul cu baletul „La
cul lebedelor" prezentat pe scena 
Operei Române.

La sfârșitul spectacolului, înal
tul oaspete a oferit artiștilor 
flori.

(Agerpres)

VALOAREA UNEI
SINGURE ZILE

BRAȘOV (de la corespondentul 
9 nostru).

O acțiune voluntar-patriotică 
_ de o amploare deosebită a fost 
W inițiată duminica trecută de că

tre Comitetul regional Brașov al 
• . U.T.C. la care au răspuns cu en

tuziasm peste 30 000 de elevi și 
tineri din școlile, întreprinderile 

• și instituțiile orașelor și satelor 
regiunii. Obiectivul acestei ac-

țiuni 
mare 
griculturii a fost recoltarea carto
filor. îndrumați și ajutați efectiv 
de către 1750 de cadre didactice 
și de către activiști ai U.T.C., ti
nerii au încheiat ziua de muncă 
cu un bilanț semnificativ. Au fost 
recoltate 150 vagoane de cartofi.

care a cuprins un număr 
de unități socialiste ale a-

noastre ?
întâmplarea s-a consumat mai 

de mult dar ecourile ei stăruie. 
Stăruie ca fapt divers deși ar tre
bui să persiste altfel...

Cu cîtva timp în urmă era vă
zută mai în fiecare zi pe la por
țile Uzinei „1 Mai" din Ploiești. 
Tinără, îngrijit îmbrăcată, dar 
cu ochii umezi de lacrimi. Nu 
îndrăznea să întrebe și nici 
să se plîngă cuiva; unii au 
făcut glume răutăcioase la 
adresa ei, alții au îndemnat-o să 
meargă la sediul organizației 
U.T.C. și acolo au aflat că era 
soția unui tovarăș de-al lor, 
Gheorghe Panait, muncitor la 
secția montaj. Și-au mai aflat că 
tânărul lor coleg, de altfel inteli
gent și inimos la uzină, se purta 
în familie ca un stăpîn absolut, 
că venea acasă cînd vrea, adu
cea sau nu salariul, lipsindu-și 
soția și copilul uneori și de 
existența zilnică.

Cum a acționat colectivul în
tr-o asemenea împrejurare ? A-

dresăm întrebarea lui Paul Nicu- 
lescu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe secție.

— Ne-am alarmat, i-am che
mat pe amîndoi, am stat de 
vorbă, i-am supus judecății drepte 
a colectivului. El ne-a promis că 
se îndreaptă dar pentru că tot 
nu mai putea lucra în secție s-a 
transferat la transporturi. Mai 
târziu am aflat însă că a plecat 
și de acolo, în altă întreprindere. 
Dar a părăsit definitiv și familia.

Mă așteptam ca secretarul să 
adauge „noi ne-am făcut datoria 
acum ce-am mai putea face". 
„Pentru el" cazul „era definitiv 
închis, casat, ca la tribunal. Să 
se ocupe alții de el, pe acolo, 
pe unde Gh. Panait o rătăci a- 
cum. Ioniță Aurel, om în vîrstă, 
în aceeași secție, mă comple
tează.

PETRE ZĂRNESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

LUMINILE

BRATSK-ULUI
Actualul Bratsk re

prezintă o spărtură în 
Taiga, una din tot mai 
desele spărturi care se 
produc de cițiva ani 
încoace. Exista, e 
drept, și înainte o așe
zare purtând acest nu-

I me, cîteva case pier
dute intr-o imensitate 

, vegetală, un sătuleț 
: prin care lupii și urșii 

se plimbau ziua-n a- 
i miaza mare ca la ei 

acasă. Adevărata naș- I
I tere a Bratsk-ului a 1

avut Ioc însă în 1955 
cînd a început con
struirea puternicei hi- 
drocentale de pe An
gara. Concomitent, a 
început construirea o- 
rașuluj și a altor obiec
tive industriale : un

combinat de industria
lizare a lemnului, o 
uzină de aluminiu ș.a. 
Astăzi, după 12 ani de 
muncă creatoare, Brat
sk a devenit unul 
din cele mai importan
te centre industriale 
ale U.R.S.S.

Cînd am ajuns in 
această localitate, pri
mul lucru pe care am 
dorit să-l vedem a 

i fost, firește, hidrocen- 
I trala. Chiar în fața ba

rajului, lingă un mal 
crud încă de sfîrtecă- 
rile escavatoarelor, se 
afla clădirea improvi
zată a conducerii șan
tierului. Ne-a întâmpi
nat însuși directorul 
construcției, Konstantin 
A. Kneazev. Deși s-a 
arătat bucuros de oas
peți, se vedea bine că 
noi nu eram de Ioc 
primii care-i solicitam 
bunăvoința în ziua a-

ceea. Datele pe care 
ni le-a furnizat au fost 
expuse parcă avîndu-se 
în vedere o întilnire 
anterioară. La fiecare 
paragraf simțeai neex
primatul „după cum 
v-am mai spus..." Vor
bea cu destulă econo
mie, nu atît pentru că 
și-ar fi drămuit timpul, 
cît mai ales pentru a 
lăsa realizările să vor
bească. „în 1955 cînd 
am venit aici, pe locul 
unde sintem nu se 
afla nimic. Doar flu
viul și malurile împă
durite. Acum vedeți... 
Cîteva case de bîrne | 
alcătuiau tot Bratsk-ul.
Acum vedeți...". Vor- | 
bea ca despre un 
lucru obișnuit, de zi 
cu zi, și nu ca despre 
o minune care se în
tâmplă Ia un secol o- 
dată. Tot timpul părea 
că spune : printre al- '

tele, am făcut și hidro
centrala de la Bratsk ; 
a fost greu, ne-am 
străduit mult, dar o 
făcurăm și pe asta ca 
pe multe altele care o 
să le facem de aici 
înainte.

Din biroul directo
rului pornim apoi „să 
vedem". In fața noas- j 
tră, barajul cu o lun
gime de 1 430 de me
tri și o înălțime de 126 
metri. EI continuă spre 
cele două extremități 
cu diguri masive de 
pămînt, lungi de 3 710 
metri și cu o înălțime 
maximă de 35 metri. 
Intrăm în corpul bara
jului, unde se află sala 
mașinilor. Lungă de
peste o jumătate de
kilometru, sala adăpos
tește cele 18 agregate 
generatoare: primele
au intrat in funcțiune 
în 1961, iar ultimul in I

decembrie anul trecut. 
Puterea instalată a fie
cărui agregat este de 
225 000 kilowați. întru- 
cit două din ele pot 
dezvolta fiecare cîte 
250 000 kilowați, în
seamnă că puterea to
tală instalată la hidro
centrala de la Bratsk 

j este de 4 100 000 kilo
wați. Inginerul V. I. 
Petrișa, care însoțește 
grupul nostru, ne in
formează că la reali
zarea măreței con
strucții și-au dat con
tribuția peste 100 de 
uzine din întreaga ța
ră. Astfel, hidroturbi- 
nele și hidro-genera- 
toarele au fost aduse 
din Novosibirsk și Le
ningrad, transforma
toarele din Zaporojie 
etc.

Urcăm pe creasta ; 
barajului, pe care îl j 
parcurgem apoi de la 1

un capăt la altul cu 
autobuzul. Sus, pe cul
me, au fost construite 
o cale ferată și o șo
sea dublă. Spre sud 
se intinde pînă departe 
o adevărată pădure de 
stîlpi de înaltă ten
siune. Sînt liniile de 
220 și 550 kilowați 
care pornesc în mai 
multe direcții, trans
portând energia Brat
sk-ului la consumator, 
uneori pe distanțe de 
mii de kilometri. Dar 
principalii consumato
ri se află în apopiere. 
Mai întîi este vorba de 
uzina de aluminiu, a- 
aflată încă în construc
ție și de combinatul de 
industrializare a lem
nului din apropierea

ION D. GOIA

(Continuare in 
pag. a IV-a)



ARTICOLE «INTERVIURI

ANTICIPAȚII
LA „CARATELE"

MESERIEI
Problema care a reținut în 

mod deosebit atenția adunărilor 
generale de dare de seamă și 
alegeri ale celor două organiza
ții U.T.C. din anul al IU-lea — 
strungari și electromecanici as- 
censoriști — de la Școala pro
fesională „Electromagnetica" a 
fost, cum era și firesc, participa
rea celor peste 50 de uteciști la 
practica în producție, pregătirea 
lor pentru meseria pe care o 
vor începe peste numai cîteva 
luni. „Activitatea organizației 
noastre, a fiecăruia dintre noi 
— se spunea în darea de seamă 
se reflectă în atitudinea pe care 
ne-am format-o față de meserie, 
în gradul în care am îndrăgit-o 
și însușit-o“. S-a insistat, apoi, pe 
efortul depus de organizație pen
tru întărirea la elevi a sentimen
telor de dragoste și atașament 
fată de meserie, cultivarea res
pectului și răspunderii față de 
muncă, de uzina în care lucrează. 
Erau enumerate, în continuare, 
formele folosite de organizație 
în acest scop.

Orientate de dări de seamă, 
bune, analitice, discuțiile purtate 
de uteciștii celor două clase au 
insistat cu precădere asupra a- 
celuiași deziderat. (A nu se în
țelege cumva că despre altceva 
nu s-a mai discutat; dimpotrivă, 
au fost dezbătute, cum rareori 
ni s-a oferit prilejul să observăm, 
toate aspectele muncii de orga
nizație).

— După părerea mea, spunea 
NĂSTASE GHEORGHE din a- 
nul III D „aparatul de control", 
ca să mă exprim așa, al activi
tății unei organizații U.T.C. îl 
constituie adunarea generală, că
reia, pe bună dreptate îi mai 
spunem și „școală a educației co
muniste". In această privință, 
organizația noastră a obținut, de 
la alegerile trecnte și pînă acum, 
unele rezultate bune. Aș sublinia, 
astfel, că adunările noastre gene
rale s-au ținut cu regularitate, 
avind mai totdeauna o tematică 
interesantă, care a antrenat la 
discuții un număr mare de ute
ciști. Rețin în mod deosebit a- 
dunările în care am discutat 
despre „tainele meseriei de strun
gar", „atitudinea socialistă față 
de muncă" etc.

Alți participant! la discuții au 
scos în evidență eficacitatea con
cursurilor profesionale (cîte unul 
pe trimestru) temeinic pregătite, 
la care au fost antrenați toți e- 
levii celor două clase, întîlnirila 
cu muncitori vîrstnici din uzină, 
care le-au împărtășit din ex
periența lor, alte activități cultu
ral-educative cu un conținut le
gat de îndrăgirea și însușirea 
meseriilor de strungar și ascen- 
sorist.

— Rezultatul acestei munci e- 
ducative continui — spunea în 
adunare MIU VIOREL, este 
concretizat în faptul că majori
tatea colegilor noștri au tratat

eu seriozitate și răspundere in
struirea practică, au obținut re
zultate frumoase. Aș vrea să a- 
mintesc aici nume ca Toma Cor
nel, Năstase Gheorghe care stă- 
pînesc de pe acum tainele 
meseriei de strungar.

