
s

dimineața, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comu-

Joi , 
Nicolae 
general 
nist Român, s-a întîlnit într-o 
consfătuire de lucru, la se
diul C.C. al P.C.R., cu specia
liști din domeniul tehnicii de 
calcul și prelucrării automate 
a datelor, oameni de știință, 
cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, directori și 
ingineri șefi din mari între
prinderi.

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdeț, Manea Mănescu, pre
cum și conducători ai unor 
ministere economice și institu
ții centrale.

Cu acest prilej au fost anali
zate stadiul și aspectele prin
cipale ale aplicării tehnicii e- 
lectronice de calcul în activi
tatea de conducere ș; planifi
care a economiei, precum și 
în gestiunea întreprinderilor.

In cadrul discuțiilor s-a e- 
xaminat modul de înfăptuire 
a programului de înzestrare a 
economiei naționale cu echi
pamente de calcul, pentru pe
rioada anilor 1967—1970. Au 
fost subliniate realizările ob
ținute în crearea premiselor 
necesare introducerii informa
ticii în economie. S-a înfățișat 
experiența acumulată pînă a- 
cum în utilizarea calculatoa
relor electronice în gestiunea 
epnomică. în conducerea și 
-dirijarea unor procese tehno
logice, rezultatele dobîndite 
pe această cale în funcționa
rea intensivă a utilajelor, creș
terea productivității, calității 
produselor, eficienței econo
mice a producției. Totodată 
au fost scoase în evidență u- 
nele probleme care se cer a fi 
soluționate în vederea folosi
rii pe scară mai largă a cal
culatoarelor electronice.

Vorbitorii au făcut nume
roase propuneri pentru îmbu
nătățirea dotării cu tehnică 
modernă de calcul, organiza
rea mai bună a muncii, acce
lerarea lucrărilor de simplifi-

Județul Brașov a îndeplinit 
prevederile planului cincinal

• Telegrama adresata C.C. al P.C.R.,
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Ceaușescu, 
de partid 
oamenilor 
maghiari,

într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, to
varășului Nicolae 
Comitetul județean 
Brașov, în numele 
muncii — români, 
germani — raportează înde
plinirea în ziua de 17 septem
brie a prevederilor planului 
cincinal la producția globală 
industrială în județul nostru, 
în telegramă se arată că astfel 
sînt create condiții prielnice 
realizării, pînă la sfîrșitul a-

Ancheta

(Continuare în pag. a 111-a)

MAGNET ?
Un mic accident, inerent în pro gramul de „învățătură al celor mai mici școlari care
populează grădinițele. (Instanța neu de la grădinița nr. 8, strada Taras Sevcenko nr. 56, sectorul 

2 — București) Foto : V. RANGA
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internaționala

Convorbire 
cu prof. univ.

E. R. ANDREW, 
de la Universitatea din Nottin

gham, Anglia
— Rezonanța magnetică este 

o metodă indispensabilă de stu
diu nu numai in fizică ci și în 
chimie, farmacie, medicină, 
mineralogie etc. Investigarea 
structurii moleculelor comple
xe, a lichidelor, cristalelor și 
polimerilor, studiul reacțiilor 
chimice sau a radicalilor liberi 
— iată lista incompletă a pro
blemelor care se rezolvă în pre
zent prin această metodă. Prin
tre altele, ea și-a adus și își 
va aduce aportul la înțelegerea 
mai adîncă a proceselor biolo
gice și la descifrarea mecanis
melor biologice. Care sînt pers
pectivele de viitor ale biofi
zicii ?

— In prezent, fizicienii se ir>- 
teresează în măsură crescîndă 
de biologie, ’ar biologii, pre
cum și medicii, îți însușesc 
metodele 
cii pentru 
lor vii. 
este necesară.
erele specifice ale biologiei oot 
fi privite și prelucrate cu ajuto
rul metodelor fizicii. Chiar în

și concepțiile fizi- 
cercetarea sisteme- 
Această colaborare 

întrucît prbble-

M. SUCIU

(Continuare în pag. a 111-a) 

care și raționalizare a eviden
țelor, extinderea aplicațiilor 
matematicii ș; ciberneticii, a 
prelucrării automate a date
lor. O atenție deosebită a fost 
acordată elaborării de progra
me de calcul, utilizării la în
treaga capacitate a calcula
toarelor existente, rezolvarea 
în mai bune condiții a proble
melor activității economice.

Un Ioc important în discuții 
l-a ocupat problema pregăti
rii cadrelor pentru informati
că — analiști, programatori, 
operatori — făcîndu-se unele 
propuneri privind căile și mă
surile de asigurare a necesa
rului de specialiști. S-a relevat • 
însemnătatea și necesitatea 
intensificării eforturilor pen
tru asimilarea și dezvolta
rea fabricației în țara noastră 
a calculatoarelor electronice 
și altor echipamente moderne 
de calcul.

Participanții au exprimat 
hotărîrea lor de a depune toa
te eforturile pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea al partidului 
în scopul perfecționării siste
mului informațional economic, 

Luînd cuvîntul în concluzie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele obținute 
pe linia introducerii și aplică
rii tehnicii electronice de cal
cul în economia noastră na
țională și a indicat orientările 
de bază pentru îmbunătățirea 
și dezvoltarea activității în 
acest domeniu, corespunzător 
cerințelor actuale și de pers
pectivă. Secretarul general 
al partidului a subliniat 
necesitatea elaborării și pro
movării unei concepții unitara 
în realizarea sistemului națio
nal de informatică și condu
cere care să asigure legătura 
organică între informatică și 
decizie la toate nivelele acti-, 
vității economice. Totodată, a 
recomandat ca în etapa ime
diat următoare să se asigure 
dezvoltarea unui număr de 

nului, a unei producții supli
mentare în valoare de 5,7 mi
liarde lei.

