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tru inventatorii români

— O transformare radicală a computeri-

lor ? (Cadran științific)

Ziua pompierilor

Cel de-al 39-lea Congres internațional 

de chimie industrială

ACTUALITATEA PENTRU TINERET

—- Noi medalii de aur și de argint

— Avanpremiera

Pentru timpul dv. liber

— 24 h.

Și-a încheiat lucrările
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Interviul nostru
Ce sarcini li se încredințează tine
rilor regizori ?

Concursul și Festivalul „George Enes- 
cu"

— Virtuțile reconfirmate ale „Madri
galului"

— Klecki — Voicu
Ion Neculce : înțeleptul cronicar

Curierul nostru de sîmbătă
DE LA OM LA OM de Ion Băieșu 

IDOLII GAZONULUI de Fănuș Neagu 
FOTBAL : Etapa la.»

Ultimă oră I
î

ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ 
ROMÂNO-BULGARĂ 

LA NIVEL ÎNALT
Vineri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat, a părăsit Capitala, în fruntea unei delegații de 
partid și guvernamentale, îndreptîndu-se spre orașul Ruse din 
Republica Populară Bulgaria, pentru a se întîlni potrivit 
înțelegerii stabilite anterior, cu o delegație de partid și guver
namentală a țării vecine, condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri.

Din delegația de partid și guvernamentală română fac 
parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, 
Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România 
la Sofia.

De-a lungul întregului traseu, saluturi prietenești.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE 
ROMÀNO-BULGARE

în fiecare organizație U.T.C. —

0 ACTIVITATE
EDUCATIVĂ COMPLEXĂ, 

DINAMICĂ, EFICIENTĂ

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și membrii 
delegației au fost salutați de 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ilie 
Verdeț, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Manea Mănescu, Dumitru 
Popescu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constantinescu, 
Ion Ioniță.

In drum spre "Giurgiu, prin 
satele străbătute — Adunații- 
Copăceni, Călugăreni, Daia, 
de-a lungul șoselei, mii și mii 
de cetățeni au ieșit în întîmpi- 
nare, salutînd cu entuziasm pe 
conducătorii de partid și de 
stat. Ovațiile și uralele lor 
exprimă dragostea nețărmuri
tă față de secretarul general al 
partidului, adeziunea deplină 
la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, voința neabătută a în
tregului popor de a înfăptui 
hotărîrile istoricului Congres 
al X-lea al partidului, pentru 
propășirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

în apropierea orașului Giur
giu, conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați de to
varășul Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R-, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat.

Au venit aici un mare nu
măr de locuitori ai vechiului 
port dunărean, care aclamă 
cu însuflețire, flutură stegu- 
lețe roșii și tricolore, aruncă 
fJori. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători 
răspund cu saluturi priete
nești (manifestației entuziaste 
a mulțimii.

Coloana mașinilor oficiale 
intră pe monumentala con
strucție a Podului Prieteniei, 
care peste apa Dunării unește 
cele două țări. Pe marile arca
de împodobite cu ghirlande,

(Continuare in pag. a 111-a)

Primire călduroasă la Ruse, oaspeților români

La 11 septembrie au început 
la Ruse convorbirile între 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului . de Stat al Republi
cii Socialiste România, și dele

gația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de-tovarășul 
Todor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Din partea Republicii So

cialiste România la convorbiri 
iau parte tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C- al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Minștri, pre

ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifi- 
că, Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice. Nicolae 
Blejan, ambasadorul României 
la Sofia.

Din partea Republicii Popu 
lare Bulgaria participă tova
rășii Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.; prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Pencio 
Kubadinski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, ministrul construc
țiilor și arhitecturii, pre
ședintele părții bulgare în Co
misia mixtă guvernamentală 
bulgaro-română de colaborare 
economică și tehnico-științifi- 
că, Konstantin Popov, minis
trul energeticii și al combusti
bilului, Spas Gospodov, amba
sadorul Bulgariei la București.

Au participat, de asemenea, 
consilieri și experți.

în cadrul convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră tovărășească, cordială au 
fost abordate probleme pri
vind construirea în colaborare 
a complexului hidroenergetic 
de pe Dunăre Islaz — Somovit 
și s-a făcut un schimb de pă
reri privind relațiile bilate
rale.

(Agerpres)

Realizînd o amplă retrospecti
vă a perioadei care a trecut de 
la Consfătuirea pe țară a U.T.C., 
lucrările recentei plenare a Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist — care a a- 
nalizat în principal activitatea 
în domeniul muncii organizato
rice și al vieții de organizație — 
au relevat cu pregnanță o rea
litate care ne este bine cunoscu
tă. anume aceea că pe baza a- 
plicării măsurilor stabilite do 
Comitetul Central al partidului, 
în noiembrie—decembrie 1967 
privind munca educativă în rin- 
dul tineretului, organizația noas- 
tră a parcurs up amplu proces 
do transformări, în sensul lărgi
rii atribuțiunilor si competențe
lor, al promovării unor forme 
și metode do muncă corespunză
toare sarcinilor actuale și de 
perspectivă..cerințelor si exigen
țelor crescînde ale activității în 
rîndul diferitelor categorii de ti
neri. Raoortu1 prezentat, ca și 
dezbaterile, au evidehtiat că ex
tinderea sferei de preocupări si 
răspunderi riemiilocite ale U.T.C. 
a determinat îmbogățirea și îm
bunătățirea de ansamblu a acti
vității desfășurate de organele 
și organizațiile U.T.C.. a confe
rit muncii acestora un caracter 
mai concret și mai diferențiat, a 
condus la apariția unei largi ini
țiative, la reluarea și amplifica
rea unor valoroase tradiții. 
Determinînd o influență cres- 
cîndă a Uniunii Tineretului 
Comunist în rîndurile tine
retului, toate aceste rezultate 
ilustrează capacitatea sporită a 
organizației U.T.C. de a-și în
deplini atribuțiile și sarcinile 
încredințate, de a-și aduce o con
tribuție tot m.ai însemnată la e- 
duicarea comunistă a tinerei ge
nerații. în mob’lizarea sa la în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru.

DIRIGINTELE 
fată în fată 
cu noul an 

școlar

IE prea devreme, după calen
dar, să prospectăm intențiile și 
proiectele dirigintelui pentru 
anul școlar care începe Ia 15 

septembrie ? Și. îl punem oare 
într-o prea mare dificultate cc- 
rîndu-i să ne vorbească despre 
clasa sa înaintea contactului 
nemijlocit pe care îi facilitează 
începerea cursurilor ?

Numeroși profesori diriginți 
ne-au încredințat, în dese rîn- 
duri, că, oricind și indiferent 
din ce unghi se abordează fațe
tele atît de diverse ale muncii 
lor, se simt profund interesați. 
Cu atît mai mult, în preziua unei 
noi etape de muncă cu un colec
tiv de adolescenți — același, 
poate, din anul precedent și to
tuși altul, pentru că elevii au 
mai crescut cu un an, sau total 
necunoscut, pentru că cei ce-1 
alcătuiesc pășesc pragul liceului 
pentru prima dată acum, la 15 
septembrie. De aceea nici nu 
ne-am formalizat că, teoretic, ne 
mai aflăm în vacanță ; am an
gajat un dialog pe această temă 
cu profesorul Aurelian Dranga. 
de la Liceul „Mihail .Eminescu“ 
din București. ' ff ‘ ' f

— O particularitate a muncii 
mele în viitorul an școlar — 
ne-a avizat profesorul Dranga — 
își va pune amprenta pe în
treaga noastră convorbire. Pre
iau o serie nouă de elevi, deci 
voi fi diriginte al unei clase 
aflată în anul I de liceu. In 
aceste condiții proiectele mele 
sînt vag generale...

— Dar vă cunoașteți viitorii 
elevi de la concursul de admite
re și. apoi, experiența dobîndită 
cu cele cîteva serii de elevi poate 
anula aproximația proiectelor, 
cel puțin a celor vizînd coordo
natele esențiale ale muncii diri
gintelui...

MARIETA VIDRAȘCU
I (Continuare în pag. a IV-a)

Pe marginea 

lucrărilor Plenarei

C.C. al U.T.C. din

4-5 septembrie a.c.

în perioada care a trecut de la 
consfătuirea pe țară, cîmpul mai 
vast și mai divers în care ac
ționează organizațiile U.T.C. a 
impus în mod firesc amplificarea 
eforturilor organizatorice și de 
concepție, a determinat, ca ata
re. îmbogățirea vieții de organi
zație.

Plenara a făcut un larg bilanț 
al rezultatelor pozitive obținute 
în acest domeniu, sintetizind ex
periența valoroasă care se cere 
a fi continuată și dezvoltată. A- 
nalizînd cu exigență, cu profun
zime și cu pronunțat spirit critic 

CONTRASTE
de NICULAE BELLUi
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Un oraș de contraste. Șoseaua care vine dinspre Boston 
pătrunde în inima acestei metropole gigant, parcurgînd pe 
celebra Fifth-Avenue, întinsul cartier Harlem, care te sur
prinde la prima vedere prin lipsa de preocupare pentru cu
rățenia străzilor. Masive blocuri în cărămidă aparentă, pu
țin înnegrită de vreme. Cvartale geometric, aliniate, între
tăiate de străzi primitoare și trotuare largi. Din cînd în cînd, 
dar destul de des, cîte un squar cu bănci și mai ales tere
nuri de baschet înconjurate cu plasă de sîrmă. Multă lume 
pe străzi, trecători și grupuri în fața nenumăratelor maga
zine mici și mijlocii, stînd și vorbind în jurul băncilor din 
squa'ruri. Și peste tot o ciudată învecinare a oamenilor dis- 
cutînd aprins sau asistînd la neîntrerupta trecere a mașini
lor, cu o aglomerare de hîrtii în bătaia vîntului, pungi, car
toane și cutii risipite care încotro. O vagă impresie de 
apatie.

După cîțiva kilometri, Fifth Avenue își schimbă decorul. 
Aceeași arteră a marelui oraș apare sub haina plină de 
sine a propriei sale puteri și îndestulări. Nu poți cunoaște 
însă în cîteva ore (nici în cîteva zile sau săptămîni) sufletul 
orașului. Reții ceea ce se oferă de la sine încărcînd strada și 
surprinzînd privirea. Distanțele. Nepotrivirile. Pe Broadway, 
aproape la fiecare colț, vei întîlni — astfel — un om orb, 
cerșind. Stilul cerșitului în această super-bogată metropolă 
este el însuși întrucîtva neobișnuit. Observi întîi nu omul, ci 
cîinele lui. Un cîine lup, mare, ca aceia cunoscuți din fil
mele polițiste. Un fel de Rin-Tin-Tin al filmelor din anii ’30. 
Iar omul, pe care îl privește abia după aceea, face să 
sune — ca o talangă — un fel de cutie de tablă conținînd 
monede metalice. După cîteva sute de metri pe Broadway-ul 
plin de lume, sunetul acesta îți devine familiar ca o prezen
ță, un ecou mereu reînnoit, venind parcă anume să-ți amin
tească din cîtă infinită suferință umană s-au construit toate 
aceste zeci de zgîrie-nori, care împung cerul cu semeția lor. 
Omul orb, însoțit de frumosul său cîine bine hrănit și cer
șind pe Broadway în sunetul de talangă al cutiei sale în 

»care trecătorii aruncă din cînd în cînd cîte o monedă meta
lică, îți revine în memorie ca o altă față a ceea ce în Har
lem era dezordinea (gunoiul străzilor) și apatia.

Oraș de contraste. Suprasaturația sa de lungi și largi 
mașini americane alunecînd, ca o masă aproape compactă, 
pe largile sale Avenues este continuu echilibrată de un 
sistem multiplu al arterelor de circulație, continuu ameliorat 
prin noi viaducte amplu ramificate și noi tuneluri adînci 
sub oraș, ba chiar sub largul Hudson, noi poduri suspendate 
cu două sau trei etaje. E aglomerație, dar nu este strangu
lare. Și americanul e mîndru de această flexibilitate conti
nuu sporită a arterelor marelui său oraș. în schimb, dacă 
cobori în metrou, cobori în infern. Fala New-York-ului nu 
trece dincolo de această poartă, subway, unde lipsa de aer 
și căldura, ambele sufocante, nu sînt întrecute decît de un 
zgomot strident și asurzitor care te pătrunde și stăruie o 
bună bucată de drum după ce ai ajuns, în sfîrșit din nou 
la suprafață. Cu toate acestea un flux continuu de oameni 
străbate New-York-ul de-a lungul acestor artere negre — 
dominate de zgomot strident, de tristețe și oboseală. Arte
re sărace, parcă uitate — uitate de tot — ale atît de boga
tului oraș, unde nu se poate vorbi, căci vorbele se pierd în 
vuietul acut și nu se poate zîmbi de atîta apăsare a aerului, 
ca de etuvă. Cînd, din acest jăratec urci în zăduful de vară 
umedă al străzii capeți pentru o clipă iluzia unei poiene 
umbrite și răcgroase de munte, undeva prin Carpați. Faci 
cîțiva pași pe eleganta Fifth Avenue cu parcul ei mare și 
deschis sfrăjuindu-i una din laturile sale. La diferite distan
țe vezi ridicate pînă la nori semețele piscuri ale caselor 
înalte, cu 80, 100 și peste o sută de etaje. Compacta coloană 
neîntreruptă de mașini încăpătoare și cu aer condiționat își 
continuă mișcarea sa rectilinie, întreruptă ritmic de suc
cesiunea stopurilor, ca o bătaie de inimă. Ce echilibru ra
țional. Ce lume împăcată. Dar sub pașii tăi, deodată trotua
rul însuși vibrează, un zgomot — ca ' un strigăt — țișnește 
prin hornurile de aerisire ale subteranei. Trece metroul 
sub Fifth-Avenue.

New-York, august 1970

activitatea desfășurată, lucrările 
plenarei au reliefat însă pe lîngă 
rezultatele bune și existența in 
domeniul muncii organizatorice, 
al vieții interne de organizația, 
a o serie de neajunsuri.

S-a subliniat astfel că sfera de 
preocupări a unor organizații 
ale U.T.C. este încă îngustă, 
că în numeroase colective lip
sește o activitate ritmică, per
manentă, care să antreneze toți 
uteciștii. Deși investite cu largi 
atribuții și sarcini, unele orga
nizații U.T.C., îndeosebi din uni
tățile agricole, șantiere de con
strucții și instituții, desfășoară 
sporadic activități educative cu 
tineretul, abordează o problema
tică insuficient legată de proble
mele majore ale unităților, de 
aspectele concrete din munca și 
comportarea tinerilor, de condi
țiile și posibilitățile locale. Exis
tă încă numeroase organizații 
care nu manifestă inițiativă, 
care rezumă munca la cîteva a-

Scinteia tineretului
(Continuare în pag. a V-a)
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Ieri, la Viena
NOI MEDALII DE AUR 
SI DE ARGINT PENTRU 
INVENTATORII 
ROMANI

Inginerul Lascu 
șeful serviciului de 
la Industrial-export 
ne-a ..

Ieri a avut loc la Viena,

Ghsorghe, 
licențe de 
București, 

comunicat următoarele : 
_. , în

cadrul Salonului de toamnă al 
inventatorilor, festivitatea de 
premiere a celor mai bune in
venții prezentate de partici- 
panți la acest important Salon. 
Inventatorul român dr. ing. 
Million Parol a primit marea 
medalie de aur și mențiunea 
specială a juriului, pentru in
venția ..Procedeu și dispozitiv 
pentru determinarea statică a 
tensiunii minime în construcții 
metalice“.

O a doua mare medalie de 
aur a fost decernată colectivu
lui condus de inginerul Dima 
Emil, de la Uzina de utilai chi
mic din Ploiești pentru „Proce
deu pentru confecționarea com
pensatorilor multilenticulari". 
Cu aceeași mare medalie de aur 
a fost distinsă și invenția „Pro- - 
cedeu de cianurare a pilelor“ 
realizată de un colectiv condus 
de irtginerul Radu Andrei.

A patra invenție românească
prezentată, „Autocentrarea ro
toarelor la compresoare și ro
toare pneumatice“, realizată de 
tehnicianul Kemeny Ștefan de 
la Uzina Unio — Satu Mare, a 
primit medalia de argint.

H. LEREA

„ISTORIA MEDICINEI 
UNIVERSALE"

Editura medicală, sub redac
ția prof. dr. doc. V. Ii. Bologa,

ȘTiieina
SUNETUL MUZICII ; rulează la 

Patria (orele 9; 12.45; 16,30; 20,15).
ÎNTlLNIREA : 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 Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,30), Lucea
fărul (orele 8,45; 11.15; 13,45; 16,15; 
18.45; 21,15). Grădina Doina (ora 
20).

MAYERLING : rulează la Fe
roviar (orele 9; 12,15; 15,30; 19),
Excelsior (orele 10,30; 13,45; 17;
20.15) , Gloria (orele 9; 12.30; 16;
19.30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Tomis (orele 
9.30; 11,30; 13,30; 15.30; 17,30), Me
lodia (orele 9: 11,13; 13,30: 16; 
18,30; 20,45). Modern (orele 9.15; 
11.30; 13,45: 16; 18,15; 20,30). Grădina 
Tomis (ora 19.30), Arenele Ro
mane (ora 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8.30; 10,45; ÎS,15; 16; 
18.30; 21).

DEGETUL DE FIER ; rulează la 
București (orele 9: 11; 13; 15; 17; 
19, 21), parcul Herăstrău (ora 20), 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

ACEASTĂ FEMEIE : rujează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
38.30; 20,45), Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) .

MONȘTRII : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15.30; 17.45; 20), Dru
mul Sării (orele 15.30: 17.45; 20).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : ru

a scos recent de sub tipar „Is
toria medicinei universale“, cel 
mai complet tratat de istoria 
medicinei apărut pină acum in 
țara noastră.

Rod al unei vaste activități pe 
tărimul științelor medicale ro
mânești. cadrele din invățămin- 
tul superior medical, care au e- 
laborat această operă științifică, 
expun — pe baza unei vaste do
cumentări — evoluția medicinii 
și a sănătății publice de-a lun
gul anilor, remarcînd in același 
timp istoricul principalelor dis

cipline’ hipocratice. deschizind o 
privire generală asupra aspecte
lor particulare ale nobilei munci 
închinate omului.

I, AL.

O TRANSFORMARE 
RADICALĂ
A COMPUTERILOR ?

După cum se știe calculatoare
le electronice lucrează în siste
mul binar. Alegerea lui nu a fost 
un capriciu al constructorilor 
sau al matematicienilor ci a fost 
impusă de faptul că circuitele fo
losite lucrează in sistemul „totul 
sau nimic“ — permit sau inter
zic trecerea curentului. Au deci 
numai două posibilități repre

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; 20.30).

HATAR1 ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 8.45—20,15 în conti
nuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Grivița (orele 10,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15), Grădina Aurora (ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
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 î 
rulează la Buzești (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20,15). Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20.15).

ȚJFFANY 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).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE • rulează la Bucegi (orele 
16; 18), Arta (orele 16; 18). Grădina 
Arta (ora 20).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Unirea (orele 15 15: 18), Grădina 
Unirea (ora 20,30),

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

JANDARMUL SE ÎNSOARA; 
rulează la Giuleșt.i (orele 15,30; 18;
20.30) Volga (orele 16; 18,15; 20.30).

ASUL DE PICA î rulează la 
Viitorul (ora 20) ; AȘTEAPTA 
PÎNĂ SE ÎNTUNECA (orele 16; 18).

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

zentate in sistemul binar de ci- ț 
frele 1 și 0. Dar omul calculează 
în sistemul zecimal,.. De aici a- 
par o serie de inconveniente le
gate de necesitatea transformă
rii tuturor datelor încredințate 
computerului din sistemul zeci
mal în cel binar și invers, in 
cazul rezultatelor — o treabă 
care cere specialiști, dispozitive 
speciale etc. Un grup de tineri 
cercetători și ingineri din Kiev

SLtNA
• Prima premieră a stagiunii — 

la Teatrul „Ion Creangă“. Tinerii 
spectatori se vor aventura spre 
„Comoara din insula piraților“ în 
compania unui numeros colectiv 
actoricesc, din care spicuim cîte- 
va nume : Grigore Gonța, Alexan
drina Halic, Victor Radovici, Mir- 
cea Mușatescu și Romeo Sțavcar. 
Mihai Butnariu — tineri €,ebu- 
tanți pe scena bucureșteană. Re
gizorul acestei spectaculoase mon
tări — M. Al. Toscani.
• Și la Teatrul de Comedie și 

Revistă „Ion Vasilescu“ se apro
pie vertiginos începutul stagiunii. 
Premierele care vor lua primele 
ștarturi : „Fetele Didinei“ în re
gia lui Călin Florian și sceno
grafia semnată de Mihai Tofan 
(premiera pe 5 octombrie) și vo
devilul „Milioanele lui Sir Gla
diator“ de Labiche — regizor 
Iannis Veakis.
• între 17—23 septembrie — la

Constanța se desfășoară „Săptă- 
mîna Teatrului de Păpuși __ Con
stanța 1970. Invitate în competi
ție : teatrele de păpuși din Con
stanța. Bacău, Cluj, Galați, Iași, 
Tg. Mureș, Ploiești, Craiova și 
Teatrul Țăndărică. Paralel are loc 
o sesiune de comunicări.-
• începe la Belgrad a doua 

săptămînă a Festivalului Interna
țional de Teatru Experimental 
— BITEF. Spectatorii acestui 
prestigios festival au ocazia să 
cunoască trupe importante de tea
tru. : Grupa TSE din Buenos Aires 
cu „Dracula and godess“, Divadlo 
za Branon din Praga cu „Ivanov" 
de . Cehpv în regia lui Otmar 
Krejca, și trupa iraniană Kargalu 
Namayeche.

T V
Pe micul ecran — marți 15 

septembrie vom vedea primul

INTRUSA : rulează la Popular 
(orșle 16; 18; 2Q).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,30).

ORA HOTARlTOARE : rulează 
la Munca (ora 10) ; MARILE VA
CANȚE (orele 16; 18; 20).

