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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Săptămîna care a trecut 
a fost bogată în eveni
mente politice și sociale, o 
deosebită importanță tre
buind să se dea întîlnirii 
dintre conducătorii Româ
niei și Bulgariei, fructifi
cată prin acorduri semni
ficative privind efortul de 
edificare economică a ce
lor două țări. încă o dată 
se dovedește justețea po
liticii noastre externe, în 
centrul căreia se găsește 
prietenia cu țările socia
liste, sincera dorință de a 
găsi formele cele mai e- 
ficace de colaborare, pe 
baza egalității, indepen
denței și a avantajului re
ciproc, temelie sigură și 
în fapt a unității. Presa a 
comentat pe larg acest e- 
veniment, noi ne mulțu
mim să-l menționăm, o- 
prindu-ne asupra a două 
alte fapte. Ziarele de ieri 
relatează primirea entu-
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ziastă făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în por
turile Galați și Tulcea, o 
nouă expresie a dragostei 
ce-o poartă șefului statu
lui nostru poporul român. 
Este evidentă această legă
tură afectivă, verificată 
în timp, rezultat al iden
tificării secretarului ge
neral al partidului cu o 
politică internă și exter
nă. expresie a intereselor 
profunde ale țării. Dacă 
insist asupra ei acum, nu 
e pentru a o demonstra 
ci ca prilej de meditație 
asupra raporturilor sociale. 
Conducătorul partidului și 
statului a inaugurat un 
vast sistem de luare de 
contact cu masele, prin 
vizite oficiale și vizite de 
lucru în întreprinderi, în 
județe, prin prezența di
rectă în momente grele 
cum au fost acelea din 
primăvara trecută, în re
giunile inundate. Această 
continuă prezență în mij
locul maselor desenează un 
tip de conducător cu a-
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ȘCOLAR 1970—1971

Școala generală de 10 ani va cuprinde 50000 de elevi în

ta
JJTC clasa a IX-a și 80 000 în clasa a X-a. • S-au editat 1 001 tit-
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luri manuale școlare, într-un tiraj de 15 milioane exemplare.
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Stimați tovarăși învățători și profesori,

Dragi elevi,

Cu prilejul începerii noului an de învăță- 
mint, Comitetul Central al Partidului Co
munist. Român, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România 
adresează un călduros salut 'Corpului didac
tic și elevilor, organizațiilor de partid și tine
ret din școli, părinților și tuturor acelora 
care, prin munca și strădaniile lor, participă 
la nobila operă de instruire și educare a ti
neretului patriei, la progresul și înflorirea 
școlii românești.
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• Pentru prima oară în învățămîntul românesc toți copiii în 
vîrstă de 6 ani au fost înscriși în clasa I a școlii generale.

• Cursurile școlilor profesionale și tehnice vor fi urmate de

320 500 de elevi. • La catedrele învățămîntului profesional și

tehnic vor fi prezente 14.330 cadre didactice, • Liceele de

specialitate vor fi frecventate de 124100 elevi ; 6 200 de pro-

tesori predau în acest tip de școala. • Corpul profesoral care

lucrează în învățămîntul de cultură generală reprezintă 1 Ia

suta din populația țarii.

MISIUNEA
FUNDA-

MENTALĂ
MIRCEA MAUȚA,
ministrul învățămîntului
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(continuare 
pag. V)

in dimineața zilei de 26 august, ora 5 și 30 de minute a fost oprit compresorul nr. 1. Cînd 
a observat obiectivul aparatului fotografic îndreptat asupra sa lăcătușul a ■■'^ut să dea impresia 
că e foarte conștiincios. Pînă atunci însă... sprijinea o scară pe post de... ajutor de zugrav.

Deschiderea noului an școlar are loc în con
dițiile cînd întreaga țară își desfășoară larg 
forțele pentru înfăptuirea cu succes a preve
derilor ultimului an al cincinalului și trece
rea la următorul plan de cinci ani, cînd acti
vitatea creatoare din patria noastră se con
cretizează în noi și însemnate realizări în do
meniul economiei, științei și culturii — ex
presie a atașamentului nemărginit al întregu
lui popor față de politica marxist-leninistă a 
partidului și statului, a hotărîrii sale de a 
transpune în viață vastul program stabilit de 
cel de-a! X-Iea Congres al Partidului Comu-

(Continuare in pag, a V-a)

Un moment așteptat cu ne- 
stăpînită bucurie și emoție : 
prima zi de școală, primii 

pași spre clasă...

UTILAJELE TREBUIE
FOLOSITE LA CAPA 

CITATEA MAXIMĂ
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Peste 350 000 de elevi în 
vîrsta de 6 pînă la 7 ani 
se așează pentru prima dată 
pe băncile școlii, într-un sis
tem căruia i s-au adus, in 
ultimii ani, îmbunătățiri însem
nate. Este primul an în care 
funcționează din plin școala de 
10 ani. La timpul cuvenit, acești 
elevi, care cu toții o vor par
curge în întregime, o vor găsi, 
desigur, mult perfecționată.

Cei ce se așează astăzi pen
tru prima dată pe băncile șco
lii vor fi în anul 1980 absol
venți ai sistemului de învăță
mînt obligatoriu de 10 ani. în 
1982, o bună parte dintre ei 
vor termina liceul, alții se vor 
integra în producție ca elemen
te calificate. în 1985 mulți vor 
fi tehnicieni, în 1986 și 1987, 
unii vor fi absolvenți de facul
tăți și de institute de învăță
mînt superior, iar anul 1990 va 
găsi în întregime această gene
rație în plină maturitate ca ele
mente utile și valoroase. Școala 
ori este prospectivă, ori nu își* 
satisface misiunea ei fundamen
tală.

Care este prima întrebare a 
acestui an școlar, cu numeroase 
elemente noi ? Acum cîteva zile 
s-au încheiat lucrările unui sim
pozion în care pedagogii și 
cadrele didactice, la un loc cu 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului de pe lîngă 
Comitetul Central al U.T.C., au 
dezbătut o temă de o deosebită 
importanță pentru sarcinile 
prezente : educația prin muncă 
și pentru muncă. în acest an 
școlar, munca nu mai este con
siderată — oarecum din afara 
programului'— ca o activitate 
suplimentară, neintegrată or
ganic în circuitul instructiv- 
educativ. Ea începe pentru pri
ma dată să devină disciplină 
de învățămînt cu profesori și 
notare. Este important de re
marcat că în ultimii ani, în 
foarte multe unități școlare, 
prin inițiativa valoroasă și vir
tuțile de organizare ale condu- 
cerii școlii, cu ajutorul părinți
lor și al organelor locale, s-au 
creat capacități de producție, 
înainte vreme, nu se putea e- 
numera, alături de clasă, decît 
cel mult laboratorul ; astăzi 
trebuie conceput un triptic, pu
ternic articulat, care se numește 
„sală ăe clasă — laborator — 
atelier“. în toate țările mari, în 
care industria a ajuns pînă la 
formele ei subtile, înalte, pre
tențioase, la un loc cu cunoș
tințele care se cer, adică la un 
loc cu performanțele intelec
tuale și teoretice, și poate

■ chiar mai presus ’de acestea, 
stau abilitatea și deprinderile 
muncii direct productive, iste
țimea mîinilor, precizia, punc
tualitatea și celelalte calități 
specifice muncii industriale.

(Continuare în pag. a IV-a)

DINAMISM SI TINEREȚE
ÎN VIATA ORGANIZAȚIEI

U.T
A reînceput școala ! Odată cu 

acest eveniment organizațiile 
U.T.C. ale elevilor reintră într-o 
nouă etapă de muncă, pe care o 
dorim cu toții complexă, dinami
că, eficientă. Există toate premi- 
zele ca organizațiile U.T.C. ale 
elevilor să fie, și în acest an, cei 
mai buni colaboratori ai școlii 
în procesul multilateral de edu
care a tinerei generații, promo- 
vînd forme și metode de muncă 
specifice, atractive.

In sfera de preocupări a orga
nizațiilor U.T.C. din școli culti
varea răspunderii elevului față 
de învățătură bcupă un rol de 
prim rang, explicabil dacă avem 
în vedere că învățătura este 
fonna specifică prin care tână
rul, aflat la vîrsta acumulărilor 
intelectuale, își face datoria față 
de . societate, față de sine. Cre-

C. A SCOLII
FLOAREA ISPAS,

secretar al C.C. al U.T.C.

înd un climat de muncă serioa
să, de disciplină, de interes pen
tru tot ce oferă orele de curs, 
manualele și activitățile de labo
rator, stimulînd curiozitatea și 
pasiunea cunoașterii culturii, ști
inței, artei, organizațiile. U.T.C. 
pot sprijini larg școala. Cu con
diția ca activitățile sale în aceas
tă direcție să se consolideze la 
nivelul organizațiilor de bază, al 
claselor și anilor de studiu, adi
că., în colectivele restrînse unde 
elevii își trăiesc zi de zi viața, 
unde se cunosc preocupările, in
teresele și reacțiile lor. In ace-

lași scop pot fi mai bine folosite 
cercurile pe obiecte, tehnice și 
tehnico-aplicative, societățile șco
lare științifice și culturale. Acest 
an de învățămînt oferă elevilor 
multiple-posibilități de a activa 
în domeniul preferat, de a-și 
cultiva aptitudinile căpătînd de
prinderi practice în specialitățile 
spre care se simt chemați. Or
ganizațiile U.T.C. au competen
ta de a dinamiza activitatea 
cercurilor, cenaclurilor și socie
tăților îneît acestea să ofere cu 
adevărat elevilor cadrul uceni
ciei științifice și artistice, locul 
de întîlnire preferat al celor cu 
pasiuni comune. în ce mod ? Or
ganizațiile U.T.C. pot ajuta 
școala în stabilirea programelor, 
în conceperea vieții de cerc, pot

*
(Continuare în pag. a IV-a)
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SĂ DISCUTĂM

...IN DIMINEAȚA ZILEI DE 
26 AUGUST A.C., ORELE 5,30, 
COMPRESORUL NR. 1 AL 
SECȚIEI UREE DIN CADRUL 
COMBINATULUI CHIMIC - 
TURNU MĂGURELE A TRE
BUIT SA FIE OPRIT.

SINTETIC CAUZA ACESTUI 
ACCIDENT TEHNIC POATE FI 

SIN- 
EX- 

NECORESPUN- 
COMPRESORU- 
suplimentare’ ne 
inginerul Mircea 
serviciului plan-

în primul rînd 
în unele cazuri 
a fost lăsat să 
cu temperatura 
carbon — la aspi- 
întîia — pînă la 

deși în instrucțiu-

EXPRIMATĂ PRINTR-O 
GURĂ PROPOZIȚIE : 
PLOATAREA 
ZĂTOARE A 
LUI. Detaliile 
sînt oferite de 
Florescu, șeful 
urmărire-reparații.

M-aș opri' :- 
la faptul că 
compresorul 
funcționeze 
bioxidului de 
rația treptei 
50 grade C., 
nile de folosire se specifică clar 
doar 35 de grade. Aș aminti, 
apoi că, datorită valorilor mult

*

mai mici a temperaturii purje- 
lor de la treapta a doua, sepa
rarea vaporilor de apă nu s-a 
făcut suficient, aceștia pătrun- 
zînd pînă la treptele a treia, a 
patra și a cincea, contribuind, 
în timp record, la mărirea uzu
rii lor.

O precizare se impune. DA
TORITĂ DEFECȚIUNII COM
PRESORULUI NR. 1 O LINIE 
DE UREE A STAȚIONAT TIMP 
DE 33 DE ORE. CE ÎNSEAMNĂ 
ACEASTĂ CIFRĂ ÎN PRODU
SE ? NICI MAI MULT NICI 
MAI PUȚIN DECÎT 396 TONE 
UREE. GRAVITATEA ’ACES
TUI ACCIDENT TEHNIC NE 
APARE ÎN TOATA AMPLOA
REA EI DACĂ ADĂUGĂM CĂ, 
LA SFÎRȘITUE LUNII IULIE,

GH. GHIDRIGAN
Fotografiile : O. PLECAN

I UNEI GENERAȚD t

DESPRE
TINEREȚE.

I I

Ș tele fiecăruia dintre noi, ne-am întristat si ne-am simțit mai

PRIETENUL
de GEORGE MACOVESCU

Ne cunoaștem, ne iubim și ne respectăm de mai bine de 
treizeci și cinci de ani. Ne-am întîlnit într-o redacție de pe 
strada Sărindar, robotind amîndoi în subsolurile paginilor 
dosnice ale ziarului. Vecinătatea de spațiu grafic si condei 
ne-a dus mai repede decît ne-am fi așteptat noi doi la 
constatarea că ne învecinăm și în idei și idealuri, că în multe 
privințe, în marile privințe, avem aceleași păreri, același mod 
de a acționa.

Făceam amîndoi pași în direcția prieteniei, care avea să 
ne lege pe viață. Făceam acei pași, dar nu ne grăbeam. Ne 
studiam reciproc și nu ne iertam atunci cina unul observa 
la celălalt că nu este ceva în ordine, că s-a abătut de la 
ceea ce începuse să constituie baza legăturilor noastre, 
își va aduce aminte prietenul meu, dacă îi vor cădea sub 
priviri aceste rînduri, de acele nopți albe în care ne în
fruntam pentru un gînd, o atitudine, un gest. Nu ne menajam 
deloc, dar niciodată, absolut niciodată, în ciocnirile noastre 
nu depășeam o limită pe care ne-o impusesem noi înșine, 
fiecare, fără un aranjament negociat : respectul reciproc. în 
controversele noastre, intrau în joc argumentele și niciodată 
sentimentele sau interesele meschine. în treizeci și cinci ăe 
ani, nu l-am aflat pe prietenul meu interesat în a lovi pentru 
a se ridica pe el, în a dărîma pe cineva pentru a-și înălța 
propriu-i monument.

Ne îndreptam unul împotriva celuilalt avînd în mîini ar
mele curate ale sincerității. Ne înfruntam pentru a găsi ade
vărul și nu pentru a ne așeza pe perne moi și cit mai 
inalte, nu pentru a ne cățăra unul pe umerii celuilalt sau 
pe umerii altora. Ura reciprocă nu ne-a ars niciodată.
Chiar atunci cînd unul rămînea înfrînt de celălalt, ne 
tindeam mîna, știam că gestul nu este fals, gratuit 
împreună, porneam mai departe, spre zările roșii.

Au trecut anii și viața ne-a încercat greu, pe unul, 
celălalt, pe amîndoi. Ne-am găsit mereu laolaltă, sprijinin- 
du-ne cu discreția pe care marile prietenii ți-o oferă. Ne-am 
bucurat reciproc, de cele mai multe ori în tăcere, de reuși-

în-
Șb

pe

I
I
I

(Continuare în pag. a IlI-a) I

Despre „vacanța în salopetă“ 
s-a mai scris, despre aportul de
loc neglijabil al tinerilor la bi
lanțul economic al țării s-a dis
cutat adesea.

Acum, cînd umbrele toamnei 
apropie clipa- în care sălile de 
clasă și amfiteatrele vor deveni 
gazdele unui nou an de învăță- 
mînt rîndurile de față își propun 
să se ocupe numai de acel „ce" 
inedit, sub steaua căruia s-a pe
trecut munca de vară a elevilor și 
studenților.

De la „TREBUIE"
la „VREAU"

De ani de zile, două—trei săp- 
tămîni din răgazul estival al ti
neretului studios se consumă în
tr-o unitate productivă. Această 
activitate s-a numit în mai multe 
feluri : muncă patriotică, practi
că în producție, muncă voluntară, 
dar titulatura contează mai pu
țin. Semnificațiile se pierduseră 
undeva pe drum, munca de vară 
era o activitate acceptată, ca ori-

ce punct din programa școlară de 
care tinerii înțeîegau să se achi
te conștiincios. Atît și nimic mai 
mult.

Anul acesta însă...
I.A.S. Agigea. Intr-unui din bi

rouri, care miroase a motorină ca 
o sală de clasă în prag de an 
școlar, am întîlnit-o pe Adriana 
Pîrîu, studentă în anul V la Fa- 
ctdtatea de limbi germanice, sec
ția engleză.

—- N-am putut fi împreună cu 
colegii mei. Am fost internată la 
Agigea pentru un tratament, dar 
acum mă simt bine și vreau să 
lucrez.

EDUCAȚIE, 
RĂSPUNDERI

Am insistat. Pe undeva, zilele 
petrecute împreună cu colegii, 
departe de sălile de seminar au 
un anumit farmec. „Seriile“ care 
pleacă la muncă patriotică se a- 
ranjează în funcție de prietenii, 
nimănui nu-i este indiferent antu-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a V-a)

aproape cînd am avut înfrîngeri, ne-am sfătuit la greu și 
am continuat să ne înfruntăm atunci cînd am avut păreri 
diferite.

După atîta timp trecut de cînd ne-am întîlnit, simt că duc 
cu mine prin viata o imensă bogăție, la care mă uit cu liniște 
și mîndrie : prietenia cu un om. Continuăm să ne întîlnim 
și acum. Mai des, mai rar, după cum ne împing împrejurările. 
Sosesc, însă, clipe cînd simțim nevoia să ne vedem și atunci 
nu există zăgazuri care să ne oprească. Uneori, zi sau 
noapte, iarnă sau vară, vorbind sau tăcuți, umblăm prin 
București, prin orașul acesta unde, în tinerețe, s-a legat prie
tenia noastră. Vîrsta ne-a dat, poate, serenitate. Tinerețea 
ne-a dat prietenia. Pentru că, în anii generoși ai tinereții 
apar marile prietenii.
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NOI DISTINCT» 
PENTRU CREATORII 
ROMANI

Intre 6 și 12 septembrie a avut 
loc la Oberhausen. în Republica 
Federala a Germaniei, Salonul In
ternațional a> inventatorilor. După 
cum este cunoscut acest salon re
unește elita creației mondiale în 
domeniul științei și tehnicii. Ca o 
prețuire de care se bucură inven
tatorii români pe plan mondial, în 
acest an au fost invitați pentru 
prima oară să participe la această 
competiție a inteligenței tehnice. 
Rezultatul : cinei invenții prezen
tate, cinci medalii acordate. Astfel. 
,,Procedeul pentru rambleiajul 
hidromecanic dirijat", invenție 
realizată de prof. <lr. V. Harnaj 
de la Institutul de petrol, gaze și 
geologie, a fost distinsă cu Ma
rea Medalie de Aur.

Specialiștii și tehnicienii din 
Brașov au fost prezenți la acest 
salon cu trei invenții : ..Mașina 
automată pentru preîncălzirea 
prin inducție a coroanelor dința
te", realizată de un colectiv con
dus de inginerul Ion Moșneag de 
la Uzina „Tractorul“, „Agregat 
pentru sudarea roților de auto
vehicule". realizatori ing. Doboșan 
Valeriu și un colectiv de la uzina 
„Steagul roșu". „Procedeu, soluție 
și aliaj pentru lipirea aluminimu- 
lui aplicat la fabricarea radiatoa
relor auto" realizată de colectivul 
condus de inginerul Borozzl Dan 
de la Fabrica de radiatoare și ca
bluri.

Cunoscutul inventator român 
autor a peste 40 de invenții Ing. 
Dan Teodorescu de ia „Electro
motor“ Timișoara a fost și el pre
zent la acest salon cu invenția 
„Servomotor ferorezonant“. Atît a- 
gregatele prezentate de construc
torii brașoveni cit și cea a ing. 
Dan Teodorescu au fost distinse cu 
medalii de argint.

ȘTAFETA 
„DRUMUL LUI TUDOR"

în semn de omagiu înflăcâra- 
tului patriot și revoluționar. Co
mitetul județean Gorj al U.T.C. 
a inițiat o ștafetă care va par
curge drumul străbătut in urmă 
eu 150 de ani de către Țudor 
Vladimirescu. Manifestările în
cep in această lună, intre 19 
septembrie și 30 octombrie in 
comunele Vladimir, Padeș, Țin
tar eni, Glogova și municipiul 
Tg. Jiu. Cenaclul literar „Co
lumna“ din Tg. Jiu va prezenta 
la casa memorială a patriotului 
revoluționar versuri pe tema 
„La Tudor acasă“. Se va orga
niza apoi un concurai de poezie 
patriotică, un altul gen „Cine 
știe cișțigă“, cu tema „Tudor 
Vladimirescu — luptător pentru 
idealurile de libertate, și drep
tate socială ale poporului ro
mân“.

Perioada septembrie 1970—mai 
1971 este destinată vizitelor- și 
excursiilor la Casa memorială a 
lui Tudor, la Cula glogovenilor 
și la monumentul lui Tudor de 
la Padeș.

Ștafeta. — un album cu di
mensiunile 50x30 cm., are im
primat pe copertă bustul lui Tu
dor Vladimirescu și cuprinde 
textul integral al Proclamației 
de la Padeș, Chemarea Comite
tului județean Gorj al U.T.C. 
către toate organizațiile de ti
neret care vor prelua ștafeta 
precum și itinerariul.

Albumul-ștafetă va consemna 
în paginile sale următoarele ac
țiuni mai importante din județ: 
simpozionul „Lupta lui Tudor 
Vladimirescu pentru îndeplini
rea idealurilor de dreptate și li
bertate socială ale poporului ro
mân“ (comuna Vladimir), o mi
cromonografie a comunei Vladi
mir. spectacolul de sunet și lu
mină prezentat de un colectiv 
de actori bucureșteni la statuia 
lui Tudor (Tg. Jiu), șezătoarea 
literară „Pe aici a trecut Tudor“ 
(comuna Glogova). montajul li- 
terar-muzical „Drumul lui Tu
dor“ (Tismana) ete.

TITUS STOICHIȚOIU

TOAMNA MUZICALĂ 
CLUJEANĂ 70
.Ieri seara a inceput la Cluj 

Festivalul Toamna muzicală 
clujeană, cel mai important eve
niment cullural-artistic al ora
șului de pe Someș. Timp de 
două «ăptâmini, intre 14 și 27 
septembrie, scenele Filarmonicii 
și Operei Române din Cluj vor 
găzdui concertele și spectacolele 
susținute de orchestre și ansam
bluri din țară și de peste hotare. 
Rod al efortului continuu de a 
se înscrie pe agenda artistică 
internațională, toamna muzica
lă clujeană are asigurat, la cea 
de-a șasea sa ediție, concursul 
unor prestigioase trupe străine : 
Orchestra Simfonică din Londra, 
Ansamblul de balet Kirov din 
Leningrad. Orchestra de- cameră 
Bach Gewandhaus — din Leip- 
zig.

Alături de soliștii români 
Radu Lupu și Ștefan Ruha, la 
reușita Festivalului iși aduc 
contribuția soliști de prestigiu 
din străinătate : Jean Pierre 
Rampal, Sheila Armstrong, Aldo 
Ciccolini și Yaryg Gitlis. <

Concertul inaugural a cuprins 
lucrări de Bach in execuția Or
chestrei Gewandhaus din Leip- 
zig.

ION C1MFEAN

romanțe 7“ se oferă numeroasa 
premii in obiecte : o bibliotecă 
mobilier, un pic-up, două aparate 
ie radio cu tranzistorl. un ceas 
de mină, cărți, discuri etc.

Almanahul va fi dus in vîn- 
zare Ja începutul lunii octombrie 
prin rețeaua magazinelor și libră
riilor cooperației de consum. Pre
țul va fi de 8 lei exemplarul.

I. VOICU

POPASUL DE LA 
PIATRA CRAIULUI

„ALMANAHUL SATUL 
SOCIALIST"

De „Ziua recoltei“ apare „Alma
nahul satului“, editat intr-un tiraj 
de o sută de mii de exemplare de 
către cotidianul „SATUL SOCIA
LIST“. Tipărit în excelente con
diții tehnice, cu multe ilustrate co
lorate, „Almanahul Satul socialist“, 
intră în al doilea an al existenței, 
reinnoadă tradiția frumoasă a ve
chilor calendare sătești care, de 
peste 150 de ani, au constituit o 
fermecătoare bibliotecă adunată 
între coperțile unei singure cărți. 
Almanahul cuprinde printre altele 
ghidul tirgurilor săptămînale și al 
bîlciurilor tradiționa-.e din Întrea
ga țarâ, ghidul satelor care au 
devenit orașe, zeci de sfaturi prac
tice gospodărești, noțiuni tradițio
nale de meteorologie populară, 
sfaturi medicale, curiozități, calen
darul lucrărilor agricole, calenda
rul vînătorilor și pescarilor, tari
fele C.F.B. și P.T.T.R., noutăți pri
vind viața țăranilor de pe glob, 
jocuri și farse distractive de folos 
la ospețe și Ia șezători, metoda 
simplă de a calcula calendarul pe 
o sută de ani. poezii și schițe, 
glume și caricaturi.