Succesele dobîndite confir
mă încă o dată justețea și e- 
ficacitatea măsurilor inițiate 
de conducerea partidului și 
traduse în viață cu însuflețire 
de către întreaga noastră 
clasă muncitoare, privind per
fecționarea conducerii eco
nomiei, organizarea pe baze

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CEASUL LUCID
AL BILANȚULUI

Există un CEAS AL SOCO
TELILOR. Un moment de con
fruntare a mea, așa cum sînt, cu 
mine, așa cum aș fi vrut' să fiu. 
Un moment de bilanț obiectiv, 
în care tragem linie și adunăm 
laolaltă tot ce-am reușit să rea
lizăm de-a lungul unor ani. Ală
turi punem ce am lăsat să ducă 
cu ei anii aceștia. Comparăm. O 

centre de calcul teritoriale, 
puternice, capabile să răspun
dă prompt nevoilor unităților 
economice. De asemenea, a re
levat necesitatea unei mai bu
ne coordonări a întregii acti
vități din acest domeniu, creă
rii unui cadru organizatoric 
corespunzător, care să permi
tă concentrarea și folosirea 
rațională a tuturor forțelor în 
vederea realizării obiectivelor 
propuse.

Secretarul general al parti
dului a arătat .că accentul 
trebuie pus, în primul rînd, pe 
informatica procesului» de pro-' 
ducție, pe rezolvarea efectivă, 
cil ajutorul calculatoarelor și 
ciberneticii, a problemelor 
planificării șî conducerii acti
vității productive, a aprovizio
nării tehnico-materiale șî des
facerii produselor. In conti
nuare, a subliniat necesitatea 
de a se realiza, cu ajutorul 
calculatoarelor electronice,, 
conducerea proceselor de pro
ducție și gestiunea completă 
a cîtorva uzine importante, a- 
sigur.îndu-li-se dotarea cores
punzătoare, iar pe baza rezul
tatelor obținute să se treacă la 
extinderea și în alte întreprin
deri. 'Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția că 
în acest scop se impune lua
rea măsurilor pregătitoare a- 
decvate. O deosebită importan
ță va trebui să se acorde sta
tisticii, căreia îi revine un rol 
primordial în realizarea siste
mului informațional al întregii 
economii naționale.

în ce privește pregătirea ca
drelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat o serie de 
măsuri pentru formarea în 
continuare a necesarului de 
specialiști potrivit ritmului 
de dotare cu echipamente de 
calcul în anii'următori. în a- 
celași timp, a subliniat că toa
te cadrele cu munci de răs
pundere din economie. ,din a- 
paratul de partid și de stat 
trebuie să-și însușească ele- 

CONDIȚIA LICEANULUI SERALIST
* ' M fi** 11*^. fi 'fi fi —

ȘCOALA —
ÎNTREPRINDERE

• FALSE DIVERGENTE ÎNTRE INTERESELE SCOLI! SI ÎNTREPRINDERII • DIALOGUL ÎNTRE
PRINDERE—ȘCOALĂ, CONDIȚIE Ă EFICIENȚEI ÎNVĂȚĂMÎNTULUÎ SERAL

aritmetică simplă cu care ope
rează fiecare în cîmpul intim al 
memoriei.

Sînt un om realizat ? POATE 
— DA! DEOCAMDATĂ NU! 
NU, IN NIC1UN CAZ!, ÎNCĂ, 
NU! „n“ răspunsuri posibile la 

. o întrebare al cărei grad de di
ficultate este el însuși o probă 
pentru interlocutor. Așadar:

în construcția de ma- 
calcul, cît și în infor
este necesară intensi- 
cercetării științifice 

aplicarea mai rapidă

i și
se elaboreze un 
deceniul 1971— 

în-

și echipa- 
pregătirea 

obiectivele 
perioada

mentele de bază ale informa
ticii modeme, pentru a putea 
folosi cît mai eficient avanta
jele acesteia în activitatea de 
conducere. Totodată a arătat 
că atît 
șini de 
matică, 
ficarea 
proprii, 
în practică a rezultatelor ob
ținute, studierea și valorifica
rea experienței avansate pe 
plan internațional.

în lumina rolului crescînd 
pe care urmează să-1 capete 
informatica în asigurarea pro
gresului economic al țării 
noastre, secretarul general al 
partidului a trasat sarcina ca, 
îri vederea realizării sistemului 
național de informatică 
conducere, să 
program pe 
1980 priyind înzestrarea 
treprindérilór și centrelor de 
calcul cri mașini 
mente electronice, 
cadrelor necesare ; 
prevăzute pentru 
1971—1975 vor face, parte in
tegrantă din planul cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că în țara noastră s-a 
format un fond de cadre ca
pabile să aȘigure introducerea 
mai rapidă a informaticii în 
economie,că unind toate for
țele de care dispunem, vom 
putea îndeplini în bune cpndi- 
țiuni obiectivele din acest do
meniu de activitate.

în încheiere, secretarul ge
neral al partidului și-a expri
mat convingerea că specialiș
tii în informatică își vor pune 
întreaga pricepere și putere de 
muncă în slujba înfăptuirii 
importantelor sarcini ce le 
revin, contribuind astfel la 
procesul genera] de moderni
zare a economici naționale, la 
propășirea patriei noastre so
cialiste.

■’9.4.’ A jvx ■•'* ■ i&jff '• *C

REALIZAT = IEȘIRE DIN ANO
NIMAT ?

Medicul își săpunește mîinile 
încă o dată, parcă ușor îndîrjit, 
O pauză și în liniștea parfumată 
cu fenol a cabinetului de stoma
tologie se năpustește asupră-mi 
o avalanșă de întrebări.