AMBUSCADA : rulează la Fla
mura (orele 16; 18.15; 20,30).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează la Ferentari (orele 
15.30; 18; 20.15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ •: Grădina Capitol (orele 19; 21), 

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

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză )a Centra! (orele 9,30; 11,30; 
13.30; 16; 18; 20.30).

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

FRAȚII SA ROI AN : rulează la 
Rahova (ora 15,30).

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

IUBIRI TĂCUTE : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 20,15).

SÎMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE 1970
Teatrul „Ion- Vasilescu“ (La 

Teatrul de vară „Herăstrău“) : 
TREI FETE DE MĂRITAT — ora
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
ACTUL DE CĂSĂTORIE — ora
19.30 ; Teatrul .,C. Tănase“ (La 
Grădina Boema) ; SONATUL LU
NII — ora 20. 

au creat recent, pentru prima 
dată in lume, un element eu cir
cuite polistabile care permit 
construirea unor calculatoare 
capabile să lucreze in sistemul 
zecimal. Această realizare se a- 
nunță ca revoluționară nu nu
mai prin simplificarea construc
tivă pe care o antrenează ci Și 
prin alte consecințe. Blocul cal
culator devine mai puțin volu
minos — numărul tranzistorilor 

episod dintr-un nou serial al Stu
dioului de Televiziune : „Impene
trabilii“. Am solicitat un scurt 
interviu tînărului regizor Sergiu 
lonescu.

— Este primul dv. serial ?
— Da, și nu va fi de aventuri 

sau polițist, ci muzical-distractiv,
— O satiră ?
— în bună măsură, da. Scenariul 

semnat de doi cronicari teatrali, 
Dinu Kivu și Victor Parhon, atacă 
absurditatea și banalitatea texte
lor de muzică ușoară, traducerile 
improvizației și vizibile ale celor 
străine.

— O parodie deci ?
— Să rămînem la termenul de 

satiră. Pe care am reaîizat-o cu 
concursul actorilor Oct. Cotescu 
și Mihai Fotino, Teodora Mazza- 
nidis, Silvia Năstase, Florian Pi
tiș și Hamdi Cerez. Imaginea este 
semnată de colegul meu Florin 
Cornea.

— Și-n afara continuării aces
tui serial, alte proiecte ?

— Aștept să-mi văd pe micul 
ecran un film realizat cu Adamo 
și „Toma Alimoș“, al cărui scena
riu aparține scriitorului Titel 
Constantinescu.
• Vă mai recomandăm — dumi

nică 13 septembrie, o altă paro
die în premieră ,;Minunile sfîntu- 
lui Sisoe“ — prelucrare și ecrani
zare de Tudor Mușatescu. Pe ge
nericul acestui film semnat Ma
rin Traian vom întîlni — în rolul 
principal pe Marin Moraru, alături 
de Al. Giugaru, Draga Olteanu, 
Virgil Ogășanu.
• Un itinerar austriac : Viena 

— Salzburg — Linz. ne va oferi 
reportajul realizat de Eugen Pre
da. D-tru Tănăsescu și Virgil 
Cojocaru — marți 15 septembrie la 
ora 21.30.

PLASTICĂ
• La Galeriile de Artă „Gala- 

teca“ — o expoziție de pictură. 
Expune pictorul Romelui Copilaș.
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Teatrul „Ion Vasilescu“ (La 
Teatrul de vară „Herăstrău“) : 
TREI FETE DE MĂRITAT — ora
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
LUMPACIUS VAGABONDUS — 
ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică“ 
(Str. Academiei) ; CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 11 ; Teatrul „C. 
Tănase“ (La Grădina Boema) : SO
NATUL LUNII — ora 20. Opera 
Română : FAUST r- ora 20.

SIMBATA, 12 SEPTEMBRIE 1910 
PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii

• 18,00 Campionatele Internațio
nale de Atletism ale României
• 19,15 Anunțuri — publicitate
• 19.20 „1001 de seri“ — emisiune 
pentru cel mici • 19,30 Telejur
nalul de seară • 20,00 Tele-enci- 
clocedia o 21.00 Cîntă Ioana Radu
• 21,20 Film serial : „Incoruptibi
lii“ — Marea lovitură • 22,10
Steaua fără nume. La emisiune 
participă și două stele cu nume : 
Doina Spătaru și Marcel Roșea
• 23,15 Telejurnalul de noapte
23.30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 Deschiderea emisiunii. 
„Un oaspete străin“ — comedie 
realizată de studiourile poloneze
• 21,00 Concursul și Festivalul 

utilizați scade de 8 ori. Crește 
puterea computerului : pentru 
multiplicarea unei cifre cu 10 a- 
cum avem nevoie de 8 tranzis- 
tori : în noul sistem unul e su
ficient. Volumul blocurilor elec
tronice create la Kiev este de 
circa două ori și jumătate mai 
mic decit al celor utilizate azi la 
calculatoarele binare. Producția 
noilor blocuri a fost lansată în 
serie.

• Galeria de artă fotografică 
(str. Brezoianu 23) găzduiește o 
exuoziție de „Fotografii noi din 
S.U.A.“

o Holul Studioului Casandra va 
fi în curînd gazda plasticianului 
Vasile Mateiuc, care va expune cu 
această ocazie o serie de 20 de 
lucrări de metaloplastie.

L. M.

PORTATIV
Festivalul intră astăzi în cea de 

a doua săptămînă. Decupăm“ și 
de astădată, din suita celor 19 
concerte și spectacole lirice ce vor 
avea loc pînă cînd vom insera în 
paginile ziarului nostru o nouă 
avanpremieră, manifestările de in
teres — care vor putea fi de alt
fel urmărite la posturile noastre 
de radio de către tinerii ce nu se 
găsesc în aceste zile în Capitală.

— Duminică -și luni la ora 18 
vor avea loc două concerte ale 
celebrului cvartet american „Juil- 
liard“.

__ Opera Română prezintă toată 
săptămînă o serie de spectacole 
cu : „Faust“, ..Aida“, „Boris Go
dunov“, Don Carlos“ unde cei mai 
buni interpreți români se vor 
bucura de colaborarea unor artiști 
străini ca Virginia Zeaui, Nicola 
Rossi-Lemeni, NJcola Ghiuzelev, 
Bogo Lescovici.

— Solistul Concertului pentru 
violoncel de Haydn integrat în 
programul de miercuri seara va fi 
marele violoncelist sovietic M. 
Roslropoviei. Tu restul programu
lui dirijat de I, Conta, Simfonia a 
IX-a de Beethoven și Simfonia a 
Il-a de D. Popovici.

__ Joi și vineri vor avea loc 
cele două concerte ale celebrei 
formații engleze ..London Sym
phony Orchester“ dirijate de 
André Previn.

I. s.

Internațional „George Enescu“. 
Lucrări de J. S. Bach interpretate 
de Bach-Orciiester de Gewand
hauses — Leipzig ■ 22.00 Antolo
gie lirică — Cezar Baltag • 22,15 
închiderea emisiunii programu
lui II.
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PROGRAMUL 1

• 9,00 Deschiderea emisiunii.
Matineu muzical pentru copii și 
școlari • 10,00 Viața satului • 11,40 
In reluare la cererea telespecta
torilor. Recitalurile cintăreților de 
muzică ușoară : Tereza Kesoyja și 
Gică Petrescu • 12,1)0 De strajă 
patriei • 12,30 Concursul și Festi
valul Internațional „George Enes
cu“ (selecțluni din concertele sap- 
tămînii). • 13,15 Emisiune in 
limba maghiară • 14,45 închiderea 
emisiunii de dimineață • 16,00 
Deschiderea emisiunii de dupâ- 
amiazâ. Campionatele internațio
nale de atletism ale României. 
Transmisiune de la Stadionul Re
publicii • 18,00 Fotbal : Petrolul- 
Rapid (divizia națională A) • 19.30 
Telejurnalul de seară. • 20,00 Re
portaj TV. Comori în plumb 
a 20,15 Film artistic. Adam avea 
patru fii • 21.35 Parodii... Parodii 
„ 22,25 Telejurnalul de noapte 
• 22,40 Telesport • 23,05 închi
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 Opera „Faust“ de 
Charles Gounod. Transmisiune din 
Sala Operei Române de la Festi
valul Internațional „George Enes
cu“ a 23.30 închiderea emisiunii 
programului II.

Pe cine vroia să păcălească. 
Ofițerul de la Inspecția jude
țeană de miliție Teleorman as
culta uimit explicațiile pe care 
o tinără se străduia să i le ofe
re în limba cehă : ar fi avut 
un accident pe DN 6 cu mașina 
ei... al cărui număr nu îl știe, 
Se află în țară ca turistă, e din 
Cehoslovacia, o cheamă Vladi- 
mir Matiușa, pe soțul ei Vladi- 
mir Ilieș și trebuie urgent să 
schimbe bani la bancă ca să 
poată plăti amenda cerută de 
agenții de circulație sosiți la 
fața locului. Foarte interesant... 
Trpcîndu-se la cercetarea mai 
amănunțită a acestei istorii s-a 
constatat că „turista“ era d» 
fapt Sidonia Ioniță (21 de ani) 
studentă în anul III la Institu
tul Pedagogic din București 
care furase de la un turist ceh 
"25 de coroane și cecuri de 1 60(1 
de lei. Cu ajutorul poveștii in
ventate spera să convingă mi
lițienii s-o ajute să schimbe la 
bancă banii și cecurile astfel 
dobîndite !

în buzunarul cui intrau ? Vn 
control efectuat de conducerea 
miliției din orașul Oltenița, la 
centrele de legume și fructe, a 
găsit neinregistrate 175 kg car
tofi, 346 kg castraveți, 108 kg 
roșii, 18 kg ardei, 20 kg vinete. 
A fost depistat și un camion 
care transporta fără nici un fel 
de forme legale 597 kg struguri 
de la I.A.S. Oltenița. Bineînțe

les, toate aceste plusuri au fost 
înregistrate și contravaloarea 
lor va intra în conturile I.L.F. 
Dar dacă nu era controlul ?

La porci. A fost prins, în obo
rul din DrăgăneșțiVlașca, 
Stan Cotulhea care vinduse cu 
preț de speculă 7 porci, înca- 
sind in total 12.300 de lei. An
cheta a arătat că animalele au 
fost furate cu citeva zile înain
te. In noaptea de 3 spre 4 sep
tembrie S. C. împreună cu fra
ții Nicolau, Dumitru și Ștefan 
Neaga din comuna Mavrodin — 
infractori recîdiviști, au plecat 
cu un camion ăl I.T.A. Videle, 
condus de Ion Preda — de ase
menea infractor recidivist, Ia 
C.A.P, Găleteni. în timp ce S.C. 
și șoferul stăteau la pindă cei 
trei frați au pătruns in sectorul 
zootehnic de unde au furat 7 
porci între 70 și 120 kg fiecare. 
Aceeași bandă a mai furat alți 9 
porci de la C.A.P. Virtoapele 
și C.A.P. Trivale Moșteni — va
loarea tuturor animalelor ridi- 
cîndu-se la 30 000 lei.

Camion nesemnalizat. Șofe
rul Ion Cheru (24 de ani) din 
Cimpulung Muscel și-a lăsat 
camionul defect pe DN 73, la 
km 132 + 145 între Brașov și 
Cristian fără a aprinde lumini
le de poziție sau a-1 semnaliza 
cu mijloacele reglementare. In 
jurul orei 22 o „Dacia”—1100 
condusă de Dumitru Bălăci din 
Brașov care nu a observat ca
mionul a intrat in el. Șoferul 
turismului a scăpat cu citeva 
răni ușoare in schimb doi pasa
geri au murit iar un al treilea 
a fost grav accidental.

Neatenție la barieră. In 10 
septembrie Ia ora 10,45 Giogi 
Nicolau (29 de ani) conducin- 
du-și tractorul a traversat ca
lea ferată în apropierea comu
nei M. Kogălniceanu, jud. Con
stanța, la o barieră semnaliza
tă, dar nepăzită. Nu s-a asigu
rat însă și a fost surprins de 
acceleratul 831 care a izbit trac
torul, tîrîndu-I 1 300 de metri, 
pină a putut să oprească. Trac
toristul a decedat.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea 
președintelui Republicii Finlanda, CRHO KEKKONEN, ur
mătoarea telegramă :

Doresc să vă exprim. Excelență, cele inai sincere mulțu
miri pentru felicitările pe care ați avut amabilitatea să mi 
Ie transmiteți cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘE8CU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Singapore, IUSOF ISHAK, următoarea 
telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felici
tare și urările transmise cu ocazia celei de-a 5-a aniversări 
a Zilei naționale a Republicii Singapore, 

înțilnire la C.C. al P.C.R.
Vineri. 11 septembrie, s-au 

încheiat la C.C. al P.C.R. dis
cuțiile cu delegația Alianței 
Populare din Islanda, care se 
află în vizită în țara noastră. 
Delegația este formată din 
Svavar Gestsson, conducăto
rul delegației, Gudmundur 
Gudmundsson, Gudrun Gud- 
vardardott.ir, Ingi Helgastcn, 
membri ai Comitetului Politic, 
Svandis Skoladottir și Hulda 
Sigurbjornsdottir, membri ai 
Consiliului partidului.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au avut con
vorbiri cu tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu-

Și-a încheiat lucrările

IEI DE AL 19-lEA (OMiIllA
INTERNATIONAL DE (DIMIE

INDLSIDIALA
Vineri și-a încheiat lucrările 

cei de-al 39-lea Congres in
ternațional de chimie indus
trială. reuniune științifică de 
mare prestigiu, desfășurată 
sub înaltul patronaj al. preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvîntul, prof. Geor- 
ges Fleury, președintele Socie
tății internaționale de chimie 
industrială, a exprimat în nu
mele tuturor participanților vii 
mulțumiri conducerii de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia. personal președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile 
deosebite asigurate desfășură
rii lucrărilor Congresului, pen
tru interesul acordat acestei 
reuniuni internaționale a chi- 
miștilor.

Potrivit tradiției, Societatea 
internațională de chimie in
dustrială acordă în fiecare an 
Diploma de membru de onoa
re a societății unor oameni de 
știință din țara gazdă a Con
gresului, care au contribuții 
deosebite la progresul cerce
tării și industriei chimice.

Au fost distinși cu această 

ZIUA POMPIERILOR ‘

24 DE ORE
DE VEGHE LA 08

lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ion Cîrcei și Stana 
Dragai, membri ai C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, prim- 
ajunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Discuțiile, desfășurate in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-au referit la unele 
probleme ale mișcării munci
torești internaționale, ale vie
ții politice contemporane și 
alte probleme de interes co
mun. Părțile au exprimat ho- 
tărîrea comună de a acționa 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare între Partidul 
Comunist Român și Alianța 
Populară din Islanda.

diplomă : dr. ing. Elena
Ceaușescu, director al In
stitutului de cercetări chi
mice — ICECHIM. Acad. 
Kaluca Ripan, președin
tele filialei din Cluj a A- 
cademiei Republicii Socialis
te România, acad. Coriolan 
Drăgulescu, prof- Tudor Io- 
nescu, membru corespondent 
al Academiei, ing. Alexandru 
Boabă, ministrul industriei 
chimice, prof. dr. I. V. Nico- 
Jescti, de la Universitatea 
București, prof. dr, Nicolae 
Bărbulescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, prof. Alexăn 
dru Popescu, adjunct al mini
strului învățămîntului, și acad. 
Cristofor Simionescu, preșe
dintele filialei din Iași a Aca
demiei.

Ca semn de recunoștință și 
omagiu, a fost acordată posț- 
mortejn Diploma de membru 
de onoare al Societății mare
lui om de știință român C. D. 
Nenițoseu.

Academicianului Iile Mur- 
gulcscu i-a fost decernată Me
dalia de Aur a Societății in
ternaționale de chimie indu
striala.

Producție a studiourilor cehoslovace
Regia : JOSEF PINKAVA
Cu : ERIK PARDUS, SVATOPLUK MATYAS, VA
CLAV SARKA. JANA STEPANKOVA

Producție a studiourilor din R.P. Polonă
Regia : SYLVESTER CHECINSKI
Cu i RYSZARD FILIPSKI, EWA WISNIEWSKA, 
JANUSZ KLOSINSKI, BOGUSLAW SOCHNA- 
CKI

Producție a studiourilor spaniole, după come
dia muzicală a lui GONZALES DEL CASTILHO, 
MUNOZ ROMAN, FRANCISCO ALONSO
Cu : ROCIO DURCAL, ISABEL GARCES, AL
FREDO LANDA, CELIA GAMEZ.

...Omul de la capătul firului 
vorbea sacadat, striga de fapt 
fiecare cuvînt.

— Adresa ? Da, sigur, o cli
pă : str. Ana Ipătescu din comu
na Voluntari. Dar grăbiți.-vă, fo
cul se întinde...

Ofițerul operativ, care pină la 
lansarea apelului de inoendiu se 
arătase de un calm desăvirșit, 
comandase în secundele urmă
toare alarma și aștepta să pri
mească amănunte cu privire la 
îndeplinirea misiunii.

— Aici Pajura, sint Pajura ! 
Colentina, mă auzi ? Trec pe re
cepție.

— Pajura, sint Colentina. com
pania a trecut la indeplmirea 
misiunii. Rămîn pe recepție.

Carnetul de reporter „înregis
trează“ pină la amănunt această 
secvență, nu prima din păcate, 
și nu avea să fie nici ultima din 
noaptea de veghe petrecută la 
Grupul operativ al pompierilor 
din municipiul București. Fieca
re clipă se consuma cu înfrigu
rare in așteptarea raportului ra
diotelegrafistului. Cei doi ofițeri, 
1 ocotenen t - colonel ui Si mionesc u, 
maiorul Priseceanu impreună cu 
maistrul Diaconu. oameni de 
peste 20 de ani în linia întiia, 
a frontului de luptă împotriva 
incendiilor, calculau secundele, 
traseul ordonat companiei in mi
siune.

— Perfect. Echiparea și pleca
rea ostașilor către locul incen
diului s-a făcut sub barem.

Dincolo de sentimentul de în
grijorare (firesc pentru oricit de 
multă experiență ai avea căci de 
fiecare dată te întrebi fără să 
vrei ce pagube vor fi. nu cumva 
și victime omenești ?) maistrul 
Diaconu era satisfăcut de ope
rativitatea companiei, „amănunt“ 
care adesea asigură și îndepli
nirea cu succes a misiunii.

— Pajura, sint Colentina, fo
cul a fost localizat !

Urmăresc iscoditor privirile 
celor trei oameni. Fețele lor se 
destind treptat, de parcă ei în
săși ar fi învins in lupta cu fo
cul. Dar aici la Grupul operativ 
secundele, minutele de relaxare 
sint. numărate pe degete.

— 08. pompierii ? Foc in satul 
Mogoșești din comuna Adunații 
Copăcenl.

Parcă-i un făcut. In aceleași 
secunde un alt apel.

— Arde in strada Vitap-Bir- 
zești la Depozitul de lemne.

Către locurile indicate, in a- 
celași timp record, au pornit 4 
mașini cu ostași pompieri din 
compania Apărătorii Patriei și 
compania a 6-a. Radioteiegrafiș- 
tii raportează din mers.

— Pajura, sint Apărătorii Pa
triei ! Ne aflăm pe șoseaua 
Giurgiului și intrăm în comuna 
Adunați: Copăceni.

Urmărind pe hartă locul exact 
unde a fost declarat incendiul 
„Pajura“ indică pentru orice e- 
ventualitate amănunte în plus 
pentru parcurgerea intr-un timp 
cit mai scurt a traseului. Neli
niștea, îngrijorarea și-a pus. din 
nou amprenta pe fețele oame
nilor care veghează.

— Sint Pajura, mă auzi ? Ra
portați în momentul sosirii la 
incendiu și pe parcurs cauzele 
focului.

Curiozitatea ofițerului opera
tiv nu este, cum s-ar părea, o 
simplă deformație profesională. 
Anii de muncă, de experiență 
i-au conferit posibilitatea să bă
nuiască cauza unui incendiu. O 
țigară aruncată la intimplare. o 
butelie de aragaz montată de
fectuos. „fleacuri“ cum spun 
unii, caro au adesea urmări gra
ve, pagube materiale și chiar 
victime omenești. Si cu aseme
nea cauze s-a .întilnit aproape 
cotidian in munca sa. Dar din
colo de aceste „fleacuri“ — gra
ve neglijențe de altfel — există 
și neprevăzutul. Așadar, un mo
tiv destul de serios să se intre- 
be. să afle cit mai repede cauza 
care a provocat incendiul.

Deasupra Bucureștiului coboa
ră zorile unei noi zile. înregis
trez. aproape automat „secven
țele“ finale din această noapte 
de veghe.

— Misiunea a fost îndeplini
tă. Permiteți întoarcerea la bază.

Sint vorbe simple, rostite sim
plu, militărește. Dincolo de a- 
cesțe rinduri trebuie citit : băr
băție si eroism. Ostași cu o ex
celentă pregătire politică și pro
fesională. calități pc măsura 
tradițiilor de luptă ale pompie
rilor patriei noastre.

VASILE RANGA
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INTILNIREA PRIETENEASCĂ 

ROMANO-BULGARA 
LA NIVEL ÎNALT

La gospodăria agricolă cooperativă din Strakleva

(Urmare din pag. I)

sînt arborate drapelele de stat 
ale României și Bulgariei.

Este ora 9. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai 
delegației de partid și guver
namentale române sosesc pe 
pămîntul Bulgariei. în întîm- 
pinarea oaspeților a venit to
varășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți 
conducători de partid și de 
stat bulgari.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Todor Jivkov își 
strîng prietenește mîinile, se 
îmbrățișează.

Pe un mare panou, încadra
tă de portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, de drapelele celor două 
țări, se afla urarea.în limbile 
română și bulgară : „Bine ați 
venit scumpi frați român?1. 
’’Jnere în costume naționale 
bulgărești oferă oaspeților 
flori. O gardă de onoare, for
mată din ostași îmbrăcați în 
frumoase tunici roșii de pa
radă, prezintă onorul.

Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Bulgaria.
Tovarășii Ceaușescu și Jivkov 

trec în revistă garda de onoa
re- Apoi sînt prezentați mem
brii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria: Jivko 
Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Pencio Kubadins- 
ki, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul construcțiilor și ar

hitecturii, ing. Konstantin 
Popov, ministrul energeticii și 
al combustibilului, Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, șj alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă pe membrii delegației 
române.

Pe platoul din vecinătate, 
mii de cetățeni fac o entuzias
tă primire solilor poporului 
român. Deasupra mulțimii se 
văd portretele tovarășilor 
Ceaușescu și Jivkov. Se scan
dează cuvinte de bun venit, 
urări în cinstea prieteniei din
tre pele două popoare vecine.

în aclamațiile puternice ale 
celor prezenți, oaspeții se în-

La centrul de calcul
După convorbiri, delegația 

română, însoțită de conducă
torii de partid și de stat bul
gari, a vizitat Centrul jude
țean de calcul electronic din 
Ruse, instalat în clădirea sfa
tului popular. Boris Jecov, di
rectorul centrului, adresează 
oaspeților un călduros salut, 
exprimând bucuria colectivu
lui de a avea în mijlocul său 
pe conducătorul partidului și 
statului român vecin și prie
ten și pe ceilalți membri ai 
delegației române. în fața 
unor planșe și scheme are loc 
o expunere asupra activității 
desfășurate Ia această unitate, 
unul din primele centre jude
țene de calcul înființate în 
1965. Cei 240 de specialiști — 
programatori, matematicieni, 
ingineri, economiști — care 
lucrează în această instituție, 
contribuie la rezolvarea unor 
probleme majore legate de ac- 

dreaptă spre Ruse, port dună
rean și centru economic și 
cultural al R. P. Bulgaria. 
Dintr-o mașină deschisă, con
ducătorii celor două delegații 
de partid și guvernamentale 
răspund ovațiilor.

De-a lungul drumului împo
dobit cu drapelele celor două 
țări, cu lozinci în limbile 
bulgară și română, localnicii 
salută cu bucurie pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. în centrul orașului 
Ruse o mare mulțime de oa
meni face o însuflețită primire 
oaspeților. Se aclamă îndelung 
pentru prietenia frățească 
dintre popoarele celor două 
țări.

celerarea progresului tehnic, 
de introducere a metodelor 
moderne de conducere, plani
ficare, aprovizionare tehnico- 
materială în activitatea indus
trială, agricolă, comercială și 
de construcții. Centrul de cal
cul deservește în prezent 30 
de întreprinderi industriale și 
27 de unități agricole socia
liste.

în încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu adre
sează felicitări colectivului 
de specialiști, le urează noi 
succese în importanta lor ac
tivitate și propune ca specia
liști români și bulgari din do
meniul calculului electronic 
să efectueze un schimb de ex
periență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delega
ției române semnează apoi în 
cartea de onoare a acestei uni
tăți științifice.

Dejun în cinstea 

delegației române
Tovarășul Todor Jivkov, 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, a 
oferit vineri un dejun în cin
stea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

La dejun au participat mem
bri ai celor două delegații, 
conducători ai organelor lo
cale din orașul și județul Ru
se, alte persoane oficiale ro
mâne și bulgare.

Salutînd în numele dele
gației bulgare pe oaspeții din 
România frățească, pe mem
brii delegației de partid și 
guvernamentale, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășul Maurer, tovarășul 
Todpr Jivkov a exprimat 
convingerea că această în- 
tîlnire va marca un nou pas 
înainte în dezvoltarea relații
lor dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socia
listă România, dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român. Referin- 
du-se la convorbirile avute în 
legătură cu construirea nodu
lui hidroenergetic și la pro
blemele privind colaborarea 
bilaterală, vorbitorul a spus :

Noi am fost unanimi în a 
constata că această colaborare 
se dezvoltă cu succes și că 
totodată există posibilități ca 
ea să se dezvolte și mai mult 
în domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural, pre
cum și colaborarea dintre 
cele două partide ale noa
stre. Principalul este că 
noi sîntem animați de do
rința ca această colaborare 
să se dezvolte și mai mult în 
interesul celor două popoare 
ale noastre, în scopul nostru 
comun — construirea socia
lismului și comunismului în 
țările noastre, vecine și fră
țești.

Sîntem profund convinși — 
a spus în continuare tovară
șul Todor Jivkov — că opera 
pe care o facem acum consti
tuie o contribuție la întărirea 
în continuare a relațiilor 
noastre în lupta pentru pace 
și socialism.

în încheiere, tovarășul To
dor Jivkov a toastat pentru 
colaborarea și prietenia fră
țească dintre cele două par
tide și țări, pentru înflorirea 
continuă a poporului român, 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Cen
tral, în sănătatea secretarului 
general, tovarășul Ceaușescu, 
pentru guvernul Republicii 
Socialiste România, pentru 
președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Maurer și 
toți cei prezenți.

în toastul șău, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru primirea cordială care 
s-a făcut delegației române, 
pentru cuvintele rostite de to
varășul Todcir Jivkov la adre
sa Partidului Comunist Ro
mân, a poporului român și a 
prieteniei dintre popoarele 
noastre. Secretarul general al 

partidului a adresat în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ' și al 
guvernului, un salut călduros 
Partidului Comunist, guvernu
lui și poporului bulgar.

Discuțiile de azi — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— s-au desfășurat într-un 
spirit tovărășesc și au eviden
țiat largi posibilități pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor bune dintre noi în 
domeniul economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte 
domenii de activitate. Apre
ciem că întîlnirea de azi și 
convorbirile pe care le-am 
avut vor aduce o contribuție 
însemnată la dezvoltarea vii
toare a relațiilor de colaborare 
dintre partidele și țările noas
tre.

De altfel — a spus în 
continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — la baza acestor

La gospodăria 
agricolă cooperativă

din Straklevo
După-amiază, tovarășul

Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat vizitează, la invitația gaz
delor, gospodăria agricolă co
operativă de muncă „Al 
VlII-lea Congres al P.C.B.“ 
din comuna Straklevo. în 
piața din mijlocul comunei, 
oaspeții sînt întîmpinați cu 
ovații și urale de numeroși ce
tățeni. Tineri și tinere, îmbră
cați în frumoase costume 
populare, oferă solilor poporu
lui român pîine și sare, 
plosca cu vin, tradițională da
tină în cinstea oaspeților iu
biți.

Pe frontispiciul casei de cul
tură, între portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, e înscrisă urarea în 
limba română „Bine ați venit, 
dragi reprezentanți ai poporu
lui frate român 1“.

Președintele gospodăriei, 
Zlati Mițov, salută cu căldură 
pe oaspeți, subliniază semni
ficația acestei vizite priete
nești, apoi expune, în fața 
oaspeților, principalele preo
cupări și rezultate ale aces
tei mari unități agricole. în a- 
ceastă gospodărie, cu o supra
față de 9 000 ha și cu un co
lectiv de peste 1 700 membri, 
declarată unitate model, se 
experimentează și se aplică 
din 1968 sisteme de conduce
re și planificare a producției 
agricole pe baza metodelor e- 
laborate în colaborare cu Cen
trul județean de calcul econo
mic—Ruse și cu institute spe
cializate centrale. Sînt înfăți
șate rezultatele obținute în 
producția de cereale, plante 
tehnice și legume, precum și 
în sectorul zootehnic. Se men
ționează că, datorită aplicării 
metodelor științifice în condu
cerea procesului de producție, 
se obțin recolte mari și o efi
ciență sporită în creșterea a- 
nimalelor, urmărindu-se redu- 

relații stau vechi tradiții, stă 
comunitatea de interese în 
construcția socialismului, în 
înfăptuirea unei politici de 
pace în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume, în realizarea 
unei colaborări trainice între 
țările socialiste, în întărirea 
mișcării comuniste și muncito
rești. Deci, pe această bază, 
există toate condițiile ca rela
țiile dintre partidele și popoa
rele noastre să cunoască o în
florire tot mai puternică. Nai 
sîntem convinși că se va rea
liza aceasta.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat 
pentru dezvoltarea și întări
rea prieteniei dintre partidele 
și popoarele noastre, pentru 
prosperitatea poporului bul
gar, pentru Partidul Comunist 
Bulgar și guvernul Republicii 
Populare Bulgaria, în sănăta
tea primului secretar și pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, tovarășul Todor Jivkov, 
în sănătatea tovarășului Jiv
ko Jivkov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, în 
sănătatea celor prezenți la de
jun.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

cerea volumului de muncă și 
a prețului de cost pe unitatea 
de produs.

Se vizitează apoi punctul de 
dispecerat de unde se urmă
rește și se coordonează acti
vitatea întregii gospodării pe 
baza unui sistem informațio
nal și prin radio și telefon. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează despre consumuri
le specifice de furaje, numă
rul ovinelor crescute în gospo
dărie, veniturile realizate de 
cooperatori, despre modalități
le de înregistrare și transmi
tere a informațiilor la nivelul 
unităților productive. în cursul 
discuției, tovarășul Todor Jiv
kov dă o serie de lămuriri oas
peților, subliniind, între altele, 
preocupările partidului și gu
vernului bulgar pentru experi
mentarea și extinderea acestor 
sisteme moderne de conduce
re și planificare în agricultu
ră, în vederea dezvoltării com
plexelor agro-industriale.

Se vizitează construcțiile 
sectorului de creștere și îngră- 
șare a oilor, unde se preconi
zează folosirea unor metode 
moderne de furajare și între
ținere. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează des
pre activitatea desfășurată 
pentru ameliorarea raselor, 
sistemul de mecanizare a 
muncii și asigurarea furajelor.

în semn de înaltă prețuire 
față de solii poporului român, 
cooperatorii oferă daruri oas
peților.

La despărțire, locuitorii co
munei aclamă îndelung pentru 
prietenia româno-bulgară.

Seara, la înapoierea în ora
șul Ruse, cetățenii salută cu 
căldură, cu sentimente prie
tenești, delegația de partid și 
guvernamentală română con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

De la trimișii speciali Ager- 
pres.

a Uzina mecanică 
Muscel a intrat în 
tradiție ca un exem
plar din fiecare 
produs nou să-și o- 
cupe locul cuvenit

în expoziția realizărilor întreprin
derii. Și tot tradiția cere ca ex
ponatele să fie amplasate în vitri
ne într-o anumită ordine astfel 
încît vizitatorul să aibă o imagi
ne clară a evoluției produselor. 
Există totuși și două excepții: la 
intrare se află expus un auto
turism de teren •— primul de a- 
cest fel realizat aici și alături de 
el un butuc și un ciocan de lemn 
— „utilajul" cu care în 1957 s-au 
prelucrat aripile acestui vehicol 
ce după un maraton rutier de 
947 000 km a revenit în fabrică 
ca exponat „de muzeu".

De ce butuc și ciocan de 
lemn ? Pentru că pînă atunci oa
menii de aici „fabricaseră“ lacăte 
și alte asemenea mărunțișuri. Ie
șirea „în lume“ la cîțiva kilometri, 
prin împrejurimi, a acestor pro
duse se făcea dintr-un atelier în 
care circa 200 de muncitori lu
crau cu unelte vechi și demodate. 
Creșterea numerică a salariaților 
ca și experiența de fiecare zi au 
adăugat listei noi produse cum ar 
fi utilaje pentru industria textilă, 
aparate de stropit pentru agricul

ARO-MARCA 
UNUI AUTO
TURISM DE 
PRESTIGIU

tură și piese de schimb auto. 
Realizarea acestora din urmă 
marchează de fapt momentul tre
cerii de la producția cu caracter 
meșteșugăresc la cea cu caracter 
uzinal.

Fiecare pas înainte, ritmul tot 
mai rapid al evoluției tehnice ca 
și perspectivele de dezvoltare ale 
uzinei cereau și muncitori cu o 
calificare superioară. Este meri
tul micului colectiv de a fi se
sizat la. timp ^această necesitate 
ce a impus crearea unei școli pro
fesionale, (devenită azi grup șco
lar) o adevărată pepinieră ce 
pregătește anual circa 200 de ca
dre. Refacem această întreagă 
perioadă cu unul din veteranii 
întreprinderii, tehnicianul Ion 
Dejan, secretarul celei dinții or
ganizații U.T.C. din uzină : „ln- 
tr-o singură hală, un fel de ate
lier, se făcea totul. Cînd am tur
nat primele blocuri de motor și 
carcase pentru cutii de viteză 
ne-am dat seama că putem face 
mai mult. Am calificat la locul 
de muncă peste 50 de muncitori. 
Pe unii i-am convins să meargă 
la facultate și acum sînt creatorii 
primului. autoturism in întregime 
de concepție românească".

Ne-am continuat vizita în uzină 
însoțiți de inginerul Gheorghe 
Albu, actualul secretar al comite
tului U.T.C. Venit de doi ani, di
rect de pe băncile politehnicii 
bucureștene, cunoaște uzina și 
oamenii de parcă ar fi fost mar
torul tuturor prefacerilor, succese
lor și evident al numeroaselor 
greutăți întîmpinate în delicatul 
proces al perfecționării. Căci așa 
cum ne spunea ing. Ion Zmadea, 
șeful serviciului producție, a 
crede că totul s-a realizat așa 
cum și cînd au dorit cei de aici 
ar fi o greșeală. Greutatea a 
constat în faptul că fiecare nou 
produs trebuia să se situeze la 
nivelul existent în acel moment 
pe piața mondială. Numai așa a 
fost posibil ca anul 1965 să mar
cheze ieșirea dincolo de granițele 
țării a autoturismului de teren. 
Țări în care se exporta : doar 
una singură pe atunci.

Au trecut anii. Ce reprezintă . 
astăzi ARO ? Marca unor auto
turisme de teren ce străbat cele 
mai accidentate forme de relief 
din 35 de țări ale lumii situate 
în zone geografice cu factori cli
matici din cei mai diferiți. înain
te ca M-461 produsul atît de 
apreciat să escaladeze povîrnișu- 

rile din Cuba sau nisipurile 
nesfîrșite ale Irakului, colectivul 
de aici, a cărui medie de vîrstă 
este de 27 de ani, a trebuit să 
cîștige de loc ușoara bătălie a 
tropicalizării.

Dacă în 1964 cînd a început 
producția tipului M-461 acesta 
urca pante de 32 de grade, cu 
trei ani mai tîrziu, o firmă cu 
experiență din S.U.A. producea 
tipul „Scout" ce nu se încume
ta să înfrunte înclinări mai mari 
de 28 de grade. Nu este unica 
performanță de prestigiu a auto
turismelor ARO. Față de „Land 
Rover“ și „Scout“ autoturismele 
de la Cîmpulung Muscel au un 
consum de combustibil mai mic 
cu unu respectiv doi litri la suta 
de kilometri.

Am văzut la uzina muscelea- 
nă, pe un panou imens, decupări 
din presa străină a cărei aprecieri 
elogioase la adresa mașinii consti
tuie un adevărat certificat de 
calitate. De curînd, la „Raliul 
pădurilor“ de Ia Aywaille — 
Belgia, ARO M-461 concurând cu 
59 de echipaje ale producătorilor 
de renume în industria construc
toare de autoturisme din lume, 
s-a clasat la categoria peste 2 000 
cmc. pe primul loc. Magazine, 
săptămânale i-au dedicat pagini 
întregi în culori, iar „Sport

Moteur“ din iunie, într-o ediție 
specială îl prezintă cu prilejul 
răsunătorului succes obținut la 
„Raliul mlaștinilor" desfășurat tot 
în Belgia.

Dar, așa cum se întâmplă pre
tutindeni unde noul de azi este 
mîine considerat perimat, munci
torii, inginerii și tehnicienii din 
uzină și-au văzut realizat un vis 
ceva mai vechi: proiectarea și 
construirea unui turism de con
cepție românească. Curînd va fi 
lansat în producție de serie 
ARO-240 unul din cele 4 noi ti
puri aflate în pregătire. Dintre 
ele, ARO-244 cel mai nou vlăstar 
al Uzinei mecanice Muscel a 
stîmit admirația vizitatorilor Ex
poziției Realizărilor Economiei 
Naționale, ediția 1969. Avînd 
confort de limuzină, autoturismul 
cu 4 uși și caroserie metalică se 
distinge prin caracteristicile sale 
funcționale. Cum a luat naștere 
acest model de caroserie am aflat 
chiar de la cel ce a creat-o, ingi
nerul Iulian Gheorghiu a cărui 
vîrstă, coincidență, este egală cu 
a uzinei — 26 de ani.

„Student fiind, în practica din 
anul IV desenam limuzine ■— o 
veche pasiune. Printre zecile de 
schițe, cîteva au fost apreciate de 
colectivul de aici și după absol
vire, deși sînt din Cernavodă am 
cerut să fiu repartizat la Cîmpu
lung Muscel. Am continuat ceea 
ce începusem cu un an în urmă. 
Voiam să concep o caroserie mo
dernă pentru o mașină cu confort 
sporit“. Lucru pe care l-a și 
realizat. Fotoliile rabatabile, spa
țiul mare pentru bagaj, comple
tate de puterea mare a motorului 
ca și de consumul de combustibil, 
mai mic decît al altor produse 
similare din lume, fac din 
ARO-244 un autoturism cu per
formanțe competitive pe plan 
mondial. Motiv pentru care la în
treprinderea exportatoare — 
Autotractor București au sosit ce
reri de expunere la salonul in
ternațional al automobilului ce se 
va deschide anul viitor la 
Bruxelles.

Intrînd în hala imensă a sec
ției de caroserii, acolo unde pre
sele gigant modelează tabla, am 
avut imaginea pregnantă a dru
mului pe care acest colectiv l-a 
parcurs de la butucul și ciocanul 
de lemn pînă azi. Drumul unei 
uimitoare, spectaculoase chiar, 
geneze industriale.

IOAN VOICU

Multe din frazele cu care te 
intimpină locuitorii din Dom
nești — sat clădit în urmă cu 
cîteva secole într-un cuib de 
muscele de pe apa Riului Doam
nei — încep cu aceste cuvinte : 
..noi, domneștenii“. Noi — și nu 
altfel, fiindcă, așa cum aveam 
să înțeleg și eu în cele cîteva 
zile in care m-am confundat cu 
viața acestei așezări, spiritul de 
colectivitate, hărnicia, demnita
tea și buna cuviință pomenite 
adeseori în vechile documente 
care atestă obîrșia statornică a 
domneștenilor, încă de pe vre
mea domnilor Basarabi, au fost 
trăsături permanente ale unei 
psihologii deosebite de cea a 
locuitorilor din satele de prin- 
prejur.

DINAMICA ANOTIMPURILOR
Păstori și țapinari de cind îi 

consemnează istoria — aspirații
le orgolioase ale domneștenilor 
către cultură, favorizate și de 
implicațiile pe care le oferea 
activitatea comercială a negus
torilor brașoveni care poposeau 
aici — la jumătatea drumului 
dintre Cîmpulung și Curtea de 
Argeș sau Pitești — s-au dove
dit Ja fi multiple : încă din pri
ma jumătate a secolului XIX 
se înființează scoli, mai întîi pe 
lingă cele două biserici ale co
munei, apoi independente, care 
au creat o tradiție solidă conti
nuată pînă astăzi. Astfel, prin 
participarea întregii suflări a 
satului — reală temeinicie a tu

turor acțiunilor care, și acum, 
mai ales acum, le înfăptuiesc 
domneștenii în virtutea unui act 
de lege nescris, incuviinlat cu 
patos de toate generațiile — se 
întemeiază aici un dispensar, o 
bibliotecă comunală (luaseră 
deja ființă în Domnești socie
tăți culturale datorită unor în
vățători — neobosiți animatori), 
o școală cu cinci săli de clasă 
(1903) la deschiderea căreia par
ticipă însuși ministrul Spiru Ha- 
ret, mai apoi o baie populară, 
bănci și cooperative etc. Dar 
marile și modernele construcții 

. civice care aveau să dea Dom- 
neștiului o înfățișare urbană 
prin sistematizările curente și 
așezarea lui pe făgașul unor 
ample perspective nu prea în
depărtate, au fost cele înfăptui
te în anii de democrație popu
lară. Un liceu încăpător, un mare 
complex comercial tip „urban“, 
extinderea și modernizarea spi
talului rural (datorită mai ales 
medicului primar, T. Papahagi, 
care printr-o neobosită străda
nie a reușit în cei 24 de ani de 
muncă întreprinsă în această u- 
nitate, să pună bazele celui mai 
modern spital din mediul rural 
in țara noastră) — o grădiniță 
nouă, un ocol silvic, o școală 
de tractoriști, o secție de indus
trializare a lemnului, o teraco- 
tăne și o varniță în cadrul 
C.A.P.-ului, asfaltarea principa
lelor drumuri din comună etc 
— toate realizate prin contribu
ția bănească și cu efortul fizic 
al tuturor locuitorilor — sînt 
liniile radiale ale unui proces 

specific și firesc în evoluția a- 
cestel comune.

Așa se face că satul patriarhal 
pe care l-am descoperit într-o 
fotografie dintr-un album edi
tat de prof. univ. Petre lones- 
cu-Mușcel. originar din Dom
nești, în care apare imaginea 
unor ulițe strîmbe, înnoroiate, 
cu sălcii stufoase și case covîr- 
șite de scurgerea anilor, satul 
acela cuibărit intre munți, și ai 
cărui locuitori nu cunoșteau de
ci t aouă meserii : oieritul și 
prelucrarea rudimentară a lem- 

„NOI, DOMNEȘTENII... “
nuluî coborît pe Rîul Negru 
(Riul Doamnei) acum dezvăluie 
sociologilor, care ar putea poposi 
aici, caracteristicile unei dina
mice urbanizări. 75 la sută din 
caseie gospodarilor sînt con
strucții noi și ochiul noului ve
nit aici se obișnuiește repede cu 
imaginea elegantelor vile cu 
un etaj pe care cooperatorii și 
le-au ridicat în ultima vreme.