O atracție deosebită pentru citi
tori o vor constitui cele două mari 
concursuri populare dotate cu 
premii. La concursul pe tema eco
nomiilor vor fi oferite, printre al
tele, un libret cu o depunere de 
5 000 de lei cu cîștiguri in auto
turisme, un libret in valoare de o 
mie de lei cu cîștiguri în mate
riale de construcție și un libret cu 
o depunere de 500 lei. La cel de al 
doilea concurs, de asemenea des
chis tuturor cititorilor almanahului 
pe tema „Cine a compus acest»

De la Gara Sudrigiu, situată 
între Bejuș și Va.șcău urcăm 
pînă la Pietroasa pe un drum 
carosabil marcat cu „cruce al
bastră“. Mergem apoi pe Valea 
Crișului Pietros trecînd pe lin
gă minele de mangan, pînă la 
„Intre ape". De aici, o potecă 
ne duce sus, la Padiș, la altitu
dinea de 1400 m pe platoul de 
vest al Mihorului. Am ajuns în- 
tr-o zonă carstică cu obiective 
turistice de o surprinzătoare 
frumusețe : chei prăpăstioase, 
cascade amețitoare, rîuri subte
rane, grote și peșteri de gheață. 
Pentru frumusețea lor, aproape 
unică, Cetățile Ponorului au 
fost supranumite „Cetățile mi
nunilor" Specialiștii le-au de
clarat rezervație speologică și 
de peisaj. Abatele de Martone, 
vizitînd aceste locuri, în secolul 
trecut, le considera „paradisul 
pămîntesc“, Este o z.onă de 
transhumantă milenară unde 
folcloriștii au cules o versiune 

'mioritică, la fel de șlefuită și 
strălucitoare ca aceea din Mun
ții Vraaeei. Fie că urcăm prin 
Beiuș. Stîna de Vale, fie din
spre Vașcău, ori coborîm _ din
spre muntele Găina și plaiurile 
lui Avram Jancu, în calea noas
tră apare, la 600 m înălțime, 
într-o pădure de cetini — un 
han turistic „PIATRA CRA
IULUI“. Călătorul de orice fel 
găsește aici „masă-casă" și că
lăuze pricepute, care să-l _ con
ducă prin bizarele minuni ale 
naturii.

.„Alcool furat. După ce au 
cumpărat 500 gr. de rom. Ioan 
Groz.ea. losif Kovacs și Nicolae 
Popa din Turda, s-au așezai in 
părculețul de la „Barieră“ cin- 
stindu-se reciproc. Mai tirziu a 
mai apărut un amic, prilej să a- 
dauge discuției, ca stimulent, o 
litră de spumă de drojdie. Pof
ta abia li s-a deschis. Și au 
plecat toți patru acasă la Gro- 
zeg (str. Fundata 11) unde au 
preparat din spirt după o rețetă 
proprie, mai mult ‘ 
gram de băutură. A 
vacs s-a simțit rău 
lat de urgență la 
Turda și apoi din 
mai putut fi salvat, ... 
timp deceda acasă la părinții 
săi, in satul Cornești, județul 
Cluj, N. Popa. Din primele cer
cetări reiese că au consumat al
cool metilic sustras de I. Grozea 
de la Uzinele chimice Turda 
unde acesta lucrează.

...Aceleași cauze, aceleași e- 
fecte. Ștefan Lueaci (20 de ani) 
efectua un transport clandestin 
de

Concursul și Festivalul „George Enescu“

I. M.

LA MUZEUL NOTTARA 
OMAGIU LUI 
CONSTANTIN TÄNASE

De curînd s-au împlinit 90 de 
ani de la naștere și 25 de ani 
de la moartea marelui și popu
larului artist Constantin Tănase 
fostul decan al teatrului româ
nesc de revistă, întemeietorul și 
conducătorul companiei de re
nume „Cărăbuș“. în cadrul ac
țiunilor cultural-artistice inițiate 
de Muzeul memorial „C. I. și 
C. C. Nottara" din Capitală, la 
sediul muzeului a avut loc ieri 

o manifestare consa- 
lui Constantin TSna- 

Constantin 
vor participa

seară, 
erată
se, fost elev al lui 
Nottara, la care 
loan Masoff, Alexandru Giuga- 
ru, Elena Zamora, Sandu Nau- 
mescu, Radu Tănase, N. Stroe, 
Radu Zaharescu.

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15).

PĂSĂRILE • rulează la Lucea
fărul (orele 8.45; 11.15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15). stadionul Dinamo (ora
19.30) , Grădina Doina (ora 20).

1N ARȘIȚĂ NOPȚII : rulează Ia 
Capitol (orele 8,30; 10,45; 13,15; 16; 
18 30; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Excelșior 
(orele* 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

ÎNTILNIREA : rulează la Festi
val (orele 9; 12; 15.30; 18.15; 21), 
Melodia (orele 9; 12; 15,30; 18,15; 
21), Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.15). Favorit (orele 10; 12.30; 
15,30; 18; 20,30), Grădina Festival 
(ora 19,30), Arenele Romane (ora
19.30) .

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).

FRAGII SĂLBATICI : rulează la

Central (orele 8,45: 10,45; 12,45; 
14,45; 16.45; 18,45; 20,45).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR : ru
lează la Lumina (orele 9—16 în 
continuare , 18,30: 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16. 18,15; 20,30)

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30—15 30 în continua
re) ; FILME DOCUMENTARE 
SPORTIVE ROMANEȘTI (orele 
18,30—20,45 în continuare).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Grivița (ore
le 10,30: 16; 13,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20;). Moșilor (orele 15,30;'18), 
Grădina Moșilor (ora 20), Grădina 
Unirea (ora 20,15), Unirea (ora 18).

MONȘTRII : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18). Grădina Buzești 
(ora 20,15).

pămini in Simleul Silvaniei

romaneasca

ve-

Jörg Demus.
Foto: EDMUND HÖFER

de un kilo- 
doua zi Ro
și transpor- 
spiialul din 
Cluj nu a 

In același

cu tractorul. Pe o aripă ducea o 
rudă. M. Szekely. La coborirea 
unei pante, avînd sistemul de 
frinare defect, remorca a venit 
peste tractor răsturnindu-l. In 
accident M, 8. și-a pierdut via
ța. Nerespectarea regulilor de 
circulație și folosirea unor
hicule defecte au provocat un 
accident și lingă Oradea : trac
toristul Vasfle Morojan (18 ani) 
a luat pe două remorci platfor
mă, fără obloane, cinci copii. La 
coborirea unei pante, defectîn- 
du-se frînele, cea de-a doua re
morcă a Iovit-o pe prima arun- 
eind sub roți pe Florian Pit (13 
ani) eare a fost grav rănit.

...S-au împrumutat cu țeava. 
La ora 0,2, noaptea Ion Polgar 
(23 de ani), sudor la șantierul 
nr. 2 construcții-Vilcea, și Con
stantin Deaconu, taxator la 
I.G.O. Vîlcea, au pornit „să-și 
facă rost" de țeavă pentru o 
instalație de care avea nevoie 
C. D. în acest scop... au de
montat o conductă de 50 de me
tri de (eavâ galvanizată ce ali
menta laboratorul uzinei de apă 
din Rm. Vilcea. In timp ce efec
tuau instalația clandestină la 
C.D. au fost prinși.

... Un comerciant suspect. Mi
liția orașului Brașov a reținut 
un tînăr care oferea spre vin- 
zare. pe stradă, diverse obiecte. 
S-a constatat că „marfa" fusese 
dohindită prin spargerea mai 
multor autoturisme din orașul 
Sibiu. O percheziție efectuată 
la ciudatul vinzător ambulant, 
Petre Constantin (20 de ani) din 
Ploiești slr. Karl Marx nr. 103 
a permis recuperarea unui ade
vărat bazar in care figurau 
printre altele aparatură loto și 
de camping, o mașină de calcu
lat.

CĂSATORIE IN ȘTII. GREC : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20.30 
în continuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Bucegi (orele 10; 15,45: 18), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (orele 11; 15; 17,30: 20), 
Grădina Bucegi (ora 20.15).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Unirea (ora 15,30).

OPERAȚIUNEA 
PLIN : rulează la 
18). Grădina Lira

JANDARMUL
rulează
15,30 ; 17,45 ; 20),

LADY CHA- 
Lira (orele 15,30; 
(ora 20).

SE ÎNSOARĂ : 
la Drumul Sării (orele 

Rahova (orele 
15.30 : 18), Grădina Rahova (ora 20). 

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Giulești (orele 
15,30: 18; 20,30).

INTRUSA : rulează la Cotroceni 
(ora 15,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Cotroceni (orele 17,45; 20).

PETRECEREA : rulează la Vol-

Cvartetul
Smetana“

Remarcasem în însemnările 
de ieri atenția cu totul deose
bită pe care organizatorii Fes
tivalului enescian au acordat-o 
creației muzicale românești.

Festivalul a devenit astfel o 
reală rampă de lansare a va
lorilor românești, „expoziție" 
menită să ofere oaspeților de 
peste hotare, iubitorilor mu
zicii în general, o retrospectivă 
asupra creației românești fău
rite Jn anii din urmă, un .,su- 
mum“ al valorilor muzicale ro
mânești.

In dorința de a completa 
imaginile creației naționale în 
agenda Festivalului, Uniunea 
Compozitorilor a mai organi
zat zilele acestea la sediul ei 
și două audiții speciale în care 
au fost programate o suită de 
lucrări care nu și-au mai găsit 
locul în agendele concertistice.

De la noua operă a lui 
Liviu Glodeanu, „Zamolxe" —
o creație de adînc dramatism, 

( ce încearcă o consistență re- 
i flectare a piesei lui Lucian
* Blaga și excelentele „Motive 

maramureșene" de Corneliu
, Dan Georgescu — o lucrare 
) ce atestă o adîncă capacitate 
f a tînărului creator de a asi- 
: mila subtile sugestii folclorice 
j — la „Șase portrete pentru 
) orchestră simfonică" de Mihail
* Andricu, piesă de sinteză a 
. stilului fecundului creator oc- 
ș togenar și Concertul stereofo- 
► nic pentru două orchestre de 
’ Mircea Istrate, o muzică de 
. vibrație și amplitudine emoțio-

în confruntarea cu publicul, 
cel mai greu, cel mai periculos 
examen, îl au de susținut artiștii 
ce aduc cu ei „aureola celebri
tății“. Orice urmă de toleranță, 
de indulgență dispare în acest 
caz, și-n locul lor se instaurează 
atotputernică exigența.

Rezultatul examenului ? Unii 
cad, alții se situează la nivelul 
așteptărilor, iar cîfiva aleși se 
înalță spre o culme cu mult 
deasupra speranțelor noastre a- 
priorice.

Printre aceștia din urmă se nu-

nală — audițiile au oferit oas
peților 14 lucrări de interes, 
capabile să contureze un ta
blou reprezentativ a unor cău
tări, a unor deosebite dispo
nibilități, a unui front compo
nistic format din personalități ' 
distincte adînc împlîntate în • 
spiritualitatea românească.

Din suita lucrărilor pe care i 
ni le-au propus audițiile de ' 
la Uniunea Compozitorilor, ( 
mai amintim piesele unor în- i 
zestrați tineri creatori ce-și < 
vor găsi fără îndoială locul în ( 
Festivalurile viitoare: lucrarea i 
lui Cornelui Cezar „Taaroa" i 
pe un text polinezian tradus l 
de L. Blaga, rod al unor cău- ( 
țări laborioase vehiculînd un l 
discurs autentic și plin de har, < 
Concertul pentru orchestră de 
Ștefan Zorzor, luxuriantă îm
binare de imagini, „Triun- ( 

‘ ghiul“ lui Octavian Nemescu, ( 
un febril cercetător de formu- ( 
le noi și „Muzica de concert“ 1 
de George Draga, lucrare ce . 
vădește o interesantă capaci- < 
tate de caligrafiere orehes- 4 
trală.

Majoritatea pieselor sînt cu- ( 
noscute din concerte trecute | 
și nu sîrit necesare detalieri. <

Audițiile de ia Uniunea ’ 
Compozitorilor au întregit a- , 
genda Festivalului, au demon- < 
strat ce mari rezerve există ’ 
pentru un Festival de muzică 
națională sau poate pentru , 
profilarea, centrarea unei vii- ( 
țoare ediții a Festivalului e- ’ 
nescian numai în jurul creații- ’ 
lor muzicale care vorbesc des- , 
pre locul artei românești în < 
contextul valorilor spirituale ’ 
contemporane.

mără cvartetul „Smetana" al 
cărui concert rămine unul din 
acele momente memorabile ce 
punctează viața unui iubitor al 
muzicii.

O totală identificare cu ceea 
ce înseamnă intr-adevăr stil in
terpretativ cameral definește pro
filul artistic al formației. Admi
rabile virtuți muzicale și tehnice 
existente la nivel individual se 
unifică într-o singură vibrație so
noră de o aceeași căldură, sigu
ranță și intenție expresivă.

Rînd pe rind cvartetele de 
Richter, Janacek și Beethoven 
ne-au impresionat prin claritatea 
și profunzimea construcției in
terpretative, prin suplețea și sub
tilitatea jocurilor de nuanțe, 
prin perfecțiunea tehnică a rea
lizării.

Faptul că se cîntă fără parti
tură lasă cu mult în urmă sim
plul efect spectaculos', constitu- 
indu-se o imediată și grăitoate 
dovadă a muncii de adîncă ana
liză a textului muzical. Sonori
tatea este consistentă și plină de 
strălucire ; execuția își alătură 
meritul firescului absolut.

Nici o rigiditate, nici o diso
nanță tehnică, nici un momeu 
de diluare emoțională, și-n locul 
lor multă claritate, logică și fru
musețe muzicală unificate într-o 
comunicare expresivă vie, ce res
pectă criterii de superioară dă
ruire interpretativă...

TEODORA ALBESCU

MICROINTERVIURI

RADU

TOESCU

IOSIF SAVA

Recitalurile, audițiile și con
certele interne prezentate de 
studenții Conservatorului „Ci“ 
prian Porumbescu“ ne-au fa
miliarizat cu numele și laten
tul tînărului pianist Radu 
Toescu întîlnit acum prin
tre concurenții Festivalului 
„George Enescu“.

— Ce reprezintă pentru d-ta 
„Concursul Enescu? “ Un e- 
ventual premiu ți-ar putea

lingă 
PRÓ- 

MON-

ga (orele 16; 18,15; 20 30), Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Parcul
Herăstrău (ora 19,30).

așa AM VENIT : rulează la 
Viitorul (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Viitorul (orelr 
13,30; 18).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Aurora (orele 9; 12; 
16; 19,30) Tomis (orele 9; 12,15;
15.30) , Flamura (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Aurora (ora 19), 
Grădina Tomls (ora 19).

AMBUSCADA : rulează la Mun. 
ca (orele 16: 18: 20).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Arta (orele 15.30; 18). Gră
dina Arta (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Vi- 
TAN (orele 15,30; 18). Grădina Vi- 
tan (ora 20,15).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Progresul (orele 15,30; II).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Ferentari (orele 15 30 ; 18 ; 20,15).

așteaptă PInA se întune
că : rulează la Pacea (orele 15,30; 
18: 20.15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
ia Crîngași (orele 15,30: 18: 20,15), 
Progresul-Parc (ora 20).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Cosmos (orele 
15,38 ; 18 ; 20,15).

LALEAUA NEAGRA : rulează la 
Cinemateca-Unlon (orele 0 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

Opera Română : BORIS GODU
NOV — ora 20 ; Teatrul „C. Tăna
se" (La Grădina Boema) : SONA- 
TUL LUNII — ora 20 ; Circul

„Humberto" (Parcul de 
Hipodrom, Cal. Plevnel) ; 
GRAMUL ATRACȚIILOR 
DIALE — ora 20.

• 18.00 Deschiderea emisiunii — 
Micioavanpremlera zilei • 18.05
Cîntă Iza. etntă Mara — muzică 
populară din Maramureș cu An-, 
gela Buclu, Titiana Mihai.- Nicu 
Moldovan .șt frății 'PetreuS,. • 18,35 
Din nou la școală I Reportaj de la 
deschiderea anului școlar. • 19.2« 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
miei. • 19,30 Telejurnalul de seară. 
• 20.00 Divertisment de muzică 
ușoară. 20,35 Reflector. • 20,30 A- 
nunțuri. publicitate. • 20,35 Prim 
plan : Acad. prof. dr. docent ing. 
Mitu Dumitrescu. • 21,30 Viena- 
Salzburg-Llnz. • 22,00 Gala artiș
tilor francezi la Circul Bouglione 
(partea a Il-a). • 22.45 Telejurnalul 
de noapte. 23,00 închiderea emisi
unii.

deschide într-adevăr porțile 
consacrării?

— Sigur că nu poate fi ig
norat concursul propriu-zis, 
lupta pentru premiul cel mare 
ce se anunță de pe acum foar
te strînsă. Este al treilea 
concurs internațional la care 
particip, după cele de la 
fia și Lisabona...

—. La care. îmi permit să 
adaug, ai primit distincții 
portante...

— E drept, dar pentru mine 
„Concursul Enescu“ reprezintă 
în primul rînd o verificare 
foarte necesară pentru acti
vitatea oricărui pianist. Con
curenții din U.R.S.S. și S.U.A., 
pe care-i consider ca avînd 
mari șanse, sînt foarte buni. 
Deci, indiferent de rezultatul 
final, această confruntare nu 
poate fi decît rodnică.

— Cum te-au ajutat și pre
gătit profesorii, mă refer la 
cei din Conservator, pentru a- 
ceastă întîlnire cu un juriu 
de prestigiu. întîlnire visată, 
la început de carieră, de ori
ce tînăr muzician ?

— Indicațiile și îndrumările 
profesorului OVIDIU DRIM- 
BA mi-au fost deosebit de 
prețioase, mai ales că ele nu 
s-au limitat la cadrul 
al orelor din 
școală, ci m-au însoțit perma- 

■„-.„nen-t aproape, pe întregul 
.•"Wurs al::pȚeggtîrj.- Ori de 

'cîte ori ahi întîmpinat impa
suri .în coloratura unei fraze, 
ori de cîte ori am avut incer
titudini, l-am găsit alături de 
mine ajutîndu-mă să elucidez 
neclaritățile, încurajîndu-mă. 
I-arn simțit, și îi simt și acum, 
în momentele concursului. în
treaga căldură sufletească.

So-

im-

strict
programa de

GH. P. ANGHELESCU

• SPIONAJ-CONTRASPIONAJ • SPIONAJ-CONTRASPIONAJ • SPIONAJ-CONTRASPIONAJ •

de VIOREL BURLACU
Sînteți căsătorit ?

(Rîsul ăsta cam pițigăiat e al meu. Și tușea la fel. Acum rîde 
și ea Paie foarte deșteaptă 1).

— De fapt, cine cui ia interviul ?
— Dacă dumneavoastră tăceți sau spuneți banalități... Vă în

treb eu. Mai ales că problema e destul de interesantă pentru mine.
— Sînteți proaspăt căsătorită, după cîte înțeleg.
— Nu. în perspectivă. ’ x .
— Felicitări. Cu un coleg ? Sau cu cineva mai de departe ?
— Cu un coleg mai de departe. Nu cred că nu v-a spus loco

tenentul Miluit
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(Acum e tăcere pentru că eu eram foarte încurcat. Locotenentul 
nu-mi spusese nimic despie căsătorie. Știam însă de la dumnea
voastră. Am mințit cît de sincer am putut).

— Cu locotenentul am discutat numai chestii profesionale azi 
dimineață cînd am vizitat uzina. De ce să-mi fi spus că vă mă
ritați ?!

— Știu eu ?! Poate fiindcă a aflat de la mine... E o poveste 
nostimă. Să v-o istorisesc, pentru că e singurul lucru care mă in
teresează la ora asta. Cred că n-o să vă displacă.

— Nu e „strict secret“ ?
— Pentru dumneavoastră, nu ! 11 cheamă George Prodan. E o 

coincidență nostimă. L-am cunoscut într-o călătorie cu vagon-lits, 
acum vreo patru ani, cînd era moda să se dea conductorului bu
letinele. Dimineața, acesta a rîs și mi-a spus că dacă veneam îm
preună cu domnul acela înalt ne dădea aceeași cușetă. Lui îi spu
sese la fel, așa că am luat împreună micul dejun, la vagonul- 
restaurant... M-am îndrăgostit ca o fetișcană. Lucrurile au evoluat 
de asemenea manieră îneît luna următoare am petrecut-o îm
preună pe litoral, ca pe o adevărată lună de miere... Era august. 
Vedeți ce ciudat, exact acum patru ani, tot pe vremea asta...

— Presupun că acești patru ani i-ați folosit ca să vă cunoașteți 
mai bine...

— Nu I George Prodan a dispărut exact după luna de miere...
(Acum caută ceva într-un sertar. Scoate fotografia unui bărbat 

și mi-o dă peste birou. Seamănă cu cea pe care mi-ați arătat-o 
atunci seara, numai că aici, omul e mai tînăr. N-are pe el decît 
șlipul și o poartă în biațe pe ingineră ca pe o sirenă răpită. Re
cunosc plaja : sînt la Mamaia).

— Destul de urît din partea lui...
— Și da, și nul A apărut exact peste trei ani... în septembrie 

trecut...
— Și cum și-a motivat absența ?
—• în nici un caz că a plecat după țigări și că n-a găsit la de

bitul din colț. Fusese căsătorit și divorțase... Atît a durat.
— Asta ar putea fi adevărat,
— Chiar și este! Am verificat. Se schimbase radical între timp. 

Era altfel, mai atent, mai culant..
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— Vi se păruse zgîrcit înainte ?
— De ce să vă mint ? Acum de-abia, după revenirea lui, mă 

gindesc că așa fusese normal să fie. Avusese o casă, o nevastă... 
De unde atîtea venituri ? Deși, dacă n-ar fi avut atîta ghinion, 
dacă ar fi perseverat, ar fi putut dobîndi mult mai mult... E un 
inginer foarte talentat. Lucrează la o centrală, în metalurgie... Dar 
se vede că soarta l-a blagoslovit cu un colectiv slab. Și știți ce 
forță de distrugere are mediocritatea atunci cînd simte alături un 
talent autentic ! 1!

— Dumneavoastră v-ați convins de, asta ? Mă refer la talentul 
logodnicului dumneavoastră...

— Cu prisosință. Mai ales în ultimele luni. Vine destul de des 
pe aici. Stăm de vorbă, îmi arată planurile lui, îmi împărtășește 
ideile, colaborăm... Cred că ceea ce are în cap, merită într-adevăr 
condiții pentru a se realiza...

— Vă felicit sincer... Ați putea lucra pînă la urmă împreună, 
aici...

— Cine știe... Poate mai tirziu... l-am propus să-l recomand in
stitutului de la noi. A refazat categoric și mi-a interzis să vorbesc 
cuiva despre el ca inginer specialist.

— Și bineînțeles că i-ați îndeplinit rugămintea.
— Să fiu sinceră ?
— Nu ?
— Am vorbit cuiva, unei prietene... Atît. Ea m-a sfătuit să des

chid bine ochii. Am scris cuiva la București, care îl cunoștea. Omul 
mi-a dat toate asigurările că fusese căsătorit și că la serviciu ere 
persecutat. Cam asta-i. Mă cam grăbesc, o să mă iertați. Trebuie 
să fiu la uzină pe la șase...

— Am plecat... Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu.
— Vă cer o favoare. Dacă scrieți, evitați să vorbiți de nemulțu

mirile lui profesionale și de viața lui personală dinainte, de cei trei 
ani de hiatus...

— Vă promit I Sărut mîinile. La revedere.
(Imprimarea se termină cu pașii mei — îi auziți, nu ? — pe aleea 

de pietriș care ducea spre poartă).
După ce am oprit magnetofonul, l-am întrebat pe colonelul 

Vlad:
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— Cum vi se pare ? Am făcut vreo gafă ?
— Nici una. Ați fost la înălțime. L-ați găsit pe căpitanul Soare ?
— E lingă mine.
— Să trăiți, tovarășe colonel...
— Noroc, Soare I Vezi că ești al treilea pe listă. Să relatezi co

lorat, dar exact.
— Am înțeles, deși nu prea am talent la pictură. Voi fi insă cît 

mai exact în raport... Cu floricelele e mai deprins dumnealui, pro
babil.

2. UN SEMNAL DE ALARMĂ FALS, UN PSEUDOCONTRA- 
BANDIST ȘI UN VIOLONIST SUSPECT

Căpitanul Soare se ocupase de un raport al locotenentului Mihai 
Gheorghe, asupra unei discuții pe care acesta o avusese cu Ma
riana Prodan. Am cinat împreună la un fel de grădină de vară 
acoperită și am aflat repede tot ceea ce trebuia să știu:

După vizita lui Prodan la fabrică, Mariana ș-a văzut cu el în 
toate cele trei zile cît a durat delegația în județ a inginerului. 
Mulțumită de explicațiile privitoare la „fuga“ lui din luna de miere, 
femeia a fost totuși șocată de felul lui de a fi complet diferit: în 
prima seară i-a făcut cadou o pereche de cercei de aur. In zilele 
următoare, o rochie de seară, două perechi de pantofi și o lampă 
de birou. Și poate nici asta n-ar fi determinat-o să se destăinuie 
locotenentului Mihai, dar, în cele două zile după plecarea ingine
rului, și-a dat seama că vorbise cu el suficient de mult despre 
munca ei, intrind chiar în niște amănunte, care, erau totuși secrete. 
Căpitanul Petre Soare, alarmat de raportul locotenentului, a ple
cat la București și a cules toate informațiile despre George Pro
dan. „Radiografia“ s-a dovedit a fi fără pată : inginerul era un sa
lariat eminent, nu avea nici un fel de rude sau prieteni peste ho
tare, nu călătorise niciodată în afara granițelor țării... Organele 
securității statului au tras concluzia că acea curiozitate profesio
nală a lui Prodan nu era altceva decît interesul cinstit al unui 
specialist pentru noutate,

(VA URMA)
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în fapt, un instrument științi fie de mare eficientă capabil 
»fi evile focul de integrare ai tinerilor și nu doar al lor, să asi
gure satisfacții depline personalului industrial.

