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La întrebarea noastră: „Vor fi respectate termenele de
punere în funcțiune a noilor capacități de producție?", 

constructorii de la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște răspund

TERMENELE VOR
FI DEVANSA TE!

De cum intri pe strada care 
duce la Uzina de utilaj petro
lier din Tîrgoviște privirea iți 
este atrasă de pendularea bra- 
țu.’ -i macaralei turn care do- 
r ă prin înălțime — și simbol 
— 'eisajul. îți sînt astfel anun
țați, vastele lucrări de extin
dere a întreprinderii. Lucrări 
care vor conduce, în final, la 
creșterea cu încă 15 000 tone (a- 
r.ual) de armături metalice a ca
pacității de producție a unității 
economice despre care vorbim. 
Trecînd dincolo de poarta uzinei 
faci cunoștință cu primul și cel 
mai important obiectiv al dez
voltării. hala de armături in
dustriale. Unde sînt însă con
structorii, unde este acea for
fotă specifică șantierului pe care 
cu o lună numai în urmă o în- 
tîlnisem ? Acum, aparent, aici 
domnește' liniștea. Dar nu ! La 
pavilionul administrativ se exe
cută finisări interioare. într-un 
colț al spațioasei hale monobloc, 
cîțiva oameni — echipa lui'Ma
tei Valeriu — pun la punct ul
timele racorduri la instalația de 
apă. Unora dintre ei de-abia

le-a mijit mustața. Privind un 
tînăr înalt, blond, încercăm să 
ne amintim cînd și unde l-am 
mai văzut. Da ! La examenul de 
admitere a politehnicii bucu- 
reștene. Ion Mateescu — căci 
despre el este vorba, a absolvit 
în acest an liceul. S-a angajat 
imediat ce a aflat că se caută 
muncitori. Va rămîne aici pînă 
la 1 octombrie. Apoi ?

— Apoi mă duc la cursuri. 
Sînt deja student în anul I a 
Facultății de mecanică — secția 
aeronautică.

Constructor și student, interlo
cutorul nostru a contribuit ală
turi de oamenii din echipele de 
zidari, dulgheri, lăcătuși și fie
rari betoniști ai șantierului II, 
din cadrul grupului de șantiere 
Tîrgoviște, la terminarea cu 45 
de zile mai devreme a halei de 
armături metalice. De altfel, în 
cazul lucrărilor de extindere a 
Uzinei de utilaj petrolier de
vansarea termenelor planificate 
reprezintă o notă caracteristică.

— Secția tratament termic și 
forja — ne informează tov. Con
stantin Popescu, șeful șantieru-

lui II construcții — se preconi
zau să intre în funcțiune în tri
mestrul III 1971. Dacă urmăriți 
însă graficele veți remarca că 
există garanția ca primul obiec- 
tiy să producă încă de la sfîr- 
șitul acestui an — deci cu 9 
luni mai devreme — cel de-al 
doilea chiar din acest trimestru.

Cîteva secvențe din activita
tea diurnă a constructorilor și 
instalatorilor — șantierul 26 Tîr- 
goviște — ne ajută să deslușim 
cîteva din secretele acestor per
formanțe. Deși este sîmbătă și 
ora stabilită, pentru încetarea 
lucrului a trecut de mult, la si
lozurile pentru turnătorie echipa 
de dulgheri condusă de Radu 
Oancea continuă montarea tije
lor pentru cofrajele glisante. 
După felul în care lucrează îți 
dai lesne seama, chiar fără a fi 
specialist, că fiecare dintre ei 
își cunoaște la perfecție mese
ria, că se află la locul potrivit.

— Este cel de-al patrulea si
loz pe care-1 realizăm. Dacă la 
celelalte trei ne-au trebuit 17, 15 
și respectiv 12 zile, pe acesta 
vrem să-1 terminăm în 10.
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COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

Reabilitarea
compunerii
Compunerea rru este — și mai 

ales n-ar trebui să fie — o cenu
șăreasă a orelor școlare de lim
bă și literatură română. Că ea 
n-a fost niciodată, în tradiția 
școlii românești, altfel decît o 
generoasă modalitate de culti
vare a sentimentelor alese, de 
exercitare a disponibilităților 
imaginative — atît de bogate în 

> dolescență ■—, în sfîrșit a 
primării clare și exacte e 
fapt unanim acceptat. Este 
astăzi prețuită în egală măsură 
în școala noastră ? O cercetare 
fugară a programei analitice 
ne-ar îndritui să credem că tra
tamentul său a rămas neschim
bat : elevilor li se dau teme li
bere pentru acasă, în clasă sînt 
citite și discutate cîteva dintre 
ele etc. Că timpul, din cel al in
tereselor pedagogice, este minim 
s-ar putea motiva prin supraîn
cărcarea materiei. Întrebarea 
care se pune este însă următoa
rea : e de preferat- o atenție cît 
de cît egală tuturor scriitorilor 
sau o opțiune mai severă a aces-

REFLECȚII
tora în folosul alcătuirii compu
nerilor în chiar orele de clasă ?

O astfel de problemă se pare 
că a intuit ministerul de resort, 
cînd, pentru prima oară după 
foarte mult timp, la concursul 
de admitere din anul acesta pen
tru clasa a IX-a alături de su
biectul de gramatică, la cel de 
literatură concurența au avut po
sibilitatea să trateze, la alegere, 
fie una din cele două analize li
terare, fie compunerea cu tema 
„Anotimpul meu preferat“. Avînd 
posibilitatea să citim, de curînd,
compunerile aparținînd unor 
candidați la un liceu bucureș- 
tean cîteva observații ni 
părut a fi utile.

Dintr-un număr de peste 
de candidați numai 23 și-au 
ca temă de literatură acest 
biect, iar faptul că aproximativ 
jumătate din aceste lucrări au 
fost notate sub sau la limită ne 
dovedește cu claritate că opțiu
nea acestora s-a datorat încer
cării lor de a evita una din cele 
două analize literare I

Cu rare excepții lucrările do
vedesc atît o lipsă cvasitotală de 
experiențe a elevilor în compu
neri libere cît și indirect, auio- 
matisme fixate de o modalitate 
precară, de a participa, (activ !) 
la lecțiile de literatură română. 
Ceea ce ar fi trebuit să fie un 
cuantum mediu de cunoștințe 
finind de tehnica compunerii 
pentru elevii care au parcurs 
deja 8 clase se găsește într-o

Adesea, justificăm puținătatea 
intervenției școlii în orientarea 
profesională cu argumentul : 
cercetarea de specialitate ne dă 
puțin, n-avem psihologi pregătiți 
în acest compartiment, n-avem 
laboratoare psiho-pedagogice, 
n-avem teste, n-avem mono
grafii. De acord, sînt elemente 
care, în general, ne lipsesc — 
justificat ori nu. Dar a acredita 
ideea că numai din această 
cauză nu facem progrese într-un 
domeniu al educației cu atît de 
mari implicații pentru societate, 
înseamnă a ne pune autopiedici 
artificiale. Pînă cercetarea va 
prelua mai mult și va da mai 
mult pentru orientarea școlară 
și profesională, pînă învățămîn- 
tul superior va umple golurile 
serioase lăsate de ani în forma
rea corpului de psihologi și vom 
avea condițiile generalizării cabi
netelor de orientare în toate șco
lile, precum și o literatură de 
specialitate îndestulătoare, pros
pectarea viitorului profesional 
al tinerei generații aparține 
practic școlii, profesorilor.

Nu fac teoretizări, ci pornesc 
de la planul proiectiv din acest 
an școlar pentru școlile județu
lui nostru. Nu este un plan de 
mare amploare, ci unul care ține 
seama de ce putem face cu mij
loacele noastre, de acum.

în primul rînd, să cunoaștem 
situația reală de cerere și ofer
tă în diverse profesii. Mai exact, 
să ne studiem județul cu necesi
tățile de cadre pe ramuri și lo
calități, în prezent și perspectivă, 
să-1 confruntăm cu capacitatea 
de cuprindere a rețelei școlare 
pe diferite trepte și, în funcție 
de aceste elemente, să acționăm, 
cunoscînd totodată afluența din 
ultimii ani spre anumite profe
sii. Pregătindu-ne cadre în pro
priile noastre unități de învăță- 
mînt și din rîndurile generațiilor 
care se nasc pe aceste melea
guri, putem accentua elementul 
stabilității în muncă, stăvilind 
migrația profesională, impulsio- 
nînd preluarea unor profesii pe 
criteriul tradițiilor familiale, și, 
nu mai puțin important, putem 
asigura o perioadă de școlari
zare sub grija familiei, nefiind 
nevoie de eforturi financiare 
speciale pentru căminizare la 
unități de învățămînt îndepărta
te, ori deplasări cu sistemul 
navetă.

Părinții și elevii trebuie să 
cunoască aceste preonmări ale 
noastre, mai ales rezultatul, să 
știe ce le oferim. Din acest con
siderent, pe planul județului se 
desfășoară un studiu ce se va

materializa într-un nomenclator 
al meseriilor și profesiilor ur
bane și rurale de pe teritoriul 
județului Brașov cu posibilitățile 
de însușire și practicare, pe ca- 
re-1 vom difuza.

în al doilea rînd, să ne cunoaș
tem elevii, incit acțiunea de o- 
rientare să fie făcută cu adrese 
exacte și nu la modul general, 
în județ, mai exact, în Brașov 
avem doar două cabinete de o- 
rientare profesională la nivelul 
a două licee. De la ele deținem 
experiențe, rezultate, materiale. 
Nu ne putem îngădui să facem 
acum mai multe cabinete, totuși 
intenționăm ca în fiecare școală 
să se întreprindă acțiuni care să 
influențeze favorabil opțiunile 
profesionale ale elevilor. Vom a- 
dopta, așadar, soluția de a con
stitui comisii de specialitate la 
nivelul fiecărei școli, care să lu
creze cu continuitate. în com
ponența lor intră învățători, diri- 
ginți și medici ; unde nu avem 
medici școlari, îi vom antrena 
pe medicii de circumscripții 
care, în cele mai multe cazuri îi 
urmăresc pe copii încă de la 
naștere. Trebuie să abordăm 
însă frontal problema orientării 
familiei. N-am greșit spunînd a- 
cest lucru, căci ne aflăm în
tr-o etapă cind cea mai dificilă 
este comunicarea cu părinții pe 
tema orientării școlare Și profe
sionale. Se știe că, de obicei pă
rinții hotărăsc pentru profesia 
copiilor, își impun punctul de 
vedere pe criterii nesigure și de
cretează înclinații inexistente Ia 
copiii lor. Comisiile de orientare 
profesională din școli își propun 
să elaboreze planuri de lucru eu 
părinții, în sensul de a-i cuprin
de într-un sistem de inițiere și 
informare, vrem să ajungem a- 
colo îneît fiecare școală să aibă 
ora de consultație pentru părinți 
cu tema „Vă cunoașteți copiii?“ 
După opinia mea, este mai utilă 
la ora actuală o propagandă cu 
părinții.

Maniera concretă ce va fi a- 
doptată va ține de fiecare școală. 
Vrem să ajungem la particulari
zarea acestei acțiuni pe catego
rii de școli : generale cu dife
rențieri la clasele a IX-a și a 
X-a care realizează o practică de 
preprofesionalizare. licee, licee 
de specialitate și chiar școli pro
fesionale unde orientarea se con
fundă cu consolidarea interesu
lui elevilor față de profesia deja 
aleasă.
prof. ELENA GEORGESCU, 

inspector general
al Inspectoratului școlar județean 

Brașov

al construirii 
care-șl pro- 

și izbutește si asi- 
oamenilor înălță- 
clipe de prosperi-

Priviți-I cu atenție ab
solvenți ai facultăților 
de medicină. Este tînăr, 
este frumos, respiră 
bărbăț-ie ; dar mai este 
și altceva, este un me
dic bun, uman și mai 
bine de patru ani de la 
absolvire pînă în pre
zent profesează medici
na în comuna Dubova, 
situată la kilometrul 
970 în amonte de Orșo
va. Se numește dr. Ma
rian Moraru, are 27 de 
ani și mai are și alt
ceva : deține acea în
cărcătură nativă a aple
cării totale spre sufe
rințele oamenilor.

— M-am prezentat a- 
colo unde am fost re
partizat fără să ezit. 
Doctorul Marian Moraru 
și-a luat în serios din 
prima clipă profesiu
nea. L-am întîlnit aș- 
teptînd o ocazie care 
să-1 ducă spre celălalt 
sat circumscris în raza 
lui de activitate, aflat 
la 20 de km peste mun
te de Dubova : Plavișe- 
vița. Dunărea răsturna 
în undele ei pei
sajul sălbatic și se do
molea vizibil trecută 
deja printre furcile cau
dine ale Cazanelor. Pri
veam spre silueta subți
re dar forte a doctoru
lui și nu scăpăm de 
imaginea emoțională pe 
care ți-o poate da fie un 
singur om (cu destinul 
său) integrat prin nobile 
sentimente de dăruire 
peisajului impetuos și 
armonic 
orînduirii 
pune 
gure 
toare 
tate.

ION CUCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

dar nici nu se întreprinde
ceva pentru antrenarea lor

; CE, CÎT Șl UNDE LUCREAZĂ TINERII DIN COMUNA DV.?

GH. GHIDRIGAN

Șantierul naval din Galați

IN COOPERATIVĂ MUNCESC PUTINI CAIETELE
CU COPERȚI

GALBENE

V TEMIȘANU

(Continuare în pag. a Ill-a)

în cooperativa agricolă a sa
tului Bucu-județul Ialomița, 
există 70 de tineri. îi am pe 
tabelul din față : nume de bă
ieți și fete dintre care, nu cu 
puțini m-am întîlnit în ceasu
rile în care am poposit în acest 
sat. în graficele de muncă ale

cooperativei am găsit, în schimb, 
numai 23, adică numele celor în 
dreptul cărora figurează un a- 
numit număr de norme execu
tate, pe care îi poți întîlni, de 
altfel și în lan, la muncă, în 
grădina de legume, la zootehnie. 
Despre ceilalți : „nimeni nu știe

nimic". Dar nu asupra acestui 
aspect ne vom opri mai întîi.

Să aruncăm o privire asupra 
celor ce au totuși carte de mun
că, asupra celor 23 deci. Dacă 
ar fi vorba de o variație mare 
de norme realizate de ei, i-am 
enumera pe toți aici. în afară 
însă de cîțiva (imaginați-vă ce 
poate să însemne cîțiva din... 23) 
care au efectuat pînă ------
peste o sută de norme 
au realizat un număr de 
pe care, fără exagerare, 
putea socoti pe degete, 
tineri, care în timpul

acum 
ceilalți 
norme 

le-ai 
Există 

ce s-a 
scurs din acest ar» nu au reușit 
să-și onoreze numele cu mai 
mult de 15—20 de ieșiri la 
muncă. Pentru tot ceea ce pre
supune viața, după munca de
pusă de cei 23, abia 5 dacă ar 
avea îndeajuns.