Vorbindu-se despre rezultatele 
bune de pînă acum, s-a avut în 
vederea faptului că acestea tre
buie să constituie o plaformă 
pentru altele și mai bogate în 
viitoT. Condori Adrian, Oncică 
Vasile, Solovastru Gheorghe, Ga
lea Vasile, Moiceanu Gheorghe, 
Dumitru Vasile, Fedaceag Nico
iae, ca și nlfi participant! la dis
cuții, prin criticile. sugestiile, 
propunerile concrete făcute în 
adunare au arătat drecțule în 
care trebuie să-și intensifice cele 
două organizații U.T.C. activita
tea de acum înainte.

— Organizația noastră, subli
nia GALEA VASILE, mai are 
încă multe de făcut în ceea ce 
privește unele cazuri de absen- 
tare de Ia instruirea practică, în
tărirea disciplinei în timpul des
fășurării practicii. Mai aveam 
încă colegi — mă refer la cei 
care fac practica în Uzina „E- 
lectromagnetica", dar după cum 
reiese din discuțiile purtate în 
adunare, asemenea situații exi
stă și Ia „Electrofar" — care 
pierd timpul cu plimbări fără 
rost printre mașini, au o atitu
dine pasivă față de meserie. 
Rezolvarea pozitivă a unor ast
fel de situații va depinde de 
eficiența viitoarelor noastre ac
țiuni, de răspunderea cu care vor 
fi abordate.

In discuțiile lor, tinerii au fă
cut propuneri judicioase pentru 
continua întărire a atașamentul' 
lui față de meserie, pentru a o 
stăpîni mai temeinic. Năstase 
Gheorghe a propus organizarea 
unor vizite în uzinele Capitalei 
cu specific înrudit meseriilor 
pentru care se pregătesc ei. So- ( 
lovăstru Gheorghe, apreciind 
valoarea concursurilor pe mese
rii, propunea organizarea unui 
astfel de concurs în uzină, în 
care probe (pînă acum teoretică) ■ 
să conste în realizarea practică 
a unor repere. Dumitru Vasile, 
din organizația anului III H op
tează în adunare pentru inter
venția mai activă a uteciștilor, 
pentru o opinie colectivă intran
sigentă față de abaterile de la 
disciplină. In acest spirit, el su
gera organizarea unor dezbateri 
pe teme de etica muncii, întîl- 
niri cu muncitori foști elevi ai 
școlii lor.

Toate aceste propuneri au com
pletat proiectele programelor de 
activități care, aprobate în adu
nare, au devenit jaloane concrete 
ale activității celor două organi
zații U.T.C., fișe la geneza vii
toarelor rezultate.

C. HANȚA 
I. ANDREIȚĂ

I D
RIMATUL

I L O
Interviu cu pictorul Virgil Nicoiae Ghinea*)

O frumusețe din raionul Rupea (regiunea Brașov)

UN DESTIN MUZEAL

CASEI LUI C. BRĂNCUȘI

(Vrmare din pag. I)

tri de locul ei dinții, așa cum a 
înăltat-o meșterul Nicoiae Radu, 
tatăl și cum șl-o amintea i 
tîrziu, din depărtări străine 
Brăncuși 
de-al treilea destin, 
poate fi decît 
Paleolog).

Același lucru 
noi Consiliului 
presus, Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, care în 
toamna aceasta, a depus lăuda-

„așteptindu-și 
care 

muzeal" (V.

mai 
și 

cel 
nu 

. G.

îl sugerăm 
muzeelor și mai

șl ’

bila strădanie pentru organiza
rea așa cum se cuvine a coloc
viului comemorativ închinat lui 
Constantin Brăncuși.

înființarea, în locul de baștină 
al sculptorului, unde astăzi mai 
sînt neamuri din familia Brâncu- 
șilor, în afara celor dati la car
te, a unei case muzeu ar întregi 
gestul de cinstire și pietate față 
de memoria și personalitatea 
marelui artist.

I. MARCOVICI

— Spuneți-mi, vă rog. 
de ce v-ați deschis în 
vară, expoziția perso
nală la Mamaia ? Aveați 
nevoie, atunci, de o ime
diată confruntare cu 
publicul sau pentru că 
pictura pe care o faceți 
— pornind, după cîte 
înțeleg de la „op-art" — 
se asezonează mai ușor 
cu decorul turistic și 
estival ?

— Am deschis expo
ziția Ia Mamaia, în 
București lucrul respec
tiv nefiind posibil, pen
tru că săli de expoziții 
se găsesc greu pentru 
tineri. Singura posibili
tate era Mamaia, pen
tru că nu crea probleme 
nimănui.

O expoziție se des
chide, într-un fel, și 
pentru a se vinde tablo
uri, scopul principal ră- 
minînd vizionarea, evi
dent. Și cum obiceiul 
există, este greu de des
chis în București o ex
poziție, fără acest scop. 
Or, eu nu îl aveam, ne
apărat.

Ca să vă răspund la 
întrebare : aveam nevoie 
de o confruntare cu 
publicul și nu atit pen
tru un verdict, ci pentru 
a încerca să mă verific, 
prezentind niște lucruri 
noi ; era o tatonare, un 
prim pas pe care-1 în
cercam pentru a obișnui 
vizitatorul cu o optică 
nouă și a-i afla reacția.

— Credeți că este ne
voie de o educație spe
cială a publicului, mă 
refer la matele public, 
cel de la Mamaia fiind 
departe de obișnuiții 
sălilor de expoziție 
bucilreștene ?

- — Era evident mai
important pentru mine 
acest public, pentru a 
vedea cit de receptiv 
este la niște lucruri care 
în primul moment îl vor 
șoca, verificînd dacă 
fenomenul „meu" este 
singular, subiectiv sau 
obiectiv.

— Vizitîndu-vă expo
ziția, am început o dis
cuție care se referea la 
arhitectură, nu ați vrea

să o continuăm ? Spu
neați că o arhitectură 
nouă cere și...

— O reprezentare 
plastică total diferită de 
vechile canoane, care să 
se integreze funcțional 
în ea. Arhitectura mo
dernă tinde spre a de
veni sculptură, nu-și 
pierde rolul funcțional, 
ba dimpotrivă, și cîștigă 
în plasticitate. Repre
zentările adecvate aces
tei arhitecturi vor fi 
organic legate de ea iar 
reprezentarea plastică 
își va pierde și ea carac
terul decorativ imediat 
și va deveni plastică în 
adevăratul sens al cu- 
vîntului, deoarece nu se 
va referi la un anumit 
obiect.

— Vă referiți după 
cîte înțeleg la o anume 
pictură legată strict de 
decorația de interior.

— Exact. De fapt nu 
va fi vorba de pictură, 
de decorație, ci de o 
plastică generală. Dacă 
spre exemplu. în Renaș
tere pictura murală a 
îmbrăcat zidul ca o ro
chie frumoasă, în secolul 
XX, nu mai există pic
tura murală strict de
corativă, ruptă de Osa
tura zidului ci se caută 
ca această osatură să 
devină plastică în între
gime. De aceea, ea poate 
fi arhitectură, pictură, 
ceramică sau orice altă 
formă de reprezentare 
plastică. In concluzie, 
zidul trebuie să fie activ 
în nici un caz pasiv.

— Lucrările pe care 
le-am văzut în expozi
ția dv. sînt ox. experiență 
a acesteL.țpdffeade, un 
sistem de, gjndire vital, 
să-i spunem, legat de 
demonstrația care toc
mai mi-ați făcut-o ?

— Nu. Pentru specta
tor lucrul respectiv este 
o experiență, insă pen
tru mine nu mai poate 
fi numită astfel. Este un 
nou sistem de reprezen
tare a realității.

„Op-art" este un cu- 
vînt cam general și în
cadrarea aceasta poate 
să-mi corespundă din

tr-un anumit punct de 
vedere, dar care dispare 
în momentul în care 
lucrarea este aprofun
dată. Dacă legile „op- 
artului" se referă la o 
dinamică a formei, ră- 
minind în stadiul de 
decorativ, de plăcere 
senzorială, eu caut nu 
atit dinamica alcătuirii 
sau decorativul ei, ci re
lațiile care pot genera 
idei, esențe, care nu pot 
fi exprimate decît prin 
forme închise.

Ca primă senzație, ar 
putea fi „op-art“, dar 
intrînd în analiză, senti
mentul acesta dispare, 
legătura cu „op-artul“ 
fiind foarte vagă, inexis
tentă chiar.

— Cum v-ați numi 
pictura, lansînd și un 
eventual curent ? (în 
timp totul este posibil).

— în momentul cind 
se ia contact cu arta, 
există tendințe de-a eti
cheta. Există această 
deformație de-a încadra, 
de-a cataloga etc. Eu 
fiind singur, fără cei 
5—6 colegi preocupați 
de același lucru, nu 
putem crea un grup, o 
mișcare, o denumire. De 
fapt am putea-o numi 
oricum, și cred că nu
mele cel mai adecvat ar 
fi artă umanistă.

— Tn consecință, nu 
formula de-a te exprima 
ci ideile sînt importante, 
dv. pledînd pentru ex
periență, pentru desco
perire, rămînînd legate 
de realitate.

— Pentru idealurile 
general umane, formele 
fiind cele care le îmbo
gățesc mereu.
. — Cum vedeți în' 
viitor evoluția acestor 
lucruri ?

— Pornind de Ia lu
crările care le am, am 
descoperit că animîn- 
du-le, tabloul cîștigă în 
profunzime.

— In ce sens ?
— Reușind ca formele 

care alcătuiesc tabloul să 
le pun in mișcare, in
tr-un sens pe care-1 
doresc, dar păsțrîndu-le 
forma inițială, adică să

nu se deformeze, mi-am 
dat seama că relațiile și 
conflictul ce se naște 
între ele sînt mult mai 
adinei.

— Nu seamănă cu 
cinetica ?

— Este un fel de nouă 
cinetică care iși pune 
problema nu numai de 
spațiu și timp, ci caută 
să rezolve un conflict, 
deci iese din cadrul de
corativ imediat... Mai 
mult decît atit, am des
coperit o nouă reprezen
tare plastică care ține 
într-un fel de spectacol, 
reușind să anime nu nu
mai arhitectura, dar și 
peisajul, o formă de ma
nifestare plastică nelimi
tată ca întindere, iar 
spectatorul o poate con
suma după voință, după 
viteza cu care se mișcă, 
după necesitățile lui 
momentane. Ea ar re
zolva într-un fel o do
rință a omului foarte 
veche de a-și crea spa
țiul fericit sau trist, care 
îi sint în anumite mo
mente vitale.

Acest lucru este reali
zabil bazindu-ne pe 
niște legi foarte simple, 
iar momentul în care 
vor fi posibile, vor in
fluența total arhitectura, 
urbanistica, peisa.ul 
pentru că opera de arfă, 
va fi lîngă om pretutin
deni. atit in casă cit și 
în afară. El nu va trebui 
decît să o consume.