Ne opream zilele trecute asu
pra unor ..cazuri“ : unii tineri, 
cei mai mulți absolvenți ai șco
lii profesionale, nu reușesc chiar 
după parcurgerea unei anumite 
perioade de lucru ca muncitori, 

-Să se apropie cit de cît, prin rea
lizări, de ceea ce, justificat, li se 
pretinde. în fața situației de 
fapt, ne exprimăm noi părerea, 
orice lamentare este de prisos, 
dăunătoare chiar.

Pentru că acum criticile viru
lente la adresa celor implicați în 
favorizarea acestei stări de lu
cruri nu pot servi la nimic. Dim
potrivă este indicată o neîntâr
ziată preocupare pentru a per
mite trecerea, pe cît posibil cît 
mai rapidă de la momentul in
satisfacției de azi la cel viitor, 
de a apropia data la care proas
pătul absolvent să se poată fixa 
pe coordonatele superioare ceru
te de producția modernă, de ne
cesitatea îndeplinirii calitative și 
cantitative a sarcinilor de plan. 
Ani început prin a reaminti acest 
lucru, subliniind importanța mă
surilor curative alăturîndu-le 
acum o pledoarie pentru o ac
tivitate preventivă susținută în 
favoarea acelorași idei. Și vrem 
să ne oprim în rîndurile de 
față la Laboratorul de selecție 
și orientare profesională — ca
tegoric un element care-și re
vendică dreptul la consacrare.

Ideea nu este nouă nici la noi 
nici în altă parte. încă din 1927 
o seamă de instituții au înche
gat primele laboratoare subor
donate acestui scop. în ultimii 
ani lucrurile au mai avansat, 
în momentul de față fiind crea
te premisele alcătuirii unui 
sistem de selecție și orientare 
profesională. Ceea ce ni se pare 
însă ' eosebit de revelatoriu ră- 
mînf îndreptarea acestor labo
ratoare către un scop imediat 
aplicativ, dirijarea preocupări
lor lor spre acele probleme de 
mare actualitate în selecția , și 
folosirea 
strial.

' Ne-am 
Făgăraș, 
cercetări __
plinare își consacră forțele a- 
cestui obiectiv. Combinatul chi
mic Făgăraș are o producție 
globală mare, respectiv, o popu
lație industrială ridicată. Sar
cinile stabilite pe linia produc
tivității muncii, ofensiva con
tinuă a tehnicii noi în general, 
a automatizării în special soli
cită în mod complex pe cel pus 
să deservească instalațiile. _ să 
conducă procesele tehnologice. 
De aici desprinzi și rostul con
stituirii, cu doi ani în urmă a 
■nucleului de cercetare amintit : 
micșorarea fluctuației, înlătura
rea motivelor de indisciplină, 
evitarea accidentelor de mun
că. Totul făcut sub atît de cu
noscuta deviză — „omul potri
vit la locul potrivit“.

Ginci laboratoare ' compun 
astăzi serviciul de cercetare de 
la Făgăraș. Cel de selecție și 
Orientare este unul dintre ele 
și are în atribuții selecția știin-

personalului indu-

oprit zilele trecute la 
Uri întreg serviciu de 

umaniste multidisci-

(Urmare din pag. I) 
SECȚIA ÎNREGISTRA O NE- 
ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR 
DE PLAN. PE CELE ȘAPTE 
LUNI TRECUTE DE LA ÎNCE
PUTUL ANULUI, DE 8 595 
TONE UREE. CA ACCI
DENTUL S-A PRODUS DOAR 
LA UN COMPRESOR ESTE O 
SIMPLĂ ÎNTÎMPLARE, NI SE 
SPUNE. EL PUTEA SĂ INTER
VINĂ ÎN ORTCARE DIN PUNC
TELE DE LUCRU ALE SEC
TORULUI, PREJUDICIILE CA
UZATE PULSULUI PRODUC
TIV FIIND CU ATÎT MAI 
MARI. (Se știe, în industria chi
mică orice clipă de neatenție, 
orice greșeală cit de mică, poate 
aduce pierderi de milioane). 
Afirmația își are puternice 
puncte de susținere. Investiga; 
rea modului în care fiecare își 
îndeplinește atribuțiile de ser
viciu scoate Ia iveală grave ca
rențe disciplinare. F~ 
ționăm, fără a avea 
desigur de a fi exhaustivi. 
COMPARTIMENTUL DE 
BRICAȚIE A UREEI A DEVE
NIT O REGULA, ACCEPTATA 
PARE-SE DE TOATĂ LUMEA, 
CA OPERATORII * ’ 
SEMNAREA 
ZIȚII DIN 
URMĂRIRE 
LOR De ce .._ _ ----
că, practic, nu toți parametrii 
sînt urmăriți. CA ÎNTR-UN 
VERITABIL LANȚ AL SLĂ
BICIUNILOR TEHNOLOGUL 
DE SECTOR, SAU ÎNLOCUI
TORII ACESTUIA — MAI
ȘTRII, OMIT. CU BUNA ȘTI
INȚA, LA RÎNDU-LE, VERI
FICAREA STRICTĂ A RES
PECTĂRII ÎNDATORIRILOR 
CE REVIN OPERATORILOR 
PENTRU BUNA FUNCȚIONA
RE A UTILAJELOR, POSTURĂ 
ÎN CARE SE COMPLACE ȘI 
ȘEFUL SECȚIEI, INGINERUL 
LEONTIN CARAION. Nu-i de 
mirare, deci, că în aceste con
diții a fost posibilă apariția 
avariei qînd neglijența, neres- 
pectarea, celor mai elementare 
obligații profesionale sînt pre
zente la tot pasul.

Am omis cu bună știință, 
atunci cind am numit pe cei 
responsabili de situația interve
nită în secția uree să amintim 
și numele organizației U.T.C. 
de aici, a comitetului coordona
tor U.T.C. pe combinat. Secre
tarul acestuia — tovarășul Ion 
Gheorghe — atunci cînd l-am 
întrebat asupra modalităților 
prin care organizația U.T.C. in
tervine în sprijinirea produc-. 
ției. ne vorbise în termeni mai 
mult decît laudativi despre ac
țiunile „Să gospodărim cu grijă 
metalul“ — NU PREA ȘTIA, 
CEI DREPT, MAI NIMIC DES
PRE SITUAȚIA LA ZI — eco
nomisirea de materii prime șî 
materiale — „S-A FĂCUT UN 
STUDIU FOARTE EFICIENT, 
AMĂNUNTE VĂ POATE DA 
TOVARĂȘA INGINERĂ MA
RI A MACARIE“ — nu uitase să 
menționeze concursurile profe
sionale „Cine știe chimie, cîști
gă“ și „Cartea tehnică și pro
ducția“. Să vedem prin ce se 
materializează acest sprijin.

Sîntem. conduși la locul de 
muncă unde, pe data de 26 au
gust, a avut loc oprirea utilaju-

Să le men- 
I pretenția 

itivi. IN 
FA-

„SA UITE“ 
ANUMITOR PO- 
JURNALELE DE 
A PARAMETRI- 

nu o fac ? Pentru

țifică a celor ce candidează 
pentru angajarea în diferite 
profesii, studii, cercetări prac
tice de psihologie industrială. 
Laboratorul de psihologie ingi
nerească studiind relația om- 
mașină 
omului .. ___ _„T
dar și adaptarea utilajului („er
gonomia de corecție“), optimi
zarea condițiilor de lucru. La 
locul de muncă Laboratorul de 
pedagogie uzinală urmărește 
raționalizarea pedagogică a di
feritelor forme de instruire 
profesională a salariaților. In 
cadrul laboratorului de sociolo
gic economică sînt luate în 
studiu diferite aspecte sociale 
ale locului de muncă — rela
ția individ — grup, relații în
tre microgrupuri, între indi
vizi. în sfîrșit, laboratorul de

studiind relația om- 
își propune adaptarea 
la utilajul industrial.

rile curent întîlnite în propori 
ții diferite pe alocuri îngrijo
rătoare.

Deloc complicat, ne încredin
țează psihologul Felicia Barna. 
Oricărui candidat la calitatea 
de salariat al combinatului i se 
aliniază un „punct de stație“ îh 
laborator unde i se întocmește 
psihograma, este supus unor 
teste și execută o seamă de 
probe practice individuale. Re
zultatele de la examene se în
scriu grafic pe un așa numit 
profil psihologio al individu
lui.

în final, verdictul : apt sau 
nu pentru opțiunea făcută. Avi
zul, transmis în caz favorabil 
în secția unde lucrează devine 
un instrument de lucru al con
ducătorilor săi la locul de mun
că. De la început se știe 
este cel care a venit, ce 
ticularități prezintă : care 
gradul său de receptare a

cine 
par
este 
ele-

LABORATORUL
DE SELECȚIE
Șl ORIENTARE 
PROFESIONALĂ

zultatele* testării sînt compara
bile cu rezultatele la examenele 
propriu-zise. După examen cei 
admiși au suportat un nou exa
men psihologic, de astă dată 
complet. în dosarele întocmite 
se înregistrează periodic evolu
ția subiectelor. La sfîrșitul a- 
nului III va rezulta tabloul 
complex al structurii și posibi
lităților celor aflați sub obser
vație.

Oricît s-ar vrea de complet, 
un articol de ziar n-ar reuși să 
așeze pe masa de disecție de
taliile unui edificiu care pe zi 

, ce trece cîștigă în experiență, 
în prestanță. Am insistat poa
te prea mult asupra a ce și cum 
procedează cercetătorii de la 
Combinatul chimic Făgăraș. Am 
făcut-o cu 
o imagine 
tru ca în 
organism 
umanistă .
ment implacabil în serviciul 
preîntimpinării ■ unor situații a- 
normale după angajarea sala
riaților. Adică atunci cînd, pen
tru că în totalitatea lui acest 
cute la pregătirea lor ești în
demnat la eforturi uneori de 
neimaginat. Pînă la data Ia 
care ne aflam în combinat, la 
Făgăraș trecuseră pragul labo
ratorului aproape 30 Ia . sută din 
salariați. Munca înmagazinată 
în examinarea, selecția, orienta
rea — chiar reorientarea lor — 
capătă o importantă valoare so
cială. Făcută cu perseverență 
și pricepere această întreprin
dere „de laborator“ pulverizea
ză treptat-treptat criteriile em
pirice care-au direcționat une
ori selecția și orientarea per
sonalului industrial, dovedind 
că de la sine nu poate fi eli
minat coeficientul de risc exi
stent în. situațiile de alegere 
întîmplătoare a meseriei.

Pe cînd vom afla de existen
ta unei rețele de laborator 
destinate selecției, orientării și 
promovării salariaților ?

intenția de a sugera 
a ce este acolo. Pen- 
totalitatea lui acest 
de cercetare uzinală 
reprezintă un argu-

ÎN

CÎND ÎTI PROPUI Șl
CENTRUL ATENȚIEI 

LA PERIFERIA'El?
SAU

Era primă întrebare pe care 
voiam s-o pun la Sighetul Mar- 
mației : aveți sentimentul că ați 
îndeplinit tot ceea ce v-ați pro
pus la conferința de acum doi 
ani ? „Nu, n-am putea spune că 
am îndeplinit chiar totul" — 
a venit, fără nici o ezitare, răs
punsul primului secretar al co
mitetului municipal U.T.C., Ti- 
beriu Trifu. Un răspuns care 
conținea mai degrabă doza de 
modestie fotogenică ce ne stă 
bine tuturor, decît bucățica de 
autocritică necesară în fața unor 
realități evidente. Pentru că, 
imediat după aceea, același prim 
secretar a precizat : „dar pînă la 
următoarea conferință vom reuși 
neapărat“. Un asemenea opti
mism se dovedește. însă, la,o. cer
cetare mai atentă, ori o încer
care anemică de autoliniștire, 
ori o totală, lipsă de cunoaștere 
a situațiilor concrete din murii-' 
cipiu. Altfel, ar trebui să se ad
mită de la început că neajunsu
rile sînt cu mult mai mari decît 
atît cît să putem spune „mai a- 
vem și lipsuri", iar o apreciere 
mai lucidă ar accepta, incon
testabil, că‘în aproximativ două 
luni, cîte au. mai rămas pînă la 
viitoarea conferință municipală, 
nu s-ar mai putea face ceea ce 
a rămas nefăcut după aproape 
doi ani de activitate.

Dar să le luăm pe rînd, 
cîte unul. Nu mai înainte 
de a face citeva precizări 
mi se par oportune. Mai 
că în cele ce urmează n-am în
cercat o analiză integrală a ac
tivității desfășurate de-a lungul 
a doi ani de organizația muni
cipală U.T.C. Lucrul ar fi fost, 
oricum, prematur, o dată ce pe-

voiam s-o pun la Sighetul

unul 
însă 
care 
întîi

MULT Șl PUȚIN
rioada nu s-a încheiat încă. în 
al doilea rind, observațiile de 
mai jos nu au deloc intenția să 
nege eforturile, strădaniile și 
rezultatele obținute în acest 
timp — și nici să le anuleze 
cumva. Ele există cu adevărat 
și trebuie consemnate ca atare. 
M-am limitat, de aceea, cu bună 
știință, la reliefarea numai a cî- 
torva aspecte, care prin defi
ciențele conținute să poată servi 
drept prilej de meditație și de 
învățăminte atît pentru comite
tul municipal U.T.C. în discu
ție. cit și pentru altele ce se 
află, eventual. în aceeași situa
ție

în programul de hotărîri al 
a 

se

psihologie socială are în vedere 
realizarea unor anchete sociale, 
depistarea și interpretarea di
verselor date de ordin familiar. 
O asemenea prezentare enume- 
rativă nu este desigur în stare 
să dezvăluie la amănunt conți
nutul și mai ales randamentul 
cu care se lucrează aici. Orga
nigrama serviciului — propusă 
de profesorul universitar Tra- 
ian I-Ierseni — certifică de la 
început un fapt : cercetările în 
cadrul serviciului se desfășoa
ră sincronizat pe mai multe 
direcții, în mai multe sectoare, 
multidisciplinar. Ideea consti
tuirii acestor laboratoare — a- 
vînd ca autori pe ing. Teodor 
Suteu, directorul general al 
Centralei industriale a îngrășă
mintelor chimice și ing. Victor 
lovu, secretarul comitetului de 
partid pe combinat se află 
acum într-o avansată fază prac
tică. a atins un nivel aprecia
bil de eficacitate.

Cum este posibil ca un om, 
trecut prin laboratorul de se
lecție și orientare să 
contactul cu producția

evite la 
dereglă-

că aicilui. Fusesem informați 
lucrează doi uteciști, în schimbul 
de dimineață. Nu-i zărim însă 
nicăieri. Nimeni — rețineți, 
după toate cele întîmplate — 
nu se afla în 
lor de urmărire 
compresoarelor.
găsim. Marin

rețineți,
fața pupitre- 

a mersului 
în sfîrșit, îi 

„__ _____ Simion are în
mină un pulverizator de vop
sea. „Tocmai vopseam“... Co
legul său ii ținea scara. Mai
strul Stan Giodoni, secretarul 
comitetului U.T.C. de la uree, 
vrea să ne explice.

— Am hotărît să ne gospo
dărim singuri...

— CUM ? RĂPIND ÎN ACEST 
FEL DIN TIMPUL 
SUPRAVEGHERII
ȚIILOR ?

— Dacă tot sînt 
singur este suficient pentru am
bele compresoare.

Nu înțelegem! DACA PENTRU 
DESERVIREA UTILAJELOR 
AU FOST DESEMNAȚI DOI 
OAMENI ÎNSEAMNĂ CA A- 
CEST LUCRU A FOST DETER
MINAT DE NECESITAȚI.

DESTINAT 
INSTALA-

doi... Unul

UTILAJELE
FOLOSITE LA
CAPACITATEA

V

CUM ATUNCI DE SINT PER
MISE CHIAR SUB OCHII MAI
STRULUI ACESTE 
GĂRI ? S-A UITAT 
ATÎT DE REPEDE, 
ATÎT DE NEÎNSEMNATE 
FOST PREJUDICIILE I 
ZATE TOCMAI DE , 
TERILE REPETATE 
ÎNDATORIRILE DE 
VICI ? Citeva cuvinte lapidare 
ale tovarășului Stan 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
secție, ne readuc la realitate.

— Eu de altfel am mal fost 
sancționat disciplinar...

Insistăm Aflăm și motivele.
— ÎNAINTE DE A FI MAI

STRU AM FOST MUNCITOR 
AICI, LA COBINAT. ÎNȚE
LEGEȚI, AM PRIETENI. NU 
POT FI PREA AUTORITAR...

. S-AR SUPĂRA.
Altfel spus, fiecare poate să 

facă ce poftește : să se plimbe, 
să spoiască pereții —SCUZAȚI 
ASTA-I O ACȚIUNE PE LINIE 
DE ORGANIZAȚIE — să stea 
la șuetă. Utilajele ? Urmărirea 
parametrilor tehnico-econo- 
mici 7 Cînd mai rămîne timp. 
Printre picături. Optica defor
mată prin care este privită aici 
contribuția proprie la îndepli
nirea sarcinilor de servici a fie
căruia este vizibilă.

Reamintindu-ne de aprecie
rile — laudative, repetăm — ale 
secretarului comitetului U.T.C. 
coordonator efectuăm un test 
cu întrebarea : „LA CE ACȚI-

DERO- 
CHIAR 
CHIAR 

! AU 
CAU- 
ABA- 

DE LA 
SER-

Giodoni,

mentelor tehnice., de sociabili
tate, capacitatea de stăpînire 
etc. Recomandările care înso

resc fisa nu sînt altceva decît 
‘“puncte'de sprijin calificate ale 
integrării rapide, scutită de 
pierderi, de rebuturi profesio
nale. Neîndoielnic că prelungi
rea perioadei de urmărire după 
examenul psihologic, pe baza 
unei fișe individuale, reprezin
tă un adaos prețios în stabilirea 
cît mai completă a suprapune
rii dintre cerințe și comporta
rea noului venit, vizitele la 
Ițcul de muncă permit, o dată 
cii validarea metodei, a prog
nozei inițiale și stabilirea mă
surilor de corijare.

N-am exprimat însă decît o 
fațetă a lucrurilor prezentînd 
cele spuse pînă acum. Luînd 
în atenție pe viitorii munci
tori, pe elevii sau viitorii uce
nici ai școlii profesionale orien
tarea profesională' 'se juxtapu
ne fericit selecției, de .care am 
vorbit. Pe distanța a doi ani 
s-au făcut examene psihologi
ce precedînd examenele de 
noștințe obișnuite. Metoda 
autovalidat : 92.2 la sută din

• • • • •

UNI ALE ORGANIZAȚIEI 
U.T.C. DIN CARE FACEȚI 
PARTE, PE LINIE DE PRO
DUCȚIE, AȚI PARTICIPAT ÎN 
ACEST AN ?“.

... (ridicare din umeri) — Ion 
Petrică.

— La înfrumusețarea secto
rului 1 (Simion Marin).

(Cînd cei doi interlocutori 
sînt chestionați asupra motive
lor care, după părerea lor, au 
condus la apariția defecțiunii 
tehnice a compresorului,_ re
plică la unison... Cred că era 
cam uzat... In tot cazul, nu din 
vina noastră.

— La cursurile dc ridicare a 
calificării (Stan Dăchilă).

Avînd în vedere că majoritatea 
acelora cu care am stat de vorbă 
se refereau la cursurile de per
fecționare a cunoștințelor profe
sionale am pus întrebarea : “CE 
APLICAȚII PRACTICE, ÎN 
MUNCA DE ZI CU ZI, AU CU
NOȘTINȚELE NOI DOBÎNDITE 
CU ACEST PRILEJ ? Răspun
sul este deconcertant.

— A... nu... doar pentru cul
tura noastră generală !

★
Așadar, la Combinatul chi

mic din Turnu Măgurele, nereș- 
pectarea frecventă a atribuții
lor profesionale în cadrul sec
ției uree a condus Ia o pierdere 
de 396 tone, pierdere ce se.ada
ugă nerealizărilor din primele . 
șapte luni ale anului. Cauzele 
care au determinat-o se cunosc. 
Printre măsurile luate de con
ducerea combinatului pentru 
preîntîmpinarea pe viitor a u- 
nor astfel de situații se numără 
sancționarea șefului secției și a 
maiștrilor direct răspunzători, 
precum și. supunerea la un nou 
examen de atestare — pînă la 
15 octombrie — a operatorilor 
chimiști și compartimentiștilor 
din sectorul uree. Că exista po
sibilitatea prevenirii defecțiunii . , - . • . — mai

co- 
pu- 
pri- 

Activitatea 
însă era și

V. NEAGU

Ilfov.
lnsilozarea cocenilor, după culesul porumbului, la C.A.P. Movi

lita, județul

aici pot intra și cincizeci, și... 
nici una.
LANȚUL PROMISIUNILOR TȘI 
PIERDE VERIGILE PE DRUM

Am scris mal sus cuvîntul „în 
sfîrșit“, însă el se referea doar 
la capitolul problemelor profe
sionale al activității comitetului 
municipal U.T.C. Procedeul pe 
care l-am semnalat continuă 
însă cu consecvență și dezinvol
tură și în celelalte capitole ale 
programului de măsuri. Vechile 
deprinderi răsar, de pildă, și în 
spațiul dedicat muncii politico- 
ideologice, încercând, și aici, să 
convingă prin rostirea unor fra
ze la fel de binevoitoare dar lip
site de eficientă. „Membrii bi
roului municipal U.T.C., am ci
tit la un moment dat, vor trebui 
să facă periodic expuneri în fața 
tinerilor, să dea răspunsuri la 
întrebări privind politica inter
nă și externă". Și am lăsat la 
o parte cuvîntul periodic, care 
poate însemna și din lună in 
lună, dar și din deceniu în de
ceniu, Am căutat insă să aflu 
măcar din programele de activi
tate trimestrială citeva preci
zări, care să facă mai pipăibile 
afirmațiile de mai înainte. Și am 
observat, cu surprindere, că nici 
acestea nu puteau fi folosite ca 
instrumente de lucru. Se găseau 
aici uneori întîlnirile cu alți in
vitați, cu activiști de partid și 
de stat din județ, cu specialiști 
din diverse domenii, deci tot ac
țiuni la care erau chemați 
oaspeți, însă cele cu activiștii 
biroului municipal U.T.C. nu 
existau nicăieri. De aici nu se 
poate înțelege, fără îndoială, că 
nici n-au avut loc, însă se vede 
limpede că nu s-au organizat 
periodic, așa cum promitea con
ferința, ci mai mult sau mai pu
țin la voia întîmplării. Asta din 
cauză că nici programele tri
mestriale n-au fost folosite pen
tru o mai bună precizare .a in
tențiilor exprimate de conferin
ță, cel puțin cu privire la mun
ca politică, ci au continuat pe 
același ton imperturbabil: „Preo
cuparea principală a biroului se 
va îndrepta spre desfășurarea 
cercurilor cu un conținut mai 
bogat“, „Biroul se va preocupi 
de informarea tineretului cu 
evenimentele interne și exter- 
ne‘‘ „In centrul atenției birou
lui'(iarăși 1) va sta și în acest 
trimestru dezbaterea documen
telor", „se vor organiza dezba
teri asupra unor probleme mai 
importante" — după cum sa 
vede, tot idei una și una. Iar 
cînd întîlnești, totuși, și o pro
poziție mai promițătoare : „Se 
vor constitui în cadrul întreprin
derilor și instituțiilor colțurile 
de informare politică" (trime
strul II 1970) — ești nevoit să 
constați apoi că el nu există încă 
nici la întreprinderea unde s-a 
născut ideea, la „Unitatea", dar 
mite să mai fie și extins. Apoi 
afli că inginerul care se luptă 
pentru materializarea acestui 
gînd frumos, a făcut propune
rea încă de acum doi ani, tot 
la conferința de alegeri, a fă
cut chiar și o schiță foarte in
genioasă, demnă de toate lau
dele, însă orice proiect se potic
nește de lipsa unei mîini de a- 
jutor. și a interesului.