Care ar fi cauzele ? Subliniem 
mai întîi faptul că toți 70 își asi
gură cum, necum existența, reu
șesc fiecare într-un fel sau al
tul să se descurce. Ori că se 
ocupă cu diferite îndeletniciri 
lăturalnice, ori că trăiesc pe 
punga părinților — la o vîrstă 
la care ei ar trebui să-și între
țină părinții, aceștia reușesc să 
se strecoare prin viață, să-i o- 
cojească abil exigențele. O 
parte din fete au devenit peste 
noapte specialiste în ' croitorie. 
Oamenii spun, însă, nu fără iro
nie, că în acest mod încearcă 
să-și creeze un „avantaj

Calitatea de părinte
nu este facultativă

Deși blocul e nou. cu aparta
mente confortabile și luminoase, 
un subsol rămîne un subsol — 
întunecat și sumbru, mai ales 
că becurile au fost sparte iar 
boxa-magazie în> care mă aflu 
nu are fereastră. Scapăr un chi
brit și în lumina lui tremurată 
descopăr, rînd pe rînd, tot soiul 
de vechituri zvîrlite de-a valma 
prin colțuri — resturi de mo
bile, haine uzate, un butoi spart, 
jucării stricate.

Mai aprind un băț. Măsor din

mult 3X3 
fără aeri- 

împiedicin-
ochi încăperea. Cel 
metri. Fără lumină, 
sire. Dau să ies și, 
du-mă de o cizmă veche de cau
ciuc, mă reazem fără voie de zi
dul rece. Ultimele pîlpîiri .ale 
chibritului îmi dezvăluie, pe pe
retele de lîngă ușă, o mulțime 
de inscripții și, curios, mai stric 
un băț. Peretele e zgîriat cu 
briceagul iar ușa e scrijelită în 
lege. Desene și expresii porno
grafice. lipsite de imaginație. 
Doar undeva, spre marginea zi

dului, o mînă șovăielnică a ca
ligrafiat cu cretă albastră pe 
cenușiul tencuielii un cuvînt ne
așteptat : Mama. E scris și mai 
jos, cu litere mari de tipar : 
MAMA.

Ciudat, tare ciudat! Oare, care 
dintre puștanii fugiți de-acasă 
cu săptămînile și descoperiți de 
miliția din Rîmnicu Vîlcea în 
„cuibul" pe care și-l amenaja
seră în acest subsol, oare, care 
dintre ei s-a gîndit. în clipele 
de „aventură“, la cea care i-a

dat naștere ? Și care dintre a- 
cești copilandri, într-o clipă de 
duioșie filială a mîngîiat zidul 
cu numele mamei sale.

Discut cu lucrătorii de miliție 
care au depistat și reținut pe 
cei cîțiva elevi din Rîmnicu Vîl- 
cea — fugiți de acasă și de la 
școală de mai multe săptămîni

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pug. a lll-a)

ar puteamăritiș doar-doar 
schimba pălăria naturală toni
fiantă a soarelui cu pălăria de 
umbră leneșă a comodității. 

După aceeași pălărie de in- 
vîrteală umblă și unii băieți. Cei 

adică, 
sînt 
mi- 

cie

neîntreținuți de părinți, 
Cei mai mulți dintre ei 
niște incorigibili cocori : 
grează spre diverse locuri 
muncă. îndeobște șantiere, nu se 
țin> nici aici de treabă, lucrează 
atît cît să scoată pentru o de
plasare în alt loc, și de aici, 
mai departe, tot eoisodic, pînă 
cînd se întorc — „fii rătăcitori“ 
— la vatra casei.

Dacă în mare, acestea ar fi 
justificările, să ne oprim și asu
pra factorilor care, într-un fel 
sau altul au datoria să regleze, 
să orienteze busola acestor ti
neri. Se cuvine să' enunțăm 
aici școala generală care nu a 
reușit să sădească puternic sen
timentul muncii, al utilității so
ciale. Și poate n-am fi amin- 
tit-o întîi dacă în timp ce la 
comitetul comunal U.T.C. unde 
încercam să găsim soluțiile evi
tării acestui aspect nedorit, nu

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

de COSTIN MURGESCU

Membrii colectivului de istorie a gîndirii economice din 
Institutul de cercetări economice a! Academiei de științe 
sociale și politice editează de la o vreme o culegere de 
studii în care consemnează rezultatele investigațiilor lor 
și ale unui lunar cenaclu născut din pasiune științifică, la 
ore cînd alți colegi de generație se află în săli de specta
cole sau tribune ale stadioanelor.

O tematică variată care merge de la noi identificări 
în gindirea economică românească a veacului trecut pînă 
la subtile incizii în teoria economică a zilelor noastre 
sau de la precise delimitări metodologice pînă la o primă 
și utilă — chiar dacă nu exhaustivă — bibliografie a lite
raturii apărute la noi în ultimul pătrar de veac în acest 
domeniu.

O colecție cu aparență modestă, cu coperți galbene și 
hîrtie aspră, scoasă cu însuflețire și strădanii pe care 
numai cei care au trecut prin purgatoriul unei asemenea 
munci „editoriale" le pot bănui.

O activitate înaripată sub veghea, marelui savant care 
este Profesorul Gh. Zâne, cel în fața căruia toți cei ce 
pășesc pe tărîmul cercetării istoriei economice și al isto
riei gîndirii economice din această țară ar trebui să-și 
scoată pălăria pînă la pămînt, cu recunoștință pentru 
ceea ce a dat și dă fără odihnă culturii noastre. Dar, un 
colectiv fără „capete de afiș" ; în afară de dr. Gh. 
Dobre, cel care îl dinamizează și conduce cu devota
ment apostolic și de dr. I. Cristescu, al cărui nume l-am 
întîlnit recent și în fruntea unui studiu apărut într-o edi
tură de peste hotare, ceilalți — Constanța Bogdan, 
Radu Demetrescu, Aneta Spiridon, Gh. Zaman, Gr. Dia- 
conescu, V. Pilat și alții — abia încep să își graveze 
numele în bibliografiile de specialitate. O fac cu temei, 
cu răbdare de meșteșugar încercat care știe că nu tre
buie să se grăbească dacă vrea să dea lucru trainic și 
cu priceperea pe care o atestă paginile citite.

Caietele cu coperți galbene au pornit, după cîte știu, 
spre multe biblioteci universitare și au poposit pe multe 
birouri de lucru ale celor cu preocupări similare. Este 
drept, ele străbat gratuit pe sub ușile la care sînt tri
mise. Aici cred că au greșit prietenii mei. Unii socotesc 
poate că ceea ce se primește fără efort nici nu merită un 
efort, măcar de răspuns.

Altfel,^ cum să înțeleg că atîfia colegi nu au găsit 
pînă astăzi cu cale să comenteze o activitate desfășurată 
sub ochii lor, cel puțin în atîtea rînduri de tipar cîte sînt 
închinate în publicații unui obișnuit meci de fotbal de 
categoria B ?

Altfel, cum să înțeleg că atîfia dintre noi nu au obser
vat pînă astăzi așteptările autorilor care scriu cu regula
ritate, pe fiecare ultimă pagină, a fiecărui nou caiet: 
„Așteptăm părerile Dv. cu privire la conținutul materia
lelor cuprinse în acest caiet, ca și sugestiile pentru 
viitor".

Altfel, cum să înțeleg că atîfia dintre noi nu au obser- 
părfile : Continuați, tovarăși 1 Continuați, chiar dacă nu 
veți fi popularizați ca o „stea fără nume", continuați 
pentru că faceți o treabă bună pentru cultura noastră so
cialistă, tinerii mei tovarăși de preocupări

^»zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/r*

'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/.'



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ARTICOLE • INFORMAȚII VINERI 11 SEPTEMBRIE 1970

Concursul și Festivalul „George Ènescu“ !
s .    __ _ - J

ZABALETA
tMM

ȘI BERGEL
:

O orchestră de valoarea Fi
larmonicii din Cluj (formație 
educată în spiritul unei înalte 
responsabilități artistice, forma
ție unanim apreciată pentru lăr- 

’ gimea repertoriului, comuniu
nea compartimentelor ansamblu
lui) — un solist de valoare in
ternațională — N. Zabaleta, (in
strumentistul denumit de croni
carul ziarului „Sunday Times“ 
— „rege al harpei"), unul dintre 
cei mai buni dirijori ai țării, 
posesor al unui rar complex de 
însușiri interpretative, — iată 
protagoniștii simfonicului din 
Studioul Radioteleviziunii ce s-a 
înscris printre cele mai remar
cabile evenimente în agenda 
Festivalului.

Zabaleta este posesorul 
tehnici ireproșabile, 
de
cu poezie și noblețe 
în lumină frumusețea

Händel, Rodrigo,

unei 
Concertele 

tălmăcite 
ne-au pus 
solistică a

unui instrument care apare 
arareori pe estrada de concert.

Alături de un riguros acompa
niament stilistic, E. Bergel ne-a 
oferit la pupitrul Filarmonicii 
clujene două impunătoare opu
suri — Simfonia lui Hindeniith 
„Mathis der Mahler" și Simfo
nia lui P. Bentoiu lucrare ce 
sintetizează valori caracteristice 
ale creației compozitorului : so
liditatea construcției, apel adine 
la izvoare folclorice.

Bergel a urmărit permanent 
esența emoțională a celor două 
partituri.

Expresivitatea gesticii, clari
tatea expunerii, fiorul trăirii 
ideilor muzicale impun în con
tinuare la acest tinăr dirijor in 
veșnica căutare de idei noi și no 
bucurăm de pe acum că in sta
giunea viitoare il vom putea în- 
tilni mai adesea în Capitală.

IOSIF SAVA NICANOR ZABALETA

ișr $

Foto ; EDMUND HÖFFER

Soliștii t

varșotiient AZI Șl MÎINE

Soliștii Filarmonicii din Varșovia“ solicitau interesul artis
tic al publicului datorită atît noutății lor ca- prezență pe scena 
bucureșteană de concert, cit și programului anunțat care pre
supunea o evoluată ținută stilistică.

W. Tomaszczuk. St. KaWalla, W. Tomasewski. K. Michalie, 
E. Pienkowska, și-au demonstrat calitățile lor instrumentale, do- 
vedindu-se, în același timp, omogeni și echilibrați ca formație.

Momentele deosebite ale concertului au coincis cu interpreta
rea Impromptu-ului de Maksymiuk și mai ales — Cvartetului 
cu pian op. 30 de Enescu-MelOpeea flautului, cînd duioasă, lirica, cind zbuciumata, sus
ținută de fondul diafan'al trioului de coarde-și de intervențiile 
coloristice ale pianului, a dat posibilitatea flautistului W. To- 
masezuk să etaleze o impresionantă gamă de posibilități teh- 
nico-expresive. . .

Atmosfera declanșată de această pagina este de o elevata in
teriorizare. .. .. . .Cvartetul eneScian sintetizează întreaga măiestrie a compozi
torului, erudit maestru al genului cameral. Poezia melodiilor in
ter« cromatizate, încărcate de subtile ornamente și _ mehsme. 
atît de specifice'melosului popular, -acea instabilitate tipica ete- 
roforiiei au fost precis intuite de artiștii polonezi. Coardele au 
avut acea fluență, acea scurgere aparent monotona dar în
cărcată de subtilitate și profunzime. Fraza, alit de importantă 
în discursul enescian, dinamica și tempo-unle au fost judicios

fost o adevărată îneîntare să constatăm la oaspeții noștri 
atît de corecta surprindere a datelor specific spiritualității ro
mânești, prin una din paginile ei muzicale cele mai răscolitoare.

TEODORA albescu

SFATUL
PROFESORILOR

Astăzi încep în întreaga țară 
consfătuirile cadrelor didactice 
din învățămîntul de cultură ge
nerală. Timp de două zile 
corpul profesoral va dezbate 
probleme la ordinea zilei în în
vățămîntul nostru precum : o- 
rientarea școlară ți profesiona
lă a elevilor, generalizarea 
școlii de 10 ani și a începerii 
învățăturii la vîrstă de 6 ani și 
altele. Totodată, consfătuirile 
vor prilejui o largă confruntare 
de opinii privind munca didac
tică și educativă în școală, un 
schimb de experiență între cei 
cu vechime la catedră și noua 
promoție de profesori ți învă
țători.

Desfășurîndu-se la puține zile 
înainte de 15 septembrie, aceste 
consfătuiri pot fi considerate un 
preludiu de bun augur al nou
lui an școlar.

.VJ. V.

• OMUL CARE TRECE 
PRIN ZID. A fost arestat Florea 
Smarandache (26 de ani) infractor 
recidivist, autorul mai multor 
spargeri : la magazinele din comu
na Floreștl — Prahova, Valea Că
lugărească, Perlș, Fierbinți. In 
toate cazurile el pătrundea prin 
spargerea plafonului. Au fost gă
site asupra lui 25 de ceasuri. O 
parte din cele vîndute deja au fost 
recuperate de 
chilipiruri, 
cumpere de la F. 
toată obiecte care, evident, aveau 
o proveniență dubioasă.

ce
la amatorii de 

se grăbiseră să 
S. pe nimica

CU AJUTORUL ClINELUI. 
P.B. din comuna Nojorid, jud. 
Bihor, a reclamat la miliție că I 
s-au furat din casă 200 lei în 
hîrții de cîte o sută. Clinele dre
sat a condus anchetatorii pînă la 
200 de metri de locuința păgubașu
lui unde a fost găsită o cheie. Au 
fbst aduși imediat ciț-iva suspecți. 
Nici unul nu avea banii asupra Iui. 
ȘI totuși, cîlnele l-a Identificat

pe loan Verke ca fiind făptașul. 
Acesta a recunoscut. Și a explicat 
că, aflînd de anchetă arsese banii.

Primele urme, i-au fost însă sufi
ciente cîinelui pentru a nu mai 
pierde pista.

• •• VINOVAT E CĂRUȚAȘUL. 
In satul ' Spini, comuna Turdaș, 
jud. Hunedoara, o căruță condusă 
de Ion Barta a virat brusc la 
stingă fără să semnalizeze și fără 
să se asigure deși la circa 8 m în 
spatele ei se afla un camion Bu
cegi lansat în plină viteză. Șofe
rul nu a mai putut opri și a stri
vit calul, s-a suit pe trotuar, omo- 
rindu-1 pe I. P. în vîrstă de 66 
de ani. care stătea pe o piatră la 
umbră, a mai distrus trei pomi și 
un stîlp de telegraf pînă să se 
încheie această cursă tragică. 
Vinovat de accident este căruțașul.