VERA LUNGU

• Virgil Nicoiae 
Ghinea a absolvit în 
anul 1965 Institutul 
de Arte Plastice „N. 
Grigorescu". A fost 
prezent cu lucrări la 
expozițiile anuale de 
grafică și pictură și 
la două expoziții in
ternaționale (R. D. 
Germană și Elveții 
A avut o expoziție 
personală la Mamaia.

Vedere panoramică din Orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej" Foto: AGERPRES

cm ESTE „ARIA“ CERCURILOR 
științifice școlare?

COLECTIVUL, 0 CtRJĂ PENTRU 
SLĂBICIUNILE NOASTRE?

(Vrmare din pag. I)

zolvarea problemelor. Și la Li
ceul „Unirea" din Brașov funcțio
nează un cerc de fizică. Aici, 
însă, se construiesc mecanisme 
electronice, cercul avînd denu
mirea de „mașini de calcul". 
Este un cerc modem — au afir
mat elevii. Te îndeamnă să gîn- 
dești, să-(i lărgești cîmpul infor
mațional, să depășești granițele 
manualului, apelînd la o biblio
grafie de specialitate, să adaugi 
noțiunilor teoretice de fizică, no
țiuni de desen. Asemenea cercuri 
sînt atrăgătoare și reprezintă un 
serios stimulent la autodepășire, 
știut fiind că nu sînt primiți ca 
membri decît elevi cu o foarte 
bună situație la învățătură. în 
multe licee funcționează cercuri 
electrotehnice. Ele au fost situate 
în categoria cercurilor tehnice a- 
plicative, care joacă la rîndul lor 
un rol însemnat în formarea 
elevilor. La întrebarea firească : 
pe care din aceste cercuri le pre
feră, răspunsurile elevilor au fost 
ample. Pentru a le reproduce 
mai sistematic le grupăm astfel :

— în primii ani de liceu, deci 
cînd cunoștințele elevilor sînt e- 
lementare, ei preferă cercurile a- 
plicative pentru că noțiunile teo

retice capătă imediat reprezen
tări concrete. In plus, este vîrsta 
la care simt nevoia să dobîn- 
dească o anumită îndemînare 
practică, să nu mai privească la 
aparatul de radio ori la fierul de 
călcat ca la obiecte misterioase ;

— către sfîrșitul liceului, cînd 
capacitatea de abstractizare creș
te, cînd elevii, făcînd primul pas 
pe calea autocunoașterii, optează 
pentru secția umană ori reală. 
Deci, cînd apar primele interese 
ținînd de viitoarea profesiune, ei 
caută în activitatea cercului po
sibilități de adîncire a cunoștin
țelor din domeniul științific pre
ferat, de autoverificare a pro
priei valori, un impuls pentru 
stimularea creativității. Atunci 
preferă cercuri oare să-i solicite 
pe un plan larg, să-i ajute să 
capete un stil de muncă intelec
tual, să-i inițieze în tainele oerce- 
tării;

— cercurile care se limitează la 
rezolvări de probleme nu mai sa
tisfac la ora actuală decât într-o 
măsură neînsemnată. Cu atît mai 
mult apare perimată formula 
„cerc pentru rezolvări de pro
bleme" cu cît și la concursurile 
elevilor nu sînt prețuite doar re
zolvările corecte, ci cele izvorîte 
diiitr-o gîndire logică, dar îndrăz

neață, care poartă pecetea cunoș* 
tințelor profunde din domeniul 
științific respectiv dar și a perso
nalității candidaților ;

— există în tabloul general al 
cercurilor elevilor o monotonie 
dezolantă. Indiferent de regiune, 
de specificul industriei orașului 
ori de tradițiile școlii, elevii au 
vorbit, cu rare excepții, despre 
aceleași și aceleași cercuri, ne
particularizate prin tematică ori 
modalitate de lucru. Desigur, 
matematica, chimia, fizica exer
cită asupra elevilor o puternică 
atracție hotărînd și ponderea 
.arcurilor cu acest profil în școa
lă. Dar ar însemna să ne autoa- 
măgim dacă am crede, că toți 
elevii se interesează exclusiv de 
științele amintite. In școli întîl- 
nești pasionați ai studilui limbi
lor străine, ai biologiei, istoriei 
etc. Alții sînt colecționari pasio
nați — filateliști, etnografi, bota- 
niști, geologi etc. Desigur că o 
activitate organizată în cercuri 
îndrumate cu competență, ar da 
suport științific unor asemenea 
preocupări.

Așa stînd lucrurile, o conclu
zie se impune de la sine: ac
tualele îndrumări și regulamente 
după oare funcționează cercurile 
elevilor din liceu — aceleași pen

tru toate clasele — sînt cel puțin 
depășite dacă nu chiar o frînăîn 
crearea unui climat propice pen
tru o activitate extrașcolără care 
să satisfacă interesele pe tărîm 
științific atît de diverse, dar de loc 
facile ale elevilor. Ministerul în- 
vățămîntului întîrzie nejustificat 
stabilirea unei corelații între a- 
ceste interese, îndeobște cunos
cute, și cadrul propus pentru ma
nifestarea lor — cercul, condus 
de profesori nu în virtutea unei 
inerții, ci ca pe o muncă pro
prie de creație, de depistare a 
talentelor autentice, de formare 
și îndrumare a lor. Nu trebuie 
pierdut din vedere că în școala 
românească au funcționat socie
tăți științifice ale elevilor în ca
drul cărora au ucenicit marile noa
stre personalități științifice, că 
aici, sub îndrumarea profesorului 
de liceu, și-au descoperit și culti
vat capacitatea creatoare. Nu e- 
xistă nici o piedică ca această 
frumoasă tradiție să fie preluată, 
îmbogățită, astfel îneît cercul din 
școală să ofere cu adevărat ele
vului posibilitatea să-și adîn- 
cească cunoștințele dobîndite în 
ore, să capete primele deprinderi 
de muncă științifică.

MARIETA VIDRAȘCU

(Urmare din pag. I)

— Era desghețat băiatul; am 
fi putut face om din el, nu tre
buia să ne scape din mină că 
doar văzusem că de la o vreme 
muncea la întîmplare, distrat, ab
sent. Aici colectivul este destul 
de puternic ca să-l fi putut adu
ce pe calea cea bună.

Și tot secretarul îmi relatează 
cum „bătrînul" Ioniță s-a ocupat 
de un tînăr Petre Chiriac mutat 
pînă atunci dintr-un atelier în 
altul și etichetat ca vicios, chiu
langiu, pornit întotdeauna pe gîl- 
ceavă. L-a luat cu tact, la o 
bere, apoi l-a făcut prieten, in- 
vitîndu-1 acasă. Acum lui Petre 
Chiriac i se încredințează lu
crări grele, de mare răspundere. 
Numai în atelierul „piese de re
zervă" sînt zeci de tineri care 
datorează astăzi titlul de „bun 
meseriaș" colectivului, forței lui 
nevăzute dar conectate perma
nent la înaltă frecventă a volta
jului uman, socialist. Colectivul 
este ca un iac sărat, spunea cam 
stingher N. Ciorobea, secretarul 
unei organizații de atelier. Ori- 
cît de greu ai fi, oricît de obo
sit și neîndemînatec ești, mediul 
acesta nu te lasă să te duci la 
fund.

Familia aceasta, cum obișnuit 
este numit colectivul, are funcții 
sociale cu totul deosebite pentru 
că și mijloacele ei sînt altele, 
pentru că și influența ei este in
finit mai mare, determinantă. 
Cînd tatăl lui Ion Toadeș, mun
citor ca și fiul său la secția mon
taj, n-a mai izbutit să găsească 
în cadrul redus al familiei mij
loacele de îndreptare a tînărului 
său fecior, antrenat de o „gașcă" 
în chefuri repetate, a apelat la 
sprijinul organizației. Prezența 
tatălui în adunare, în ziua în 
care uteciștii din secție au discu
tat cazul Toadeș dovedea în
crederea pe care omul o avea în 
forța colectivului. Dar colectivul, 
această mare familie a muncitori
lor dintr-o unitate, poate fi o inr 
stituție care să declanșeze auto
mat un resort de generozitate, 
un fel de bunic mare și blind 
care iartă totul și dojenește me
reu ? S-au trebuie să existe și 
un raport invers care să izvo
rască din responsabilitatea indi
viduală, din conștiința noastră, a 
fiecăruia de a împrospăta mereu 
această forță prin propriile noas
tre eforturi de perfecțiune indi
viduală ?

Inginerul Pompiliu Rădulescu, 
șeful atelierului montaj din ma
rea uzină ploieșteană, tînăr de 

vîrstă utecistă ; ne spunea fără 
ocol :

— Este o problemă la care 
trebue să medităm. Unii văd în 
colectiv o sumă matematică de 
piepturi și umeri care alcătuiesc 
ta un loc un zid al blîndeții și 
care nu are altceva de făcut de
cît să-i sprijine pe ei. La aceștia 
ideea de colectiv apare trunchia
tă, înțeleasă egoist, fără conștiin
ța răspunderii individuale.

înțelegerea exactă a noțiunii 
de colectiv, a funcțiilor sale ma
jore, de interes social, se consti
tuie cu timpul — este de părere 
tehnicianul Gheorghe Stoica. Nu 
există nici o școală în care să 
se predea o asemenea materie. 
Ea trebuie învățată aici, mereu 
repetată, pentrucă mereu, în fie
care an, alte promoții de ucenici 
vin să preia ștafeta de construc
tori metalurgiști. Aceasta presu
pune grijă sporită din partea or
ganizației și a colectivului. Mă 
gîndesc la spusele unei tinere 
absolvente, Maria Beidaru, dese
natoare tehnică la proiectări în 
aceeași uzină : Eu sînt cea mai 
mică ; de la mine în jos nu mai 
e nimeni. Cum poate ajunge un 
tînăr, plin de elan și speranțe, Ia 
o asemenea părere dăunătoare ? ■ 
Nu cumva chiar colectivul, fie 
el restrîns și la limita geometrică 

a atelierului i-a creat acest com
plex din motive lesne de în
țeles ?

—- Așa ceva se mai întîmplă — 
ne confirmă și Ion Burada, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
uzină. Sînt ateliere în care ti
nerii nu sînt promovați, nu sînt 
stimulați îndeajuns să crească. 
Vina este deopotrivă și a lor sau 
altfel spus... a tentațiilor vîrstei.

Vina nu poate fi mereu a al
tuia Mă așteptam să aud spu- 
nîndu-se • Vina este și a noastră, 
a celor care ne ocupăm de creș
terea și educarea tinerilor. Și nu 
pentrucă n-am ținut un număr 
mai mare de ședințe, de consfă
tuiri și discuții individuale sau 
cu grupuri restrînse. Asemenea 
mijloace au fost folosite. Comite
tul U.T.C. și ceilalți factori de 
răspundere s-au străduit însă 
mai puțin să găsească forme spe
cifice prin care să cultive tine- 
rilot acea răspundere individuală 
cu care fiecare să îmbogățească 
zestrea educativă a colectivului. 
Măsurile administrative și cu ca
racter de ședință nu rezolvă a- 
ceastă complexă problemă, mij
loacele multe sau puține, tot în 
sfera stimulării morale să le cău
tăm. Și ele sînt deja găsite.