*
După toate aceste constatări, 

unele n>u chiar atît de îmbucu
rătoare pentru stilul de munca 
al Comitetului municipal U.T.C. 
Sighetul Marmației, mi-aș per
mite să trag și o concluzie care 
reiese, cred, din simpla enume
rare a faptelor de mai sus. 
La apropiata conferință de ale
geri, peste aproximativ două 
luni, comitetului municipal 
U.T.C., nu-i va fi atît de ușor 
să facă un bilanț exact, sever 
dar fără oscilații, al activității 
depuse în actuala componență. 
Nu-1 va putea face, bineînțeles, 
decît în același mod în care și-a 
formulat și angajamentele la 
conferința de acum doi ani. 
Adică tot cam în termenii în 
care primul secretar mi-a și 
prezentat deja,. în» mare, rezul
tatele celor doi ani de eforturi : 
„Au fost puse în centrul aten
ției problemele de producție". 
„S-au aplicat pe scară mai lar
gă olimpiadele pe meserii", 
„Ne-am concentrat preocupări
le față de tinerii constructori". 
Expresii pe: care rai se părea 
mereu că le-am mai întîlnit un
deva. în finalul discuției noa
stre, primul secretar a și re
cunoscut, de altfel, că „poate 
din cauză că ne-am propus o- 
biective prea în general, nu am 
reușit să le urmărim mai îndea
proape". Da, într-adevăr, dar 
nu poate, ci aproape sigur. Și 
nici urmărirea nu putea fi alt
fel decît mai distanțată sau de
loc pentru că activitatea de zi 
cu zi nu se poate măsura cu 
unitățile prea mari. în care în
cap prea multe și nimic, ci cu a- 
celea ale acțiunilor concrete, ale 
intervențiilor directe în funcție 
de realitățile care le reclamă 
prezența. Tocmai de aceea mi se 
părea obligatoriu din partea co
mitetului municipal U.T.C. ca, 
dacă nu și-a precizat mai lim
pede obiectivele de la bun în
ceput, s-o facă totuși pe parcurs, 
apelînd la celelalte instrumente 
ale muncii sale cotidiene. A- 
tunci cînd a făcut acest lucru, 
rezultatele, n-au întîrziat să a- 
pară, iar reușitele s-au adăugat 
firesc strădaniilor. Din cele spu
se însă mai sus reiese convin
gător că, cel puțin la începutul 
activității sale, a existat o in
suficientă preocupare pentru a 
se imprima muncii un caracter 
mai concret, pentru a se orga
niza și planifica astfel intențiile 
generale, îneît de fiecare dată 
să se poată spune exact ce s-a 
făcut și ce nu. Aici a fost punc
tul de pornire al tuturor celor
lalte necazuri. De unde apare 
cu acuitate concluzia că menj- 
brii biroului municipal U.T.C. 
în primul rînd trebuie să fie 
mai mult prezenți în activitatea 
organizațiilor, să participe ne
mijlocit la diverse acțiuni pen
tru a-și cultiva lor înșile obiș
nuința de a gîndi și acționa nu 
după principii abstracte, ci dupâ 
solicitările fiecărui moment al 
realității. Numai așa eficiența 
muncii va putea fi la înălțime» 
eforturilor consumate.

D. MATALĂ

— 34 ș.a.m.d Așadar, absențele 
își continuă nestingherite parti
da de ping-pong, în ciuda lo
zincii „Nici un tînăr cu sau 
fără". „Probabil că și noi ne-am 
mulțumit cu rezultatele obținu
te Ia un moment dat, încearcă 
să înțeleagă acum primul secre
tar, și nu le-am urmărit mai 
departe, cind au început din nou 
să crească". Probabil. Mai si
gur este însă că, în 1968, la con
ferință, se făcea afirmația că „la 
C.E.I.L. și „Unitatea" s-a înre
gistrat cel mai mare volum de 
absențe", cuvinte care s-au re
petat aproape aidoma și cu un 
an mai tîrziu, la o plenară, cu
vinte care reflectă o situație 
identică și în prezent. Ceea ce 
poate părea inevitabil, dacă ne 
gîndim că acestea sînt cele mai 
mari - întreprinderi industriale 
din oraș, dar nici nu putem uita; 
totodată, că în aceleași unități 
media de vîrstă este de 27 șt 
26 de ani și, deci, s-ar fi cuve
nit să se afle mai bine ancorate 
„în centrul atenției" Comitetului 
municipal U.T.C. Acesta este și 
motivul principal pentru care 
insistăm asupra unui capitol atît 
de delicat, cu toate că, fără în
doială, numărul mare al absen
țelor nemotivate nu trebuie pus 
numai pe seama tinerilor și că 
există și alți factori al căror Cu- 
vînt ar avea mai multă greutate 
în înlăturarea lor. Comitetul 
municipal U.T.C. era dator însă 
ca măcar în punctele în care s-a 
hotărît să intervină, prin lansa
rea unor inițiative ca cea amin
tită, s-o facă cu toată fermita
tea și să-și respecte pînă la ca
păt propriile idei.

O OLIMPIADĂ, DOUA... 
CONSFĂTUIRI

conferinței de alegeri care 
avut loc în decembrie 1968 
spunea, de exemplu : „Comitetul 
municipal U.T.C. va pune în 
centrul activității sale mobiliza
rea tineretului din întreprinde
rile industriale, de construcții si 
transporturi in vederea îndepli
nirii în întregime și la toți in
dicatorii a sarcinilor de plan". 
Cum anume și ce însemna pen
tru noul organ ales expresia „în 
centrul activității sale“, aceasta 
este mai greu de aflat și. după 
cum vom vedea îndată, mai greu 
chiar de îndeplinit. Formula nu 
este atît de exigentă cum ar pă
rea, pentru că poți pretinde că 
te-ai achitat de datorie și după 
un an, și după o lună, și prin- 
tr-o singură acțiune, și prin o 
sută. încape în ea și mult, și 
puțin. Este riscul pe care îl ac
cepți conștient odată ce nu-ți 
poți propune, de la bun început, 
cît mai exact : am de făcut asta 
și asta. Așa îneît, să vedem cu 
o lupă 
seamnă 
ției" 
obținut date mai concrete. La a- 
ceeași conferință cel puțin două 
cifre erau înregistrate precis 
pe primele zece luni ale anului 
1968 numărul absențelor nemoti
vate ia nivelul municipiului era 
de 45 000 ore/om, iar cel al în
voirilor și concediilor fără pla
tă 50 000 ore/om. Bineînțeles, 
cu mențiunea că aceste frumoa
se sume nu aparțineau numai 
uteciștilor. După nici un an de 
zile, în septembrie 1969, cu oca
zia unei plenare a comitetului 
municipal U.T.C. se face un nou 
calcul, de data aceasta pe pri
mele opt luni. Rezultatul: absen
țe nemotivate — 44.993 (deci mai 
puține cu... șapte), iar învoirile 
— 36.755. Nici nu mai încape 
îndoială că, după zece luni, si
tuați? a fost chiar mai bogată 
decît în urmă cu un an. în sfîr
șit, anul acesta, în 1970, am avut 
ocazia să văd o statistică a pri
melor cinci luni ale anului.- Ci
fra absențelor nemotivate scă
zuse, într-adevăr, destul de co
pios, la 16.400, pentru ca după 
numai încă o lună, pe șase luni 
deci, să facă un salt mai mare 
cu peste 5 000. Absențele și în
voirile își continuă, deci, și 
acum jocul lor neștiutor, după 
reguli care nu respectă decît 
propriile lor capricii, fără să 
țină seama că comitetul munici
pal U.T.C. s-a hotărît să le aibă 
„în centrul atenției“. Iar la co
mitetul municipal li se urmă
rește pur și simplu traiectoria 
sinuoasă în hîrtii cu valoare 
constatativ-comparativă, fără al
tă intenție însă, cel mult cu sa
tisfacția măruntă că „oricum, au 
mai scăzut“.

’ A existat, însă, și o altă in
tenție, aceea de a interveni ac
tiv. Aș fi nedrept dacă aș tre
ce-o sub tăcere. Ea un morrlent 
dat a apărut ideea unei iniția
tive : „Nici un tîuăr cu absențe 
nemotivate“. „Am aplieat-o pen
tru început, la cele două mari 
întreprinderi. C.E.I.L. și „Unita
tea", urrnînd ca după aceea s-o 
extindem în întreg orașul" — 
mi-a spus primul secretar. în ce 
anume a constat inițiativa pro- 
priu-zisă n-am înțeles prea bine. 
S-a discutat, se pare, cu direc
tori, cu șefi de fabrici, s-a a- 
nunțat și în adunările generale, 
s-au numit probabil și niște res
ponsabili care să urmărească si
tuația în secții — și cam atît. 
în orice caz, iată rezultatul la 
o singură întreprindere, la „Uni
tatea", exprimat în om/zile ab
sențe : martie'— 24, aprilie — 
52, mai — 20. iunie — 50, iulie

mai puternică ce în-
„a pune în centrul aten- 

o situație pentru care am

Operatorul chimist
Dăchilă ...Cursurile de ridica
re a calificării ? Ne oferă 
doar cunoștințe de cultură 
generală... (sus, stingă).
Maistrul Stan Giodoni, se
cretarul comitetului U.T.C. 
de la secția uree.

...Eu, de altfel, am mai 
fost sancționat disciplinar.

Înțelegeți, am prieteni... 
(sus, dreapta).

lată-l și pe Simion Marin, 
devenit ad-hoc... vopsitor. Ce 
vreți ? Sarcină de organiza
ție. (jos, dreapta).

Să mergem însă mai depar
te. „Organele și organizațiile 
U.T.C. vor trebui să-și intensi
fice activitatea în vederea apli
cării pe scară mai largă a unor 
inițiative ca : olimpiadele pe 
meserii, concursul „Cartea teh
nică și producția etc." — se face 
îndemnul în același program de 
măsuri al conferinței amintite. 
„A-ți intensifica activitatea“ 
este însă o expresie care nu te 
obligă. în ultimă instanță, la ni
mic. Era cu totul altceva dacă 
angajamentul ar fi sunat; „Vom 
organiza olimpiade la următoa
rele meserii" — apoi două punc
te. Se putea aprecia acum, în 
preajma următoarei conferințe, 
dacă ne-am ținut de cuvînt sau 
nu. Pe cînd așa, se poate foar
te bine întîmpla, cum s-a și în- 
tîmplat deja, la C.E.I.L. de pil
dă : în anul conferinței nu s-a 
vorbit decît de o singură olim
piadă, a strungarilor. Cu un 
an mai tîrziu, în 1969, pe lîngă 
cea a strungarilor, reeditată 
(„nu pentru toți, ci doar pen
tru vreo 23 din ei“), a mai apă
rut încă una, a lăcătușilor, însă 
una a tiniplarilor, care sînt cei 
mai mulți în combinat, vreo 400, 
n-a apărut nici pînă în prezent 
și nici măcar ca proiect de vii
tor. „Aplicarea pe scară mai lar
gă" nu se poate spune însă că 
n-a avut loc, o dată ce putem 
raporta cu două-trei olimpiada 
mai mult decît la conferința tre
cută. Alte obiective însă nici la 
modul numeric nu vor putea fi 
raportate la apropiata conferin
ță pentru simplul motiv că au 
fost scăpate din vedere. „Se vor 
organiza schimburi de experien
ță în întreprinderi similare". 
Dacă la C.E.I.L. s-a mai încer
cat, cît de cît, un schimb de 
experiență, „la care au partici
pat și tineri", la „Unitatea“, nici 
vorbă nu poate fi de așa ceva... 
„Se vor organiza consfătuiri la 
nivelul municipiului". Am vă
zut una planificată în progra
mul de activități al trimestrului 
I 1969, „cu muncitori fruntași, 
cu ingineri și tehnicieni din toa
te întreprinderile". Dar și cu 
observația că celelalte obiecti
ve, din jurul acestuia, erau bifa
te discret, semn că „s-au înde
plinit", însă în dreptul lui locul 
era cu desăvîrșire alb. Dacă în 
conferința de alegeri s-ar fi 
rostit clar și răspicat „vom face 
o consfătuire", poate că îndem
nul ar fi fost mai convingător,' 
pe cînd dacă zici „consfătuiri",I Argumente pentruI»APLAUZELE DINTR-0 ADUNARE

tehnice este de prisos s-o 
subliniem. Că organizația, 
mitetul 
tea avea 
vință, de 
acestuia 
continuă
cientă. Nu prin faptul că unul 
din tineri a ajuns în finala pe 
județ a concursului profesio
nal destinat strungarilor, nu 
prin raportarea seacă „2Q0 de 
tineri au devenit purtători ai 
insignei „Prieteni ai cărții teh
nice“ se poate schimba o men
talitate, nu printr-o frază teore
tică a concursului „Cine știe 
chimie, cîștigă" se poate pro
duce revirimentul atît de nece
sar. Mai exact spus aceste ac
țiuni, altfel valoroase, rămîn 
ineficiente dacă nu sînt însoțite 
de o permanentă preocupare 
pentrd ridicarea gradului de 
pregătire practică a tinerilor 
operatori, dacă nu se promo
vează o poziție fermă față de 
abaterile de la disciplina tehno
logică și nu se întreprind acți
uni convingătoare care să ducă 
la creșterea responsabilității ti
nerilor față de sarcinile ce Ie 
revin la locul de muncă. Astfel, 
sprijinirea eficientă a procesu
lui de producție rămîne un sim- 

, piu deziderat, onoarea a- 
tribuțiilor ce revin organizației 
de’ tineret în educația prin și 
pentru muncă a tineretului a- 
vînd puncte mihirife de rezis
tență.

său coordonator 
un rol în această 
asemenea, 
din urmă 
să fie cu totul insufi-

III
I
II
I
I
II
I

„Da, îmi amintesc foarte bine 
adunarea de cjlegeri de anul tre
cut" — imi mărturisea VIOREL 
TEODORESCU. Și-mi dădeam 
seama cit îi este de greu să-și 
stăpînească emoția din glas.

„Sala noastră de festivități era 
neîncăpătoare pentru cei aproa
pe 500 de tineri veniți să-și a- 
îeagă secretarul U.T.C. Mulți nu 
reușiseră să-și ocupe un loc și 
stăteau pe margini, în picioare. 
La propunerea . de a rămine pe 
mai departe secretarul lor, sala 
aceasta arhiplină, pe neaștepta
te, a izbucnit in aplauze. în una
nimitate de voturi eram reales, 
pentru a treia oară, in funcția 
de secretar al organizației U.T.C, 
din cadrul Platformei industria
le chimice-București. Pentru 
mine a fost o zi mare. Dovada 
de simpatie și încredere a co
legilor imi umplea inima de 
bucurie“. Și să recunoaștem că. 
atunci cînd aproape 500 de tineri 
îți aplaudă strădaniile depuse 
pentru organizație de-a lungul 
a doi ani de activitate, ai de ce 
să fii mulțumit.

„Dar pînă să ajung aici am 
avut multe greutăți de învins, 
mai ales în primul an al activi
tății mele. Voiam să dovedesc 
că pot să fiu la înălțimea grelei 
misiuni care mi s-a încredințat. 
Voiam să arăt că într-o uzină 
gigant, cum e platforma noastră 
chimică, se pot face multe cu 
ajutorul tinerilor și pentru fo
losul lor. Și-am luat - hotărîrea

să nu dau un pas înapoi, să nu 
mă las copleșit de mulțimea 
problemelor care se iveau pen
tru că un secretar nu trebuie 
să se lase niciodată1 înfrint.

încă de la început n-a.m fost 
de acord cu unele practici din 
organizație. Unii membri ai co
mitetului, uzînd de funcția lor, 
începuseră să neglijeze munca 
in producție, să pretexteze tot 
felul de treburi organizatorice in 
timpul orelor de program. Șefii 
de producție îi priveau cu neîn
credere dar nu ziceau nimic. Am 
discutat foarte serios cu ei și 
le-am cerut să manifeste ace
lași interes și pentru producție 
și pentru munca de organizație, 
să îmbine armonios cele două 
activități îneît nici una să nu 
aibă de suferit.

Și, într-adevăr, acum fac trea
bă, pentru că organizația noa
stră nu înțelege să accepte în 
comitet membri. onorifici. Ră- 
mîn doar cei care vor să mun
cească, iar acestora le dă 
tot sprijinul. V-aș da doar un 
singur exemplu, cel al Vasi- 
licăi Nan. La o adunare ge
nerală această fată, anonimă 
pină atunci, s-a ridicat și ne-a 
spus că ar trebui să organizăm 
mai multe acțiuni și mai di
verse, să încercăm să fim, îm
preună în mai multe împreju
rări. Am profitat de prilej și, 
vrînd să văd cit de serioasă 
este propunerea ei, i-am cerut și 
eu : „Dacă vrei să te ocupi dum-

neata de această problemă, n-am 
nimic împotrivă !“. Și fata s-a 
pus pe treabă. I-am dat și noi 
tot sprijinul, am ales-o chiar in 
comitetul U.T.C. și i-am încre
dințat munca culturală. Azi Va- 
silica Nan este un om de nă
dejde în organizația noastră.

N-aș vrea să omit un moment 
important în viața organizației, 
în urma unirii celor trei între
prinderi, Uzina de medicamen
te, 9 Mai, și ICECHIM, fostele 
lor organizații U.T.C. au deve
nit una singură. Sarcina noastră 
era să transformăm această u- 
nificare administrativă într-o u- 
nificare reală, să creăm intr-a
devăr o singură organizație. Și 
greutăți erau destule. Tinerii 
nu se cunoșteau între ei, nu 
știau prea multe nici despre spe
cificul celorlalte ' '
Atunci m-am gîndit că ar 
foarte 
tema : „Să ne cunoaștem produ
sele“. în focul pregătirilor pen
tru concurs, tinerii de la cele 
trei întreprinderi s-ar apro
pia unii de alții, s-ar cu
noaște mai bine, m-am gîndit. 
Am discutat cu oamenii și au 
fost îneîntați de idee. Am în
ceput pregătirile, chiar cu pro
curarea premiilor, obiecte utile 
și frumoase pe care am ținut să 
le aleg chiar eu. Apoi am dat 
tinerilor bibliografia să o stu
dieze, i-am trimis să se docu
menteze la fața locului în secțiile 
întreprinderilor, am făcut cu ei

întreprinderi.
” fi '

nimerit un toncurs pe

verificări preliminare. Iar în 
ziua concursului, în fața unei, a- 
sistențe numeroase, juriul — 
format din chimiști și farma
ciști de la cele, trei întreprinderi 
— a acordat premiile celor trei 
concurenți cu procentajul de 
puncte cel mai mare. Concursul, 
urmărit prin intermediul stației 
de amplificare și de tinerii din 
schimbul II, a fost, susținut, an
trenant și s-a bucurat de un suc
ces deosebit.“

Multe din aceste acțiuni au 
fost inițiate și conduse direct de 
Viorel Teodorescu. muncind ală
turi de uteciștii săi. Pe tinerii 
care s-au remarcat cu prilejul 
acțiunilor patriotice sau în ac
tivitatea productivă n-a intîr- 
ziat să-i facă cunoscuți în uzină. 
La intrarea în moderna uzină 
bucureșteană se află o gazetă de 
perete care ne prezintă în par
tea stingă, pe tinerii — surprinși 
la locul de muncă — ce fac cinste 
întreprinderii. Iar în partea 
dreaptă, pentru că n-au fost ui
tați nici ceilalți, foto-critica ga
zetei expune aspectele negative.

Sînt citeva așpecte pe 
am fost însă tentat să 1 
asupra întregii activități depuse 
de secretarul U.T.C. Mai ales 
cînd .am aflat apoi, din discu
țiile cu alți membri ai organi
zației, despge consecvent^ sa în 
intervențiile Ia obiect, izvorîte 
din realitățile concrete ale între
prinderii, despre amănuntul că 
își dedică multe din după amie
zele sale libere pentru rezol
varea treburilor organizației. 
Mi-am zis atunci că pentru un 
asemenea om este o condiție fi
rească să rămînă consecvent 
pînă la capăt, străduindu-se să 
confirme aplauzele care i s-au 
adresat în adunarea de alegeri.
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Un oaspete străin, în vizită prin 

București, spunea odată că a 
fost plăcut impresionat de inte
resul pentru cărți pe care l-a ob
servat Ia oamenii din orașul nos
tru. Remarcase afluența publicu
lui în librării și în jurul standu
rilor de cărți de pe străzi. Este 
într-ădevăr o. calitate remarcabi
lă : iubim cărțile.

Dar viata lor pulsează numai 
în librării ? Ce se întâmplă cu vo
lumele noi, cu coperți frumoase 
și pagini curate, mirosind încă a 
tipografie ? O parte dintre ele, o 
mare parte, ajung în rafturile bi
bliotecilor noastre personale. Al
tele iau calea bibliotecilor 
publice. Dar aici drumurile 
se încîlcesc. Ce se înlîmplă 
oare cu volumele destinate a fi 
împrumutate cititorilor înscriși la 
aceste biblioteci publice din dife
rite cartiere ? Cum să ne expli
căm întârzierea lor de o lună, o 
lună și jumătate la unele biblio
teci publice ? (căci cam atîta 
vreme sînt așteptate cărțile noi, 
de exemplu, la biblioteca „B. P. 
,'Hașdeu“).

Ce ciudat contrast între inte
resul publicului pentru lectură și 
felul în care este satisfăcut une
ori acest interes. Este reconfor
tant, făiă îndoială, faptul că există 
atîția iubitori ai cărții. Cu atît 
mai trist, însă, că unii dintre 
„difuzorii“ cărții nu par a aprecia

destul acest lucru. Bibliotecile 
publice din unele cartiere sînt 
rudele sărace ale Bibliotecii mu
nicipale „Mihăil Sadoveanu“.

La biblioteca publică „B. P. 
Uașdeu", ne strecurăm printre • 
lăzile cu roșii și cu cartofi ale u- 
nei unități de legume și fructe. 
Nu, n-am greșit adresa, trebuie să 
fie pe aici o bibliotecă. în-

Nu găsim decît cîteva foi cu „li
teratură recomandată elevilor“. 
Vrem , să știm dacă există albume 
de artă, reviste. Există, sigur că 
da, dar nu se împrumută acasă, 
înțelegeți, sînt albume mai rare. 
Firește, se pot consulta la biblio
tecă. Ne uităm în jur... nici un 
scaun, nici o măsuță... nimic. 
Probabil că cititorii răsfoiesc al-

cititori pe zi, 50 la sută sînt ti
neri.

Aruncăm o privire asupra fi
șelor de cititori : Camus, Ibsen, 
Breban, Odobescu... cîteva nume 
la întîmplare ; se pare că cititorii 
știu să aleagă și fără catalog în
drumător. Aceasta nu dovedește, 
însă, inutilitatea lui. Sînt și re
viste. Ne interesăm ce abonamen-

Biblioteca de cartier-
o „cenușăreasă"?

tr-adevăr, în spatele unor sțive 
de lăzi descoperim biblioteca. 
Uitîndu-ne atent, vedem vitrina : 
pe o pînză ieșită de soare, 
cîteva cărți... Intrăm. Impresia 
generală nu e de loc favorabilă. 
Pe jos niște covoare roase și nu 
prea curate. în lumina anemică 
nu deslușim decît rafturi, rafturi. 
Ca să ne orientăm, căutăm un 
catalog cu titlurile nou-apărute.

bumele stînd în picioare, dacă nU 
cumva s-or fi așezînd pe amintitul 
covor căruia i se vede urzeala. 
Sau poate că bibliotecarul îi in
vită în depozit unde el însuși nu 
are decît un scaun sau două sub 
becul economic de pe peretele 
igrasios.

Dar cititorii sînt capabili să 
înfrunte dezolanta atmosferă a 
așezămîntului. Din cei aproape 60

te are biblioteca. Revista „Cine
ma“ ? „Se cere, dar nu s-a făcut 
abonament...“. „Știți, abonamen
tele s-au redus“. „Secolul 20 ?“ 
„Am avut abonament, dar anul 
acesta nu“.

Din fișa lui Mitea Adrian (18 
ani — elev) se vede că el este un 
cititor stabil al acestei reviste. 
Anul viitor însă va trebui s-o 
caute în altă parte.

Trecem prin dreptul bibliotecii 
publice „fon Slavici“. La poalele 
unor perdele murdare, pe o pînză 
roșie și decolorată — cîteva cărți. 
Se pare că este decorul consacrat 
al bibliotecilor publice... (căci și 
la biblioteca „ Cezar Boliac“ e la 
fel). Aici există sală de lectură, 
dar nu e nimeni înăuntru. Nici 
nu e de mirare : sală prost lumi
nată, prost aerisită... La secția de 
împrumut stau la coadă 6—7 ti
neri între 14 și 22 de ani, fie
care cu 2—3 cărți. Poate că dacă 
ambianța ar fi mai plăcută ar citi 
aici. întrebăm unde putem găsi 
un catalog cu noutățile editoria
le, un catalog pe domenii de cul
tură sau ceva asemănător. Ni se 
arată ceea ce noi cunoaștem sub 
numele de „fișier" și pe care se 
află nelipsitul caiețel cu „literatu
ră recomandată elevilor". Un 
amănunt ce ne pare semnificativ : 
inexistenta grijă pentru îndruma
rea lecturii, a cititorului este „su
plinită“ de grija pentru starea 
cărții : un afiș indică condițiile ce 
trebuie respectate. Poate că citi
torul își respectă aceste îndatoriri 
însă, pentru a consolida respectul 
trebuie ca și biblioteca să-l res
pecte. Numai așa bibliotecile din 
cartiere pot să-și depășească con
diția de „cenușărese" ale Cen
tralei de biblioteci.

