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Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit marți, 15 
septembrie, pe tovarășii Satomi 
Hakamada, vicepreședinte al Pre
zidiului Partidului Comunist din 
Japonia, și Tomio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.J., care își 
petrec concediul de odihnă în 
țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil și Vir
gil Trofin, membri ai Comitetu
lui Executiv, ai Prezidiului Per
manent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cadrul convorbirii s-au e- 
fectuat informări reciproce asu
pra activității desfășurate de 
P.C.R. și P.C.J. și au fost discu
tate unele probleme actuale ale 
situației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Cu acest prilej s-a exprimat sa
tisfacția pentru relațiile de prie
tenie, colaborare și solidaritate 
intemaționalistă statornicite între

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia, 
s-a subliniat hotărîrea comună a 
celor două partide de a dezvolta 
aceste legături și de a milita pen
tru întărirea unității mișcării 
comuniste internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat în- 
• tr-o atmosferă caldă, tovărășeas
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LA CHEMAREA CLOPOȚELULUI A RĂSPUNS
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Președintele Consiliului de Stat,
Mcolae Ceaușescu, a primit pe

ambasadorul Austriei
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit marți, 15 septembrie, pe 
ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar al Austriei 
București, Eduard Tschop, 
cererea acestuia.
A fost de țară Corneliu Mă-
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UN SFERT DIN
POPULAȚIA TĂRII!

15 septembrie, ora 8 di
mineața. “ 
simbolic, 
clopoțel, 
pentru a 
le școlilor peste 4 500 000 
de copii, adolescenți și ti
neri. De ieri, anul școlar 

* 1970—1971, a intrat deplin 
și definitiv în drepturile 
sale. Ne-au demonstrat-o 
școlile strălucitoare de cu
rățenie, băncile încărcate 
cu manuale, cancelariile în 
care se finisa orarul, în 
care noile cataloage tre
ceau prin mîinile grijulii 
ale profesorilor. Dar ne-au 
demonstrat-o milioanele de 
elevi care au invadat stră
zile dis-de-dimineață im- 
punîndu-i o cromatică a- 
parte, cu predominanțe 
albe și albastre, după co
loritul uniformelor. Si 
ne-au demonstrat-o miile 
și miile de părinți pre- 
zenți la vechiul și an de 
an proaspătul eveniment 
al începerii școlilor.

A patra parte din popu
lația țării și-a pus unifor
ma de elev! Ce poate fi 
mai semnificativ pentru 
civilizația noastră decît a- 
devărul că toți copiii 
României socialiste merg 
Ia școală ! Au început cla
sa I toți copiii de 6 ani. 
Găsim în bănci peste 
50 000 de tineri — elevi ai 
claselor a Xll-a. De ieri 
și-a făcut debutul clasa a

Gongul acela 
cu clinchet de 
a dat semnalul 
aduna în bănci-

»

nescu, ministrul afacerilof 
externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în legătură cu a- 
propiata vizită în Austria a 
președintelui Consiliului de 
Stat al României. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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licee de
743 școli 

tehnice.

X-a a școlii generale și 
primul său catalog cu
prinde 80 000 de nume. 
Din vasta și diversificata 
rețea-de ■învățămffii a’ță
rii, tinerii au ales tipul de 
școală care li se potriveș
te cel mai bine, în care ap
titudinile și personalitatea 
lor se pot forma și îm
plini. Le stau la dispoziție, 
după absolvirea școlii ge
nerale, 226 licee de specia
litate, peste 500 
cultură generală, 
profesionale

Sînt la posturile lor, gata 
să-și îndrume elevii, peste 
200 000 cadre didactice — 
un .corp profesoral presti
gios, cu o înaltă calificare 
și ținută etică.

Pentru această a patra 
parte din populația țării 
statul nu-și precupețește 
eforturile oferindu-i cu 
dărnicie tot ce are nevoie. 
Numai în acest an, pen
tru dezvoltarea bazei ma
teriale a școlii s-au chel-

Imperativele
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DE CE NE STRING UNEORI PANTOFII

DE LA CLUJANA?

Pentru că C. T. C.-ul tratează
calitatea cu... larghețe !

Se apropie semănatul zilei

PREGĂTIREA TERENULUI
Șl ASIGURAREA SEMINȚEI

La Direcția agricolă a județu
lui Arad, tovarășul director ad
junct, Ioan Novac, ne mărturisea 
că la această oră fiecare unitate 
are stabilite suprafețele ce vor fi 
însămînțate cu grîu; Asolamentul 
prevede ca griul să fie însămîn- 
țat după grîu pe suprafețe cît 
mai mici și maxim în al doilea 
an, restul după plante prășitoare 
și leguminoase. Spre edificare, 
exemplificăm cu structura supra
fețelor premergătoare la coopera
tiva agricolă Sîntana care are de 
însămînțat cu grîu 920 hectare. 
După grîu 320 hectare, după 
mazăre 20 hectare, după lucerna 
60 hectare, după sfeclă de zahăr 
100 hectare, după porumb 400 
hectare.

Pe suprafețele cultivate cu pă- 
ioase și leguminoase, care au 
fost recoltate, se continuă pre
gătirea patului germinativ. Din 
suprafața de 76 276 hectare, ce 
urmează a fi însămînțată cu grîu, 
aproape 26 000 hectare au fost 
arate și discuite. „Calitatea lu
crărilor pregătitoare, și în special 
a discuitului, nu este neglijată 
deși se desfășoară într-un ritm 
accelerat, ne spunea tovarășul 
Ioan Coconu, inginer-șef al Coo
perativei agricole Sîntana. Meca
nizatorii noștri, printre ei și ti
nerii Petru Manea, Aurel Drai, 
Aurel Bulzea, au reușit ca prin 
folosirea integrală a timpului de 
lucru să depășească norma la 
discuit cu 7 hectare pe zi“.

Fertilizarea solului, lucrare ex
trem de importantă, nu poate fi 
executată în bune condițiuni, în 
toate cooperativele agricole, din 
lipsa îngrășămintelor chimice. De 
nildă, cooperativele agricole 
Mureșul-Nădlac și Fîntînele au 
oorit fertilizarea solului pentru 
că stocul, de îngrășăminte chimi
ce s-a terminat. „După planul de

repartiție trebuia să primim 100 
de tone azotat de amoniu, încă 
de la începutul lunii august, ne 
informa tovarășa Anca Turceanu, 
tehnician-agronom al Cooperati
vei agricole Mureșul-Nădlac. 
Dacă nu le vom primi cît mai 
repede greutățile vor fi destul de 
mari, pentru că-n curînd vom 
începe recoltarea culturilor pră- 
șitoare, lucrare, care, după cum

se știe, solicită un volum mare de 
muncă“. Din păcate nu este sin
gurul exemplu. Totuși, conduce
rile unităților agricole nu stau cu 
brațele încrucișate, fiind evi
dentă preocuparea pentru a se 
da o rezolvare corespunzătoare

GHICA SASU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SINTEZEI

Unul din cele mai fertile exer
ciții la care ne-am putea deda 
în meditațiile noastre asupra 
culturii românești este și acela de 
a gîndi la sincrouiile și afinități
le existente între tradițiile ei 
seculare, geniul său propriu, și 
tendințele, aspirațiile, încordate
le și uneori dramaticele căutări 
ale lumii contemporane. Căci, 
dacă, ne uităm în trecutul marilor 
culturi europene, afirmarea lor 
pe scena universală, influența 
mondială pe care și-au dobîn- 
dit-o la un moment dat au fost 
tocmai consecințele unor aseme
nea sincronii,' unor asemenea po
triviri dintre specificul condiției 
lor istorice și imperativele uni
versale ale unui anumit moment, 
unei anumite epoci. Constatăm 
că nu geografia, nu demografia, 
nu ponderea armelor au fost de
terminante pentru destinul uni
versal al unor culturi create de

popoare anume, ci capacitatea 
lor de a formula și. .de a Tăspun- 
de nevoilor unei anumite dezvol
tări istorice, în care erau impli
cate și alte popoare, și alte cul
turi. Secole au putut trece fără 
să constatăm o afirmare uni
versală, dar în decursul lor s-a 
elaborat, pe încetul, o anumită 
tradiție, un anumit specific, de
venit deodată, afti zice, „actual“. 
Valori ce păreau cantonate în 
limitele unei experiențe locale 
au devenit universal valabile,, 
s-au impus tuturor ca adevăruri 
deobște admise. Schimbul de 
valori între națiuni și culturi, 
condiție a oricărui progres spiri
tual, a adus dintr-odată pe cea 
mai înaltă treaptă creații care

(Continuare în pag. a IV-a)

Anul trecut beneficiarii fabri
cii Clujana au respins ca fiind 
de calitate necorespunzătoare nu 
mai puțin de 88 421 de perechi 
încălțăminte. Este drept că în 
primele 8 luni ale anului în curs 
numărul perechilor de încălță- 

_ minte returnate a scăzut la 
16 874 perechi, cifră mult prea 
mare totuși, care nu ilustrează de- 

A cît parțial minusurile existente 
în domeniul calității. Mai ales ți- 
nînd cont de reclamațiile în ter- 

£ mcnul de garanție pentru alte 
6 800 perechi încălțăminte primi
te. de la începutul anului. (Numai 
în lima august fabrica a cheltuit 
pentru astfel de remedieri 12 906 

_ lei). Și toate cele 23 674 perechi 
® încălțăminte pentru care s-au pri

mit reclamații au trecut prin 
mina controlorilor interfazici și 

9 de la finite fără ca defecțiunile 
să fie observate...

£ De ce ?
Abaterile de la procesul tehno

logic, operațiile executate neco- 
£ respunzător, sînt încă destul de 

numeroase. Controlorii interfazici 
sînt obligați să respingă zilnicț. 

® circa 20 la sută din producția 
care le trece prin mînă. De a- 

— ceea „ajunge încă multă încălță- 
V minte la controlul finit, cu anu

mite defecte care au trecut neob- 
• servate" (Ioan Oltean, secretarul

organizației de bază P.C.R. Ia 
benzile 2 și 5).

•
 Principala cauză a calității ne
corespunzătoare a încălțămintei 
de la Clujana continuă să fie ni- 

jÂ velul scăzut al calificării munci- 
™ torilor. în ultimii trei ani la sec

ția încălțăminte au fost angajați 
1811 muncitori calificați prin 
cursuri de scurtă durată și 848 
proveniți din școlile profesionale. 
De la începutul anului au. fost 
angajați 1221 muncitori și între 
timp au părăsit fabrica 950. A- 
ceastă împrospătare de cadre fă
cută fără a se asigura în preala-

O

Și fizica se întreabă: „UNDE
VEI GĂSI CUVÌNTUL...?“

R
ecent, s-ou desfășurat la București lucrările celui 
de al XVI-lea Congres A.M.P.E.R.E., manifestare 
științifică de mare prestigiu, care s-a bucurat de 
înaltul patronaj al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii So- 
cictitste România. Congresul, care a avut un bogat conținut 

științific, concretizat în 23 de referate și mai mult de 250 de 
comunicări, a înlesnit întîlnirea fizicienilor din ițește 30 de 
țări ale lumii. Folosind acest prilej, am adresat cîteva între
bări unor oameni de știință din țară și străinătate, cu- 
noscuți pentru activitatea lor laborioasă desfășurată în dome
niul vast și important al fizicii, disciplină cu rol imens în de
clanșarea exploziei tehnico-științifice la care asistăm în zilele 
noastre.

Inaugurăm astăzi ancheta noastră internațională.

Convorbire cu 
prof. univ.

ROBERT BLINC,
de la Institutul „I. Stefan' 

Liubliana

— Unii fizicieni afirmă că fi
zica a ajuns în epoca noastră la 
un impas, iar progresele ei esen
țiale sînt condiționate de rezol
varea unor probleme vitale. Care 
sînt, după părerea dumneavoas
tră, aceste probleme ?

(Continuare în pag. a V-a)

Porțile de Fier: se lucrează la montarea grupului energetic nr. 4 
cu utilaj în întregime fabricat în România

Foto: O. PLECAN

«

bil condiții corespunzătoare adu
ce serioase prejudicii calității 
producției, calificarea noilor an
gajați .fiind deficitară. Marea loi 
majoritate nu reușesc să-și reali
zeze normele și întîmpină serioa
se dificultăți mai ales cînd schim
barea modelului cere executarea 
unor operații noi. Pentru aceștia 
îndeplinirea prescripțiilor de cali
tate înseamnă întirzierea prelun
gită asupra unor operații destul 
de simple de altfel, dar dificile 
pentru că nu au formate încă de
prinderile necesare. Schimbul I, 
de pildă, de la banda 2 cusut nu 
a putut asigura de lucru benzii 
de tălpuit pentru sîmbătă astfel

încît întregul schimb de la a- 
ceastă bandă nu s-a prezentat la 
fabrică urmînd să recupereze o- 
rele pierdute cînd vor avea de 
lucru. Munca in asalt, practica 
încetățenită aici de a se munci 
uneori 10, 12 și chiar 16 ore în 
loc de 8 pentru recuperarea ne- 
realizărilor cauzate de faptul că 
2162 de muncitori din totalul de 
3620 nu își îndeplinesc normele, 
nu poate decît să dăuneze cali
tății. Dar discuțiile avute cu nu
meroși muncitori, cu maiștri și cu 
membri în conducerea fabricii

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

-4SV/ZZZZZZ//ZZZZZZZZZZ//ZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZ/ZZZ////Z//Z/ZZZ/Z/Z/////ZZZ//ZZZ/Z.ZZZZ'5

I

I

yzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz*3

„Actualitatea“
de GEORGE IVAȘCU

NOȚIUNEA de actualitate, atît de frecvent evocată, are 
în literatură o sferă foarte largă, variată și uneori contra
dictorie. Actuală ar fi — să zicem — o viață romanțată a 
poetului Ovidiu, autor al celebrelor Triste și Pontice, poe
zie, pentru el, a exilului, dar pentru noi a cîtorva imagini 
de tulburătoare retrospectivă a iernii scythice. Actuală, 
fără nici o.îndoială, ar fi evocarea lui Ioan Budai-Deleanu, 
acest atît de complex cărturar ardelean, membru al unor 
societăți secrete aniiabsolutiste, într-o epocă zisă a „abso- 
lutismului luminat“. Patetica personalitate a lui Bălcescu ne 
înfioară ca o permanență spiritul și, dacă nu avea ambiții 
exhaustive, Un om între oameni, cartea lui Camil Petrescu, 
ar răspunde încă și astăzi setei noastre de a trăi trecutul 
în prezent. De mare actualitate a fost — și este încă —- 
romanul țărănimii române în viitoarea ei de la începutul 
acestui veac, Desculț care, după dar alături de Răscoala, 
reconstituie o lume românească în plină resurecție a con
științei sale sociale.

Apoi, alte exemple, de reiterată actualitate : cele două 
romane ale lui Călinescu, Bietul loanide si Scrinul negru, 
psihologia „foștilor“ și a parveniților proliferînd, în alte 
condiții, categorii adiacente ; Moromeții, mai ales prin vo
lumul II care, acum, atrage ca un magnet pe primul. Pentru 
tineret, Străinul lui Titus Popovici ni se pare încă de o pu
ternică forță evocativă, în lumina unui sfert de veac de la 
Eliberare, fn planul proiectării spiritului nostru pe dimensiu
nile uneia din cele mai cumplite tragedii din istorie, o in
tensă vibrație ne dă Surîsul Hiroshimei, poemul lui Eugen 
Jebeleanu. In planul trăirii plenare a sentimentului patriei, 
sub un cer plin de taine parcă numai ale noastre, Cartea 
Oltului lui Geo Bogza o simțim în incantațiile ei ca o operă 
de nedeslipită tovărășie.

în acest atît de eflorescent deceniu ’60—70, nu puține sînt 
titlurile de cărți cu nume de autori intrate adînc în con
știința publică drept mărturii pertinente ale trăirii tinerelor 
generații de poeți, prozatori, dramaturgi pe dimensiunile 
— unele cu totul noi, altele substanțial îmbogățite — ale 
spiritului nostru regăsit și totodată proiectat în ceea ce-i 
este mai propriu.

Avem, așadar, mari reușite în imaginea poporului român 
sub unghiul țărănesc al existenței lui, viziune esteticește 
generată de concepția cea mai înaintată, deci cea mai ac
tuală, despre lume și societate ; avem romanele cu rever
berații fosforescente ale arfei călinesciene implicînd desti
nul unor anume categorii din intelectualitatea noastră. Dar 
tocmai această culme a reliefului literar românesc pune în 
ecuație problema cum, în ce măsură, cu ce valențe este
tice în conștiința celor de astăzi — ca să nu ne întrebăm 
și pentru cei de mîine — este proiectată imaginea dinăun
tru, puțind revela universul interior al poporului nostru în 
ceea ce constituie nu doar „ipostaza“, ci realitatea deplină 
a ascensiunii pe noua treaptă a istoriei sale, determinată 
de și prin clasa muncitoare, de și prin partidul ei comu
nist.

lată, sărbătorim la anul o jumătate de veac de la în
temeierea Partidului și cu toții așteptăm — cît de îndrep
tățit I — această strălucită împlinire a creației noastre li
terare românești : ca opera de referință existențială pentru 
clasa muncitoare, pentru insul român ajuns la nivelul con
temporan al conștiinței sale revoluționare, în sensul doctri
nei și practicei Partidului nostru. Multiple sînt semnele că 
ea s-ar putea ivi.

Ar fi — în ordinea istorică a procesului de creație lite
rară românească — cea mai actuală și totodată cea mai 
investită sub semnul perenității.
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LINOTRONUL — 1000 
LITERE PE SECUNDĂ

Linotronul, folosit în tipogra
fia Congresului Statelor Unite 
din Washington, culege cu o 
viteză pînă la 1000 litere pe 
secundă. El reușește să înlăture 
timpii morii ce există între cal
culatorul digital de mare viteză 
și utilajul obișnuit de cules, fo
losit în artele grafice cu viteze 
relativ mai mici. Cuvintele sînt 
culese pe o peliculă cu ajutorul 
unui calculator electronic, obți- 
■înd pe benzi magnetice carac
tere tipografice. Acestea apar pe 
un tub catodic de pe care se 
fotografiază pagina întreagă. 
Producția mașinii poate ajunge 
la 12 pelicule (pagini) pe minut. 
O casetă ce conține 137 metri 
de peliculă, poate cuprinde pînă 
la 1 000 pagini de text. Se pot 
folosi tipuri diferite de litere și 
1 020 caractere de la corp 5 la 
corp 18. cu ajutorul unui dispo
zitiv numit generatorul de ca
ractere.

„Linotronul" este rezultatul 
unei munci de patru ani depusă 
de Columbia Brodcasting System 
și Merganthaler Linotype Com- 
pany. Prima lucrare culeasă cu 
ajutorul său va fi un catalog al 
obiectelor depozitate într-o ma
gazie. Ea va fi compusă din a- 
proape 50 000 de pagini și va 
avea dimensiuni cu 40 la sută 
mai mici decît cele obișnuite, 
realizîndu-se în același timp o e- 
conomie de 250 000 dolari. Se 
crede că această lucrare va dura 
aproximativ cinci săptămîni.

STÎNA DE LA ILIȘEȘTI
Pe șesurile însorite ale Mol

dovei, la răscrucea drumurilor 
care leagă mănăstirile Sucevei, 
Gura Humorului, Voroneț, Su- 
cevița și Moldovița etc., de pă
durile seculare cu arbori de tisă 
ale Putnei — se află vestita 
„Stînă de la Ilișești", haltă călă
torilor, cuibul lăutarilor, lăcașul 
petrecerilor. Construită în stil 
bucovinean, din lemn de jugas- 
tru, cu încrustații la cornișe și 
învelită în șindrilă de fag, avînd 
interioarele decorate cu trofee de 
vânătoare și ceramică de Margi
nea. Stîna de la Ilișești este un 
popas de plăcute aduceri aminte. 
Aici, la acest han, după amiezile 
de toamnă se dezmorțesc cu flu
ier de baladă și cîntece din frun
ză. O tihnită „pace moldove
nească" se cuvine săpetrecem 
în citeva zile prin aceste vestite 
locuri. După aceea purcedem, 
mai departe, spre colinele do
mole ale domelor unde veverițe 
domesticite primesc cu reverență 
alunele din palma noastră. Apoi 
vom coborî la vale spre Piatra, 
pe învolburata apă a Bistriței.