— Ce înțelegeți do. prin „rea
lizat ?“ Dacă am devenit cu
noscut ? Sau dacă mi-am împli

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI 18 SEPTEMBRIE 1970

PRIMIRI

4 PAGINI —30 BANI

Dușan 
Vecei 
R.S.F.
părții

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6635

• Tovarășul Dușan Gligorievici

• Primul ministru adjunct al Malayeziei,

a participat Emil 
vicepreședinte al 
Miniștri, președin-

Pe platforma uzinei „1 Mai“ din Ploiești se efectuează probele

la o nouă instalație destinată exportului.
Foto: C. CONSTANTIN

■W
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An de an liceul seral, datorită 
unui valoros corp profesoral își 
consolidează un binemeritat 
prestigiu în contextul învăță- 
mîntului românesc. Foarte mulți 
tineri optează pentru următoarea 
filieră în dobîndirea unei profe
siuni : școală profesională — 
producție — liceul seral, uimind 
ca cei mai dotați să-și continue 
studiile în învățămîntul superior 
de multe oris tot la seral.înain- 
tea ultimului concurs de admitere 
am primit o serie de sesizări din 
partea unor candidați cărora în
treprinderile le-au provocat di
ficultăți în obținerea adeverinței 
neoesare la înscriere. Am căutat, 
de aceea, să descifrăm condiția 
liceanului seralist solicitînd . pă
rerea unor elevi de la liceele. 
„I. L. Caragiale“, „D. Petrescu“ 
și „A. Vlaicu“, discutînd cu re
prezentanți ai birourilor de în- 
vățămînt din întreprinderi și, 
bineînțeles, cerînd părerea unor 
profesori interesați de bunul mers 
al învățămîntului seral.

nit niște doleanțe din junețe? La 
ce vîrstă poți să-ți dai seama cel 
mai bine de asta ? In tinerețe, 
sau cînd te pregătești să ieși la 
pensie ? Ca să răspund la între
bare îmi trebuie un termen de 
comparație. Am făcut mai mult 
decît alții mai mult decît îmi 
propusesem să fac ? Mai mult

SOFIA SC'ORȚARU
(Continuare în pag. a ll-a)

Polarizînd tineretul dornic de 
învățătură, aflat în producție, li
ceul seral impune cursănților a-, 
sumarea conștientă a unor efor
turi suplimentare, necesare în
deplinirii în bune condițiuni a 
Sarcinilor de producție și a obli
gațiilor de elev. De aceea în 
sprijinul celor ce urmează liceul 
seral s-au reglementat o serie de 
înlesniri ai căror principali Bene
ficiari sînt elevii. Dar în unele 
cazuri acestea rămîn. simple . de
clarații de principiu, care, ne- 
avînd: acoperire practică, supun 
elevii unor solicitări sporite și pun

C. STÄNCULESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

CAFE
ITERA

de ȘTEFAN IUREȘ
E inutil să citez statis

tici, la nevoie ele pot fi gă
site cu ușurință, oricum di
recția generală a graficelor 
este universal cunoscută : 
se bea enorm de multă ca
fea în lume, din ce în ce 
mai multă cafea. Lichidul 
negru, ajuns o prezență in
dispensabilă nervilor aces
tui timp, e cîrja tuturor so
licitărilor. cravașa scoarței 
cerebrale, supliment tîrziu 
la o Facere deficitară în 
materie de futurologie. Re
fuz să cred în proliferarea 
afnatorilor de cafea ’ prin 
simplă contagiere snoabă. 
Fără examene grele — si- 

(Continuare în pag. a ll-a)

LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit joi, 17 
septembrie, pe tovarășul ~ 
Gligorievici, membru al 
Executive Federale a 
Iugoslavia, președintele 
iugoslave în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare 
economică.

La primire, 
Drăgănescu, 
Consiliului de

La 17 septembrie, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe primul ministru ad
junct al guvernului Malaye- 
ziei, Tun Abdul Razak, care 
face o vizită 
noastră.

La primire 
Ilie Verdeț, 
dinte al Consiliului de 
niștri, și Cornel Burtică, 
nistrul comerțului exterior.

Oaspetele a fost însoțit de 
Tan Sri'-Zaîton ’Ibrahim Bin 
Ahmed, ambasadorul Mala- 
yezici la Moscova, și Zainal 
Abidin Bin Sulong, secretar 
adjunct în Ministerul Aface
rilor Externe al Malayeziei. 

oficială în țara'

au fost de față 
prim-vicepreșe-

Mi-
mi-

CONGRESE
SI COLOCVII

9

de COSTIN MURGESCU

Scriu aceste rînduri într-un colț din încărcatul de istorie 
palat al Tauridei construit de Ecaterina a ll-a pentru Po
temkin, apoi răscumpărat și redăruit de împărăteasă favo
ritului risipitor care-l pierdea la o partidă de cărți. Astăzi, 
în sala cu deschideri largi și coloane impunătoare nu se 
mai aprind 40 000 de lămpi și 20 000 de luminări pentru un 
bal care-l costa pe amfitrion 70 000 de ruble într-o singură 
seară de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea. Din sala de ală
turi nu mai răsună nici glasul lui Lenin, ca în 1917, cînd El 
chema la lupta cea mare pe muncitorii și ostașii sovietului 
din Petrograd. • . .

Prin sală forfotesc acum, cu figuri preocupate și serviete 
încărcate, schimbînd păreri în limbi de Babilon, cercetători 
venifi din toate colțurile lumii la un congres internațional.