• •• DISCUȚIE LA MIEZUL 
NOPȚII. In jurul orei 24, în ora
șul Negrești. Satu-Mare, pe stra
da Victoriei un grup de cinci oa
meni se îndrepta spre casă. Din 
discuții s-a âjuns la o încăierare. 
Vasile Călfn, 26 de ani, miner la 
exploatarea llba Andal, a scos un 
cuțit și la ucis pe loc pe Iosif 
Elek, rănind-o grav și pe sora a- 
cestiiia, Ileana, care încercase să 
intervină.
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CONSTANTIN ȘTEFURIUC:

IIPE 0 VÎRSTĂ DE BĂIAT"
Ștefu- 

o vîrs- 
incan- 

ei or- 
gviivHoc nu »ac LittAĂUv, insa, 
in grandilocvente despletite, 
ci în ingenuitatea unor acor
duri solemne. majestuoase. 
Căci, la 20 de ani. cuvintul 
are o forță magică. întrea
ga realitate pare să se mu
leze în tiparele propuse de 
acest centru coagulant. De 
aceea, la tinărul poet, dis
cursul liric se convertește, 
imperativ, în edict : „Pe o 
vîrstă de băiat / Ard cu ini
ma cuvinte, / Stelele să doa
ră cînd și-ating / Nostalgia 
de-un 
binson 
Trece 
ape. / 
prinse 
prea aproape. / Prinț 
lesccnței mă declar / Și 
fiu pot peste păsări rege / Și 
o roată roșie in univers / 
Trece peste oameni și tot 
merge...“ („PE-O VÎRSTĂ 
DE BĂIAT“). Fără îndoială, 
gravitatea vocabulelor ar 
părea deplasată intr-un con
text parodic, intr-un peisaj 
brăzdat de frenezia demitiză- 
rilor. Constantin Șteîuriuc 
vine. însă, din Țara de Sus 
— „țară“ cu memorie de pia
tră și de rășină de brad. Aici, 
cultul istoriei nu s-a voalat 
niciodată, iar statuile eroilor 
se inalță pretutindeni, pe un 
piedestal de lumină și zvon 
de fluier ;
să bea / Lumina 
sfinților 
lacrimă de stea / Plînsă 
bucuria părinților, 
se smulg din Lună 
în vară cu păsări 
Soarele trece prin 
Nunților care vin / iată calul 
lui Ștefan cel Mare — / Arde 
dealul sub galopul lui. / Luăm 
pămint din lumină, apă din 
fluier / Și facem statui“. 
(„ȚARA DE SUS“).

Statuară apare retinei poe
tului orice întemeiere, orice 
..tocmire“ a firii. „POEM 
PENTRU SEMINȚE", lucrat 
din lespezi albe, zboruri și 
explozii vegetale, este un imn

Pentru Constantin 
riuc. adolescența este < 
tă lirică voievodală, 

• descentă. Combustiile • 
golioase nu se traduc,

copac fierbinte. / Ro- 
pe-o insulă prea albă I 
prin destinul unei 

Eu. băiatul stelelor a- 
/ Am să mor cu cerul 

ado- 
să

„Cerbii s-apleacă 
din ochii 

I Lacrimă de cer, 
la 

/ Munții 
/ Să intre 
îh sin. / 
piinea /

închinat germinației terestre, 
ridicată la scară cosmică : 
„Iată, stelele intră-n ogorul 
Lunii ; / Țara-și trimite zbo- 
ru-n semințe, — / Păsări al
bastre și ealme / Zboară din 
zodia minții // Iată marmura 
iernii cum înverzește, / Min
ții s-aprind la copite, / Ora 
semințelor se rotunjește, — / 
Apele întră-n ispite // Iată, 
munții iși pun tricolorul, / 
Piatra-n statui se avintă. / 
Doarme cu eapul pe Lună 
izvorul. — / Zeii semințelor 
cîntă“. Tocmai de aceea re
nunțările, despărțirile și ple-

cient cenzurate, nu găsesc în
totdeauna expresia cea mai 
inspirată. De altfel. încă în 
„ELEGIE 11“ se insinuase 
un univers ..gol“, care nu 
..spunea“ nici măcar aiita 
cit cuvintele care-1 compu
neau : „Dans de sini pe ce
nușa culorii“. Iată, însă că 
adolescentul cu orgolii de 
prinț, ca soldat (la Focșani, 
pe Milcov), regăsește accen
tele cele mai potrivite pen-

CRONICA

cările împrumută un timbru 
nostalgic, elegiac. La anii a- 
dolescetiței, „ruperile“ interi
oare sint mai dure, schimbă
rile de decor — mai drama
tice. „Platoșele“ virstei — 
mai vulnerabile față de un
dele trecerii, iar două clipe 
consecutive pot surprinde, în 
noi, ipostaze distincte. De 
aici, tristețea adresată cercu
rilor vremelnice ale unei 
virste irecuperabile : „Vai, 
prietenii mei intră în alt 
trup / Și se dezbracă de inimi 
și de cămăși absurde, / Atir- 
nă apoi de ei ca limbile de 
clopot / Și-și strigă numele 
dinții, dar nimeni nu răspun
de“. („ELEGIE 1“). Mai „fă
cută“ pare „ELEGIE PEN
TRU SOSIRI ȘI PLECĂRI", 
unde teribilismele, insufi-

tru a creiona o desuetă, dar 
tulburătoare doină de 
tănie.
Pleacă 
Prunii 
te focul 
cu sinii 
flăcăii la gară, împreună. 
Inima frunzei bolnavă 
dor / Se-aprinde de Lună 
cîntă și cîntă — / Pleacă 
o Vîrstă pe caii nebuni / 
Și apele de supărare mor“ 
(„TOAMNA, PE CAI“). A- 
dolesceotul refuză să-și ia 
in primire maturitatea. 
Arcul ei se înalță, dar și 
coboară, iar „Prințul“ s-a îm
bolnăvit — se pâre — de ne-

„Toamnă, 
băieții-n 
amețiți 
din Lună,
în fructe / Merg

că- 
pe cai ! 

armată. // 
sar pés-

I Fetele 
cu 

/ 
de
Șl

liniști argheziene : „Tinăr și 
dureros de frumos prințul. / 
Tinăr și dureros de prieten 
prințul / Cerul iși arde con
damnați! în Lună, / 
iși face cuibu-n 
nă. / Prințul, prințul, 
țul. / De ce-i vini, de 
vint, de ce-i vint / S-or fi 
iubind morții-n mormint 7 
Sau zboară, prințul, prințul ?“
— Trecutul (și, sigur, viito
rul) „prințului“ este „farao
nul“. El locuiește într-o lume 
absurdă, cu soare clocit de 
păsări și inima plină de nisip. 
Acolo, Ramses e un fel de 
Richard al IIT-lea, dar exis
tă momente cind caii ajung 
mai prețioși decît regif 
Așadar. Ramses e insuși ca
lul lui Richard sau al orică
rei posturi inutile : „RamseS 
e un cal frumos. / Ramses 
e-nhămat Ia tron“. Singura 
mișcare percepută,- aici, ar 
putea fi dansul. „DANSUL 
ȚIGĂNESC“ are un ritm im
propriu târimurilor umbrei, 
dar și o linie crepusculară, 
racordabilă acestora : „Dan- 
su-ncepe orb și mut. / Pri
ponit de iarbă-i vintul. / 
Trupul nopții desfăcut / In 
țigănci. Arde pămintul. / 
Noaptea-și toarnă jar eap / 
Din căușul stelelor. / Se des
prind ușor, ușor / Din dan
sul inelelor / Trupuri de 
Șeherezade — / De pe ele to
iul cade... I Și sparg In 
coapse lumina".

Fără îndoială, nu toate ver
surile acestui volum de de
but se mențin la o cotă înal
tă. „MĂȘTILE“, „ELEGIE II“ 
„ELEGIE PENTRU SOSIRI 
ȘI PLECĂRI", „TURNUL DE 
CIRTIȚE“ — vibrează îhir-o 
gamă mult mai joasă. Im
portant eete, însă, faptul că
— în ciuda uiior ritmuri labi- 
șiene sau a unor lecturi ne
digerate din Nichita 
cu („DRAGII MEI 
GANI“), dincblo de 
„poze“ ostentative și 
te — placheta de față atestă 
un poet autentic, deosebit 
de înzestrat.

Luna 
fîntî- 
prin- 

ce-i

Stănes-
LUN- 
unélé 

osteni-

NICOLAE BALTAG

\*v

SUNETVt MUZICII ; rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16.30; 20,15).

ÎNTÎLNIREA : rulează la Festi
val (orele 9; 12; 15,30; 18,15; 21), 
Stadionul Dinamo (ora 19,30), Gră
dina Festival (ora 19,30).

PĂSĂRILE : rulează la 
Palatului (orele 17,15; 20,30), Lucea
fărul (orele 8,45; 11 15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Grădina Doina 
20).

MAYERLING : rulează la 
roviar (orele 9; 12,15; 15,30;
Excelsior (orele 10,50; 13,45; 
20,15), Gloria 
19,30),

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Tomis (orele 
9,30; 11,30: 13,30; 15.30; 17,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9,15;
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Tomis (ora 
mane (ora 20).

ÎN ARȘIȚA
Capitol (orele 
18,30; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17;

Sala

(ora

Fe-
19),

(orele 9; 12,30; 16;

19.30), Arenele Ro-

NOPȚII ; rulează la 
8,30; 10,45; 13,15; 16;

19; 21), Parcul Herăstrău (ora 20), 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Pacea (orele 15,30; 18; 
20,15).

MONȘTRII : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15.30; 17,45; 20), Dru
mul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

MIREASA ERA IN NEGRU : ru
lează la Lumina (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE * rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,39).

HAT ARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 8,45—20,15 în conti
nuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză ia Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (orele 9; ll,15;t 13,30; 
16; 18,15), Grădina Aurora (ora 20).

ARGOMAN SUPERIHABOLI- 
CUL : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Vitan (orele 15,30; 
18), Grădina Vitan (ora 20,15).

AȘA AM VENIT : rulează la 
Buzești (ora 18).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Buzești (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20,15), Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în

continuare). Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Miorița (orele 11; 15; 
17,30; 20).

ÎNTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Bucegi (orele 
16; 18), Arta (orele 16: 18). 
Arta (ora 20).

SALARIUL GROAZEI : 
la Unirea (orele 15 15; 18), 
Unirea (ora 20,30).

PETRECEREA : rulează 
(orele 15.30; 18),. Progresul (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20), 
Progresul-Parc (ora 20).

JANDARMUL SE INSOARA : 
rulează la Giuleștl torele 15,30; 18; 
20,30). Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

ASUL DE PICA i rulează la 
Viitorul (ora 20) ; AȘTEAPTĂ 
PlNĂ SE ÎNTUNECĂ (orele 16; 18).

PROFESORUL INFERNULUI S 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20).

INTRUSA : rulează la Popular 
(orele 16: 18; 20).

NOUL ANGAJAT t rulează 1* 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

ORA HOTARITOARE : rulează 
la MunCa (ora 10) ; MARILE VA
CANTE (orele 16: 18; 20).

AMBUSCADĂ s rulează la Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

Gradina

ruleată 
Grădina

la Lira

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : Grădina Capitol (orele 19: 21).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS î 
rulează la Grădina Bucegi (ora 20).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Centra! (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20,30).

MIRACOLUL LUPILOR : rulea
ză la Cinemateca — Union (orele 
9; 11: ÎS; 15; 17: 19: 21).

FRAȚII SAROIAN : rulează la 
Rahova (ora 15,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Ra
hova (ora 18), Grădina Rahova 
(ora 20).

»UBIRI TĂCUTE • rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 20,15).
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Teatrul „Ion Vasilescu“ (La 
trtil de vară „Herăstrău“) : 
CĂUTA UN MINCINOS — 
19,30 ; Teatrul „d. Tănase“
Grădina Boema) : SONATUL
LUNII — ora 20 ; Opera de stat : 
FlDELIO — ora 20.

Tea-
SE
ora
(La
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• 18,00 Turism — vacanță ’70 ; 
Toamna în Delta Dunării și în 
orașul Timișoara ; „Raliul elegan
ței“’ de la Mamaia ; Boncăriit de 
Cerbi în Munții GutinuluJ — re
portaj filmat • 18,20 Căminul
• 19,00 Agènda Concursului și 
Festivalului Internațional ,.George 
EnèscU“ dé Do tu Popovici și Gri- 
goré Constantineseu • 19,20 „1001 
de seri“ — emisiune pentru cei 
iniei • 19.30 Telejurnalul de seară
• 20.00 Reflector « 20,15 Tineri 
soliști de muzică populară j
• 20,45 Dialog cu știința. Tntilnwe 
cu pârticipanți là cel de ăl XVI- 
lea Congres Internațional Ampère
• 21,45 Anunțuri — publicitate
• 22,00 Concursul și Festivalul In
ternațional „George Knescu“. Con
certul în mi minor pentru vioâră 
și ot’chestră de Fèlix Mendelssohri 
Bartholdy. Interpretează orchestra 
filarmonică din Cluj. Dirijor Emil 
Simon. Solist Wolfgang Scìinèidér- 
hahn. Transmisiune din Studi dui 
de concerte al Radioteleviziunii
• 22,37 Telejurnalul de noapte
• 22,45 Muzică ușoară.• •• ••••••
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Dacă e s-o judecăm la rece și de la distanță și dacă ar fi s-o 
comparăm cu predecesoarea sa de acum patru ani. marea și atît 
de așteptata finală din Mexic a fost, de fapt, un bluff. Intraji pe 
teren ca o turmă de miei duși la sacrificare, italienii erau, săracii, 
leșinați de spaimă, căci fibra lor presimțea tăvăleala crîncenă la 
care aveau să fie supuși. Iar dacă primul sfert de oră al partidei 
arăta ca un frumos și solemn parastas al campionatului, era pentru 
că autorii funestei idei a antifotbalului, puși pe hărțuială și focare 
de nervi, se adunaseră unul lingă altul și țesălau cu nepăsare toate 
provocările, la luptă deschisă ale brazilienilor. Simpla lectură a sco
rului de 4—1 nă dovedește clar că antifotbalul a primit cu aceas
tă ocazie o palmă umilitoare, eșecul italienilor fiind total și vecin 
cu penibilul.

Nu s-a îndoit nimeni nici o clipă că brazilienii, adică cei care

că trîntelile la care era supus ar fi descleiat din încheieturi orice 
ființă normală și alta că arbitrul a făcut la sfîrșitrd reprizei o glumă 
nesărată, lăsîndu-l pe rege să se ducă spre gol și să înscrie, el fli - 
ierînd cu o fracțiune de secundă înainte ca mingea să ajungă în 
plasă.