SULTANA CRAIA
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PÎNDEASCÀ SANSA?“

NEMULȚUMIREA
MELANIEI CÎRJE

în 1965, Melania Cîrje iennina 
Institutul de Teatru cu o medie 
strălucită — 9,80. Șefă de promo
ție.

— Unde ai fost repartizată ?
— Am ales primul oraș de pe 

listă : Constanța, pentru că, cu o 
zi înainte de repartizare s-a des
ființat postul de asistentă la In
stitut, post în care urma să fiu 
ea înfcadrată. E drept că după 
două luni... postul s-a înființat 
din nou... pentru altcineva.

— Cit ai stat la Constanța ?
— Un an... de coșmar. Stu

dentă fiind începusem să repet în 
„Au fost odată... două orfeline". 
M-am dus la Constanța, făceam 
naveta, dormeam din cînd în 
cînd într-o cabină, repetam și cu 
Sanda Mânu la București. Lu
cram ca o nebună. Nu vă imagi
nați ce efort fizic a fost ! Tot e 
bine, am făcut o siluetă de invi
diat. Apoi am intrat prin concurs 
la Nottara, după ce jucasem o 
stagiune în Orfeline.

— Erai așteptată, deci. Și ai 
jucat in 5 ani...

— O orfelină, Zița din „Noap
tea furtunoasă", „Cînd luna e al
bastră", „Vijelie în crengile de 
Sassafras", „Ciorba de potroace" 
și 30 de spectacole cu i „Sonet 
pentru o păpușă". Am fost ultima 
„păpușă", după 5 actrițe care au 
jucat acest rol.

— Cantitativ, nu ? tocmai vu- 
țin. Dar unele din aceste perso
naje sînt cam frivole, oricum o 
specializare eum™

— Am auzit acum doi ani că 
în teatru sînt o „actriță comer
cială". De ce nu înțelege nimeni 
că n-o să mai pot juca mult timp 
roluri de „fetiță“ ?. Desigur, nu 
visez la... tragedie antică, nu sînt 
dotată pentru așa ceva. Nu sînt 
vanitoasă, niciodată n-am .' vrut 
imposibilul, dar, de multe ori mă 
bate gîndul că trebuie' să plec din 
acest teatru. în comedie sînt atî- 
tea partituri serioase 1 Fac mari 
eforturi să nu încep să cred că nu 
sînt bună pentru ele, sau poate, 
că nu mai sînt bună. Pleci din 
Institut după ce ai încercat toa
te gamele, și ajungi în teatru ; te 
„prind“ pe un anume gen și 
tragi... pînă la manieră, pînă la 
cabotism. Am început să-i rog 
să fiu evitată măcar la distribu
ia „comedioarelor“. Am refuzat 
roluri (pe același tipar). Știu că 
e un mare risc refuzul. Probabil 
voi ajunge ca Liliana Tomescu, 
care nu joacă de 2 ani nimic.

— Bine, dar n-ai cerut ?
— Ba da. La fiecare început 

de stagiune mi se spune : „o să 
joci, o să faci, o să dregi". Măi 
mult mi 
grijă de 
așteaptă 
pînă la 
mai joc, 
alta cer dublură. E și greu să ceri. 
Nu prea se știe la început de sta
giune, la noi, ce se montează. 
Dacă nu știu repertoriul, cum si 
ce să cer ? Mor de ciudă cînd 
aud actori de la alte teatre că au 
programul rolurilor ne întreaga 
stagiune.

— Ești deci nemulțumită ?
— în bună măsură. Mai mult 

necăjită. începe să-mi fie frică cu 
o asemenea firmă de „ingenuă 
cochetă“. Sigur, ar trebui să fiu 
mulțumită. Am o leafă bună, sînt 
în categoria a IlI-a, apar pe sce
nă în fiecare stagiune, încerc să 
nu mă fac de ris. Mi se spune — 
Melania Cîrje — „nume de afiș“.

am
ma

Și

se recomandă să 
mine „să rezist că 
o stagiune grea", 
sfîrșit : într-o piesă nu 
alta nu se mai pune, în

V' ’

i

Dar sînt actriță de teatru, iar 
popularitatea mi-am cîștigat-o... 
prin televiziune.

•— Ai proiecte la Televiziune ?
— Am terminat de curînd fil

mările în „Comedia gamelor" — 
un film muzical regizat de An
drei Brădeanu. Rolul meu ? Am 
dansat french-can-can, am spus 
cuplete, am cântat parodii muzi
cale. Un exercițiu interpretativ 
foarte interesant. Am ajuns să 
mă bucur de „exerciții actori
cești“ 1

Apoi voi juca în „Rădăcinile 
sînt amare", un serial TV rea
lizat de N. Motric după Zaharia 
Stancu. Și un proiect foarte in
teresant pentru programul de 
Revelion : voi pregăti un recital 
împreună cu Liliana Tomescu.

La Televiz^me am șănse mai 
mari 
bine mă simt pe scenă !

— Totuși, nimic în teatru ?
— Deocamdată o dublură în 

„Fratele meu cu solzii de aur“ a 
lui Ion Omescu. Pe rol cu Ioana 
Manolescu. Am cerut să joc pen
tru că personajul mi se pare 
foarte interesant. O tînără lipsită 
de căldura unui cămin, fiind 
runcată brutal în viață, nu 
șește să-și găsească drumul i 
vărat. în rest, mi se promit, i 
comedii muzicale.

— Șl la. film ?
— E un capitol despre 

nu-mi place să vorbesc. Cred că 
nu sînt o bună actriță de film, 
mi-e foarte frică de platou, de a- 
parat. Am jucat numai roluri ne
semnificative, (în „Vacanță la 
mare", „Un surîs în plină vară“, 
„Serbările galante").

— Să sperăm că totuși vei a- 
vea un rol bun în stagiunea asta!

— Dacă n-aș spera, deși tot 
sper de 4 ani, m-aș apuca de alt
ceva. Mai am încă încredere în 
mine și în... noroc.

>a Televizai
i decît în teatru, deși cel mai

I a- 
reu- 
ade- 
iar...

care

LILIANA MOLDOVAN

MISIUNEA FUNDAMENTALĂ
(Urmare din pag. I)

Melania Cîrje intr-unui din
rolurde nedorite : Klma in
musicolul estival „Sus pe

acoperiș... in sac“.

STUDENTI 
ÎN VALEA 
OLTULUI

Impreună cu ceilalți oameni 
ai muncii aflați la odihnă și tra
tament in stațiunile de pe Valea 
Oltului îșî refac forțele și peste 
500 de studenți din toate centre
le universitare ale țării care au 
beneficiat anul acesta de bilete 
gratuite din partea. U.A.S.R.

Sala clubului de vară de la 
Căciulata a devenit Sediul acti
vității cultural-distractive zilni
ce a acestora. Grupurile de stu
denți pot fi intilnite in excursii 
și drumeții in împrejurimile a- 
tit de bogate in monumente 
torice și frumuseți naturale, 
ascensiuni pe muntele Cozia, 
zitează obiectivele economice 
județului, se bucură de soarele 
blind al începutului de toamnă 
pe plaja de la Olt.

V. RĂVESCU

Tînâra noastră generafie 
este mîndră că trăiește intr-o 
țară în care bate din plin 
pulsul industrializării, și jleci al 
modernizării, și care — sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, călăuzită de înțelepte
le idei ale secretarului lui ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cunoaște o peri
oadă de avînt multilateral, 
fără precedent. Țara noastră se 
clasează, pas cu pas, printre ță
rile înaintate, avansate din 
punct de vedere material și ști
ințific. Dinamica dezvoltării e- 
conomiei românești nu lasă ti
neretul indiferent, ci îi polari
zează forțele în slujba idealu
lui mai mare, de a pune țara 
noastră — în toate sectoarele 
ei de activitate în mod egal ■— 
în rîndul țărilor cu nivel de trai 
ridicat, care au o civilizație 
tehnică și o cultură spirituală 
bogată.

Nu poți fi membru al unei 
asemenea societăți fără să ai 
cunoștințele tehnice necesare, 
capacitatea de a dialoga în 
mod util cu mașinile care popu-

is-
fac
vi- , , ,
■e'c ® lează mediul nou al vieții. Cui, 

de mic copil, nu i-a intrat în 
a sînge priceperea de a lucra cu 

mașina, greu îi va veni sâ tră-

iască înfr-o societate indus
trială ; va fi ca un nou Guli- 
ver, mișeîndu-se stînjenit în- 
tr-o lume străină.

Calitățile native ale * tinere
tului nostru indică predispozi
ția pentru tehnică, creativitatea 
în domeniul tehnicii, așa cum 
atestă și expoziția „Minitehni- 
cus“, deschisă în București în 
cursul acestei veri. Școala nu 
are deci de lucrat cu o male- 
ri^ rebarbativă și 
Dar ea nu trebuie numai să se 
acomodeze acestei înclinări 
speciale a tineretului. Ea tre
buie să cultive această încli
nare, s-o preîntîmpine, s-o că
lăuzească, s-o îndrume.

în anul 1970—1971 vorbim 
mai mult ca oricînd de un în- 
vățămînt activ, în care cuno
ștințele nu se revarsă din afară 
asupra unui subiect resemnat și 
pasiv, ci sînt cîștigate printr-un 
efort dirijat, propriu fiecărui 
elev, fiecărui tînăr. învățătură- 
pîlnie în realitate nu există, 
învățătura-luptă, învățătura- 
cucerire este singura formă 
reală și eficientă de învățătură.

în „Anul internațional al 
educației", România poate sta 
cu fruntea sus, dacă ne gîndim 
la sistemul ei de învățămînt, la 
clădirile nou construite din fon
durile statului și prin contribu
ția voluntară a populației,

nepropice.

Aspect din expozița de costume populare miniaturale realizate 
de cititorii revistei „Jobarăt“, deschisă duminică in sala Casei de 
cultură Petofi Sandor. Expoziția poate fi vizitată zilnic între 

orele 9—13 și 16—20.
Foto: PAUL VRANCEA

Studioul experimental 

„Victor lliu“
Cea de-a doua ședință de lu

cru a studioului experimental 
al tinerilor regizori „Victor 
lliu“ desfășurată miercuri 9 
septembrie în incinta „Ateneu
lui tineretului“ s-a constituit 
în jurul filmelor „Cercul“ regia 
Mircea Veroiu și „Fata morga
na“, regia Costin Azimioară 
după proiecția cărora s-a trecut 
la discutarea celor două pelicu
le prezentate. Printre cei care 
și-au exprimat opiniile cu pri
vire la cele două scurt metraje 
s-au numărat : Mihai Ungheanu 
(„Am văzut cîteva filme de au
tori, care indică clar că există 
o acumulare profesională. Sco
pul acestui studio : să găsim un 
limbaj comun, să se stabilească 

-o colaborare între prozatori și 
regizori. Scriitorii știu încă 
foarte puțin în materie de lim
baj cinematografic“). Stere Gu- 
lea, redactor la „Redacția de 
Scenarii a Studioului Bucu
rești“, („Rațiunea acestui studio? 
Sînt perioade cînd trebuie să 
se experimenteze modalități 
noi de limbaj. Studioul experi
mental trebuie să încerce să 
fundamenteze un limbaj al unor

• •••••

la laboratoarele din ce în 
ce mai bine dotate, la ideile 
care inovează conținutul mate
riei didactice, la faptul — în 
sfîrșit — că avem unul din 
cele mai largi procenta
je de cuprindere a unei școli, 
tot al cincilea locuitor al țării 
fiind implicat în una sau alta 
din multiplele forme de învă
țămînt ale sistemului nostru 
educativ.

Ideea directoare a anului 
1970—1971 este ideea de cali
tate, în care sînt implicate pro
funzimea și utilitatea cunoștințe
lor. La acest început de an, 
este potrivit să rostim cuvîntul 
disciplină, dar trebuie să fa
cem și o precizare : discipli
na pe care o cerem elevilor 
și studenților, și pe care ei o 
dau cu atîta conștiinciozitate 
în întreg sistemul nostru șco
lar, nu este necesară nu
mai pentru a avea liniște în 
clasă, ordine în recreație sau 
curățenie pe stradă. Tn primul 
rînd, această disciplină ' este 
esențială pentru formarea omu
lui. Spiritul de punctualitate, de 
precizie și acuratețe, pe care le

oameni care vor să facă cine
ma. Pot fi prozatori, scenografi, 
muzicieni, desigur, regizori. Tre
buie să ajungem însă la o cale 
distinctă în filmul . românesc, 
nu să ne mărginim la importa
rea unor mode cinematografice. 
D'eci, un limbaj comun, ca să 
poată fiecare să se exprime. 
Și am siguranța că acești oa
meni pot face film ; nu pun în 
imagine o povestire compusă cu 
cuvinte“), Eva Havaș, redactor 
la revista „Cinema“ („Filmele 
mferită încrederea noastră. In
dică modalitățile regizorale, 
sînt filme, nu proză sau teatru 
filmat. Nararea celor doi tineri 
regizori este pur cinematogra
fică“). Radu Gabrea („Avem 
aici șansa să facem scurt me
traje, să ne dezvoltăm persona
litățile. Discutarea filmelor nu 
este un lucru inutil — sînt pri
mele filme ale celor în discuție 
și e foarte important pentru ei 
să înțeleagă cum sînt înțeleși“), 
Costin Azimioară („Rostul dis
cuției noastre este să convenim 
cu toții asupra felului cum gîn
dim cinematograful“).

L. M.

implică disciplina, formează în- 
tr-adevăr personalitatea ; dar 
ele îi sînt de mare folos și pen
tru că de ele depinde aparte
nența la o societate modernă, 
în care punctualitatea, precizia 
și acuratețea sînt trăsături con
stitutive. Pot fi concepute sbo- 
rurile cosmice fără precizia 
microsecundelor, alcătuirea mi
niaturală a mașinilor electroni
ce fără subdiviziunile noi ale 
micronului și funcționarea unui 
agregat industrial de înaltă e- 
ficacitate fără o organizare a 
cărei minuțiozitate este de do
meniul rigorii matematice ?

Așa cum îi îndeamnă con
ducerea de partid și de stat 
prin salutul afectuos adresat 
azi celor ce-și încep activita
tea în cadrul noului an școlar, 
elevii trebuie să depună toată 
diligenta, să-și folosească 
timpul într-un mod cît mai 
chibzuit, să-și formeze de pe 
acuma deprinderile de care 
vor avea nevoie, pentru a de
veni membri demni și produc
tivi ai societății noastre socia
liste, legată în mod ireversibil 
de ideea progresului continuu.

DINAMISM Șl TINEREȚE
(Urmare din pag. I) 

sugera înmulțirea numărului cer
curilor preferate — și elevii do
resc mai multe cercuri cu carac
ter tehnico-aplicativ — pot pre-

lua de la profesorii-conducători 
de cercuri și preda uteciștilor in
teresați și cu aptitudini o sérié 
de atribuții organizatorice sau 
științifice.

Sărbătoare a muzicii româ
nești și eveniment de seamă în 
viața artistică internațională. 
Concursul și Festivalul „George 
Eneseu“, reunește, pentru a cin- 
cea oară, personalități și an
sambluri muzicale remarcabile, 
interpreți de renume internațio
nal cărora li se adaugă tn ca-’ 
drul concursului numeroși tineri 
sosiți din multe țări ale lumii, 
dornici să-și pună la încercare 
forțele, artistice într-o compe
tiție de înaltă consacrare... 
(Programul Radio — T.V.). în- 
țelegînd deci importanța aces
tei prestigioase manifestări mu
zicale, televiziunea i-a acordat 
un larg spațiu de emisie în 
sâptămîna aceasta. Notăm ca 
deosebite, cel puțin în ceea ce 
ne privește. recitalurile lui 
llenryk Szervng și Wolfgang 
Schneiderhan.

★
Luni, 7 septembrie, la ora 

23,30 (?!) am putut vedea Ram
pa. Treclrxl peste faptul că la 
această oră noctambulă este 
foarte greu să reții „savant- 
lîcuri“ teatrale, uitînd de bu-, 
năvoie că de Ia o vreme acto-’ 
rii și regizorii noștri tind să 
filozofeze pe temeiul că „totul 
este simplu, numai viața este 
complicată“ și deplasînd „spon
taneitatea“ discuțiilor organiza
te, ne mirăm numai de absența 
totală a spiritului autocritic la 
cei care ar trebui să-1 arate 
măcar din politețe : directorii 
de teatru. A reieșit deci că 
planul financiar a fost chiar 
depășit (Liviu Ciulei) și că sta
giunea 1969—1970 a fost o sta
giune normală (Lucian Giur- 
chescu). în viitor ? Limpede ca 
bună ziua, pelicula va putea fi

repetată Ia anul... planul... nor
malul. Nu-i așa, domnule Re
fer Brook ?

★
S-a sfîrșit serialul „Iluzii 

pierdute“. Lucien a introdus 
drumul Parisului. A fost o des
părțire frumoasă, serialul fran
țuzesc fiind bine lucrat și atît. 
Ne reamintim insă cu tristețe 
de alisența „micii ecranizări“ a

de IULIAN NEACȘU
romanelor clasice românești. Să 
nu le fi citit chiar nici unul 
dintre locatarii din Calea Doro
banți ? Să nu le dorească ni
meni pe micul ecran ? Cine 
știe ? Pină una. alta nu ne fa
cem iluzii.

★
Incoruptibilii ne-au corupt 

încă de la primul episod. Ma
rea lovitură de sîmbătă a fost 
însă reapariția Stelei fără 
nume. De data aceasta arbitra- 
riul juriului l-a nedumerit 
chiar și pe poetul Dan Deșllu. 
Or. se știe că poeții mai mult 
nedumeresc ei inșiși... Ce să 
mai spunem ? Am’ explicat pe 
larg cam ce ar trebui să în
semne juriul într-un astfel de

ARTIȘTI PLASTICI SIBIENI
LA BUCUREȘTI )

concurs și tot ce pot să mai 
adaug este că sîntem în luna 
septembrie. Așteptăm deocam
dată „schimbarea la față“ a 
emisiunii, deși nu știm ce ar 
trebui să se schimbe cu orice 
preț. Și de ce ? Pînă atunci 
îrasă mi-a plăcut s-aud pe con
curenta din Călărași cîntînd, 
mai puțin spunînd : „BeStho- 
wen este fără îndoială unul 
dintre ceî mai mari compozi
tori ..." Fără îndoială că este. 
Nu ?

★
Duminică, după ce M. R. Is- 

coban a făcut o demonstrație 
excelentă a ceea ce înseamnă 
să teletrarwmiți cu haz chiar și 
un meci înfiorător (Petrolul- 
Rapid). era gata-gata să izbuc
nim în plîns urmărind filmul- 
conservă „Adam avea 4 fii“. 
Cum însă ne-am gîndit că va 

Cplîn.ge Radu Cosașu în locul 
nostru ne-am abținut, cu greu, 
e adevărat, să-i spargem capul 
ipocritei Emilie care a nenoro
cit-o pe biata pisicuță Hester. 
Pe urmă am rîs. Cu interpreți 
străluciți (Marin Moraru, Vir- 
gil Ogășanu, Al. Giugaru etc.) 
Marin Troian a făcut în „Mi
nunile Sfîntului Sisoe“ minu
nile sale. Parodiind la rîndtil 
nostru, nu avem decît să recu
noaștem că : ..Nu există parodie, 
dar trebuie să facem astfel ca 
să merităm să existe una“.

★
Pauzele devin din ce în ce 

mai frumoase și instructive. As 
propune chiar, luînd în consi
derare frumoasa lor bină- 
cre.ștere, să se înființeze un’ xou 
program — pe canalul Cav >fi 
— în care să se transmită hiu- 
mai pauze. Ne-am delecta ore 
în șir privind pomi, bălți, pă
sărele, bărci. pietre kilome- 
V?ce’ liniuțe, cerculețfc,
iluturi și undițe. Ar fi un mi- 
nunat program de pauze care 
s-ar deschide la ora 20 cu o 
transmisie în direct de la So- 
vata a Pauzei nr. 1., Reumatica.

Expoziția de grup din Gale
riile de artă Apollo oferă pen
tru prima oară publicului bucu- 
rețtean posibilitatea conturării 
unei imagini de ansamblu asu
pra preocupărilor actuale ale ar
tiștilor plastici din Sibiu. Osci- 
lind intre căutări moderne și 
soluții finale comune, artiștii gi- 
bieni au avut în primul rind in 
vedere expunerea unor lucrări' 
in care traducerea pe plan ar
tistic a sugestiilor realității să 
fie legate nemijlocit de proble
me de meșteșug.

Nu putem trece însă peste 
faptul evident al menținerii une
ori în aria strimtă a rezolvări
lor de ordin tehnic-artistic, fără 
o implicare mai adincă a pre
ocupării pentru originalitate, 
pentru găsirea unor formule ar
tistice care să «e materializeze 
intr-un univers propriu.

• Pictorul Nicolae G. Iorga 
îmbină armonios elementele lua- 
1e din domeniul cotidianului, 
conturind atmosfera citadină in
dustrială prin forme esențiali- 
zate („Cetate 1“). Pictura lui 
Nicolae C. Iorga creează uneori 
iluzia jocului de culoare urmă
rit in sine („Toamna“), finali
tatea artistică fiind aici mai 
puțin evidentă. In cazul unui 
asemenea mod de a concepe 
opera de artă, pentru înțelege
rea adecvată a conținutului aces
teia, asocierea intre imagine și 
forța .sugestivă a titlului devine 
indispensabilă („Icar”). Ne în- 
tilnim aici cu un defect ceva 
mai general al lucrărilor expuse 
care, in bună parte, își comu
nică ideea creatoare, care a stat 
la baza lor, mai mult prin refe
rințele livrești decît prin propria 
capacitate de reprezentare vi
zuală. In cazul lui N. G. Iorga 
însă — artist de incontestabil 
talent. — majoritatea compozi
țiilor se arhitecturează com
pozițional riguros, impunind un 
limbaj plastic personal.

• Sculptura lui Ion Cărămi
dar caută să îmbine armonios 
efectul decorativ cu concretețea 
materiei („Troiță“). Forme clare 
sint decupate la scară redusă 
(„Unire“, „Cuplu“, „înfrățire“). 
„Cheia“ de rezolvare constantă 
duce însă la o oarecare mono
tonie formală a sculpturii sale.

• Pictura lui Simion Florea 
încearcă să speculeze constant 
puterea expresivă a opoziției 
coloristice roșu-negru. Contras
tul obsedant redat abstract

(..Metal 11“) ia uneori un as
pect geometric, ..aluziv“ la real 
(..Zidurile Sibiului“). Gama co
lorist ică invariabilă nu este de 
natură aici a duce la rezolvări 
variate.

• Universul sculpturii, lui 
Imre Geynge tinde spre dispu
nerea consecvent verticală a vo
lumelor. Ideea embrionară crea
toare se materializează într-un 
mesaj artistic clar („Avînt“).

• Pictorul Constantin V. Ilea 
ritmează forme geometrice, sim
plu colorate, in cadrul unor po
sibile combinații. Compozițiile 
sale par, aparent, asemănătoare. 
(„Fior de albastru“, „Verticale 
albe dominante“, ..Peisaj me
dial“). Descompunere* forme
lor in aceiași plan trimite pri
vitorul la reconstituirea men
tală a obiectului („Pianul alb“). 
Artistul ee află în perioada unor 
căutări interesante, ce țin de 
conjugarea posibilă a tehnicii 
cu o exprimare artistică de ca
litate.

• în pictura lui Ion Chișu 
raportul dintre formă și culoare 
(„Conflict cromatic") atinge în 
cele mai multe cazuri sfera 
obișnuitului. Etapa actuală a 
creației pictorului nu implică 
coeficientul de originalitate ne
cesar.

Fără a reuși să ne ofere. în 
cele mai multe cazuri, imaginea 
unor personalități creatoare de
plin conturate, actuala expozi
ție are meritul de a face cu
noscute preocupările unor ar
tiști care, fiecare în parte, își 
pun problema înscrierii artei lor 
pe linia unor preocupări legate 
de evoluția artei moderne și. 
implicit, de constituire* unui 
univers cu referințe mai preg
nante la manifestările incluse 
în sfera umană.

SMARANDA ROȘU

Cînd încerci un portret al 
Valertei Seciu, ești de ia bun 
început handicapat de mobi
litatea trăsăturilor actriței.