PETRE ZĂRNESCU



PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT 

AMBASADORUL LAOSULUI

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, a primit 
marți dimineața pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Laosului la București, Khamphan

AMBASADORUL REPUBLICII CHILE

Președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a primit 
marți pe ambasadorul Republi
cii Chile la București, Miguel 
Jerrano Fernandez, la cererea

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR
AL BELGIEI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți dimineață pe mi
nistrul comerțului exterior al Bel
giei, August de Winter, care fa
ce o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior. A fost de față Honore

PRINȚUL GHOLAM REZA PAHLAVI
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți la amiază pe Al
teța Sa prințul Gholam Reza Pah
lavi, care, împreună cu soția, 
prințesa Manige, face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, au par
ticipat Anghe1 Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, și Ion Dră-

DINEU OFERIT DE PRINȚUL

GHOLAM REZA PAHLAVI
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a. Alteței Sale prințul Gho
lam Reza Pahlavi și a prințesei 
Manige ambasadorul Iranului la 
București S. H. V. Sanandaji, a 
oferit marți seara un dineu în 
saloanele restaurantului „Athe- 
nee Palace", în onoarea președin
telui Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer.

Au luat parte Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Geamă-

Festivități la muzeul 

Brukenthal
La sărbătorirea omagială a 150 

de ani de existență a muzeului 
Brukenthal din Sibiu și-au dat 
întîlnire lucrători din cadrul unor 
institute de cercetări ale Acade
miei, critici de artă și artiști plas
tici, specialiști din cadrul unor 
institute muzeale din țară. Au 
luat parte numeroși oaspeți de 
peste hotare, participanți la Co
locviul Brâncuși, care în prezent, 
întreprind o călătorie prin țară.

Marți, în prima zi a festivită
ților, organizate aici cu acest pri
lej, participanții au vizitat gale
riile de artă și secția de artă 
populară.

A fost inaugurat oficial și Mu
zeul tehnicii populare instalat în 
frumoasa pădure Dumbrava Si
biului. Noua unitate culturală 
prezintă prin exponatele sale o 
succintă istorie a tehnicii popu
lare. oferind vizitatorilor expresia 
ingeniozității țăranului român, 
care a dovedit din străvechi tim
puri aptitudini de inginer, arhi
tect și artist deopotrivă.

în aceeași zi, sala ASTRA a

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul național „I. L. Cara- 
giale" Sala Comedia — OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 20 ; 
Opera români — PAIAȚE —- 
ora 19,30; Teatrul de stat de 
operetă — SECRETUL LUI 
MARCO POLO — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" Sala din bd. Schitu-Mă- 
gureanu — OPERA DE TREI 
PARALE — ora 20; Sala Stu
dio — PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MÎNIE — ora 20 ; Teatrul de 
comedie — OPINIA PUBLICĂ 
— ora 20; Teatrul „C. I. No- 
ttara" — HENRIC IV — ora
19.30 ; Sala Studio — JAGUA
RUL ROȘU — ora 20 ; Teatrul 
Mic — AMOOR ! — ora 19,30 ; 
Teatrul „Barbu Delavrancea" — 
MIORIȚA — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă" — NOTA ZERO 
LA PURTARE — ora 16 ; Tea
trul „Țăndărică" — ILEANA 
SÎNZIANA — ora 17.

Panya, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din România.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Constantin Flitan, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

acestuia. Ambasadorul chilian a 
înrninat președintelui Consiliului 
de Stat un mesaj din partea 
președintelui Republicii Chile, 
Eduardo Frei Montalva.

Cambier, ambasadorul Belgiei la 
București.

Cu acest prilej au fost discuta
te posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor româno-belgiene, expri- 
mîndu-se dorința de extindere a 
colaborării dintre cele două țări, 
precum și unele probleme privind 
situația internațională actuală.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

gan, secretar general al Consiliu
lui de Miniștri.

Au fost prezenți, de asemenea, 
S. H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București, și Abbas 
Guilanchah, șambelanul Curții 
Imperiale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit un dejun în onoarea prin
țului Gholam Reza Pahlavi și a 
prințesei Manige.

(Agerpres)

nu, secretarul Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Anghel 
Alexe, președintele Consiliului 
Național pentru educație fizică 
și sport.

A participat, de ademenea, A. 
Guilanchah. șambelanul Curții 
Imperiale iraniene.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

găzduit adunarea festivă dedicată 
jubileului. La adunare au parti
cipat Ion Popescu Puțuri, mem
bru al Consiliului de Stat, direc
tor al Institutului de Studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Stoian, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Pană, prim se
cretar al Comitetului regional 
Brașov al P.C.R., Ion Mărcuș, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular al re
giunii Brașov, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

Dînd o înaltă apreciere activi
tății desfășurate de cercetătorii și 
muzeografii acestui lăcaș de cul
tură, Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a acor
dat Muzeului Brukenthal Ordi
nul „Meritul Cultural" Clasa I. 
Cu același prilej, au fost confe
rite ordine și medalii unor lucră
tori ai muzeului.

PROSTĂNACUL
— cinemascop —
rulează la Patria (orele 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20), Bucu
rești (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16,15 ; 18,45 ; 21,15), Feroviar 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.15) , Excelsior (orele 8 ;
10, 15 ; 12,45 ; 15,15 ; 17,45 ;
20.15) , Modern (orele 9,30 : 
11,45 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

UN IDIOT LA PARIS
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9 ; 11 ; 13,15 ; 19 ; 21,15).

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU? 
rulează Ia Luceafărul (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30), 
Grivița (orele 16 ; 18,15 ;
20,45), Arta (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

PASAREA PHONIX
— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 8,45 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30), Au
rora (orele 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30).

SPARTACUS 
(ambele serii)
— cinemascop —
rulează la Festival (orele 9;
12.30 ; 16,30; 20).

DECADA

CĂRȚII SOVIETICE

Marți la amiază, la Librăria 
„Universală", în cadrul zilelor 
culturii sovietice a avut loc des
chiderea festivă a „Decadei căr
ții sovietice". Cu acest prilej a 
fost organizată între 17—26 oc
tombrie o expoziție de carte, al
cătuită din 2.500 de titluri. La 
festivitatea de deschidere au luat 
cuvîntul Dumitru Trancă, direc
tor general al Editurilor și Difu
zării Cărților din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și 
I. K. Tomsin, consilier al Amba
sadei Sovietice la București.

Au mai fost prezenți prof. Mi
hail Roșianu, președintele Consi
liului general A.R.L.U.S., prof, 
dr. docent Alexandru Bălăci, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, func

COLTU

Activitatea turistică de la 
sfîrșitul acestei săptămîni adu
ce un plus de noutate, presupu
nând desigur un interes cores
punzător din partea amatorilor 
de călătorii. Pe lingă obișnuita 
plecare cu trenul, pentru o zi 
și jumătate, pe Valea Prahovei, 
pe lingă alte plecări de o zi, 
cu autocarul, pe traseele : 
Sinaia-Predeal ; Vălenii de 
Munte ; Valea Călugărească ; 
Ostrov — Agenția O.N.T. Bucu
rești anunță două itinerarii ine
dite : București-Tușnad și Bucu- 
rești-Piatra Neamț-Bicaz, ambe
le de cîte o zi și jumătate, par
curse cu autocarul. în legătură 
cu acestea, tovarășa Angela 
Cojocarii, șefa sectorului de 
propagandă al Agenției O.N.T. 
București ne delcară : „E difi
cil să te hotărăști asupra uneia 
sau alteia dintre aceste două 
excursii. Ambele sînt noi. inte
resante, tentante. Cea pe ruta 
Piatra Neamț oferă posibilita
tea vizitării barajului Hidro
centralei de la Bicaz, lacul de 
acumulare, orașele Bacău și 
Brașov. Și. totuși, aș opta pen
tru a doua variantă. Itinerariul 
include cîteva obiective care nu 
trebuie să lipsească de pe a-

POVESTEA TARULUI SAL
TAN

rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21,15).

BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU
rulează la Doina( orele 11,30). 

FRENCH CANCAN
rulează la Doina (orele 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MÎINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Munca (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

PARISUL VESEL -- JOJE — 
FILOXERA — CONGRESUL 
LINGVIȘTILOR,

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30), Lira (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Drumul Sării 
(orele 17,30 ; 20).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

RECOMPENSA
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 7,45 — 
21 în continuare). Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, academicieni, 
scriitori, oameni de artă și cul
tură.

Au luat parte, de asemenea, A. 
V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București și membrii 
ambasadei.

în cuvîntul de deschidere, Du
mitru Trancă a subliniat că între 
anii 1949—1966 au fost traduse 
în țara noastră 9506 titluri de 
cărți beletristice și de specialitate, 
într-un tiraj de 121.401.000 volu
me. Numai operele lui V. I. Le
nin apărute în țara noastră, din 
1944 pînă în prezent, însumează 
258 de ediții într-un tiraj global 
de 6 milioane 222 000 exemplare.

H. L.

genda fiecărui tinăr. Să amin
tim mai intîi Orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ pe care repor
terii, amatori de clasificări me
taforice, l-au inclus în cate
goria „orașelor fără arhivă". 
(Aceasta, desigur pentru faptul 
că el este nou pe harta patriei). 
Adeseori i se mai spune „orașul 
tinereții", pentru media tînără 
a vîrstei sale. însemnătatea sa 
industrială (despre care tinerii 
cunosc, desigur, foarte multe 
lucruri, cel puțin din presă) i-a 
conferit și numele de „cetate a 
chimiei’. Iată de ce cred că un 
popas aici, in Valea Oituzului, 
este nu numai odihnitor, dar și 
plăcut, interesant, instructiv. 
Pe același itinerariu, tinerii 
pot intirzia cîteva ceasuri la 
Mausoleul Mărășești, simbol al 
luptelor pentru eliberare na
țională, sărbătorite recent de 
poporul nostru. în continuare, 
va fi vizitată mănăstirea de Ia 
Borzești și vestitul Stejar, a 
cărui istoric se împletește cu 
viața legendară a domnitoru
lui Ștefan cel Mare. Un ultim 
popas — stațiunea Tușnad, cu 
priveliștea sa minunată".

Comentariile fiind de prisos, 
subscriem și noi argumentelor 
tovarășei Angela Cojocaru, re- 
comandîndu-vă excursia Bucu
rești-Tușnad.

I. A.

P.S. O veste de ultimă oră. 
din partea aceleiași Agenții 
O.N.T. : începînd cu această 
săptămînă, în costul excursiilor 
au fost „operate" substanțiale 
reduceri de preturi.

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

— cinemascop —
rulează la Buzești (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Crîngași (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Volga (orele
15.30 ; 18 : 20,30)

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Bucegi (orele 10,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Tomis (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15),  Floreasca (orele 9,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30),
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 21).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE ?

— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15,45 ;
18 ; 20,15).

CASTELANII
rulează la Vltan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Moșilor (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

FARAONUL
— cinemascop —
(ambele serii)
rulează la Miorița (orele 15,30 ; 
19,30), Flamura (orele 8,45 ;
12.30 ; 16,15 ; 20).

MANIFESTĂRI 
ÎN ȚARĂ

• CLUJ. —• Intre manifestări
le consacrate semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie care au avut loc la Casa 
prieteniei româno-sovietice din 
Cluj se află conferințele susținute 
de oameni de știință și cadre 
didactice, despre realizările obți
nute de poporul sovietic din 1917 
pînă în prezent. Aici au fost or
ganizate, de asemenea, seri lite
rare, întîlniri cu personalități ști
ințifice care au vizitat Uniunea 
Sovietică, spectacole cu filme do
cumentare etc.

• IAȘI. — In holul Bibliotecii 
regionale din localitate a fost des
chisă expoziția „Semicentenarul 
Marelui Octombrie". Ea cuprin
de traduceri în românește ale o- 
perelor lui Lenin, amintiri despre 
marele dascăl al proletariatului, 
publicații ce conțin materiale des
pre evenimentele de mare răsu
nete

• CRAIOVA. — Și în orașele 
și satele regiunii Oltenia au avut 
loc manifestări prilejuite de acest 
eveniment : simpozionul „Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie — cotitură radicală în isto
ria omenirii", organizat la Tg. 
Cărbunești; manifestarea intitula
tă „Ecoul revoluției socialiste din 
Octombrie în lirica popoarelor", 
care a avut loc la biblioteca din 
Orlea, raionul Corabia ; seara li
terară „Poeții cîntă revoluția", la 
care au participat cooperatorii 
din Dăbuleni și Bechet. La Casa 
de cultură din Tr. Severin a fost 
deschisă, de asemenea, expoziția 
de fotografii „Drumul deschis de 
marele Octombrie".

CONSTANȚA. — La casele de 
cultură din Medgidia, Hîrșova și 
Măcin, precum și la Casa de cul
tură a sindicatelor din Tulcea au 
fost organizate seri de versuri din 
lirica rusă fi sovietică, jurnale 
vorbite și prezentări de filme 
sovietice.

La Cosa prieteniei româno-so
vietice din Constanța a avut loc 
o seară muzicală închinată ma
relui compozitor Piotr Ilici Ceai- 
Itovski.

(Agerpres)

ANTRACT
AU SOSIT

ÎN LIBRĂRII
Iubitorii literaturii clasice uni

versale pot cere astăzi în li
brării „Poemele" marelui Ra
bindranath Tagore traduse de 
George Dan și „Teatru" lui 
Oscar Wilde, al cărui volum cu
prinde cinci celebre piese : E- 
vantaiul iady-ei Windermere, O 
femeie fără importanță. Un soț 
ideal, Ce înseamnă să fii onest, 
Salomeea. Colecția „Lyceum" e 
prezentă zilele acestea in li
brării prin „Scrieri alese" de 
M. Kogălniceanu și „Descrierea 
Moldovei" de Dimltrie Cante- 
mir. Editura tineretului oferă in 
colecția „Cele mai frumoase 
poezii" : „Versuri" de Al. Mace- 
donski, o reeditare — „O pinză 
în depărtare" de V. Kataev, o 
carte în versuri ilustrate — 
„Martinel Sportiv" de Nell Co- 
bar și un mic „roman" în ima
gini, semnat de Veronika Marek 
— „Fetița ciufulită".

WARLOOCK
— cinemascop — 
rulează la Viitorul (orele

15,30 ; 18 ; 20,30),
SECERIȘUL ROȘU

rulează la Colentina (orele
(15,45 ; 18 ; 20,15).

MIERCURI 18 OCTOMBRIE

14,40 : Fotbal : Rapid Bucu
rești— Trakia Plovdiv. Transmi
siune de la Stadionul 23 August ; 
17,00 : Telecronica economică ;
17,30 ; Pentru copii : Micii meș
teri mari ; 18,00: Clubul tinereții. 
„Prima impresie" ; 18,30 : Tele
jurnalul de seară ; 18,45 : Trans- 
focator ; 19,30 : Filmul artistic : 
Cerul și iadul. O comedie reali
zată de studiourile poloneze ; 
21,00 : Fotbal ; Celtic Glasgow — 
Racing Ruenos Aires. (Finala Cu
pei intercontinentale). Transmisi
une de la Glasgow. în pauză : 
— Avanpremiera ; 22,45 : Tele
jurnalul de noapte ; 23,00 : în
chiderea emisiunii.

Funeraliile

acad. Ștefan S. Nicolau

Cetățenii Capitalei au condus 
marți pe ultimul său drum, pe 
acad. dr. Ștefan S. Nicolau, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, directorul Institutului 
de inframicrobiologie al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia.

în cursul dimineții, prin fața 
catafalcului, așezat în holul cer
nit al Palatului Marii Adunări 
Naționale, au continuat să trea
că numeroși oameni ai muncii, 
personalități ale culturii și artei, 
studenți. Ei au adus un pios oma
giu omului de știință și cetățea
nului, care și-a închinat întreaga 
activitate patriei socialiste.

La catafalc au făcut de gardă 
deputați în Marea Adunare Na
țională, membri ai Prezidiului 
Academiei, ai conducerii Minis
terului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, Ministerului învăță- 
mintului, Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, academicieni, pro
fesori universitari, cercetători 
științifici, studenți. Din ultima 
gardă de onoare au făcut parte 
tovarășii Ștefan Voitec, prof. dr. 
Grigore Geamănu, acad. Miron 
Nicolescu, acad. Athanase Joja, 
acad. Ștefan Bălan, acad. Aurel 
Moga, Gheorghe Necula și Ko
vacs Gydrgy.

I.a ora 13 a început mitingul 
de doliu, la care a luat parte o 
asistență numeroasă. Au fost de

Cel mai 
tinăr 

regizor
pregătește 

„Iulius Cezar"
Să încredințezi unui student 

în virstă de douăzeci și ceva de 
ani montarea unei piese de 
Shakespeare, (piesă care nu s-a 
mai jucat de 30 de ani pe scena 
românească) ar părea desigur un 
gest hazardat dacă n-am avea 
încredere in flerul lui Liviu Ciu
lei, directorul teatrului „Bu- 
landra" și mai ales dacă Andrei 
Șerban nu ar fi îndreptățit la 
rindul său această încredere : 
două dintre spectacolele montate 
de el, cu colegii săi de institut, 
au luat premii de prestigiu la 
două festivaluri studențești de 
teatru internaționale. La ora ac
tuală, el repetă febril, în decorul 
pe care Liviu Ciulei l-a conceput 
atît pentru „Iulius Cezar" cît și 
pentru „Macbeth", cu actori bi
ne cunoscuți : George Mărutză 
(Cezar), Victor Rebengiuc (Bru
tus), Ștefan lordache (Cassius) 
Gina Patrichi etc. Ceea ce, să re
cunoaștem, nu trebuie să fie o 
treabă prea simplă pentru un 
student, fie el și de talent re
marcabil.

— E o piesă monumentală, 
cu un foarte direct caracter po
litic, o piesă mustind de pro
bleme care au și au avut întot
deauna, rezonanțe în actualitate, 
în actualitatea fiecărei epoci — 
ne spune Andrei Șerban. în 
piesă nu e vorba de romani de- 
cît la suprafața anecdotei, în 
fond Shakespeare manevrează 
caractere și situații generale, ve
hiculează idei filozofice, valorile 
de-asupra și dincolo de epoca 
romană. De aceea, nu urmărim 
în spectacolul nostru o reconsti
tuire strict istorică, muzeală, a 
timpului și personajelor; ne 
preocupă mai ales ecoul actual 
pe care piesa îl poate avea asu
pra spectacolului contemporan 
și în acest sens Liviu Ciulei și 
Ovidiu Bubulac au creiat deco
ruri și, respectiv, costume fără 
epocă, dacă pot spune astfel. 
De fapt, avem un singur cos
tum pentru toți actorii — desi
gur cu mici variații coloristice : 
o robă-pelerină pînă la genunchi, 
purtată peste un pantalon de 
stradă și un pulover. Decorul va 
fi și el construit pe acel dispo
zitiv unic, conceput de Liviu 
Ciulei, și va sugera prin cîteva 
elemente doar locul acțiunii.

— Pe cînd premiera ?
— în ultima lună a anului, 

sper...

S. FAUR 

față șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Despre personalitatea și con
tribuția la dezvoltarea științei 
românești, despre meritele deo
sebite în activitatea obștească a 
vorbit președintele M.A.N., Ște
fan Voitec, subliniind aportul 
adus la întemeierea școlii româ
nești de inframicrobiologie, la 
dezvoltarea învățămîntului medi
cal precum și fructuoasa activi
tate depusă în cadrul M.A.N., a 
comisiilor permanente ale aces
teia, a grupului național român 
al Uniunii interparlamentare, a 
Consiliului Național pentru apă
rarea Păcii.

în numele conducerii de partid 
și de stat, în numele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec a adus un ultim omagiu 
celui dispărut.

în continuare președintele 
Academiei, acad. Miron Nico
lescu, acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, acad. Aurel 
Moga, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale, au evocat cu 
căldură și adîncă prețuire figura 
luminoasă a savantului român 
Ștefan S. Nicolau, pasiunea sa 
pentru știință și cultură, prodi
gioasa activitate științifică și di
dactică, aducînd un pios omagiu 
memoriei dispărutului.

în numele elevilor și colabo
ratorilor acad. prof. Ștefan S. 
Nicolau a vorbit prof. Nicolae 
Cajal, membru corespondent al

SPORI
Azi, pe stadionul „23 August"

RAPID-TRAKIA PLOVDIV
Astăzi echipa Rapid susține 

una din cele mai dificile partide: 
întîlnirea retur cu echipa Trakia 
Plovdiv, campioana Bulgariei, în 
„C.C.E.". Oaspeții vin cu un as
cendent de două goluri ceea ce

Ieri selecționerul unic, 
Constantin Teașcă, și fe
derația de specialitate au 
comunicat componența lo
turilor reprezentative în 
următoarea formulă: LO
TUL A : Suciu, Coman, 
Sătmăreanu, Barbu, Vigu, 
Hălmăgeanu, D. Nicolae, 
Moeanu. Gherghely, Kosz- 
ka. D. Popescu, Lucescu, 
Năsturescu, Constantin, 
Soo, Voinea. Kallo. LO
TUL B ; Ionescu, Mîndru, 
Motroc, Nunweiller IV, 
Dan, Deliu, I. Popescu, 
Ivăncescu, Ivan, Pesearu, 
Libardi, Pîrcălab, Dumi- 
triu II, I. Ionescu. Sfîrlo- 
gea, Niță, Badea și Pero- 
nescu ; LOTUL DE TI
NERET : Constantinescu, 
Răducanu, Kiss, N. lo- 
nescu, Boc, Dinu, Deiea- 
nu, Velca, Deselnicu, Do- 
brin, Antonescu, Lupu- 
lescu. Oprișan, Grozea, 
Dumitrache. Jercan, Ța- 
rălungă și Cuperrnan.

nu e puțin. Dar rapidiștii pot, 
fără discuție, să învingă. Cu con
diția ca întreaga echipă să joa
ce cel puțin ca în repriza a doua 
a meciului cu Dinamo Bacău.