Meciul s-a jucat, propriu zis. în ultimele douăzeci de minute, 
cind brazilienii au înțeles că trebuie să evite înghesuiala și să tra
gă puternic de la distanță. Astfel, în minutele 68, 71 și 87, Ger- 
son, Jair și Carlos Alberto au executat trei dintre cele mai mag
nifice bombe din cîte s-au văzut vreodată, portarului Albertosi 
nemairămînîndu-i decît să-și pună palma la ochi și să se uite după 
minge ca după un avion cu reacție Italienii se aflau într-o stare 
morală și fizică atît de jalnică, atît de turtiți erau de ofensiva de
mențială a brazilienilor, incit chiar și la scorul de 1—4 ei conți-

17. TRIUMFUL LUI PELE
lucrau pentru victorie și pentru un fotbal normal și omenesc, nu 
cor cîștiga această finală, dar nimeni n-a bănuit că italienii vor fi 
atît de modești. Chiar de prin minutul 10, Burnick și Rosato nu 
mai aveau alte mijloace ca să-i oprească pe Tostao și Fele din 
marș decît înșfăcîndu-i de tricouri și lăsîndu-se apoi fluierați de 
arbitru și public. Valul brazilian venea ca un blestem și ca o drep
tate și în minutul 17, cînd Rivelino a centrat în caretl. Fele s-a 
ridicat cu o jumătate de metru peste adversari, parcă ridicat de 
subțiori de însuși Dumnezeu, și a înscris ca un magistru. Urmează 
douăzeci de minute de hărțuială, în care italienii au făcut tot ce 
le-a stat în putință ca să nu se joace fotbal. Faptul că în minutul 
37 Bonisegna a profitat de o încurcătură a apărătorilor brazilieni 
(Brito și-a permis o figură de stil cu călcîiul și a nimerit la ad
versari) și de slăbiciunea lui Felix și a înscris, n-a indus pe nimeni 
în eroare. E drept că Fele era din ce în ce mai nervos și că la fie
care trei minute se tăvălea pe iarbă de ceasul mărfii, dar trebuie 
să recunoaștem că nu era totul un truc, mai avea și motive .- una

nuau să se apere cu disperare, împrăștiind mingiile dincolo de 
tușă. La golul al treilea al brazilienilor, adică al lui Jair, ei an în
cercat să zgîndăre spiritele, sub ptetextul că Fele ar fi ieșit cu 
mingea, afară înainte de a centra — și nu m-aș fi mirat să fie chiar 
așa, pentru că arbitrajul est-germanului Gloeckner a fost, destul de 
supus greșelilor (numai eu am notat cinci), dor după golul lui Car
los Alberto (șut fenomenal de la 18 metri) ei și-au dat seama, tn 
sfirșit, Că au fost învinși la un scor umilitor, mușchii lor s-au în
muiat ca o ciocolată și au îngenunchiat supuși și respectuoși în fața 
biruitorilor. Ultimele minute au fost cele mai greu de suportat, 
era jenant să-i vezi pe italieni zbătîndti se să se salveze de la un 
scor catastrofal. In minutul 89, ca urmare a unui șut lipsit de 
orice speranță a lui Mazzola, mingea ajunge în tribune, specta
torii opresc balonul, cerînd flMerul final. Un brazilian fuge în te
ren, nerăbdător să-i sărute pe învingători, arbitrul de tușă Coerezza 
aleargă după el să-l oprească, îi pune piedică, îl pocnește cu stea

gul în cap, dar degeaba. In aceeași clipă, primul val de fanatici 
intră pe stadion, arbitrul face apel la poliție, apoi cere o altă min
ge și așa am putut vedea și eu pentru prima oară în Viață cum să 
poate juca un final de meci cu spectatorii amestecați printre ju
cători. Speriat, arbitrul fluieră sfîrșitul meciului mai devreme și 
stadionul se umple în cîteva clipe de lume. Un ziarist brazilian, 
vecin cu mine la masa presei, care mi se păruse pînă atunci o fi
ință calmă și normală, s-a prăbușit leșinat peste mașina de scris, 
înainte de n-și termina reportajul pe care îl intitulase nițel cam 
straniu : „Brasil, ra, ra, ra, ra, ra 1“ Intre timp, peste tribune că
deau valuri de confetii aruncate din două elicoptere se trăgea 
cu pistoalele (poate chiar ș-i cu tunurile, nu sînt sigur), lumea urla 
de parcă sosise sfîrșitul pămîntului. Cu asta, de fapt, de-abia în
cepe« spectacolul propriu zis al finalei. Biaiilienii, infășurați in 
steaguri, execută marea scenă a devoțiunii față de regele lor, în- 
genunchiază dinaintea lui, îl pipăie ca apostolii pe Cristos, pentru 
ca dintr-odată să-i apuce furia, să-l dezbrace de tricou și să și-l 
împartă apoi pe bucăți. Intr-o fracțiune de secundă, de altfel, To
stao rămîne numai în chiloți și, dacă nu s-ar fi refugiat in brațele 
unor polițiști, streep-teas-ul mergea mai departe. Rivelino este 
pupat de vreo douăzeci de inși pînă leșină și e luat cu targa, iar 
Gerson plînge în brațele lui Zagalo, în timp ce doi fanatici își văd 
de treaba lor, descălțîndu-l și descusîndti-i minecile de la tricou.

Crainicul stadionidui roagă o jumătate de ceas lumea să pără
sească terenul pentru a se începe festivitatea, poliția intră in ac
țiune, execută citeva șarje fulgerătoare, dar prinde dacă ai pe 
cine. In sfirșit, brazilienii reușesc să ajungă la tribuna oficială, 
unde domnul Stariley Rous le pune în brațe bucata de aur cio
plit care a scos din minți o lume și cinci continente, învingătorii 
fac apoi imprudența să iasă cu trofeul pe teren, uiide începe o 
alergătură și o zăpăceală cumplită, căci miile de fanatici Vroiau 
să atingă aurul ca pe o icoană făcătoare de minuni. Carlos Alberto 
cade cu cupa în brațe, lumea îl calcă tn picioare, intervine iar 
poliția și-l salvează.

Iniediat începe o ploaie torențială, dar asta nu împiedică po
porul mexican și pe oaspeții săi brazilieni să iasă pe bulevarde si 
să urle de bucurie pînă dimineață, purtînd în brațe portretul lui 
l’ele ca pe o icoană. Televizoarele transmit în direct carnavalul 
de la Rio de Janeiro, privesc cîteva prim-planuri cu chipurile des
compuse de extaz ale manifestanților, mă îngrozesc și fug să-mi 
fac bagajele.
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Joi după-amiază s-a înapoiat în £

Congresul internațional

de chimie industrială
Țbf, pârticipanții la Congresul 

întemaționâl de chimie indus
trială și-au axat dezbaterile pe 
probleme de mare interes pentru 
cercetarea științifică și aplicarea 
în industrie a rezultatelor ei. Un 
loc important a fost rezervat 
noilor metode de prelucrare a 
piritelor, coagulării apelor rezi
duale și de suprafață, obținerii și 
utilizării catalizatorilor în proce
sele economice.

Pe aceste teme, în cursul zilei 
au avut loc trei mese rotunde, la 
care au participat, alături de oa
meni de știință și cercetători, un 
mare număr de specialiști din 
unități de producție.

Un interes deosebit a fost a- 
cordăt prbblemelor privind pla
nificarea cercetării științifice în 
conformitate cu cerihțele dezvol
tării economice, sporirii eficien
ței în activitatea științifică, 
scurtării perioadei de cercetare și 
trecerii rapide Jn producția in
dustrială a rezultatelor obținute.

Programul zilei a măi cuprins 
numeroase conferințe pe secții și 
comunicări științifice expuse de 
specialiști din diferite unități de 
cercetare din țară și de peste ho
tare.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Capitală delegația militară ro
mână, condusă de generalul-co- 
lonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate, care, între 3 și 10 sep
tembrie, a făcut o vizită oficială 
în Republica Democrată Ger
mană.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți general-colo- 
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate și 
șef al Marelui Stat Major, ad- 
juncți ai ministrului, generali și 
ofițeri superiori.

Aii fost de față dr. Hans VoSS, 
ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Profesorul Traian Ionașcu s-a 
întors de Ia Pescar» (Italia), unde A 
a participat la Adunarea gene- " 
raia a Academiei internaționale 
de drept comparat, al cărui mem- 
bru titular este, șl la al VlII-lea 
Congres internațional de drept 
comparat, în cadrul căruia a pre- 
zidat lucrări ale secției de drept 
civil. A

(Agerpres)

Cu privire la vizita în Republica Socialistă România*

a delegației Partidului Comunist din Martinica
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, o delegație a Partidului 
Comunist din Martinica, forma
tă din tovarășii Georges Mau- 
vois, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.M., 
și Rene Bramban, membru al 
/ .C. al P.C.M., a făcut o vizită 

' Republica Socialistă Româ- 
> A, in perioada 1—10 septem- 
l e 1970.

Cu acest prilej, delegația P.C. 
din Martinica a vizitat obiective 
economice, sociale, culturâl-is- 
torice și turistice din Bucu
rești, din județele Constanța și 
Brașov, s-a intilnit cu oameni 
ai muncii și reprezentanți ai 
organizațiilor locale de partid 
și de stat, fiind intimpinată pre
tutindeni cu căldură și priete
nie.

Delegația P.C. din Martinica 
a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R. cu tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aldea Militaru, membru 
al C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție fa C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, care 
au\ decurs intr-o atmosferă 
cordială, prietenească, s-a rea
lizat o informare reciprocă în 
legătură cu activitatea și prin
cipalele preocupări ale celor

două partide și s-a procedat la 
un schimb de păreri în legătură 
cu unele probleme actuale aJe 
situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești.

Reprezentanții celor două 
partide au subliniat deopotrivă 
că unitatea de acțiune a tuturor 
țărilor socialiste, a întregii miș
cări comuniste și muncitorești 
internaționale, a forțelor revo
luționare și democratice de pre
tutindeni, a întregului front 
antiimperialist reprezintă un 
(actor important în lupta împo
triva politicii imperialiste de 
dictat și imixtiune în treburile 
interne ale popoarelor, pentru 
cauza independenței și suvera
nității naționale, pentru pro
gres social, democrație, pace, 
socialism.

Cele două partide au eviden
țiat hotărîrea lor de a dezvolta 
relațiile de prietenie și colabo
rare cu toate partidele comunis
te și muncitorești, pe baza mar- 
xism-leninisntului și internațio
nalismului proletar, a principii
lor independenței și egalității 
în drepturi, în vederea depăși
rii actualelor dificultăți din 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, a întăririi 
unității și solidarității comuniș
tilor de pretutindeni.

P.C. Român și P.C. din Marți* 
nica și-au reafirmat solidarita-

tea deplină cu lupta eroică a A 
poporului vietnamez împotri- ” 
va agresiunii imperialiste, pen
tru libertatea ’ ' 
patriei sale;
pentru retragerea trupelor 
S.U.A. din Vietnam și celelalte 
țări ale Indochinei, pentru res- 
pectarea dreptului sacru al po
poarelor vietnamez, laoțian și 
khmer de a hotărî liber asupra A 
propriilor destine.

Părțile au exprimat satisfac- ** 
ția lor pentru raporturile de ~ 
stimă, respect reciproc și soli
daritate internaționalistă exis- a 
tente între P.C.R. și P.C.M. și W 
au evidențiat dorința comună 
de a le extinde, în viitor, în in- — 
teresul întăririi prieteniei și 9 
colaborării dintre cele două 
partide, al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Joi după-amiază, delegația 
Partidului Comunist din Marți- A 
nica a părăsit Capitala. ”

La plecare, pe aeroportul O- 
lopeni, membrii delegației au A 
fost salutați de tovarășii Petre 
Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Aldea Militaru, membru 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

și independența a 
ele se pronunță W
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CAMPIONATELE EUROPENE DE TALERE

DE ASTĂZI TALERELE VOR
Zill P A DIN lll’S

• CUPA DE CRISTAL A „SCINTEII TINERETU
LUI" A FOST DECERNATĂ IERI CAMPIONULUI 
EUROPEAN LA PROBA DE TALERE ARUNCATE 
DIN ȘANȚ (TRAP) — WERNER BUHSE — R.F. A 
GERMANIEI.
Vom regreta, cu siguranță, zile

le acestea de neuitat ale „europe
nelor“ : fiindcă orele petrecute, 
de joi încoace, pe ștandurile de la 
Tunari au devenit pasionante, iar 
despre atmosfera primitoare a a- 
cestel reuniuni sportive continen
tale ar însemna să ne repetăm 
lăudînd-o iarăși.

Ieri. în ultima secvență a pri
mei jumătăți a C.E., s-au tras ul
timele manșe ale probelor indi
viduale de talere aruncate din 
șanț pentru seniori, senioare, ju
niori. Nu rar. ci niciodată n-am 
urmărit, cu respirația întretăiată 
jocul rezultatelor care aveau să-I 
desemneze pe campionul european 
al probei. După 200 de „obiecte“ 
(3 manșe — 75.75 și 50 de talere) 
care au părăsit șanțul, urmărite 
de ochii neiertători a 94 de țin- 
tași. sovieticul Allpov și francezul 
Carrega au realizat cîte 195 de ta
lere doborîte, iar alți patru — 
Giani, Geisler, Basagni, Rosatti 
— cîte 194. Pe cine să urci pe po
dium ? Soluție unică — barajul ! 
Atunci, după consumarea lui, s-a 
întîmplat să ne dăm seama că nu 
vom regreta naveta la Tunari. 
Pentru că spectacolul oferit de 
cei șase, cu nervii plesnind de în
cordare, a fost dramatic. Mica 
tribună, arhiplină, a fost înconju
rată și înțesată de Spectatori care 
(probabil învățațl de la tenis) au 
tăcut tot timpul, admirativ, nu
mai ochi. După cele 25 de talere, 
au izbucnit aplauzele, salutînd 
campionul european și laureatul 
medaliei de aur : sovieticul Ale- 
xandr Alipov. Dl a tras magistral, 
n-a „iertat“ nimic, și rareori s-a 
folosit de focul de rezervă. Mi- 
cliel Carrega — Franța (medalie 
de argint) a ratat doar un foc și 
cu asta marele răspuns l-am că
pătat pe loc. S-au clasat în conti-

nuare serafino Giani — Italia 
(medalie de bronz). Manfred Gels- 
ler. Silvano Basagli!. Giorgio Bo- 
satti, Guy Renard, Pavel Senicev, 
Erich Ghemann și Dr. Roselius. 
Am transcris primii zece clasați 
între càie departajarea s-a făcut 
doar prin două talere... Cel mai 
bun român, undeva departe ; Ion 
Dumltrescu — 190 t.