Rogi deci un fotograf să-ți 
execute — pentru a o fixa 
cît de oît in cadru — un. 
prim-pian. așezi prim-planul 
în fața colii albe de hîrtic. 
și... Văleria Seciu, are un 
cap de copil melancolie ; 
ochii mari, prelungiți spre 
tîmple. îi ridici în închipuire 
șuvițele blonde in cîteva 
bucle pe creștet, ii îmbraci 
gitul elegant cu un guleras 
cuminte de dantelă și rea
pare una dintre eroinele de 
debut ale. actriței... Hedvig, 
din „Rața sălbatică". Amin- 
iindu-ți spectacolul simți că 
nimeni altcineva n-ar ii pu
tut poate «ă o înțeleagă mai 
bine pe eroina lui Ibsen. Și 
nu-ți mai poți desigur iina- 
gina pentru Valeria Seciu un 
alt rol, decît acela de inge
nuă. Dar... îi eliberezi șuvi
țele prinse-n ace. îți închi
pui că în jurul gitului ii a- 
tirnă un șal rebel, că pe 
trupul delicat poartă o ro
chie a zilelor noastre. Ochii 
ingenuei se aprind, mica săi-

PORTRET
AL ARTISTULUI

•) Galeriile .Apollo.

Pe parcursul acestui an școlar 
vom trăi un eveniment cu adînci 
semnificații în viața politică a 
țării : aniversarea a 50 de ani de 
la orearea P.C.R. Elevii țării, 
utbeiștii vor să aducă în o- 
noarea acestei aniversări nu nu
mai succesele la învățătură, dar 
să și desfășoare în organizațiile 
lor o interesantă activitate polf- 
tico-educativă care să le îmbogă
țească orizontul cunoașterii în 
domeniul politic și ideologic. 
Există intenția de a spori și lărgi 
caracterul de cuprindere al ac
țiunilor dedioate cunoașterii tre
cutului glorios de luptă al par
tidului, a istoriei poporului nos
tru, vor fi mai numeroase, mani
festările care-i vor pune pe tineri 
fâță în față cu realizările anilor 
socialismului. Organizarea unor 
asemenea acțiuni va răspunde in
tereselor elevilor.de a se informa 
în domenii foarte diverse : filo
zofie, economie, politică interna
țională, cultură, știință. Aseme
nea acțiuni, de o mare valoare 
educativă și premergătoare Con
gresului al IX-lea al U.T.C. vor 
avea o înrîurire directă asupra 
formării moral-cetățenești a fi
lierei generații.

în vacanța care se sfîrșește as
tăzi, peste 1500 de uteciști, se
cretari ai comitetelor U.T.C. din 
toate tipurile de școli post gene
rale prPCUm și membri ai consi
liilor pentru munca în rîndurile 
elevilor s-au întîlnit într-o tabă

ră de instruire. Avem convinge
rea că ei aduc acum, în organi
zațiile lor, o experiență îmbogă
țită, idei multe și noi, un stil de 
lucru perfecționat în contactul 
cu colegii de activitate din întrea
ga țară. Desigur, secretarul are 
un rol însemnat în conducerea 
treburilor organizației ; el singur 
însă, fără sprijinul comitetului, 
al birourilor U.T.C., al tuturor 
uteciștilor nu va putea imprima 
vieții de organizație pulsul aș
teptat. De inițiativa tuturor, de 
activitatea fiecărui utecist depin
de ca prezența organizației 
U.T.C. în școală să se facă sim
țită — de la climatul de muncă 
și învățătură, ordine și discipli
nă, care se cere instaurat odată 
cu prima oră de curs și pînă ia 
activitățile de cerc, culturale și 
sportivă.

Faptul că în prima etapă de 
școală alături de acțiunile de 
muncă patriotică vor avea loc 
alegerile în organizațiile de bază 
ale elevilor, ședințele activelor 
U.T.C., plenarele, consiliilor e- 
levilor, face posibil să se discu
te și să se adopte programe de 
activități bogate, ale căror pre
vederi să exprime cît mai exact 
cu putință interesele, preocupă
rile. sugestiile elevilor.

Nădăjduim într-un an școlar 
cu rezultate bune, pe potriva 
debutului lui care are loc în 
condițiile optime, oferite generos 
de statul nostru prin efortul în
tregului popor.

m 
SECIU

băticiune a și devenit volun
tară, energică, plină de per
sonalitate protestatară. Ea 
este un copil cuminte și a- 
șezat, dar oricînd poate iz
bucni, căci argumentele sint 
de partea ei. Sîntem la spec
tacolul „Camera de alături", 

i fata supusă și ascultătoare, 
va ști, cu prețul unor mari 
suferințe morale să provoa
ce acum o criză în mediul 
meschin în care trăiește. O 
urmărești pe Vali Seciu în
tr-o piesă de Blichner ală
turi de Rauțki, și ești con
vins că te găsești in fața 
unei tragediene. Eroina își 
știe viața in primejdie. Sim
te răzbunarea in privirea 
blindă a bărbatului ei. își 
păstrează totuși Ia rîndul ei 
privirea blîndă. Se oprește 
într-un colț umbros de pă
dure, la marginea unui riu ; 
privește senină cerul. După 
prea multul zbucium se pre
gătește de liniște. Cu un zim- 
bet mic și dureros in colțul 
gurii, Vorbește șoptit și pu
țin despre lucruri lipsite de 
importanță. Tace mult.-

Legați-i insă Valeriei Se
ciu panglicuțe sub bărbie. 
Puneți-i o pălăriuță in cap 
și imbrăcați-o intr-o crino
lină bogată, cu volane și 
dantele. Cocheta zimbește 
galeș, iși filtrează printre 
gene lumina ochilor ei verzi, 
se alintă ca o pisică, are har 
și are haz.

Replicile ei sint pline de 
înțelesuri : mișcările ei — 
caline. Nu trebuie să fii nea
părat Napoleon, — ca în pie
sa lui Shaw — pentru a 
simți atracția și umorul fru
moasei. Valeria Seciu poate 
interpreta, cred, orice rol, 
orice gen, poate părea fi
rească în orice replică. Mo
bilitatea. expresivitatea tră
săturilor ei se explică prin 
ceea ce numim de obicei 
„geniul scenei". Cindva un 
regizor de film va remarca 
poate la ea și geniul ecra
nului ? Cindva, cînd cinema- 
togrâ fia...

MONICA SĂVULESCU

elevilor.de
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SALUTUL COMITETULUI CENTRAL
il PARTIDULUI COMUNIST B0MÌ, CONSILIULUI 

DE STAT SI CONSILIULUI DE MISTUI 
AII REPUBLICII SOCIALISTE OOMÀNIA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAțl CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Republicii Costa Rica, JOSE FIGUERES FERRER, următoa
rea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Costa Rica, 
adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și urări de pro
gres poporului costarican.

Nutrim convingerea că relațiile ce s-au stabilit recent în
tre țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul am
belor popoare și al colaborării internaționale.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

(Urmare din pag. I)

nist Român, în vederea dezvoltării multilate
rale a societății noastre socialiste.

Acest an școlar marchează un moment de 
seamă în procesul transpunerii în viață a Di
rectivelor Comitetului Central aj Partidului 
Comunist Român cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului de toate gra
dele. Se încheie cuprinderea în clasa I a tu
turor copiilor de la vîrsta de 6 ani și începe 
funcționarea cu toate clasele a școlii gene
rale de 10 ani. Se continuă acțiunea de mo
dernizare și perfecționare a învățămîntului 
— ceea ce-i va da posibilitatea să răspundă 
intr-o măsură și mal mare cerințelor sporite 
pe care opera de edificare socialistă și pro
gresul general al țării le pun» în fața sa

Ne exprimăm convingerea că membrii cor
pului didactic, puternicul detașament al în
vățătorilor, profesorilor și educatorilor — a 
cărui activitate se bucură de o înaltă stimă 
ș' prețuire din partea partidului și statului, a 
ntregului popor — își va dărui cu însuflețire 

și devotament cunoștințele, priceperea și în
treaga sa experiență pentru educarea și in
struirea tinerelor generații, slujind astfel cu 
credință idealurile de progres și civilizație ale 
națiunii socialiste, ale înfloririi materiale și 
spirituale a patriei. ,

Profesori, învățători și educatori'! Munca 
dumneavoastră, a cadrelor didactice, trebuie 
să ofere elevilor datele cele mai importante 
ale științei și tehnicii moderne, să le dezvolte 
gîndirea creatoare, interesul și pa’siunea pen
tru studiu și cercetare, să le stimuleze apti
tudinile și talentele, să-i pregătească temeinic 
pentru viață, să-i formeze ca buni și de nă
dejde constructori ai socialismului în patria 
noastră. Receptivă Ia cerințele concrete ale 
societății noastre, școala trebuie să educe ti
neretul în spiritul respectului și dragostei față 
de muncă, ajutîndu-1 să-și însușească temei
nice deprinderi pentru munca fizică, o pregă
tire multilaterală pentru activitatea prac
tică.

Partidul, statul, întregul nostru, popor vă 
cer, dumneavoastră, cadrelor didactice, să 
munciți cu pasiune pentru; a înarma tineretul 
școlar cu concepția științifică, marxist-leni- 
nistă, despre lume și viață, să sădiți în ini- 
nrile tinerei generații sentimentele înălțătoare 
ale patriotismului socialist, prețuirea și admi
rația față de trecutul glorios de luptă al po
porului român, mîndria pentru tot ceea ce se 
înfăptuiește azi prin efortul comun al~ tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, dragostea fierbinte 
față de patrie, față de Partidul Comunist Ro
mân, încrederea în viitorul nostru luminos și 
hotărîrea nestrămutată de a duce mai departe 
măreața operă de edificare a socialismului și 
comunismului pe pămîntul României. Culti
vați în rîndul școlarilor prietenia și respectul 
reciproc dintre copiii români, maghiari, ger
mani. sîrbi și de alte naționalități 1 însuflețiți 
tîrtăra generație cu ideile nobile ale prieteniei

MERIDIAN
• In campionâfiiT european 

feminin de baschet (Grupa B) 
care are loc la Leuwardeen, 
echipa României a învins asea
ră ■ cu scorul de 89—73 (49—33) 
echipa Belgiei.

• S-au încheiat partidele din 
grupele preliminarii ale Olim
piadei de șah de la Siegen. Pen
tru turneul final, care va în
cepe miercuri, s-au calificat 12 
echipe : U.R.S.S-, S.U.A.. R. D. 
Germană, Spania, Iugoslavia, 
Canada. România, Ungaria. Ar
gentina, Cehoslovacia, R. F. a 
Germaniei și Bulgaria. în ulti
ma partidă a preliminariilor 
echipa României a învins cu sco 
rul de 3—1 echipa Suediei. Re
zultatele tehnice ale partidei : 
Gheorghiu — Anderson 1—0 ; 
Ciocîltea — Jansson 1—0 : Ghi- 
țescu — Johansson 1—0 și Ungu_ 
reanu — Olsson 0—1.

• In ziua a treia, a campio- 

(Urmare din pag. I)

rajul în care se vor consuma cele 
2—3 săptămîni de activitate. Aici 
la Agigea nu lucrau colegii ei, ci 
studenții de la Facultatea de 
matematică-meeanică. Oricît ai fi 
de sociabil nu e foarte ușor să te 
acomodezi cu un colectiv necu
noscut, să scapi de sentimen
tul că ești un intrus.

— Mi-ar fi rușine să stau deo
parte. Vă rog să mă credeți că 
nu fac nici un fel de paradă, dar 
e peste puterile mele să nu parti
cip.

— Anul trecut ai fi făcut la 
fel ?

— Poate că nu... Dar anul a- 
cesta e altceva. Cred că încercă
rile prin care a trecut-țara ne-au 
maturizat, ne-au dat un plus de 
responsabilitate.

Contribufia mea nu este indis
pensabilă pentru ceilalți, dar pen
tru mine senzația participării este 
mai mult decît necesară, E obli
gatorie.

In după-amiaza aceleiași zile 
ascultăm pe cîmpul întins al 
I.A.S.-uliii o explicație oarecum 
similară. Venea de la Romică 
Trandafir, responsabilul grupei 
110. Facultatea de matematică- 
tnecanieă.

— După ce am terminat exa
menul de analiză doctorul mi-a 

natelor europene feminine de 
baschet echipa României a în- 
tîlnit la Leeuwarden selecțio
nata Cehoslovaciei. La capătul 
unui meci extrem de echilibrat 
•x-ictoria a revenit' baschetbalis
telor cehoslovace cu"? scorul de 
67—66 (41—35) Tn cadrul ace
leiași grupe. Bulgaria a învins

LA 23 SEPTEMBRIE, LA BUCUREȘTI

LOTUL REPREZENTATIV
ADMIRA VIENA

Fe 23 septembrie, lotul re
prezentativ de fotbal, care se 
pregătește în vederea meciuri
lor din „Cupa Europei“, va 
susține la București, pe stadio
nul ,.23 August“ o partidă 
de verificare în compania cu
noscutei echipe austriece Ad
mira Viena. Intilnirea va în
cepe la ora 16,00 și va avea 
în deschidere jocul dintre e- 
chipa națională de tineret a 
țării noastre și formația bul
gară, Botev Vrața. In aceeași 
zi. la Pitești, „olimpicii“ lui

spus că pot, în sfîrșit, să mă in
ternez. Nici n-am vrut să aud.

Tot el, studentul obișnuit cu 
munca cîmpului încă din verile 
petrecute acasă, într-un sat olte
nesc care se numește Galicea Ma
re, mi-a deslușit fața inedită a 
vacanței studențești 1970.

— Ni s-a dat certitudinea că 
sîntem necesari.

Generația Adrianei Pîrîu, a lui 
Romică Trandafir se năștea pe 
vremea cînd la Bumbești-Live- 
zeni, Salva-Vișeu, Agnita-Botorca 
tinerii înscriau primele pagini în
tr-o epopee de prestigiu. Au a- 
flat despre eroismul muncii de 
acolo, din povestiri, din presă, și 
chiar din cărțile de istorie. 
Noile generații sînt pregătite an 
de an, zi de zi, în spiritul dra
gostei față de muncă, al dărui
ri forțelor obiectivelor mărețe 
ale construcției socialiste. Iată de 
ce tinerii răspund, au răspuns 
pe măsura așteptărilor.

Matematica — 
un simbol cu sens

practic
în urmă cu cîteva luni, acade

micianul Grigore Moisil era în
trebat de un redactor al televi
ziunii :

față de popoarele țărilor socialiste, de cele
lalte popoare ale lumii, ale solidarității inter
naționaliste cu toate forțele care luptă pentru 
libertate socială și națională, formați-o ca 
militantă neobosită pentru cauza progresului, 
socialismului și păcii.

Desăvîrșiți-vă pregătirea, perfecționați-vă 
continuu arta predării, nu uitați nici un mo
ment că ținuta științifică, etica cetățenească 
a omului de la catedră reprezintă chezășia 
succeselor activității instructiv-educative, iz
vor al satisfacției muncii împlinite.

Elevi și eleve ! Anul școlar pe care îl înce
peți vă oferă largi posibilități de a vă îmbo
găți cunoștințele, de a vă însuși în mod te
meinic comorile științei, tehnicii și culturii, 
îndreptățiți marile speranțe ce se pun în voi 
și sacrificiile pe care întregul popor le face 
pentru a vă asigura în școli condiții cît mai 
bune de studiu, muncind cu sîrguință, învă- 
țînd temeinic 1 Perseverați în eforturile 
voastre de a deveni cetățeni cît mai utili pa
triei, poporului din care faceți parte 1 Dove
diți, în toate împrejurările — în școală, în 
familie, în viața socială — o comportare 
demnă, civilizată, răspundere pentru prezen
tul Și viitorul națiunii noastre socialiste 1

Partidul și guvernul cheamă organizațiile 
de pionieri și U.T.C. — factori activi și di
namici ai educării comuniste a tineretului 
studios — să sprijine eforturile școlii și ale 
familiei pentru dezvoltarea dragostei față de 
învățătură și muncă, pentru întărirea simțu
lui datoriei și al responsabilității sociale, 
pentru o conduită atentă și corespunzătoare 
în Școală și în viață. Conlucrarea strînsă din
tre organizațiile de tineret și școală, sprijinul 
și participarea învățătorilor, profesorilor, 
educatorilor, la acțiunile și manifestările ini
țiate de aceste organizații constituie o ga
ranție a succesului niuncii educative, a bune
lor rezultate în formarea și educarea tinerei 
generații.

Organizațiile de partid din școli sînt che
mate să pună în centrul activității lor preo
cuparea pentru îmbunătățirea continpă a 
procesului de învățămînt, a conținutului său 
științific și ideologic, ridicarea nivelului de 
pregătire a elevilor; ele trebuie să ajute 
conducerile școlilor și organizațiile de copii 
și tineret, să imprime în viața colectivelor 
școlare un spirit de înaltă exigență, de disci
plină și responsabilitate față de îndatoririle 
ce le revin, să mobilizeze pe comuniști, toate 
cadrele didactice la înlăturarea neajunsurilor 
ce se mai constată în activitatea școlară, să 
promoveze un spirit înnoitor în întreaga 
muncă pe care școala o desfășoară.

Cu prilejul deschiderii noului an școlar, vă 
urăm dragi tovarăși — educatoare, învățători, 
maiștri instructori, profesori — noi și însem
nate succese în activitatea dumneavoastră 1 
Tuturor elevilor — din școli generale, licee, 
scoli profesionale și tehnice. — le dorim spor 
la învățătură și rezultate cît mai bune în 
acest an școlar !

cu 84—47 (37—27) Belgia, iar
Iugoslavia a dispus cu scorul 
de 59—38 (47—20) de formația 
Austriei.

în grupa A (de la Rotterdam) 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Polonia — Italia 63—48 
(34—19) : U.R.S.S. - Ungaria 
94—33 (39—18) ; Franța — O-
landa 69—50 (37—25).

Valentin Stănescu și Victor 
Stănculescu vor juca cu Du- 
naujvaros, din prima divizie a 
campionatului R. P. Ungare.

★
După o întrevedere avută la 

sediul federației cu Angelo Ni- 
culescu Titus Ozon a fost con
firmat, ieri, în mod oficial, ca 
antrenor secund al echipei na
ționale. Lunea viitoare, cînd 
„tricolorii“ vor fi reuniți la 
București, Ozon își va lua e- 
fectiv postul în primire.

— Ce vor face matematicienii 
pentru reconstrucție ?

Răspunsul a venit în registrul 
laconic cu care ne-am obișnuit 
deja :

— Matematică...
Tovarășul Virgil Căzănescu, a- 

sistent la catedra condusă de a- 
cademician se amuză copios a- 
mintindu-și discuția. E cu mîna 
bandajată și la fel sînt încă vreo 
zece studenți din cele două gru

IWIIIl DE F0£
pe pe care le-a însoțit pe cîmpul 
de rapiță al I.A.S. Agigea. întîl- 
nirea cu soarele, cu unealta n-a 
fost dintre cele mai protocolare. 
Pielea s-a înroșit, ustură, palmele 
au căpătat o asprime neaștep
tată.

— Facem un „fel“ de mate
matică. Noaptea, pe cerul înste
lat, calculăm paralaxe. (Helga 
Brenner, anul II).

— Dimineața rezolvăm o pro
blemă de... fizică și anume : Cîtă 
forță este necesară pentru smul
gerea unei tufe de morcovi din-

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri Leonte Răutu, a 
primit luni la amiază pe Or- 
han Oguz, ministrul educației 
naționale al Turciei, care se 
află într-o vizită în țara noas
tră la invitația Ministerului 
învățămîntului.

APROPIE RE SI UITATE
(Urmare din pag. 1)

devărat nou, nu aflat la 
distanțe inaccesibile, per
soană învăluită în miste
rul depărtării. Și permite 
în același timp posibilita
tea de a lua măsurile cu
venite în funcție de rea
litatea nemijlocită, așa cum 
poate fi percepută cu o- 
chiul și nu numai prin ci
frele abstracte înșiruite 
pe hîrtie. Se realizează un 
schimb continuu, o con
sultare a opiniei celor ce 
lucrează efectiv în pro
ducție și posibilitatea u- 
nor sfaturi prelioase, re
zultate din perspectiva 
mai largă pe care o are 
necesar cel aflat în frun
tea întregii colectivități. 
Dar mai ales această le
gătură este vie, o legătură 
umană și o legătură politi
că, politica fiind tocmai 
știința relațiilor dintre oa
meni în forme organizate. 
Am putea afirma că ase
menea contacte se găsesc 
exact la antipodul atitu
dinii birocratice, păcat ce 
e departe de a fi dispă
rut din societatea noastră. 
Necesitățile administrării 
unui imens patrimoniu, 
centralizarea efortului con
structiv, creează un apa
rat complicat, așezat pe 
nivele de decizie ce im
plică o ierarhie. Această 
structură nu poate fi evi
tată în societatea moder
nă, atît de complexă, a o 
nega înseamnă anarhism. 
Dar atitudinea birocratică, 
reprobabilă și de evitat, 
apare atunci cînd aceasta 
scară se absolutizează, cînd

Tn vreme ce ultimei etape de fotbal i-a lipsit spectacolul atît 
de mult dorit de amatori, pasionalii handbalului s-au bucurai 
de partide deosebit de spectaculoase. Imaginea pe care v-o 
prezentăm (secvență din partida Universitatea București—Poli
tehnica Timișoara) nu are nevoie în acest ssns de alte co

mentarii.
Fotografia : VASILE RANGA

tr-un sol mai puțin umed f
Sîntem în grădina de legume a 

I.A.S. Mangalia.
— In vitrină morcovii, roșiile 

arată altfel. Abia acum cînd mîi- 
nile clatină tufa grea de țarină, 
învățăm ce înseamnă valoarea u- 
nui produs finit. (Gabriela Bufni- 
lă, anul III). /

La cîteva sute de kilometri de 
Mangalia, la Lerești ne întîlnim 
din nou cu matematica.

„Raportul celoi două catete 
este doi supra trei, adică doi 
supra trei tangentă de alfa egal 
cu cinci. In curbă, secțiunea tera- 
samentului trebuie prelungită 
cu..."

Lereștiul e un sat ascuns unde
va priritre obăinele joase ale 
Muscelului. Așezări ciudate, ni
ciodată aceleași, ziduri pe care 
mînă de meșter le-a împlinit în 
dantelă și ochi de pictor anonim 
le-a potrivit îmbrățișarea croma
tică. Și, lîngă ele. înălțate peste 
noapte, căsuțe din prefabricate

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat Mircea 
Malița, ministrul învățămîntu
lui, precum și Kamuran Guriin, 
ambasadorul Turciei la Bucu
rești.

(Agerpres)

se pierd contactele vii, 
umane, cînd nivelele se 
distanțează pînă Ia inac- 
cesibilitate, cînd, într-o 
expresie lapidară, hîrtia 
înlocuiește omul, ordinul 
alungă sfatul, comunica
ția nu are un sens dublu. 
Politica, gestul politic, nu 
numai că are capacități de 
mobilizare dar și corec
tează prin caracterul ei 
viu uscăciunea administra
ției.

Sub acest raport, contac
tul permanent a] conducă
torului partidului și sta
tului nu are numai o va
loare practică, eficientă, 
dar, reprezintă și un gest 
pedagogic. în școala con
ducerii. Să o spunem di
rect, sînt destui conducă
tori de întreprinderi și in
stituții care sînt mai în
depărtați de realitatea i- 
inediată deși grijile și o- 
cupatiile lor nu sînt com
parabile cu ale șefului 
statului.

In aceste zile au loc a- 
dunările generale ale sa- 
lariaților din întreprinderi, 
în care se discută, așa cum 
trebuie să se discute într-o 
colectivitate, sarciuile și 
rezultatele, mijloacele, 
scopurile și perspectivele 
economico. Ele trebuie să 
fie un prolog nu minai 
de discuții fructuoase, 
reale- dar și de lărgire a 
contactelor umane, de des
coperire de oameni. Să 
fie prezenta continuă în 
mijlocul vieții a tovară
șului Ceaușescu un model 
de astfel de legătură vie 
și diretta.

care se înșiruie una lîngă alta ca 
o veritabilă tabără de campanie. 
Uruitul macaralelor, curgerea ca
mioanelor anunță suprapunerea 
peste peisajul încremenit în timp 
a unui nou obiectiv economic : 
Combinatul de materiale de 
construcție de pe Mateiașu. Se 
calculează cu cît se va supraînăl- 
ța terasamentul căii ferate ca să 
suporte povara trenurilor încăr
cate cu materiale. Participă la a- 
ceastă demonstrație „ad-hoc“ e- 
levii liceului „Nicolae Bălcescu" 
din Pitești împreună cu profeso
rul de matematică și cu maistrul 
care îi supraveghează.

Șantier național al elevilor. 
Brigada din care face parte 
Gheorghe Bădicuț se numește a- 
cum Argeș 15. S-a numit anul 
trecut, la podul Dîmboviței Ar
geș 4.

— De trei ani lucrăm vara pe 
șantiere. Am putea spune că sîn
tem un fel de veterani ai șantie
relor. •

O generație care duce dincolo 
de porțile școlii pe lingă sinte
zele teoretice, o a doua califica
re : cea a inunăii. Argeș 4, Ar
geș 15. Paralaxe. Forță de smul
gere. O matematică- de alt soi, 
decît aceea care umple de for
mule. fața neagră a tablei. O 
matematică care se săvârșește în 
cîmpul activ al participării și pe 
care o practică nu numai mate-.