Faptul că în conducerea tre
burilor obștești ale comunei au 
fost promovate numai elemente 
tinere, nu este cu totul întim- 
plător. Primarul — Petre A- 
vrămescu, secretarul consiliului 
popular — Gh. Tecău, secreta
rul Comitetului U.T.C. comunal 

Vasile Micuț, inginerul șef al 
C.A.P.-ului — Ion Gulie, direc
torul liceului — Ion Bicheru, 
directorul căminului cultural — 
Gheorghe Boșcănici. redactorul 
stației de radioficare comunală 
-- Ion Hiru, ori dirijorul cele
brului cor de 200 de membri 
(cor de cîteva ori laureat la fi
nalele concursurilor formațiilor 
artistice de amatori) — Marian 
Mecu etc — sînt cu toții tineri 
care nu depășesc vîrstă de 33 de 
ani. In acest sens primarul co

munei Petre Avrămescu îmi o- 
feră cîteva amănunte :

— Anul trecut, prin construi
rea a 1800 m.p. trotuar, amena
jarea de spații verzi, îndiguiri, 
taluzări de maluri, plantări de 
pomi etc., comuna noastră și-a 
realizat planul cu 200 la sută în 
cadrul întrecerii pe județ lansa
te de noi. Să știți că nici o ac
tivitate nu se pornește fără ca 
întreaga obște să nu participe. 
Anul acesta vom deschide alte 
șantiere comunale : mai întii 
construcția unei case de cul
tură. proiect în valoare de 
1 200 000 lei, un șantier al tine
retului (ștrand și stadion, lu
crări începute de anul trecut) 

continuarea asfaltării străzilor 
etc. Un prețios ajutor în sti
mularea oamenilor ni-1 oferă in
telectualii satului. Din totdeau
na ei au fost aceia care și-au a- 
sumat aici, în Domnești, răs
punderea de a mobiliza pe toa
tă lumea să se angajeze în mun
cile obștești — determinante 
pentru evoluția noastră. Lor le 
datorăm faptul că, de cîțiva 
ani, sîntem una din comunele 
fruntașe pe județ în mai mul
te sectoare.

Intr-adevăr, cu cîteva excep

ții, cele 36 cadre didactice — 
mai toate tinere — sînt din Dom
nești. Așa cum în secolul tre
cut învățătorii Bucur Andreiaș, 
N. Domnescu ori N. Hănescu, 
Ion Stăncioi și Luca Paul (pe la 
începutul secolului nostru) s-au 
întors in Domnești închinîndu-și 
viețile ridicării satului lor, a- 
cum numeroase cadre tinere, 
absolvenți ai diverselor insti
tute și facultăți din Pitești și 
București, s-au înscris cu aceeași 
dragoste pe linia unei tradiții de 
educație culturală și cetățeneas
că. L-am văzut astfel pe prof. 
Marian Mecu conducînd cu rară 
pasiune corul vechi de 80 de ani 
care a dus faima satului pină 

peste hotare, dar punind și te
melia unei noi direcții culturale: 
înființarea unei orchestre de es
tradă compusă din școlarii mici 
de la 7—14 ani, cărora le predă 
un curs de vioară, cu progrese 
uimitoare.

— Comuna noastră va da naș
tere probabil unui mic orășel, 
ne spune profesorul-dirijor. Ne 
pregătim să iritîmpinăm viitorul 
așa cum se cuvine. Am preluat 
bagheta de prestigiu a dirijoru
lui Alfons Popescu — și vreau 
să fiu demn de ea.

Ceea ce cuvîntul știe că nu 
riscă să numească este bună
starea, consecință directă a inte
ligenței și hărniciei locuitorilor 
domneșteni. Dorind să-mi între
gească tabloul de ansamblu al 
marilor realizări obținute de 
obște, ing. agronom Ion Agro- 
șanu, șef al fermei pomicole a 
cooperativei de producție. îmi 
explică :

— Anul acesta noi am lansat 
o întrecere la toate sectoarele 
adresată tuturor C.A.P.-urilor 
din județ. Ne-am bazat mai în
tii de toate pe gradul de cointe
resare al cooperatorilor noștri și 
pe rezultatele obținute in anii 
trecuți. Bunăoară in 1969 am 

luat premiul I pe județ la pomi
cultură și premiul II la creșterea 
oilor — sectoarele de bază ale 
C.A.P.-ului nostru.
„EROISMUL“ DE FIECARE ZI

Despre comuna Domnești, a- 
dică despre oamenii și faptele 
lor, aș fi tentat să scriu pagini 
întregi. Dar ceea ce iese în evi
dență în afara gradului de bună
stare pe care l-au atins dom
neștenii — ceea ce este demn 
de relevat — este și înalta lor 
responsabilitate pentru valorile 
pe care le-au atins și pe care le 
vor atinge de-a lungul activității 
lor. Am o mulțime de exemple 
notate care revelează _ faptul că 
domneștenii sînt conștiințe anga
jate în sensul aceleeași cauze 
comune : munca ridicată la va
lențele unei înțelegeri supreme 
a nevoilor colective care impli
că răspunderi din partea fiecă
ruia. Am ales doar.Ain singur 
exemplu, un fapt aparent banal, 
dar în care se ascund virtuți e- 
roice : în iunie, anul trecut, un 
cîrd de 600 de cirlani, păscut 
prin hîrtoapele bune de ciobănie 
ale muntelui Drăghina, a fost 
surprins de o furtună violentă 
cu ninsori și avalanșe de zăpadă 
care au împins și izolat turma 
pe o vale rea. Ciobanii singuri, 
fără alimente și adăpost, au fost 
puși în imposibilitatea de a mai 
comunica cu stîna. A trebuit să 
se ia o hotărire : Ion Mitu să 

rămînă cu turma, iar bătrînul 
Nicolae Pavel și cu puștiul de 
numai 16 ani, Tucă Luca, să 
plece să anunțe satul. Dar vis
colul care nu mai contenea, i-a 
rătăcit unul de celălalt. Bătrî
nul Pavel Nicolae a sfîrșit pe 
undeva prin cotloanele sălbatice 
ale muntelui. Tinărul Tucă ră
mas singur și-a dat drumul pe 
o rîpă și luptînd dramatic cu 
viscolul turbat, a descoperit un 
drum forestier, unde a întîlnit o 
mașină cu care a intrat în sat, 
dind alarma. După patru zile de 
căutare sub vifornița dezvăluită, 
pe ciobanul Ion Mitu l-au găsit 
sub un copac cu cîinii și turma 
alături, aproape înghețați.

— La multe rele este supus 
omul, mi-a spus Ion Mitu, dar 
el nu trebuie să se scîrbească 
de viață. Te-ai născut ? — ești 
dator să și trăiești, dar nu nu
mai pentru tine. Acolo singur, 
în munte, am dus dorul de-ai 
mei, de rude, de vecini, de 
prieteni...

Vorbele acestea rezumă în
tr-un fel sensul acelui spirit de 
colectivitate și de răspundere de 
care vorbeam la început. „Noi, 
domneștenii...“ sînt un început 
de istorie, dar mai ales prezen
tul ei palpabil“. „Noi, domneș
tenii...“ sînt cuvintele pe care le 
întilnești tot mai des în rostirea 
localnicilor, adică sînt cuvinte 
care garantează viitorul lor. Al 
obștii.

GH. ISTRATE
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Nit numai pentru că sinteni un ziar de tineret Și pentru ti
neret am vrea să începem dialogul nostru despre cîteva pro- 
i.leme ale producțci noastre cinematografice cu discutarea 
condiției tînărultii regizor. Motivul în plus, determinant, am 
zice, al acestei priorități stă în convingerea — împărtășită 
de un număr din ce in ce mai mare de observatori ai proble- ” ■' *---*-| reviriment

și de locul și rolul, de 
„sarcini de lucru" au

al acestei
„„ un număr o... __
melor cinematografiei noastre — că mult așteptatul 
al filmului .....
utilizarea tinerilor cineaști. Așadar, 
aceștia ?

românesc este condiționat
ce

C. LEU : Arii citit una din în
trebările dv. și nu înțeleg de 
ce punem in ghilimele („de 
lucru" — n,n.) un cuvint deo
sebit de onorabil. Este vorba, 
într-adevăr, de niște sarcini de 
lucru importante în realizarea 
unui film. Conform calificării, 
ei sint angajați ca regizori — 
asistenți și regizori — secunzi.

REP. : Cum i-îțiva dintre ab
solvenții din ultimii ani — Ga
brea. Pita. Creangă, Bokor, 
Veroiu, Mărgineanu ș.a. — au 
făcut excelente filme de di
plomă nu este cazul să li se în
credințeze sarcini profesionale 
majore ’

C. LEU : Eu aș lărgi lista cu 
numele lui Costin Azimioară, 
G. Vaeni, Ada Pistiner, An
drei Băleanu. Niculae Opri- 
țesvu. Timotei Ursu, Mircea 
Moldovan, Ion Stanciu și, chiar 
lărgind-o, cred că și mie tot 
îmi scapă cîteva nume de ta
lent. Ideea <le „sarcină profe
sională majoră" este una pentru 
noi toți : aceea de a face filme 
românești bune.

REP. : Și per.tru aceasta — 
ca să rămîncm în tema discu
ției noastre...

C. LEU 
riilor generale ale 
noastre cred că este 
rie pentru formarea 
artistice. Un film este

regizor mai cu experien- 
„Prea 

război atît de
un
Ia filmul său artistic 

pentru un
de 
ță 
mic .
mare" și v-aș sugera să-l între
bați pe el personal în ce mă
sură l-a împiedicat aceasta și 
dacă l-a împiedicat. în orice caz, 
din punctul de vedere al produ
cătorului care investește în- 

’tr-un film banii statului, cred 
că este justificată orice măsură 
care dă o garanție artistică in 
plus. Supe: ficial poate fi numai 
tratamentul care s-ar aplica

faptul că, dorind să experimen
tez așa ceva, ani trăit o dezamă
gire. S-a intîmplat ca un tînăr 
regizor să propună ecranizarea 
cărții unui scriitor de prestigiu. 
Intrucit carțea putea constitui o 
bază de pornire, i s-a cerut 
asemenea 
constind in 
organizării 
literare. în 
cepții insă, _ _ .
sînt ntai utile insistențele scrii
torului. S-a rezistat cerîndu-i-se 
cu obstinație concepția regizora
lă pentru că aceasta era singu
ra care putea să convingă de ce 
i se acordă lui realizarea filmu
lui. Nu a adus așa ceva, in 
schimb s-a străduit să obțină 
ceea ce voia, prin intervenții...

REP. ; Nu credeți că, pe baza 
scenariilor aprobate de studiou, 
ar fi necesară practicarea con
cursurilor în care toți regizorii 
din țară să-și poată prezenta 
„oferta artistică" ?

C. LEU : După părerea mea, 
concursul, sau cum îl vom numi,

o 
„ofertă regizorală", 
concepția sa asupra 
în film a materiei 
locul acestei con- 
tinărul a crezut că

Iilor jocului de către studio este 
obligatorie.

C. LEU : Bineînțeles ! In pri
mul rind de a da concepției ar- — 
tistice prioritate față de crite- 
riile de deviz și de timp și, in 
al doilea rind, ca studioul să 
producă, in mod rapid și în nu-ț^ 
măr suficient, scenariile pe care 
să le ofere regizorilor.

REP. : Profesionalizarea urzii ® 
număr mare de- tineri în scrii-^ 
tura filmului n-ar fi o soluție 
pentru o mai mare rentabilizare^ 
a filmului ? ™

C. LEU : Nu numai „pentru o 
mai mare rentabilizare a filmu- _ 
lui" ci pentru tot ceea ce® 
decurge din ideea de producție 
de film.

REP. : Preconizați vreo so-® 
luție ?

C. LEU : Cultivarea calități
lor de scenarist in învățămintul^k 
superior, chiar dacă apare ca o^^ 
soluție mecanică, prezintă mă
car șanse de a lega încă de pe 
băncile facultății cupluri regi
zori — scenariști, atit de consa-

CE SARCINI LI SE ÎNCRE

VIRTUȚILE KLECKI - VOICU

RECONFIRMATE ALE

.respectarea crite- 
societății 
obligaio- 
cadrelor 
o între

prindere : cu buget propriu, cu 
sarcini de producție. Spune- 
ți-mi, vă rog, un caz în care 
absolventul genial al 
moții de la Politehnică este 
partizat de pe 
tații iu funcția 
întreprindere 
de la una dintre facultățile de 
constiucții în cea de 
unui grup de șantiere?

REP. : .Asta e o altă 
tiune. cu atît mai mult 
criteriile ca și profesiile 
cu totul diferite.

C. LEU : Ei bine, în cinema
tografie se trece peste aceasta : 
Radu Gabrea termină al doi
lea film, Șerban Creangă 
este, de asemenea, la al doi
lea film, iVIircea Moldovan a 
început turnările la un film, 
Costin Azimioară la altul. Cău
tăm posibilitatea de a încre
dința și celorlalți filme : sau, in 
orice caz, ii stimulăm să o 
caute ei prin oferte serioase. 
Aici e vorba de o selecție artis
tică ce se realizează cu fiecare 
generație. Pe de altă parte ca
pacitatea de producție a stu
diourilor noastre e limitată și 
nu ne putem permite ca. numai 
de dragul spectaculosului din- 
tr-un titlu de reportaj să re
nunțăm la experiența regizorilor 
mai vîrstnici. Politica producă
torului este cu adevărat inteli
gentă numai atunci cînd el știe 
să selecționeze ceea ce are mai 
valoros fiecare 
creatori de film, 
ducătorului este cu 
cidă atunci cînd el 
tuțile artistice ale 
nerații de creatori.

REP. : Regret 
discuția cu o 
uzată dar nu e 
ră ca trei tineri 
trei scheciuri ?

C. LEU : într-adevăr ! 
pricina aceasta nici noi 
le-am mai dat o asemenea 
sarcină. Vreau să precizez insă 
că era minoră și datorită fap
tului că scenariile prezentate 
de ei aveau o miză prea mică. 
Dacă scenariile, chiar de scurt 
metraj ar fi reflectat vreo 
idee majoră a societății noastre, 
atunci și sarcina lor ar fi fost 
majoră, iar noi 
renunțat să le-o

REP. : Sau nu e 
superficial, ca să 
altfel, ea regizorul 
de montaj — i-au 
Gabrea — să fie întrerupt de Ia 
filmări — cîte erau ele nece
sare — deoarece regizorul „ob
servator“ a cerut 
ideii inițiale ?

C. LEU : Cred că 
și* informat pentru 
de montaj, pe care 
în prezent, 
avut nici 
supervizor.

DINȚEAZĂ TINE
RILOR REGIZORI?

VJOÀKA

CAJTM
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este de o transparență, de

caz în
unei pro

re* 
băncile lacul* 
de director de 

industrială sau
șef al

ches- 
cu cit 

sînt

gnerație de 
Politica pro- 
adevărat lu- 
respcctă vir- 
fiecărei ge-

am pornitcă
expresie deja 

o sarcină mino- 
regizori să facă

Din 
nu

nu am fi 
încredințăm, 

un tratament 
hu spunem 

unui film 
numit pe

schimbarea

sînteți gre- 
că la filmul 

îl termină, 
Radu Gabrea nu a 

coordonator sau 
ajutat

Convorbire cu CORNELIU LEU,
director adjunct al Centrului național al cinematografiei

unui film, fără a avea garan
ția reușitei lui. După părerea 
mea „Prea mic pentru un răz
boi atit de mare" a ieșit un film 
bun și aceasta este esențialul in 
judecata publicului.

REP. : Din experiența cine
matografiei noastre avem prea 
multe elemente ca să afirmăm 
că garanția reușitei nu șade în 
vîrstă regizorului sau în numă
rul de filme semnate. Dar să 
mergem mai departe. Nu este 
cazul ca filmele de diplomă — 
evident, prin selecție — să in
tre pe piață ?

C. LEU : Aveți perfectă drep
tate. In luna octombrie, o dată 
cu deschiderea noii stagiuni a 
Cinematecii, vom ține seama du 
această propunere. La sugestia 
dv. mi-aș permite și eu o su
gestie : să vă gindiți pînă a- 
tunci la un sistem de sondaj de 
presă in rindul spectatorilor 
acestor filme, tocmai pentru a 
veni cit mai substanțial în aju
torul tinerilor regizori.

REP. : O bună parte dintre 
aceste filme au fost deja pre
zentate — și cu succes ! — la 
Ateneul tineretului în ședința 
inaugurală a studioului expe
rimental , »«’.»
intenția 
sprijinirea

C. LEU : 
gur !...

REP ; Tn
C. LEU : 

discuție pe 
conducerea 
a da acum

REP. : Studiourile 
mează părerea despre 
tatea profesională . ........ .
atît pe baza rezultatelor din in
stitut cît și — mai ales I a veri
ficării lor în procesul de pro
ducție. Vă gindiți să promovați 
și alte criterii ?

C. LEU : întrebarea îmi oferă 
posibilitatea să-mi exprim niște 
gînduri personale care, dacă 
vor merita să fie luate în con
siderație. vor putea fi puse in 
practică în 
care se 
rificării 
nărului 
care il 
seori, din dorința acerbă și jus
tificată de a face un film, de a 
face cu orice preț un film, regi
zorii noștri se leagă de orice fel 
de scenariu chiar dacă acesta 
cuprinde cu evidență premisele 
unui lucru slab. Un al doilea 
criteriu ar fi mai strict profe
sional : acela de a-i da posibili
tatea să-ți ofere concepții regi
zorale Ia unele scenarii pregă
tite de studio. Nu ascund însă

este un lucru absolut necesar. 
Numai ața s-ar putea ajunge Ia 
cele mai bune soluții. Excep- 
tînd scenariile scrise pentru sau 
de un anumit regizor, care tre
buie respectate ca atare, la 
celelalte scenarii ar trebui să 
se ceară — acordîndu-se un a- 
nuniit timp de meditație și ela
borare — oferte regizorale in 
funcție de aceste criterii ; 1) 
concepția regizorală — punctul 
de vedere artistic concret asu
pra modului de realizare a fil
mului ; 2) distribuția, concep
ția asupra personajelor ; 3) de
vizul estimativ în care regizorul 
consideră că se poate încadra 
pentru realizarea filmului î 4) 
calendarizarea turnărilor și a 
celorlalte operații pînă la co
pia standard.

REP. : Este probabil că aceste 
criterii au avantajele lor. De
sigur însă că respectarea regn-

(Urmare din pag. I)

„Victor Iliu“. Stă în
Centrului național... 

i acestui studio ?
Sprijinirea, desi-

ce fel ?
Nu am avut încă o 
această temă cu 
studioului, pentru 
soluții concrete.

își for- 
capaci- 

a tinerilor

viitor. L'n criteriu 
impune este acela al ve- 
gustului artistic al ti- 
regizor prin scenariile 
pasionează. De ce ? De-

— Fără îndoială. De aceea am 
și spus că sint vag generale. Și 
am avut în special in vedere 
doar ceea ce ține de individuali
tatea fiecărui membru al colec
tivului. Pentru că și în acțiunile 
cu toată clasa pornesc de la cu
noașterea individuală a fiecărui 
elev, iar această cunoaștere îmi 
este indispensabilă in influen
țarea și modelarea fiecărei perso
nalități. De aici se poate deduce 
ușor că obiectivul prim de apli
cat, de îndată ce voi fi în pose
sia catalogului clasei ce-mi va fi 
repartizată, va 
elevilor.

fi cunoașterea

acțiuni cu in- 
cum pot izvorî

— Ce numiți 
treaga clasă și 
ele din cunoașterea particulari
tăților individuale ? Mai exact, 
cum pot interesa colectivul, in 
întregul său, de vreme ce le-ați 
depistat în sfera de preocupări 
ale unui singur elev ?

— Ca să trecem granițele ge
neralului. am să mă servesc de 
un exemplu cu precizarea că în
vățămintele pe care mi le-a fur
nizat le-am verificat în ani de 
practică. Este știut că viitoarea 
carieră profesională îi interesea
ză pe toti elevii, chiar dacă fie
care în parte visează la altă pro
fesie. Nu este deloc devreme să 
începi munca în această direcție 
din clasa a IX-a. Acum mi se 
pare foarte important insă să 
pui accentul pe condițiile ce ur
mează să le îndeplinească pentru 
ca încadrarea lor socială și pro
fesională să se înfăptuiască ca 
un proces firesc. In acest sens, 
activitatea educativă trebuie să 
aibă ca rezultat cultivarea inte
resului, respectului, dragostei 
față de muncă — in paralel cu 
formarea unor deprinderi prac
tice. In clasa a IX-a e posibil să 
realizăm acest lucru : mergem 
împreună la muncă patriotică,

Alegerea pieselor din con-

• certul „Madrigalului“ a res
pectat orientările muzicale- 
principale ce definesc în ge-

• neral activitatea artistică a 
formației, materializîndu-se

mondial. Sau ar da o dimensiu- consecință prin grupaje „a
ne în plus studiului celor care^ .. . , .apoi vor cultiva filme de autor.® cappella , reprezentative pen-

REP. : Avind de-a face și cu tru momentul clasic al polifo- 
o industrie îl invit pe scriitorul _ jei j j tru vaiorile 
Cornehu Leu sa intram in „par-® s H
tidele de contabilitate" ale fii- tradiționale și contemporane
melor. De ce, cu foarte rari ex- a)e creatiei corale românești,
cepții, e greoi ritmul de pro- A „ , , .
ciucție al filmelor noastre ? Har relevanta frumusețe a

C. LEU : Pasionanta problemă programului s-a transmis să- 
a tinerilor m-a făcut să vorbesc^ .. , , x , • <prea mult pentru un singur in-W^ adevărata sa intensitate 
terviu. Cum mai ani doar cîteva datorită calităților interpreta- 
ore pînă la plecarea avionului» . (d dreptu] fascinante 
spre Pesaro, unde are loc un \ v 1
festival al filmului care reunește ca eficiență emoțională) ce
producțiile unor tineri regizori, stabilesc profilul artistic
va promit să răspund la aceste» 
probleme imediat după reveni- V formației, 
rea în țară. Ascultînd „Madrigalul“,

REP. : Vă mulțumim. ^stractul contur al noțiunii de
„perfecțiune“, dispare. TotulV. TIMIȘANU

vizităm unități productive, ne 
intilnim cu diverși oameni ai 
muncii. Recunoașteți că este o 
direcție care vizează întregul co
lectiv. Firește însă că interesele 
individuale sînt mai restrinse. 
Adolescentul x știe că vrea să 
devină inginer constructor, să 
spunem. Dar și alții tot spre in
ginerie sint gata să se îndrepte. 
Cu tot grupul ne interesăm de 
producție, creativitate ingine
rească. invenții etc. Am o mică 
bibliotecă. în acest sens cu lu
crări despre diverse profesiuni, 
cu monografii ale unor profesii 
pe care Ie pun la dispoziția 
elevilor. Și întilnirile cu diverse 
personalități le fac cu grupe mai 
mici, avind preocupări asemănă- 

1 munca de
a 

se amplifică și se diver-

mici, avind preocupări 
toare. Pe acest fundal 
orientare începută în clasa 
IX-a ‘ ............

al

ab-

nă chiar după primul trimestru) 
incit n-o putem lua ca literă 
de lege, Mi se pare naiv să vor
besc despre „metodele“ de pă
trundere in lumea de preocupări 
a adolescentului, in depistarea 
calităților și defectelor lui, su
puse transformărilor, perfectări
lor. Ne servesc, fără îndoială, 
teoriile învățate, metodele reco
mandate, dar fără intuiție, fără 
tact, fără o mare dragoste față 
de tineri nu avansezi prea mult. 
Eu, de pildă, pun mare preț pe 
ciștigarea încrederii lor. Știu, e 
și acesta un clișeu pedagogic, 
atita vreme cit îl agiți ca pe un 
stindard. Dar, realmente, nu ac
ționez pînă nu mă conving că au 
încredere în mine. Nu ca intr-un 
camarad de vîrstă, asta e pură 
demagogie, ci încredere în mine 
ca adult. Deci mă las și eu

DIRIGINTELE
in următoarele clase desifică 

liceu.
— Dar și aici, pentru a nu da 

greș, condiția este o bună cu
noaștere a elevilor...