POPASUL FĂRĂ 
RECLAMĂ

Din Predeal, străbătînd calea 
ferată prin stingă și urcînd o 
pantă lină, ajungi în 15 minute 
la stația de îmbarcare a noului 
teleferic. De aici, peste vîrf de 
cetini și pe deasupra prăpăstiilor, 
comod, înfășurat într-o pătură ai 
ajuns în alte 15 minute pe mun
te la altitudinea de 1457 m. în 
ce) mai pitoresc loc din Munții 
Baiului-Clăbucetul. Amplasat la 
o altitudine superioară celui de 
la Cota 1 400, un hotel modern 
—- dotat cu restaurant, hol de re
cepție, instalații de apă caldă și 
rece, băi, dușuri, televizor și te
lefon — aține calea turiștilor 
chiar la piciorul muntelui. Este 
binevenit și pentru cei care s-au 
ostenit, „per pedes" din Azuga, 
pe cealaltă parte a versantului, și 
pentru cei din Predea] care au 
„escaladat" muntele,, comod ca 
pe bulevard pe cablul teleferi
cului. Aceste trasee modernizate 
ar trebui să fie în zilele de o- 
dihnă mai aglomerate ca străzile 
stațiunilor din vale. Din păcate, 
acest minunat popas turistic în 
care au fost investite mari fon
duri de la buget /numai hotelul 
a costat 10 milioane lei) nu este 
pe deplin folosit, valorificat. Pe 
aici turistul se află întîmplător. 
Zăbovește doar cîteva ore.. Ar 
' rea să mai rămînă dar prea mul
te argumente (în afara splendi
dului peisaj pe care îl admiră și-l 
fixează într-o oră pe peliculă) nu 
are și pleacă mai departe spre 
alte cabane. S-ar fi putut ame
naja în acest „centru turis
tic montan", statul major al com
petițiilor turistice de schi și cî
teva terenuri pentru sporturile 
căre nu cer suprafețe mari de a- 
menajâre: tenis, golf, crichet, 
popice.

în lipsa acestora am văzut 
grupuri turistice care se jucau 
„de-a baba oarba" și ,,de-a prin
sele»“. Dacă și fantezia foruri
lor de la întreprinderea stațiuni
lor balneoclimaterice ar fi fost 
tot așa de mare dînd dovadă de 
„subtilitate^ 'turiștică,. eram la. 
înălțime 1

De la fereastra trenului din 
vale, peste hăuri, am vedea noap
tea reclama luminoasă a hotelu
lui zidit în vîrfițl muntelui. Dar 
n-o 'edem pentru că nu există. 
Astfel, un frumos popas turistic 
agrementat de accesoriile moder

ne, foarte costisitoare rămîne, 
după doi ani de la intrare, un 
loc frumos, un fragment de ilus
trată prea puțin cunoscut. Locu
rile în hotel se ocupă doar la 
jumătate. Hotărît lucru, acesta 
este un popas fără. reclamă I

I. M.

TRADIȚIILE 
REVOLUȚIONARE 
Șl TINERETUL

A apărut în librării volumul 
„Tradițiile revoluționare și e- 
ducația tineretului“, care înmă- 
nunchiază comunicările prezen
tate la simpozionul ..Tradițiile 
revoluționare și rolul lor în dez
voltarea conștiinței socialiste, 
patriotice a tineretului“, orga
nizat de către Centrul de cer
cetări pentru problemele tine
retului și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
împreună cu Institutul de studii 
istorice și social-politice și A- 
cademia de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu“, de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

La acest simpozion, consacrat 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. și celei de a 25-a aniver
sări a eliberării României de 
sub jugul fascist — două eveni
mente de importanță majoră. în 
istoria poporului român — au 
fost prezentate comunicări pe 
teme de istorie și metodică a 
muncii educative, de către cer
cetători și specialiști în istorie, 
activiști de partid și ai U.T.C., 
cadre didactice și ziariști.

Dezbaterile se înscriu ca o 
contribuție de prestigiu în re
liefarea unor momente de sea
mă din istoria mișcării revolu
ționare și democratice din țara 
noastră, din istoria partidului 
comunist și a Uniunii Tineretu
lui Comunist, reliefînd modul 
în care aceste minunate tradiții, 
aureolate de romantismul revo
luționar, sînt cunoscute și con
tinuate în condițiile etapei ac
tuale de edificare a socialismu
lui în țara noastră, în procesul 
complex al educării și formării 
conștiinței socialiste, patriotice 
a tineretului României.

Aprofundarea studiului, dar 
mai ales cunoașterea nemijloci
tă a unor aspecte esențiale din 
trecutul de luptă al mișcării re
voluționare de tineret, genera
lizarea experienței pozitive în 
munca de ridicare pe o treaptă 
calitativ superioară a activității 
educative în rîndul tineretului 
a constituit epilogul acestei re
uniuni.

Dezbaterile sale, caracterizate 
de spiritul de înaltă competen
ță și ținută științifică, consti
tuie pentru tineretul nostru, dar 
mai ales pentru activul organi
zațiilor U.T.C., o sinteză care să 
stea la temelia activității sale 
viitoare, în acest domeniu.

AL. I.

STANDUL CĂRȚILOR 
DE TOAMNĂ

Inițiativă binevenită. în Pia
ța Universității, vizavi de sta
tuia lui Spiru Haret, a fost inau
gurat ieri, la început de an 
școlar, un stand de cărți cu- 
prinzînd literatură beletristică, 
tehnică, didactică și pedagogică. 
Inițiativa librăriilor din Capita
lă are drept ?top să pună în- 
tr-un> contact cit mai direct pe 
Cititori cu ultimele noutăți edi- 

...toriale care, de la un timp, se 
revarsă săptămînal în rafturile 
librăriilor .și bibliotecilor. Cum 
se vede și din fotografie, acum 
eei mai mulți cumpărători sînt 
școlarii — care, proaspăt veniți 
din vacanță își .completează bi
bliotecile și își procură mate
rialul bibliografic necesar în 
noul an școlar.

„FOLCLORUL" — DE 

GHEORGHE VRABIE
Autor al „Baladei populare 

române" și al „Folcloristicii ro
mâne“, Gheorghe Vrabie pune 
la îndemîna cititorilor o nouă 
lucrare — „Folclorul“, apărută 
în Editura Academiei R.S.R. Ea 
se înfățișează ca o sinteză cu
prinzătoare cu caracter istoric, 
teoretic și aplicativ a întregului 
domeniu al folclorului.

Autorul face o. incursiune asu
pra diferitelor cuvinte și idei, 
școli și intervenții de interdisci
plinare, schițînd un concept nou 
despre folclor ca expresie a mo
dului de viață și a genului ar
tistic.

In partea finală a lucrării sînt 
înfățișate analitic categoriile și 
genurile folclorului românesc, în
cadrate într-o sferă comparativă 
mai largă, a folclorului european.

H. L.

CLUBUL FETELOR
Din inițiativa Comitetului mu

nicipal Iași al U.T.C. a fost 
inaugurat „clubul fetelor“ la care 
au acces tinerele din două mari 
Întreprinderi : „Moldova“ și 
„Țesătura“. în program sint in
cluse întîlniri cu oameni de cul
tură, medici, sociologi, psihologi, 
discuții privind probleme de e- 
tică, familie etc. La inaugurare, 
criticul de artă, lectorul Radu 
Neagru a vorbit despre „Senti
mentul frumosului“. ,

V. V.

ȘCOALA FRUMOSULUI
Anul acesta, în municipiul 

Rm. Vîlcea și-a deschis porțile 
pentru prima oară Școala popu
lară de artă, unitate școlară de 
învățămînt artistic, de nivel li
ceal, cu patru secții : muzică, 
artă dramatică, coregrafie și artă 
plastică. Zeci de candidați ti
neri din instituțiile, întreprin
derile și școlile vîlcene s-au pre
zentat în fața comisiilor de exa
minare, bine pregătiți.

Școala are toate condițiile ca 
să asigure oursanților, pe lîngă^ 
lecții teoretice de o înaltă ținuJ 
tă, și o seamă de acțiuni intere
sante : excursii de documentare, 
vizionarea unor spectacole, sim
pozioane, tabere de creație etc.

Pe meleagurile vîlcene s-au 
dezvoltat și cultivat tradiții loca
le. Iată de ce școala de artă 
populară are și două secții exter
ne : una de ceramică la Horezu 
și alta de țesut-cusut la Mihăi- 
lești.

Prof. TRAIAN IșUNGU

PODUL DE LA ARAD
Vechiul pod de la Arad, ce 

traversează Mureșul, avariat in 
timpul războiului și. mai recent, 
din cauza inundațiilor a intrat 
în plin proces de refacere. Pen
tru aceste lucrări au fost alocate 
circa 9 milioane lei. Acțiunea 
este încredințată șantierului 45 
construcții Căi ferate București, 
elementele fiind fabricate la 
IPMPB Pitești, unitate speciali
zată în acest gen de lucrări cu
noscută și peste hotare. Podul 
de la Arad, al doilea din țară ca 
mărime, care are placă ortotro- 
Pă carosabilă și cu două trotua
re va înlesni în mare măsură, 
prin darea in folosință (prevăzu
tă pentru anul viitor) legătura 
cu marele centru urban econo
mic Timișoara.

V. K.

DESCOPERIREA 
UNEI NOI PEȘTERI

Un grup de speologi amatori 
din Cluj, Oradea și Arad au or
ganizat o expediție de studii în 
Munții Pădurea Craiului, zonă 
deosebit de bogată în fenomene 
carstice. Timp de opt zile, speo
logii amatori au explorat nume
roase avene, izbucuri și ponoare, 
reușind să descopere o nouă peș
teră. Aceasta se găsește în bazi
nul superior al Văii Roșia, sub 
Dealul Farculul, șl este una din 
cele mai frumoase peșteri din 
țară. Aici se întîlnesc stalagmite 
și stalactite albe, foarte mari, 
care • ornamentează splendid pe
reții peșterii pe o lungime de a- 
proape doi kilometri. Prin imen
sul gol subteran curge un rîu 
cristalin. Peștera Parcului a și 
fost "Cartată. Interesant este că 
existența peșterii sub dealul cu 
același nume a fost dedusă știin
țific și confirmată prin executa
rea unui orificiu în stînca extrem 
de dură. Abia după șapte ore de 
muncă asiduă au izbutit temerarii 
speologi amatori să pătrundă în 
uluitoarea sală subterană.

COSTIN 
AZIMIOARĂ

— Sinteți unul din tinerii ab
solvenți. La ce lucrați acum ?

— Lucrez la un film de spio
naj în cinemascop color ,JJn a- 
merican singuratic". Scenariul 
literar aparține scriitorului Tu- 
dor Popescu, un consacrat al 
genului polițist. Imaginea o sem
nează Costache Ciubotaru, mu
zica Richard Oschanitzki, sceno
grafia Liviu Popa, coregrafia 
Cornel Patrichi, filmul sperînd 
să beneficieze de o distribuție 
de calitate, pe care nu o anunț 
încă, dar pe care o doresc a fi 
exact aceea pe care ar face-o pu
blicul însuși, pus să aleagă in
terpretul cel mai nimerit. Fiind 
vorba de un film greu de reali
zat, sub raportul timpului rela
tiv întîrzîat al intrării în produc
ție și respectiv al destul de a- 
propiatelor termene de predare, 
am hotărît să-mi consolidez e- 
chipa cu cîteva formații duble în 
ceea ce ar privi, de pildă, sce
nografia, costumele sau ilumina
rea. Copia standard va fi predată 
în primele luni ale anului viitor 
în condițiile unei bune desfășu
rări economico-organizatorice.

— Sînteți mulțumit ?
— Sînt, sigur că sînt. Dacă 

n-aș fi crezut în acest film, fie 
el și un „film de spionaj" (numit 
așa poate numai pentru ideea 
că pe fiecare geamantan se poa
te lipi o etichetă) nu m-aș fi a- 
pucat de el. Filmul pe care-1 fac 
este un film de formulă, un film 
în care se poate dovedi în pri
mul rînd o bună stăpînire a mij
loacelor „tehnice", meșteșugă
rești ale profesiunii pe care 
mi-am ales-o, dar în afară de 
asta poate fi și un film realmente 
artistic prin climatul, prin starea 
care va degaja-o povestirea.

— Proiecte viitoare ?
— Uriașe, dar îndepărtate. Mă 

gîndesc la Principele lui Eugen 
Barbu, din care roman am și în
ceput să visez în stare de trezire, 
scene întregi.

Rog să-mi fie iertată ambi
ția aspirațiilor, dar la urma ur
melor fiecare om se poate ilu
ziona -conștient sau inconștient 
cu orice idei.

DORIN TUDORAN

2 300 DE ECUSOANE
Pe drumurile județului Hune

doara sute de autovehicule poar
tă însemnul „Stăpîni pe vo
lan“, „avertizînd“ că tinerii șo
feri participă la una dintre cele 
mai interesante și utile acțiuni 
care se desfășoară in județ. Cei 
mai mulți concurenți aparțin 
organizațiilor U.T.C. de la 
I.C.S.H.. U.M.M.R. Simeria, 
C.S.H. 2 300 de tineri au un mij
loc in plus de a-și perfecționa 
pregătirea profesională.

M. VASILE

AER PURIFICAT 
ÎN ÎNCĂPERI

Dorința firească a fiecăruia din
tre noi de a respira aer cît mai 
pur, a constituit obiect de studiu 
al specialiștilor de la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru 
electrotehnică. Aici se experimen
tează un radiator cu ventilator și 
purificator de aer conceput de 
Ovidiu Biziuc.

Aparatul, alimentat la rețeaua 
electrică, are un consum de ener
gie redus și un debit de 4 metri 
cubi pe minut. Fiind reglabil ca 
poziție, suflă în direcția fixată aer 
cald purificat. Pentru aceasta se 
aspiră aerul din cameră, se trece 
prin două trepte de filtrare, prima 
reținînd umiditatea ș>i particulele 
în suspensie din încăpere, iar a 
doua eliminînd mirosurile. De re
marcat că elementul purificator al 
celei de a doua trepte — cărbune
le activ — poate fi regenerat. Li- 
mitatorul de temperatură sporeș
te calitățile noului produs prin 
eliminarea pericolului de aprin
dere.

I. VOICU

„SARMIS" — 
LA PRIMA EDIȚIE

In județul Hunedoara se or
ganizează în perioada 20—27 
septembrie o inedită săptămînă 
culturală „SARMIS“, aflată la 
prima ediție. Ea cuprinde mat 
nifestări prilejuite de comemo- 
tea lui Ion Budai Deleanu și 
sărbătorirea centenarului „So
cietății pentru crearea unui 
fond de teatru român în Tran
silvania“, „SARMIS“, la prima 
ediție, include o sesiune de co
municări științifice, un simpo
zion la care vor participa și in
vitați din Oradea, Sibiu. Caraș- 
Sevferin etc., o șezătoare litera
ră și spectacolul „Trei crai de 
la Răsărit“ de B. P. Hașdeu.

Prof. I. VLAD 

...MINCIUNA ARE PICIOA
RE SCURTE. Se numește Con
stantin Buru și are 19 ani. 
Cîndva a lucrat la cooperativa 
meșteșugărească din Caracal, 
dar i s-a părut că poate trăi 
mai bine fără să se osteneas
că. In ianuarie 1967 și-a în
ceput aventura : fură bilete 
loto în valoare de 300 lei (care 
nu i-au purtat noroc) ; după 
4 luni sparge bufetul ștrandu
lui din parc. Este trimis la In
stitutul de reeducare din A- 
lexandria de unde fuge. A- 
junge în cele din urmă la tri
bunal. 6 luni condamnare pen
tru furt, alte 3 luni pentru 
fals. Este eliberat în noiem
brie 1968. Intlmplarea face ca 
la începutul anului 1969 Efti- 
mie Neacșu din comuna Glu- 
vărăști, județul Olt, să-și piar
dă buletinul pg care și-I însu
șește Buru. Cu numele de îm
prumut se angajează la un 
pa— distractiv particular din 
Oțelul Roșu, la altul din Fi- 
llași. Călătorește fraudulos la 
Timișoara, Oradea. Este prins. 
Se legitimează. Se întocmesc 
procese verbale și adevăratul 
posesor al buletinului e amen
dat prin somații de plată... 
Plictisit și de plimbare, Buru 
revine la Filiași unde cu alți 
„amici“ sparge chioșcul din 
stația C.F.R. (coincidență, în 
noiembrie 1969, la un an'de la 
eliberare). L-am văzut recent 
în boxa tribunalului. Pe 
parcursul anchetei. Buru se 
numea cînd Eftimie Neacșu 
din județul Olt. cînd Constan- 
tinescu Ion din Tr. Măgurele. 
Dar cum minciuna are pi
cioare scurte. Buru și-a reluat 
adevărata identitate și locul 
pe care-1 merita.

...GEANTA CU BANI. La Mi- 
liția din Aiud s-a prezentat 
luni, pe la ora 15, un cetățean 
intr-o stare avansată de ebrie
tate. Nu știa prea bine ce-i

ț
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cu el, dar de un lucru 
sigur : pierduse o geantă 
bani. Gheorghe Condurache, 
merceolog la regionala c.F.R. 
Cluj sosise în oraș la ora 12 
pentru a face o serie de plăți 
muncitorilor C.F.R. din Aiud. 
Primul lui drum a fost insă 
în restaurant. S-a îmbătat și 
nu mai știe unde a lăsat o 
geantă în care avea 37 900 lei.

era 
cu

...O COMBINAȚIE CU FAN
TOME. A început urmărirea 
penală a lui Vasile Creșngă, 
tehnician în transporturi la 
fabrica de ulei „Unirea“ din 
Iași. însoțind camioane în pe
rioada 1969—1970, întocmea 
state de plată fictive privind 
manopera de încărcare și des
cărcare a unor cantități de 
coajă de floarea-soarelui. în 
acest fel a izbutit să-și însu
șească 108 ooo lei.

...GROZAV INGINER ! în
grijitorii de animale D. Ke- 
teves, Al. Risca, F-mil Fize- 
Șan. și brigadierul zootehnic 
(halal brigadier !) de la i.A.S. 
Carani (fermă zootehnică Sîn- 
andrei), jud. Timiș, din dispo
ziția șefului fermei, inginerul 
Francișc Pila au scos la pășu- 
nat 500 de bovine pe o tarla cu 
trifoi verde. Din cauză că au 
dat iama în trifoi, animalele 
s-au îmbolnăvit șl 13 bovine 
au trebuit să fie sacrificate. 
' aloarea prejudiciului cauzat 
de această crasă neglijență 
(sau incompetență !?) se ridică 
la 145 000 lei.

...UN AUTOBUZ ÎN LAC. 
Pe șoseaua Greaca-Hotarele, 
în județul Ilfov, autobuzul 
321B-6538, al autobazei 3 călă
tori București. condus de 
C. Ogrițescu, transportînd 40 de 
pasageri, și-a pierdut controlul 
direcției răsturnîndu-se într-un 
lac din marginea drumului. 
6 pasageri au fost ușor răniți. 
Din primele investigații reiese 
că accidentul s-ar datora unor 
defecțiuni la sistemul de frîna- 
re al mașinii.

...RECONSTITUIREA BICI
CLETEI. Nicolae Merîescu din 
comuna Vtnători, județul 
Neamț, după ce a furat o bi
cicletă în orașul Tîrgu-Neamț 
a dus-o acasă și a demontat-o 
pînă la ultima piesă, ascun- 
ztnd-o apoi într-o magazie. A 
fost descoperit de miliție, iar 
bicicleta, reconstituită, a fost 
înapoiată proprietarului ei.

Foto : E. HÖFFER
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SUNETUL MUZICII : rulează la 

Patria (orele 9 ; 12,45 ; 16.30 ; 20,15).
PĂSĂRILE : rulează Ia Lucea

fărul (orele 8.45; 11.15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Stadionul Dinamo (ora
19.30) , Grădina Doina (ora 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,30; 10,45; 13,15; 16; 
18,30; 21).

PATRICIA ȘI MUZICA rulează 
la București (orele 9 ; 11,15 ; 13,45;
16.15 ; 18,45 ; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) Excelsior (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

ÎNTILNIREA î 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 î 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

Omagiu lui Bach
Sub semnul unor vechi tra

diții interpretative ale muzicii 
lui Bach, s-au situat cele două 
concerte date pe scena Festiva
lului enescian de reputată or
chestră de cameră din Leipzig.

Identificată total cu datele 
stilistice ale barocului, forma
ția oaspete s-a impus prin 
înaltul său profesionalism de
monstrat de sonoritatea impeca
bilă ca acuretețe și omogenita
te de ansamblu, de precizie teh
nică a execuției, de culoarea 
rotundă și consistentă a tempo- 
ului etc. Interpretarea respectă 
cu șcrupulozitate detaliul parti
turii. transmițînd cu multă 
claritate structura textului mu
zical. Nota de autenticitate is
torică a tălmăcirii muzicale se 
recunoaște ușor, lăsîndu-se 
desooperită prin prezența spiri
tului agogic al școlii de la

ENRIQUE
PEREZ DE
GUZMAN

— După cîte știu, sînteți plecat 
de patru ani la Raris pentru 
studii. Cum ti se'pare atmos
fera, emulația artistică și spi
rituală a Parisului acestor ani ?

— E o viață cu totul specială 
pe care trebuie s-o cunoști în 
profunzime, în aciincimile ei 
surprinzătoare. O mare mișcâ're 
artistică ce vine din toată lu
mea converge și acum către ca
pitala Franței. E o mare deose
bire între a judeca Parisul cu 
ochiul turistului și a trăi, a-i 
simți freamătul interior.

— Pînă acum, in ce țări ați 
concertat ?
—- Din Europa.: Franța, Belgia, 
Anglia, apoi în cîteva orașe IOSIF SAVA

Cvartetul „Juilliard"

ANGELESCU

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; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
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).