LA UNIVERSIADA DE LA TORINO, 

SPORTUL ROMÂNESC A FOST 

REPREZENTAT NECORESPUNZĂTOR

CINE RĂSPUNDE?
După C.M. din Mexic, 

competiția cea mai im
portantă a anului a fost, 

neîndoielnic, Universiada de la 
Torino încheiată săptămina tre
cută. O adevărată olimpiadă —- 
cu o participare prestigioasă și 
valoric și numeric : peste 2009 
de sportfvi-studenți reprezen- 
tînd 58 dc țări. O asemenea 
întrecere constituie prin defini
ție — dacă folosim in judecata 
de valoare termenii de compa
rație oferiți de dispute, de reu
șite și înfrîngeri — un elocvent 
criteriu de apreciere a modului 
cum au reprezentat țara noastră 
spoi tivii-studenți, cum s-au pre
gătit, care-i nivelul performan
țelor realizate de ei pe plan 
mondial Cu regret, trebuie s-o 
spunem din capul locului, că la 
recenta ediție, a șasea din isto
ria acestor întreceri, lotul nos
tru, numeros de altfel, a avut, 
luat în ansamblu, o comportare 
necorespunzătoare. Se vor căuta 
sau inventa argumente de către 
cei interesați să prezinte drept 
o ispravă bună, drept o figură 
onorabilă comportarea, evoluția 
sportivilor noștri la Universia
da torineză, apelind probabil la 
faptul evident că din loturile 
multor țări făceau parte cam
pioni olimpici și mondiali, că 
numeroase „stele“ ale arenei 
sportive au participat la între
ceri, substituindu-și neloial cer
tificatul de student. Dar feno
menul a fost mult prea general. 
Chiar în acest context locul 15 
pe națiuni — clasament neofi
cial — ni se pare mult prea pu
țin de vreme ce, intr-o confrun
tare mult mai puternică, la care 
au luat parte peste o sută de 
țări, cum au fost J.O. din 
Mexic, (ara noastră a ocupat un 
loc mult mai bun deși delega
ția de sportivi a fost, se pare, 
mai puțin numeroasă.

Așa cum se știe doar la trei 
discipline — din nouă — ne-am 
numărat printre protagoniști : 
atletism, scrimă și — oarecum 
— înot. Cei 15 atleți au adus 
culorilor sportive ale țării 
mai multe puncte decît tot 
restul de 70 de sportivi. 
Deci succese exact acolo unde 
nu am venit cu sportivii de 
prima mină și unde ne-am aș
teptat cel mai puțin. La alte 
discipline unde am intrat in 
dispute cu teamurile reprezen
tative ale țării, sau aproape — 
baschet, fete și băieți, volei — 
fete și băieți, polo — rezultatele 
au fost îngrijorător de slabe. 
După sondajele făcute, potrivit 
unor opinii exprimate — mi
siunea noastră a fost extrem 
de dificilă — putem conchide 
că dacă asupra alcătuirii lotu
lui se pot face mai puțin ob
servații — avem un club atle

Obiectivul imediat 
și de perspectivă

„OMOGENIZAREA Șl

ÎNTINERIREA REPRE

ZENTAEIVEI SECUNDE
— SCURT INTERVIU CU ANTRENORUL ION COSMANESCU —

Intrucît campionatul de rugbi, 
recent inaugurat, și-a suspendat 
activitatea, atenția iubitorilor 
sportului cu balonul oval s-a în
dreptat spre echipa secundă a Ro
mâniei, care va întreprinde, în a 
doua jumătate a lunii septembrie, 
un turneu în Franța. Despre care 
ne-a oferit detalii antrenorul ION 
COSMANESCU, care împreună cu 
antrenorul federal AL. TEOFILO- 
VICI și AL. PALOȘEANU se ocupă 
de selecția și pregătirea jucă
torilor echipei.

— Imediat, după disputarea eta
pei de campionat din 6 septem-

• • • • •

maticienii, ci și poeții, istoricii, 
geografii.

★
Aparent, nimic neobișnuit. O 

vacanță în care tineretul s-a dis
trat. a muncit. Așa s-a întîmplat 
și acum un an și acum doi. Pe 
acest fundal familiar s-au adău
gat însă cîteva „amănunte" : u- 
nitățile productive s-au pomenit 
cu mai mulți „musafiri“ decît fu
seseră anunțați inițial, așa incit 
listele pe care și-au înscris nu
mele la sfîrșit de an școlar elevii 
și studenții țării n-au consemnat 
decît o situație aproximativă. S-a 
lucrat în așa fel încât cei însăr
cinați să echivaleze cifric roade
le efortului consumat pe ogoare, 
șantiere de construcții, fabrici, 
n-au mai vorbit de PARTICIPA
RE. ci de CONTRIBUȚIE.

Nimic nu e nou. Există o tra
diție care a beneficiat de două 
decenii și mai bine ca să se im
pună, să se cristalizeze. Există o 
ștafetă care a călătorit prin timp 
de-a lungul și de-â latul țării, ori
unde entuziasmul și hărnicia că
pătau contururi palpabile. Mai 
există însă, pentru fiecare gene
rație, o probă de foc, un moment 
de confirmare, în care generația 
se exprimă pe sine, se autore- 
cunoaște. făcîndu-se — simul
tan — cunoscută. Un asemenea 
prag al maturității a fost vară 
lui 1970.

tic universitar care a fost ex
trem de anemic reprezentat — 
în ceea ce privește pregătirea 
sportivilor pentru Universiadă, 
disciplina muncii, conduita mo
rală, efortul și înțelegerea de 
a lupta pînă la ultima picătură 
de energie, se poate spune că 
perioada premergătoare și cea 
a competiției propriu-zise au 
evidențiat numeroase deficiențe 
și aspecte negative peste care 
s-a trecut, de către cei puși să 
coordoneze și să îndrume a- 
ceastă activitate, cu ușurință 
și iresponsabilitate. Aceasta 
contrar declarațiilor făcute și 
asigurărilor date de conducătorii 
lotului >n presă înainte de 
start. Echipa de polo a plecat, 
pur și simplu, în vilegiatură. 
Slab pregătită, lipsită de a- 
portul antrenorului — oprit în 
ultima secundă, la frontieră, 
împreună cu un elev al său 
pentru săvârșirea de acte con
trare legilor statului nostru — 
echipa s-a comportat lamenta
bil. Echipa feminină de bas
chet — în speță naționala țării 
— a ocupai locul 5 din... 6 
echipe, iar cea masculină a 
pierdut la cine a vrut și cine 
n-a vrut, aceasta sub „scuza“ 
deloc scuzabilă a alcătuirii unui 
„team“ de perspectivă. Ce per- 

‘spectivă se vede? Evoluții pe 
potrivă, submediocre bineînțe
les, au avut formațiile de volei 
deși ambele încep — fetele 
chiar au intrat in focul tur
neului de calificare — o luptă 
acerbă decisivă in C.M. care au 
loc, la sfîrșitul acestei luni, în 
Bulgaria. S-ar presupune că 
pregătirea lor a fost făcută, din 
vreme în virtutea exigențelor 
ambelor obiective. Ce s-a în- 
timplat, atunci ?

Se pare că este vorba — în 
ce-i privește pe toți sportivii — 
de o mare doză de neseriozita
te care a dominat perioada pre
gătirii — manifestată Ia toate 
nivelurile— de lipsă de interes 
și de respect profesional din 
partea sportivilor și a tehnicie
nilor pentru propria menire, 
pentru propriile obligații. Fe
tele au făcut meciuri spectacu
loase cu Haiti, Canada, care au 
descoperit voleiul mai recent, 
iar echipelor mai serioase n-au 
reușit să le smulgă un set mă
car. Cu cîteva zile înainte de 
plecare Ia Torino, antrenorul 
Al. Popescu a fost obligat să 
recurgă, pentru asemenea mo
tive, Ia o măsură capitală : ex
cluderea din lot a doi baschet
balist! : Dumitru Dorin și Mo
rarii Dănuț. In timpul întrece
rilor, atletul Dezideriu Silaglii 
a privit cu o crasă superficia
litate misiunea sa, el nereușind 
nici măcar baremul obligatoriu

RUGBY

brie, jucătorii selecționați au fost 
convocați și, am trecut, la efectua
rea antrenamentelor zilnice, avînd 
ca • obiectiv principal omogeniza
rea, ținînd cont de faptul că lotul 
este format din jucători de la 
cinci echipe cu stiluri de joc di
ferite : Grivița Roșie, Steaua, Di- 
namo. Universitatea Timișoara și 
Știința Petroșani. De altfel, un 
prim trial poate fi considerată 
intilnirea cu echipa franceză Tar- 
bes, disputată cu cîteva zile în 
urmă, care a avut un rol edifi
cator asupra stadiului de pregă
tire la cluburi, ceea ce ne-a deter
minat să renunțăm la serviciile 
cîtorva jucători care n-au cores
puns, solicitind totodată alții.

— Care au fost criteriile care au 
stat la baza selecționării ?

— Ca întotdeauna, forma spor
tivă, insă de astă dată, privind 
în perspectivă, am căutat și am 
procedat, pe cît ne-a fost posibil, 
la o întinerire a echipei, ținînd 
cont și de faptul că într-un vii
tor nu prea îndepărtat, prima re
prezentativă a țării va avea ne
voie de cadre ..proaspete“. In ac
tualul lot de 21 de jucători, din 
care numai 19 vor face deplasarea, 
s sînt tineri, nou introduși : 
Bucur. Postolache, Miclescu, Bra
ga, Budică, Seșean. Teleașă și 
Gheorghe Mircea, ultimul fiind 
singurul care a mai făcut parte 
din loturi reprezentative.

__ ...Și ceilalți componenți ai 
lotului ?

— Dinu, Baciu, Iorgulescu, Ve- 
luda, Șerban, Atanasiu, Pop. Dă- 
răban, Mateescu, Giugluc, Suciu. 
Durbac, Marinescu. Sînt jucători 
cu experiență, care, sperăm, se vor 
suda, constituind un lot unitar cu 
recenții selecționați.

— Și o ultimă întrebare i cine 
vor fi adversarii selecționatei 
noastre 7

— La 20 scpetmbrie Franța B, 
(jisupra căreia am dori o revanșă, 
întrucît, după cum se știe, anul 
trecut ne-a învins „acasă" la noi), 
iar la 24 și 27 ne vor fi opuse 
două selecționate alcătuite din 
jucători de primă divizie.

Urmărind în urma convorbirii 
o verificare în compania echipei 
Dinamo, selecționata secundă ne-a 
părut schimbată în bine fată de 
partida susținută recent cu Tar- 
bes. Să sperăm că se află pe dru
mul cel bun.

S. UțJGUREANU 

pentru calificare în finală. Pen
tru el ca și pentru Mariana 
Goth — trimisă accidentată, 
fără să aibă ea vreo vină — U- 
nîveisiada a fost... o excursie 
turistică. Unii dintre sportivi 
și-au permis luxul derogărilor 
de la disciplina muncii de pre
gătire, făeindu-și un sejur de 
cîteva zile la mare. Cum erau 
ei să scape o așa plăcere 7

Mai sînt și altele. Noi ne 
oprim aici. Ne manifestăm spe
ranța că, așa cum se obișnuieș
te, mențiunile critice făcute mai 
sus, adăugindu-li-se cele mult 
mai numeroase al căror mono
pol îl dețin conducătorii lotu
lui sportivilor universitari, vor 
forma obiectul unei analize se
rioase, responsabile. Altfel de
cît s-a făcut privind pregătirea 
sportivilor înainte de plecare. 
Intrucit listele cu „beneficiarii“ 
deplasării la Torino nu fuseseră 
definitivate, diverși responsabili 
(minister, C.N.E.F.S., federații) 
au alertat lucrurile ca după re 
și-au văzut asigurat un loc 
sub soare, să se preocupe nu
mai de propriile bagaje. Dar 
cine va convoca o asemenea a- 
naliză 7 La acest gind ne în
cearcă scepticismul : nu știm 
cui va aparține inițiativa? Lo
tul pentru Universiadă a avut 
trei conducători : unul din par
tea Ministei ului, altul din par
tea U.A.S.R., și, în sfirșit, 
C'.N.E.F.S. Aceasta reflectă de 
altfel, ciudata situație a spor
tului nostru universitar, pentru 
care răspund trei foruri dar, 
de fapt, nu răspunde cu ade
vărat nimeni. Poate că și a- 
ceasta e o cauză a stării nebu
loase sub imperiul căreia s-au 
desfășurat pregătirile pentru 
Universiadă. Indiferent de echi
voca apartenență, cineva tre
buie să răspundă și să explice 
opiniei publice efectele jocului 
facil cu prestigiul sportiv al 
țării, prestigiu dobindit cu atita 
dificultate, cu atitea sacrificii. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cît și deplasarea la o astfel de 
competiție costa ceva .' Aștep
tăm 1

VASILE CABULEA

Vineri seara, tîrziu, s-a 
reîntors în Capitală antreno
rul echipei campioane U.T.A. 
venind de la Rotterdam, 
unde a „filmat" pe viu vii
torii adversari, cunoscuta 
formație olandeză Feije- 
noord recent cîștigătoare a 
Cupei Intercontinentale. 
Imediat după sosire ne-am 
adresat cunoscutului antre
nor cu rugămintea de a ne 
împărtăși cîteva din impre
siile sale asupra partidei 
vizionate.

— Realitatea este eă echipa 
mea va juca fără nici o exage
rare meciul carierei sale spor
tive. Spun aceasta bazîndu-mă 
în primul rînd pe faptul că e- 
chipa olendeză este la ora ac
tuală cotată ca una dintre cele 
mai puternice echipe din lume. 
Ma.rcaj strict, o demarcare con
tinuă a jucătorilor care se face 
în mare viteză, pe spații largi 
de teren și o dăruire totală în 
joc, iată caracteristicile jocului 
lui Feijenoord. Adăugind la a- 
ceasta și atmosfera în care, 
fără îndoială se va desfășura 
meciul, consider că nu am exa-

într -un interviu-blitz

la aeroportul Otopeni

Coco 
Dumitrescu 

despre 
Feijenoord

gerat deloc arătînd ce sarcină 
dificilă vor avea jucătorii mei 
miercuri seara la Rotterdam.

— Care sînt cei mai pericu
loși jucători olandezi ?

— In primul rînd. Israel, 
calm, bun tehnician, mijlocașul 
Jansen un adevărat argint viu 
și bineînțeles Kindxvall, care 
fără să strălucească în meciul 
cu argentinienii a fost totuși 
foarte greu de marcat și a con
stituit in permanență un peri
col pentru poarta apărată de 
Pacera.

— Cc se știe la Rotterdam 
despre U.T.A. ?

— Tpate ziarele apărute Joi,' 
în Olanda, au elogiat marea 
performanță a lui Feijenoord 
Și au și adus în actualitate par
tida de la 16 septembrie. Foto
grafiile lui Domide și Gornea 
au apărut deja în mai multe 
ziare, iar la .meciul cu Estudian- 
tes se vindea fotografia între
gii echipe.

— în încheiere, v-am ruga 
să ne spuneți cum ați pregătit 
partida de la 16 septembrie 7

— Trecînd peste greutățile pe 
care cu tot efortul nu le-am 
putut depăși — nelegitimarea 
jucătorului Hajnal, de mare 
necesitate în aceste momente 
precum și accidentarea lui Le- 
reter care va rămîne indispo
nibil pînă în preziua meciului 
și faptul că echipa clujeană 
ne-a respin-s cererea de a juca 
cu o zi mai devreme etapa de 
campionat — consider că ceea 
ce se putea realiza s-a realizat 
și că U.T.A. se va prezenta la 
un nivel corespunzător, nutrind 
speranța unei mari surprize 
care să pluseze valoarea socce- 
rului românesc.

CORNEL IONESCU



Repere industriale
Astăzi începe

sesiunea 0. N. U
La Palatul Națiunilor 

Unite din New York în
cep astăzi lucrările uneia 
dintre cele mai însemnate 
sesiuni ale acestui for in
ternațional. care peste o 
lună de zile va aniversa 
un sfert de veac de la 
crearea sa.

Acest sfert de veac a fost 
martorul unor mutații de o am
ploare fără precedent pe arena 
internațională, care, între altele, 
au determinat creșterea număru
lui statelor membre ale Organi
zației Națiunilor Unite de la 51 
la 126.

Sesiunea jubiliară va avea loc 
între 14 și 24 octombrie a.c. 
Pînă acum și-au anunțat parti
ciparea circa 60 de șefi de state 
și guverne, numeroși vicepre
ședinți și aproape 150 de miniș
tri.

Din declarațiile făcute presei 
de numeroși șefi de delegații ai 
țărilor europene, asiatice, afri
cane și latino-americane iese în 
evidență ideea că sărbătorirea a 
25 de ani de la înființarea 
O.N.U. trebuie să prilejuiască o 
manifestare a voinței statelor 
membre de a milita pentru așe
zarea raporturilor internaționale 
pe temelia înaltelor principii ale 
Cartei, pe normele dreptului și 
eticii internaționale și pentru 
eliminarea utilizării forței, sub 
orice formă, în relațiile dintre 
state.

La New York se consideră, în 
general, că natura festivă a ac
tualei sesiuni nu va exclude o 
activitate prodigioasă. O atestă 
multitudinea și complexitatea 
problemelor -înscrise pe ordinea

»

de zi a sesiunii care coincid cu 
principalele preocupări actuale 
ale opiniei publice mondiale. O 
primă categorie o formează di
feritele aspeote ale dezarmării, 
preocuparea de a se pune capăt 
cursei înaimărilor. La acest ca
pitol, România a înscris pe a- 
gendă punctul intitulat „Conse
cințele economice și sociale ale 
cursei înaimărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii 
și securității în lume“.

Circa 50 la sută din totalul 
punctelor înscrise pe agenda se
siunii se referă la problemele 
decolonizării și dezvoltării eco
nomice.

Anul acesta, poale mai mult 
ca oricînd în trecut, preocupa
rea pentru întărirea O.N.U., 
pentru sporirea rolului și efica- 
■Gtații sale în viața internațio
nală se face puternic ■ simțită 
prin eforturile a numeroase state 
de a determina respectarea prin
cipiilor Cartei, printre care cel 
al universalității organizației. 
România se numără și anul a- 
cesta printre țările care au pro
pus înscrierea pe ordinea de zi a 
punctului referitor la restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și în alte or
ganisme internaționale.

Se așteaptă ca o pondere mare 
în dezbateri să ocupe ca și în 
anii trecuți, situația din Orien
tul Apropiat, înscrisă cu numă
rul 22 pe agenda sesiunii, pre
cum și escaladarea războiului din 
Indochina, care deși nu figurează 
pe ordinea de zi, este conside
rată a fi una dintre cele mai 
acute probleme internaționale.

Luni a avut loc la Belgrad, 
în sala de la Dom Omladine, 
ședința inaugurală a celei 
de-a 10-a saptămîni medicale 
balcanice, la care iau parte 
delegații din Bulgaria, Cipru, 
Grecia, România, ~ 
și Iugoslavia. Țara 
tră este reprezentată 
o delegație de 
printre care acad. Ștefan Mil- 
cu, acad. prof. Ion Țurai, 
prof. Liviu Popovici, decanul 
facultății de medicină din Tg. 
Mureș, prof. Gheorghe Zam
fir, directorul Institutului de 
igienă din Iași.

Vorbind la festivitatea de 
deschidere, prof. M. Popescu- 
Buzeu, secretar general al U- 
niunii Medicale Balcanice, a 
arătat că această organizație, 
în afara preocupărilor sale 
din domeniul științific, mili
tează cu consecvență pentru 
dezvoltarea colaborării și în
tărirea păcii.

CHILE
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După deturnările austriece

Turcia 
noas- 

de 
medici,

de avioane
fază inLuni a început ț> nouă 

negocierile cu Frontul Popular 
pentru Eliberarea Palestinei 
(F.P.E.P) in vederea eliberării 
celor aproximativ 50 de pasa
geri și membri ai echipajelor a 
trei avioane deturnate de la ru
tele lor. Purtătorul de cuvint al 
guvernului elvețian a anunțat 
că au fost date instrucțiuni am
basadorilor Elveției la Amtnan 
și Cairo să ia contact cu 
autoritățile iordaniene, cu pa
lestinienii și cu Liga Arabă 
„pentru clarificarea actualei si
tuații. confuze și obținerea 
eliberării ostaticilor“. Subli
niind că aceste demersuri sînt 
sprijinite de celelalte ■ patru 
țări direct implicate (S.U.A., 
Marea Britanie, R. F. a Germa
niei 
vint

și Israel), purtătorul de cu- 
a reafirmat că negocierile

Complot pentru asasinarea
lui Allende?

Candidatul stîngii, Salvador Allende, care la recentele ale
geri prezidențiale din Chile a întrunit cel mai mare număr de 
ioturi, a declarat la o întrunire populară în cel mai mare oraș 
portuar al țării, Valparaiso, că elementele ultrareacționare au 
urzit un complot- vizînd asasina rea sa.

.,Numele complotiștilor, a spus 
Allende, vor fi aduse la cunoș
tința publicului, dacă mi se va 
întîmpla ceva, iar poporul chi
lian va ști cum să facă drep
tate“.

Despre existența complotului a 
avertizat vinerea trecută și unul

■■■■■■■■■■■■B

INDIA FARÀ PRINȚI
• A dispărut „înălțimea înălțimii voastre“ • Sfîrșitul 

privilegiilor maharajahilor

India fără prinți a apă
rut îr» septembrie 1970. 
Privilegiile nizamiior, ra- 
jahilor și maharajahilor 
au fost abolite printr-un 
decret guvernamental. 
Deși curmarea celor mai 
flagrante rămășițe de tip 
feudal a întîrziat atîta a- 
mor de vreme, totuși îm
potrivirea s-a manifestat 
pînă în ultimul moment.

Apelul primului ministru In- 
dira Gandhi în Camera Supe
rioară a fost categoric : „Ni
meni nu poate să întoarcă îna
poi pașii întreprinși pentru pro
gresul țării. Ordinele princiare, 
un vestigiu al structurii feudale, 
trebuie să dispară în timpurile 
moderne. Este voința națiunii 
ca lucrurile să se schimbe, și 
noi trebuie să ne schimbăm o 
dată cu timpul". Acestor cu
vinte nu li s-a dat întru totul 
ascultare și un singur vot a lip
sit ca proiectul de lege să în
trunească în Camera Superioa
ră majoritatea de două treimi, 
prevăzută în articolul 63 al con
stituției. După ce Camera Popu
lară își dăduse avizul favora
bil,. obstacolul părea ridicol, 
dar partidele de dreapta Swa
tantra și Jan Sangh, împreună 
cu aripa dizidentă a Partidului 
Congresului și-au făcut iluzii 
că au cîștigat partida; bucuria 
le-a fost, însă, de scurtă durată 
și decretul guvernamental, con
trasemnat de șeful statului, a 
pus capăt anilor de tărăgănare 
în comisiile parlamentare a 
proiectului care abolea drep
turile princiare. Departe de a 
se consola, cei ce au dispus 
milenii de-a rîndul după bunul 
lor plac de viața și de moartea 
supușilor lor răspîndiți pe teri
torii vaste, au început să pro
testeze contra unor pretinse 
„metode dictatoriale“ folosite 
de guvern. Era greu însă ca 
aceste „proteste" să găsească 
audiență în India contempora
nă, unde în rîndurile celor 
80 de milioane de țărani fără 
pămînt și, deci, cu un venit a- 
nual derizoriu, se desfășoară 
mișcări de ocupare a pămînlu- 
rilor, pentru a grăbi aplicarea 
reformei agrare. Era imposibil 
ca aceste „proteste“ să fie lua
te în seamă, cînd la Bombay 
sau la Calcutta oamenii dorm 
cu miile și cu sutele de mii pe 
străzi și, în fiecare seară luptă 
ca să ocupe o piatră de calda- 
rîm mai ferită pentru culcuș, 
iar cei ce au un pat pentru 
întreaga familie sînt considerați 
„înstăriți".