— V-am spus, e cheia de boltă 
a muncii dirigintelui. La liceu, 
elevii vin din diverse școli, au 
suferit influențe foarte diferite 
— a școlii, familiei, străzii, 
grupului de prieteni. Și eu tre
buie să-i aduc în situația de a 
forma și a acționa ca un colectiv. 
Lipsind cunoașterea anterioară a 
fiecărui elev, la alcătuirea clasei 
nu dispunem de prea multe cri
terii — cel mai adesea media la 
admitere rămîne unicul. Dar este 
destul de arbitrară (avem sur
prize cînd valorile se răstoar-

cu-

noscut, așa cum sînt. fără preju
decata că, pedagog fiind, trebuie 
să arăt in fața lor fără cusur. Ar 
fi o înșelătorie. Altfel nu pot 
înainta in planurile pe care mi 
le-au făurit, altfel cunoașterea e 
superficială și tot ce le propun 
se realizează — dar fără convin
gere și fără efect.

— Sînteți addptul suveranității 
dirigintelui în clasa sa ?

— Categoric. Resping dădă
ceala — nu o practic nici cu 
elevii. Cu toate acestea, dirigin
tele mai este încorsetat de fel de 
fel de planuri, rapoarte și alte 
asemenea formule care n-au ce 
căuta în munca educativă. Cum 
să-mi planific orele educative

O 
claritate inefabil de spirituali
zat realizate.

Simți tot timpul mina unui 
conducător artistic 
valoare. Puterea de 
zare și comunicare 
samblul, adincimea intelectua
lă cu care scrutează sensurile 
muzicii, atenția cu care dis
cerne orice posibilitate expre
sivă, reprezintă cîteva din da
tele artistice prin care dirijo
rul Marin Constantin asigură 
o linie continuă desăvirșirii 
profesionale a formației pe 
care a creat-o în urmă cu 7 
ani.

O infinită subtilitate în a- 
flarea fizionomiei coloristice 
a discursului muzical, un echi-^j 
libru lăuntric de o rară puri
tate. un diapazon sonor pe cit 
de larg pe atît de fin în cro- 
matizarea nuanțelor, o frumu
sețe timbrală de ansamblu 
impresionant de catifelată — 
iată primele impresii după 
audierea „Madrigalului“.

Nenumărate partituri trans
figurate în tot atîtea ipostaze 
interpretative demonstrează 
o complexă cultură stilistică 
ce a unificat rigorile ' artistice 
ale secolelor cu fantezia crea
toare a adevăratului interpret, 
pe norme de profundă sensi
bilitate și dăruire.

de mare 
interiori- 
cu an-

TEODORA ALBESC U

pînă la sfîrșitul anului ? Ce pot 
prevedea și cui îi servește să 
știe că eu voi discuta despre 
muncă în trimestru I sau III 1 
Dacă eintem numiți diriginți 
atunci să ni se lase libertatea să 
hotărim singuri; cînd și cum să 
acționăm. Asta n-are nimic de-a 
face cu controlul muncii noastre. 
Totul e să nu fim judecați după 
hirtii ci după rezultate.

— Ce loc ocupă in munca dv. 
de diriginte familia elevilor ?

— O consider ajutorul meu 
principal. Dacă asta nu spune 
prea mult atunci adaug : nu-mi 
pot cunoaște elevii dacă nu le 
știu mediul familial, dacă nu 
știu cum gindește tata și cum 
judecă mama, dacă nu aflu re
gimul la care este supus elevul 
acasă, dacă părinții au sau n-au 
timp pentru controlul său. întot
deauna îmi apropii părinții, mi-i 
fac aliați. Mai mult, îi antrenez 
la diverse treburi legate de 
școală incit să ofere, și pe acest 
plan, un exemplu de atitudine 
civică pentru copiii lor. N-am să 
susțin că am succes la toți — cel 
puțin nu mi s-a intîmplat pină 
acum — dar de pe această pozi
ție conlucrez cu părinții...

N-am mai insistat. O dată 
cu prima zi de școală, diriginții 
intră deplin in atribuțiile lor. Fie 
că-și continuă activitatea la ° 
serie de elevi mai vechi, fie că 
preiau clase noi, munca lor nu 
Poate fi prevăzută in toate deta
liile. Obiectul ei — adolescentul, 
în plin proces de formare, reac- 
ționînd nu după tipare dinainte 
gîndite. ci după personalitatea 
lui, după amprenta pe care și-au 
lăsat-o anii, de 
Pină în prezent 
fiecare diriginte 
mare plasticitate 
modelat după cerințele civiliza
ției noastre socialiste.

marii

schițe

ION NECULCE

educație trăiți 
— este pentru 
un material de 
ce se așteaptă

consecință, tipul de în- 
bătrînului decade. In li- 
scriitorul îmbracă rolul 
de trăitor activ în ac- 
Alte culturi asistă la a-

ÎNȚELEPTUL

Desen
de MIHU VULCANESCU

>■ , ? t'i X

Acest înțelept cronicar rămîne 
una din cele mai atrăgătoare și 
mai simpatice figuri din litera
tura noastră veché. De aceea, a 
și exercitat cea mai întinsă înrîu- 
rire asupra literaturii române mo
derne de la Alecsandri, Negruzzi, 
Bolintineanu pînă la Sadoveann. 
Vreme de peste un veac, solida 
calitate artistică a scrierilor sale 
i-a îneîntat neîntrerupt pe 
noștri scriitori, și continuă să ne 
incìnte și pe noi astăzi.

Dacă pe lingă cele 42 
de legende, care alcătuiesc mica, 
dar fermecătoarea sa O samă de 
cuvinte, el n-a ilustrat decît ge
nul cronicei, aceasta se datorește 
numai faptului că „letopisețul“ se 
număra printre foarte puținele 
moduri de manifestare artistică în 
proza cultă din literatura noas
tră veche. In alte vremuri, mai 
tîrzii, Neculce s-ar fi ilustrat, 
desigur, ca un remarcabil nuve
list și poate chiar romancier. Dar 
asemenea calități transpar și din 
cronica sa, unde — deopotrivă cu 
înaintașii săi, promotori ai unei 
mișcări de Renaștere românească 
— își exprimă cu convingere ati
tudinea patriotică, și accentuează 
originea latină a poporului român. 
Aceste trăsături se relevă sub as
pectul mesajului său umanist. 
Sub celălalt aspect, al talentului 
artistic, bătrânul cronicar este pri
mul mare povestitor moldovean. 
Neculce deschide, cu o largă an
ticipație, acca strălucită serie de

figuri literare, care vor relua firul 
început de el abia în secolul ur
mător, și îl va continua apoi în 
toată prima jumătate a secolului 
nostru. Costache Negruzzi, Ion 
Creangă, Calistrat Hogaș, Nicolae 
Iorga . Mihai Sadoveann se află 
adine angrenați pe urmele lui.

Neculce marchează principalul 
punct nodal, de legătură între li
teratura noastră veche și acest în
semnat filon din literatura noas-

bătrîn sfătos, atitudine adoptată 
nu numai de Neculce, ci și de 
aproape toți reprezentanții de 
seamă ai literaturii noastre vechi, 
fără, însă, să atingă nici unul far
mecul cronicarului moldovean.

Această distincție de vîrstă, pe 
care o relevă, în rolul său, scrii
torul, devine un indiciu foarte 
prețios pentru delimitarea epoci
lor literare. Ea constituie una din 
trăsăturile principale care despart

tră modernă. Distinctivul carac
ter bătrînesc al povestitorilor mol
doveni poate fi privit în două ac
cepții. Primul sens este acela care 
se raportează la ideea de tradițio
nal sau numai de vechi, o dată cu 
selectarea unor întâmplări evoca
toare de demult e din istorie, fie 
din propriile amintiri ale scriito
rului. A doua accepție se aplică 
nu la o hătrînețe a materialului 
ce urmează a fi prelucrat artistic, 
ci la însăși vîrstă autorului. Po
vestitorul își ia o atitudine de

literatura veche a unui popor de 
cea modernă. Înainte vreme, una 
din garanțiile prin care scriitorul 
cîștiga credit și audiență, era bă- 
trînețea lui. El aduna, în înde
lungata sa viață, experiențe per
fect valabile și pentru timpurile 
noi, care nu se deosebeau, în e- 
sență de cele vechi. Odată, însă, 
cu Renașterea, accentuată mai 
tîrziu, în tendințele ei, de epoca 
revoluțiilor și a romantismului,'se 
pronunță, pînă astăzi inclusiv, un

L-am urmărit trei zile pe Paul 
Klecki la repetiție ,și concertul 
susținut la pupitrul orchestrei 
Radioteleviziunii Române. Știm 
cu cîtă grandoare și liniște lucra 
George Georgescu, ce imensă 
lume puteai intui în incandes
cența gesturilor lui Mehta, ce a- 
dîncuri sondează fiecare mișcare 
a lui Karajan, Markevici, Sil- 
vestri.

■Nicicînd — nu am avut sen
timentul că un șef de orchestră, 
poate sintetiza atîtea variate ca
racteristice ale unor 
nicicînd nu am avut 
tul unei mai depline 
a izvoarelor partiturii decît la 
concertele lui Klecki.

Paul Klecki și-a rezervat la 
Festivalul enescian un program 
cu trei capodopere ale veacului 
trecut Uvertura la Oberon. Con
certul lui Brahins (tălmăcit de 
Ion Voicu cu virtuozitatea și cu 
măiestria-i cunoscută) și „Eroi
ca“ beethoveniană.

Forța și vicacitutea gesturilor,

dirijori, 
sentimen- 
înțelegeri

capacitatea sublinierii esențialu
lui construcției muzicale, unica 
grijă pentru echilibrul nuanțe
lor, pentru acuratețea sonoră, 
fermitatea aș spune și volupta
tea păstrării tempilor indicați 'de 
compozitori, modul în care 
imprimă voința oricărui 
mentist — iată o serie i 
dirijorale vizibile de 
pînă la ultima măsură.

Momentul culminant 
fost versiunea Eroicii.

Klecki a făurit o lume 
vie firească, la valorile 
fiecare ascultător a fost chemat 
să gîndească. Unitatea mișcări
lor a fost permanent urmărită. 
Primele măsuri ale scherzzoului 
mai păstrau încă amintirea mar
șului funebru.

Noi nu l-am cunoscut pînă în 
prezent pe Klecki. El pleacă a- 
cum îndrăgit de un public en
tuziasmat de orchestra pe care 
a condux-o, adine prăfuit de 
instrumentiștii ei.

îji 
instru- 

de valori 
la

al

prima

serii a

sonoră 
căreia

IOSIF SAVA

Foto: EDMUND HÖFER

ODILE (ÌRAEE
(Franța)

Dintre elevii profesorului RO
DÂND CHARMY de la Conserva
torul Național Superior de Muzi
că din Paris. Odile Graet și Ar
mând Flammer se prezintă anul 
acesta la prima confruntare inter
națională- Tînăra violonistă a ab
solvit acum doi ani Conservatorul 
fiind distinsă cu premiul I la 
vioară și muzică de cameră. în 
prezent urmează la clasa prof. 
Talluel cursurile de perfecționare 
Inițiate de același Conservator.

— Primele impresii despre festi
val 7

— Pentru început m-a Impresio
nat buna lui organizare, totul, 
pină în cele mai mici amănunte 
a fost pus la punct, ceea ce pen
tru noi înseamnă foarte mult. Am 
avut fericirea, acum cîteva seri, 
să-l ascult pe Șzeryhg interpre- 
tînd, într-o manieră pentru mine 
extraordinară, Concertul pentru 
vioară de Beethoven. Nivelul fie
cărui concurent este ridicat, atît 
în ceea ce privește tnterpreții cît 
și piesele oferite

— V-ați numărat printre primii

concurenți la vioară așa că ați 
avut ocazia să urmăriți, fără emo
ții prea mari, evoluțiile ulterioare. 
Ce părere aveți despre reprezen
tanții celorlalte țări 7

— I-am urmărit, totuși, destul 
de timorat pentru că toți sînt 
foarte buni, se prezintă excelent 
atît ca tehnică cît și ca sensibili
tate. Mulți dintre ei au venit în
soțiți de un palmares bogat, cu 
însemnate premii de la. alte con
cursuri internaționale. Ceea ce nu 
mă deranjează însă deloc întrucît 
nu premiile contează ci curajul, 
voința de a duce pină la capăt 
ceea ce ți-ai propus.

— Din repertoriul enescian pen
tru vioară asupra căror piese v-ați 
oprit 7

— Am studiat mult Sonata a 
IlI-a. tehnica pe care aceasta o 
solicită fiind de o manieră cu 
totul specială. Am descifrat-o, am 
lăsat-o, âm reluat-o de nenumă
rate ori pentru a reuși, măcar în 
parte, să-i pătrund sensurile.

GH. P. ANGELESCU

val de schimbări tot mai rapide 
în sensul progresului. Experiența 
unei vremi trecute nu mai poate 
fi în totul valabilă pentru pre
zent. în 
țelept al 
teratură, 
de tînăr, 
tualitate.
ceastă cotitură încă din Renaș
tere ; la noi, momentul intervine 
mai tîrziu o dată cu lichidarea

bile ale diferitelor schimbări, 
condiție indispensabilă pentru a 
se căpăta o justă vedere de an
samblu. Numai bătrînii care au 
trecut printr-o vastă experiență 
de prefaceri istorice pot realiza cu 
mai multă certitudine această di
ficilă operație. Pe plan universal, 
faptul se învederează de la Goe- 
the pînă la Tolstoi și Thomas 
Mann.

Contribuția bătrîneții n-a mu-

de EDGAR PAPU '
__________—_________ -_________ ________________ __ -,

CRONICAR
feudalismului. Eroul renascentist 
(Hamlet) sau cel romantic nu nu
mai că este el tînăr, dar se 
și află văzut de un tînăr, care îl 
înțelege și îi pătrunde aspirațiile. 
O asemenea relație se continuă și 
astăzi.

Totuși, unele mari sinteze lite
rare se văd înfăptuite și în vre
mea modernă tot de mințile pă
trunzătoare ale celor mai înaintați 
în vîrstă. Soluțiile cu adevărat 
cuprinzătoare nu se obțin decît 
prin selectarea elementeloi vala-

rit, deci, nici în zilele noastre. Ea 
oferă firul de legătură, care 
face să înțelegem și frumoasa în
țelepciune a bătrânilor din vre
mea veche. Iar. Ion Neculce ră
mîne unul din exponenții exem
plari ai acestei înțelepciuni 
trînești.

Desigur că ideile sale nu 
pot fi aplicate întocmai la 
prejurările actuale. Factura 
răbdătoare de gîndire mai este, 
însă, și astăzi în măsură să ser-

ne

ba

mai 
îm-

sa

vească drept contrapondere la 
un mod uneori prea improvizat și 
pripit de-a judeca. Neculce adu
ce în scrisul său toate însușirile 
pozitive ale bătrîneții de demult, 
reflecția, cumpănirea, modestia 
(„așa socotesc eu cu firea mea a- 
ceasta proastă"). Pe plan artistic, 
el cuprinde suveran sedimentarea 
bogată a întîmplărilor văzute sau 
auzite, ceea ce constituia darul de 
totdeauna al unui mare povesti
tor. Neculce își stăpînește conți
nutul narativ prin acea slătoșenie 
și vervă potolită, proprie omului 
care-și deapănă cu siguranță gin- 
durile. conștient de resursele sale. 
Cunoașterea oamenilor și a îm
prejurărilor se află adesea susți
nută paremiologie, ca un prinos 
pe care orice bătrîn înțelept îl a 
duce și el, la rîndul său, niarei 
înțelepciuni anonime, suite din a- 
dineul timpurilor.

Așa se face că Neculce rămî 
ne nu numai primul nostru po
vestitor de valoare, ci și umil din 
cei mai pătrunzători portretiști pe 
care-i avem. Tn portretele sale s< 
descoperă totdeauna puterea ob
servației, simțul satiric, relieful, 
pitorescul, căldura. Neculce adu
ce, astfel, una din cele mai pline 
și mai bogate palete din vechea 
literatură românească.

La două veacuri și un sfert de 
la moartea sa, marele cronicar 
este încă viu, înscriindu-se prin
tre numele ce atestează vechimea 
și noblețea culturii noastre.

I
I
I

I
I
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0 ACTIVITATE
EDUCATIVĂ COMPLEXĂ,

DINAMICĂ, EFICIENTĂ
(Urmare din pag. I)

dunări sau la acțiuni nesemnifi
cative sub aspectul conținutului 
și eficacității educative.

Stabilind, pe baza analizei în
treprinse. ample, măsuri pentru 
Înlăturarea neajunsurilor, a 
cauzelor care le generează, ple
nara C.C. a precizat necesitatea 
ca manifestând o preocupare 
sporită pentru diferențierea și 
diversificarea activității educati
ve. pentru a asigura fiecărei 
acțiuni un conținut corespunză
tor și o formă adecvată — or
ganizațiile să valorifice mai de
plin posibilitățile largi de care 
dispune fiecare colectiv de ute- 
ciști pentru a desfășura o acti
vitate proprie, bogată, perma
nentă. care să cuprindă toate 
domeniile și să determine o lar
gă participare a uteciștilor la 
muncă, la viața organizației. 
Așa cum s-a arătat in . plenară, 
pentru indeplinirea acestui obi
ectiv este imperios necesar ca 
birourile și comitetele U.T.C. să 
realizeze o mai bună planificare 
și organizare a muncii, să aleagă 
cil grijă problemele, formele și 
metodele potrivite de desfășu
rare a acțiunilor educative. Fie- 
care birou sau comitet U.T.C. 
trebuie să acționeze ca 
«ape colective de lucru,"------ mem-

con- 
perio- 

’ în

or- 
să

să acționeze 
de 

, jeneze pe fiecare 
u al lor la acțiuni 

'crete, să se întrunească 
d’lc pentru a dezbate modul 
care se realizează programul de 
activități și să informeze cu re
gularitate uteciștii despre acti
vitatea desfășurată.

Pornind de la faptul că antre
narea tuturor uteciștilor 1» ac
țiunile organizației in concepe
rea și realizarea acțiunilor con
stituie elementul fundamenta! ce 
dă forță și vitalitate organizației 
noastre, mijlocul cel mai eficient 
de întărire a legăturii dintre u- 
teciști și organizație, plenara a 
precizat că una din cele mai im
portante obligații a hirour.ilor și 
comitetelor U.T.C. este aceea de 
a reali» o astfel de atmosferă 
de muncă care să stimuleze par
ticiparea activă a tuturor ute- 
ciștilor la viața de organizație.

Organizațiile U.T.C., s-a sub
liniat in plenară, trebuie să por
nească de la înțelegerea faptului 
că factorul hotăritor în desfășu-; 
rarea unei munci sistematice și 
ritmice, sursa unui program pro
priu de activități capabil să a- 
tragă și să influențeze masa de 
tineri este- Orientarea -mai fermă 
a preocupărilor organizațiilor 
spre problemele majore ale uni
tăților in care activează, ale e- 
tapei pe care o parcurgem, spre 
probleme care interesează in mo
dul cel mai înalt tineretul. Ast
fel. in întreprinderi, organizații
le U.T.C. trebuie să desfășoare o 
muncă mai susținută pentru cu
prinderea tinerilor în acțiunile 
de calificare și perfecționare 
profesională, pentru cultivarea 
în rindul acestora a spiritului 
de muncă, ordine și disciplină, 
a responsabilității pentru bunul 
mers al întregii activități a uni
tăților în care lucrează. Sta- 
bilindu-și programe proprii 
de activități judicios adecvate 
fiecărei etape, organizațiile de. 
la sate trebuie să pună pe pri
mul plan acțiunile menite să de
termine o largă participare a ti
nerilor la muncă, la învățarea 
noilor meserii necesare agricul
turii. la efectuarea lucrărilor in 
perioadele și sectoarele in care 
se simte cel mai mult nevoia 
forței de muncă tinere. La ria
dul șău organizațiile U.T.C. din 
scoli și asociațiile studențești, a 
căror princii dă sarcină este

tul ri
fa ță

creșterea responsabilității 
ror elevilor yi studenților 
de îndatorirea lor fundamentală 
— învățătura, trebuie să pună 
un mai mare accent pe îmbună
tățirea activității. în special la 
nivelul claselor, al anilor de stu
diu și al grupelor, pentru a spori 
contribuția acestora la crearea 
unui ritmat favorabil de muncă 
și studiu, la o temeinică pregă
tire profesională Și ideologică a 
fiecărui tinăr.