CĂSĂTORIE ÎN STIL 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 LADY CHA- 
PLIN : rulează la Lira (orele 15,30; 
18). Grădina Lira (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE î 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
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

„Juilliard"
perfecțiunea muzicii

Am răsfoit după întilnirea cu 
marea muzică pe care ne-a ofe
rit-o timp de două zile cvartetul 
Juilliard“, citeva dintre articole

le pe care le-au dedicat ansam
blului american (care sosește la 
București după ce a participat în 
această vară la mari festivaluri 
internaționale) cîteva dintre re
vistele de specialitate ale Euro
pei.

Mannheim sau prin determina
rea perfect funcționalizată ideii 
de epocă a relației solist-or- 
chestră.

Un pregnant , verv stilistic 
străbate întreaga inte’rprețare 
ee se comunică sălii sub emble
ma unui impresionant rafina
ment intelectual.

— Exprimarea își păstrează 
întotdeauna un ton de severi
tate temperamentală, poate u- 
neori prea sever, față de căl
dura lăuntrică a muzicii lui 
Bach. Este motivul care ne re
ține de altfel de, la entuziasmul 
total ce s-ar cuveni de fapt 
colectivului „Bach Orchester 
des Gewandhauses-Leipzig“ pen
tru impunătoarele, sale virtuți 
artistice.

TEODORA ALBESCU

din Japonia. Oriunde m-aș afla, 
in turneu interpretez lucrări 
ale compozitorilor spanioli. Ve
deți muzica spaniolă uzează, în 
cea mai mare parte, de un spi
rit impresionist, evocator, de 
atmosferă, foarte specific. Nu 
mă miră, pentru a face apel la 
un exemplu ilustru, că Zabale- 
ta a interpretat la dv. concer
tul de Rodrigo care i-a fost 
dedicat și ale cărui armonii îl 
Însoțesc pretutindeni în lume.

— Ce știți despre compozitorul 
și interpretul

— Profesorii 
rial MAGDA 
mi-au vorbit 
personalitatea 
nară, fantastică. Printre 
mai străluciți compozitori 
veacului, Enescu impresionează 

J prin marea lui căldură umană.
Ca interpret mi-am format un 
ideal din figura unui alt mare 
român. Dinu Lipatti ale cărui 
discuri le păstrez ca pe o co
moară.

Un ideal îndepărtat, greu de 
atins...

Enescu ?
mei, și in spe- 
TAGLIAFERRO 
adesea despre 
lui extraordi- 

cei 
ai

CRISTO : rulează la Viitorul (orele 
15,30: 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 Tomis (ora 19).

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

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

ȚIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18). Gră
dină Arta (ora 20,15).

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

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 18).

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Ferentari (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20.15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Crîngași (orele 15.30: 18: 20.15), 
Progresul-Pare (ora 20).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează Ia Cosmos (orele 
15,30 : 18 : 20,15).

LALEAUA NEAGRĂ î rulează la 
Cinemateca-Union (orele 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

MIERCURI, 16 SEPTEMBRIE 1970
Opera Română : LACUL LEBE

DELOR — ora 20 (Teatrul Aca
demic de Operă și Balet din Le
ningrad).

Cronicarii găsesc cu greu cu
vintele capabile să contureze mu
zicalitatea. virtuozitatea instru
mentalii (mai hine-zis incredibila 
perfecțiune tehnică), capacitatea 
de comunicare, consistenta stilis
ticei, totala unitate sonoră, pato
sul, dar fi luciditatea interpreți- 
lor.

Rohert Mann, F.arl Carlpss, 
Samuel Rhodes, Claus Adam — 
sint patru instrumentiști care pot 
apare oricind pe estrada solistică. 
Ei au renunțat la orice notorie
tate individuală dăruindu-se unui 
unic t<’l: marea literatură de 
cvartet a tuturor timpurilor.

Juiliiardul, reprezintă incarna
rea idealului interpretativ.

Juiliiardul reprezintă întruchi
parea poeticii muzicale.

In două concerte, cvartetul 
„Juilliard“ ne-a prezentat cî
teva ore de vibrantă istorie a 
muzicii. In caligrafierea muzicie
nilor americani, Wehern și Berg 
ni s-au părut tot atît de apro- 
piați. tot atît de emoționali ca și 
Mozart și Schuhert.

. Cu greu vom putea găsi o 
altă versiune a cvartetului în la 
major k.v. 464 care să reușească 
să sublinieze mai adine liniștea 
și echilibrul mozartian !

Miniaturile lui Anton Wehern 
au avut maximă intensitate.

Fascinantă ni s-a părut lumi 
cvartetului lui Schuhert c.e poarta: 
titlul unui lied „Moartea și fata".

Unice bucurii ne-a adus cea 
de-a doua seară de concert dedi
cată miracolului cvartetelor lui 
Beethoven.

Am ascultat cvartetul în mi 
minor op. 5.9 nr. 2 cu blocurile 
sale de granit și Cvartetul opus 
130 în si bemol major cu subli
mele sale reflectoare de lumini.

Juiliiardul s-a contopit cu toa
tă comunicarea artei heethove- 
niene. Nu am avut nici o clină 
Sentimentul învingerii enormelor 
dificultăți tehnice care țin în 
special de o perfectă sincroniza
re, de preluarea elementelor mo- 
tivice.

Pe scenă nu răsunau decît 
grandoarea pilonilor artei heetho- 
yeniene. Sala zguduită asculta cu 
răsuflarea tăiată pateticul dis
curs beethovenian.

în aceste prime zece zile ale 
Festivalului enescian ni s-au o- 
ferit clipe de mare bucurie ar
tistică.

Serile „Juilliard“ rămîn pînă 
în prezent marile lumini ale Fes
tivalului.

Teatrul ,,C. Tănase“ (La Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — ora 
20 : Circul „Humberto“ (Parcul de 
lîngă Hipodrom, Cal. Plevnei) : 
PROGRAMUL ATRACȚIILOR 
MONDIALE __  ora 16.

e 16.00 Deschiderea emisiunii — 
Fotbal : Dinamo-P.A.O.K. Salonic 
(Cupa europeană a orașelor-ttr- 
guri) Transmisiune de la Stadio
nul Dinamo. • 17,50 Microavan- 
premiera zilei. • 18,00 Momente 
folclorice cu Violeta Romanescu, 
Ionel Banu, Ana Bălăci. Mariâ 
Schipor. • 18,30 Cabinetul econo
mic T.V. — Asigurarea și con
trolul calității produselor".
19,15 Anunțuri, publicitate. © 19.20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici, a 19,30 Telejurnalul de 
seară, s 20-°0 Concursul și Festi
valul internațional ,,George Enes
cu“ : ..Lacul lebedelor" de
P. I. Ceâlkovski. Interpretează 
Ansamblul de balet al Teatrului 
Academic de Operă și Balet 
,,S. M. Kirov“ din Leningrad (ac
tul I). Transmisiune de la Opera 
Română. • 20,50 Cronica literară 
de George Ivașcu. ® 21,05 ..Lacul 
lebedelor" de P. I. Ceaikovski (ac
tul al II-lea). • 22,00 Telejurna
lul de noapte. • 22.15 ..Lacul lebe
delor“ de P. I. Ceaikovski (actul 
al Til-lea). • 23,00 închiderea emi
siunii.
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22 august 1970... Pe cala de lansare a șan
tierului naval din Turnu Severin se execută ulti
mele pregătiri în vederea lansării celui de-al 
7-lea cargou din seria frigorifică de 2 000 tdw. 
Apoi, împins de vinciuri, colosul de metal se 
înscrie în curba descendentă a țărmului și, la 
capătul săniilor unse cu vaselină, primindu-l în 
apele sale, fluviul se despică într-o jerbă de 
stropi strălucitori. Cargoul își stabilizează tan
gajul, plutește. O nouă navă maritimă a pri
mit botezul apei la 935 de kilometri departe de 
mare. Iar peste două săptămîni, la 3 septem
brie a.c. redevenim martorii unei noi opera
țiuni de lansare în Dunăre, protagonistul ei 
fiind, de data aceasta, întîiul șlep de 1 000 de 
tone din seria celor cinci care urmează să fie 
ansamblate în acest an. Ne aflăm în primele

DINCOLO DE

HALTA „DINAMICA"

De ce ne string uneori 

pantofii de la Clujana?

D
anubius, km 935, în 
ceea ce privește 
șantierul naval din 
Turnu Severin, r»u 
reprezintă mai 
mult decît un re

per formal, deoarece, în 
fapt, calele de asamblaj, și 
lansare, și danele la care 
se armează navele se în
șiră de-a lungul a cîțiva kilo
metri de țărm. De asemenea, 
chiar între cele două secții ale 
șantierului — I-a, construcție 
și lansare și a 11-a, armare — 
se interpune un spațiu conside
rabil, pe care navele, odată de
prinse cu apa, îl străbat remor
cate, deocamdată lipsite de ori
ce autonomie, docile întocmai 
ca o mireasă în clipele care pre
ced ceremonialul toaletei de 
nuntă. Străduindu-ne să respec
tăm o ordine firească a lucru
rilor, străbatem acest Spațiu în 
sens invers, în paralel cu flu
viul, pe o șosea aglomerată cu 
basculante gigantice, la capătul 
căreia știm, că se edifică marele 
baraj al swtemului hidroenerge
tic și de navigație „Porțile de 
Fier", părăsim apoi această șo
sea și ne abatem spre stînga, 
pe un drum industrial, spre hal
ta „Dinamica“, dincolo de care 
microbuzul își strunește viteza 
în însăși umbra unui colos de 
2 000 de tone. Rapid și fără eta
pe intermediare, însoțit fiind de 
Mișu T. Bușescu, secretarul or
ganizației de partid din între
prindere, am pătruns în însăși 
inima sectorului I al șantieru
lui, spațiul în> care se edifică 
navele.

Al 7-lea eargou frigorific de 
2 Ol' tdw, primul din cele plani
ficata pentru anul 1971, știam, 
fusese lansat la apă în urmă cu 
două săptămîni, urmind să fie 
predat la registru în primul tri
mestru al anului viitor, îm
preună cu alte patru lp al că
ror inventar, cu timiditate, pur
cedem. în preajma noastră, ma
carale portal de zeci de tone 
poartă prin aer elemente cu o 
pondere greu imaginabilă și le 
alătură altor elemente, într-o 
împlinire sumară a unui corp 
de navă, împlinire care, aici, 
înainte de toate, semnifică o 
strategie a organizării. Aparent, 
inventarul tuturor navelor care 
urmează să fie lansate la apă în 
acest an, ca și al celor în curs 
de armare, de probe sau de li
vrare, pare sumar : cargoul fri
gorific nr. 5 navigă pe mare, în 
probe, și urmează să fie livrat; 
nr. 4 traversează perioada de 
predare a instalațiilor la re
gistru. într-o primă confruntare 
cu exigențele comisiei de spe
cialiști a beneficiarului nr. 6 
se află în ajunul călătoriei care 
îl va purta spre Constanța, în 
vederea montării motorului ; nr. 
7 abia lansat, e ancorat la dana 
de armare, iar numerele 8, 9 și 
10 sînt asamblate aici, într-o 
intensitate supremă a zgomote
lor și a efortului laborios. O- 
dată sudate, etanșeizate și pre
date tehnic, vor fi așezate pe 
cărucioare, de fapt adevărate 
vagoane-platformă, troliurile le 
vor trage pe cala de lansare și 
săniile, unse cu vaselină, le vor 
suporta alunecarea decisivă spre 
fluviu.

Ferindu-ne privirile de lumina 
intensă a soarelui, privim, îm
preună cu tînărul maistru sudor 
Nicolae Malacu osatura suplă a 
unei șalande maritime autopro
pulsate de 500 mc, a 12-a din 
serie, inclusă în planul de pro
ducție marfă pe anul în curs. 
Lungimea maximă 55,80 m, pes
cajul maxim 3,60 m, încărcătu
ra utilă 800 t, puterea motoare
lor 2 x 300, CP și viteza 8 no
duri. Atenția, însă, stimulată de 
mîna întinsă a maistrului, ne 
este atrasă de scala care mă
soară pescajul, înscrisă provi
zoriu pe bordaj, și de linia ver
de care o întretaie. Această li
nie verde, deosebită de cea albă, 
care indică plutirea, în clipele 
în care se execută lansările, a- 
trage ca un magnet privirile 
tuturor constructorilor navali : 
ea marchează nivelul peste care 
nava, primind botezul apei nu 
are voie să se scufunde. Simbo
lic ea reprezintă o ștachetă al 
cărei nivel, verificîndu-se în
totdeauna perfect, ne indică mă
iestria profesională a acestor 
constructori .navali, dintre care 
cei mai mulți sînt tineri și foar
te tineri.

După un tur de orizont prin 
noile' hale de trasare și confec

ționare a elementelor ce intră 
în componența navelor — șan
tierul, construind vase, se con
struiește în paralel și pe sine — 
ne reîntoarcem pe cale. Cel 
care ne însoțește, de data a- 
ceasta, este Constantin Ghen- 
ciu, secretarul de partid al sec
ției I și deputat în M.A.N., 
un bărbat la virsta deplinei ma
turități, în preajma căruia s-au 
calificat și și-au perfecționat 
măiestria cei mai mulți dintre 
tinerii cu care ne întreținem. 
Unii dintre aceștia, făcîrxl par
te din grupul celor 56 de ab
solvenți ai școlii profesionale 
din localitate, repartizați în a- 
cest an în secția I-a, abia se a- 
comodează cu ambianța șantie
rului. Alții, asemeni lui Ionel 
Bordeiașu sau Mihai Florea, 
conform mărturiei maistrului 
Dumitru Jianu, se mențin de 
mai mulți ani printre cei mai 
buna constructori navali ai sec
ției și exemplul lor, din acest 
punct de vedere, se constituie 
înțr-un puternic stimulent al 
novicilor.

De altfel, toți acești tineri, 
dincolo de emulația firească ce 
îi îndeamnă la o continuă auto- 
depășire, se află într-o perma
nentă competiție cu ponderea 
neobișnuită a metalelor, cu flu
xurile incandescente de( plasmă 
ale aparatelor care taie' plăcile, 
cu cifrele care, anticipat, le fi
xează amplitudinea eforturilor 
profesionale. Și iată un nou set 
de cifre, la a căror împlinire ti
nerii au contribuit efectiv : pro
ducția globală planificată pentru 
luna august a.c. a fost realizată 
într-o proporție de 102,1 la sută; 
în aceeași lună, în ceea ce pri
vește producția marfă, în, loo 
de 15.550.000 lei s-au realizat 
58.753.000 lei, ceea ce înseamnă 
o depășire cu 277,8 la sută a 
planului. Apoi, privite în pers
pectiva întregului an, angaja-

CĂLĂTORIE SPRE

INIMA UNUI CARGOU

N
avigating bridge, 
boat deck, schel- 
ter deck, tween 
deck, accomoda- 
tion deck... Desfă
șurate pe plan

șeta constructorului șef, in
ginerul Ion Popescu, planurile 
cargoului frigorific de 2 000 tdw, 
în ceea ce privește legendele lor, 
conform unei tradiții mai vechi, 
sînt traduse în optica și limba 
unui popor de excelenți mari
nari. Pe țărmul Dunării, la dana 
de armare, tehnicianul Gheor- 
ghe Pîrvulescu, secretarul orga
nizației U.T.C. dir> secția a Il-a, 
ne prezintă pe inginerii Con
stantin Nelersa și Gheorghe 
Nanu, responsabili cu lucrările 
care privesc puntea navelor și, 
respectiv, corpul lor. Iar pe o 
pasarelă suspendată deasupra a- 
pelor Dunării tînărul inginer 
Cornel Mărăscu, care răspunde 
de partea mecanică a navelor, 
ne mărturisește tranșant : „noi 
o vindem“. Aceștia sînt terme
nii și aceștia sînt oamenii, care 
ne-au determinat să ne anga
jăm într-o întortochiată călăto
rie spre inima r.avei cu numă
rul 4, spre a vedea ce înseamnă 
un cargou și ce vinde inginerul 
Cornel Mărăscu.

Pasarela amintită ne conduce 
pe puntea din oțel a vasului în 
preajma instalațiilor hidraulice 
care acționează peste magaziile 
dublu-fund capacele „Multi Fol- 
ding“ și „Mac Gregor Single 
Puii“. Deasupra capetelor noa
stre, manevrînd o greutate eta
lon, de Ia nivelul cel mai de jos 
al magaziilor și pînă la. înălți
mea unui cheu prezumtiv, se 
leagănă bigile, ale căror probe 
de sarcină abia au început. De 
centrarea vinciurilor, pînă cînd 
cablurile, de oțel vor călca pe 
mosoare ifpiră lingă spiră, se o- 
cupă lăcătușul Aurel Similică. 
Motoarele electrice care acțio
nează vinciurile de 5 tone sînt 
supravegheate de tinerii electri
cieni Cornel Albu și Petre Rădu-

zile ale lui septembrie, a noua lună a anu- l 
lui și, pentru a-i releva semnificația debutului, 
vom face un sumar apel la cifre : producția 
globală planificată pentru primele opt luni ale 
lui 1970, constructorii navali din Turnu Seve
rin au realizat-o într-o proporție de 100,8 la 
sută ; pe aceeași perioadă a anului, produc
ția marfă planificată se cifra la 78 600 000 Jei 
și au fost realizați 131 046 000 lei, ceea ce în
seamnă o depășire cu 66,7 la sută a planului. 
Elocvența cifrelor se înscrie în înseși tradițiile 
acestui șantier naval, a cârpi existență depă
șește sensibil 100 de ani. De asemenea, eloc
vența acestor cifre se întemeiază pe eficiența 
eforturilor a nenumărați oameni tineri, cărora, 
cu precădere, le dedicăm acest reportaj.
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mentele : 5 lansări de cargouri 
în loc de 4 planificate, 5 lansări 
de șlepuri în locul celor 4 pre
văzute în același plan.

lescu. Ocolindu-i, abordăm pun
tea principală și descindem în 
cabinele echipajului, alături de 
tîmplarul Dumitru Dina — ori
ginar din Turnu Severin, secre
tarul organizâției U.T.C. din 
cadrul echipelor de finisare, — 
într-o ambianță care ar putea 
fi invidiată chiar și de poseso
rii celor mai luxoase garsonie
re. Cu două nivele mai jos, în 
sala mașinilor, utecistul Antip 
Nica montează tubulatura insta
lației de încălzire și, în sfîrșit, 
ne aflăm în însăși inima cargou
lui, lingă motorul principal de 
tip Sulzer 6 TAD 48, de 2 250 
CP la 225 rotații pe minut, re
versibil, în doi timpi, cu 6 ci
lindri in linie. Și de lîngă a- 
ceastă inimă, după o scurtă es
cală în viitorul atelier mecanio 
al navei, ne îndreptăm către ta
bloul principal de distribuție, 
spre care converg întregul sis
tem nervos al cargoului, toate 
firele care solidarizează elemen
tele echipamentului de guverna
re. în spatele acestui tablou, 
meticulos și cu dexteritate, lu
crează electricianul Eduard Rot- 
ler, sub conducerea șefului de 
brigadă Mihai Gușiță. în sfîrșit, 
pătrundem în chiar cabina de 
comandă a vasului, în care, prin 
forța împrejurărilor, rămînem 
un timp mai îndelungat.

Aici, unde telefonul înlocu
iește port-vocea și unde roman
tica timonă se legitimează drept 
mașină de cîrmă electrohidrau- 
lică, pentru un moment de 6,3 
t/m, cu telemotor hidraulic, în
treaga navă își vădește caracte
rul complex, de cargou de 
transport, dublat de o întreagă 
uzină care îl guvernează. Și 
dacă aici am adăstat un timp 
mai îndelungat, s-a întîmplat 
astfel poate numai și numai da
torită faptului că nu puteam tre
ce prea ușor peste gesturile de 
veritabil ceasornicar ale electri
cianului Ștefan Ghenciu, în
sărcinat cu instalarea stației de

Nicolae Malacu, un bărbat croit pe măsura coloșilor la a căror asamblare participă

Foto : ION CUCU

radar. S-a întîmplat astfel, «u 
alte cuvinte, pentru că nu ne 
poate fi indiferent faptul că un 
simplu tînăr electrician, născut 
în Șimian, sat de pescari de pe 
malurile Dunării, se dovedește 
capabil să stăpînească una din
tre cele mai moderne tehnici 
ale acestui secol. Aici, în cabina 
de comandă a cargoului frigori
fic de 2 000 tdw, măsura califi
cării lui Ștefan Ghenciu ne ilu
strează cu pregnanță în6ăși gra
dul înalt de tehnicitate al na
vei de sub picioarele noastre, 
nivelul automatizării ei și sigu
ranța în exploatare ce o carac
terizează.