— N-ai impresia că un astfel de congres este pentru cer
cetătorii de astăzi cam ceea ce erau balurile de-acum un 
veac și jumătate ? Oamenii care stau cu casele așezate de
parte unele de altele au, deodată, posibilitatea de a fi 
toți la un loc; de a se cunoaște între ei mai_bine decît din 
auzite sau citite ; de a afla care mai sînt grijile sau preocu
pările altora, în ce fel mai gîndesc ceilalți ; de a scruta cu 
condescendență pe cei ce se gîrbovesc și cu spirit critic ți
nuta noilor veniți ; le întărește sentimentul solidarității, le 
facilitează gruparea după afinități sau punerea la cale a 
noi cumetrii...

Colegul mă privește ultragiat de blasfemia comparației.
— Să încerc alta. N-ai impresia că un astfel de Congres 

reprezintă pentru cercetători ceea ce pentru întreprinderi 
este o expoziție internațională : prilejul' de a avea dintr-o- 
dată o imagine globală asupra stadiului atins în diferite 
țări de producția respectivă ?

Colegul pare și mai ultragiat.
El nu poate înțelege că este vorba despre forme variate 

în care se reîntruchipează permanent o.anumită funcție so
cială, eternă și vitală nentru orice societate.

Acum cîțiva ani, la Gaithersburg, el ar fi considerat că 
Marshall McLuhan ar fi lipsit de umor cînd ne demonstra 
plin de umor de ce mediul trebuie înțeles ca un proces. _

Colegul meu nu a ajuns să înțeleagă că expansiunea ști
inței nu poate să nu antreneze mutații și în rostul congre
selor internaționale, că peste o mie de oameni de știință nu 
se pot aduna din întreaga lume ca să analizeze numai o 
anumită problemă.

— Atunci, sînt inutile aceste congrese pentru progresul 
cercetării ?

Dimpotrivă, sînt indispensabile. Tocmai pentru că fiecare 
știință se ramifică permanent în zeci de subramuri mereu 
mai specializate rj.nă în clipa cînd se autonomizează fiecare, 
pentru că cercetările de graniță se multiplică la rîndul lor 
și interdependența diferitelor sectoare ale întregului front 
se adîncește, așa încît fără o imagine de ansamblu te con
damni la înfrîngere în propriul tău sector.

Dar, colegul meu se îndîrjește să urmărească doar nea
profundata lui problemă, fără să înțeleagă că pentru a- 
ceasta există o altă formă, a colocviilor cu participare res- 
trînsă și strict specializate.

Pînă la urmă, nepreocupat de turul general de orizont, a 
venit inutil și pleacă neconsolat, exact ca o contesă de acum 
un veac care socotea balul ratat dacă nu se minuna toată 
lumea de toaleta ei îndelung pregătită pentru această oca
zie.

tele părții române în Comisia 
mixtă.

A fost, de asemenea, prezent 
Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Cu acest prilej a avut loc O 
convorbire cordială, prietenească, 
în cursul căreia au fost aborda
te unele aspecte ale colaborării 
economice și tehnice dintre Ro
mânia și Iugoslavia, ale dezvol
tării în continuare a bunelor re
lații statornicite între cele două 
țări și popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România s-a întreținut cor
dial cu primul ministru ad
junct al Malayeziei asupra 
unor probleme referitoare la 
dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării, eco
nomice dintre cele două țări, 
precum și asupra unor aspec
te ale situației internaționale 
actuale. De ambele părți a 
fost exprimată dorința de a 
dezvolta și diversifica relațiile 
dintre România și Mala'yezia* 
în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internațio
nale.
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OISTRAH, KARAJAN, 
MENUHIN

tacolul, primul de acest gen la 
Iași, a fost prezentat de un co
lectiv al Teatrului Național „Va
sile Alecsandri“. Rolul protago
nistului, Ioan Vodă cel Cumplit, 
a fost realizat de cunoscutul ac
tor Teofil- Vîlcu. Regia a fost 
semnată de actorul Virgil Raiciu.

V. VASILE

Orașul Ploiești găzduiește, în 
luna septembrie, expoziția, „Fes
tivalurile internaționale de muzi
că George Enescu“ organizată în 
semn de omagiu de muzicologul 
Florian V. Ion. Vitrinele consa
crate operei „Oedip“ cuprind 3 
versiuni în traducere românească, 
reproduceri după manuscrise, 
programe de la premierele din 
Parisul anului 1936, Bruxelles 
1956 și București 1958. Intr-o 
altă vitrină se află studiile des
pre Enescu, însoțite de autogra
fele autorilor : Maximilian Costin, 
George Bălan, Andrei Tudor, 
Romeo Drăghici etc., programele 
tuturor celor cinci festivaluri in
ternaționale, autografe ale unor 
celebrități printre care Karajan, 
Oistrah, Menuhin, Kim Borg, H. 
Szeryng. Aceasta este cea de a 
14-a expoziție de acest fel orga
nizată în Ploiești în perioada 
1956—1970, cu documente din 
colecțiile de studii ale muzicolo
gului Florian.

L. P.

PE O SCENĂ 
ORIGINALĂ

Nu orice spectacol presupune 
o scenă. Mănăstirea Golia, im
portant monument arhitectonic 
de care se leagă istoria munici
piului Iași a fost gazda premie
rei spectacolului de sunet și lu
mină „Pasărea în cuibul ei piere“. 
inspirat din evenimentele frămîn- 
tatului secol al XVl-Iea. Spec-

„FARMECUL PĂDURII" 
DE LA CORMAIA

Cormaia este un punct situat în
tr-un vestit bazin forestier la 
confluența Văii-Vinului cu pîrîul 
Cormaia. Pe acest meleag de basm, 
devenit de curînd accesibil prin 
deschiderea unei șosele forestiere 
pe care străbați doar 12 km. de la 
Sîngeorz-băi, pînă în inima pădu
rilor carpatine au fost construite

două cabane îndreptățit numite 
„Farmecul, pădurii“. In inima pă
durii întîlnești aici o ademenitoare 
îmbinare între confortul modern 
— camerele de 1—2 paturi sînt a- 
menajate pe sistemul' vilelor — cu 
apă curentă și grup electrogen 
propriu — și o oază gastronomică 
cu păstrăvărie și țarc în care poți 
alege pe loc pentru frigare pui. 
miei sau purcei de lapte.