La feminin, acolo unde reculul 
considerabil al armei era mult 
mai... perceptibil, reprezentainta 
R.F. a Germaniei Gratin vón So
de». a repurtat un succes cate
goric : 139 de talere, locul I șl me
dalia de aur. Au secondat-o Iulia 
Sidorova — 13S t și Valentina 
Gherasina (ambele U.R.S.S.), cu 
134 t. Lidera primei zile, campi
oana mondială Bina Avrile (ita
lia) a căzut pe locul IV — 132 t„ 
Iar franțuzoaica Nadia Sid-Cara a 
secondat-o cu două talere mai 
puțin.

In sfîrșit, juniorii, au încheiat 
și ei „ostilitățile“. Aveam să-1 a- 
flăm. tot ieri, pe laureatul cupei 
de cristal oferită de ziarul nostru. 
N-a fost Paul Stancu (am ti 
vrut-o...) ci un tînăr sportiv din R. 
F. a Germaniei : Verner Bfihse 
care, de la lopul șase a săltat ver
tiginos pe prima treaptă a podiu
mului, adjudecindu-și și medalia 
de aur cu 142 talere doborîte și 
cupa noastră. S-au clasat în con
tinuare Bocatius Rainer (R.D.G.) 
— 141 t. și Del Ventisette Carlo 
(Italia). — 140' t. Festivitatea de 
premiere care a urmat i-a răsplă
tit, pe merituoșii campioni ăi ce
lei de-a 31-a ediții a G.E. de talere 
aruncate din șanț.

Astăzi, start în cealaltă probă a 
armelor cu alice — skeetul, talere 
aruncate din turn, ediția 17. Va 
fi oare la fel ’

VIOREL RABA

ATLETISM

Campionatelor

Miine start

de a XlX-a

internaționale
atletism ale României

in cea

ediție a

de

PARTICIPARE PRESTIGIOASA
Mîine Stadionul Republicii 

va avea din 
să găzduiască 
atletic de 
Campionatele 
de atletism 
XlX-a ediție. întrecerea și-a 
făcut un nume, o tradiție în 
atletismul european, confirma
te de numărul mare de atleți 
și de țări care au răspuns in
vitațiilor lansate de Federația 
noastră de specialitate. Astfel, 
pină în prezent au confirmat 

. participarea 14 țări cu peste 
130 atleți. Vom avea ocazia să 
urmărim evoluția celor mai 
buni atleți și atlete din Bulga
ria, Belgia. Cuba, Elveția. Fin
landa, Franța, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Grecia, 
Iran, Israel, Olanda. Turcia, 
Ungaria și bineînțeles atleții 
din România.

Dintre atleți; străini, am re
marcat campioni și medaliați 
ai campionatelor europene ca 
de exemplu Dieter Fromm 
(R.D.G.) la 800 m. Gaston Roe- 
lants (Belgia) 3 000 m ob.. 
Cristina Spielberg (R.D.G.) 
disc. Barbara Wiek (R.D.G.), 
la 800 m, J. Elliot (Franța) lă 
înălțime. De asemenea, o serie 
de atleți cu performanțe re
marcabile, ca de exemplu 
Gerd Metz, cu 10.0 sec.

prilejul 
concurs 

calitate ;

nou 
un 

bună
internaționale 

ale României a

100 m plat, Zaharias Tommas 
2,18 m la înălțime, Hernian 
Latzel peste 8 m la lungime 
și Brigitte Berendok la greu
tate și disc toți din R.F.G., 
Sarteur (Franța), de asemenea 
săritor de 8.00 m. campioana și 
reeordmena Franței la 100 m 
garduri, Jean Schobel, belgia
nul Artdre Hertoghe cu 3 : 39,5 
•la 1 500 m, Risto Myyrae (Fin- 

. landa) cu 58,24 m la disc, La
ma« Keizer (Olanda) cu 2 : 02,2 
la 800 m și mulți alții. La 
ăcest lot valoros de atleți 
străini se adaugă cei mai buni 
atleți români, dintre care nu 
vdr lipsi campioanele olimpice 
Viorica Viscopoleanu și Lia 
Manoliu, medaliata olimpică 
cu argint Ileana Sillay, Corne
lia Popescu. Valeria Bufanu, 
Carol Corbu, Șerban Ion, 
Mcolae Perța, Petre Lupan, 
Dinu Piștalu ți alții.

Desfășurarea concursului 
este programată pentru, sîm bâ
tă și duminică 13 septembrie 
după-amiază. începînd de la 
ora 15,00 și respectiv 16.00. 
Stadionul Republicii încă de 
pe acum a început să îmbrace 
haină de sărbătoare în vederea 
acestui important eveniment 
atletic;

TIMIȘ VASILIU

i

• Fotbal

JUNIORII ROMANI 
ÎN FINALA !

a FINALA turneului in
ternațional de fotbal al e- 
chipelor de juniohi din țări
le socialiste se va disputa 
între selecționatele Români
ei și Poloniei. Juniorii ro
mâni au învins cu 3—1 echi
pa Ungariei, iar cei polonezi 
au întrecut cu 2—1 formația 
R.D. Germane.

• Șah

ROMÂNIA 
PE LOCUL II 

ÏN GRUPA A IV-A

a DUPĂ 5 RUNDE, în 
grupa a IV-a a campionatu
lui mondial de șah pe echipe 
(Olimpiada șahistă de la 
Siegen), conduce selecționa
ta Ungariei cu 16.5 puncte și 
o partidă întreruptă, urma
tă de România cu 16,5 punc
te. Danemarca 13,5 puncte 
(1), Suedia 11,5 puncte (1). 
Rezultate din runda a 5-a : 
România — Liban 4—0 ; Un
garia — Danemarca 2,5—1.5 
(1) ; Suedia — Guernsey 3—0 
(1) ; Italia — Maroc S—0 (1); 
Irlanda — Filipine 1—1 (2)

• Baschet

TURNEUL 
DE LA PLEVNA

e KA PEEVNA au conti
nuat întrecerile turneului 
internațional de baschet 
masculin (rezervat echipelor 
de tineret), la care participă

• Polo

REABILITAREA

COMPUNERII
(Urmare din pag. I) Aspect de la Campionatele europene de talere. V. T.

8.

în aceas- 
sept.) la 
la start 

europene.

(Agerpres) A

singură lucrare notată cu 
(Surprinzător, dar examinatorul 
a notat cu 10 o proză rimată 
fără alte calități deosebite decît 
aceea a efortului de a căuta 
ultimului cuvînt dintr-o propo
ziție asonanță în finalul propo- 

tiei următoare I). Dincolo de 
i 'sibilitatea candidatei (evi
dentă șj in alte lucrări stopate 
însă de exclamații admirative 
generale) se poate observa o cu
noaștere (la nivelul vîrstei și a 
pregătirii) din interior a tehnicii 
compunerii: a) ritm epic. ~ 
exemplu: „Vîntul mîniat a 
înapoi și a început a alerga 
bozind țipete înfiorătoare“ ; 
intenții, uneori reușite, de a 
taforiz-a ; c) încercare de parti
cularizare a dialogului atît prin 
folosirea unor expresii dialectale, 
cît și prin notarea reacțiilor ce
lor implicați în dialog.

Rareori, aceste calități pe care 
trebuie să le fixeze la adolescenți 
compunerile școlare, sînt eviden
te în celelalte lucrări. Lipsa de 
exerciții suficiente (acasă dar mai 
ales în clasă) ca și exigențele 
minime față de aceste lucrări 
sînt evidente.

Fără a intra în amănunte tre
buie să readucem în discuție cî
teva carențe și prejudecăți pă
gubitoare. Se crede, eronat, că 
menirea acestor lucrări e de a

De 
dat 
slo- 

h) 
mp-

descoperi talente literare. Și de 
ar fi numai atît ar fi încă bine, 
dar s-a înrădăcinat, convingerea 
că un bun elev la literatură e 
acela care, ca și la istorie (căci 
și aici face carieră o astfel de 
prejudecată) a memorizat bio
bibliografia cutărui scriitor sau 
curent literar.

In definitiv, am putea fi luați 
din scurt de cei ce întrețin astfel 
de prejudecăți, la ce bună com
punerea din moment ce — se știe 
— nu toți elevii vor fi filologi ?

Argumente capabile să invali
deze o astfel de viziune sînt nu
meroase >'i nu e nici locul și nici 
intenția noastră de a le desfășu
ra pe toate. Ar fi suficient, cre
dem, să ne referim la funcția 
esențială a școlii a cărei finali
tate poate fi rezumată în dez
voltarea multilaterală a viitorului 
adult. Ce rost are aici compu
nerea școlară ? Obligativitatea e- 
levului — devenită prin exerci
țiu o obișnuință — de a pune pe 
hirtie impresiile sale personale 
asupra unei experiențe nemijlo
cite pe lingă fixarea și șlefuirea 
jmui stil personal și exact de 
comunicare a gîndurilor și senti
mentelor sale este — cel puțin 
în egală măsură — și o atitudine 
generoasă de interiorizare, de 
cunoaștere pe sine. Cîștigurile 
sînt însă numeroase și rămînînd 
doar la disciplina școlară (limba 
ji literatura română), la una din-

literatură e

tre finalitățile ei, am putea nota 
faptul că un bun fi frecvent e- 
xercițiu de compunere nu naște 
numai scriitori, ci subtili cititori 
de literatură. Că fără compuneri 
lucrurile nu stau așa ne dove
dește faptul că elevii în cauză 
deși au ales acest subiect, deși 
le-a trecut prin mină, de-a lun
gul unui an școlar, un manual 
de teoria literaturii, deși au me
morizat ce înseamnă o compa
rație, o metaforă, în sfîr.șit o 
figură de stil (definiții pe care 
le pot debita și în somn), lipsiți 
de exercițiu își lipsesc stilul de 
ceea ce face farmecul și exacti
tatea comunicării. E mult ? E 

?
orice caz clacă stilul e omul

nu ne putem lipsi de unul din
tre cele mai eficace mijloace 
școlare de perfecționare a unui 
stil de gînaire și de comunicare. 

Ministerul hwățămîntului a in
tuit acest lucru promovînd intr-o 
lucrare scrisă de admitere în li
ceu compunerea pe o temă dată. 
E o „reabilitare“ plină de pro
misiuni.

Kaltunle uriașe pe care le-au 
făcut în ultimii ani performan
țele atletice, precum și atenția 
îndreptată spre obținerea lor, 
au făcut ca să se acorde din cé 
în ce mai mult interes atletis
mului pentru juniori. Pe lîngă 
înmulțirea întîlnirilor bilatera
le dintre reprezentativele dife
ritelor țări, multă amploare a 
căpătat, în prezent, ediția cam
pionatelor europene de juniori 
care se vor desfășura 
tă săptămină (11—13 
Paris. Avînd înscrisă 
majoritatea țărilor 
concursul se anunță de un nivel 
tehnic ridicat. în fruntea par- 
ticipanților ies în, evidență atle
ții din R.D. Germană care au 
unele rezultate apropiate de 
cele mai bune performanțe eu
ropene de seniori. Față de a- 
ceastă participare valoroasă, re
prezentanții noștri au o misiu
ne dificilă, și cu toate că ei nu

figurează m număr prea mare 
între primele 10 performanțe de 
juniori din Europa, nu sînt to
tuși în afara întrecerilor pen
tru primele locuri.

Dintre atleții noștri cu șanse 
să urce pe podiumul medaliați-, 
lor, la băieți sînt săritorii în 
înălțime Gheorghe Doja și Ion 
Negomireanu care pină în pre
zent posedă a 4-a (2,10 m) și, 
respectiv, a 6-a (2,08) perfor
manță europeană, Miron CeacOi 
la 10 km. marș precum și șta
feta de 4x100 m care cu recen
tul record obținut în cadrul 
„naționalelor“ de seniori, figu
rează pe locul 2 în Europa.

La fete, după performanțele 
realizate pină în prezent. Nata- 
lia Andrei la 1 500 m. (3 :23,5) 
are a 3-a performanță euro
peană. iar Marta Satmari la 100 
m garduri (13,8) este pe locul 4.

selecționata României. 
Baschetbăliști.i români au 
Intilnit formația Spartak 
Plevna, pe care au învins-o 
cu scorul de 80—58. Alte re
zultate : Cuba -- R.D. Ger
mană 79—47; U.R.S.S, — Un
garia 79—37 ; Cehoslovacia 
— Bulgaria (B) 65—62.

IUGOSLAVIA— 
ROMÂNIA: 5—3

• ÎN TURNEUL final al 
campionatului european de 
polo pe apă de la Barcelona 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Iugoslavia — Ro
mânia 5—3 ; U.R.S.S, — O- 
landa. 7—5 ; Ungaria — Ita
lia 8—5.

IN COOPERATIVĂ MUNCESC PUȚINI
A.

(Urmare din pag. I)

am fi avut interlocutori însăși 
o parte dintre cadrele didac
tice. Și, în acest caz miezul pro
blemei îl vedeam abordat în- 
tr-o dublă responsabilitate : 
punctul de vedere al organiza
ției de tineret care trebuia să 
se impună, era expus de ace
leași persoane ale căror profe
sii au ca prim scop tocmai for
marea și modelarea caractere
lor. în tot timpul discuțiilor, 
însă, trebuia să înregistrez in
variabilul „tinerii sînt liberi 
să-și aleagă în viață drumul pe 
căre-1 vor“. Evident, am inter
venit, dar nil singuri se pot ho
tărî, nu singuri pot alege calea 
cea mai bună.

— Noi, cadrele didactice, nu

sîntem răspunzătoare. Părinții 
ii cunosc mai bine. Mie. spunea 
învățătoarea Elena Popescu, 
mi-ar fi greu să spun unui pă
rinte „pe fiul dumitale obișnu- 
iește-1 cu munca la cîmp“. Poate 
s-ar simți jignit...

Iar învățătorul Pompiiiu Un- 
gureanu, secretar al comitetu
lui comunal U.T.C. adăuga :

— Se subînțelege că le vor
bim elevilor și despre munca 
din agricultură din moment ce 
chiar programa prevede ore de 
agrotehnică.

— Dar, despre munca din sa
tul lor. despre viitorul coopera
tivei agricole a acestui sat, des
pre orientarea lor către ea și 
despre perspectivele ce Ie șînt 
deschise, le vorbiți ?

— Văd și singuri.
Singuri mereu. Dar la acest 

cămin cultural, la această or
chestră, la această bază spor
tivă — și toate astea costă mii 
de lei — tinerii sînt tot singuri ? 
i-am întrebat pe membrii comi
tetului comunal U.T.C. și ai or
ganizației din cooperativă.

■ — Nu, sînt cu noi,, cu organi
zația U.T.C. Noi, (comitetul — 
n.n.) organizăm cel puțin un bal 
pe săptămină. excursii, compe
tiții sportive...