Din punctul de vedere al sta
tului indian, abolirea privilegii
lor maharajahilor are însemnă
tate nu numai sub aspectul e- 
conomiilor realizate prin înce
tarea plății indemnizațiilor via- 
giere, dar și al echității sociale. 
Desființarea privilegiilor prin
ciare s-a făcut pe etape. Un 
demnitar indian declarase în 
urmă cu cîțiva ani că orîcît s-ar 
acorda maharajahilor, prețul 
este modest față de realizarea 
unui stat unitar; într-adevăr, 
nizamii și rajahiî s-au prevalat, 
după proclamarea Republicii

India, de o reglementare a au
torităților britanice care, în 
1935, îngăduia ca principatele 
să rămînă în afara Uniunii in
diene, cu condiția de a fi fidele 
coroanei. Atunci a intervenit un 
fel de schimb în natură : gu
vernul indian a preluat regiu
nile controlate de prinți și a 
început să le verse din vistieria 
statului pensii anuale. Majorita
tea celor 600 de maharajahi au 
acceptat pașnic aranjamentul, 
dar contra unora dintre ei — 
cum a fost cel din Hayderabad 
— a fost nevoie de intervenția 
armatei. Tn două decenii maha
rajahii au încasat în consecință 
peste 130 milioane dolari, dis
tribuiri însă în funcție de mări
mea principatului. în tot acest 
timp ei au continuat să se 
bucure de scutirea de impozite 
și de taxe vamale, de protecția 
unor gărzi proprii, precum și 
de imunitate penală 'și civilă, 
ceea ce presupunea că pentru 
a fi acționați în judecată era 
nevoie de aprobarea specială 
a forurilor guvernamentale. 
Totodată, maharajahii aveau 
asigurată (din partea statului) 
asistența medicală gratuită 
pentru ei, pentru membrii fami
liei, pentru servitori și pentru 
animalele lor și puteau să dis
pună în voie de proprietățile 
imobiliare care înscriau zeci și 
sute de palate. Maharajahii 
și-au păstrat dreptul de a fi de
numiți „înălțimea înălțimii voas
tre...". In multe principate ziua 
de naștere a manarajahului era 
„sărbătoare publică", iar apa
riția lor era salutată cu salve de 
tun. Nu este o anecdotă prac
tica instituită cu multe secole 
în urmă într-un stat indian ca 
în fiecare noapte slugile pala
tului să-și descarce ajrnele pen
tru ca să-i vestească pe local
nici că trebuie să păstreze liniș
te, deoarece stăpînul doarme... 
îngrădirile impuse de guvernul 
indian se refereau parțial la 
areptul de moștenire care re
cunoștea transmiterea ereditară 
a titlurilor nobiliare, dar pre
vedea ca pensiile și indemniza
țiile să fie din nou negociate. 
Blazonul înaintașilor constituia 
un suport economic și, implicit, 
social pentru prelungirea prero
gativelor ani de-a rîndul. Cînd 
în conducerea Partidului Con
gresului s-a luat în discuție a- 
doptarea proiectului de abolire 
a drepturilor princiare, maha
rajahul din Baroda a inițiat 
„Asociația pentru stătu quo-ul 
nobiliar", cunoscută sub denu- ' 
mirea bizară de „sindicatul 
prinților indieni". A fost dată 
uitării în „sindicat“ rivalitatea 
dintre prinți ce s-a întins de-a 
lungul multor generații pentru a 
înfrunta primejdia iminentă. Cu 
toate că numărul maharajahi- 
lor a scăzut cu scurgerea anilor 
Ia 279, puterea lor s-a menținut 
și s-a canalizat în lumea aface
rilor și în partidele politice de 
dreapta. Liderii partidului 
„Swatantra" numără în rîndu- ■ 
rile lor cîțiva maharajahi, a 
căror influență s-a extins în 
aripa dizidentă a Partidului 
Congresului. Prima
între partidele de dreapta și

înfruntare

guvernul Indirei Gandhiguvernul Indirei Gandhi s-a 
produs în urmă cu cîteva luni 
cu prilejul naționalizării băncii 
indiene, iar acum controlul sfa
tului asupra acestui important 
sector economic a fost consoli
dat printr-o victorie contra ves
tigiilor princiare străvechi, adine 
înrădăcinate. Tntr-o ședință 
care a durat 75 de minute, gu
vernul întrunit la Delhi a eva
luat consecințele defecțiunii 
procedurale ivite în parlament 
și a hotărît să facă uz de pre
rogativele sale pentru a im
pune legea pe care a inițiat-o.

Acum se apreciază că 15 din 
279 de maharajahi au mijloace 
ca să-și ducă mai departe traiul 
dinainte. Consecințele variază 
de la caz la caz : Karni Singh, 
maharajah de Bikanete (Rajast- 
han), membru al parlamentului, 
a anunțat că va concedia în
tre... 100 și 200 de mii de oa
meni care lucrau pentru el. Na
babul din Patandi și-a exprimat 
nemulfumriea că va trebui să 
plătească impozite pe venitu
rile soției sale, Sharmila Ta- 
gore, cunoscută actriță de film. 
Maharajahul de Baroda și-a 
exprimat disperarea că „50 la 
sută din prinții conducători vor 
fi aruncați în stradă și vor tre
bui să muncească". Maharaja- 
hii din Jaipur și Udaipur au dat 
tonul de a-și transforma reșe
dințele în hoteluri de lux. Iar 
cei mai bogați dintre mahara
jahi — Nizamul din Haydera- 
bad și Wadiyar de Mysore, 
care au primit pînă acum pensii 
de peste 300 000 dolari anual, 
și-au anunțat intenția de a con
tinua să se ocupe de afaceri.

Oricum însă, dispariția „înăl
țimii înălțimilor", cu stindardele 
și steagurile lor princiare, este 
un semn al progresului.

clin posturile de radio din capi
tala chiliana. După cum infor
mează agenția ASSOCIATED 
PRESS, Juan Achurra, adjunct al 
ministrului de interne, a anun
țat că va deschide o anchetă, 
relevînd, totodată, că autoritățile 
nu au cunoștință de un astfel de 
complot.

Mașinațiunile cercurilor de 
dreapta, în scopul deposedării 
candidatului stîngii de dreptul 
ce i-l Conferă cîștigarea votului 
popular pentru a fi desemnat Ia 
24 octombrie de către Congres 
în fruntea statului, s-au amplifi
cat- în ultimele zile. Paralel cu 
încercările de a crea derută și 
de a dezorganiza activitatea eco
nomică prin retrageri masive de 
fonduri bancare, cercurile drep
tei desfășoară o intensă campa
nie pentru obținerea majorității 
voturilor în Congres în vederea 
desemnării candidatului lor, 
Jorge Alessandri. Ele s-au unit 
în cadrul unei organizații denu
mite „Mișcarea Patria și Liber
tatea“.

Largi organizații democratice 
din Chile sprijină însă pe can
didatul frontului „Unității popu
lare“, Salvador Allende, văzînd 
în victoria acestuia posibilitatea 
dezvoltării democratice a vieții 
politice.

se vor referi la eliberarea tutu
ror ostaticilor, indiferent de ce
tățenia sau naționalitatea lor.

La Bonn, purtătorul de cu
vint al guvernului vest-german. 
Conrad Ahlers, a declarat luni 
după-amiază că la Bonn se do
rește urgentarea tratativelor cu 
F.P.E.P. El a reafirmat că gu
vernul. său este dispus să-i eli
bereze pe -cei' trei palestinieni 
deținuți in R. F. a Germaniei, 
dar numai în bâza unui acord 
■care să stipuleze eliberarea tu
turor ostaticilor deținuți. Pe o 
poziție similară s-a situat1 și gu
vernul britanie care a anunțat 
luni că o va elibera pe tinăra 
palestiniană Lsila Khaled numai 
in condițiile punerii în libertate 
a luturor ostaticilor.

în cursul zilei 
au fost eliberați 
376 de pasageri 
F.'P.E.P. Principatul punct de' 
tranzit l-a constituit aeroportul 
de la Nicosia, care a cunoscut 
-cea mai febrilă activitate din 
toată istoria sa. După cum re
latează agențiile de presă, incă 
38’ de persoane de naționalitate 
elvețiană, germană, britanică, 
americană și israeliană mai sînt 
incă reținute ca ostatici de că
tre F.P.E.P. După cum a anun
țat această organizație, ostaticii 
vor fi reținuți pînă cînd mili- 
■tanții rezistenței palestiniene, 
deținuți în țările europene, vor 
fi eliberați.

Mai multe organizații și per
sonalități ? politice din lumea a- 
rabă au condamnat acțiunile 
organizației F.P.E.P., subliniind 
că aceste fapte, nu pot contribui 
la soluționarea crizei din această 
regiune și la rezolvarea proble
mei refugiaților palestinieni. 
Comitetul Central al rezisten
ței palestiniene, a hotărit să ex
cludă din rindurile sale Frontul 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei. Comitetul Central a- 
preciază că acțiunile F.P.E.P. 
agravează situația din această 
regiune și aduc prejudicii cau
zei palestiniene. In același sens, 
Khaled Ei .Hassan, membru al 
Comitetului Central ăl Organi
zației de Eliberare a Palestinei, 
a denunțat comportarea F.P.E.P. 
în legătură cu arestarea pasage
rilor și distrugerea avioanelor.

La Berna s-a anunțat că El
veția a adresat'un apel 
Arabe pentru a 
■oeastă chestiune.

de duminică 
aproximativ 

de către

media
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In același timp, 
s-a anunțat că 450 
Cisiordania și 100 
fost arestați în cursul ultimelor
24 de ore de autoritățile israe- 
liene.

Avivla Tel 
de arabi din 
din Gaza au

o

ZÄNEL FLOREA

C. BURTICĂ
LA BELGRAD

Luni a sosit la Belgrad Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior al Republicii 
Socialiste România, care face 
o vizită în Iugoslavia la in
vitația secretarului federal iu
goslav’ pentru comerț exterior, 
Mohamed Hadjici.

In aceeași zi, ministrul ro
mân a plecat la Zagreb, unde 
urmează să viziteze diverse 
întreprinderi și pavilioanele' 
Tîrgului internațional de toam
nă. -

• ORAȘUL VARNA găzduiește 
în această săptămînă al 7-lea 
Congres mondial de sociologie. 
La actualul Congres de socio
logie iau parte delegați și oas
peți din 80 de țări. Din țara 
noastră participă o delegație 
condusă de prof. Constantin 
Vlad, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și poli
tice a Republicii Socialiste Ro
mânia. In numele guvernului' 
bulgar delegații au fost salu
tați de Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al

(Agerpres)

Cuvintarea lui

Le Duan
La Hanoi a avut Joc cea de-a 

20-a sesiune a Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei din Viet
nam. Cu acest prilej, a luat cu
vântul Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, care a analizat 
situația luptei împotriva agresi
unii americane în Vietnam, situa
ția construcției socialiste în R. D. 
Vietnam și sarcinile care revin po
porului vietnamez în perioada ac
tuală.

„Nimic nu este jnai prețios 
pentru poporul nostru decît do- 
bîndirea independenței și a liber
tății — a subliniat vorbitorul. 
Noi îndrăgim pacea, dar, atît 
timp cît nu o vom cuceri în con
diții de independență și de liber
tate, vom continua hotărîți lupta".

Subliniind rolul important al 
R.D. Vietnam în lupta poporu- 

. lui vietnamez împotriva agre
siunii, pentru salvarea națională, 
Le Duan a reamintit succesele 
R.D. Vietnam în construirea so
cialismului, în depășirea difi

cultăților produse de războiul 
de distrugere dus de S.U.A.

R.P. Bulgaria, sub al cărui pa
tronaj are loc actualul congres.

• LA NOUADHIBOU IN 
MAURITANIA a avut loc luni 
o reuniune la care au participat 
regele Marocului, Hassan al 
II-lea. președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, și preșe
dintele Mauritaniei, Mokhtar 
Ould Daddah, consacrată pro
blemei decolonizării Saharei 
spaniole și unor aspecte ale co
laborării economice dintre Ma
roc, Algeria și Mauritania. După 
cum s-a anunțat, convorbirile 
dintre cei , trei șefi de state, 
care au durat 90 de minute, s-au 
încheiat cu un „acord complet“ 
în problemele discutate.

• LA PHENIAN a avut loc 
o adunare a tineretului și stu
denților cu prilejul vizitei unei 
delegații a organizației „Tinere
tul muncitor german socialist“, 
din R. F. a Germaniei.

• IN URMA PLOILOR TO
RENȚIALE care au căzut în 
ultimele zile asupra unor im
portante regiuni din Bengalul

Instantaneul acesta a sur
prins un aspect de la una 
din numeroasele manifestări 
ale protestului tineretului 
american împotriva inter
venției S.U.A. 
Un număr de 
care au servit 
țelor militare 
Vietnam au 
marț de protest de la Mor
ristown la Walley Forge, 
cerînd retragerea imediată 
a tuturor militarilor ameri
cani din Vietnam, lată un 
grup din acești tineri so

sind la Walley Forge.

......j injter- 
în Indochina. 
150 de tineri 
în cadrul for- 
americane în 
organizat un

La Muzeul tehnic din Viena 
in fa(a intrării principale Stă 
fixată pc soclu o turbină de 
dimensiuni nu prea mari. Mii 
de asemenea exemplare, de 
gabarit și forță diferite, sini 
răspîndite astăzi pe intreg pă- 
inintul, pe cursul apelor, in 
centrale, convertind potența 
fluidă în energie electrică. Crea
torul său Victor Kaplan și-a 
cîștigat, inventind-o, un loc de 
onoare în istoria tehnicii. Ga
leria marilor tehnicieni austrieci 
nici nu începe insă și nici nu 
se încheie cu cel care a forțat 
momentul descătușării luminii 
din rostogolirea fără oprire a 
undei. Stau alături de el Josef 
Ressel, inventhtorul elicei na
vale, Josef Madersperger crea
torul mașinii de cusut, Peter 
Mitterhofer cel care a realizat 
prima mașină de scris, Sieg- 
fricd Marcus constructorul pri
mului automobil, KarI Auer von 
Welsbach inventatorul sistemu
lui iluminației cu gaze, August 
Musger autor al încetinitorului 
în filmare.

Ne-am adus aminte de acest 
lucru undeva în Austria de 
Sus, pe Dunăre, la Linz, acolo 
unde pe o suprafață de cîțiva 
kilometri pătrați se întinde u- 
nul din cele mai mari obiective 
industriale austriece. O între
prindere obișnuită la prima ve
dere, un mare și modern com
binat siderurgic obișnuit. Ne 
folosim intenționat de atributul 
„obișnuit“ nu pentru că vizita 
efectuată în halele spațioase 
ale uzinelor Voest din Linz nu 
ar lăsa o impresie excelentă 
din toate punctele de vedere. 
Prin producția sa de fontă și 
oțel, prin producția anuală de 
tablă, marea intreprindere ai 
cărei oaspeți am fost in această 
toamnă se înscrie cu un aport 
substanțial în siderurgia aus
triacă. Uzinele Voest reprezintă 
sub aspect tehnic un eșantion 
de organizare a producției de 
pe pozițiile avansate ale con
cepțiilor moderne. Daeă, însă și 
alte întreprinderi similare be
neficiază de furnale de mare 
capacitate, sau de linii de lami
nare a tablei complet automa
tizate, Ia Linz ne aflăm în fața 
unor realizări cu totul remar
cabile tocmai pe linia primatu
lui ideii tehnice de care amin
team la începutul acestor rîri- 
duri. Și vorbind în treacăt de 
instalația de turnare continuă, 
procedeu metalurgic, a cărui 
importanță derivă din supri
marea unor trepte intermediare 
pe traseul clasic al metalului 
lichid, vom sublinia cele spuse 
anterior reținînd atenția asu
pra unui brevet de largă circu
lație în siderurgia mondială. 
Specialiștilor din întreaga lume 
le este cunoscut sub' cele două 
inițiale. L. D. împrumutate din 
denumirea localităților unde a 
fost creat : Linz și Donawitz. 
Anul 1.952, cînd la oțelăriile din 
Linz s-a realizat prima șarjă

De la trimisul
nostru

Neagu Udroiu

de oțel prin procedeul L-D 
avea să marcheze o dată car
dinală în istoria metalurgiei. 
Noua tehiBcă venea să ofere 
un mijloc de accelerare a ela
borării oțelului. Și față de cup
toarele Siemens-Martin și față 
de cuptorul electric, converti- 
zorul L-D prezintă atît din 
punct de vedere al duratei, cit 
mai ales ?! combustibilului 
mari avantaje. Oxigenul intro
dus prin lance pulverizează orice 
record în materie, plasînd pe 
orbita perfecțiunii strădaniile 
inițiale ale lui Bessemer și 
Thomas, nume de pionierat în 
construcția convertizorului. Cea

prun, o probă de mare rafina
ment tehnic, de curaj, de in
tuiție, de pricepere în restruc
turarea naturii, în subordona
rea și racolarea acesteia țeluri
lor utilității economice. Ani par
curs din aproape in aproape 
firul invers al lucrărilor, de 
joS* de la sala de comandă pînă 
deasupra pe coronamentul ba
rajului Mooserboden. Două 
lacuri de acumulare, primul la 
1 672 m. celălalt Ia 2 040, sînt 
destinate alimentării celor două 
centrale electrice. Sursa acva
tică — cușma imensă de gheață 
a Alpilor, oferind cu dărnicie 
în lunile de vară milioanele de 
metri cubi de apă necesari în- 
vîrtirii turbinelor. De jos, de la 
piciorul muntelui te lași cu 
greu convins de realitatea lu
crurilor prezentate : de sus, 
după ce ai văzut totul, ți se 
pare, pur și simplu, incredibil. 
Energia electrică reprezintă, 
așa cum menționam și în co
respondența noastră precedentă, 
una din ramurile industriale

Oțelăria L-D a uzinelor Voest din Linz
mai elocventă demonstrație va
lorică a metodei L-D o face 
însuși făptui că in prezent 35 la 
sută din producția de oțel a 
lumii se datorează noului pro
cedeu. Licențe de producție de 
proveniență austriacă sînt uti
lizate în prezent In Statele 
Unite ale Americii, in Canada, 
Republica Federală a Germa
niei, India, Japonia.

Ne-au adus aminte de per
manența spiritului inventiv al 
tehnicienilor austrieci orele de 
neuitat petrecute în landul Salz- 
burg, sub vârfurile de gheață 
ale Alpilor, avînd intre noi și 
soare. Gross Glockerul cu cei 
3 7S7 de metri. După război aici 
a fost cel mai mare șantier al 
reconstrucției. Rodul eforturilor 
■înmagazinate de ani — marele 
sistem hidroenergetic de la Ka-
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Final la „Expo-70“
După 183 de zile de funcționare neîntreruptă, Expoziția mon

dială de la Osaka „Expo-70“ ți-a închins duminică porțile. La 
ceremonia de închidere au participat prințul moștenitor Akhito, 
premierul Eisaku Sato, membri ai guvernului, personalități de 
peste hotare și numeroși vizitatori. La „Expo-70“ și-au prezen
tat produsele 77 de țări, ea fiind vizitată de 64 218 770 de per
soane. în ultima zi, „Expo-70“ a primit 406 176 de vizitatori. 
Statisticile publicate eu acest prilej arată că ediția din 1970 
a Expoziției mondiale a înregistrat cel mai mare număr de 
vizitatori in raport cu cele care au avut Ioc la Bruxelles, 
New York și Montreal. Numărul vizitatorilor străini — veniți 
din toate colțurile lumii — se ridică la 1 700 000. Ziua cea mai 
aglomerată a fost 5 septembrie, cînd pavilioanele expoziției 
au fost vizitate de 835: 832 de 
mic număr de vizitatori a fost
soane.

persoane, iar ziua cu cel mai 
,a 16 martie — 163 857 de per-

f

de . vest, 60 de persoane și-au 
pierdut viața. Inundațiile pro
vocate de ploi au distrus cîteva 
mii de locuințe. Autoritățile 
guvernamentale au ordonat tri
miterea unor unități militare 
pentru a .ajuta populația> sinis
trată din zonele calamitate 
ape.

RAVAGIILE
TAIFUNULUI
IN FILIPINE

de

• VIOLENTUL TAIFUN care 
s-a abătut asupra provinciei 
filipineze Quezon a provocat 
moartea a 148 de persoane — 
s-a anunțat oficial la Manila. 
Taifunul a provocat, de aseme
nea, importante pagube mate
riale, sute de familii rămînînd 
fără adăpost.

• ALEGERILE CONSILIE
RILOR GENERALI NEPARLA
MENTARI, desfășurate dumi
nică în Madagascar, au decurs 

'într-o atmosferă calmă, confir-

I , ■mind încă o dată victoria m 
alegerile legislative din 6 sep- 

’ tembrie a Partidului Social De
mocrat. Din cele 96 de mandate 
disputate, partidul de guvernă- 

. mint a obținut 92.

• LA ..PALATUL SPORTU
RILOR“ DIN PADOVA a luat 
sfirșit cel de-al patrulea Festi
val internațional de folclor la 
care și-au dat concursul forma
ții artistice din Franța. Italia, 
Iugoslavia. România și alte 
state. Programul Ansamblului 
folcloric „Alunelul“ din Alexan
dria s-a bucurat de un deosebit 
succes.

caladare a războiului de către 
Statele Unite. Mesajul arată că 
după pătrunderea trupelor sai- 
goneze în provincia sudică Sa- 
ravan, aflată sub controlul for
țelor patriotice, la jumătatea 
lunii august S.U.A. au declan
șat o operațiune militară împo
triva zonelor aflate la sud-vest 
de Valea Ulcioarelor. La a- 
ceasță operațiune au participat 
12 batalioane, dintre care 4 ba
talioane tailandeze, sprijinite de 
aviația americană, care a bom
bardat și mitraliat mai multe 
zone din provincia Xieng Quang, 
provocînd marj pagube mate
riale.

MESAJUL LUI
VONGVICIT

• SECRETARUL GENERAL 
al C.C. al Frontului Patriotic 
din Laos, Fumi Vongvicit, a 
adresat un mesaj copreședinți
lor Conferinței de la Geneva cu 
privire la Laos, în care atrage 
atenția asupra noilor acte de es-

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL FRANȚEI, Maurice Schu- 
mann, s-a înapoiat la Paris 
după vizita de patru zile făcută 
în Finlanda. Presa franceză re
levă rezultatele pozitive ale con- 

franco-finlandeze, 
de două probleme 

securitatea euro- 
relațiile bilaterale. 

" sublinia- 
a 

pe care 
externe francez a 
„destinderea, în- 
independența în 
„Evoluția situației

s-a

vorbirilor 
dominate 
principale : 
peană și 
Ziarul „LE MONDE“ 
ză „comunitatea de aspirații 
celor două diplomații“ 
ministrul de 
definit-o a fi 
țeiegerea și 
slujba păcii“.
din Europa și din lume justifi
că politica celor două țări“, a 
declarat Maurice Schumann Ia 
Helsinki.

bine dezvoltate ale Austriei. 
Grupul de hidrocentrale de IU. 
Kaprun constituie unul din cele 
mai mari complexe hidroener
getice europene. Dar nu și sin
gurul. Centralele de pe Dunăre, 
cele din Voralberg Achensee și 
Gerlos din Tirol, grupul Reis- 
sek din Carintia sînt tot atîtea 
puncte de deosebită importanță 
în economia austriacă. Fără 
nici o greutate aproape la fie
care în parte pot fi identificate 
aceleași semne de abordare cu
rajoasă a soluțiilor tehnice, de 
aplicare fără reținere a acestora 
în interesul dezvoltării indus
triale, economice în ansamblu, 
a țării.

Viena, septembrie 1970.

PROLOG
ELECTORAL 

SUEDEZ
La 20 septembrie, 

6 640 000 de electori sue
dezi vor alege, pentru pri
ma dată, deputății Adu
nării Naționale, organism 
unic, care, conform consti
tuției adoptate în 1968, va 
înlocui cele două Camere 
ale Parlamentului suedez.

Astfel, cei 233 de deputați șl 
151 de senatori vor trebui să ce
deze locurile — la 1 ianuarie 
1971 — celor 350 de noi membri 
ai parlamentului, care vor fi aleși 
pe o perioadă de trei ani. în 
trecut, membrii celor două ca
mere erau aleși pe o perioadă de 
patru ani.

Alegerile de la 20 septembrie 
vor constitui prima consultare 
electorală după venirea la pu
tere a lui Olof Palme, prim-mi- 
nistru și președinte al Partidului 
social-democrat, desemnat în 
urmă cu un an.

Două sondaje ale opiniei pu
blice, efectuate cu două săptă- 
mîni înaintea alegerilor, arată o 
oarecare creștere a influenței 
opoziției, partidele de centru și 
liberal, și o ușoară scădere a 
numărului simpatizanților Parti
dului social-democrat. Totodată, 
se afirmă că este foarte puțin 
probabil ca social-democrații să 
poată fi înfrînți în alegeri.

SESIUNEA 
U. E. O.

IN CAPITALA ITALIEI 
și-« început ieri lucrările se
siunea Consiliului Ministerial al 
Uniunii Europei Occidentale — 
organism care grupează cele 
„șase țări“ membre ale Pieței 
comune și Anglia.

Actuala sesiune, cea de-a 
doua după ce Franța și-a re
luat locul, abandonat in urmă 
cu un an și jumătate în semn 
de protest față de încălcarea 
principiului unanimității în lua
rea unor hotăriri și in stabili
rea ordinii de zi, are înscrise pe 
agenda sa o serie de probleme 
de ordin politic și economic. 
Printre acestea figurează evolu
ția relațiilor Est-Vest, situația 
din Orientul Apropiat și, în
deosebi. problemele pe care Ie 
ridică recentele deturnări de a- 
vioane, precum și unele chesti
uni economice, al căror cap de 
afiș este deținut de relațiile 
dintre Marea Britanie și „cei 
șase“ parteneri comunitari.
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