De-aici poți purcede- pe cărări 
de munte spre înălțimile falnice 
ale Vîrfului Ineu. 1

• - H. LEREA

SUNETUL MUZICII : rulează la 
patria (orele 9 ; 12,45 ; 16.30 ; 20,ÎS).

PĂSĂRILE : rulează la Lucea
fărul (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18 45 ; 21,15), Festival (orele 9 ; 
11’,45 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Grădiha
Festival (ora 19,30), Stadionul 
Dinamo (ora 19,30), Grădină 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).

ÎNTÎLNIREA : rulează la MQt 
lodia (orele 9 ; 12 ; 15.30 ; 18,15-;
21), Modern (orele 9; 11,45; 14,3$; 
17,15; 20,15), Favorit (orele 10; 12.30; 
15 30 ; 18 ; 20,30), 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 SĂLBĂTICI : 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 i 18,30; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA ; ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16. 18,15: 20.30).

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

ga (orele 16; 18,15; 20.30), Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Parcul
Herăstrău (ora 19.30).

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

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Viitorul (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).
ACEASTA FEMEIE : rulează la 

Flacăra '(orele 16 ; 18 ; 20), Feren
tari (orele 15 30 ; 18 ; 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Arta (orele 15,36; 18). Gră
dina Arta (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO- 
, RULUI . MABUSE : rulează la Vi-, 

tan (orele 15,30; 18), Grădina Vi- 
tan (ora 20).

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

DEPAn.T5 IN' APUS : rulează la 
Ferentari (Orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

D-ĂLE CARNAVALULUI? : ru
lează la Pacea (orele 15,30 ; 18 ;

.20,15),. ......
SALARIUL GBOAZET : rulează 

la Prpgresul-Parc (ora 20).
FREDDY ȘI CINTECUL PRE

RIEI ; rulează la Cosmos (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

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

ARGOMAN SUPERDIABOLI-
CUL : rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

...A ARS CABANA PEȘTERA. 
La ora 9,00 dimineața Ia cabană a 
izbucnit un incendiu care a dis
trus complet clădirea. Cu toate 
eforturile turiștilor și ale perso
nalului, care au izbutit să salveze 
o parte din mobilier, pagubele se 
ridică la circa 300 000 de lei. In- 
cediul a fost provocat de supra
încălzirea unui coș care s-a pră
bușit dimineața peste cîteva grinzi 
din lemn de rașinoase ce susți
neau acoperișul.

...COMERȚ CU CIMENT. în hu
mai trei luni șoferii N. Badea și 
Gh. Tănase de pe șantierul con- 
strucții-montaje Teleorman au 
sustras 6 500 kg ciment. în timpul 
transportului de Ia depozit la 
punctele de lucru ei treceau pe la 
Gh. Tănase, din Alexandria, strada 
Viitorului nr. 148 unde descărcau 
o parte din ciment. Cumpărau a- 
poi saci noi de hîrtie de la pa- 
petărie, ambalau în pi materialul 
de construcție și-l vindeau la par
ticulari cu un leu kilogramul. O 
parte din ciment a fost recuperat 
de la cumpărători,

...ÎNTR-UN CAZAN CU APA. 
Lăsat, nesupravegheat, să se joace 
în apropierea unui cazan cu apă 
din casă. Vasile Tomescu de 
11 luni (comuna Bicazul Ardelean, 
județul Neamț) a căzut cu capul 
în jos în vasul cu apă și s-a îne
cat.

...CĂLCAT PE BĂTĂTURĂ. La 
o horă din comuna Ilovița, jud. 
Mehedinți, Gheorghe Iliuță (22 de 
ani), aflat în stare de ebrietate, a 
călcat-o pe picior pe soția lui Ton 
Tufă. I.T. a scos cuț-itul și l-a lo
vit în spate pe Gheorghe Iliuță !

...ÎN FAMILIE. Victor Văcaru 
și soția sa Maria erau gestionar 
și vînzătoare la magazinul mixt 
din comuna Tîmna, jud. Mehe
dinți. In scurt timp ei și-au însu
șit din gestiune 48 500 lei provo- 
cînd și alte pagube mai mărunte 
prin neglijență. În plus, V, Vă
caru a întocmit un contract fictiv 
de cumpărare în rate a unor 
mărfuri luînd din casa de bani 
6 527 lei. A fost deschisă acțiune 
penală.

...AU TURNAT GAZ PESTE 
FOC. Florea Bidicel și Ana Ca
pră din comuna Ciprian Porum- 
bescu, județul Suceava, au băut 
peste măsură la bufetul din co
mună. întorși acasă la F.B. au a- 
prins lampa de petrol. Cum com
bustibilul din lampă era pe sfîr- 
șite, ce idee i-a venit lui Bidi
cel : a luat o canistră cu 5 litri de 
benzină și a turnat-o în lampa 
aprinsă. Benzina a făcut expîo- 
z’e în canistră înainte de a apuca 
chiar să se scurgă. Ana Capră, a- 
flată în apropierea ușii a izbutit 
să se salveze cu hainele în flă
cări și a fost internată cu arsuri 
la spital. F.B. șl-a pierdut viața 
în incendiu. Și unul și altul erau 
căsătoriți, F.B. avea trei . copii, 
A.C. are patru copii.