Dezbătând multiplele aspecte 
de ea-:' depinde întărirea și îm
bunătățirea vieții de organizație, 
lucrările plenarei s-au referit 
pe larg la rolul pe care îl are și 
trebuie să il aibă adunarea ge- 
r.f'-ală — aceșt for suprem al 
fiecărei organizații U.T.C. A- 
prcciind succesele înregistra
te în această direcție, ple
nara a evidențiat că pen
tru îmbunătățirea activității 
de ansamblu, este necesar să se 
acorde mai multă atenție des
fășurării 
pregătiri 
nărilor tematicii acestora in funcție de 
problemele .specifice și concrete 
ale colectivului, consultării lărgi 
a tinerilor pentru realizarea par
ticipării active a uteciștilor. pen
tru ca adunarea să reprezinte 
cadrul propice, eficient și nece
sar de dezbatere a problemelor 
importante ne care le ridică via
ța și activitatea organizației, a 
colectivului de uteciști. Ple
nara a precizat, de aseme
nea. că fiecare birou sau 
comitet U.T.C. este dator de-a 
informa in permanență utecițtii 
asunra modului cum au fost în
deplinite prevederile programu
lui d“ activitate, măsurile stabi
lite si propunerile făcute la a- 
dunarea ' *~
ob’igație ____
o importantă pîrghie de dezvol
tare a democrației de organiza
ție. de antrenare a masei de 
uteciști la conceperea și' con
ducerea activității de organiza
ție.Rcferindu-se la creșterea 
rîndurilor organizației, la 
prinderea 
oiștilor a

) ii cri — măsură convingătoare 
a creșterii prestigiului și influ
entei Uniunii Tineretului Co
munist. plenara a apreciat preo
cuparea sporită a numeroase 
o~> ’.irizații nentru multiplicarea 
si îmbunătățirea activităților po- 
Ftâ'jo-educative. care reușesc să 
.•’‘-a-’ă in acțiuni un număr spo
rit de tineri care nu sînt incă

cu regularitate și 
temeinice a adu- 

generale. diversificării

precedentă, această 
statutară înseamnă

în "indurile 
noi și noi

cu- 
ute- 

ti-

membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist, precum și efectul po
zitiv pe care l-au avut în mun
ca de pregătire și primire în 
U.T.C.. recomandările comune 
ale Comitetului Central 
U.T.C. 
țional 
nîerilor 
generale, unde s-a asigurat 
legătură mai strinsă intre acti
vitatea unităților do pionieri și 
a organizațiilor U.T.C. în ace
lași timp, abordind multiplele 
aspecte pe care le ridică aceas
tă activitate, plenara a criticat 
faptul că preocuparea pentru a- 
tragerea și pregătirea tinerilor 
care doresc să devină uteciști 
nu a devenit încă o constantă a 
activității tuturor organelor și 
organizațiilor U.T.C.. că in unele 
cazuri rezolvarea acestei sarcini 
nu se situează la nivelul cuve'nit 
locului pe care-1 are în ansam
blul muncii desfășurate de U.T.C. 
S-a stabilit in acest scop ca or
ganele si organizațiile U.T.C. să 
se p.-eocune mai susținut
de îmbogățirea și diversi
ficarea formelor de activi
tate menite să-i ajute pe tineri 
în cunoașterea scopului, caracte
rului obiectivelor și sarcinilor 
U.T.C., a drepturilor și îndato
ririlor ce le vor reveni o dată eu 
dobindirea calității de uteciști. 
Organele, și organizațiile U.T.C. 
sînt datoare să manifeste mai 
multă exigentă fată de muncă, 
comportarea si nregătirea tine
rilor care solicită să devină u- 
teciști. trebuind, deopotrivă, să 
acorde atenție sporită conținutu
lui educativ al actului primirii 
în U.T C. si al inmînării carne
tului de membru, care trebuie să 
constituie momente memorabile 
în viata fiecărui tinăr și a colec
tivului de uteciști care-1 primeș
te în rindurile sale. O sarcină 
la fel 'd? importantă este ca și 
dună primirea și îniminarea ear- 
net’riui organele si organizațiile 
U.T.C. să se preocupe cu cea 
mai mare griiă de nregătirea 
politică a noilor uteciști. încre- 
dintindu-le încă de la început 
sarcini ne măsura capacității qi 
înclinațiilor lor. ajutindu-i să se 
integreze în întreagă activitate 
a orpanizatiei.

Relevînd faptul că de felul în 
care lucrează organele U.T.C.. de 
puterea lor de analiză și sinteză, 
de buna planificare și organiza
re a muncii, de modul cum aces
tea realizează orientarea efortu
rilor organizației U.T.C. spre 
problemele cele mai importări
le, depinde atragerea masei largi 
de tineri la viața de organizație, 
plenara a subliniat necesitatea 
ca organele de conducere ale 
U.T.C. să manifeste mai multă 
inițiativă in conceperea și des
fășurarea activității, să promo
veze in activitatea lor spiritul 
muncii și conducerii colective, să 
analizeze și să dezbată cu re
gularitate problemele ce stau 
in fața organizațiilor respective, 
elaborînd măsuri adecvate pentru 
aplicarea in viață a sarcinilor 
încredințate. Pentru a da între
gii activități un caracter concret, 
pentru a asigura o pregătire, 
mai bună fiecărei acțiuni, activi
tatea organelor și organizațiilor 
U.T.C. — s-a stabilit in plenâră 
— trebuie să fie mai adine anco
rată în realitatea vieții noastre 
economice și sociale, să porneas
că in mod nemijlocit de la si
tuația concretă a fierărel organi
zații. de la necesitățile și poten
țialul organizatoric al acestora. 
S-a insistat, de asemenea, asupra 
necesității de a promova un stil 
de muncă dinamic, militant, o 
mai mare mobilitate, ca orga
nele U.T.C. să-și dezvolte ca
pacitatea de a-și însuși în per
manență. prin efort și străda
nie proprie, acele forme și me
tode de muncă pe care viata, 
practica le validează. Generali
zarea experienței pozitive în di
ferite domenii ale activității cu 
tineretul trebuie să constituie o 
preocuoare statornică a tuturor 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
Pentru fiecare birou și comitet 
U.T.C. munca colectivă trebuie 
să devină o practică diurnă, 
organele U.T.C., s-a ară
tat în plenară. avînd da
toria să-și respecte mai în 
deplină măsură obligația sta
tutară de a raporta periodic în 
fața uteciștilor despre modul in 
care-și fac datoria, despre felul 
cum se înfăptuiesc măsurile și 
hotărîrile adoptate.

Evidențiind 
țirea întregii 
cu precădere 
in domeniul muncii organizatori
ce și a vieții de organizație este 
strîns legată de soorirea exigen
ței față de munca concretă pe 
care o desfășoară membrii co
mitetelor județene, municipale 
și orășenești ale U.T.C.. plenara 
a insistat asupra necesității de 
a se acorda mai multă atenție 
activității pe care o desfășoară 
comisiile pe domenii de activita
te. antrenării active a membri
lor comitetului, a altor cadre cu 
experiență, asigurarea unui ca
dru do dezbatere colectivă a pro
blemelor si elaborarea măsurilor 
in concordanță cu cerințele prac
ticii din organizațiile U.T.C,, 
Îmbunătățirea planificării și or
ganizării muncii, a controlului 
îndeplinirii hotăririlor.

■ Crițicînd tendința. < 
manifesta pe alocuri 
deplasa centrul de 
tate dc la orsanizații la 
ciniu sau județ, plenara 
bliniat datoria organelor 
de a pune în centrul întregii lor 
activități întărirea activității la 
nivelul organizației, de-a acorda 
mai perseverent sprijin și în
drumare în organizarea unor bo
gate acțiuni educative la acest 
nivel — unde efortul educativ 
poate fi legat în mod nemij
locit. de problemele concrete, 
soecifice. cu care se confruntă 
tânărul la locul de muncă, în 
colectivul in care trăiește și 
muncește. .

Pornind de la faptul că prin 
spocificul său organizația noas
tră promovează an de an prin 
ordinele și activul U.'r.C. un-'l' 
țn-i-o noi. cu mai putină expe
riență, plenara a acordat un

și Consiliului 
al Organizației 

îndeosebi în,

al 
Na-

Pio- 
școlile 

o

că îmbunătă- 
activități și 
a activității

ce se 
de a 
activi. 

. muni- 
i a su- 

U.T.C.

i larg spațiu problemelor pregăti- 
rii multilaterale a acestora, 
subliniind că atît pregătirea po- 
litico-ideologică. cit și pregăti- W 
rea metodologică, perfecționarea 
cunoașterii principalelor forme 
și metode de muncă trebuie să 
ocupe un loc mai important in 
eforturile tuturor organelor 
U.T.C. Elaborind un program A 
cuprinzător de măsuri privind 
îmbunătățirea instruirii și pro- 
gătirii activului U.T.C.. în ple- A 
nară s-a subliniat că în cadrul 
acestora un spațiu mai larg se 
cere acordat educării și dez- A 
voltării pasiunii și dăruirii în ” 
muncă, al disciplinei și corecti
tudinii. al combativității și in- 
transigenței față de lipsuri, al V 
îndeplinirii exemplare a sarci
nilor încredințate de organiza- 
ție. 9Lucrările recentei plenare pre
merg unei perioade deosebit de 
bogate în activitatea organizații- gh 
lor U.T.C. Plenara a adoptat. ” 
după cum se știe, hotărirea cu 
privire la convocarea la începu- a 
tul anului viitor al celui de al W 
IX-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist. In perioada 
imediat următoare, pe frontul W 
pregătirilor pentru acest eveni- 
ment. urmează a se desfășura 
adunări și conferințe de alegeri 
în organizații la nivelul comite
telor comunale, orășenești, muni
cipale și județene. Decurge de A 
aici că activitatea de înfăptuire 
a măsurilor stabilite în plenară 
privind îmbunătățirea activită- a 
ții in domeniul muncii organiza- W 
torice și a vieții de organizație 
trebuie să se desfășoare simultan 
cu sporirea eforturilor în toate 9 
domeniile activității educative 
în rindul tinerilor. Adunările și 
conferințele de alegeri, care vor db 
dezbate cu întregul activ al or- ’ 
ganizației. cu toți membrii A 
U.T.C.. problemele fundamentale 
ale activității organizațiilor, tre
buie să fie un prilej de elevată A 
muncă politică de masă, care să W 
meargă la conștiința fiecărui u- 
tecist. determinînd o largă mo- 
bilizare a membrilor organizației. 
a tuturor tinerilor, in înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de partid. Țe- 
Iul fundamental al amplificării e- 
forturilor în această perioadă, s-a 
arătșt in dezbaterile plenarei, 
trebuie să fie tnobilizarea și mai A 
intensă a tineretului la înfăptui- 
rea sarcinilor economice, a obiec
tivelor care stau în fața unități- a 
lor din industrie și agricultură W 
în acest ultim an al cincinalu
lui. amplificarea contribuției 
tineretului la asigurarea tuturor 
condițiilor menite ca în noua 
«tană de muncă în> cincinalul 
următor, rezultatele să fie și A 
mai mari. Dezbaterile ce vor ” 
avea loc, în adunările și con
ferințele de dare de 
și alegeri. trebuie 
semne pentru toate 
zațiile U.T.C. prilejul evi- _
dențierii experienței dobîndite. 9 
a dezvăluirii lipsurilor existente 
si stabilirii măsurilor pentru în
lăturarea lor. pentru ca fiecare A 
organizație să aibă un program 
bogat, izvorind din sarcinile meri ’ 
care stau în fața întregului A 
pooor. din cerințele concrete ale W 
colectivelor în care activează, 
programe capabile să determine 
participarea mai activă a tine
rilor la viața organizației, să le 
mobilizeze toate forțele pentru 
înfăptuirea obiectivrior pe e^re 
si le-au propus, pe care ni le-a 
încredințat partidul.

Perioada care urmează, 
care, pregătindu-se să întâm
pine glorioasa aniversare a se
micentenarului Partidului Co
munist Român. întregul popor 
îsi intensifică eforturile pentru 
obținerea de noi succese în 
dezvoltarea economică si cul
turală. în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, tre
buie să însemne, pentru orga
nizația noastră revoluționară 
o vastă muncă politică de masă 
o largă mișcare in rindurile ute- 
cist'lor și ale tuturor tinerilor 
pentru ca la cel de-al IX-lea 
Congres al său. Uniunea Tine
retului Comunist. în numele 
întregului tineret, să poată ra
porta partidiiluȚ ponorului, ob
ținerea a noi și noi succese, o 
contribuție pe măsura capaci
tății sale, a încrederii ce 1 se 
acornă. la activitate creatoare 
multilaterală pe care o desfă
șoară ponorul nostru sub con
ducerea partidului pentru înlăn
țuirea mărețului program ela
borat de Congresul a*k X-lea. 
pentru înflorirea si prosperita
tea patriei socialiste.

ANIȘOARA CORIO-
DEL. Huși : „Prietena mea 
dragă ! Știi și tu că de 
obicei trandafirii pălesc și 
mor rind vine toamna. 
Dar pentru noi totul se 
întâmplă altfel. Pentru noi 
există niște legi pe care 
ni le scriu stelele și iarba, 
florile și luna, zîmbetul și 
dragostea. Ne închinăm de 
atâtea ori acestui joc ino
fensiv și ne autoanulăm 
existența lutului din noi... 
Jocul începe o dată cu 
tropotul cailor .albi fugă
riți spre răsărit de o ploaie 
curată, o dată cu lunecarea 
apei din lumină, sau poa
te inceputul c fără de 
inceput. Avem totuși certi
tudinea că jocul incepe 
o dată cu noi și e giulgiul 
ce ne inveșmintă din ochi 
pină-n izbindă, din oase 
pină-n puritate, din piatra 
încercării pină-n foc și 
din albastru pină-n dor. 
Ce goi sînt cei ce se des
poaie de dragostea de oa
meni și o leapădă in ne
ant, răm'inind singuri ! Dar 
cit ,de curați și limpezi 
sîntem noi cei care clădim 
socluri eu ajutorul oame
nilor și renunțăm să în
tâlnim in cale pe acel per
sonaj hidos, deghizat și. 
ipocrit, care e moartea I 
Iată de ce pentru noi 
trandafirii pot înmuguri 
toamna și soarele poate 
răsări din fîntini de miază
noapte. Știu, sensibilitatea 
te face șă-ți zgîrii epi
derma fină a sufletului 
din cauza unor priviri rău
tăcioase, dar tocmai prii} 
finețea ta fă-i p« acești 
insensibili să vibreze, să 
te privească eu admira
ție. încearcă, luptă, în
vinge ! Ești frumoasă, știu 
bine. Ești frumoasă prin 
tinerețea ta, prin visele 
tale, prin puterea de 
muncă pe care — s-ar pă
rea — incă nu ți-o cu
noști. Tu nu poți fi urită. 
așa cum nimeni nu e urit 
la 18 ani. întinde m'iinile 
spre oameni și imbrățișea- 
ză-le încrederea pe care 
ți-au dăruit-o. Lupta nu 
s-a sfirșit. lupta abia a 
început și izbinda iți apar
ține. Și eu sint de aceeași 
virstă cu tine, sint ro
mantică așa cum ești și 
tu. Numai așa putem fi la 
18 ani, numai așa putem 
să spunem că sintem ti
neri. Cred in existenta ti
nereții noastre, in frumu
sețea anilor noștri și de 
aceea cint, iubesc și rid 
o dată cu pămîntul și cu 
soarele. Hai. cîntă și tu 
împreună cu noi I Ești 
prietena mea și a tuturo
ra !“

mas infirmă pe tot restul 
vieții, dar nu am spus și 
nu voi spune niciodată ca 
tine, că vreau să renunț 
la-,viață. Satisfacția mea 
este căminul, copiii și 
bunul meu soț. Compara 
tu, Mariana, suferința ta 
cu adevărata mea suferin- 

. ță și vei vedea atunci că 
nu ai dreptate. Mariana, 
învață, muncește cinstit 
și viața, timpul vor hotări 
totul. Tu nu ești urită, ești 
nerăbdătoare, nu știu 
dacă nu și puțin, alintată, 
prea repede crezi tu că ai 
cunoscut oamenii, că aceș
tia fug de tine, că te 
urăsc. Eu cred că totul 
este o imaginație de-a ta. 
Din tot sufletul meu te

foarte urît, dar țațe iubea.
Avea o pălărie"veche, hai
ne roase, coatele găurite. 
Ghetele ii erau pline de 
apă, dar inima 11 era plină 
de stele. Ce lucru minu
nat e să fii iubit ! Soarele.,, 
s-ar stinge dacă n-ar mai 
iubi nimerii“.

București : 
de teren. 

Am sosit

SORIN T„ 
„Am o muncă 
Umblu mult, 
acum de la serviciu. Mi se 
închid ochii de somn. Dar 
mi-am făcut o cafea ca să 
mă gindesc la o țigară 
cam ce fel do semnale de 
prieteme, stimă. înțelege
re, simpatie, incredere aș 
putea să-ți rostesc in 
scris eu, care sint tare

tea, profesiunea, stima tu- 
futor" și 'respbctul fața de 
tine insuți sau ceva ce 
aduce cu automulțutn'irea. 
Deși te înțeleg, eu te-aș 
plictisi cu altețpăreri, su
biective,. desigur. Eu re
gret virsta de 18 ani fiind
că atunci, căziftd la baca
laureat. (aram „ooupat“ cu 
lupta pentru o fetiță oare
care). am găsit cu cale că 
nu mai e cazul să învăț. 
Și azi regret. Atunci nici 
nu recunoșteam că gre
șesc. nenunțînd, la faculta
te. Eram tara urițel și 
slab, cu ochelari și timidi
tăți bolnave. Veșnic eram 
îndrăgostit, fără succes și 
inciydat. Mă simțeam in- 
spăimintat și bătrîn... îmi

m-am priceput să-l rog 
“pe amicul meu necunoscut 
a fost să-mi scrie opti
mist, vesel. La fel te rog 
și pe d-ta, Sint eu con- 

■*virfs că la ufa asta ți-au 
scris mulți cititori și că 
s-a sțhimbat ceva in su-, 

.fletul d-tale. Sper că alte 
scrisori ți-au exprimat 
mai c'.ar șt mai pregnant 
prietenie, incredere, cu
raj. Ai dat deja dovadă de 
mult curaj scriind unei 
țări. întregi. Mi-a plăcut 
curajul.dumitale și nu mă 
mir că tovarășul Băieșu 
ți-a publicat scrisoarea 
lungă, dar plină de fi
rescul viratei.

Sint convins că peste 
zece ani nu vei mai avea
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DE LA OM LA OM
de ION BĂIEȘU

rog vino să facem Anul 
Nou împreună Ia mine și 
să stăm mai mult de 
vorbă, iar pină atunci te 
rog fii fată cuminte, că nu 
ai motive serioase de a fi 
supărată“.

ZAHAR1A ELENA, Stre- 
haia : „Nu știu cum la 
virsta ta, la minunății tăi 
ani (mulți înainte) îți vin 
în cap asem'enea prostii. 
Te intreb : ai stat să te 
gindești în mod serios 
înainte de a scrie redac
ției ? Cred că nu. Cu mine, 
cea care iți scrie, soarta a 
fost de zece ori mai crudă, 
pentru că in urma unei 
paralizii infantile am ră-

ȘTEFAN S„ București : 
„Stimată domnișoară ! îți 
scrie un tinăr care, deși 
nu e urît, are și el dra
mele lui. Sint un romantic 
— puțini mă înțeleg — dar 
acest lucru mi mă poate 
determina să mă izolez, 
să mă despart de oameni. 
Fără ei n-aș putea trăi. Și 
apoi in ce ar mai consta 
frumusețea vieții dacă to
tul ni s-ar oferi fără greu
tăți, fără luptă, fără dra
me. Și eu am fost chinuit 
de disperare și. de îndoieli, 
dar cu ajutorul oamenilor 
am putut invinge toate 
greutățile. Nu pierde în
crederea în oameni, nu-i 
judeca prea aspru, poate 
nici tu nu-i înțelegi. Sint 
oameni pentru care fru
musețea fizică contează 
mai puțin, frumusețea 
morală e de-ajuns. Sint 
convins că pină la urmă 
vei iubi. Iată ce spunea 
Victor Hugo despre acest 
sentiment : „E păcat să 
mori din lipsă de iubire. 
Dragostea e un punct de 
foc în noi. nemuritor și 
infinit, pe care nimeni 
nți-1 poate mărgini și ni
mic nu-1 poate atinge. Am 
intilnit pe stradă un tinăr

vorbăreț, dar cind e să 
scriu ceva mă mocăiesc 
lare rău și i)U iese nimic. 
Nu m-a bucurat scrisoarea 
d-tale. dar „cazul“ d-tale 
e totuși altul docit cele în
tre care e inserat. Cred că 
ai citit celelalte scrisori, 
cărora nici tovarășul Ion 
Băieșu nu mai știe ce să 
le răspundă, scrisori nu 
numai impresionante, ca a 
d-tale, ci tragice, de un 
dramatism — cum să-i 
spun — faptic, dur, real, 
scrisori cărora le vor răs
punde opinia publică și 
organele de resort. N-aș 
vrea, bineînțeles, să fiu 
rău cu d-ta,. Mi-a spus 
mult ceea ce ai scris, mai 
ales cum ai- scris, dar iți 
pot oare mărturisi că in 
loc să-ți împărtășesc total 
tristețea am simțit că — 
chiar dacă sensibilitatea 
d-taie se exprimă trist, 
violent de trist, dar inteli
gent, aș zice matur pentru 
doar 18 ani (ai un stil care 
te onorează) — ceva 
anume m-a și amuzat în 
scrisoarea d-tale.