Nu mai insistăm asupra for
melor și metodelor cunoscute și 
răscunoscute ce îi stau organi
zației U.T.C. la îndemînâ în 
complexul proces de educație la 
a cărui finalizare e datoare să 
contribuie și nici asupra acelor 
care stau la îndemînâ școlii la

• Fotbal

CALITATEA DE PĂRINTE

fel de datoare și ea — și men
ționăm un lucru prin sine eloc
vent ; secretarul comitetului 
U.T.C. pe comună ca și cel pe 
cooperativă, întregul comitet, nu 
numai că nu știau cine, cit și 
unde muncesc dar, nu cunoșteau 
nici numărul tinerilor aflați în 
evidența organizației.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a reveni asupra înda
toririlor ce revin familiei, a ce
lor ce fac totuși ca cei care Con
form dreptei 
muncește, nu 
șese cu toate 
viață de azi 
rușine să ne 
muncă cîmpului ? Dar cum 
■simțim cind îi vedem ajunși la 
20—25 de ani fără nici un rost 
în viață ? Puși în fața adevăru
lui crud, dar natural și normal, 
al lipsei posibilității de existen
ță dacă nu muncesc, credem că 
alta ar fi reacția tinerilor des
pre care am scris aceste rîn- 
duri.

DUPĂ FINALA IN
TERCONTINENTALA

(Urmare din pag. 1)

zicale „cine nu 
mănîncâ“ — reu- 
acestea să ducă o 

pe miine. Ne este 
vedem copiii la 

ne

• COMENTÎND finala in
tercontinentală la fotbal dis
putată 
noord 
diantes 
(lentul 
Presse 
le : 
70 000 
dezii 
în prima repriză, 
țeaua defensivă 
ricanilor n-a îngăduit gaz
delor situații clare de gol, 
și numai veteranul Moulijn 
a reușit sa pătrundă pe
riculos de cîteva ori. în re
priza a doua, argentinienii 
și-au modificat tactica, tre- 
cînd și ei la atac, dar tocmai 
această schimbare le-a fost 
fatală, cînd în minutul 66 
Van Daele, cu un șut pe jos 
de la 20 metri, a marcat go
lul victoriei“.

Fey- 
și Estu- 
corespon- 

France 
_ notează, printre alte- 
încurajați 

I de
au

între echipele 
Rotterdam 
la Plata, 

agenției
de cei peste 

spectatori, olan- 
dominat categoric' 

dar re- ' 
a sud-ame- . 

îngăduit
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ANUNȚ
MINISTERUL FINANȚELOR anunță înscrierile pentru con

cursul de admitere la ȘCOLILE DE SPECIALIZARE POSTLI- 
CEALA FINANCIARE din următoarele localități :

1» BUCUREȘTI, Calea Griviței nr. 2 A, lalaf. 14.42.82.
2. BRAȘOV, str. Lungă nr. 198, telef. 2.12.15
3. BRĂILA, str. Bolintineanu nr. 16, telef. 1.34.57
4. BAIA MARE, str. Progresului nr. 45, telef, 32.89
5. CLUJ, str. 1 Mai nr. 19, telef. 1.31.36
6. IAȘI, str. Sărăriei nr. 35, telef. 27.89
7. TIMIȘOARA, str. Corbului nr. 7 C, telef. 2.11.32

ȘCOLILE DE SPECIALIZARE POSTLICEALA FINANCIARE, 
funcționează cu următoarele secții :

— CONTABILI PENTRU FINANȚE SI CREDIT ;
— CONTABILI PENTRU INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, 

TRANSPORTURI.
ambele secții numai cu învătămînt seral și fără frecvență.

Se primesc absolvenți ai liceelor teoretice cu sau fără 
bacalaureat.

Concursul de admitere are loc între 25—30 septembrie a.c. 
și se susține la matematică și economie politică.

înscrierile se fac pînă la 22 septembrie.
Candidatii vor prezenta dovadă că lucrează în funcții 

economice.
Informații suplimentare la sediul școlilor.

*

*

*
*

și autori a numeroase furturi 
mărunte din proprietatea perso
nală și obștească.

Aflu că ” - .
Runceanu 
Gheorghe, 
Geantă Mihai și ceilalți 
părăsit domiciliile cam în ace
lași timp și au încetat să frec
venteze școala — cei mai mulți 
dintre ei fiind elevi Ia diferite 
școli generale sau licee din mu
nicipiu. Timp de cîteva săptă- 
mîm au șterpelit rufe și alte 
obiecte casnice de la diverși ce
tățeni. Unele 
activității lor 
amenajarea locuințelor ad-hoc 
pe care le „ocupaseră“ în sub
solurile unor blocuri și în po
dul cinematografului „Unirea“. 
Altele le vindeau ca să aibă ce 
cheltui la „Café-bar“ și în cele
lalte localuri pe care le frec
ventau. Cu alimente se aprovi
zionau tot „pe bază de furt“.

Dar ceea ce m-a surprins mai 
mult în „aventura“ grupului a 
fost poziția părinților ! Pare de 
necrezut dar părinții nu au fă
cut nici măcar demersul ele
mentar de a sesiza miliția că 
le-au dispărut copiii de acâsă ! 
în fața acestor grave desconsi
derări a propriei calități de 
părinte, în fața unei atari „e- 
xercițări“ a atribuțiilor părin- 

■ tești. désigur, orice referire la 
educația care a fost acordată co- 
p'ilor e de prisos. rl’>- nur
și simplu improprie. Ce fel de

Runceanu 
Adrian, 
Eremia

Dan și 
Diaconii 
Nicușor, 

și-au

din „produsele“ 
le foloseau la

mamă va fi fiind aceea care nu 
iși caută copilul dispărut de 
acasă atîta vreme ?

Din păcate, cazul relatat nu e 
cîtuși de puțin singular. Mai 
există încă unii părinți care, a- 
lături de vina de a oferi o edu
cație lacunară propriilor copii
— și, desigur, strîns legat de 
aceasta — o au și pe aceea de a 
manifesta un vădit dezinteres 
pentru însăși existența fizică a 
copiilor, pe care nu doar prin 
legătura de singe, ci și — mai 
ales — prin lege au obligația 
să-i întrețină și să-i îngrijească. 
Cé pot spune părinții unor fete 
ca Neagoe Vasilica (Dăești), 
Baicu Mariana (Olânești), San
du Victoria (Rîmnicu Vîlcea), 
Păunescu Lenuța (Drâgășarji) 
adunate — acesta e cuvîntul — 
de miliție din „Café-bar" și din 
alte localuri, smulse din tovără
șia pernicioasă a unor indivizi 
certați cu morala, cu legea ?

Sé pare că unii din 
cești părinți — poate 
centrindu-se prea mult 
pra altor probleme — __
că exercitarea atribuțiilor pă
rintești este — conform legilor 
țării — nu numai un drept ci și
— in primul rind — o obligație 
socială de întiiul rang.

Penti u ca societatea să dis
pună di> tinere elemente sănă
toase fizic și moral, pentru ca 
tinerii să pășească în viață cu 
dreptul este imperios necesar ca 
n le'iilă educativă primară dim 
e familia să-și îndeplinească cu

a- 
con- 
asu- 
uită

maximum de corectitudine și 
exigență sarcinile ce-i revin, să 
ofere minorului asistența de 
care — sub toate aspectele — 
orice vlăstar are nevoie pentru 
a evolua fără vicii ulterioare.

Iată, însă, că în loc de a căuta 
să se perfecționeze în postura 
lor de educatori, în loc de a în
cerca să se autodepășească, 
să-și umple propriile lacune 
pentru a-și îndeplini cu efica
citate atribuțiile părintești, 
unii dintre părinți preferă să 
dea bir cu fugiții. abdicînd cu 
nepăsare de la calitatea de 
rinte.

Să luăm, bunăoară, cazul 
norului Istvan Kerekes din 
vasna, autor a nenumărate 
tișaguri mărunte și neînchipuit 
de diverse — de la cabluri e* 
lectrice la țigări și batiste — 
unul din elementele care dau 
mult de lucru organelor de mi
liție din localitate. Ce ' fac pă
rinții, Andrei și Irma Kerekes ? 
Surpriză ! Se prezintă la dife
rite organe de stat cerînd inter
narea fiului lor intr-un institut 
de reeducare. Și cazul lui 
rekes nu e deloc singurul, 
intilnit situații similare 
București, Suceava, TîrgovȚște, 
Sibiu etc Cazuri de părinți 
care, cu sînge rece, își repudiau 
odrasla de a cărei proâstă edu- 

. cație erau primii vinovați !
„Maxima debetur puero re- 

verentia“ — ..Respectul cel mai 
mare îl datorăm copilului“ afir- 

’ ma. ./v nptfonpb 2 06n rie «mi tn 
urmă, Juvenal. Da, cel mai mare

pă-
mi- 
Co- 
fur-

Ke-
Am 

la

respect îl datorăm copilului, ge
nerației viitorului, schimbul de 
miine al societății pe care o 
construim, pentru care, cu atîta 
trudă și sacrificii au luptat ge
nerații dinaintea noastră.

De acest spirit a fost animat 
legiuitorul în elaborarea com
plexelor prevederi normative 
care ocrotesc mama și, mai ales, 
copilul, în virtutea acestui me
reu actual principiu, acționează, 
în totalitatea lor, organele de 
stat și organizațiile obștești in
vestite cu atribuții educative. 
Aceste instituții și organizații 
sînt chemate, de altfel, să își 
asume rolul cit mai activ în de
pistarea minorilor care nu pot 
primi o educație corespunzătoa
re, în primul rind datorită in
suficiențelor din educația pro
priilor părinți, a capacităților e- 
ducative reduse a acestora. Ar 
putea fi astfel evitate o serie de 
accidente de formare ale căror 
cicatrici pot influenta negativ 
întreaga evoluție psihică ulteri
oară a adolescenților în cauză.

Atunci cînd părinții nu pot 
sau nu vor să fie autentici pă
rinți, atunci cînd ei există în 
mintea copiilor doar ca niște 
simple cuvinte demne de mîz- 
gălit 
sol, 
mele 
care 
toată 
obligîndu-i cu 
dispun să fie 
rat.

cu creta pe un zid de suh- 
societatea, prin
sale specializate, 

trebuie 
decizia,

organis- 
e cea 

să intervină cu 
reamintindu-le și 
mijloacele de care 
părinți cu adevă-

TERMENELE VOR
FI DEVANSATE !

(Urmare din pag. I)

In hala care va adăposti sec
ția forjă, ur» cuptor a fost deja 
montat. Tînărul Gheorghe Stan- 
ciu apucă cu un clește bulgă
rele incandescent de oțel și-l 
duce la presă. Am satisfacția — 
ne spune din mers — de a fi 
primul forjor din uzină care de
servesc primele utilaje montate.

Revenind în hala armături 
metalice prindem momentul pre
gătirii instalației pentru probele 
practice. Operațiile — sîntem 

----- .— continua și mîine, 
solicitat pentru a- 
lui Valeriu Dumi-

informați vor 
duminică. Au 
ceasta echipa 
tran.

— Trebuie 
vină ?...

— Trebuie... Avem o singură 
mașină Praniel — pentru probe 
electrice — pe trust. Luni fiind 
singura zi cînd ni se pune la 
dispoziție, pregătirea se cere 
fălită in timp record.

Peste tot. indiferent spre care 
obiectiv ne îndreptăm pașii ac-

neapărat să

tivitatea are același ritm febril. 
La secția tratamente termice o 
mașină — ni s-a vorbit în cu
vinte elogioase despre compor
tarea in muncă a șoferilor de 
la secția de utilaje' de t.rans- 
porturi-Tirgoviște — descarcă un 
ventilator. Cîteva clipe mâi tîr- 
ziu va începe montarea lui. în 
fața halei de mecanică generală 
o tînără femeie — Enache Ve- 
ronica — pregătește mortarul 
pentru tencuielii« interioare. 
Cițiva pași mai încolo lăcătușul 
Grigore Țăranu sudează barele 
de oțel ce vor fi utilizate apoi 
în cadrul secției. Peste tot, con
centrarea, atenția sînt prezente. 
Peste tot, oamenii perseverează 
și reușesc să. se achite cit mai 
bine de îndatoririle profesionale 
ce le revin. Nu este de mirare 
in aceste condiții că efortul fie
căruia in parte aliniat efortului 
general, conduce la devansarea 
termenelor de punere în func
țiune si grăbirea momentului în 
care noii'' obiective vor începe 
să producă.



SOLIDARITATE CU
POPORUL COREEAN !

uni
Mitingul tineretului și studenților bucureșteni

Delegația CC. al U.T.C INTERVIUL „SCINTEII TINERETULUI“

Joi după-amiază, la Casa de 
oultură a studenților din Capitală, 
a avut loc un miting de solidari
tate al tineretului și studenților 
bucureșteni cu lupta poporului și 
tineretului coreean, organizat de 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Româ
nia și de Comitetul Executiv al 
U.A.S.R.

La miting au participat tovară
șul Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. 
al U.T.C., ai Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R. și ai Comitetului 
Municipal București al U.T.C.

Au fost prezenți Li Von Son, 
secretar al Ambasadei Republi
cii Populare Democrate Coreene 
la București și alți membri ai 
ambasadei.

Mitingul a fost deschis 
Nicolae Gîrceag, secretar
Comitetului Municipal București 
al U.T.C.

In continuare 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
cretar al '
în numele 
neretului 
adresat Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor So
cialist din R.P.D. Coreeană, în
tregului tineret coreean, un salut 
tovărășesc, de profundă solidari
tate, urări de noi și mari succese 
în activitatea sa pentru realizarea

de 
al

a luat cuvîntul
SB- 

C.C. al U.T.C., care, 
C.C. al U.T.C., al ti- 
României socialiste, a

aspirațiilor legitime ale poporu
lui coreean.

După ce a evocat istoria luptei 
eroice a poporului coreean împo
triva cotropitorilor japonezi în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial și a imperialismului ame
rican în timpul războiului de 
agresiune din Coreea, precum și 
succesele importante obținute de 
poporul și tineretul coreean în 
dezvoltarea economică, socială și 
culturală a țării sale în anii de 
după război, tovarășul Gheorghe 
Stoica a spus : „în numele tine
retului român, al întregului nostru 
popor, ne reafirmăm de la aceas
tă tribună deplina noastră soli
daritate cu aspirațiile nobile ale 
poporului coreean de 40 de mi
lioane de a trăi ca o singură na
țiune, liber și independent, într-o 
patrie unită și prosperă. Ne pro
nunțăm hotărît pentru retragerea 
trupelor și lichidarea bazelor a- 
mericane din Coreea de sud, 
pentru respectarea dreptului sa
cru al poporului coreean de a-și 
unifica patria temporar divizată, 
de a-și rezolva singur problemele 
interne, fără amestec din afară“ 

în continuare, vorbitorul și-a 
exprimat satisfacția pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie, 
solidaritate frățească și de colabo
rare dintre cele două popoare, 
dintre Uniunea Tineretului Co
munist din România și Uniunea

Tineretului Muncitor Socialist din! 
R.P.D. Coreeană, ilustrată și de 
vizita în aceste zile în R.P.D. 
Coreeană a unei delegații a C.C. 
al U.T.C. condusă de tovarășul 
Ion lliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului al Republicii 
Socialiste România.