Și dedesubt, pe puntea inun
dată de soare, deocamdată în
tr-o studiată devălmășie, ne 
întîmpină bărcile de salvare cu

REPERE

IMAGINEA VIITORULUI

I
n primul capitol 
al acestui reportaj 
aminteam că șan
tierul naval din 
Turnu Severin, 
construind nave, 

se construiește totodată pe 
sine, extinzîndu-și capacită
țile de producție și im- 
plantînd, în spațiile pe care i le 
oferă țărmul Dunării, dotări noi, 
de o modernitate vădită. Apro
ximativ 3 200 de oameni — mun
citori, tehnicieni, ingineri — 
sînt martorii unei neîncetate 
metamorfoze a ambianței în 
care își desfășoară activitatea și 
cîteva dintre obiectivele spre 
care tinde această metamorfoză 
ar fi deplasarea în amonte a lu
crărilor de armare, profilarea 
actualei secții armare numai pe 
execuția cotei părți de repara
ții ce revine șantierului naval, 
construcția unui cheu de arma
re în cadruj secției I și elimi
narea deplasărilor de nave că
tre Constanța și înapoi prin in
stalarea a două macarale de 30 
tone care să preia sarcina lan
sării în cale a marilor motoa
re nautice. în felul acesta, ci
clul de construcție al unei nave 
s-ar scurta cu cel puțin o lună 
și, implicit, producția șantieru
lui s-ar dezvolta simțitor. 

motor, coșul navei, elemente ale 
instalației de climatizare, ciu
perci de ventilație, guri de ab
sorbție... Sub pupă se lucrează 
la centrarea elicei, iar la provă 
se întrezărește ancora, enormă, 
de două tone, cîte un kilogram 
de ancoră pentru fiecare tonă 
de navă. „De la planșeta ingi
nerului Teodor Partenie — ne 
spune tehnicianul Gheorghe Pîr
vulescu — și pînă la această 
imagine a împlinirii practice a 
cargoului se consumă o etapă 
decisivă a existenței navei ca 
atare". Dar gîndurile noast-e, 
în timpul acesta, se îndreptau 
către clipa în care în locul con
structorilor navali vedem agi- 
tîndu-se marinarii, cei 26 de 
membri ai echipajului, even
tual un număr de 6 pasageri 
și, bineînțeles mărfurile.

PENTRU

însă, dincolo de efortul de a 
se construi pe sine al șantie
rului, întrezărim și un altfel de 
efort, a cărui finalitate vizează 
participarea mai intensă a oa
menilor la ridicarea nivelului 
calitativ al navelor și, totodată, 
a propriei lor calificări. „Din 
punctul acesta de vedere — 
ne mărturisea maistrul Constan
tin Ghenciu — tinerii s-au si
tuat întotdeauna în primele rîn- 
duri și sînt deosebit de mulțu
mit că în organizația U.T.C. din 
cadrul secției al cărui secretar 
de partid sînt găsim cea mai 
bună grupă de uteciști a șantie
rului. Meritul, in parte, poate ne 
revine și nouă, comuniștilor din 
secție, dar cheia succeselor ob
ținute de tinerii noștri se află 
în propriile lor mîini. o veți 
găsi in miinile lui Dumitru O- 
bîrșcanu, secretar al grupei a- 
mintite, în miinile Iui Ilarie 
Tinjală, șef de echipă, sau Ion 
Deatcu, constructor naval". Iar 
un alt interlocutor, inginerul 
Constantin Ștefana, șeful grupei 
tehnologie, ne-a relatat cu pre
cădere despre participarea tine
rilor la introducerea în pro- 
duoție curentă a celor .mai noi 
tehnologii de construcție a nave

lor, printre care tăierea meta
lelor în flux de plasmă și utili
zarea masivă a aluminiului ÎB 
executarea suprastructurilor.

Treptat, ne îndreptăm cătri 
locul în care toți acești tineri 
deprind meseria de constructor 
naval, spre școala profesională 
a șantierului, care asemeni în
treprinderii care o patronează, 
își dezvoltă capacitățile de șco
larizare. „Pregătim sudori, spe
cialiști în construcții metalice, 
frezori, strungari, electricieni, 
lăcătuși constructori navali — 
ne spune inginerul Mihai Sbîr- 
nău. directorul școlii —, pentru 
șantierele navale din Turnu-Se- 
verin, Oltenița și Giurgiu și, 
evident, extinderea și diversifi
carea producției de nave a a- 
cestor șantiere reprezintă un 
fapt care se resimte și asupra 
școlii noastre. Pentru dezvolta
rea ei și modernizarea procesu
lui de invățămînt ni s-au acor
dat fonduri în valoare de 31 de 
milioane Iei. Avem planuri mari: 
construim încă o clădire de 
școală cu 16 clase, 4 cămine pen
tru 1 500 elevi interni, o cantină 
Cu autoservire pentru 2 000 de 
mese pe zi, un atelier școală, o 
centrală termică, o spălătorie 
mecanică. în același timp, înțe
legem să justificăm fondurile 
care ni se alocă repartizînd în 
producție oameni cît mai bine 
pregătiți profesional, dotați in 
vederea realizării unor lucrări 
de înalt nivel tehnic. Cifric vor
bind, numai în acest an am re
partizat în producție, pe șantie
rele din Turnu-Severin și Olte
nița, 214 absolvenți“.

*

Acolo, în Turnu-Severin, la 
935 km departe de Sulina, punc
tul termin>us al Dunării, și la 34 
de metri deasupra nivelului Mă
rii Negre, se nasc vase mariti
me cu un deplasament de 2 000 
tdw. Faptul pare paradoxal și 
nu știm dacă mai există șantie
re navale, profilate pe vase o- 
ceanice, atît de departe împin
se în inima uscatului. însă, ceea 
ce ni se relevă ca o certitudine 
este prestigiul de care se bucu
ră aceste cargouri construite în 
inima continentului. Aprecierile 
beneficiarilor, din punctul a- 
cesta de vedere, reprezintă mă
sura nivelului calitativ al mun
cii depuse de muncitorii, tehni
cienii și inginerii din Turnu-Se
verin, de întregul colectiv al 
unui șantier naval, vechi de mai 
mult, de 100 de ani, dar reînti- 
nerind, mereu, prin însăși infu
zia de tinerețe căreia i se su
pune.

(Urmare din pag. I) 

ne-au convins că există suficien
te soluții pentru ieșirea din im
pas. Ne întrebăm însă, pe bună 
dreptate, de ce s-a făcut atît de 
puțin pentru preîntîmpinarea nea
junsurilor de acum ?

Acolo unde a existat preocu
pare atît din partea conducerii 
secției, cît și din partea organi
zației U.T.C. rezultatele nu au 
Ktîrziat să apară. Este cazul 
secției de croit unde din prime
le luni ale anului un număr ma
re de tineri rămîneau sub nor
mă. „în urma demonstrațiilor 
practice la locul de muncă pre
cum și datorită îndrumării com
petente de care au beneficiat ti
nerii din partea unor muncitori 
cu înaltă calificare în scurt timp 
au fost lichidate nerealizările de 
normă" (Terek Gheorghe, secre
tarul comitetului coordonator al 
U.T.C.).

La secția încălțăminte însă 
unde acțiunile inițiate de organi
zația U.T.C., preocuparea maiștri
lor și chiar a conducerii între
prinderii pentru perfecționarea 
profesională a tinerilor este mai 
mult formală, continuă să per
siste neajunsurile. „Există și aici 
muncitori de înaltă calificare 
care ar putea îndruma primii 
pași ai tinerilor în meserie dar 
ei apar rar în această postură". 
(Voivod Vaier, secretarul comi-

SE APROPIE
SEMĂNATUL

(Urmare din pag. I) 

acestei probleme. Ne-am convins 
de acest lucru la cooperativele 
agricole din Victoria-Nădlac, 
Frumușeni și altele.

Cu aceeași răspundere este pri
vită și problema pregătirii trac
toarelor și celorlalte mașini agri
cole în vederea campaniei de 
însămînțări. Aproape 860 semănă
tori S.U—29 și 913 discuri au 
fost reparate. Se continuă revi
ziile la tractoarele și plugurile 
ce vor ara suprafețele eliberate 
de porumb, floarea soarelui, sfe
clă de zahăr. Secțiile de mecani
zare ce deservesc cooperativele 
agricole Sîntana, Tisa Nouă, Sîn- 
nicolau Mic au terminat repara
țiile și reviziile la semănătoarele 
SU—29. Campania de recoltare 
a griului, mai dificilă față de alți 
ani, a întîrziat terminarea repa
rațiilor la secțiile de mecanizare 
Mureșul-Nădlac, Victoria-Nădlac 
și Frumușeni care mai au încă 
de lucru cu semănătorile. Pentru 
ca toate, din prima zi a campa
niei, să poată fi utilizate, meca
nizatorii au hotărît ca nefami- 
liștii și în primul rind tinerii să 
rămînă după program două ore 
pînă la încheierea reparațiilor.

Celelalte condiții fiind asigu
rate rămîne în discuție elementul

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL

CINCINAL
e INDUSTRIA ORAȘULUI 

FAGARAȘ a realizat prevede
rile planului cincinal la pro
ducția globală.

Față de anul 1965, industria 
Făgărașului a marcat o creștere 
de 72 Ja sută. Un procent de 80 
la sută din sporul de producție 
a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii.

Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de Combinatul 
chimic, care a îndeplinit planul 
cincinal la îngrășăminte in nu
mai patru ani și opt luni. Pe 
întreaga industrie a orașului 
se prevede realizarea unei pro
ducții suplimentare în valoare 
de 340 milioane Iei. 

La Uzina de mașini electrice- București.

tetului U.T.C. pe secția încălță
minte).

„Problema calității încălțămin
tei, ne spune tov. Vegh Oliver, 
șeful serviciului C.T.C., va fi pe 
deplin rezolvată cînd va funcțio
na autocontrolul de calitate la 
fiecare bandă. Muncitorul ar tre
bui să fie un controlor competent 
al operațiilor anterioare, să poată 
aprecia singur calitatea muncii 
depuse de el și în același timp 
calitatea muncii colegilor care îl 
preced la bandă. Ar fi foarte u- 
tilă organizarea unor cursuri de 
control de calitate pentru perso
nalul direct productiv prin in
structaje asupra modului de a- 
nalizare a erorilor constatate“.

Devine deci posibilă realiza
rea integrală a normelor de că
tre toți muncitorii cu obținerea 
unei încățăminte de cea mai 
bună calitate care să facă cinste 
fabricii Clujana și tinerilor ei 
muncitori. Trebuiesc aplicate însă 
cu maximă operativitate și răs
pundere toate măsurile menite 
să readucă producția fabricii Clu
jana într-o matcă durabilă a efi
cienței economice. Faptul că în 
prima decadă a lunii septembrie 
planul a fost îndeplinit și depă
șit chiar dacă în această lună 
trebuie recuperate 50 000 perechi 
de încălțăminte nerealizate în 
luna august, este un prim in
diciu că situația se poate redresa 
în cel mai scurt timp.

esențial, sămînța. Buletinele de 
analiză, de la toate cooperativele 
agricole au fost negative, ca ur
mare întreaga sămînță va trebui 
schimbată. Cooperativa agricolă 
Sîntana a trimis în bază 220 de 
tone, Fîntînele 200 tone, Victoria 
Nădlac 160 tone. Mai sînt uni
tăți unde se întîrzie predarea în
tregii cantități : Frumușeni, 22 
tone, Mureșul-Nădlac 50 tone. 
Se pretextează lipsa forței de 
muncă dar, credem că mai cu- 
rînd este vorba de o slabă preo
cupare pentru folosirea ei cu efi
cientă. De exemplu, la Mureșul- 
Nădlac, care are 23 de autoca
mioane, numai duminică dimi
neață, în cîteva ore cei 180 de ti
neri cooperatori pot încărca fără 
dificultăți 50 tone de sămînță.

Cantitatea de sămînță selec
ționată din bazele de aprovizio
nare a fost tratată cu insectofun- 
gicide, dar nu satisface necesa
rul județului. Deficitul e doar 
momentan întrucît s-au luat mă
suri pentru asigurarea întregii 
cantități.

Apropierea campaniei însămîn- 
țărilor de toamnă este așteptată 
cu încredere în județul Arad un
de pregătirile, cel puțin pînă a- 
cum se ridică la nivelul așteptă
rilor în majoritatea unităților co
operatiste.

• ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA DIN DOBREȘTI, prin
cipala furnizoare de materii 
prime a Uzinei de alumină din 
Oradea, este cea de-a 20-a uni
tate industrială din județul Bi
hor care și-a realizat, la înce
putul acestei săptămîni, sarci
nile planului cincinal. Potrivit 
calculelor, pînă la sfîrșitul a- 
nului întreprinderea va livra 
peste sarcinile de plan circa 
108 000 tone bauxită concasată. 
Succesul amintit se datorește 
faptului că productivitatea mun
cii a crescut în acest timp cu 
21,4 la sută.

(Agerpres)
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ARTA MODERNA
NU POSTULEAZĂ

RUPEREA DE
REALITATE

— Cum vedeți prezența figurii 
umane în arta plastică ?

— Finalitatea unei opere de 
artă care conține figura umană 
poate fi aceeași cu o altă operă 
din care imaginea omului lipseș
te. Indiferent de drumul ales de 
artist, esențiala condiție este cali
tatea cu care își comunică, își 
transmite mesajul. Calitatea me
sajului conferă lucrării caracterul 
de adevărată operă de artă. Și 
dacă această operă descrie omul 
din exterior — prin relații mai 
mult ori mai puțin formale — 
sau din interior — ca reacții 
afective — importantă este trans
miterea artistică a ideii.

Toate operele marilor maeștri 
conțin diferite elemente, din care 
noi reținem ideile lor artistice. 
Arta modernă poate fi o artă 
profund contemporană, ea nu 
postulează ruperea de realitate. 
Ea poate reprezenta perfect sta
rea de spirit a omului modern. 
Umanismul nu este doar al artei 
ci și al celui care o privește ? 
Iată, de exemplu, creația a doi 
artiști moderni : Mondrian, cu o 
tematică foarte clară, tinde către 
un echilibru armonic, izbutește 
să reordoneze imaginile într-o 
liniște a păcii, pe cînd la Miro, 
culorile și formele sînt explozii 
ale bucuriei de a trăi și visa, o 
fericire aproape zgomotoasă. O- 
perete celor doi pictori sînt 
umane dar nu numai prin apari
ția unor imagini analoage for
melor omenești ; ce poate carac
teriza mai profund, năzuința spe
cific umana a echilibrului aces
tuia dintre liniștea calmă și 
bucuria vieții ? Muzicalitatea 
picturii lui Kandinsky, sincerita
tea operei lui Klee, expresivitatea 
formelor lui Țuculescu repre
zintă alte coordonate umane ale 
artei modeme, pentru a aminti 
doar cîteva dintre ele. Forma ? 
Forma n-a dispărut; ea poate 
reveni oricînd în prim-planul 
operei de artă, asimilînd tot ceea 
ce au obținut perioadele anteri
oare. Astfel îmbogățită, forma se 
va înnoi pînă la a 
noaște și va deveni 
lului săli.

De fapt, întreaga 
artă prezintă reluări

excludă forma umană din inte
riorul imaginii plastice ?

— Ele vor corespunde concep
țiilor artistice și implicit forme
lor plastice. Eu nu pot să cred că 
omul va fi exclus ca imagine din

elementelor. Există bineînțeles și 
pericolul uniformizării gustului 
public, ilar la o educație sensibil 
egală alegerea unei opere va de
veni o problemă personală, ceea 
ce exclude uniformizarea.

nu o recu- 
intimă seco-

istorie de 
ciclice, pe 

trepte superioare, ale ideilor și 
mai ales ale imaginilor.

— Aceasta ar însemna că in
ventarul formelor plastice este 
oarecum redus ?

— Nu este vorba de un reper
toriu redus de forme, ci de inter
ferențele pur umane ale creato
rilor de artă. Oricît de larg ar fi 

totdeauna o 
într-un fel 

i în discuție 
, sentimen

telor și dorințelor noastre. A 
înnoi înseamnă de cele mai 
multe ori a transforma. Forma 
va ajunge să poată deține și ex
prima victoriile creatorului, le
gate intim de cele ale. societății 
în care acesta se dezvoltă. Ea va 
rămîne legată de trecutul artis
tic din care s-a format artistul, 
originală pentru că îl reprezintă 
și aptă de a exprima caracterul, 
natura epocii care i-a dat naș
tere.

La fel ca și formele plastice, 
mijloacele tehnice tind să de
vină infinite. Dacă pentru noi 
sînt teoretic infinite (în marea 
majoritate a cazurilor se lucrează 
și astăzi în tehnicile, sau cu ma
terialele artistice proprii Renaș- 

care ne 
ele vor 
în afară,

orizontul artistic, I 
epocă va impune, 
sau altul, punerea 
plastică a idealurilor,

terii), pentru cei 
vor urma însă 
fi practic nelimitate.
deci, de noi concepții, iată for
me noi și noi modalități tehnice.

— Noile materiale ar putea să

■■■■■■■■■■■■a

»
Ieri la Sibiu am asistat, pe lin

gă tradiționala manifestare le
gată de deschiderea noului an 
școlar la nașterea unei noi tra
diții. Despre ce este vorba ? De 
regulă carnavalurile școlare inau
gurează debutul marilor și mici
lor vacanțe. De astă dată Insă, 
aici, la Sibiu, prin inițiativa, de
osebit de lăudabilă, a comitetului 
municipal U.T.C. ordinea priori
tară a acțiunilor carnavalești a 
fixat inaugurarea noului an șco
lar si sub auspiciile unei mani
festări populare de mare amploa
re.

Decorului specific zilei de 15 sep
tembrie S-a adăugat, la Sibiu, nota 
? articulară, deosebit de festivă, 
ncă de dimineață, alături de ma

rile panouri, nenumărați „flutu- 
rași" lansați din pinlecele unui 
elicopter deasupra orașului, a in
vitat populația Sibiului la spec
tacolul inedit al carnavalului 
„Rapsodii în vechiul burg“. I.a 
orele 18. aproximativ W0 de elevi, 
beneficiind de pitorești costume 
de epocă din garderoba Teatrului 
de stat, au alcătuit. în fața Liceu
lui „Octavian Goga“. alaiul carna
valesc. Crepusculul inserării a 
fost topit în săgețile sutelor de 
torțe cu care alaiul, in aclamații
le unei mari mulțimi și sub pri
virile severe ale juriului (care 
avea a alege pe acei elevi care 
s-au costumat cel mai inspirat) a 
purces spre curtea Liceului 
„Gheorghe Lazăr“ unde trompet!! 
și castelanul (alias Avram Be- 
soiu. actor la Teatrul de Stat) au 
urat oaspeților tradiționalul bun 
venit După cîteva cîntece inter
pretate de corul „Madrigal“ al 
Liceului de muzică un Arlechin și 
o Colombină (elevii Ilie Rotarii și 
respectiv Carmen Virlan) au des

chis un bogat program artistic.

Locul pe care-l ocupă antica
riatul în viața cărților este, din 
ce în ce mai mult, confundat cu 
un cimitir de automobile tampo
nate. Amatorii de volume rare 
caută zadarnic în rafturile anti
cariatelor cartea prețioasă pe 
care nu o au încă și asta pentru 
că teancurile de cărți, ce împros
pătează săptămânal zestrea aces
tor „întreprinderi (de stat) care 
achiziționează și 
vechi", definiția din 
Dicționarul limbii 

române moderne, 
1958, nu conțin de
cît rare ori surprize 
plăcute pentru ei. 
Evident, primul lu
cru uitat cu hună 
știință, în această 
situație, este chiar 
rațiunea de-a ■ fi a 
anticariatelor, căci 
literatura care se 
odihnește în rafturi
le acestora, este 
astăzi, în hună mă
sură. aceea 
în librării 
mult timp 
Afirmînd acest lu
cru, nu uităm că menirea anti
cariatului modern poate ți una 
mai „complexă“ decît aceea din 
secolul trecut, numai că situația 
nu ni se pare a fi aceasta, 
mai degrabă considerăm că 
găsim în fața alterării vădite 
înțelesului unei nâțiuni. 
cariatul nu poate fi transfor
mat într-un azil, în 
petreacă prematura 
nire niște pagini care n-au rezis
tat examenului lecturii, examenu
lui critic, el trebuie să fie un 
gent al păstrării în circulație 
volumelor deosebite, care se 
puizează rapid din librării, 
carte care zace ani de zile in raf
turile anticariatului și-a făcut un 
același stagiu și în librării. De ce 
trebuia să mai ajungă la antica
riat ?

Pe de altă parte, ca orice în
treprindere de stat, anticariatul 
trebuie să îndeplinească un plan. . 
Ne întrebăm cum poate fi înde-

vînd cărți

plinit, dacă aceste unități achizi
ționează la nesfîrșit volume, care 
n-au trezit interesul • cititorilor, 
sau care cumpărate din librării 
astăzi, sînt oferite anticariatului 
peste cîteva zile.

Achiziționarea cărților pare că 
se face la întîmplare, anticaria
tele cumpărînd volume, care nu 
vor putea fi vândute intr-un ter
men convenabil. In acest caz se

Anticariatul
de noutăți?

intrată 
nu cu 
înainte.

cumpărători) ? Tind oare anti
cariatele să devină depozite, re
fugii pentru cărțile eșuate, ofe- 
rindu-le acestora o „a doua via
tă" la fel de falsă ca și prima ? 
In felul acesta anticariatele pre
lungesc greșelile editoriale, consti- 
tuindu-se într-o verigă a unui lanț 
al slăbiciunilor.