Antrenorul echipei Trakia, 
CIACÎREV, are următoarea opi
nie despre acest meci : „Dsși 
avem două goluri avaus sîntom 
departe de a fi liniștiți. Este clar 
că gazdele vor face totul ca sa 
marcheze măcar trei goluri. Ră- 
rnîne de văzut dacă noi nu vom 
reuși să marcăm cel puțin unul.

ÎN HUNEDOARA

ÎNCEPUT dean 
ȘCOLAR SPOftM /

DEVA (de la corespondentul 
nostru).

Duminică 15 octombrie, străzi
le multor localități din regiunea 
Hunedoara au cunoscut forfota 
specifică zilelor de sărbătoare. 
Mii de tineri, echipați in costu
me de sport, și-au dat întîinire 
in /Curtea celei mai importante 
școli din localitate pentru a par
ticipa la deschiderea festivă a 
anului școlar, acțiune ini
țiată de către Comitetul re
gional Hunedoara al U.T.C. 
în colaborare cu secția re
gională de învățămînt, consi
liul organizației regionale a 
pionierilor și consiliu! regional 
pentru educație fizică și sport, 
in toate localitățile urbane și 
centrele de comună din regiu
ne. însoțiți de fanfare pe arte
rele principale ale orașului, co
loanele de elevi echipați cu 
cercuri, drapele, stegulețe, eșar
fe, fanioane au executat in mers 
mișcări ritmice și figuri de gim
nastică pină au ajuns pe tere

Academiei, exprimînd recunoș
tința celor ce i-au fost discipoli 
în viață și în știință.

După încheierea mitingului de 
doliu, în acordurile solemne ale 
marșului funebru, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al acad. dr. 
Ștefan S. Nicolau este purtat pe 
umeri și așezat pe carul mortuar. 
O gardă militară, cu drapel în
doliat, prezintă onorul. Carul 
mortuar, urmat de cei prezenți 
la ceremonie se îndreaptă apoi 
spre cimitirul Bellu.

La cimitir, înainte de înhu
mare, au luat cuvîntul acad. 
Theodor Burghele, prof. Radu 
Portocală, șef de secție la Insti
tutul de inframicrobiologie, doc
torul Mircea Popescu, care, adu
cînd un ultim omagiu academi
cianului Ștefan S. Nicolau, au 
evocat cu înaltă considerație va
loroasa sa activitate științifică, 
moștenirea lăsată medicinei ro
mânești și mondiale, aprecierea 
unanimă în țară și străinătate, 
faptul că profesorul a fost de 
mai multe ori laureat al Acade
miei de Științe din Paris, al Aca
demiei Române și deținător al 
Premiului de stat al Republicii 
Socialiste România.

A avut Ioc apoi ceremonia în
humării. Răsună solemn Imnul 
de Stat, în timp ce se trag salve 
de arme. Sicriul cu corpul neîn
suflețit al academicianului doctor 
Ștefan S. Nicolau este coborit în 
mormînt.

(Agerpres)

Sînt convins că partida va în
semna o luptă acerbă din mi
nutul 1 pînă în minutul 90 sau 
din minutul 1 pînă în minutul 
120 !“

Și o părere de la... adversar . 
VICTOR STĂNCULESCU : „în 
afară de cele 2 goluri, toate 
atuurile sînt de partea noastră, 
echipa este într-o sensibilă re
venire de formă și de aceea 
sperăm, într-un rezultai favora
bil. Preocuparea noastră va fi 
să învingem, prin aceasta înțe
legem să ne calificăm mai de
parte și să oferim publicului un 
joc care să-i placă".

Iată si formațiile :
Rapid : Răducanu — Lupesc», 

Motroc, Dan, Grenvu — Jamai- 
schi, Dinu — Năsturescu, Du- 
mitriu. Ionescu, Codreanu.

Trakia : Karușkov — Gheor- 
ghiev, Stoinov, Zatuma, Anosto- 
Iov — GInhcev. Nenov — Tonov, 
Diîșcov, Momik, IJermcnrljiev.

ASTĂZI, PE

MICUL ECRAN

Iubitorii fotbalului — bine
înțeles nu cei din Capitală, 
pentru că pe aceșt'a sigur îi 
vom intîlni în tribunele sta
dionului „23 August" — vor 
putea viziona, pe micul e- 
cran, astăzi, îucepînd eu ore
le 14,40, meciul retur Je fot
bal dintre echipele Rapid 
București și Trakia Plovdiv 
din cadrul „C.C.E.".

La ora 20,55 se va transmi
te de la Glasgow meciul <’e 
fotbal dintre Celtic — Ra
cing Buenos Aires — prima 
partidă din finala „Cupei In
tercontinentale".

nurile de sport sau pe stadl.a- 
ne. La Hunedoara, Petroșani, 
Aibă lulia, Deva etc., pr; ii- 
secretarii comitetelor raic ale 
ale U.T.C. au vorbit tiner.or 
despre importanța și sarcî:;.’’e 
care revin Organizațiilor U.T.C 
din școli in organizarea și desfă
șurarea activității sportive, după 
care a fost prezentat calendaru 
competițiilor sportive pe anu 
școlar 1967—68. în continuare 
s-an desfășurat întreceri sporii 
ve in.ter-școii și inter-ciase, 1? 
atletism, baschet, handbal, fot
bal. volei, gimnastică, etc.

întrecerile cele mai pasionan 
te au avut Ioc pe stadioanele 
Corvinui din Hunedoara intri 
cele două licee și Grupul școia 
siderurgic Jiul din Petroșani 
între liceul teoretic și Grupn 
școlar minier Metalurgistul dii 
Cugir, Aurul din Brad si la ba
zele sportive ale școlilor dirt 
Deva. Numai in centrele de ra
ioane au participat, la deschide
rea anului snertiv școlar, peste 
40 000 de elevi.



Tinerii din nu
meroase țări cer:

Să înceteze 
agresiunea 
împotriva

R. D. Vietnam
în zilele de 13-15 octombrie 

s-a desfășurat Ia Stresa cea de-a 
XII-a Reuniune națională a ti
nerilor democrat-creștini din Ita
lia. O serie de participant au 
adresat critici severe politicii 
Statelor Unite față de Vietnam 
și susținătorilor acesteia din Ita
lia. „în fața războiului de agre
siune împotriva Vietnamului (de 
nord) trebuie să spunem cu 
care Americă vrem să fim prie
teni", a subliniat unu] dintre 
delegați. Alți vorbitori au arătat 
că este necesar ca S.U.A. să în
ceteze bombardamentele asupra 
Vietnamului de nord pentru a se 
putea ajunge la o reglementare 
prin tratative a conflictului.

Din inițiativa unor grupuri 
de tineri muncitori și studenți, 
a unor oameni de cultură și 
oameni ai muncii de diferite 
orientări politice, în Italia s-a 
constituit un comitet de orga
nizare a unui marș de protest 
împotriva agresiunii americane 
în Vietnam.

Peste 30 de organizații din 
Berlinul occidental desfășoară 
in comun o serie de acțiuni de 
protest împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam. La aceste 
acțiuni participă, printre al
tele, organizația social-demo- 
crată de tineret „Șoimii", „U- 
niunea socialistă a școlilor su
perioare", reprezentanți ai ce
lor două universități și ai altor 
școli superioare, precum și or
ganizația „Campania pentru 
dezarmare". Ele sint sprijinite 
de mii de locuitori ai orașului.

La apelul lansat de organizația 
„Comitetul național ai mobiliză
rii pentru încetarea războiului 
din Vietnam", în 30 de orașe 
din S.U.A. au început manifes
tări de protest împotriva răz
boiului din Vietnam și a încor
porării tinerilor americani care 
sînt trmiși să lupte în Vietnam.

La New York, peste 1 000 de 
manifestanți au demonstrat în 
fața Curții de Justiție și în mod 
ostentativ și-au expediat prin 
poștă Ia Washington ordinele de 
chemare in armată. în fața cen
trului de recrutare din Oakland 
(California) au manifestat sute 
de tineri care au venit să înapo
ieze ordinele lor de încorpo
rare.

f

z
De la
Porte Dauphine 
ia Evere

O gazetă netc-yorkeză înfățișa săptămina trecută într-o foto
grafie pe prima pagină un personal zimbitor salutînd jovial pe 
cei ce-l conduceau ceremonios la aeroportul din Paris. Nu era 
altul decît secretarul general al N.A.T.O., Manlio Brosio, care 
părăsea capitala Franței, mareînd punctul culminant al transfe
rului organismelor atlantice — mutarea sediului Consiliului per
manent al alianței. Jovialitatea secretarului general era, însă, 
vădit contrafăcută. Evenimentul nu era de loc pentru Brosio, 
unul vesel și fericit.

★
Ceremonia de ianugurare a fost scurtă : o jumătate de oră. 

Un cer acoperit dădea o notă de tristețe și pesimism ceremoniei 
care prilejuia inaugurarea nu numai a unui sediu, ci și a unei 
noi perioade frămîntate în existența alianței atlantice. De altfel 
absența oricărei uniforme franceze în bogata gamă de militari 
prezenți în asistență era destul de grăitoare (deși reprezentan
tul permanent al Franței se afla la locui său alfabetic printre 
cei cinsprezece).

Este probabil un semn al vremii că predînd în mod simbolic

noul sediu secretarului general al N.A.T.O., primul ministru bel
gian, Breynants, a găsit cu putință să vorbească despre pace și 
înțelegere în Europa în locul diatribelor virulente care ar fi 
răsunat cu un prilej asemănător în anii de înflorire a „războiu
lui rece". Brosio a avut, însă, motivele sale intime de a spera cu 
voce tare în continuarea „cu un nou elan" a existenței N.A.T.O. 
Dar, chiar și el medita • „Noi toți, ființe umane, state sau ali
anțe sîntem pieritori", și surprinzătoarea sa filozofie trebuie să 
fi răsunat ca un discurs funebru la o onomastică. Păcat de acor
durile gradioase ale finalului Simfoniei a IX-» de Beethoven 
irosite într-un prilej de o atît de penibilă rezonanță.

Miercuri, Consiliul permanent se întrunește pentru întîia oară 
în noul sediu, 18 clădiri de cite trei etaje compun „cite-ul" 
atlantic. După luxill. rafinat de la Porte Dauphine, noile clădiri 
sint — se spune — austere. O austeritate de aproape 10 mi
lioane dolari! lată și cîteva amănunte : 17 săli de conferință, 
un restaurant pentru 2 000 de consumatori, 1 320 birouri confor
tabile, coridoare largi, numeroase încăperi ale serviciilor anexe 
și o clădire specială de comunicații ultrasecrete.