A luat apoi cuvîntul Li Von 
Son,
R.P.D. Coreene la București, care 
după ce a transmis participanți- 
lor la miting salutul prietenesc și 
de luptă al tineretului și studen
ților coreeni, a evocat lupta eroi
că a poporului coreean pentru 
apărarea țării sale și munca avîn- 
tată care se desfășoară în R.P.D. 
Coreeană, sub conducerea Parti- 

: dului Muncii din Coreea, pentru 
o dezvoltare multilaterală.

în continuare, participanții Ia 
miting au adoptat o moțiune de 
solidaritate cu lupta poporului și 
tineretului coreean, adresată ti
neretului coreean, Uniunii Tine
retului Muncitor Socialist și Con
siliului Studenților din R.P.D.. 
Coreeană.

în încheierea mitingului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
însuflețită, a fost vizionat filmul 
artistic „Sub razele soarelui", 
producție a studiourilor cinema
tografice din R.P.D. Coreeană.

secretar al Ambasadei

BAZIL ȘTEFAN

Aspect de la mitingul din Capitală.
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O ÎN CONTINUAREA vizitei 
sale în Danemarca, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a 
avut joi convorbiri cu ministrul 
culturii, dezarmării și pentru pro
blemele de cooperare cu țările în 
curs de dezvoltare, K. Helveg 
Petersen.

După deturnările
de uvioune

a sosit la Phenian
La invitația Comitetului Cen

tral al Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist din R.P.D. Co
reeană, a sosit la Phenian o 
delegație a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de Ion lliescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui al Republicii Socialiste 
România.

La aeroport, oaspeții români

au fost întîmpinați de Yang 
Hyong Sop, secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, O Chi Cion, 
președinte al C.C. al Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socialist 
din R.P.D. Coreeană, și alți re
prezentanți ai țării gazdă.

A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Phenian.

Colaborarea economică
româno-sovietică

Semnarea unui protocol privind 
coordonarea planurilor de dezvoltare a econo 
miilor naționale aîe 
următorii 5 ani.

României și U.R.S.S. pe

CU DIETER LASSE
DESPRE „DIE FALKEN“

O zonă liniștită din Frankfurt am Main, departe de centrul 
infatuat, cu giganți de sticlă și beton pe care bănci celebre 
își etalează numele. Este duminică după-amiază și cartierul 
îmi sugerează un calm profund : case cu linii moderne dar fără 
prea multe etaje, verdeață abundentă, străzi lipsite de febra 
automobilistică. Tntr-un apartament, în care bunul gust și-a lă
sat vizibil amprentele, facem cunoștință cu Dieter Lasse, pre
ședintele organizației socialiste de tineret „Die Falken". Mai 
întîi, nelipsita cafea și o delicioasă prăjitută, un scurt dialog 
despre România și după aceea un interviu pentru „Scînteia 
tineretului".

De la trimisul
nostru

Eugeniu Obrea

e ÎNTRE 3 și 9 septembrie, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, a fă
cut o vizită in Republicile unio
nale Kirghizia și Uzbekistan.

• REZOLUȚIA ADOPTATĂ DE CONSILIUL DE 
SECURITATE • PRELUNGIREA ULTIMATUMU
LUI F.P.E.P. • MĂSURI LA CAIRO Șl BEIRUT

Expoziție românească 
la Praga
• LA PRAGA s-a deschis 

expoziția de carte românească. 
Sînt prezentate peste 800 de vo
lume din toate domeniile lite
raturii beletristice și tehnice 
de specialitate. La deschidere 
au participat reprezentanți ai 
corpului diplomatic și ai vieții 
culturale din 
slovacă.

capitala ceho-

comunității ci- 
Rauf Denktaș, 

vizită
• LIDERUL 

prioților turci, 
a sosit la Ankara într-o 
de cîteva zile.

Deschiderea
târgului de la

Zagreb

reu- 
peste 

din 
Ame-

• CONSILIUL de Securitate 
s-a întrunit miercuri noaptea 
intr-o sesiune extraordinară, 
convocată la cererea Statelor 
Unite și a Marii Britanii, pentru 
a discuta situația creată ca ur
mare a recentelor deturnări de 
avioane. Consiliul a adoptat o 
rezoluție în care exprimă 
„profunda îngrijorare față de 
situația civililor aflați în avioa
nele deturnate de pe liniile in
ternaționale“. Rezoluția cere pu
nerea imediată în libertate și 
fără nici o excepție a tuturor 
pasagerilor avioanelor detur
nate.

• UN PURTĂTOR oficial de 
cuvînt al guvernului egiptean a 
făcut presei o declarație în 
care a arătat că „Republica 
Arabă Unită condamnă detur
nările de avioane de pe liniile 
internaționale“ și „nu sprijină 
asemenea acțiuni, indiferent 
cine le-ar comite“, relatează 
agenția M.E.N. După cum se 
anunță din Cairo, miercuri în 
urma deturnării de pe ruta 
Bombay-Londra a avionului 
companiei britanice „BOAC“, 
aeroportul internațional din 
Cairo a fost închis pentru tra
ficul aerian.

Potrivit unei știri din capitala 
libaneză „aeroportul internațio
nal din Beirut, va fi închis 
pentru avioanele deturnate de 
pe rutele lor obișnuite“. Liba
nul, a precizat o oficialitate gu
vernamentală, nu va mai per
mite aterizarea la Beirut a 
avioanelor deturnate.

Primul ministrul al Malaye- 
ziei, relatează agenția Reuter, a 
adresat tuturor țărilor islamice 
un mesaj, cerîndu-Ie să se ală
ture unui protest comun împo
triva deturnării de avioane.

In diverse țări occidentale con

tinuă activitatea diplomatică de
clanșată de ultimele răpiri de a- 
vioane. La Geneva, un purtător 
de cuvînt al Comitetului Inter
național al Crucii Roșii (C.I.C.R.) 
a anunțat că Frontul Popular de 
Eliberare a Palestinei autorul 
actelor de răpire — a amînat cu 
72 de ore ultimatumul acordat 
în vederea eliberării palestinie
nilor. Termenul trebuia să expi
re joi la ora 4 dimineața, co
mandourile amenințind că în 
cazul in care condițiile lor nu 
vor fi acceptate, cele trei avioa
ne și pasagerii, care se află în 
prezent pe un aeroport din Ior
dania, ar urma să fie aruncate 
in aer. Reprezentantul C.I.C.R. a 
informat, de asemenea, că pri
mele ajutoare, constînd în ali
mente și îmbrăcăminte, au fost 
distribuite ostatecilor, Ia fața lo
cului sosind și o echipă medica
lă. Intre timp, continuă tratati
vele cu reprezentanții F.P.E.P. 
pentru a se ajunge la un acord.

MOSCOVA 10. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță. 
transmite : în zilele de 9 și 10 
septembrie a.c. au avut loc la 
Moscova convorbiri între pre
ședinții organelor centrale de 
planificare ale Republicii So
cialiste România și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialis
te, cu privire la dezvoltarea 
colaborării economice, coope
rării 
rilor 
două 
1975.

Cu 
cheiat protocolul privind coor
donarea planurilor de dez
voltare a economiilor 
ționale ale României și UnitL 
nii Sovietice pe următoarea 
perioadă de cinci ani.

Protocolul prevede creșterea 
volumului livrărilor reciproce 
de mărfuri în perioada 1971 
—1975 cu 37 la .sută, față de 
prevederile acordului comer
cial pe perioada 1966—1970. 
sporuri însemnate fiind prevă
zute atît la livrările unor ma
terii prime, materiale și bu
nuri de larg consum, cît mai 
ales în domeniul construcțiilor 
de mașini.

Părțile au convenit asupra 
dezvoltării livrărilor unor 
mărfuri importante ca : pro
duse sodice, diferite tipuri de 
mase plastice, mobilă, confec
ții. încălțăminte ș.a. din Ro
mânia și cocs metalurgice pi
rită, feroaliaje, unele metale 
neferoase etc. din U.R.S.S. De 
asemenea, au fost stabilite vo
lume însemnate de cărbune 
cocsificabil, minereuri de fier, 
fontă, laminate de oțel, apati- 
tă, celuloză, hîrtii și cartoane, 
bumbac ș.a. din U.R.S-S., pre
cum și produse petrolifere, țevi 
de oțel, produse chimice, pro
duse ale industriei lemnului, 
legume, fructe, vin, țesături, 
tricotaje și alte bunuri de con
sum din Republica Socialistă 
România.

în domeniul construcțiilor 
de mașini se prevede sporirea 
schimburilor reciproce în ur
mătorul cincinal cu circa 50 
Ia, sută comparativ cu livrările 
din perioada 1966—1970, livră
rile din România constînd în
deosebi în utilaje pentru indu
stria chimică și petrolieră, 
nave, mașini agricole, remorci 
auto și pentru tractoare, caza
ne de abur, transformatoare 
de forță, motoare electrice și 
alte produse ale industriei elec
trotehnice, vagoane de cale fe
rată etc., iar livrările din 
U.R.S.S. în principal — din 
utijaje metalurgice, energetice, 
chimice, nave și echipamente 
navale, mașini pentru prelu
crarea metalului, autocamioane 
grele, instalații și utilaje pen
tru industria alimentară și 
ușoară, avioane și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de tovarășul

în producție și schimbu- 
de mărfuri dintre cele 
țări, pe perioada 1971—

acest prilej, a fost în-

na-

Maxim Berghianu, președinte
le Comitetului de Stat al Pla
nificării, iar din partea sovie
tică de tovarășul N.K. Baiba
kov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării.

La semnare au fost de față 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și M.A. Le- 
seciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președinții celor două părți în 
comisia guvernamentală mixtă 
româno-sovietică de colabora
re economică și tehnico-știin- 
țifică, precum și membrii și 
experții celor două delegații.

La 10 septembrie a fost sem
nat la Moscova un acord pri
vind livrarea din Uniunea So
vietică în România a unor in
stalații pentru industria chi
mică.

DECLARAȚIA

LUI U THANT
în cadrul conferinței de presă 

anuale ținută înaintea deschide
rii sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și-a exprimat 
joi speranța că sesiunea come
morativă a Adunării Generale a 
O.N.U. din octombrie, prilejuită 
de cea de-a 25-ă aniversare a 
organizației, „va oferi o ocazie 
deosebită pentru ca șefii de sta
te și guverne care vor participa 
să se cunoască și să realizeze 
schimburi de vederi“. U Thant 
și-a manifestat optimismul in 
legătură cu tendințele din viața 
internațională, inclusiv evoluția 
situației di.n Orientul Apropiat, 
în ciuda greutăților privind re
luarea efectivă a misiunii am
basadorului Jarring, reprezen
tantul său special in această re
giune, și a problemelor ridicate 
de recentele deturnări de avioa
ne.

Secretarul general al O.N.U. 
a evidențiat tendințele de destin
dere în lume, salutînd în acest 
■context recentul tratat sovieto 
— vest-german. Răspunzînd la 
o întrebare, U Thant a apreciat 
că destinderea situației din Eu
ropa a creat premize favorabile 
pentru admiterea în O.N.U., în 
caz că vor solicita, a Republicii 
Democrate Germane și Republi
cii Federale a Germaniei. Situa
ția de destindere creată în Eu
ropa a fost caracterizată de 
U Thant ca „foarte încurajatoa
re“ evidențiind înțelepciunea 
oamenilor de stat din Est și din 
Vest care au acționat în direc
ția adoptării acestui curs poli
tic. Situația din Europa, a apre
ciat secretarul general al Națiu
nilor Unite, constituie unul din 
motivele generatoare de opti
mism în ceea ce privește viito
rul comunității internaționale.

— Să începem prin a 
defini organizația „Die 
Falken“...

— „Die Falken“ are 150 000 
de membri a căror vîrstă va
riază între 6 și 25 de ani. Sîn
tem o organizație care în mod 
tradițional colaborează cu Par
tidul Social-Democrat, dar nu 
constituim o parte integrantă a 
acestui partid. Raportul dintre 
„Die Falken“ și P.S.D. este un 
obiect de permanentă discuție. 
Bineînțeles, depinde de unghiul 
din care privim acest raport...

— Cum poate fi ca
racterizată atitudinea or
ganizației față de pro
blemele actuale ale so
cietății ?

Este o tematică amplu 
discutată în organizație. Evolu
ția socială accelerată revendică 
o atitudine corespunzătoare 
față de problemele societății. 
Tendința spre stînga a unei 
părți importante a generației 
tinere reprezintă o realitate ce 
nu poate fi ignorată. Demon
strațiile studențești din ultimii 
ani n-au rămas fără ecou în 
societate și, fără îndoială, au 
influențat mișcările de tineret 
existente. Toți spun că într-o 
anumită măsură manifestările 
din mediul universitar au fost 
necesare pentru a impulsiona 
mișcarea de tineret — și nu nu
mai de tineret. O conferință fe
derală „Die Falken“ va fi orga
nizată și în cadrul ei vom căuta 
să definim poziția noastră față 
de anumite probleme ale socie
tății.

— Vă rugăm să ne re
latați unele aspecte ale 
activității organizației. 
Din publicabile dv. re
iese că acordați o mare 
însemnătate taberelor de 
vară. Care este rolul lor ?

_— în fiecare an organizăm 
circa 90 de tabere cu 25 000— 
30 000 de participanți. „Așeză
rile de corturi“ sînt pentru noi 
veritabile experimente pedago
gice. Ne străduim să stimulăm 
capacitatea de judecată a ti
neretului față de societate și, 
totodată, să-i stimulăm spiritul 
de inițiativă. Milităm pentru ca 
tinerii să abandoneze atitudi
nile pasive și să nu fie simpli 
consumatori a ceea ce le oferă 
societatea.

— Din ce categorii so
ciale își recrutează mem
brii „Die Falken" ?

— Organizația este o repro-

ducere fidelă a diferitelor stra
turi din societatea noastră. Ma
joritatea membrilor provin din 
familiile de , salariați. Există o 
scădere a numărului de membri 
din mediul muncitoresc, motiv 
pentru care sîntem în curs de a 
elabora un program special 
pentru tineretul muncitoresc. 
Colaborăm, de asemenea, cu 
tineretul sindical.