Cit privește celălalt aspect al 
procesului de repunere în circu

lație a cărților — 
vinderea — el se 
desfășoară la fel de 
întîmplător ca și <i- 
chiziționarea. In an
ticariatul nr. 4 de 
exemplu — sînt re
comandate căldu
ros volume din co
lecțiile „Aventura" 
și ' „Enigma“, volu
me care și așa sînt 
solicitate. (S-ar pă
rea că îndeplinirea 
planului anticaria
telor . este în bună 
măsură 
de aceste colecții). 
Despre 
cărți care 

pereții anticariatului nici o vor
bă, nici o indicație. Ba mai 
mult, într-una din zile vînză- 
toarea solicita părerile unui tînăr 
cumpărător despre niște cărți din 
fața sa 1? Ca în mai toate mese
riile și aici este necesară o mini
mă vocație, sau dacă ea nu exis
tă, un efort pentru suplinirea u- 
nor date care lipsesc. In lipsa 
unui spirit „negustoresc“, antica
riatele pot deveni, grație celor 
care le de-servesc, cimitire de 
hîrtie. Numai revizuirea criterii
lor (cel puțin ciudate) pe baza 
cărora se achiziționează cărțile, 
numai depistarea și îndrumarea 
(specializarea) unor oameni, care 
vor să îndeplinească nobila mun
că de însoțire (pentru o vreme) a 
destinelor unor cărți, pot duce la 
reintegrarea în drepturi (și obli
gații) a anticariatelor.

asigurată

Vocația sintezei
(Urmare din pag. I)

dintr-o nevoie imediată, 
în aparență, dar dovedin- 
apoi a fi fost o genială

pentru ca geniul german să-și 
găsească adevăratul său climat 
de afirmare, ridicând în conste
lația marilor valori ale lumii pe 
Leibniz și Kant, pe Herder, 
Goethe, Schiller, Hegel, Bach, 
Mozart și Beethoven. A fost ne
voie ca civilizația burgheză să 
intre în faza ei de declin și con
tradicțiile orînduirii capitaliste să 
ceară depășirea unei struc- 
turi social-economice, dar și unei 
structuri morale, pentru ca 
geniul dinamitard al marilor 
ruși, vocația lor pentru o uma- 

pe alte va- 
pe prim pla- 

des-

ieșeau 
locală 
'du-se 
sintetizare a tuturor ,necesități
lor de dezvoltare a unei lumi 
întregi. Așa cum un om de ge
niu dă expresie unei simțiri, unei 
gîndiri și unor aspirații colecti
ve, o mare cultură este aceea 
care reușește într-o etapă anume 
din dezvoltarea umanității — 
cele mai fericite, în etape suc
cesive — să deU expresia cea 
mai pregnantă, cea mai conta
gioasă, simțirii, aspirațiilor, in
tuițiilor și gîndurilor încă nebu
loase ale unei epoci întregi, Aș 
cita aici trei exemple dintre cele 
mai izbitoare ale istoriei cultu
rii europene : exemplul Italiei 
renascentiste, al Germaniei marii 
epoci clasice din a doua jumă
tate a veacului al XVIlI-lea și 
prima a celui următor și al Ru
siei lui Gogol, Tolstoi, Dovstoiev- 
ski și Lenin. în fiecare caz con
statăm că irumperea impetuoasă 
în conștiința umanității, condiția 
de mare cultură. determinantă 
pentru mersul înainte al civili
zației umane în ansamblu, 
fost pregătită de secole de 
luție aparent obscură, adică 
fășnrîndu-se în granițele 
culturi numai naționale. A 
nevoie ca lumea europeană 
caute la sfîrșitul evului mediu o 
nouă sinteză a „umanului“, un 
nou ..Weltanschauung“, în care 
rolul de model și stimulent să-l 
aibă antichitatea clasică, pentru 
ca poporul format sufletește în 
mijlocul vestigiilor Romei anti
ce și aspirînd nolitic să se elibe
reze de condiția unui ev mediu 
de servitute, să ivească, într-o 
uluitoare explozie de genii, ceea 
ce s-a numit dună aceea, „Re
nașterea“. A fost nevpie ca F.u- 
rona națiunilor să ia locul Euro
pe’ monarhilor si feudalilor, iar 
cultura ei să caute în locul rațiu
nii universale parfumul si seva 
tradițiilor populare și naționale.

nitate întemeiată 
lori, să’ aducă 
nul culturii mondiale pe 
cendenții celor ce dăduseră Cîn- 
tecul oastei lui Igor. Culminație 
a mondialei prezențe ruse de la 
sfîrșitul veacului al XlX-lea și 
începutul celui de al XX-lea, ge
niul lui Lenin și Revoluția din 
octombrie au deschis omenirii 
acel nou con istorie și moral pe 
care îl. profețiseră Tolstoi, Do- 
stoievski și Cehov.

Sîntem oare în drept să ne în
trebăm dacă ultimele decenii ale 
veacului nostru și secolul XXI 
vor cunoaște o prestigioasă pre
zență românească ? Sînt oameni 
care la aceasta răspund privind 
harta, dar Renașterea italiană a 
fost opera citorva orașe, iar Gre
cia antică, a „polis“-urilor de pe 
malurile Mediteranei. Ceea ca 
contează este sincronia structu
rilor, și ceea ce trebuie să ne în
trebăm este dacă există în speci
ficul geniului nostru național și 
în tradiția noastră culturală pro
prie, așa cum s-a închegat în 
secole de înaintare dramatică 
printre vicisitudinile istoriei, tră
sături și valori de care spiritul 
epocii are nevoie spre a se auto
defini și pentru ca om prea 
contemporană să-și făurească un 
nou echilibru moral, o nouă ra
țiune de a trăi. Nu ne întrebăm 
dacă fibra noastră intelectuală 
are tăria de a rezista la presiu
nea unei problematici univei sa
le, căci o cultură care a născut 
pe Canteipir. pe Hașdeu, 
Eminescu, pe Sadoveanu, 
lorga, pe Brăncuși. pe Enescu, 
nu mai poate fi chestionată de
cît pozitiv iu această problemă.

Am încercat, deunăzi, intr-ua 
articol din „Contemporanul“ re
publicat în cărțulia România —• 
pămînt de civilizațe și sinteză, 
să desprind cîteva trăsături spe
cifice ale culturii noastre ca pre
mise pentru ceea ce numeam 
Mesajul culturii românești. Aș 
s-rea să adaug acum vocația sin
tezei, vocația abordării totalității 
fenomenelor vieții și realității, 
refuzul specializării în sensul în 
care a evoluat ea de la Renaș
tere. Nu este vorba de un dile
tantism care nu ajunge a crea 
nimic temeinic și nici de condi
ția specifică unei culturi înapo
iate, în care un om trebuie să 
facă de toate. lorga a scris poe
zie în 'timpul lui Eminescu și 
Călinescu într-al lui filaga și 
Arghezj, fără să fi nutrit vreunul 
iluzia că vor ajunge pe acești 
titani. Varietatea de genuri în 
care s-au manifestat consecvent 
toți marii creatori români, de la 
Neagoe Basarab la G. Călinescu, 
este expresia unei vocații a tota
lității, unei dorințe de a prinde 
pe. retina spiritului lor întregul 
fenomen al existenței umane, de 
a se afirma plenar. Și nu o dată 
au reușit. Căci cine poate con
testa faptul că autorul Istoriei 
ieroglifice și al Istoriei imperiu
lui otoman sînt la fel de valori 
sau că Bietul Ioanide și Scritțul 
negru reprezintă un pandant 
demn la Istoria literaturii româ
ne de la origini pînă în prezent ? 
Toată exjstența de istorie a lui 
N. lorga a fost încununată prin 
grandioasa |ui concepție a unei 
umanități văzută ca un întreg 
solidar, responsabilă de destinul 
și viitorul ei. în 1926 sau în 1940 
această viziune era încă operă 
de pionierat. Astăzi însă, cînd ne 
străduim a întemeia o umanitate 
așezată pe temelii noi, opera lui 
lorga devine o valoare de sem
nificație și va deveni una de in
fluență mondială certă, nu numai 
în măsura în care o vor citi 
străinii, ci în primul rind în mă
sura în care va fecunda gîndirea 
și ambiția urmașilor săi de aici.

Trăirii o epocă de căutări a 
unei noi și mari sinteze. Epoca 
cere sinteza, fiindcă fierberea 
unei jumătăți de veac a ivit ele
mentele unei lumi noi, care 
se zămislește din încordarea tu- 

E’ Bine, am putea afirma 
fără nici o reținere că în această 
lume nouă, în temeliile ei au 
început deja să intre valori ro
mânești. Căci nu întîmplător 
amurgul machiavelismului politic 
al epocii moderne se petrece sub 
semnul unei emoționante rezo
nanțe a cuvînlului nostru în lu
me : aceeași doctrină a echității 
și moralei în relațiile dintre oa
meni și națiuni si-a găsit expre
sie. cu o jumătate de mileniu 
în urmă. în. nemuritoarea oneiă 
a ctitorului de la Argeș. Dacă 
ne planul marilor dezbateri po
litice ale veacului prezența ro
mânească este deia o realitate, 
și numele unui român este chiar 
pe buzele celor care nu știu moă 
pe unde se află situată geografic 
patria ideilor și gesturilor de ră
sunet și resnect mondial. înseam
nă că am fost deia angaiatj în
tr-o evoluție ce depinde de noi 
să o extindem în alte, sectoa-e. 
(îcearta cu aft mai midi e» cît 
chiar în cursul acestor săntăm’-’i 
manifestări intftrnaHo^gjp de 
mare m-esp-giu stfi-rific si artis
tic an Ioc aici la Bucr-stb. 

într-o omenire care înlocuiește 
specializarea modernă cu inter- 
disciplinele, care cultivă cu pa
siune perspectiva universală a- 
supra evoluției mpgpității, fără a 
reuși încă o ontică adecvată, sîn
tem îndreptățiți să sperăm că 
geniul și vocația sintezei, nronrii 
culturii române. îsi vor găsi și în 
viitor, expresii majore.

celelalte
ticsesc

impune stabilirea unor haremuri 
(valorice, de interes etc) ce pot 
reglementa,' normaliza fluxul achi
ziționării. Care este motivul, 
pentru care un achizitor, repre
zentant al unei instituții de stat, 
poate cumpăra cărți de-ahia apă
rute, de un slab nivel artistic 
(așa cum au dovedit-o majorita
tea opiniilor criticii literare)', toa
te apărute în 1970 ? Ană intrat a- 
proape zilnic, timp de 2 săptă
mâni, în anticariatele nr. 4, nr. 9 
și nr. 1 — unde am găsit aceste 
volume. Nimeni n-a solicitat un 
exemplar din ele. F.ste oare- obli
gat anticariatul să achiziționeze 
tot ceea ce i se oferă ? Unii au
tori sînt prezenți, în cele trei an
ticariate vizitate de noi, cu seturi 
de „opere complete".
. Ne întrebăm de ce au conti
nuat achizitorii să cumpere în 
continuare cărți semnate de au
tori ale căror prime volume achi
ziționate stau de ani de zile în 
anticariat (fără a fi solicitate de
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plastica contemporana
Interviu cu pictorul GHEORGHE ȘARU 

cadrul opeielor de artă, deoarece 
artistul pornește de la realitate. 
O explorează, o cunoaște, o de
scrie. Este permanentul termen 
la care va raporta și după care 
își va modela propria sa realitate, 
cea interioară de tinde provine in
tenția creatoare. Sondînd o exis
tență individuală, artistul se va 
înapoia ca experiență la imagi
nile existențelor obiective, toc
mai pentru a-și întări certitudi
nile. în acest fel el se exprimă 
pe sine sub imperiul cunoaște
rii și concordanței cu reali
tatea căreia îi aparține ca 
individ social. Ciclul acesta se 
referă la generații întregi de ar
tiști dar poate corespunde la fel 
de bine unui singur creator. Asa 
s-ar putea explica schimbările de 
manieră, sau chiar de viziune, 
din operele unor mari artiști mo
derni. Față de artistul secolului 
XVIII sau XIX, care se așeza în 
fața modelului fără o pregătire 
deosebită, și realiza imagini cit 
mai fidele, artistul secolului nos
tru trebuie să fie un om de cultu
ră, avizat în toate domeniile vieții 
spirituale, de la literatură, la mu
zică, de la estetică la cercetările 
spațiale. El este mult mai puter
nic implantat în epoca sa — fi
rește, discutăm în linii generale 
— decît era artistul secolelor an
terioare, și drumul său va fi mai 
dificil.

— Fenomenul acesta nu ar 
putea altera, printr-o luciditate 
excesivă, spontaneitatea operei ?

Niciodată pictura nu va fi o 
artă „rece“. M-am referit deja 
la Mondrian, la calmul și odih
na pe care le-a obținut, prin ra
portul dintre linii și culori. Cea 
mai mare cucerire a constituit-o 
cred, eliberarea artistului de sub 
imperiul intuiției. Opera se in
staurează într-un domeniu con
știent, intenționat, domeniu spi
ritual, pe care artistul îl creează 
pentru toți oamenii înțeleși ca 
public. Tocmai de aceea pictura 
contemporană poate și chiar 
transmite idei.

— Considerați că publicul este 
capabil să recepteze perfect in
tențiile artei moderne ?

— Față de alte secole, opera 
de artă are acum imense posibili
tăți de circulație. Chiar dacă ea 
nu aparține unui muzeu — și 
deci nu este vizionată zilnic — 
reproducerile, gravurile, cataloa
gele, filmul și chiar televiziunea, 
toate acestea o fac să pătrundă 
în cele mai diferite medii, indi
ferent de distanțe. în treacăt fie 
spus, acesta este încă un motiv, 
cel mai de seamă de a nu deza
măgi publicul (tot mai larg), prin 
neadevăr, puerilitate și mi
metism. Dacă mai discu
tăm încă despre diferitele ca
tegorii ale publicului în cu- 
rînd ne vom referi la dispariția 
categoriilor, adresîndu-ne Pu
blicului. Deocamdată cei care 
gustă arta au o educație estetică 
diferită, circulația operelor de 
artă, chiar sub forma reproduce
rilor, va facilita insă unificarea

— Dacă publicul se poate im
pune, prin judecata sa de valoare, 
asupra operei, poate el determina 
și drumul creației unui artist ?

— Artistul n-a creat niciodată 
doar pentru sine, el are nevoie 
de adeziunea publică fără de 
care nu-și poate argumenta, pur 
și simplu, existența. în acest 
sens, este clar că publicul deter
mină drumul creației unui artist. 
Firește că el nu se poate anexa, 
ca personalitate creatoare, orică
rui succes facil ori concesiv.

Artistul trebuie să depună per
manente eforturi pentru a cîștiga 
publicul, 
tiva unui

■ B B ■■■■■■■■■

Rigorile spațiului tipografic nu n» 
îngăduie să vă transmitem decît 
cîteva dintre cele mai reușite nu
mere ale acestei seri. După ce 
valsurile „Valurile Dunării“, 
Valsul serii“, tangourile „Sărutul 

de foc“, „Adio băieți“, au fost pri
vilegiul sutelor de elevi mascați, 
concursul de dans de epocă a do
vedit aici, în străvechiul oraș, că 
menuetul, că muzica lui CoreJIi 
îsi prelungesc farmecul de altădată 
și in rândurile celor mai tinere 
generații. Interludii lirice, pe ver
suri de Topîrceanu sau 
în interpretarea elevilor Ilie Ro* 
taru, Maren Laijra, Doșani Vio
rica, Vîrl.an Carmen, Rotar An- 
gela, organizat cu statut de con
curs. dansul măștilor în ritmurile 
cele mai noi, concursuri de ținută 
și de mimică, dansuri folclorice 
și țigănești, concursuri de epigra
me și de catrene, au fost mo
mentele care au entuziasmat cel 
mai mult publicul tînăr — apre
ciat la cîteva mii de participanți 
ș-i spectatori în același timp al 
acestui inedit carnaval. în rîndul 
dansatorilor aveam să-i întîlneșc 
și pe elevii care au participat în 
această după-amiază la întrecerile 
sportive de fotbal (băieți și 
handbal, volei, baschet, 
tică acrobatică, întreceri 
aceluiași eveniment.

Seara tîrziu, ultimele 
ale orchestrei școlare li 
rut elevilor foarte scurte. Com
promisurile ce fac carieră în ast
fel de ocazii au fost însă excluse: 
de ipîine 
școlare 
viața și 
lare de

gimnas
ticii i cate 

acorduri 
s-au pă-

dimineață îndatoririle 
vor guverna deplin în 
activitatea populației »co
lo 000 a Sibiului.

V. TIMIȘANU

I

deschizîndu-i perspec- 
adevărat participant.

MIRCEA ILIESCU
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tuit din bugetul statului 
peste un miliard lei. A 
fost folosit pentru con
struirea a încă 3 200 săli 
de clasă, pentru adău
garea a încă 6 900 locuri 
în internate, pentru mo
dernizarea laboratoarelor 
și locurilor de practică, 
pentru editarea celor pes
te 1 000 de titluri de ma
nuale in tirajul record de 
15 milioane exemplare.

De ieri, școlile au prins 
din nou viață. După festi
vitatea tradițională, după 
urările de succes și cuvin
tele de îndemn cuprinse în 
Salutul Comitetului 
trai 
nist 
de 
de 
reluat 
școlar 
dițiile 
nostru 
toate forțele pentru înfăp
tuirea cu succes a preve
derilor ultimului an al 
cincinalului. Și' se va con
tinua în primele luni 
viitorului cincinal. Cei 
flați pe băncile școlii 
rămîn în afara acestui 

colectiv: a învăța 
a acumula tot ce-ți • 
oferi școala 

pregătirii

Cen-
Comu- 

Consiliului 
Consiliului 

elevii și-au ' 
Anul

al Partidului
Român,

Stat și 
Miniștri, 

activitatea.
a început în con- 
în care întregul 
popor își folosește

ale
a-
nu
e-

In ve- 
pentru 
iată a- 
actuale

fort 
bine, 
poate 
darea
muncă și viață - 
portul generației 
de elevi, iată gîndurile pe 
care și le-au exprimat e-

levii la serbările de înce
pere a cursurilor.

„Scînteia tineretului“ își 
alătura urările sale de 
succes adresate tuturor e- 
levilor. Vom străbate, îm
preună cu ei, acest an-in- 
vățătură, consemnînd hăr
nicia cu care adună știin
ță și cultură, deprinderi 
practice și însușiri de preț. 
Vom fi prezenți. acolo unde 
sînt prezenți elevii. La ore
le de curs. Și în cercurile 
științifice. La ședințele so
cietăților școlare și la o- 
limpiade. 
inițiate
U.T.C, Și pe scena vieții 
culturale a școlii. Pe te
renul de sport și in 
excursii. Vom îmbrăca 
haina de lucru cînd vor fi 
pe șantier, la muncă pa
triotică. Și vom accepta 
invitațiile la reuniunile lor 
și la serbări, acolo unde se 
distrează și se destind.

Prima zi de școală a 
fost și prima zi de învă
țătură. O scurtă privire 
prin noile manuale, cîte
va clipe destinate chestiu
nilor de organizare a co
lectivului și apoi orele de 
clasă — dense, interesan
te. inedite. Nici o oră a 
celor 212 zile cite însu
mează anul școlar nu poa
te fi irosită.

în toate școlile, copiii 
țării învață 1

La dezbaterile 
de organizațiile

Aveți în față un elev al cla
sei a Xll-a. Cu o notă de 
umor el și-a imaginat astfel 
anul de învățătură care-l aș
teaptă. Dar n-a exagerat prea 
mult. Ultima clasă de liceu 
solicită elevilor efort, perse
verentă, o înțelegere matură 
a obligațiilor școlare. La fi
nele anului, la examenul de 
bacalaureat, vor face proba 

tuturor acestor calități.

Un nou lăcaș de învățătură 
și-a deschis larg porțile pri
mind sule de elevi. In acest 
an9 pentru 163 de școli gene
rale, s-au ridicat construcții 
noi și moderne. De asemenea 
s-au inaugurat 22 de licee de 
cultură generală, de artă și 
de specialitate, 11 școli pro
fesionale. o școală de maiștri 
și 2 școli de specializare post- 

liceală.