...LA DRUMUL MARE întorcîn- 
du-se spre casă, la circa cinci sute 
de metri de comuna Bolintinul din 
Vale, județul Ilfov, Marin Oprea 
(24 ani) a fost atacat de Ștefan 
Stanciu (24 ani, comuna Ulmi, sa
tul Icoana) de profesie zidar, por
nit acum însă pe calea tîlhăriilor. 
Sub amenințarea cuțitului Stanciu 
i-a luat lui M.O. haina, cămașa, 
ceasul și 2 000 lei. după care a fu
git prin lanurile de porumb. Cer
cetările operative ale miliției ău 
dus la arestarea lui a doua zi.

BITEF1970
Cea de a doua săptămînă a 

festivalului B.I.T.E.F. a debutat 
duminică seara cu piesa argenti
nianului Copi, „Eva Peron“, în in
terpretarea teatrului de L’Epée de 
Bois din Paris, care a suscitat nu
meroase controverse ajunse la .o 
înțelegere cit de cît comună abia 
a doua zi la conferința de presă 
în care autorul a dat presei jaloa
nele esențiale de interpretare. 
Piesa fi specacolul „Eva Peron“ 
au stat de la început sub semnul 
inovației. Datele reale, istorice 
pe care le prezintă Copi în spec
tacol sînt extrase din mitul, de 
mare anvergură în America La
tină, al Evei Peron, soția unuia 
dintre președinții Argentinei. Me
taforic ca modalitate de expre-
sie, spectacolul a apărut excesiv 
de alambicat în suprapunerea e- 
fectelor scenice. Îmbinarea de 
pantomimi, de dans, de grotesc 
și de caricatural dă o notă de 
bizarerie spectacolului, persona
jele șochează de la prima apari
ție. lucind în travesti, actorul 
Facundo Bo devine centrul de 
interes al piesei; un excelent 
mim, el reușește prin jocul său 
măi mult decît textul să demi- 
tizeze un personaj ca Eva Perân, 
și imaginea ei devenită legendă, 
dincolo de conflictul sesizabil în 
piesa Copi, un mecanism al pu
terii într-un stat burghez. Copi 
însăși declară că nu este nici 
pentru, nici împotriva peronis- 
mului și că ultimele zile ale Evei

CONCURSUL Șl FESTIVALUL „MCI ENESCU*'

VINERI 18 SEPTEMBRIE
Opera Română (Teatrul Acade

mic de Operă și Balet din Lenin
grad) : GISELLE — ora 20 ; Tea
trul „Ion Vasilescu“ (la Teatrul 
de vară „Herăstrău“) : TREI FETE 
DE MĂRITAT — ora 19,30 ; 
Teatrul ,.C, Tănase“ (La Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — ora 
20 ; Circul ..Humberto“ (Parcul de 
lîngă Hipodrom, Cal. Plevnei) : 
PROGRAMUL ATRACȚIILOR 
MONDIALE — ora 20.

ROD TAT LOR protagonistul
•filmului „Păsările“.

VINERI 18 SEPTEMBRIE

...CONFUZIE. A. Godei din Să- 
cele a reclamat miliției că a fost 
atacat și bătut de trei indivizi ne- 
cunoscuțd care i-au luat și sacoșa 
cu diferite obiecte. Aceștia au 
fost identificați: V. Stoian (20 ani), 
fără ocupație, Gh. Crețu (19 ani), 
și Gheorghe Barbu (19 ani) strun
gar Ia „Steagul roșu“ Brașov, toți 
din Săcele, strada Canalului. Ei 
au declarat că au avut o discuție 
în restaurant cu un necunoscut și 
la plecarea acestuia l-au urmărit 
ca să-l ia la bătaie. A.G. a fost 
atacat din greșeală fiind confun
dat cu celălalt. Confuzie, dar cu 
sacoșa ce-au avut ?

taforei scenice pe care noi încă 
nu o avem, și care poate nici nu 
ni se potrivește. O asemenea pu
nere în scenă, fastuoasă, explo
zivă că mijloace scenice și ca 
structură a concepției devine gra
tuită, este un joc de dragul jo
cului în care eventuala febră a 
căutărilor, subtilitatea exprimării 
unor idei dispar sub violență.

*
Mă bucur acum că pot scrie 

despre Cehov, despre teatrul din 
Fraga, despre minunatul Otomar 
Krejăa. Am văzut cu cîteva luni 
în urmă piesa „Lorenzacio“, 
pamflet politic al lui Musset care 
devine sub bagheta lui Krejca o 
tulburătoare dramă în care în-

aduce în scenă toate

treaga omenire se regăsește. Cum 
îl privește Krejca pe Cehov .yi 
piesa „Ivanov" văzută aseară ? 
Pentru el „Ivanov" este o frescă 
imensă care poate fi privită si
multan, de la un capăt la altul. 
Regizorul
personajele de care spectacolul 

: are nevoie, în același timp repli
cile se suprapun, se interferează, 
eroii trăiesc paralel momentele, 
totul petrecîndu-se într-o armo
nie desăvîrșită. Impresia este co
pleșitoare ; există în fiecare mo
ment un erou principal care îți 
captează atenția, există în fie
care moment în aparenta dezor
dine și aglomerație a scenei o ri
guroasă mișcare a microscenete- 
lor perfect alcătuite, un joc al
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Peron sînt doar un pretext cu 
dublă acțiune, una oaricaturizănd 
pînă la grotesc mecanismul pu
terii și cealaltă tinzînd să des
ființeze un mit.