Clădirile se întind pe o suprafață de 19 ha de teren aparți- 
nînd guvernului. S-ar putea crede că, la prețurile exorbitante 
ale terenurilor imobiliare din Bruxelles, guvernul belgian obține 
un venit apreciabil de la noul său chiriaș. Eroare ! Finanțele 
N.A.T.O. nu pot suporta decît o chirie de... 2 dolari pe an. 
Simbolică, sînt asigurați cei care n-ar avea altceva de făcut de
cît să se mire. Dar oare mirarea să fie sentimentul pe care-l 
încearcă belgienii ?

Ce se spune acum mai rar este că sediul din Evere are un 
caracter provizoriu. Construcții mult mai grandioase sînt plă
nuite pentru sediul definitiv pentru care a fost ales teritoriul 
fostei expoziții mondiale din Bruxelles. Dar, scrie agenția ame
ricană U.P.I., locuitorii capitalei belgiene pariază că sediul de
finitiv nu va mai fi construit niciodată. Și ei au toate șansele să 
cîștige pariul.

I. MANEA

R.P.D. Coreeană. Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte 
chimice Hungnam

Londra dorește 

„negocieri imediate'"

Curtoazie 
stil CIA

O.N.U.: 
tovarășului

NEW YORK 17. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Președintele Adunării 
Generale a O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, a primit marți în cabine
tul său de lucru ps ministrul a- 
facerilor externe al Coastei de 
Fildeș, Arsene Usher, cu care a 
discutat probleme ale actualei 
sesiuni, precum și probleme de 
interes comun.

în aceeași zi, el a avut schim
buri de vederi cu șeful delegației 
sovietice, V. Kuznețov, prim loc-

întrevederile
C. Mănescu

țiitor al ministrului afacerilor ex
terne, cu șeful delegației britanice 
lordul Caradon și cu șeful dele
gației Afganistanului, Abdvl 
Rahman Pazhwak.

Reful delegației române la ac
tuala sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
a avut marți o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Ku
weitului, Sabah Al Ahbad Al Ja
ber.

Vizita delegației C. C. 
sl P. 0. R.

STOCKHOLM 17 (Agerpres). 
— Delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., care face o vizită in 
Suedia, a fost primită marți de 
tovarășul C. H. Hermansson, 
președintele Partidului de stin
gă — comuniștii — din Sue
dia.

în aceeași zi au început con
vorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român și dele-

în Suedia
gația Partidului de stînga — 
comuniștii — din Suedia.

Delegația P.C.R. este compu
să din tovarășii .Mihai. Dalea, 
secretar âl C.CT. ăl ’P.'C.K.,* Con
stantin Mîndreanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Dobrogea, și 
Andrei Ștefan, prim-adiunct 
de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Seara, tovarășul C. H. Her
mansson a oferit o masă în 
cinstea delegației C.C. al P.C.R.

Cercurile britanice au
torizate au declarat 
marți că guvernul brita
nic dorește în continua
re deschiderea unor ne
gocieri „imediate" cu ță
rile membre ale Pieței 
comune, in vederea ade
rării Angliei la această 
organizație.

Guvernul britanic, adaugă 
cercurile menționate, înțelege 
ca aceste negocieri să se sol
deze cu admiterea Angliei în 
Piața comună ca „membru cu 
drepturi depline". La White
hall se subliniază că proble
mele ridicate în legătură cu 
adeziunea Angliei Ia C.E.E. au 
făcut deja obiectul unor ex
plicații, și precizări. și că „a 
Sosit 'Momentul '' tAate as
pectele aderării să fie discuta
te în cadrul negocierilor". A- 
ceastă poziție oficială a guver
nului britanic a fost reafir
mată în urma unor informații 
din Paris privind un plan de 
compromis vest-german. , care 
sugerează „prenegocieri" între 
Anglia și Comisia Pieței co
mune de la Bruxelles.

Ministrul de externe al Marii 
Britanii, George Brown, a avut 
marți o întrevedere, la cererea 
sa, cu Pierre Andre, însărcina
tul cu afaceri al Franței la 
Londra. După cum relevă agen- 

'ția U.P.I., cei doi interlocutori 
s-au referit la cererea Angliei 
de a intra în Piața comună. 
Brown ar fi dorit să afle rezul
tatul reuniunii de luni a cabi
netului francez, la care s-a dis
cutat poziția Franței la Consi
liul ministerial al C.E.E. din 
23—24 octombrie în problema 
cererii Angliei de a fi primită 
în Piața comună.

A apărut o nouă agen
ție de presă. Fără firmă 
înregistrată, discretă dar 
operativă. Relatările ei 
sînt prompte și provin 
din numeroase țări ale lu
mii. Ciudat, totuși, această 
instituție nu furnizează 
nici o informație presei, 
radioului, televiziunii, ci 
doar unor senatori ameri
cani. Este o agenție pri
vată ? Nici vorbă. Exis
tența ei este asigurată din 
belșug de bugetul sta
tului. Atunci ?

Să nu punem curiozi
tatea la încercare : proas
păta agenție cu îndeletni
ciri ziaristice este... C.I.A. 
Spionii n-au pus mina pe 
condeie, ei doar pe foar
feci. Dumnealor răsfoiesc 
ziarele străine și decupea
ză articole pe care apoi le 
expediază la anumite a- 
drese. Nu orice fel de ar
ticole, ci doar cele care 
— în presa străină — fac 
referiri la criticile senato
riale la adresa politicii 
Casei Albe în Vietnam. 
Tăieturile din ziare, adu
nate sub forma unor „re
viste ale presei", sînt tri
mise unor senatori ca Ful
bright, Clark, Case și al
ții care se împotrivesc po
liticii de „escaladare" și 
preconizează o soluție re
alistă.

Se încearcă, astfel, a se 
exercita presiuni psiholo
gice asupra senatorilor; 
chipurile, luările lor de 
poziție ar servi „dușmani
lor Americii"; ar face 
„jocul Vietcongului". Ten
tativa aparent subtilă de 
a determina pe unii sena
tori să renunțe la o- 
piniile lor critice a 
fost dezvăluită. C.I.A. n-a 
negat trimiterea de 
buletine ; purtătorul ei 
de cuvînt a încercat 
doar să afirme că 
n-ar fi o „operațiune 
de presiune", ci este un 
gest inspirat de o nobilă 
intenție : „dintr-o simplă 
curtoazie noi informăm 
senatorii".

Cei vizați de practicile 
C.I.A. au, însă o altă pă
rere despre curtoazie...

M. R.

Precizările lui Aldo Moro
Marți după-âmiază s-au deschis 

în Senatul italian dezbaterile de 
politică externă. La deschi
derea ședinței a luat cu- 
vîntul primul ministru, Aldo 
Moro, care s-a referit la știrile ce 
au circulat în cercurile politice 
italiene în legătură cu faptul că 
președintele republicii, Giuseppe

Saragat, ar fi exprimat puncte de 
vedere personale în privința re
lațiilor externe ale țării, în cursul 
vizitelor sale in Canada, S.U.A. 
și Australia. Aldo Moro a preci
zat că președintele republicii nu 
a făcut altceva decît să afirme 
politica guvernului, care a fost de 
altfel aprobată și de Parlament.

LUMINILE

BRATSK-ULUI
(Urmare din pag. 1)
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Imagine de pe hidrocentrala de Ia Bratsk
I. RETEGAN

de ra- 
British 
Corpo-

lor poate fi încărcat pe 
Mediteranei și îndrep- 
rafinăriile țărilor occi-

suc- 
„pi- 
con- 
tre- 

in

combi- 
numil 

ceea 
„orașul

o hi- 
o pu- 

Brat- 
că atît

Delegația Consiliului Național 
Republica Socialistă România.

la B. B. C.

• JURISTUL GREC Talbot Kefallinos, fost deputat al parti
dului Uniunea de Centru, a fost condamnat la 18 luni închisoare, 
fiind acuzat că in calitate de apărător al unui grup de studenți, 
arestați în urma rezistenței împotriva autorităților militare, a 
avut o „atitudine ireverențioasă față de tribunal".

ț IA Șl ADMIN IS1 RAȚIA ; București. Piața ..Scinteii". Abonamentele se tac la oficiile poștale, factorii poștali $1 difuzorii voluntari din înti eprinderi șl instituții. Telefon 17.6U.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scinlen
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orașului. Apoi este 
vorba de un obiectiv 
aflat, de asemenea, în 
construcție în apropi
ere de Bratsk : Com
binatul de înnobilare a 
minereului, situat lin
gă un bogat zăcămînt 
de fier. De aceea noul 
oraș care se construieș
te în preajma 
natului a fost 
„Jeleznogorsk", 
ce înseamnă 
fierului".

In spatele barajului 
se află, firește, lacul 
de acumulare, căruia 
aici i se spune „Marea 
Bratsk". Denumirea 
pare îndreptățită avînd 
în vedere suprafața de 
5 500 kilometri patrați 
și volumul de 169 mi
liarde metri cubi de 
apă. Apoi, ca Ia orice 
mare veritabilă, malu
rile opuse nu sînt vi
zibile. Însoțitorul nos
tru adaugă că pe timp

de furtună se creează 
valuri la fel de puter
nice și de periculoase 
pentru pescari ca și 
în mările naturale.

La plecare ne întîl- 
nim iarăși cu directo
rul, care a ținut să ne 
ureze drum bun.

— V-ați mirai poa
te, ne-a spus el, că în 
timp ce vizitați hidro
centrala în afară de 
cei care vă însoțeau 
n-ați întîlnit aproape 
pe nimeni. Dar nu-î 
nimic deosebit în asta. 
Bratsk-ul are un înalt 
grad dc automatizare, 
astfel că din cei 650 
de angajați, imensa 
majoritate lucrează la 
întreținere. în ceea ce 
privește deservirea, ea 
este asigurată, într-un 
schimb, de numai 9 
oameni.

Aflăm apoi
date cu privire la ren
tabilitate. Astfel, cu 
cît a produs pînă a- 
cum, cele 692 milioa
ne ruble investite

fost deja amortizate. 
Energia electrică pro
dusă aici este foarte 
ieftină. Un kilowat/oră 
costă în jur de 100 
copeici.

Cineva întreabă un
de au plecat construc
torii de pe șantierul 
hidrocentralei.

— O bună parte 
dintre ei, ne răspunde 
gazda, s-au calificat în 
diverse meserii, iar in 
prezent lucrează la o- 
biectivele importante 
din Bratsk și Jelezno
gorsk. Mulți însă au 
plecat pe alte șantiere 
hidrotehnice, majori
tatea aflîndu-se în pre
zent la Ust-Ilimsk. unde 
se construiește 
drocentrală cu 
tere egală cu a 
sk-ului. Pentru 
pe Angara noastră, cil 
și pe Ienisei sînt pro
iectate adevărate cas
cade hidroenergetice. 
Una dintre ele, 
de la Krasnoiarsk,

află într-o fază destul 
de înaintată. Din cei 
5 milioane metri cubi 
de beton ai barajului, 
patru milioane au fost 
deja turnați. Cînd va 
fi gata, această hidro
centrală va avea o pu
tere instalată de 6 mi
lioane kilowați, deci a- 
proape o dată și jumă
tate cît Bratsk-ul. Ce 
să-i faci, nu putem de
ține pentru prea mul
tă vreme intîietatea.