Fotografii : O. FLECAN

Mariana Ivan este cea mai tînără profesoară de fizică a Școlii ge
nerale nr. 194 din Capitală. Absolventă de anul acesta a Uni
versității, Mariana Ivan și-a început de ieri munca la catedră. 
O dată cu ea, 6187 absolvenți ai institutelor de învățămînt su
perior —t promoția 1970 — au intrat în rîndurile corpului nostru 

profesoral.
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a plecat la Sofia

Astăzi: ECHIPA OLIMPICA

Ora Dumitriu

confruntărilor

de prestigiu

reprezentative

0 delegație a 
Marii Adunări Naționale

Marți dimineața, a plecat la 
Șefia o delegație a Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, care, la invi
tația Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, va face o vizită oficială 

, în această țară.
Din delegație fac parte depu

tății Constantin Dinculescu, pre
ședintele Comisiei pentru învăță- 
mînt, știință și cultură a M.A.N., 
Laurean Tulai. membru al Comi
siei de politică externă a M.A.N., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Sălaj al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, 
Gheorghe Hasan, membru al Co
misiei constituționale a M.A.N., 
rectorul Institutului pedagogic 
din Bacău, Mihai Rogoz, mem
bru al Comisiei constituționale a 
M.A.N., strungar la Uzinele de 
autocamioane din Brașov, Iulia 
Pașca, membru al Comisiei eco- 
nomico-financiare a M.A.N., di-

rector general al Combinatului 
textil din Timișoara, și Andrei 
Bartha, președintele cooperativei 
agricole de producție din comu
na Uriu, județul Bistrița-Năsăud.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Constantin- Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C al P.C.R., pre
ședintele Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, președinți și 
vicepreședinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., membri 
ai Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, deputați, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și M.A.N.

Au fost de față Spas Gospo- 
dov. ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

II intr-un disputat duel cu „veteranul
Foto: V. PAVEL

l/â informăm despre

O discuție im Valentin Stă- 
nescu este întotdeauna plăcută, 
interesantă, căci Tinel este, 
după Teașcă, cel mai vo
lubil antrenor. Un dialog 
cu el se transformă, de cele 
mai multe ori — cum re
marca cineva — într-un veri
tabil... monolog. Așa cum s-a și 
întîmplat zilele trecute, cînd 
timp de vreo 15 minute, într-un 
birou al federației, n-a mai dat 
nimănui răgaz să scoată un cu- 
vînt !

— Echipa olimpică de fotbal 
va aborda nu peste multă vre
me preliminariile turneului o- 
limpic. Pînă la această oră, gru
pele nu au fost fixate și deci 
partenerele noastre sînt necu
noscute. V-am ruga, totuși, să

ne faceți un pronostic : vom 
merge în '72 la München ?

— De fel, nu-mi place să mă 
lansez în declarații, dar cred 
că vom cîștiga seria prelimi
nară. indiferent cu cine vom 
cădea. Am la dispoziție jucători 
buni, cu experiența meciurilor 
internaționale, aureolați de 
frumoasa comportare pe care 
au avut-o, în primăvară. în tur
neul întreprins în Mexic și El 
Salvador.

— La ce dată este prevăzută 
prima acțiune a lotului și ce ju-

Interlocutor — 
VALENTIN STĂNESCU

Un avion al companiei aerie
ne române TAROM, plecat în 
după-amiaza zilei de 14 septem
brie în cursă regulată pe ruta 
București—Budapesta—Praga, a 

i fost deturnat cu 12 minute îna
intaș aterizării la Praga și silit 
să ,e îndrepte spre München.

Această acțiune piraterească a 
fost săvîrșită de un grup de pa
sageri unguri, îmbarcați la Bu
dapesta, care, sub amenințarea 
armelor, au silit echipajul să 
zboare deasupra teritoriului Aus
triei și R. F. a Germaniei și să 
aterizeze pe aeroportul Rieni 
din München. Deși propria 
lor viață era în pericol, mem
brii echipajului românesc au 
acționat cu calm, au prevenit 
panica în rîndul pasagerilor și au 
asigurat securitatea zborului, ți- 
nînd permanent legătura cu 
punctele de dirijare a navigației 
din Austria și R. F. a Germa
niei.

Autorii acțiunii piraterești sînt 
hei bărbați însoțiți de o femeie 
și doi copii. La aterizarea la 
München a avionului, la fața lo
cului au sosit autoritățile vest- 
germane. Poliția din München a 
dezarmat și arestat imediat gru
pul persoanelor din R.P. Unga
ră care au atentat la securitatea 
pasagerilor și a echipajului avio
nului românesc. în prezent au

loc cercetări, urmînd a fi aplica
te prevederile legilor în vigoare.

Pe aeroportul Riem, după un 
control menit să asigure securi
tatea zborului avionului, cei 78 
de pasageri și 5 membri ai echi
pajului s-au reîmbarcat și au con
tinuat, în cursul nopții, călătoria 
la Praga, unde au aterizat în 
bune condiții.

Ulterior, avionul TAROM a e- 
fectuat cursa regulată spre Bucu
rești, cu pasageri îmbarcați la 
Praga și Budapesta.

Organele de stat românești au 
luat măsurile corespunzătoare 
pentru desfășurarea zborurilor, 
atît pe liniile interne, cît și pe 
rutele internaționale, în cele mai 
bune condiții de siguranță.

(Agerpres)

Cronica
U.T.C

Marți după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de 
la Budapesta, tovarășul Vio- 
rel Vizureanu, șeful comisiei 
tineret sătesc al C.C. al 
U.T.C., care a participat la 
consfătuirea cadrelor de con
ducere cu probleme agrare 
ale organizațiilor de tineret 
din ’’Ivi ele țări socialiste.

Azi, primul „tur de manivelă“, 
în cupele europene. Patru for
mații românești sînt chemate 
să-și apere șansele în confrun
tări de prestigiu : U.T.A., în
compania echipei olandeze, 
Feijenoord, campioană euro
peană și intercontinentală, la 
Rotterdam, Steaua — cu Car- 
pati Lvov, la Lvov, iar alte două 
se înfruntă pe teren propriu, 
Dinamo București cu P.A.O.K. 
Salonic, iar Universitatea Craio
va cu Pecsi Dozsa. Realist ju
decind lucrurile, șanse de vic
torie sînt mai puține de partea 
echipelor noastre care evo
luează în deplasare și mai 
multe în favoarea dinamoviști- 
lor și studenților craioveni. Noi 
sperăm, însă, într-o 
tare bună a tuturor, 
că unele din aceste
ău de șters o impresie 
lăsată spectatorilor și 
terilor în meciurile din 
pionatul infern, dar mai presus 
de toate, fotbaliștii înșiși tre
buie să înțeleagă că onoarea 
ce le revine, implică și obliga
ția de a reprezenta onorabil, 
prestigios, soccerul românesc 
în cele mai importante com
petiții fotbalistice ale continen
tului. Rezultatele bune obținute

compor- 
cunoscînd 

teamuri 
urîtâ 

supor- 
cam-

știe, 
pe 

,_____ _ ,______ . anu
me ierarhie ce le impun în „lu
mea bună" a fotbalului.

Sînt create condiții bune pen
tru pregătire, de către Federa
ție și cluburi, dar ele trebuie 
valorificate, cu seriozitate, cu 
răspundere și tenacitate inte
gral, de către sportivi și tehni
cieni, singurul drum, singura 
modalitate pentru succese._ A- 
ceastă muncă cere, desigur, 
răbdare și sacrificiu. Cine știe 
să confere activității cu balonul 
rotund aceste atribute, nu for
mal, de ochii lumii, ci real
mente, nu poate culege altceva 
decît roade și izbînzi. Dorin- 
du-le Succes și o zi bună celor 
patru team-uri ce intră în 
„războiul" 
internațională, ne 
anticipat, bucbria 
semna și lăuda cît 
victorii românești.

în astfel de competiții, se 
consacră valoric echipele, 
jucători, plasîndu-le într-o

ce
pentru consacrarea 

exprimăm, 
de a con- 
mai multe

C. V.
★

Stațiile noastre de 
transmite aspecte din 
doua de la jocurile Dinamo Bucu- 
rești-P.A.O.K. Salonic și Univer
sitatea Craiova—Pecsl Dozsa. 
Transmisia se va face pe progra
mul I cu începere din jurul orei 
16.55. *.

radio vor 
repriza a

Marți dimineața. a plecat 
spre Mexic Alexandru Sobaru, 
președintele Oficiului Național 
de Turism, pentru a participa 
la adunarea extraordinară a 
Uniunii Internaționale a Orga- 
.nismelor Oficiale pentru Turism 
— U.I.O.O.T. — care se va des
fășura în capitala mexicană 
între 17 și 25 septembrie.

Președintele Oficiului Națio
nal de Turism va face în con— 

K tuare o vizită în S.U.A. în 
vederea intensificării colaborării 
turistice dintre cele două țări.

cer- 
ero- 
Pe- 

avut

La Stațiunea centrală de 
cetări penitru combaterea 
ziunii solului din comuna 
rieni, județul Vaslui, au 
loc marți lucrările Consfătuirii
pe țară a specialiștilor în dome
niul combaterii eroziunii solului.

La consfătuire, participă re
prezentanți ai conducerii Minis
terului Agriculturii și Silvicul
turii, ai Academiei de științe a- 
gricole și silvice, conducători ai 
unor institute de cercetări, spe
cialiști din toate județele țării.

(Agerpres)

Foto : O. PlecanExcursioniști în Delta Dunării

C
e-și face omul cu mina lui ...N-am 
avut de lucru și i-am ațîțat pe colegii 
j și prietenii de la Radio asupra com-

( petiției noastre juventiste și-acum, uite, vor 
C să-mi ia pîinea. Crainicii nu numai că ne a; 
ț nunță operativ toate rezultatele, dar mai . și 
? comentează intimplările trăite de mînji, iar 
) șeful și regizorul Ier «-a apucat acum să-mi 
/ facă și surpriza de a întocmi clasamentul. 
S Știind ce slăbiciuni ăm. m-a anunțat prin unde 
> că Universitatea Cluj s-a instalat pe locul I și 
5 în clasamentul „mare“ și la tineret. Dacă mă 
C mai anunța, tot la ora aceea, că și „Sportul stu- 
i dențesc“ trecuse în frunte, iar „Poli“ Timișoara 
r își consolidase poziția de lider — m-ar fi dat 
r gata de tot. Mîine, poimîine n-o să mă mir dacă 
/ _ cjne știe ? — voi audia la radio și transmisii
> în direct de la partidele de tineret ! Dacă la 
> serviciile radioului mai adăugăm și serviciul 
ț pe care-1 face revista „Fotbal“ miercuri de 
> miercuri, dacă mai adăugăm și apariția unor 
f imagini fotografice cu juventiști la panoul așe- 
f zat de clubul Progresul în stația de la Cișmigju 
L a troleibuzelor ce suie pe Bu- 
? levardul Gheorghe Gheorghiu- 
f Dej — înseamnă că nu peste 
) multă vreme voi fi nevoit să-mi 
) caut altă rubrică. Asta am vrut, 
) asta am. Dar nu plîng. ci mă 
[ bucur sau, dacă vreți, chiar mă 
L mîndresc. Tinerii pentru care 
f sufăr de doi ani merită toate a- 
r ceste atenții. Mai cu seamă că 
f ei constituie nu numai un per- 
> manent izvor de talente dar și 
) de subiecte.
[ De pildă, cîte nu s-ar putea 
. spune despre ceea ce anunțam 
I încă de saptămfpa trecută : a- 
’ parițfa în formațiile cadete a 
z unui cuprinzător detașament de 
> nume noi. I-am numărat — pe 
I toți cei noi, împreună cu alții, 
ț vreo clțiva, care anul trecut apă- 
» reau în formațiile de tineret 
. Sînt peste o sută. în primul

tea fi citați cei vreo 20 de debutanți
noile promovate — Progresul și C.F.R. Timi- 

• șoara, cărora am mai avut prilejul să le urăm 
• bun venit. Apoi, ceilalți, o droaie. Adică... 
> 10 la „U" Cluj (po’tarul Totoianu, Paraczk, D.
i Mocanu Cri.șan, St'ncel, Mureșan, Coca, Ielciu,

Kallo și I. Munteanu) ; 9 la „U. Craiova) por- 
>• tarul Hirzoiu, Leoveanu, Ingeanu, Babolea, 
i Bușu, Ciocanu, Paris (ce nume la olteni 1), Pa- 
i reșcura și Berneanu) ; tot 9 la C.F.R. Cluj (por- 
! tarii Pop și Cristei,. Gh. Ionescu, Sîrbu, Potra, 

” Balint, Băltan și Harmath) ; 8 la
(Ilfan, Geambașu și Ionescu) ; 7

Dum-
Za- 

Florea 
Uilecan

a Rapidulețului Juca fundaș central și mi-a 
plăcut atît de mult încît l-am comparat cu Dan 
Coe, prezicîndu-i o carieră cel puțin la fel de 
frumoasă ca a lui Dan Coe. L-am revăzut, apoi, 
tot în formația antrenorului Cristescu, jucînd 
înaintaș central impresionînd la fel de mult și 
înscriind golul victorios împotriva unei apărări 
betonate. In ' anul următor a fost împrumutat 
la Dunărea Giurgiu
s-a înapoiat la vatra părintească, 

urmă a 
tineret a

ca mijlocaș dreapta I

Debut cu dreptul
la Șantierul naval (Urmare din pag. F

din Constanța — Există, desigur, cîteva sem
ne mari de întrebare, care captea- 

cargou românesc ză în momentul de față interesul
la Șantierul naval oamenilor de știință. Ele țin de

cu mai multe domenii. Voi începe cu

Primul 
construit 
din Constanța și-a trecut cu _ mai multe domenii. Voi începe cu 
succes probele la mare. Toate ASTROFIZICA — teritoriu ști- 
instalațiile, supuse unor exa- ințific unde, după părerea mea, 
mene minuțioase și exigente în — în secolul nostru și mai ales în 
prezența reprezentanților pro- ® ultimii 40 de ani s-au făcut cele 
iectanților și 
au căpătat 
„foarte bine“, 
fierului naval 
debutat cu 
constructorilor de nave mari
time. ( care-1 înconjoară, și că sub acest

Noul tip de cargou, cu o ca- jelise se află numai apă, nespus 
pacitate de 1 920 tdw, a fost de adîncă, iar deasupra lui — re- 
proiectat în întregime de spe- ședința zeilor, cerul, cu soarele, 
cialiști români și dispune de ^luiia și stelele lui. Era poate un 
dotări tehnice la nivelul cerin- răspuns bun pentru perioada a-
țelor actuale. El este destinat ceea, dar mai tîrziu oamenii au
transportării cherestelei — dar A început să-și pună mai multe în- 
este pregătit și pentru înma- trebări referitoare la originea, 
gazinarea oricărui fel de măr- structura și dimensiunile univer- 
furi. Dispune de un motor densului, iar zeii au început să dis- 
1 560 CP, capabil să dezvolte pară înCet-încet. Multe văluri de 
o viteză de navigație de 12 A taină au fost ridicate de pe fața 
noduri, are o linie modernă, cu ®macrocosmosului, însă șirul între- 
blocul de comandă la pupă. In
stalațiile sale de navigație se 
caracterizează printr-un trial4. O 
grad de automatizare, cu do
tări speciale pentru navigația 
în apele nordice.

Alte patru cargouri de acest 
tip, destinate exportului, sînt 
în diferite stadii de execuție 
pe șantierul naval constănțean.

constructorilor. mai interesante cercetări, cu re- 
califieativuț de a zultate remarcabile. Se știe că în 
Colectivul Șan-™ primele faze ale civilizației oa- 
din Constanța a menii credeau că Pămîntul este 

succes în rîndul auii disc mare și plat, ce plutește 
”pe suprafața Oceanului Lumii,

Cealaltă teorie („big-bang“) lasă 
un indice de incertitudine gran
diosului : Universul își schimbă 
totuși dimensiunile, pulsează (su
feră o extindere in timp, după 
care urmează o contracție și așa 
mai departe) dar perioada crește
rii și descreșterii presupusei sale 
raze este extrem de mare. Desi
gur, aceasta e o problemă de 
observație și lucrul este de la 
sine înțeles : fenomenele și pro
cesele cosmice, în virtutea carac-

montele chimice de pe Pămînț. 
Zeci de mii de stele au fost stu
diate astfel și concluzia a rămas 
aceeași : structura materiei este 
identică în tot universul cunos
cut de om. Și totuși, în laboratoa
re s-a constatat că fiecărui gen de 
particulă elementară îi corespun
de. în general, o altă particulă 
elementară, de aceeași masă (e- 
ventual de sarcină opusă), o anti
particulă. Se poate presupune, 
în concluzie, că undeva, extrem

(Agerpres;

bărilor nu s-a sfîrșit nici acum, 
în zilele noastre revine cu insis
tență întrebarea : Universul ră- 
mîne fix ca dimensiuni, sau se 
modifică o dată cu scurgerea 
timpului ? în această privință 
există, la ora actuală, două 'teorii. 
Prima — teoria stabilității — vă 

a spune prin însăși numele ei care 
™este concepția celor ce o susțin.

7/

de unde acum 
Cu două 

reapărut în aceeași 
giuleștenilor — ' de 

. ' și
teran în partida 

Eram curios să știu cum

cători se află în atenția dum
neavoastră 1

— Loturile A, Olimpic și de 
tineret vor avea acțiuni „cupla
te“, la aceleași date calendaris
tice, pentru a limita cît mai 
mult cu putință descompletarea 
loturilor formațiilor 4e club. 
Așadar, olimpicii se vor întîlni 
pe 21 septembrie, la București, 
pentru antrenamente și un joc- 
școală, care se va disputa pe 23 
septembrie în compania unei 
divizionare A din Bulgaria, în 
deschidere, la meciul dintre lo
tul A și echipa Admira Viena.

Eu și Victor Stănculescu, cu 
care am refăcut „cuplul giuleș- 
tean“, avem în vedere următo
rii fotbaliști : Suciu, Rămurea- 
nu, Gornea — portari ; Cheran, 
Pop, Olteanu (F.C. Argeș), 
Măndoiu, Bădin, Pojoni, Po- 
povici, Velea, Vlad, Grama, 
Broșovschi, Cojocaru (C.F.R. 
Cluj. — fundași ; Strîmbeanu, 
Sălceanu, Tănase, Angelescu, și 
Axente — mijlocași ; Grozeâ, 
Uifăleanu, Tufan, Obletnenco, 
Ion Constantin, Libardi, Cara- 
man, liallo, Gviirfi, Țarâlungă 
și Florin Dumitrescu — înain
tași.

— Este adevărat că intențio
nați să-l introduceți în Iot pe 
Emil Dumitriu ?

— Dacă Angelo Niculescu 
nu-1 va chema la „A“, atunci 
Cu siguranță el va îmbrăca tri
coul reprezentativei olimpice ; 
iar sarcina calificării noastre 
va fi, în acest caz, mult ușu
rată...

duminici în 
echipă de 
data .aceasta 
a fost cel mai btm de pe 
cu studenții clujeni. _ 
va juca la Ploiești și l-am rugat pe prietenul 
Gheghe Nicolaescu să-l urmărească. Gheghe 
(noi știm cît de exigent este cronicarul ..Spor
tului“) a fost încîntat de mînzul nostru : „Pe 
o căldură sufocantă, care-mi amintea de Gua- 
dalajara. „5“-ul tău a jucat magistral. Are ga
barit serios, stă bine pe picioare, știe să depo
sedeze corect și sigur, pasează excelent. Antre

norul Cristescu zice că, în echi
pă, poate juca la fel de bine pe 
vreo cinci posturi !“. Dacă nu 
l-ați văzut încă pe Badea, sti
mați cititori, mergeți duminică 
și urmăriți-1 în meciul cu copiii 
lui Nicu Tătaru. Nu veți regre
ta timpul pierdut, veți fi înbîn- 
tați ca și noi de jocul lui Ba
dea și, tot ca și noi. vă veți 
mira de ce antrenorii Rapidu
lui întîrzie încă să-l arunce pe 
Badea în arena cu lei. Indife
rent pe ce post... afară de por
tar.

Din o sută de nume adunate 
în aceste rînduri de tipar am 
ales cum spuneam unul. Data 
viitoare vom alege altul și apoi 
încă unul și încă altul și așa 
mai departe. Vom încerca să 

le demonstrăm, prezentînd aceste talente cărora 
trebuie să le deschidem larg porțile consacră
rii, că unele propuneri pe 
F.R.F. intenționează să le

JUVEN
TIȘTII

DUMITRU V1ȘAN

cînd și cînd. 
rind, ar pu- 

de la

Bucur, Balint, Băltan 
Farul (Ilfan, Geambașu 
la . U,T*A. (portarul JÎvan, 
breand, Liurcă, 
haria) ; încă •• 7 
și Moise, DodU.' „ , __ , ______
și V. Ionescu) ; și alți 7 la Steagul roșu (por
tarul Oană, Penone, U’rgiuc, Drâgoi, Anghel, 
Aclami și Sasu) • 6 la Dinamo. București (Răutu, 

•Enach’e. Batachiu, Mihalacne, Belea, Gungiu) ;
5 la Steaua (portarul Hagioglu. Iantovan, Ion, 
Mulțescu și Sumulanschi) ; 5 la Poli Iași (por
tarul Costa?. Hanceriuc, Griero.su, Sofian, Ca- 
ratașu) ; 4 la Rapid (Tal, Badea, Ene și Ioniță) ;
3 la Petrolul (portarul M. Popescu, Mierluț și 
Petruț) ; 2 la F.C. Argeș (portari Vintilă și 
Tudor) ; 2 la Bacău (V. Constantin și Pruteanu)...