N-am amintit pînă acum nimic 
despre regizor pentru că în seara 
următoare, aproape aceeași echi
pă de actori sub altă firmă 
(Grupo T.S.E. din Buenoș Aites) 
au interpretat în aceeași regie, a 
lui Alfredo Rodriguez Atias, două 
piese — „Dracula“ și „Zeița“.- 
Prin repetarea modalității sale 
expresive, Arias a devenit manie
rist. Despre Dracula, această le
gendă care circulă de la Carpați 
pînă în America Latină, nu aș 
putea spune nimic mai mult de
cît că grotescul se repetă, fan
tasticul nu are justificări în text, 
rezultatul fiind o incantație de 
culoare, de sunet și mișcări. 
„Zeița“ —aceeași demitizare, de 
data aceasta a Măriei Feltx. Se 
pare că intrarea unor personali
tăți contemporane în legendă a 
devenit apanajul Americii La
tine.

Poate trebuia să fi tțăzut înain
te multe alte spectacole de acest 
gen pentru a ieși de la „Eva 
Peron“ și celelalte, cu sentimen
tul că ai asistat la o reușită. Poa
te cheia înțelegerii simultane a 
textului și a regiei se află într-o 
experiență a abstractului, a me-

actorilor desăvîrșit. „Ivanov" este 
in textul lui Cehov o dramă, pe 
scena lui Krejca devine o trage
die cu rigori antice. Eroii sînt ur
măriți de un destin implacabil și 
fiecare moment al piesei subli
niază aceasta cu mult înainte de 
a apărea - conflictul dramatic. 
Drama lui Ivanov împins spre 
nebunie șl sinucidere are chiar 
pe scenă spectatori, actorii care 
comentează asemenea unui cor 
antic, care, cînd tensiunea ajunge 
la culme, murmură jelanii și 
dnguiri. Spectacolul lui Krejăa 
are un montaj cinematografic, el 
decupează textul contrapunctic. 
Spectatorul modern bhijșnuiț cu 
buleversata ăidstență 'cotidiană, 
urmărește a. pieîă. la f‘S'de ..agi-, 
tată. Un asemenea‘limbaj scenic 
fără a avea nimic ostentativ ex
perimental, este țOfuși'' cu adevă
rat un experiineiiL O modalitate 
de expresie dramatică aiît de 
reală, atît de conformă psiholo
giei spectatorului contemporan, 
inctt te aștepți să devină într-un 
fel clasică. Teatrul din Fraga 
(Divallo Za Brano) a dat un re
cital de perfecțiune. Poate en
tuziasmul prea proaspăt mă face 
să cred că am văzut cel mai bun 
spectacol al B.I.T.E.F.-ului, indi
ferent de ceea ce va urma de 
acum înainte.

GALINA ENIȘTEANU

Godunov"
Un spectacol unitar, de re

levabilă omogenitate artistică, 
constituie impresia concluzivă 
pe care a generat-o opera „Bo- 
ris Godunov“ de Mussorgski, 
prezentată de colectivul Ope
rei Române.

Identificarea interpreților cu 
spiritul partiturii s-d afirmat 
pe norme de superioară în
țelegere în comunicarea 
caracteristicilor stilistice
mussorgskiene, culoarea dra
matică sau istorică fiind ad
mirabil slujite artistic. O par
ticipare vie, deosebit de ex
presivă și nu mai puțin de 
seriozitate profesională s-a 
impus drept constanta inter
pretativă a serii. Cu o compo
nență reprezentativă pentru 
renumele scenei lirice bucu- 
reștene, distribuția a lăsat să 
se observe un entuziasmam 
spirit de echipă. Reala capa
citate artistică a majorității 
soliștilor —■ dintre care subli
niem, totuși, în mod aparte 
numele: Zenaida Pally, Ioan 
Hvoroo (are o adevărată crea
ție în Varlaam), Valentin Teo- 
dorian, Viorel Ban — a urmă
rit o înțelegere logic funcțio- 
nalizată unității stilistice a 
spectacolului, ce a beneficiat 
totodată de prezența în rolul 
titular a cunoscutului bas iVi- 
cola Rossi-Lemeni. Deopotri
vă actor și muzician de mare 
rafinament și forță expresivă, 
N. Rossi-Lemeni construiește 
complexitatea psihologică a 
personajului cu o artă de 
rară subtilitate coloristică.

Naturalețea jocului scenic 
deosebit de convingător cp 
SC-păstrează permanent în lu
mea unei salutare demnități 
OytțșțitȚ, pragnanta . mteriori- 

'^brC diamatică, rrțăiestria vo- 
reală de impresionantă finețe 

a nuanțelor expresive, forța 
de transmitere emoțională, 
cultura profesională întărită 
de experiența nenumăraților 
ani de strălucitoare carieră, 
constituie tot atîtea motive de 
profund respect pentru a- 
ceastă personalitate atît de 
nobil și de sincer dăruită ar
tei lirice.

TEODORA ALBESCU

Creații 
românești

Am scris adeseori in ulti
mele stagiuni despre concer
tele ansamblurilor studen
țești „Camerata“ și „Acade-. 
mica“, formații care au do- 
bîndit un profil distinct în 
viața muzicală a țării, oferin- 
du-ne nu numai simple ex
perimente didactice ci mani
festări de înaltă ținută artis
tică.

Doi entuziaști dirijori, Du
mitru Pop și Alexandru 
Șumschi, au transformat în 
ultimii ani aceste ansambluri 
în reale focare de cultură a* 
tacînd în repertoriul lor zone 
de puritate stilistică, integrînd 
în programele lor noile lu
crări ale compozitorilor ro
mâni.

Prezența celor două for
mații studențești în agenda 
Festivalului nu numai că a 
certificat valorile deosebite 
ale ansamblurilor (și spațiul 
nu ne permite să insistăm a- 
supra gradului de profesiona
lism atins de aceste formații, 
asupra omogenizării, acurateții 
lor sonore, asupra consistenței 
lor stilistice), ci ne-a dăruit și 
posibilitatea de a asculta un 
elevat și cuprinzător program 
de muzică românească.