Cînd am părăsit 
Bratsk-ul se înserase. 
Sute de mii de lumini 
marcau locul gigantu
lui și traseele liniilor 
transportoare, urme 
limpezi și glorioase ale 
muncii a zeci de mii 
de oameni. Ei s-au 
străduit să întîmpine 
cel de-al 50-lea Oc
tombrie dăruind țării 
cel mai mare obiectiv 
hidro-energetic realizat 
piuă acum pe pămîn- 
tul lor.

ION D. GOIA

„Tribunalul Internațional 
Russell" pentru anchetarea 
crimelor comise de Statele 
Unite în Vietnam se va în
truni în sesiune Ia Copenha
ga între 20 și 29 noiembrie, a 
declarat luni agenției U.P.I. 
un membru al comitetului de 
organizare.

Prima reuniune a acestui 
tribunal s-a desfășurat la 
Stockholm. Președintele exe
cutiv al tribunalului este cu
noscutul scriitor francez 
Jean-Paul Sartre.

La Londra s-a anunțat că ma
rile Companii petroliere occi
dentale au acceptat să majore
ze provizoriu, cu 8,5 la sută, re- 
devențele petroliere pe care le 
plătesc Libiei și Arabiei Saudi- 
te. Această majorare, care rămî- 
ne valabilă numai pină la re
deschiderea traficului prin Ca
nalul de Suez, este acordată ce
lor două țări pentru faptul că 
petrolul 
coastele 
tat spre 
dentale.

în cadrul unei re
cente conferințe de 
presă, ministrul dez
voltării sociale din ca
binetul portughez, d-1 
Alvadro s-a declarat 
foarte preocupat de 
soarta compatriotilor 
săi aflati actualmente 
în Franța, Italia și Re
publica Federală a 
Germaniei.

La drept vorbind, 
ministrul ar fi avut de 
ce să fie îngrijorat. 
Mii de portughezi ca
re nu-și află o slujbă 
în țara lor pleacă pe 
meleagurile străine 
să-și găsească o sursă 
de existentă. Numai în 
cursul anului trecut, 
52 900 de muncitori 
portughezi au plecat în 
diferite țări din Euro
pa occidentală în cău
tare de lucru. Despre 
acești pribegi fără vo
ie, un reporter al săp- 
tăminalului LA TRI
BUNE DES NATIONS 
care a vizitat un grup 
de muncitori portu-

claritate astfel : „Sute 
de portughezi care lo
cuiesc și lucrează ac
tualmente temporar în 
Franța, Italia și Ger
mania (occidentală) 
suferă influențe 
nicioase. 
desea la 
participă 
care pot 
numită degradare mo
rală cu eventuale con
secințe la reintegrarea 
în societatea portu
gheză". Mai sincer nici 
nu se putea : autorită
țile de la Lisabona se 
tem ca nu cumva con
tactul direct al mun
citorilor portughezi cu 
mișcarea sindicală din 
țările citate să ducă 
în perspectivă la o și 
mai amplă dezvoltare 
a mișcării revendica
tive muncitorești din 
Portugalia.

Oficialitățile portu
gheze de resort s-au 
grăbit, de altfel, să ia 
unele măsuri de ri
goare. La Lisabona s-a

Ei aderă 
sindicate 
la activități 
stimula o a-

împăratul Rosko" 
este un tînăr cu figura 
„beat" căruia ii place 
să pozeze în fața foto
reporterilor cu... o sa
bie prinsă în centiro
nul său lat de 10 cen
timetri. Pînă nu de 
mult el era prezenta
tor la una din 
de radio-pirat 
conjuraseră 
Marii Britanii 
mițind zi și 
muzică „pop" 
infeles. reclame. Cînd 
a fost angajatul pos
tului de radio Luxem
burg își spunea „pre
ședintele Rosko". Și 
iată că acum, „împă
ratul Rosko" s-a trans
ferat la postul 
dio oficial 
Broadcasting 
ration (B.B.C.).

Reapariția lui in fața 
microfonului are o 
semnificație profundă 
pentru activitatea ra
diofonică din Marea 
Britanic : B.B.C.-ul a 
pus în funcțiune o

i stațiile 
ce in- 
coastele 

trans- 
noapte, 

și, bine

curau de popularitate 
în special in rîndurile 
tineretului britanic. La 
cererea autorităților, 
din iarna trecută și 
pînă în vara acestui 
an au fost puse la 
punct planurile în ve
derea înființării unui 
post de radio „oficial" 
care să ia locul statii- 
lor-pirat.

Ce fac în acest 
timp „Sourcouf-ii un
delor"? — cum îi de
numește plastic ziarul 
„Le Figaro" — repre
zentări in competiția 
cu B.B.C.-ul numai de 
„Radio Caroline", sin
gurul supraviețuitor. 
Ei au debarcat la Pa
ris unde și-au instalat 
birourile provizorii în
tr-o clădire situată la 
numai cîteva zeci de 
metri de Ministerul de 
Interne a! Franței. In
dustriașii englezi, care 
susțin din umbră acest 
post dc radio, îsi în
dreaptă acum atenția 
asupra pieței publici-

al Cercetării Științifice din 
________ _______  _______ condusă de dr. docent Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de. Miniștri al Republi
cii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, care face o vizită în R. P. Bulgaria, a avut o 
întâlnire cu delegația bulgară condusă de prof. Ivan Popov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Comitetului de Stat pentru știință și progres tehnic din R. P. 
Bulgaria. A avut toc un schimb de păreri pe probleme care pre
zintă interes pentru ambele părți. în cursul zilei de marți, Ro
man Moldovan și membrii delegației române, au fost primiți de 
Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

Frontul național de eliberare 
din Arabia de sud a anunțat că 
a preluat controlul asupra sta
tului Mahra, situat in Golful 
Aden, ultimul stat din Federa
ția Arabiei de sud aflat încă sub 
control britanic.

In ședința de marți a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, a luat cuvîntul șeful 
delegației sovietice, A. A. Ros- 
cin, care a susținut prevederile 
cuprinse în proiectul sovietic al 
tratatului de neproliferare a ar
mei nucleare.

• CONFORM hotărîrii 
președintelui Johnson, cinci 
membri ai Cabinetului său 
vor apărea în fața Comitetu
lui pentru problemele finan
ciare ale Senatului pentru a 
se opune cererilor de limi
tare a importurilor la o mare 
varietate de mărfuri.

Oficialități ale Departa
mentului de Stat au arătat 
că dacă Congresul va vota 
legea limitărilor importuri
lor, aceasta va afecta im
porturile Statelor Unite cu 
suma de 10 miliarde dolari....... ........

O nouă „eroare", a 
doua în ultimele trei 
zile, a costat viața a 
trei militari ameri
cani, bombardați de 
aviația proprie, anun
ță agenția Reuter. In 
timpul unui raid de 
„curățire" întreprins

de bombardierele a- 
mericane în apropie
rea bazei militare de 
la Con Thien, un a- 
vion a deschis „din 
greșeală" focul asu
pra unei unități de 
pușcași marini. Alți 9 
militari au fost răniți.

In urmă cu trei zile 
un alt avion ameri
can a comis o „eroa
re", bombardînd pro
priile trupe, în ace
eași regiune, ucigînd 
doi soldați și rănind 
alți 21, menționează 
agenția citată.

Grijile lui
Alvadro

ghezi la una din peri
feriile Marsiliei scrie : 
„Ei trăiesc foarte a- 
proape de promiscui
tate și se privează de 
multe. Singura lor 
preocupare și satisfac
ție e aceea că prin e- 
forturi dureroase reu
șesc să ‘rimită famili
ei de-acasă un minim 
de subsistenfa pe care 
în patria lor nu l-au 
putut asigura".

Toată această dramă 
omenească, asprimile 
și suferințele, priva
țiunilor miilor de 
munctiori — pribegi 
nu-1 preocupă. însă, 
nici în cel mai infim 
grad pe domnul Alva
dro.

Ceea ce-l nelinișteș
te este, așa cum se ex
primă el într-un foarte 
bizar limbaj „latura 
morală a evoluției" 
muncitorilor plecați în 
străinătate în căutare 
de lucru. Mai precis, 
„latura morală" gene
ratoare de griji este 
definită cu apreciabilă

— cum sem
eni esponden- 

NEUE ZUR- 
ZEITUNG -

anunțat 
nalează 
tul lui 
CHER 
„un ansamblu de mă
suri de protecție" 
pentru ferirea munci
torilor plecați din tară 
de „influente și idei 
nocive" Este vorba, in 
linii mai precise de în
tărirea aparatului con
sular portughez in 
Franța, Italia, R.F.G.. 
cu un număr aprecia
bil de agenti ai 
P.I.D.E. (faimoasa po
litie politică secretă) 
care să urmărească și, 
eventual, să „aducă la 
ordine" pe „recalci
tranți".

Este așadar, de aș
teptat, ca în viitorul 
apropiat portughezii 
veniți să-și cîștige e- 
xistența în străinăta
te, să simtă efecte'e 
„solicitudinii" excelen
ței sale d-1 ministru al 
dezvoltării sociale.

EM. RUCAR

nouă stație de 
„Radio One", 
transmite din zorii 
lei și pînă tirziu 
noapte „serviciul 
muzică pop", pînă 
de mult o exclusivitate 
a ..piraților".

Stațiile dc radio-pi
rat care răsăriseră ca 
ciupercile in ultimii 
ani au reușit să fie 
active pînă luna trecu
tă cînd parlamentul 
englez a adoptat o le
ge prin care au fost 
declarate ilegale. O- 
fensivei guvernului i-a 
rezistat numai o singu
ră stafie. .Radio Ca
roline" instalată pe 
două nave mici în afa
ra anelor teritoriale 
ale Marii Eritanii și 
care-și are birourile la 
Amsterdam. Dar 
cesul obținut de 
rafii eterului" a 
vins guvernul că 
buie oferit ceva 
schimbul posturilor 
dispărute care se bu

radio, 
care 

zi- 
în 
de 
nu

tare franceze deoarece 
guvernul britanic a 
interzis societăților co
merciale din Anglia să 
facă publicitate 
intermediul posturilor 
de radio-pirat. Pentru 
a cuceri clientela fran
ceză ei au anunțat că 
vînd de șase ori mai 
ieftin minutul de an
tenă decît unele pos
turi de radio periferi
ce și oferă ca „primă" 
150 secunde de publi
citate gratuită la 
care semnare a 
contract 
„Pirații 
vor acum 
publicul
cumpere produse fran
ceze, ceea ce, la urma 
urmelor, nu este alt
ceva decît răzbunarea 
lor pentru măsurile 
hotărîte adoptate de 
guvernul de la Lon
dra.

fie- 
unui 

important, 
timpanului" 
să îndemne 
britanic să