Cer scuze cititorului grăbit și iubitor de fraze 
curgătoare pentru l-am „obligat-* să citească 
100 de nume la rind.. Dar vă asigur că mulți 
dintre acești no) so?âți- merită chiar mai' mult 
decît să Td publicăm o dată numele în ziar. 
Unii merită chiar un portret — ceea ce îmi 
propun să creionez mai des de acum înainte. 
Și încep chiar de azi, cu Badea.

II cunoașteți pe Badea ? Cu două campionate 
în urmă bam descoperit în formația de tineret I

și Harmath) ; 
și Ionescu) ;

Moț I, 
Va.ștag șiSchwartz, ’’ 

la Jiul (portarii 
Anghel, . Petrea,

lumină înconjurat de
Tenebre există nu 

maerocosmos ci și în 
mos. PARTICULELE ELEMEN
TARE -— iată al doilea subiect 
de cercetare pasionant și încă 
misterios. De ce avem atît de 
multe particule elementare ? De 
ce avem anume aceste particule 
și nu altele ? Cîte particule tre
buie să fie ? Sînt întrebări la 
care trebuie să răspundă o nouă 
teorie fizică, capabilă să exprime

tenebre“. 
numai în 
microcos-

care conducerea 
..................... ,--------- .. pună în discuția 
ședinței din 21 septembrie a Comitetului fe
deral sînt inspirate și necesare. 
de cîteva proiecte de măsuri 
termi,ve echipele să-și promoveze 
din pepiniera proprie (taxe de transferări, pre
mii pentru promovări), să ajute cluburile să 
cîștige mai mult (de la „Pronosport“, din tur
neele în străinătate), să determine formațiile de 
„B“ să trimită în „A“ cel puțin cîte un talent pe 
an (prin condiționarea transferurilor de această 
promovare și prin repartizarea unei cote mari 
din taxa de transferări la cluburile de „B“ cu 
cele mai multe promovări), etc., etc. Dar soarta 
acestor proiecte nu va depinde, din păcate, nu
mai de Comitetul federal, ci și de C.N.E.F.S. 
sau chiar de alte instituții. Or, acestea _ nu 
întotdeauna manifestă față' de fotbal solicitu
dinea necesară Doctorul Tomescu, de exem
plu, părintele prestigios al fotbaliștilor 
tri, ni se plîngeau _ deunăzi _ că, deși _ 
făcut multe ------ -■-j—i -t-x
fost amenajat 
ționar 
operați

MERIDIAN
Este vorba 

care să de- 
cadrele

DEBUT VICTORIOS ÎN MON? 
DIALELE DE VOLEI FEMININ
• Aseară în preliminariile cam

pionatului mondial de volei, echi
pa feminină a României a învins 
cu scorul de 3—0 (15—4, 15—13, 
15—9) echipa Cubei. Italia a dis
pus cu 3—0 de Belgia.

• în sala Floreasca a început 
ieri competiția internațională 
masculină de baschet „Cupa fede
rației“. în primul joc. echipa ora
șului Varșovia a întrecut cu 
93—76 (49—38) echipa Cubei. Echi
pa orașului Budapesta a învins cu 
69—67 (31—34) echipa României. 
Astăzi, de la ora 18, au loc 
ciurile : Cuba —- Budapesta și 
mânia — Varșovia.

® Federația de atletism a 
gariei a stabilit loturile ce 
face deplasarea la București în 
zilele de 16 și 19 septembrie pen
tru a participa la meciurile cu 
echipele Angliei și României (fe
minin) și Elveției, Italiei și Româ
niei (masculin).

Iată componența loturilor : mas
culin : ~ 
Farcaș, 
Fugedi 
(860 m) ; 
Simon,
Szereny (ÎVVUV m; ; muassin, 
Melykuti (110 m garduri) ; Kovesdi, 
Arva (400 m garduri) ; Farkaș, Fu
gedi, Batori, Mihalyfi (Ștafeta 
4X100 m) ; Batori, Fugedi, Zsinka, 
Rozsa (ștafeta 4X400 m) ; Kele- 
men,Tihany, Major (înălțime) ; 
Kalocsai, Margitics (lungime) ; 
Cziffra, Ivanov (triplusalt); Varju, 

h HoJub (greutate) ; Tegla, Fejer 
r (disc) ; Nemelh, Csik (sulița) ; 

Encsi, Zsivotzky ((ciocan) ; Schu- 
• lek. Kalmar (prăjină) ; Bakai,

ttaab (decatlon) ; feminin : Ba-
...... ......... ... «...x.wa«.« cl logh, Szabo (160 și 200 m) ; Sefer, 

viola teoria relativității a lui Ein- Pusztai (400 m) ; Kulcsar, Liger- 
stein, confirmată deocamdată dt Budcvari.
toate efectele fizice cunoscute. w garduri) ; Bartos. Szabo

— Așadar ați vorbit despre Papp (ștafeta 4x100 m) ; 
două domenii ale fizicii, în care®» Lazar, Sefer . .
,,11. i j 1 . 1.1 W?4>.4Oo m) ; Komka, Zink (înălți-vutorul are de rezolvat probleme rne) ; Fori.ek, Toth (lungime);
esențiale : astrofizica și particulele Bognar. Veres (greutate); Keli-

' “ Vidos. Ru-

i » Fostul campion mondial de 
box la cat. grea Cassius Clay a 
primit aprobarea de a-1 întilni la 

• 26 octombrie la Atlanta pe Jerry
Quarry, într-un meci amical pe 
distanta de 10 reprize. De aseme
nea, Clay a primit licența de a 

"Ine meciuri In statul Ntw

» In ziua a doua a turneului 
de calificare pentru campionatul 

• mondial masculin de volei (în
trecerile au loc la Sofia), echipa 
Albaniei a învins cu 3—o (15—7,

noș- 
s-au 
n-a 

sta- 
sau 

___T. _____ _________  ____ , au 
nevoie, se perindă de la un spital la altul. In 
schimb, zic eu, cheltuim nu știu cît și înființăm 
un muzeu al sportului... ca să ne lăudăm cu 
cîte medalii am cucerit. Și nici măcar pe acesta 
nu-1 așezăm mai în față, ci îl ducem tocmai la 
Stadionul „23 August“, sub tribuna oficială ! Să 
nu-1 poată vedea decît mamele care-și plimbă 
pruncii în căruț prin curtea stadionului cît ii 
ziulica de mare.Că așa se lucrează cîteodată prin 
strada Vasile Conta...

i că, deși 
promisiuni, nici pînă azi 

un dispensar sau un 
special în care să fie tratați 

fotbaliștii — care astăzi, cînd

G. MITROI

— Vă referiți, desigur, la pro
blema mult controversată a exis
tenței quark-ului, adică a cîtor- 
va particule elementare, care 
prin combinații între ele să dea 
naștere la celelalte. Cea mai evi
dentă probă a validității ipote
zei ar fi însăși obținerea quark-u
lui. Or, deocamdată, nu există 
această probă. S-ar putea apa
ră la energii extrem de mari, 
neobținute încă în laborator. Se 
caută, de asemenea, quark în

UNDE VEI GĂSI CUVÎNTUL..?"
ferului lor uriaș și complex, nu 
pot fi reproduse în nici un fel 
de laborator. Verificarea acestor 
două teorii și a faptelor experi
mentale legate de ele, este, poa
te, una dintre cele mai im
portante probleme ale fizicii. 
Stolele neutronice și quasarii, de 
la care observatoarele astronomi
ce au detectat semnale, vor aju
ta. probabil, la rezolvarea acestei 
dileme.

— După eîte știm, un alt semn 
de întrebare ridică structura uni
versului. Spectroscopia a stabilit 
că liniile de emisie din spec
trele luminii ce vine de la stele 
sînt asemenea celor date de ele-

de departe (sau, de ce nu ?! 
foarte aproape) pot exista anti- 
galaxii, alcătuite din antimaterie 
(deci antiparticule, antiprotoni, 
antineutroni etc) ?

—- Această posibilitate nu poa
te fi a priori exclusă. Dar 
antimateria nu poate exista decît 
departe de materie, sau separată 
prin bariere de aceasta. Mai stra
niu este faptul că observatoare
le astronomice nu pot deosebi 
galaxia de o eventuală antigala- 
xie, întrucît din punct de vedere 
optic sau al radioundelor, ele nu 

' se diferențiază. Deocamdată tiu 
putem decît să fim de acord cu 
Malraux : „trăim într-un miez de

complexitatea acestor fenomene. 
Este departe de a fi clarificată, 
de asemenea, natura factorilor fi
zici care determină proprietățile 
magnetice intrinseci ale particule
lor elementare.

— Se pare că lumea particu
lelor elementare presupune exis
tența unui ansamblu unic de re
lații. că proprietățile fiecărei par
ticule, depind de proprietățile 
altora. E posibil să stea la baza 
lumii materiale atît de multe 
particule elementare — peste 200 
— cîte s-au descoperit pînă 
acum ? Sau diversitatea lor su
gerează ideea că nu toate sînt 
elementare ?

razele cosmice, care au energii 
de ordinul sutelor și miilor de 
GeV. Poate că în extrem de costi. 
sitoarele acceleratoare care acum 
sînt în construcție (cu inele de 
acumulare și fascicule intersec
tate) va apare mult așteptatul 
personaj. Aceasta ar permite for
mularea unui principiu călăuzitor 
în construirea unei teorii siste
matizate a particulelor elemen
tare.

— Care este părerea dv. des
pre presupusul tahion ?

— Deocamdată cred că nu vă 
pot răspunde decît că asemenea 
particule cu viteza superioară 
vitezei luminii, nu cred că exis-

me-
Ro-

Fa?kaș Mihaiyfi (ion m) ; 
Fugedi (ZOO m) ; Rosza, 

(400 m) ; Zsinka, Fckcte 
; Mohacsi. Honti (1 500 m) ; 
Toth (5 000 ml;

' (10 ooo m) ;
Mecser, 

Milassin,

Zsilak 
<100 m 
Balogh, 
Pusztai, 
(ștafeta

elementare. Care ar fi al treilea ?(j& *lert' A,1îahazl <disc) : ™ das (suliță).— BIOFIZICA, adică fizica 
vieții. Chiar colectivul de cerce
tători din care fac parte a efec
tuat cîteva lucrări în scopul în-’ 
țelegerii organizării materiei vii, 
precum și a schimbului de sub-a susțin 
stanțe din membranele celulare.™ York. 
Unul din principiile pe care 
ne-am bazat este asemănarea or
ganismelor vii cu sistemele fero- 
electrice. Astfel, problemele pe Albaniei a,„Invi,ns ,.cu 3—0 (15—’’ 
care le studiază feroelectncitatea e®. Germaniei. In celelalte două par- 
își pot găsi un corespondent în^tide disputate s-au înregistrat 
biofizică. în general, rezonanța !«n!St<Lare!,<‘ rezulta(e : olanrta ~ 
magnetica are un mare viitor î’->țai5—8) ; 
studierea moleculelor, care repre- 
zintă formele de bază ale vieții.

ts - ,. . . i î. a • Rezultate mregDaca m-ați întreba in care din arul campionatului 
cele trei domenii enumerate : —- ------  •
astrofizica, particulele elementare,. r. • a grupa A (la Itotterdam) :sau biofizica — vor . apare mai țp nia—Olanda 65—48 '(31—28) 
curînd descoperiri de maximă r-— •- - 
importantă, mi-ar fi foarte greu ( ’*a ț‘~~;
- - j n i vi x - , a vacla—Austria 77—43sa răspund. Probabil că m toateW Bulgaria—Iugoslavia 

trei 1 prelungiri).

Finlanda 3—1 (15—8, 15—s, 11—15, 
; Gregia — Turcia 3—0 

(16—14. 15—6, 15—12).

» Rezultate înregistrate în ca- 
--A-......— Li european fe

minin de baschet care se desfă
șoară în prezent în Olanda : 
...................... : Poio- 
..... xx.B.aawc ...»—to —ao) ; Un
garia—Italia -75—44 (38—19) ; gru- 

” Ueeuwarden) ; Cehos’o- 
’ — (32—19) ;

94—87 (după

M. SUCIU
» Cunoscutul atlet etiopian Bi- 

. ^Klla Abebe, care este paralizat de
pe urma unui accident de auto- 

? I. A • A — mob>l. a acceptat în princiniu in-Tn continuarea anchetei noastre^vitația ziarului „Sport“ _ Belgrad 
științifice internaționale: OMUI.^Și a revistei „Svet“ de a se trata 
— UN MAGNET — o convor- I“SOslavia. Abebe urmează să 

e supus unui tratament cu ape hire cu prof. E. R. Andrew de@termlce în localitatea Gornja 
la Universitatea din Nottingham. Trepca.

I

Griero.su


Deschiderea sesiunii
Adunării Generale

„Ziua RomânieitU

Ia „Chimia'70"

INTERVIUL „SCÎNTEII TINERETULUI»

a 0. N. U. de la Moscova

R. P. Bulgaria
SOFIA 15 — Trimisul special 

Agerpres, Simion Morcovescu, 
transmite : Delegația Marii Adu
nări Naționale, condusă de Ște
fan Voitec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale, a sosit marți la Sofia în- 
tr-o vizită oficială, la invitația 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria. Oaspeții au 
fost întîmpinați de Ivan Mihai- 
lov, mebru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Peko Țakov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul comerțului interior, a- 
cademician Sava Ganovski, pre
ședintele Biroului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, Radenko Grigorov, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Mulțumind pentru cuvintele 
calde de bun sosit, tovarășul 
Ștefan Voitec a relevat că vizita 
delegației are loc la numai cîte
va zile după întîlnirea dintre 
delegațiile de partid și guverna
mentale conduse de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, care a constituit o ma
nifestare vibrantă a sentimentelor 
de prietenie pe care le nutresc 
reciproc cele două popoare și a 
contribuit la întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare 
România și Bulgaria.

In cursul după-amiezii 
gația a avut la Adunarea
Iară convorbiri cu președintele și 
membrii Biroului Adunării Popu
lare, secretarul Prezidiului Adu
nării Populare și președinți ai 
unor comisii permanente. In ca
drul unui schimb fructuos de pă
reri parlamentarii s-au informat 
reciproo asupra activității foru
rilor supreme ale celor două țări.

NEW YORK 15 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Marți
după-amiază, la Palatul Nați
unilor Unite din New York, s-au 
deschis lucrările celei de-a 25-a 
sesiuni a Adunării generale a 
O.N.U. Ședința inaugurală a fost 
deschisă de președinta sesiunii 
precedente, Ang.e Brooks (Li
beria).

După numirea comisiei de ve
rificare a deplinelor puteri, parti- 
cipanții la lucrările sesiunii au 
ales ca președinte al actualei se
siuni pe reprezentantul perma
nent al Norvegiei la Națiunile U- 
nite, Edvard Kambro. S-a trecut 
apoi la desemnarea președinților 
celor 7 comitete principale ale 
Adunării generale. In calitate de 
președintă a Comitetului nr. 3 
pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale a fost aleasă 
Maria Groza, vicepreședintă a 
Marii Adunări Naționale, mem
bră în delegația română.

Observatorii politici și diplo
matici de la O.N.U., apreciază că 
actuala sesiune, care va prilejui 
aniversarea unui sfert de veac de 
la crearea Organizației Națiunilor

Unite, se va înscrie ca un mo
ment de seamă în istoria organi
zației. între 14 și 24 octombrie, 
va avea loc o sesiune jubiliară în 
prezența a numeroși șefi de state 
și guverne.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
propuse a fi înscrise 108 puncte. 
Pe primul plan se situează pro
blemele dezarmării, dezvoltării și 
decolonizării, promovării unor 
relații prietenești și de cooperare 
între state prin respectarea nor
melor justiției, legalității și eticii 
internaționale. O importantă 
problemă ce revine din nou în a- 
tenția statelor membre, privește 
necesitatea urgentă a realizării 
universalității organizației, condi
ție esențială pentru întărirea ei, 
pentru mărirea eficacității sale 
în dezbaterea și soluționarea ma
rilor probleme care confruntă as
tăzi comunitatea internațională a 
națiunilor.

Timpul rezervat elucidării pro
blemelor de organizare și proce
durale ale sesiunii a -fost consi
derabil scurtat anul acesta, astfel 
îneît dezbaterea generală va în
cepe joi.

Întîlnire

dintre

dele- 
Popu-

Raportul anual

al lui U Thant
• LA NAȚIUNILE UNITE 

a fost dat publicității rapor
tul apual al secretarului ge
neral al O.N.U.

U Thant subliniază că, a- 
nalizînd evoluția evenimen
telor internaționale din ulti
mul timp, poate exprima „un 
optimism precaut“ care se 
întemeiază pe realizarea 
cordului pentru încetarea fo
cului în Orientul Apropiat, 
încetarea războiului civil 
din Nigeria, încheierea tra
tatului sovieto—vest-german. 
Totodată — arată secretarul 
general — este luată în con
siderație convocarea unei 
conferințe general europene 
pentru securitate“.

a-

ORIENTUL APROPIAT
• Noile condì fii ale F.P.E.P. • Situație

încordată in Iordania

AMMAN 15 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Frontului 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei (F.P.E.P.) a precizat 
marți la Amman, în cursul unei 
conferințe de presă, condițiile — 
sensibil modifioate — puse pen
tru eliberarea celor 54 de pasa
geri reținuți ca ostatici. Acestea 
includ pe lîngă eliberarea pa
lestinienilor deținuți în Elveția, 
R.F.G. și Anglia și publicarea 
unei declarații de principiu prin 
care Israelul să se oblige să-i 
elibereze pe cei doi cetățeni al
gerieni reținuți luna trecută la 
Tel Aviv, pe un tînăr elvețian 
aflat în închisoarea din Haifa 
sub acuzația de a fi colabo
rat cu F.P.E.P., precum și pe cei 
10 soldați libanezi făcuți prizo
nieri în luna ianuarie de unități 
israeliene în timpul unei in
cursiuni pe teritoriul Libanului.

AMMAN 15 (Agerpres). — 
Lupte violente au reizbucnit 
marți în localitatea Zarka, si
tuată în apropiere de Amman, 
între unități ale armatei ior- 
daniene și comandourile pa
lestiniene, anunță agențiile de 
presă. Au fost semnalate lupte 
și în nordul Iordaniei, orașul 
Irbid fiind — potrivit agenției 
France Presse —• în mîinile 
partizanilor palestinieni.

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Reprezentanții perma
nenti ai Franței, Marii Britanii, 
U.R.S.S. și S.U.A. la O.N.U. s-au 
întrunit ieri la sediul delegației 
britanice pentru a continua dis
cutarea 
Apropiat, 
mează să 
brie a.c.

problemei Orientului 
O nouă întîlnire ur- 
aibă loc la 30 septem-

Ecobescu-U Thant
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant. Cu acest prilej, 
a avut loc un schimb de păreri 
în legătură cu problemele celei 
de-a XXV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

MOSCOVA 15. — Cores
pondentul Agerpres, Lau- 
rențiu Duță, transmite : La 
Expoziția internațională 
„Chimia ’70“ de la Moscova 
a avut loc marți Ziua Ro
mâniei. Cu acest prilej, la 
Clubul presei din Parcul 
Sokolniki a fost organizată 
o întîlnire a reprezentanți- 

Tor centralelor industriale 
din țara noastră care expun 
produsele lor și reprezen
tanții presei centrale și ai 
radiodifuziunii sovietice, 
consacrată realizărilor chi
miei românești. Ziariștii so
vietici au fost informați tot
odată de că,tre directorul 
general al expoziției „Chi
mia ’70“, A. K. Pavlenko, 
că un număr de 60 dintre 
întreprinderile românești 
prezente la actuala ediție au 
fost distinse cu „Diploma de 
onoare“ a camerei de co
merț a U.R.S.S.

A fost vizitat apoi pavi
lionul românesc.

Cu același prilej, minis
trul industriei chimice al 
țării noastre, Alexandru 
Boabă, a luat cuvîntul la 
posturile de radio sovietice.★

Cu prilejul Zilei României, 
direcția pavilionului român 
la Expoziția „Chimia ’70“, a 
oferit un cocteil.

Au participat L. A. Kostan- 
dov, ministrul industriei chi
mice al U.R.S.S., conducători 
ai unor ministere și instituții 
centrale
fanți ai unor firme și organi
zații străine participante la 
expoziție, ziariști.

sovietice, reprezen-

La Bonn, Rhinul pare îmblînzit, lipsit de 
personalitate, împrumutînd ceva din echi
librul urbei, din ritmurile ei egale, uni
forme. II privisem din paralelipipedul cu 
ferestre largi, ca niște ecrane panoramice 
a! Bundestagului. De la ultimul etaj al clă
dirii, Bonnul se înfățișase miniatural : clă
dirile se transformaseră în cuburile unei 
machete, copacii deveniseră o pată verzuie 
pe un tablou greu descifrabil și numai 
Rhinul mi se părea nepăsător în fața tim
pului, ca un înțelept împovărat de ani.