— La Hamburg și, în
tr-o oarecare măsură, 
aici la Frankfurt am întîl- 
nit tineri care după ținuta 
vestimentară păreau a fi 
hippies. Care este păre
rea dv. despre hippies ?

— Mișcarea hippies o consi
der moartă. Există, însă, succe
sori iar acești succesori nu sînt 
atît de romantici ca predeceso
rii lor. Ceea ce ne preocupă 
este, însă, drogul. Este foarte 
la modă a se fuma hașiș. Am 
impresia că și presa a exage
rat, făcînd într-un fel sau altul 
publicitate pentru droguri. Fi
rește, toate acestea reprezintă 
o sustragere de la problemele 
societății, o fugă din fața lor. 
Unii consideră acest comporta
ment drept o formă de pro
test. Dar, în acest mod, socie
tatea nu poate fi schimbată...

— Ce atitudine are 
„Die Falken“ față de ac
tualul guvern de la 
Bonn ?

— Sîntem foarte fericiți cînd 
guvernul adoptă puncte de ve
dere similare cu cele ale noas
tre. Politica față de țările so
cialiste a guvernului cores
punde concepțiilor noastre ex- --- : _..u: anj_ 

preo- 
locu- 

------- ,_..i au 
determinat ca atenția să se 
concentreze asupra probleme
lor universitare. Din păcate, se 
neglijează puțin pregătirea 
profesională. Condițiile de for
mare a ucenicilor, îp unele pri
vințe, nu s-au schimbat în ra
port cu secolul trecut.

primate de mai 
Pe plan intern 
cupă construcția 
ințe. Mișcările studențești 

" i să

multi
ne 
de

Luminile zilei — ca 
niște luminări ce se sting 
— dispar pe nesimțite. 
Vălurile transparente ale 
înserării învăluie orașul. 
Ceasornicele sînt necru
țătoare : închidem bloc
notesul cu promisiunea 
de a relua interviul în 
ziua următoare. Ceea ce 
s-a și întîmplat. De astă 
dată, decorul a fost

schimbat: un elegant, res
taurant din cartierul 
Bursei.

— Se discută mult des
pre viitorul Europei și în 
acest context despre res
ponsabilitățile generației 
tinere față de viitorul 

' continentului. Care este 
poziția organizațiej dv. 
în această problemă ?

— Tineretul acționează și 
trebuie să acționeze pe mai de
parte. Contactele intense între 
tinerii țărilor Europei contribuie 
la ameliorarea climatului. Este 
cazul, însă, să se depășească 
stadiul contactelor și, prin cu
noașterea reciprocă, să se în
cerce să se găsească puncte 
comune de înțelegere. Avem o 
foarte bună impresie asupra 
„mesei rotunde“ de la Snagov, 
cu toate dificultățile pe care ea 
a trebuit să le depășească. . 
Sfera problemelor dezbătute 
poate fi lărgită. Cred că țin^.-p w 
Europei, cu toate deosebirile d h 
sisteme social-politice, au mult\>‘ 
probleme comune, probleme ale 
epocii moderne, care ar trebui 
să fie discutate.

— Ce importanță acor
dați legăturilor cu orga
nizațiile de tineret din ță
rile socialiste ?

— Sîntem prima organizație 
de tineret din R. F. a Germa
niei care a stabilit relații nor
male și permanente cu organi
zațiile de tineret din țările so
cialiste. Cînd în 1963 „Die Fal
ken“ a avut primele contacte cu 
tineretul sovietic presa de 
dreapta a declanșat un imens 
scandal și s-a cerut guvernului 
U.C.D. să ni se taie orice sub
venție. Prin activitatea consec
ventă pe care am desfășurat-o 
am dovedit criticilor noștri că 
există posibilități de a stabili 
relații cu partenerii care trăiesc 
în alt sistem social dar care ur
măresc, ca și noi, menținerea 
păcii.

— Cum apreciați evo
luția relațiilor organiza
ției dv. cu U.T.C. dir» 
România ?

— Sîntem bucuroși să consta
tăm că relațiile cu U.T.C. sînt 
în dezvoltare, că ele se apro
fundează. Ne străduim să lăr
gim cunoașterea reciprocă pen
tru că în acest mod putem pune 
în relief punctele comune. Sîn
tem încrezători în perspectivele 
acestor legături.
Frankfurt am Main, 
septembrie 1970

Relații diplomatice

între R.D.G. și Guineea

ridicînd con- 
din cele două 
de ambasade, 
comunicat co-

• GUVERNELE R.D. Germa
ne și Republicii Guineea au 
căzut de acord să stabilească re
lații diplomatice, 
sulatele generale 
capitale Ia nivel 
se arată intr-un
mun dat publicității la Conakry 
după vizita întreprinsă în Gui
neea de o delegație guverna
mentală a R.D. Germane.

în prezent R.D. Germană 
treține relații diplomatice 
27 de țări.

în-
cu

La Viena s-a deschis expoziția

„Bucureștiul astăzi

«
?

ANIVERSARE TĂCUTĂ...

în prezența președintelui 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribi- 
cici, și a altor conducători 
de stat iugoslavi, joi a fost 
inaugurată cea de a 80-a 
ediție a Tîrgului internațio
nal de la Zagreb. Această 
manifestare economică-co- 
mercială de prestigiu 
nește, în acest an, 
6 300 firme din 50 țări 
Europa, Asia, Africa, 
rica și Australia.

Printre țările ce expun Ia 
actuala ediție se află și Ro
mânia. In perimetrul expo
ziției românești (peste 2 300 
metri pătrați), 18 întreprin
deri de comerț exterior pre
zintă produse din mai toate 
ramurile economiei naționa
le, preponderența avînd-o 
construcția de mașini.

£
Cu prilejul deschiderii 

Digului internațional, con
ducătorii iugoslavi au vizitat 
pavilioanele țărilor partici
pante, printre care și cel al 
României. Ei au fost întîm- 
nmați de ambasadorul ro
mân în R. S. F. Iugoslavia, 
Vasile Șandru.

„CHIMIA 70"
In parcul Sokolniki din 

Moscova s-a deschis expoziția 
internațională „Chimia ’70"

Pavilionul românesc, care 
expune pe o suprafață de 600 
mp, 4 000 de eșantioane ale 
producției chimice românești 
a fost vizitat de Nikolai Ti- 
honov, vicepreședinte al Con
siliului de miniștri al U.R.S.S. 
și Leonid Kostandov, ministrul 
industriei chimice. Oaspeții 
sovietici au exprimat cuvinte 
elogioase atît asupra produse
lor expuse cît și asupra nive
lului tehnic al realizării lor.

Anul acesta, s-au îm
plinit 18 ani de cînd a 
fost încheiat acordul din
tre Porto Rico și S.U.A. 
în virtutea căruia această 
insulă, situată în Marea 
Caraibilor, a devenit un 
stat „liber-asociat" la 
Statele Unite. în mod 
normal, evenimentul ar 
fi trebuit să fi fost săr
bătorit. Nu s-a întîmplat 
insă așa, motivul fiind 
foarte simplu : cercuri 
tot mai largi din Porto 
Rico se pronunță în fa
voarea anulării „statutu
lui special“ al insulei și 
pentru declararea inde
pendenței. Reflectînd sta
rea de spirit ce domneș
te în prezent în Porto 
Rico, Margaret Hyman, 
comentatoare a agenției 
U.P.I., a subliniat că re
lațiile dintre S.U.A. și 
populația insulei „nu au 
trecut niciodată printr-o 
criză atît de profundă".

Guvernul de la Wa
shington a sesizat pri
mejdia unei eventuale 
modificări a statutului 
actual al insulei. Intere-

sele Statelor Unite în 
Porto Rico sînt mult prea 
mari pentru ca Washing
tonul să accepte, cel pu
țin în viitorul apropiat, 
asemenea modificări. Aici 
există importante baze 
militare care controlează 
întreaga zonă a Mării 
Caraibilor. Tot aici, în 
special în capitala insu
lei, San Juan, funcționea
ză filiale pentru Ameri
ca Latină ale celor mai 
importante trusturi și 
concerne din S.U.A. In 
consecință, de cîtva timp 
a fost pusă în mișcare o 
campanie bine regizată 
pentru ca Porto Rico să 
devină cel de-al 51-lea 
stat al S.U.A. In fruntea 
ei s-a situat fostul guver
nator, Luis Ferre, care 
se întrece pe sine în a 
lăuda avantajele unui 
statut nou prin care insu
la ar deveni un stat al 
S.U.A. Ferre a propus și 
organizarea unui „ple
biscit“ în acest sens care, 
potrivit afirmațiilor sa
le, va da cîștig de cauză 
concepțiilor sale.

Realitățile demons
trează însă că optimismul 
manifestat de promotorii 
acestei campanii nu re
flectă starea reală de lu
cruri din Porto Rico. Do
vada o constituie înmul
țirea mișcărilor politice 
de diferite tendințe care 
cer o modificare a statu
tului actual al insulei, 
dar în sensul obținerii 
independenței sau măcar 
a lărgirii drepturilor de 
care se bucură în prezent 
populația portoricana. 
Președintele Senatului 
din San Juan, Rafael 
Hernandez Colon, liderul 
Partidului popular de
mocratic, a propus, ast
fel, o serie de schimbări 
ale statutului ce ar acor
da autorităților locale 
controlul asupra comu
nicațiilor, dreptul unei 
opțiuni locale în ce pri
vește aplicarea legilor fe
derale ale S.U.A. ca și a- 
cordarea unui tratament 
special tinerilor portori
cani obligați să-și satis
facă serviciul militar în 
cadrul forțelor armate 
ale S.U.A. Alți lideri cer 
insă eliminarea tuturor

legăturilor politice cu 
Statele Unite și crearea 
condițiilor pentru obți
nerea independenței 
pline.

Principalul factor 
determină intensificarea 
actualului curent de opi
nie în favoarea unei a- 
semenea modificări a sta
tutului insulei îl consti
tuie lipsa de drepturi po
litice a populației porto
ricane, silită să tră
iască in condițiile unui 
regim semicolonial. In
tr-adevăr, deși portorica
ni! au obținut cetățenia 
deplină a c * s—K 
din anul 
astăzi nu 
dreptul să voteze pentru 
desemnarea președinte
lui Statelor Unite. Ei nu 
pot, de asemenea, să a- 
leagă pe singurul lor re
prezentant în Congresul 
S.U.A. care, la rîndul 
său, nu are drept de vot 
ci poate numai să ia cu
vîntul în Camera Repre
zentanților. Problema a 
căpătat aspecte foarte 
critice, în special în ulti
mii trei ani, legate de o-

de-
care

S.U.A. încă 
1917 nici pînă 

au căpătat

poziția crescîndă față de 
războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam. Liderii politici 
din Porto Rico, de Ia cei 
mai înverșunați „inde- 
pentistas" și pînă Ia pre
ședintele Senatului, Her
nandez Colon, întreabă 
dacă este drept ca porto- 
ricanii să fie obligați să 
servească în forțele ar
mate ale S.U.A. în condi
țiile în care nu li se per
mite să participe la ale
gerea președintelui țării, 
cel ce controlează și mo
bilizează aceste forțe. La 
aceasta se adaugă și pro
fundele nemulțumiri
create de ritmul lent al 
dezvoltării economiei 
insulei, ceea ce a deter
minat ca un milion și ju
mătate de portoricani să 
emigreze în Statele Unite 
pentru a căuta de lucru.

Iată tot atîtea motive 
pentru care aniversarea 
a 18 ani de la intrarea în 
vigoare a „statutului spe
cial“ 
co a 
cere 
rilor

al insulei Porto Ri- 
fost trecută sub ta
pe planul manifestă- 
oficiale.

P. NICOARÄ

VIENA 
transmito ;
Viena s-a deschis joi Ia amiază, în prezența unui numeros pu
blic expoziția „Bucureștiul astăzi“.

La festivitatea inaugurării au 
participat Rudolf Hauser, vice
cancelar și ministru pentru pro
blemele sociale al Austriei, dr. 
Sigvard Eklund, directorul ge
neral al Agenției internaționale 
pentru energia atomică, repre
zentanți ai vieții publice, mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști. A fost, de asemenea, de 
față ambasadorul Republicii So
cialiste România la Viena, Dumi
tru Aninoiu.

în cuvîntul de deschidere, pri
marul orașului Viena, Bruno Ma- 
rek, a vorbit despre relațiile de 
prietenie stabilite între capitalele 
Austriei și României.

„Nu aș dori să scap din vedere 
— a spus vorbitorul — momentul 
în care se deschide această ex
poziție românească. După cum 
știți, Austria are onoarea să salu
te, la 21 septembrie, pe înaltul 
oaspete din Republica Socialistă 
România, președintele Consiliu
lui de Stat, Excelența Sa domnul 
Nicolae Ceaușescu. Deși nu a vi
zitat pînă acum Viena, conducă
torul statului român nu este to
tuși necunoscut ' vienezilor. Noi 
toți am urmărit cu interes și sim
patie dezvoltarea relațiilor de bu
nă vecinătate ale României cu

10 — Corespondentul Agerpres, Petre Stăncescu, 
în marea sală „Volkshalle“ de la primăria orașului ncrihic ini Io __ •

restul statelor europene. Putem 
deci să sperăm că și întîlnirea Ex
celenței Sale domnul Ceaușescu 
cu conducătorii statului nostru se 
va desfășura într-un climat de a- 
miciție și cu bune rezultate“. Pri
marul Vienei a încheiat prin a 
menționa contribuția pe care o 
aduce prietenia dintre orașe la 
dezvoltarea pașnică a relațiilor pe 
continentul nostru.

Salutînd pe cei prezenți, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului Popular al Municipiului 
București, a arătat că expoziția 
deschisă astăzi își propune să a- 
ruhee cîteva fascicole de lumină 
asupra Bucureștiului.

„Ne este deosebit de plăcut, 
a subliniat Ion Cosma, să inaugu
răm această expoziție în preajma 
vizitei președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în 
frumoasa dv. țară, la invitația 
președintelui federal al Austriei, 
pe care cu un an în urmă locui
torii Bucureștiului au avut cinstea 
și deosebita plăcere să-l aclame 
din toată inima. Credem că a- 
vem adeziunea dv. cordială la 
dorința noastră sinceră de priete
nie, colaborare și pace“.

Încheierea conferinței
de la Lusaka

în marea sală „Mulungushi Hali“ din Lusaka s-au încheiat 
joi lucrările celei de-a treia conferințe la nivel înalt a statelor 
nealiniate la care au participat reprezentanți a peste 60 de 
țări din Asia, Africa, Europa și America Latină, iar în calitate 
de observator un reprezentant al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de sud. In ultima zi a dezba
terilor au continuat expunerile asupra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi și au fost adoptate documentele finale.
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