Necazul că ești fată 
urită. Necaz mare, firește, 
dar nu veritabil, ca al al
tor scrisori, pe care le-ai 
citit și d-ta. Virsta de 18 
ani e alcătuită din clipe 
care se vor mari, emoțio
nante, plăcute ca un vis 
împlinit. Dumneata însă 
privești totul ca și cum ai 
fi ajuns la virsta marilor 
sensuri împlinite : dragos-

. sever, se- 
puternică a 
un orizont 
maturizare, 

trist in

stătea sufletul la tristeți, 
la disperări, nu la învă
țătura. Azi regret. Eu nu 
știu să formulez sfaturi, 
dar poate că ințelegi ceva. 
Realitatea e bună (în afa
ra întâmplărilor neferici
te) și oferă multe posibili
tăți de împliniri sufletești, 
sociale, personale, fami
liare. Dar să nu uiți un 
amănunt important și 
anume că ești la virsta nu 
in intiiul rind a iubirilor, 
ci a studiului 
rios, la virsta 
luptei pentru 
larg, pentru
Ești mult mai 
viață cind trebuie să faci 
lucruri minore, în loc de 
fapte mari, de care te 
simți capabil, fiindcă ai 
fost prea copilăros sau 
nerealist la 18 ani și nu 
ai tras din greu la convo
iul de ani de învățătură, 
ppin care să fii util -.oame
nilor (și ție insuți !) — la 
un nivel major. Am citit 
caietul intim al unui băiat, 
tot fragil, (deși e haltero
fil). azi in armată. I-am 
și scris fără să ne cunoaș
tem. Din jurnalul lui 
intim și din scrisorile pe 
care mi le-a scris mi-am 
dat seama că virsta asta 
de i8—20 ani, frumoasă, 
dar fragilă ca un cristal 
(la tinerii sensibili', nu la 
hipii — mușterii ai baru
rilor sau la puștancele în
zorzonate care vor da și 
ele insă peste clipa cind 
vor trebui să muncească 1) 
este un alambic în care 
fierb de-a valma entu
ziasm, temeri, mîndrii. vi
suri, remușcări. ambiții, 
doruri și reproșuri la adre
sa tuturor celor incapabili 

înțeleagă.

motive să scrii așa ceva. 
Iar remarcabilul dumitale 
cujtaj îl vei fi folosit, fru
mos și. util. Frumusețea 
interioară, spirituală, e 
evidentă, e de rară cali
tate și sînt convins că 
multe fete care se cred 
păpuși (cum spui) te vor 
invidia.

Poate că tovarășul 
Băieșu va publica și o a 
treia scrisoare a dumitale 
în care iți vei .exprimă 
opinii mai sensibile și mai 
favorabile despre oameni: 
Ai televizor ? Vei avea 
posibilitatea de a asculta 
muzică bună in cadrul 
Festivalului Eneaeu. Și 
atâtea filme bune. Eu nu 
am timp să văd, să ascult, 
să citesc, să iubesc cile 
sînt de iubit. Te rog să 
mă ierți că nu știu să 
scriu cald, potrivit. Dar te 
înțeleg. Și aștept vești 
bune“.

O., 
azi 

și

MAGDALENA B.
București : „Citeam 
„Scânteia tineretului*' 
te rog să mă crezi că in 
multe privințe oarecum ne 
asemănăm. Dar să por
nim încet Nici eu nu sint 
și nici nu am fost, o fru
musețe. Și după ce nici 
nu eram frumoasă, mama 
nu-mi ingăduia nici un 
fel de excentricitate. Nici 
un breton cit de mic nu 
flutura pe fruntea mea. 
fusta era intotdeauna peste 
genunchi ș.a.m.d. Cum e 
și firesc, fiecărei fete i se 
poate întâmpla, in clasa 
a IX-a m-am îndrăgostit 
de un coleg de clasă. După 
o scurtă prietenie, pe' care 
el mi-o jurase .„veșnică“, 
ne-am certat și el s-a 
reintore la vechea ea prie-

tâ nă, care dăduse un ceai, 
Ia caro să fim toți trei, 
tocmai pentru a ne des
părți. Mi se părea că lu
mea s-a sfirșit, că nu mai 
Vjflsță nimic pentru mine 
și, in sfirșit, ca și tine am 
vrut- să mă omor, să mă 
arunc de pe un pod. Dar 
peste o clipă mi-a fost 
rușine păntfu gindul meu.

' Pentru cei 15—16 ani ai 
mei citisem foarte mult. 
Eram șl sînt o fire roman
tică. Deci era destul de 
firesc să mă asem'ăn cu 
una din eroinele unei cărți 
și să mă sinucid. Dar 
m-am oprit și mi-am spus 
nu are rost, viața nu se 
sfirșește aici. Și am por
nit mai departe, așteptin- 
du-1 pe Făt-Frumos.

în clasa a Xl-a m-am 
îndrăgostit iar, culmea, de 
un coleg mai mic cu un 
an. Nici această prietenie 
nu a fost veșnică, dar, pa- 
rafrazindu-1 pe Dumas. 
timpul este acela care fa‘ce 
ca tristele amintiri să se 
tranșform’e uneori în du
ioase amintiri. în orice 
caz, la sfirșitul acestei 
prietenii eram destul de 
mult stăpinită de un 
complex de inferioritate. 
Ziceam că dacă nici el, 
mai mic cu un an. nu m-a 
plăcut, nu mă va place ni
meni niciodată. Dar n-a 
fost așa. în anul următor 
m-am căsătorit. Eu termi
nasem liceul, iar el școala 
profesională. Nimeni nu 
credea că această căsăto
rie va ține. Dar ține. Au 
trecut 7 ani. Anul acesta 
băiatul cel mare are 6 ani 
și merge la școală. Peste 
cițiva ani va m'erge și cel 
mic.

Complexele au dispărut. 
Nu mi se mai pare că sint 
urită și nici oamenii 
nu-mi par răi. în pri
mul rind ar trebui să te 
gindești. la cea care ți-a 
dat viață. în loc de bucu
rie șă-i aducj tristețe ? Ai 
să mă înțelegi mai bine 
atunci cind și tU vei avea 
copii, c.ind vei vedea că 
pentru a da viață unui 
copil trebuie dragoste, 
răbdare. Și dacă ai ști cit 
de greu trece primul an ! 
Dar ai să te bucuri de fie
care gest nou. cuvint. nou 
pe caro-1 va rosti. Și ai să 
te gindești și la mama ta. 
la cea care ți-a dat viată, 
cea care Ia bătrinețe poa
te o să doteașcă un spri
jin de la tine.

închei scrisoarea dorind 
ca rindurile mele să te 
încurajeze. ..Omul sfințeș
te locul“, spune un vechi 
proverb, iar aceaslă înțe
lepciune a poporului nu 
se dezminte! Te rog răs- 
punde-mi prin interme
diul ziarului. Și incă ceva. 
Ești mult prea tânără ca 
să-i judeci pe oam'eni. Mai 
așteaptă“.

P.S. pentru Mariana : 
Am ales cîteva scrisori și 
fragmente pe care le-am 
publicat astăzi. Am multe 
altele pe care sînt g.ita 
să vi le expediez. Aștept 
adresa.

FOTBAL
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• Antrenorul arădanilor,
Coco Dumitrescu, s-a decis deja 
asupra formulei de echipă pe 
care o va prezenta miercurea 
viitoare la Rotterdani, în prima 
manșă a confruntării cu Feje- 
noord, deținătoarea Cupei Inter
continentale. Iată „ll“-le pre
conizat : Gornea — Birău, Le- 
reter, Pojoni, Broșovschi — 
Petescu, Kalinin, Domide — 
Axente, Otto Dembrovschi și 
Florin Dumitrescu.

în această alcătuire, Kalinin 
va acționa lîngă Lereter și Po
joni, ca al treilea fundaș cen
tral, iar Axente va fi retras la 
mijlocul terenului, ofensiva 
fiind lăsată în seama lui Dem
brovschi și Florin Dumitrescu. 
Mîine, la Cluj, U.T.A. va face 
o repetiție generală, exact în 

A alcătuirea de mai sus, urmind 
ca lunj să plece, pe calea ae- 

P rului, în Olanda.
• Dacă ..U“ Cluj a refuzat 

— din motive de neînțeles — 
disputarea meciului cu U.T.A. 
cu o zi mai devreme (adică azi), 
clubul Rapid ne-a informat, 
prin președintele lui Petre 
Capră, că, la cererea echipei 
campioane, jocul Rapid — 
U.T.A., din etapa a V-a, se va 
disputa sîmbătă (26 septem
brie) în loc de duminică. Schim
barea datei a fost solicitată 
arădeni pentru a ciștiga o zi 
odihnă înaintea întâlnirii 
Fejenoord.

• Joi dimineață, la meciul

de 
de 
cu

Olimpia Oradea 1 
C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiul 
Gaz metan — Corvinul 1

ATLETISM

• Joi dimineață, la meciul de
verificare cu divizionara C, Teh- 
nometal, fundașul central stînga 
al Rapidului, l)an Coe, a sufe
rit un accident la picior (pro
babil, o entorsă). Prezența in
ternaționalului giuleștean în 
partida de 
nit, astfel, 
nr. 6 va fi 
zul în care 
tușă — ori ____ , ...
Niță. în poarta gârarilor va 
intra Răducanu.

• Tot la un antrenament 
accidentat și mijlocașul brașo-

giuleștean 
la Ploiești a deve- 
incertă. Tricoul 
îmbrăcat — în 
Dan va ramine 

de Cojocaru, ori

cu 
ca
pe 
de 

re-
s-a

venilor, Pesearu, a cărui indis
ponibilitate este dată pentru 
mîine ca sigură. Antrenorul Va
lentin Stăncscu ne anunță că 
în partida cu Progresul linia 
dc mijlocași a brașovenilor va 
fi formată din Kadar și Ba- 
lint, iar ca atacanți centrali vor 
juca Dumitriu li și Florescu.

• C.F.R. Timișoara va tri
mite, mîine, în teren pe Sece- 
leanu, jucătorul pe care Rapid 
București a încercat, 
succes, să-l legitimeze.

• In linia de înaintare 
echipei Steaua va reintra mîine, 
în jocul de' la Petroșani, Tă
taru II, care și-a ispășit pe
deapsa dictată de comisia de 
disciplină. în schimb. Iordănes- - 
cu (întindere la picior) va lipsi 
din echipă două sau trei etape.

• Ion Pîrcălab. și Florea Voi- 
nea, legitimați, după cum se 
știe, la echipa franceză Nîmes, 
vor pleca în cursul dimineții 
de azi în. Franța.

• Miercurea viitoare, Steaua 
București va susține, în de
plasare, primul joc în „Cupa 
Cupelor“ cu echipa Karpati 
Lvov, din divizia B a campio
natului sovietic. Reîntors de la 
Lvov unde marți seara a ur
mărit meciul de campionat Kar- 
patî — Aripile Sovietice Kuibî- 
șev (scor 1—1), antrenorul se
cund al Stelei. Ștefan Onisie, 
ne-a împărtășit impresiile sale 
despre primul adversar (sperăm 
nu și ultimul) al militarilor în 
..C.C.“ : „Karpati Lvov este o 
formație bună, omogenă, cu o 
mare putere de luptă. Jucătorii 
săi nu au viteză, dar suplinesc 
aceasta printr-o continuă miș
care în teren. Echipa aplică un 
4—3—3 destul de elastic, toți ju
cătorii participînd atit în fazele 
de atac cit și in cele de apă
rare. Fundașii aplică un marcaj 
sever asupra adversarilor di- 
recți. Dacă ar fi să compar pe 
Karpati cu o echipă românească 
m-aș opri la Steagul roșu Bra
șov“.

Pun punct seriei de mici portrete în creion 
apărute sub titlul generic : „Idolii gazonu
lui". Cînd am deschis rubrica mă gîndisern 
să prezint 11 fotbaliști,, cei mai buni din 
țară — un fel de echipă națională în viziu
nea mea. Pe drum am constatat că numai 
despre opt jucători pot scrie cu plăcere și 
cu dragoste curată și am lăsat trei locuri 
goale.

Dacă vreodată mă voi simți ispitit să re
iau acest joc voi include pe listă numele ; 
Dumitru (Rapid), Ghifă și Ene Daniel (Dina
mo Bacău), Tătaru II și‘lordănescu (Steaua). 
Cronicarul sportiv este, în felul lui, un se
lecționer fără mandat din partea federației. 
Mult mai acid și mai pătimaș, dar purtând 
la cingătoare un sac cu erori. Cine-a auzit 
de Safdanha și de ideile lui mă va înțelege 
perfect.

Din opt jucători pe cpre i-am prezentat, 
săptămînal, în acest colț de pagină, nu 
figurează în lotul reprezentativ .alcătuit de 
Angelo Niculescu, în vederea meciului cu 
Finlanda : Dembrovski, Dan, Răducanu și 
Dumitriu II.

Dembrovski e bolnav — și pe dreapta 
vom vedea alergînd o extremă cu aripile 
căzute.

Rămîne să discutăm dspre izgonirea lui 
Dan și Răducanu și omiterea de pe listă a 
lui Dumitriu II.

1) Dan, susțin antrenorii, în speță Angelo 
Niculescu, a evoluat slab în primele două 
etape ale campionatului. Și, fără îndoială,

are dreptate. Dar o dreptate șchioapă, cu 
ochi ciacîri. Mult mai slab ca Dan au evoluat 
Sătmăreanu și Lucescu, însă Dan, spre deo
sebire de cei doi, la întoarcerea din Mexic 
a vorbit — și Angelo Niculescu nu iartă 
asta. Anlrenorul naționalei măsoară cu me
trul șchiop și oricît i am spune noi că Săt
măreanu și Lucescu s-au comportat lamen
tabil în compania mexicană nu ne crede.

2) Răducanu plăleșe pe deșelate tot pen
tru niște vorbe. Dar el a fosl lucrat prin în
văluiri. „Răducanu, s-a spus, iese din poarfă 
peste linia de 16 metri, ca să ic ochii publi
cului, și riscăm să primim goluri aiurea". 
Răducanu a comis asemeneo prostii, o dală 
sau de două ori, dar o astfel de ieșire ne-a 
salvat de la infrîngere la Lausanne. Despre 
asta, însă, nu se mai vorbește, peste calită
țile lui Răducanu s-a trecut cu șofnoiogul de 
spălat vasele.

3) Dumitriu II, notat cu 10 (zece) in cele 
două etape ale campionatului n-a fost che
mat la iot pentru că pe vremuri n-a dat 
randament în echipa națională. Observați, 
criteriile se schimbă în funcție de persoană 

și față. Jucător de excepție. Dumitriu II tre
buia să fie trecut în fruntea listei, lingă Du- 
mitrache, Dinu și Dobrin.

Dar nota 10 (zece), dacă nu vrea Angelo 
Niculescu n-aduce noroc.

închei această rubrică cu credința să 
arunc încă o undă de simpatie poște nu 
mele a opt băieți care ne umplu duminicile 
cu soare și parfum fraged.

$»

D. V.

• Pe stadionul Republicii încep 
astăzi campionatele internațio
nale de atletism ale țării noas
tre la care participă peste 130 

• de sportivi ji sportive reprezen- 
tînd 14 țări. In prima zi con
cursul începe la

• nică întrecerile 
te de la ora 16.

ora 15. Dumi- 
sint programa

Campionatele europene de nutuție
• VINERI la Barcelona in 

cadrul campionatelor europene 
de natație. Roland Matthes 
(R.D, Germană) a stabilii un 
noii record mondial in proba de 
200 m spate cu timpul de 2 06”

1/10. în seriile preliminarii ale 
probei feminine de 200 m flu
ture, Agneta Stcrner (România) 
a realizat timpul de 2'39”8/|.O și 
nu s-a calificat pentru finală.

• ÎN CAMPIONATUL euro
pean de polo pe apă de la Bar
celona, echipa U.R.S.S. a învins 
cu 4—1 (1—0. 1—1, 1—0, 1—0)
selecționata Iugoslaviei. Unga
ria a întrecut cu 9—4 (1—0. 2—1, 
3—1. 3—2) echipa României. iar 
reprezentativa Italiei a dispus cu 
scorul de 6—4 (2—1. 2—1, 1—2, 
1—0) de formația Olandei.

• NOUL BIROU al ligii euro
pene de natație (L.E.N.A.), reu
nit Ia Barcelona, a stabil.it ca in 
zilele de 10 și 11 octombrie să 
aibă loc la Bratislava ședința 
pentru stabilirea calendarului 
internațional. Cu acest prilej, se 
va alcătui programul internațio
nal pe anul 1971. S-a stabilit ca 
la întrecerile campionatelor eu
ropene de tineret, care vor avea 
loc anul viitor la Amsterdam, să 
fie menținută virsta de 15 ani 
pentru juniori și junioare la 
natație și de 16 ani pentru sări
torii de la trambulină.

• PESTE 20 000 de spectatori 
au urmărit la Graz întilnirea 
internațională de fotbal dintre 
echipele Austriei și Iugoslaviei. 
Fotbaliștii iugoslavi au repurtat

victoria cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin punctul marcat in minutul 
41 de Bajev.ici. Jocul a fost ar
bitrat de italianul Sbardella.

• La SIEGEN in R.F. a Ger
maniei. Olimpiada de șah a pro
gramat partidele celei de-a 6-a 
runde. Echipa României care 
joacă în grupa a 4-a a intilnit

formația Ungariei. Dppă ipehe- 
ierea iimpujui regulamentar de 
joc, șahiștii maghiari conduc cu 
1.5—0.5 două partide fiind între
rupte. Alțe rezultate din această 
grupă : Suodia-Filipine 2—1 (1): 
Maroc-Irlanda 1—2 (1): Liban- 
Italia 0.5—3,5; Guernsey-Dane- 
marca 0—3 (1). In clasamentul 
grupei echipa Ungariei totali
zează acum 18 puncte (2) fiind 
urmată de Danemarca 17.5 (1) și 
România 17 (2). Alte rezultate 
mai importante : grupa I : Po-

lom a-Monaco 4—0; U.R.Ș.S.-
Greeia 2.5—0.5 (1): Peru-Aush a- 
lia 0—0 (4); Republica Domini- 
cană-Tunisia 0—3 (1). In clasa
mentul acestei grupe pe primul 
loc se află la egalitate U.R.S.S. 
și Spania cu 18,5 puncte și ciie o 
partidă intreruptă: grupa a IT-a: 
Canada-Iugoslavia 0.5—1.5 
Elveția-Luxemburg 1—1 
fruntea clasamentului se 
chipa Iugoslaviei cu 19,5

O LA SIEGEN (R.F. 
maniei), in 
de șah e 
cu 2.5 1.5 echipa Rt.maniei, 
în grupa $ 4-a. Danemarca 
Întrecut cu 4—0 Guernsey.

8 LA PARIS au inceput 
campionatele europene de at! - 
tjsm rezervate jun'orilbr. Tină- 
rul atlet sovietic Podluznii a 
eiștigat proga de triplu sal' cu 
16.25 m. Hevlcne Kefner (Po
lonia) a terminat învingătoare 
in cursa de 109 m plat cu 12”. 
Printre finaliștii probei do 1 503 
m plat se numără si Cornel 
Dlma (România), caro a •• 'izai 
in scrii timpul de 3'57”6/10.

(2);
(2): In 
află e- 
(2).
a Ger- 

cadrul Olimpiadei 
'chipa Ungariei a învins 

Tot 
a.

ieri

stabil.it


tiare
La încheierea Conferinței

țărilor nealiniate
DELEGAȚIA

de avioane
SECVENȚE DE PE GLOB • SECVENȚE DE PE GLOB

LUSAKA 11 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Conferința la nivel 
înalt a șefilor de state și guver
ne ai țărilor nealiniate, care s-a 
încheiat joi seara, a adoptat mai 
multe documente referitoare la

Turneul lui
Rippon

Presa britanică comentează pe 
larg turneul pe care l-a început 
joi Geoffrey Rippon, principalul 
negociator al Marii Britanii cu 
Piața Comună, în Australia și 
Noua Zeelandă. Observatorii de 
aici subliniază că sarcina lui Rip
pon nu va fi deloc ușoară, deoa
rece reprezentanții Common- 
wealth-ului, printre care și cei ai 
Australiei și Noii Zeelande, și-au 
exprimat de nenumărate ori neli
niștea față de efectele negative 
pe care le va avea intrarea An
gliei în C.E.E. asupra economi
ilor țărilor lor.

„DAILY TELEGRAPH“, re- 
ferindu-se Ia discuțiile Scheel —• 
Rippon, scrie că deși ele s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, în R.F.G. „există în
grijorare față de starea economi
ei britanice“. In acest context, 
este citat ziarul vest-german 
„SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“, 
care a scris că „cei de pe conti
nent, trebuie să se întrebe cu 
toată seriozitatea, ținînd seama de 
instabilitatea continuă a situației 
sale economice, dacă Anglia este 
un partener acceptabil pentru 
Piața comună“.

problemele dezbătute. Printre 
acestea se află declarația cu pri
vire la pace, independență, dez
voltare și democratizare a relați
ilor internaționale și declarația 
privind nealinierea și progresul 
economic.

Atenția acordată de conferință, 
mișcării de eliberare națională 
este evidențiată de o serie de re
zoluții care se referă la decolo
nizare, la lupta împotriva apar
theidului și, în mod special, la 
situația din coloniile portugheze 
din Namibia și Rhodesia. Alte 
rezoluții se referă la situația din 
Asia de Sud-Est, la problemele 
dezarmării și la atașamentul ță
rilor participante față de princi
piile și obiectivele Organizației 
Națiunilor Unite. La Lusaka, s-a 
anunțat că textele integrale ale 
documentelor adoptate de con
ferință, vor fi date publicității 
luni 14 septembrie.

• Măsuri pentru prevenirea pirateriei

A

încheierea

Congresului

sindicatelor

britanice
Cu alegerea noului președinte 

al Consiliului General în persoa
na lordului Cooper, cel de-al 
102-lea Congres anual al sindi
catelor britanice și-a încheiat vi
neri lucrările. în cele cinci zile 
de dezbateri, cei peste 1 000 de 
delegați, reprezentând aproape 10 
milioane de membri, au adoptat 
numeroase moțiuni și rezoluții 
care se referă atît la probleme 
de politică internă, cît și la u- 
nele aspecte ale politicii externe 
engleze.

în ce privește salariile, delega
ții la Congres și-au exprimat, în 
luările lor de cuvînt poziția 
față de intenția cabinetului con
servator de a proceda la „înghe
țarea“ acestora în scopul frî- 
nării fenomenelor de inflație. A 
fost respinsă, de asemenea, orice 
tendință de amestec guvernamen
tal în negocierea contractelor co
lective de muncă cu patronatul.