Din biroul domnului Gunter Verheugen, 
membru al conducerii centrale a Partidu
lui Liber-Democrat și colaborator apropiat 
al ministrului de interne, am contemplat 
încă o dată panorama fluviului care, fără 
grabă, se strecura pe sub podul din apro
piere, conceput ca o imensă harpă de 
metal și beton.

Tînărul subțirel care ne primise și care, 
în timp ce vorbea, își plimba privirea pe 
coperfile unui dosar, este unul din expo- 
nenții’ de frunte ai „Tinerilor democrafi“, 
organizația de tineret a P.L.D. Printre func
țiile sale se numără și cea de președinte al 
„Tinerilor democrați" din landul Rhenania 
de nord-Westfalia. Blocnotesul reporteru
lui îl privește cu înțelegerea colegului de 
breaslă. Cu puțină vreme în urmă dl. Ver
heugen fusese redactor-șef al revistei pe 
care organizația sa o editează.

Intrăm direct în subiect.
— Ne aflăm într-unul din ministerele 

conduse de liberali și dorim să cunoaștem 
rolul P.L.D. în coaliția cu social-demo- 
crații...

— Rolul în guvern al P.L.D. este esențial, 
mai mare decît cel al deputaților săi în 
Bundestag. Coaliția cu P.S.D. este prima 
din istoria partidului nostru...

— Cum a devenit posibilă ?
— Deoarece P.L.D. a depășit caracterul 

său clasic devenind un partid radical libe
ral, care militează pentru reforme și pro
gresul necesar. în plus,în prezent, U.C.D. 
și U.C.S. sînt mai mult decît conservatoare. 
După părerea mea, actuala politică a 
Bonnului, inclusiv întîlnirile de la Erfurt 
și Kassel și tratatul cu U.R.S.S., nu ar fi 
fost posibilă fără P.L.D.

— Ce caracterizează evoluția din parti
dul dv. ?

_ — Importanța crescîndă a elementelor 
tinere. Ultimele luni au îngăduit o clarifi-

care a pozițiilor, soldată cu izolarea pro
motorilor unei orientări de dreapta. Bătă
lia nu s-a încheiat pentru că adversarii ac
tualului curs n-au renunțat la proiectele 
lor. (Dl. Verheugen — într-o paranteză 
mai amplă — sublinia faptul că dreapta 
a eșuat în tentativa de a impune P.L.D. o 
poziție obstrucționistă. O informație pu
blicată de ziare după interviul ce ni l-a 
acordat, relata că fruntașul liberal s-a 
pronunțat pentru „măsurile cele mai dras
tice" împotriva grupului Zoglmann, iniția
torul „Acțiunii național-liberale", care în
cearcă să anuleze actuala orientare a 
partidului).

— S-a scris despre liberali că ar fi mai

GÜNTER
VERHEUGEN

DESPRE
„TINERII

DEMOCRAT!"
îndrăzneți și mai realiști în materie de 
politică externă, dar că în politica in
ternă ar manifesta reținere...

— Problema raportului dintre politica 
externă și cea internă ne preocupă. Avem 
o atitudine pozitivă față de o serie de re
forme preconizate, însă pe planul pro
blemelor sociale P.L.D. a arătat o excesivă 
reținere. în 1971 se intenționează orga
nizarea unui congres special al P.L.D. 
consacrat problemelor sociale. Am convin
gerea că elementele tinere vor reuși să 
se impună la acest congres...

La acest capitol, dl. Verheugen eviden-

nostru constată :

țiază funcția înnoitoare a „Tinerilor demo
crați". Reținem sintetic afirmația că „orga
nizația de tineret se află mai la stînga de
cît partidul".

Interlocutorul
— Tinerii își propun să împingă înainte

P.L.D., ceea ce generează uneori tensiuni. 
Acolo unde în cadrul P.L.D. s-a produs o 
înnoire și noile generații au un cuvînt 
mai important de spus, influența în rîndul 
tineretului este mai mare. La ultimele ale
geri de land, cele mai bune rezultate le-am 
obținut la Köln, unde în fruntea organiza
ției locale a P.L.D. se găsesc tineri. Este 
interesant și un alt amănunt. In Rhenania 
de nord-Westfalia P.L.D. a obținut 5,3 la 
sută din voturi. Dar grupa de alegători în
tre 18—25 ani a dat în proporție de 8 la 
șută voturile sale liberalilor.

Despre acțiunea tineretului liberal, dl. 
Verheugen relevă mai ales caracterul ei 
extraparlamentar și spiritul lucid, construc
tiv în care sînt abordate problemele cu 
care R.F. a Germaniei este în prezent con
fruntată.

— Din păcate tinerii liberali sînt divi
zați, printre ei se manifestă tendințe di
verse, ceea ce reduce influența lor. îri 
fond, observă fruntașul liberal, dacă vrei 
să procedezi la prefaceri în viața socie
tății nu este destul să modifici imaginea 
unui partid...

— 1973 nu este departe. Confruntarea 
electorală din acel an va fi decisivă pen
tru liberali...

— Sîntem optimiști. Unii ne proorocesc 
dispariția din Bundestag. Se înșeală. Sînt 
convins că în 1973 partidul nu va dispare 
din Bundestag...

Arhintindu-i de relațiile dintre „Tinerii 
democrafi“ și U.T.C. din România interlo
cutorul nostru își exprimă satisfacția față 
de legăturile stabilite între cele două or
ganizații, afirmînd că asemenea contacte 
sînt utile cunoașterii reciproce și implicit 
apropierii.

După ce aflăm preocupările actuale 
ministrului liberal al afacerilor interrre, 
încheiem interviul discutînd despre... Rhin. 
Fluviul învăluit de legende, în oglinda că
ruia se- privesc secole de istorie, nu este 
scutit de drama modernă a poluării. Dar, 
firește, scurgerea-i demnă, molcomă, nu 
trăda nimic din avatarurile sale.

EUGENIU OBREA
Bonn, septembrie 1970

$

Grevă la „General

facilitează 
convocarea 

securi tă-

JAPONIA. „Expo-70“ de la Osaka și-a închis recent porțile

DETURNARE EȘUATĂ

• PENTRU PRIMA OARA 
de la intrarea în vigoare, 
sîmbăta trecută, a măsurilor 
speciale pentru asigurarea 
securității transporturilor ae
riene civile americane, o în
cercare de răpire a unui 
avion „Trans World Airlines“ 
a eșuat marți dimineața. Pi
lotul avionului, care deco-

lase cu 17 pasageri la bord, 
de Ia Los Angeles a infor
mat turnul de control al ae
roportului San Francisco că 
unul din pasageri a obligat 
echipajul „să plece mai de
parte“. Aparatul a aterizat 
totuși la ora 6,06 (ora locală) 
pe aeroportul San Francisco,

• GREVA DOCHERILOR 
din portul Rotterdam, a luat 
sfîrșit marți, cînd majorita
tea celor 16 000 de muncitori 
s-au înapoiat la lucru. Hotă
rîrea de reluare a lucrului a 
fost aprobată luni seara de 
sindicate ea urmare a accep
tării de către patronat a ma
jorității revendicărilor gre
viștilor.

• IN LOCALITATEA turisti
că italiană Tivoli s-a desfășurat 
sesiunea de toamnă a Consiliu
lui Ministerial al Uniunii Euro
pei Occidentale (organism care 
grupează țările membre ale Pie
ței comune și Marea Britanie). 
Delegațiile celor șapte țări s-au 
referit pe larg la o seric de pro
bleme privind relațiile Est-Vest, 
situația din Orientul Apropiat 
și stadiul actual al negocierilor 
de aderare a Angliei la Piața 
comună.

Problemele europene au ocu
pat o mare parte a dezbaterilor. 
Majoritatea vorbitorilor au con
statat existența unor elemente 
încurajatoare care 
acțiunile pentru 
unei conferințe asupra 
ții europene.

• DE DOUA ZILE, 
Etna și-a intensificat 
tea. Din craterul 
vulcanului este 
mare înălțime materie 
descentă. Puternice 
fost înregistrate și ! 
de nord-est.

• ÎN STATUL 
Sierra Leone a fost 
starea excepțională, 
de la Freetown, a declarat pri
mul ministru Siaka Stevens în- 
tr-o cuvîntare radiodifuzată, de
ține informații potrivit cărora 
„un grup de persoane, care tind 
să preia controlul asupra țării, 
desfășoară o activitate contrară 
menținerii unui climat sănătos“.

vulcanul 
activita- 

secundar al 
aruncată la 

incan- 
explozii au 
în craterul

AFRICAN 
decretată 
Guvernul

s E
Premierul Stevens a cerut con
cetățenilor săi să păstreze ordi
nea și a avertizat că guvernul 
va adopta măsuri din cele mai 
energice împotriva persoanelor 
care prin activitatea lor vor pro
voca dezordine în Sierra Leone. 
După opinia unor observatori, 
măsurile anunțate la Freetown 
au o strînsă legătură cu cere
rile de demisie prezentate de 
ministrul finanțelor, Moham
med Fama, și ministrul pentru 
problemele dezvoltării, Bash- 
Taqi.

• LI SIEN-NIEN, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
a purtat convorbiri cu Nguyen 
Con, membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D. Viet
nam, care conduce o delegație 
economică a R.D. Vietnam.

Motors"
Mișcarea grevistă din 

S.U.A. a luat amploare 
prin încetarea lucrului, 
înccpînd de la miezul 
nopții de luni spre marți, 
a peste 340 000 de lucră
tori de la cea mai mare 
societate constructoare 
de automobile, „General 
Motors“.

Fantezie arhitectonică

AVEMDA MEXIUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM •

Mexicul — Estados Unidos 
Mexicanos — este o țară cu 
50 de milioane de locuitori și 
cu o întindere ce-i conferă lo
cul nouă pe mapamond. Dar 
după ce e. mai întîi, pentru 
oricine, un cuvînt magic. Deo- 
bicei, orice călătorie pe tărî- 
muri străine îți stimulează fan
tezia. Cu Mexicul se petrece 
ceva ciudat. Te aștepți la așa 
de mult, știi atît de puține Iu-

cruri, se lasă atît de greu des
coperit... Această doză de mis
ter dă farmec și culoare călăto
riei, imprevizibilul te incită la 
investigație. Ajungi pentru pri
ma oară la Paris, parcurgi Ma
rile bulevarde, întîrzii în Piața 
Bastiliei, în grădina Luxemburg 
și exclami : parc-am mai fost 
pe-aici !". Calci pămîntul Me
xicului și totul ți se pare necu
noscut. Nici o identitate, nici un 
corespondent. Natura, oamenii, 
viața însăși în miile ei de ipos
taze. Nu e curios oare și faptul 
că părăsești pămîntul bătrînu- 
lui continent în fapt de seară, 
traversezi oceanul mergînd în 
sensul Apusului, cu o viteză de 
o mie de km pe oră și mergi 
și mergi spre Mexic și Mexicul 
nu mai apare și soarele parcă 
stă pe loc și amurgul stă pe 
loc, ceasuri în șir, douăsprezece 
ceasuri în șir, — iar tu, călă
tor cu un bolid cu viteze su
personice te trezești ...alergînd 
după soare. Și soarele Mexicu
lui nu se lasă prins... Pînă la 
urmă totul are un sfîrșit... Ești 
față-n față cu țara de basme, 
care ți-a chinuit atît de mult 
curiozitatea.

Memoria și inima sînt inca
pabile să înregistreze, vizual și 
afectiv, totul. De aceea oricînd 
retrospectiva îl pune pe repor
ter în dificultate. Pentru că 
natura Mexicului, este unică. 
Cît cuprinzi cu ochii numai 
munți, roșeați sau cenușii, pus
tiuri pietroase. Vegetația, aici 
e săracă, pipernicită, aici, bo
gată, luxuriantă. Pampas do
mină spinarea colinelor iar su
tele de varietăți de cactuși, u- 
nele de forme într-atîta de ’ciu
date, colorează, dau varietate 
reliefului st*rp și obositor. Prin

văi adinei, printre stînci și 
palmieri, la distanțe mari, așe
zări omenești se oferă curiozi
tății noastre cu întregul lor ar
senal de inedit. Un peisaj halu
cinant, arid, dar care cu cîteva 
picături de ploaie se schimbă, 
ca prin minune, capătă viață, 
deșertul se acoperă de un ver
de fraged și de flori în cele 
mai strălucitoare culori. Inchi- 
puiți-vă niște case care aduc 
mai mult a colibe, pe lîngă care 
aleargă copil mulți și despuiați. 
Alăturați acestei imagini 
un om îmbrăcat în alb și as
cuns sub un sombrero, cu un 
singur măgăruș sau un bou, 
trage un plug de lemn de cea 
mai rudimentară construcție. Om 
și animal se chinuie să spargă 
crusta pămîntului spre a-i 
smulge pîinea. Privită din a- 
cest unghi, viața cere un preț 
mare. Senzația de efort îndoit 
și răsplată amară, n-o alungă 
nici vegetația luxuriantă, nici 
hainele din pînze viu colorate 
atîrnate pe sfori întinse 
palmieri sau lămii, nici 
platformele de beton și 
de la marginea satelor, 
strălucesc in soare limuzine de 
proveniență americană și trac
toare puternice și suple, ori 
stațiile de benzină, curate ca 
holurile unor farmacii ! Contras
tele, mai mult ca oriunde, aici 
sînt flagrant de izbitoare, în 
viața oamenilor ca și în peisa
jul naturii

Exotismul se păstrează, u- 
neori teribil, alteori dramatic, 
și în lumea trepidantă și zgo
motoasă, lume a orașelor mexi-

între 
chiar 

sticlă,
ùnde

cane. Ciudad de Mexico — 8 
milioane — Guadalajara, Vera- 
cruz, Acapulco, Toluca, Leon... 
jocuri de culori, metropole a 
contrastelor, zgîrie-nori din be
ton, sticlă și aluminiu, străluci
toare și impresionante, fluvii 
de mașini care se scurg fără 
sfîrșit, dîndu-ți iluzia că alear
gă înseși marile artere, aveni- 
dele, micii văcsuitori tuciurii, 
cu lădița atîrnată de gît im- 
plorîndu-te să-ți faci ghetele 
chiar dacă ești în sandale de 
plajă, semenii lor, acei vocea- 
dores — gălăgioșii vînzători de 
ziare strigîndu-le titlurile și 
articolele senzaționale pină la 
răgușeală, omnibusurile pline 
cu lumea săracă și tăcută, ho
telurile cu holuri înghețate cînd 
afară sînt 40 de grade, cu pis
cină și baruri Ia primele și ul
timele etaje — al treizecilea, al 
patruzecilea... — ca și cartierele 
mărginașe, pernicioase, cu acele 
favellas, case confecționate din 
tablă și carton, cu celebrele 
mercados — niște piețe cu pro
duse de o varietate și colorit, 
incredibile, —iată o lume care 
adună, Ia un loc toate parado
xurile pămîntuluî. ...Treci de la 
magazinele-atelier speciale pen
tru sombrero șt cele ale artiza
nilor celebri, la formațiile de 
los mariachis, — mexicani cu 
mustăcioară, îmbrăcați în cos
tume viu colorate, lipite de 
piele, cu zeci și sute de fire
turi și nasturi argintii și aurii 
— adunate în piețe unde aș- 
teâptă, cu noroc sau degeaba, 
să fie angajate pe o oră, o zi 
sau mai mult. Plictisiți de aș
teptare, cîntă pentru cei ce se 
petrec pe-acolo. Ne-am îneîntat 
nu o dată și noi ochii și auzul.

Talentul de a cînta și armoni
za al mexicanului e ca un dar 
al naturii. Unde sînt doi mucha- 
cos se naște o orchestră.

Sigur, memoria reporterului 
descoperă o mie și unul de lu
cruri neobișnuite care l-au 
vrăjit și se îmbie a fi pomenite. 
Bucătăria mexicană, cu celebra 
tortillas, o plăcintă din porumb, 
care ține loc de farfurie, pîine, 
cuțit, furculiță prin simplul 
fapt că în ea se 
cîrnați de capră, 
carne de oaie sau vită 
care 
roșii, ceapă, ardei iute, brînză... 
îți rezervă și ea surprize și 
senzații tari. Și de la o masă 
cu mîncăruri alese neobișnuite, 
nu poate lipsi nici o băutură 
specifică, neobișnuită : tequilla ! 
O corrida de torros, de tradi
ție spaniolă dar cu numeroase 
figuri originale — aficionados — 
o gală de lupte de cocoși care 
durează 5 ore văzută în Piaza 
de Gallos, sau acele „jocuri" de

simplul 
împăturesc 

bucăți de 
peste 

se pun din abundență

charro — alergări de cai și 
tauri și prinderea lor cu la- 
souri (lațuri lungi pe care niș
te băieți chipeși le învîrt 
zbirniind deasupra capului și 
le aruncă să prindă picioarele 
dinapoi ale animalului răstur- 
nîndu-1 cînd acesta gonește pe 
nisip) — sînt alte puncte de 
irezistibilă atracție, care fur
nizează spectacole inedite, elec
trizante, ce-ți trezesc veritabile 
clipe de vrajă.

Aceasta e o lume, dar o lume 
care-ți ia ochii.

Am vizitat Ia Guadalajara o 
uzină metalurgică, o fabrică de 
încălțăminte, alta de bere, un 
cartier muncitoresc, insalubru 
Rio Verde — rîul verde — unde 
am descoperit o altă lume : lu
mea obișnuită, lumea oameni
lor care muncesc. Dialogul în
treținut, cu acești oameni, mi-a 
reliefat o realitate concretă. La 
locul de muncă n-am putut 
vorbi decît 
lor, pentru

n-am
cu supraveghetorii 
că banda rulantă

Aspect din capitala mexicană (Fotografiile autorului)

cere o încordare, un efort și o 
atenție desăvîrșită, și salariatul, 
n-are voie să... piardă vremea : 
casa tip, pe care în cazul cel 
mai fericit și-o construiește cu 
împrumut de stat, necesită bani, 
dobînzile cresc, salariul este de
rizoriu, copiii-s mulți — în Me
xic (cam 8 de fiecare familie). 
In Rio Verde, am putut întilni 
un muncitor care și-a adăpos
tit familia între niște pereți 
roșii neterminați, fără acoperiș. 
Patul este lutul, masa o scîhdură 
sau rogojină, mîncarea — ba
nana...

Față de aceste realități sta
tul mexican face eforturi vi
zibile de redresare economică 
și emancipare socială, menite să 
asigure condiții de muncă și 
viață mai bune și pentru pă
turile pauperizate, dezvoltă re
țeaua de școli și așezăminte 
sociale și culturale. Semnele 
progresului social le întîlnești 
pretutindeni in țara aztecilor.

Pe acest panoramic mexican, 
16 septembrie, ziua indepen
denței, este sărbătorită cu fas
tul tradițional. Mulțimile se a- 
dună în marile piețe, colorate 
și fremătînde prin strălucirea 
costumelor și a pălăriilor purtate 
de femei ca și de bărbați, prin 
jocurile de artificii și exploziile 
petardelor, cînd mexicanii se îm
brățișează strigîndu-și unul al
tuia „Viva Mexico“ !.

Iată doar crîmpeie dintr-o 
prefață a unor însemnări des- 
prd Mexic. Poate insuficient 
pentru a-ți explica semnifica
ția acelui bienvenidos cu care 
te întîmpină mexicanul Ia ho
tarul țării sau în pragul casei 
și a acelui „amigos“ cu care se 
desparte, privindu-te cu re
grete...

VASILE CĂBULEA

/**
Hotărîrea de declanșare a 

grevei a fost luată luni după- 
amiază de Sindicatul munci
torilor din industria de auto
mobile, după întreruperea tra
tativelor purtate de peste trei 
luni cu administrația compa
niei pentru reînnoirea contrac
tului colectiv de muncă ce a 
expirat.

Mișcarea revendicativă s-a 
extins și în transporturile fe
roviare, deși judecătorul fede
ral al districtului Columbia, 
Howard Corcoran, a interzis 
luni sindicatelor să declare 
grevă pînă la încheierea au
dierilor, la 23 septembrie a.c., 
în urma acțiunii intentate de 
conducerea societăților pentru 
a împiedica încetarea lucrului. 
Legalitatea acestei decizii ju
decătorești este contestată pe 
temeiul că sindicatele hotărî- 
seră luni să limiteze greva la 
principalele trei societăți fe
roviare, recurgînd la greve 
perlate, ceea ce nu ar fi scos 
din funcțiune întregul sistem 
de transporturi și ar fi evitat 
o intervenție a președintelui 
S.U.A. care ar putea impune o 
amînare de 90 de zile a decla
rării grevei.

• MINISTRUL COMER- 
EXTERIOR al Repu

blica Socialiste România, 
Cornel Burtică, care face o 
vizită m Iugoslavia Ia invi
tația secretarului federal iu
goslav pentru comerț exte
rior, Mohamed Hadjici, a 
avut convorbiri cu omologul 
său în legătură cu dezvolta
rea _ colaborării 
romàno-iugoslave.

In cursul zilei 
ministrul român 
Vanicek Vîteslav, 
secretarului federal 
comerț exterior al Iugosla
viei, și de ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, Vasile 
Șandru, a vizitat marele 
complex industrial „Rade 
Koncear" din Zagreb.
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