A fost adoptată, de asemenea, 
o moțiune prin care se cere con
vocarea, în cel mai scurt timp, a 
unei conferințe general-europene 
pentru securitate.

Delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
condusă de Florian Dă- 
nălache, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., 
care se află la Viena la invi
tația Uniunii sindicatelor din 
Austria (O.G.B.), a fost primi
tă vineri de Rudolf Hauser, 
vicecancelar și ministru pen
tru problemele sociale al Aus
triei.

Cu acest prilej au fost 
abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, menționîndu-se con
tribuția pe care o pot aduce 
sindicatele la dezvoltarea lor 
favorabilă. La convorbiri a 
participat ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Viena, Dumitru Aninoiu.

la Tirguri
internationale

La invitația ministrului alge- 
rian al comerțului, Layachi Ya- 
ker, la Alger a sosit ministrul co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România, Cornel Bur
tică. Oaspetele român va parti
cipa la deschiderea celui de-al 
7-lea Tîrg internațional de la 
Alger, unde țara noastră partici
pă cu un bogat pavilion.

Pavilionul românesc, la Tîrgul 
internațional de la Salonic, a fost 
vizitat vineri de Teodore Bucova- 
las, prefectul Salonicului, precum 
și de Floridis Hristos, primarul 
orașului. Ei au fost primiți de Gh. 
Aurel, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al României în Grecia. 
Oaspeții s-au interesat de expona
tele prezentate și au făcut apre
cieri elogioase asupra calității lor.

Dificultăți de ultim moment 
au intervenit ieri la Amman, în 
cadrul negocierilor dintre co
misia specială a Crucii Roșii In
ternaționale și Frontul Popu
lar pentru Eliberarea Palesti
nei, în vederea eliberării 
pasagerilor aflați la bordul a- 
vioanelor recent deturnate — 
transmit agențiile de presă. 
Transferarea la Amman a celor 
300 de pasageri de pe aeropor
tul improvizat de la Zarka, a- 
nunțată printr-un comunicat al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, nu a avut loc. Un 
convoi de mașini al Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii 
(C.I.C.R.), care se îndrepta cu 
medicamente și alimente spre 
Zarka, a fost oprit la jumăta
tea drumului.

Un comunicat al Comitetului 
Central al Rezistenței Palesti
niene, difuzat ieri seară la 
Amman, anunța că toți pasagerii 
avioanelor recent deturnate, cu 
excepția israelienilor apți pen
tru serviciul militar, vor fi puși 
în libertate o dată cu publicarea 
de către guvernele interesate a 
unei declarații prin care se an
gajează să elibereze pe membrii 
comandourilor palestiniene deți
nuți în Elveția, Marea Britanic 
și R.F.G. Israelienii apți de 
serviciul militar vor fi eliberați 
sub rezerva unui acord, realizat 
prin intermediul Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii, în 
care să fie prevăzută punerea în 
libertate a unui număr de pa
lestinieni deținuți în Israel. Tot
odată, comunicatul arată că 
restituirea aparatelor și elibe
rarea echipajelor avioanelor de
turnate de unitățile de comando 
palestiniene vor avea loc în 
momentul sosirii în Iordania 
sau în orice altă țară arabă a 
celor șapte palestinieni reținuți 
în unele țări europene.

■ ■■■■■ nail ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■»

9 REPUBLICA ARABĂ UNI
TA ȘI SUDANUL au hotărît 
coordonarea planurilor lor eco
nomice și mărirea volumului 
comerțului dintre ele, s-a anun
țat vineri la Cairo. Această de
cizie a fost adoptată în urma 
tratativelor purtate timp de o 
săptămînă în capitala egiptea
nă între delegația sudaneză, 
condusă de ministrul econo
miei și comerțului, Ahmad So- 
liman, și omologul său egip- 

Zaki.

HULL LUUimUlUl,

liman, și omologul 
tean Hassan Abbas

ÎNTRE-
agenției a-

• CERCETĂRILE
PRINSE, la cererea ___ ,__ _
mericane de presă U.P.I., asu
pra unor documente de arhivă 
clasificate timp de 25 de ani 
drept „confidențiale“, au dez
văluit faptul că, în timpul bom
bardamentului atomic de la 
Hiroshima, și-au pierdut viața 
aproximativ 20 de aviatori ame
ricani prizonieri în Japonia, ale 
căror nume au rămas în majo- 
ritea lor necunoscute. Cercetă
rile au fost coroborate cu de
clarațiile unui fost ofițer din 
poliția militară japoneză, care 
în timpul cînd a avut Ioc bom
bardamentul era însărcinat cu 
paza a 23 de prizonieri ameri
cani, dați apoi dispăruți.

• UN NOU VAL DE AC
ȚIUNI REVENDICATIVE a fost 
declanșat, de muncitorii spanioli. 
La Madrid, 14 000 de muncitori 
constructori au încetat lucrul 
pe șantierele aparținînd unor 
societăți particulare în semn de 
protest față de termenii nesatis
făcători conținuți într-un nou 
contract colectiv prezentat de

patronat. în bazinul carbonifer 
Oviedo, 900 de mineri au decla
rat joi grevă în sprijinul cereri
lor de mărire a salariilor.

PROTESTUL
STUDENȚILOR 
VENEZUELIEN!

• IN VENEZUELA au avut 
loc manifestații de protest ale 
studenților împotriva recentei 
legi privind reforma universi
tară. Demonstrații s-au desfă
șurat la Caracas, Merida, Valen
cia și Maracaibo, în primele 
două dintre localitățile amintite 
avînd loc ciocniri între poliție și 
demonstranți.

• PREMIERUL ISRAELIAN, 
Golda Meir, se va întîlni săptă
mîna viitoare cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon, pentru 
a discuta evoluția situației din 
Orientul Apropiat, a declarat 
un purtător de cuvînt al Casei 
Albe. Golda Meir urmează să 
sosească în S.U.A. la 17 sep
tembrie. Data întîlnirii cu pre
ședintele Nixon nu a fost, potri
vit declarațiilor purtătorului de 
cuvînt, încă fixată.
• ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ, 

specialiști americani în dome
niul navelor spațiale își îndreap
tă atenția spre punerea la 
punct a unor laboratoare spa
țiale în care să poată activa 
oricine, a declarat dr. Hans 
Mark, directorul centrului de

cercetări al N.A.S.A. Acest la
borator ar urma să fie plasat pe 
o orbită circumterestră spre 
sfîrșitul deceniului. La bordul 
acestui laborator va putea acti
va o echipă formată din 12 cer
cetători. Paralel cu cercetările 
desfășurate pentru realizarea 
laboratorului, 
N.A.S.A. studiază 
de construire a 
spațial „Naveta“ 
legătura între Pămînt și echi
pajul stației spațiale.

Postul de radio Bagdad a di
fuzat o declarație în care arată 
că Irakul a cerut Frontului 
pentru Eliberarea Palestinei să 
elibereze pe toți pasagerii ce
lor trei avioane deturnate în 
Iordania. In declarație se arată 
că despre această inițiativă a 
guvernului irakian au fost in
formate delegațiile celor patru 
mari puteri din cadrul Consi
liului de Securitate.

Activitatea diplomatică în le
gătură cu situația creată în 
urma recentelor deturnări de 
avioane continuă să se 
șoare cu intensitate

în capitala Statelor 
Ronald Ziegler, , 
cuvînt al Casei Albe, a reafir
mat joi că Statele Unite doresc 
obținerea eliberării tuturor ce
lor reținuți în Iordania de co
mandourile palestiniene, fără 
nici o deosebire de naționalita
te, rasă sau religie.

într-o declarație făcută vineri 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a anunțat că a ordonat 
punerea în aplicare a unor mă
suri severe de prevenire a de
turnărilor de avioane. Printre 
aceste măsuri se numără plasa
rea unor gărzi înarmate la bor
dul avioanelor civile americane, 
care circulă pe liniile interne și 
internaționale și utilizarea pe 
scară largă a unor dispozitive 
electro-magnetice și electronice, 
pentru controlul pasagerilor, ba
gajelor și al aeroporturilor. Tot
odată, președintele Nixon a fă
cut cunoscut că a dat instruc
țiuni secretarului de stat, Wil- 
liam Rogers, să ia legătura cu 
Consiliului Organizației Interna
ționale a Aviației Civile, care 
are sediul la Montreal, în vede
rea convocării de urgență a unei 
reuniuni extraordinare care să 
dezbată o serie de măsuri pe 
plan internațional menite să li
miteze posibilitățile de deturna
re a avioanelor.

Concomitent, companiile de 
transporturi internaționale exa
minează, în prezent, măsuri 
care să evite pe viitor repeta
rea actelor de deturnare a avi
oanelor. Astfel, companiile de 
transport aeriene britanice 
„Boac“ și „Bea“ au anunțat că 
rezervarea de bilete pentru 
cursele pe care le efectuează 
va trebui făcută cu 24 de ore 
înainte de plecare. Această mă
sură de precauție este menită 
să faciliteze stabilirea identi
tății pasagerilor.

desfă-
Unite, 

purtătorul de

Un grup de muncitori din transporturi în fața clădirii din Brighton unde s-a desfășurat Con'* 
greșul sindicatelor britanice

Această capsulă experimentală lansată în ca
drul programului spațial „Apollo“ a fost recu
perată în Golful Biscaya de un echipaj de 
pescuit sovietic ; ea a fost remisă autorităților 

americane

Poliția saigoneză reprimind cu brutalitate par- 
ticipanții la o demonstrație de protest a inva
lizilor, împotriva politicii autorităților de la 

Saigon

pentru
specialiștii de la 

posibilitățile 
unui vehicul 
care să facă

BELFAST: CEA
DE-A 100-A
EXPLOZIE...

• IN CAPITALA NORD-IR- 
LANDEZA a explodat vineri 
dimineața cea de-a 100-a bombă 
din cursul acestui an. Explozia 
bombei, plasată în apropierea 
unui birou guvernamental, nu 
a provocat victime.

• CU NOUA ZILE ÎNAINTE 
DE ALEGERILE LEGISLATIVE 
PARȚIALE de la Bordeaux, un 
sondaj, realizat de Institutul 
francez pentru cercetarea opi-

la 
persoanele chestio- 

pronunță în favoarea 
premierului francez,

niei publice, arată că 57 
sută din 
nate se 
alegerii
Jacques Chaban-Delmas, și nu
mai 16 la sută se declară favo
rabili principalului său adver
sar Jean Jacques, Servan 
Schreiber.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

ȘOMAJUL JUVENIL
Presa franceză semnala 

recent un fenomen pe 
care LE FIGARO îl de
finea ca „descurajator și 
plin de pericole poten
țiale". Este vorba de 
faptul că, potrivit date
lor statistice oficiale, 
51,5 la sută din numărul 
actual al șomerilor to
tali și parțiali înregis
trați în Franța sînt tineri 
din categoria de vîrstă 
între 18 și 24 ani. Con- 
statind că șomajul loveș
te cel mai dureros în ti
neri. ziarele relevă că, 
de fapt, cifra 
în discuție nu 
integral amploarea 1 
menului, deoarece, 
cum observă LE
GARO, „aici nu
cuprinși decît tinerii 
au avut o slujbă 
care au pîerdut-o ca și 
tinerii care dețin slujbe 
ocazionale, sezoniere, 
fiind lăsați în afară ma
rele număr de tineri 
care n-au avut niciodată 
o slujbă, pe care statis
tica îi încadrează în ter
meni obișnuiți în catego
ria „populație inactivă", 
dar care, în realitate sînt

statistică 
reflectă 

feno- 
așa 
FI- 
sint 

i care 
dar

»

ALARMĂ FALSĂ 
DIN CAUZA UNEI

Narhvalen
submarinului

Reapariția

MB

DEFECȚIUNI TEHNICE Resturile avionului „Jumbo Jet“ al companiei Pan American, deturnat și aruncat în aer de 
un comando al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei pe aeroportul din Cairo

tot șomeri" (cotidianul ci
tat apreciază că minimum 
un milion de tineri din 
categoria de vîrstă amin
tită sînt fără ocupație sau 
dețin slujbe temporare).

Cauzele acestei situații 
sînt analizate în paginile 
unor publicații franceze. 
Asupra uneia dintre cau
zele „șomajului juvenil“ 
se oprește cotidianul LE 
MONDE în unul din nu-

sănrintului general națio
nal din martie 1968.

Ancheta a relevat că, în 
ansamblu, peste 40 la sută 
din tineri ajung în di
versele sectoare ale pro
ducției fără formație pro
fesională. Situația în acest 
domeniu — subliniază au
torii anchetei — nu s-a 
ameliorat nici măcar cu 
cîteva procente de la data 
efectuării unui studiu-

între 16 și 24 de ani ches
tionați, 48 la sută declară 
că au intrat în producție 
fără ca să fi dobîndit în 
școală o formațiune Pro- 
fesională. „Nivelul școlar 
general — adaugă autorii 
anchetei — nu pare deloc 
în măsură să compenseze 
această insuficiență fun
damentală, această lipsă 
totală de arme a tinărului 
in fața unei activități

Cei 51,5 la sută • Dificultățile formării profesionale 
• Rezultatele unei anchete întreprinse in Franța

merele sale recente. Zia
rul reproduce datele și 
concluziile unei anchete 
efectuată în perioada a- 
prilie-iulie de „Liga în- 
vățămintului și educației 
permanente“. Avînd" ca 
temă „Situația tinerilor 
în fața slujbelor“, ancheta 
— realizată în colaborare 
cu organe guvernamen
tale de resort — a cuprins 
un număr de 8 000 de ti
neri între 16 și 24 de ani, 
a căror repartizare pe sex, 
vîrstă și activitate cores
punde rezultatelor recen-

anchetă similar, in 1964. 
Și ei notează că aspectul 
„cel mai deplorabil și ex
ploziv“ este că, în pofida 
voinței unei mari părți a 
tinerilor de a-și apropia o 
calificare precisă, aceștia 
nu au posibilitatea de a o 
face.

„Rezultatele anchetei — 
observă LE MONDE — nu 
surprind, din nefericire. 
Ele confirmă dureroasa 
absență a formării profe
sionale Ia un număr de
loc neînsemnat de tineri". 
Printre cei 8 000 de tineri

precise sociale, de vreme 
ce 43 la sută din tinerii 
muncitori chestionați de
clară că nu au absolvit 
decît patru clase 
mare... Așadar, un 
tingent masiv de 
sînt foarte prost pregătiți 
pentru a începe viața ac
tivă“. Tinerii — remarcă 
autorii anchetei — sînt, în 
majoritatea lor zdrobi
toare, conștienți de nece
sitatea de a-și însuși o 
pregătire profesională sau 
de a-și perfecționa cali
ficarea. Numai unul din

pri- 
con- 

tineri

patru tineri a urmat sau 
urmează, însă, cursuri de 
perfecționare în domeniul 
său de activitate. 63 la 
sută dintre ei declară că 
nu au posibilitatea de a se 
perfecționa din cauza di
ficultăților, în primul rînd 
a lipsei de școli serale 
sau cursuri profesionale 
adecvate. Numărul inie 
de asemenea școli și 
cursuri face ca un număr 
important de tineri (în 
cazul de față 47 la sută 
din cei chestionați) să a- 
firme că nu-și pot per
mite frecventarea unei 
forme 
profesională din 
distanței extrem de 
între domiciliu sau ___
de muncă și școala unde 
se țin cursurile.

Urmările ? „Fala! mai 
slab experimentați și su- 
portînd consecințele lipsei 
unei rețele închegate de 
formare profesională — 
scrie LE MONDE — tine
rii sînt cele dinții victime 
ale concedierilor și își 
caută luni de zile, foarte 
adesea fără succes, un loc 
de angajare“.

Submarinul danez „Narh
valen“ se îndreaptă spre 
baga navală norvegiană Ha- 
akonsvern, după o dispariție 
de opt ore care a determinat 
cea mai importantă acțiune 
navală de căutare din istoria 
marinei daneze, s-a anunțat 
la Copenhaga. „Narhvalen“ 
începuse un exercițiu de 
imersiune pe timp de 60 de 
ore în cursul zilei de marți, 
cu ordinul de a raporta 
prin radio la fiecare 24 de 
ore. Alarma a fost dată 
miercuri la ora 21,30, cînd 
contactul prin radio cu sub
mersibilul nu a mai putut fi 
stabilit. La apelul guvernu
lui danez, unități navale din 
șase țări (Danemarca, Nor
vegia, Suedia, R.F. a Germa
niei, Olanda și Marea Brita- 
nie) au participat la opera
țiunile de căutare întreprin
se pe o măre extrem de agi
tată. Alarma a fost contra
mandată joi cînd „Narhva
len“ a fost zărit navigînd în 
dreptul coastelor sudice 
ale Norvegiei. Comandantul 
submersibilului, căpitanul 
P.C. Rasmussen, a declarat 
că stația de radio a suferit 
o avarie, ceea ce l-a deter
minat să ordone suspenda
rea imediată a exercițiului 
și ridicarea la suprafață.
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Preocupări politice la
Santiago de Chile

Neclarități privind atitudinea democrat- 
creștinilor față de candidatura lui Allende

Senatorul Bejamin Prado, președintele Partidului demo- 
crat-creștin (de guvernămînt) din Chile, a rupt tăcerea oficia
lă cu privire la poziția acestui partid față de candidatul stîn- 
gii, Salvador Allende.

După cum so știe, Allende a 
întrunit la alegerile prezidențiale 
de săptămîna trecută cel mai 
mare număr de voturi, dar nu și 
majoritatea absolută, cerută de 
constituție pentru a fi declarat 
ales direct. Intr-o cuvîntare rosti
tă joi seara la posturile de radio.

Interviul președintelui
Finlandei

închise

frecventarea
de perfecționare 

cauza 
mari 
locul

E. K.

într-un interviu acordat tri
misului ziarului „LE MONDE“, 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, s-a referit, printre al
tele, la cooperarea țării sale cu 
statele nordice. Reamintind că 
proiectul de tratat „Nordek“, în 
actuala sa formă, nu convine 
pentru moment Finlandei, el a 
declarat : „Lăsînd aceasta la o 
parte, Finlanda atribuie dezvol
tării și lărgirii cooperării econo
mice nordice o importanță pri
mordială“.

Solicitat să se refere la rela
țiile Finlandei cu Piața comună, 
președintele Kekkonen a decla
rat : „Fiecare se ocupă de trebu
rile sale și eu nu vreau să critic 
ceea ce fac sau omit să facă alte

state. Poziția Finlandei, în orice 
caz, este aceea că schimburile 
comerciale internaționale ar tre
bui să fie cît se poate de libere. 
Nu pot să nu consider ca un 
regres faptul că se instituie noi 
piedici în calea comerțului, care 
înlocuiesc pe cele suprimate. Fin
landa a cerut Comisiei economi
ce a C.E.E. deschiderea unor 
convorbiri pentru a se ajunge la 
aranjamente comerciale... Sper, 
totuși, și cred cu tărie că va fi 
posibil să se stabilească un sis
tem comercial care va salvgarda 
interesele economice ale Finlan
dei, satisfăcînd fiecare din cele 
două părți. îmi este greu să con
cep că neutralitatea politică ar 
putea să ne atragă o sancțiune 
economică“.

Prado a condiționat sprijinul ce 
l-ar putea acorda lui Allende de 
o serie de garanții din partea 
acestuia și a frontului „Unității 
populare“ care să „asigure drep
turile de bază într-o societate de
mocratică”. „Dacă Allende va da 
garanții efective, pe care noi • 
avem dreptul să le cerem într-o 
serie de probleme vitale, a spus 
el, atunci acesta se poate aștepta 
la o decizie favorabilă din partea 
noastră“.

Declarația lui Prado nu este 
considerată de către observatorii 
politici destul de concludentă 
asupra poziției pe care o va 
adopta în cele din urmă Partidul 
democrat-creștin, ai cărui depu- 
tați și senatori din actualul Con
gres dețin aproape jumătate din 
voturi. Agenția ASSOCIATED 
PRESS este de părere că în rîn- 
durile partidului de guvernământ 
se manifestă divergențe de opinii 
în această privință și nu este 
exclus ca grupul său parlamentar 
să se prezinte divizat la alegeri
le de la 24 octombrie din Con
gres pentru desemnarea succeso
rului actualui președinte, Eduar
do Frei.

O anumită tensiune se menține 
în prezent în Chile mai ales ca 
urmare a uneltirilor cercurilor de 
dreapta legate de interesele ca
pitalului străin. Aceste elemente 
au provocat perturbații în activi
tatea bancară.

Deși în S.U.A. anul șco
lar a început, numeroase 
școli din această țară nu 
și-au deschis încă porțile. 
N-au început astfel cursu
rile la 270 de școli din Phi
ladelphia și continuă să fie 
pustii numeroase săli de 
clasă din cuprinsul statelor 
New York, Michigan, Con
necticut, Indiana, Ohio și 
din alte regiuni. Această si
tuație a fost provocată de 
greva personalului didactic 
al respectivelor școli, care 
cere îmbunătățirea situației 
materiale a profesorilor și a 
condițiilor în care aceștia 
își desfășoară munca.

DECLARAȚIA 
GUVERNULUI

IUGOSLAV
• GUVERNUL R.S.F. IUGO

SLAVIA, se arată într-o decla
rație a Vecei Executive Fede
rale, consideră necesar să a- 
mintească faptul că nu posedă 
și nici nu intenționează în viitor 
să dezvolte, să producă, să 
procure, să stocheze sau să po
sede într-un fel oarecare mij
loace biologice de ducere a răz
boiului. Activitatea de cercetare 
desfășurată în această privință 
în R.S.F. Iugoslavia, va fi limi
tată și în viitor exclusiv la mă
surile necesare de apărare pen
tru cazul în care R.S.F. Iugo
slavia ar fi expusă unui atac 
cu acest fel de arme.

• VIOLENTE LUPTE au avut 
loc în cursul zilei de joi între 
forțele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu și trupele ame- 
ricano-saigoneze în provincia 
Binh Dinh, la aproximativ 400 
km nord-est de Saigon.
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