Pe afiș au figurat astfel ală
turi de două dintre cheile de 
boltă ale creației enesciene, 
(Octuorul, scris în anii tinereții 
— una din primele lucrări 
care poartă amprentele perso
nalității compozitorului — .și 
Simfonia de cameră, o lucrare

străbătută de tragicele pre
simțiri ale sfîrșitului), — Con
certul pentru orchestră de 
Coarde de Paul Constantinas- 
i'u și Cantata lui Theodor 
Grigoriu „Elegia Pontica“.

Opusurile lui Enescu și Paul 
ConStantinescu erau cunoscu
te oaspeților de peste hotare 
care ne-au mâi vizitat și cu 
prilejul unor festivaluri tre
cute.

Momentul de maxim inte
res al Festivalului l-a adus 
de aceea Cantata lui Theddor 
Grigoriu, ofrandă marelui 
poet latin surghiunit cu două 
milenii în urmă pe țărmurile 
Mării Negre, una din cele 
mai. 'vibrante pagini create în 
ultimii ani în muzica . româ
nească.

Rod al unor îndelungate 
frămîntări creatoare. „Elegia 
Pontica“ încununează sensu
rile unor îndelungate cerce
tări, sintetizînd, într-un tot 
unitar, valori produse în eta
pe trecute de creație.

Propunîndu-și să colorez» 
sonor un text de mare frumu
sețe. (cea de a treia Elegie a 
lui Ovidiu), Th. Grigoriu 
scris o muzică de atmosferă, 
de adine dramatism. Orches
tra și un grup feminin din 
corul „Madrigal" au pătruns 
cu înțelegere spre izvoarele 
lucrării, tălmăcindu-ne cu 
dăruire vasta orgă de lumini 
a. cantatei.

IOSIF SAVA

■ ■■■■■■■■■«■■■■■ ■■■■■■■■■

CAFETIERA
(Urmare din pag. I)

gur, nu în primul rind exa
mene • universitar? t- n-am 
simțit nevoia cafelei, exci
tant și stimul mărturisin- 
du-ne obiectiv slăbiciunea. 

Secolul e nervos. A lan
sat niște torțe fantastice și 
de atunci se interoghează, 
cu anxietate, asupra capaci
tății omului de a le supra
veghea rațional ; pînă una 
alta, îi oferă cafea. A de
clanșat o cursă înverșunată 
în care el, veacul al XX-Iea, 
are șansa cîștigătorului, a- 
lergînd mai repede decît 
mizeria, boala, fatalismul, 
campionii multiseculari și 
necontestați pînă acum : dar 
el nu e înpă prea sigur dacă 
organismul uman e suficient 
de bine adaptat acestei ne
maipomenite întreceri — și, 
în consecință, îl dopează cu 
cafea. A pus în mișcare 
pînă și parametrii unei u- 
manități ideale, slujită mul
tilateral și inteligent de 
computere, dar are îndoieli, 
parțial justificate, asupra 
unei reușite din care vor 
trebui să decurgă toate cele
lalte — consecvența omului 
față de sine, integritatea sa 
interioară. Drept care îi n- 
feră. monoton, aceeași ceaș
că de cafea.

Nervozitatea secolului tre
buie, dacă nu scuzată, expli
cată. Există meridiane unde, 
suindu-te într-un avion, nu 
știi cit de departe va fi

destinația reală față de cea 
dorită, lin om se consideră 
înalt, cărunt, licențiat în 
drept internațional, : spqrtiv, 
posesorul unui cec de o oa
recare însemnătate, căsăto
rit, iubitor de artă modernă 
etc. etc. ; și iată că printr-un 
joc straniu, complet exte
rior lui, pierde toate aceste 
calități și nu rămîne decît 
eu una — calitatea de osta- 
tec. Se petrec în lume nenu
mărate catastrofe, cu atît 
mai îngrozitoare cu cît ar 
putea fi, în ordinea ome
nescului, totuși evitabile. A- 
tunci vigilența se caută sin
gură în calea, neliniștea de 
ordin mai general încearcă 
să se vindece prin acuitatea 
stării de veghe, aceasta ob
ținută prin patru-cinci sor
bituri mici. Nici o altă bău
tură, de la nectarul mitolo
gic pină la whiskj’ nu a avut 
un destin atît de semnifica
tiv.

Trebuie să-i facem toc, 
deci, în conțeinerul nostru și 
cafetierei, laborator mobil 
al unei importante chimii 
sufletești. Ne place sau nu, 
această chimie există. Dacă 
ființele mileniului al șapte
lea vor considera că prin in
cluderea cafetierei ara ope
rat un act gratuit, va fi un 
semn că, intre timp, zațul 
tuturor spaimelor, așezat, 
uscat, macerat, dispărut, s a 
fi lăsat nervii omenirii 
destinși și liberi pentru 
creație.

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI
MABUSE : rulează la Grivița (ore
le 10,30; 16; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE I 
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 î 
rulează Ia Dacia (orele 8,45—20.30 
în continuare).

DRAGOSTE ȘT 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 î rulează Ia 
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), Rahova (orele 
15,30 ; 18) Grădina Rahova (orele
20)

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

INTRUSA ! rulează la Cotrocenl 
fora 15,30).

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

PETRECEREA : rulează la Vol-

• 16,00 Deschiderea emisiunii — 
Atletism (ziua I) : — România — 
Elveția — Italia — Ungaria (mas
culin). — România — Anglia — 
Ungaria (feminin). Transmisiune 
de la Stadionul Republicii. • 18,30 
Căminul. Prezintă Sanda Toma și 
Ștefan Tapalagă. • 19.15 Anunțuri, 
publicitate. • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. • 19,30 
Telejurnalul de seară. • 19.50 In
terviul acordat Televiziunii Ro
mâne, de către Președintele fede
ral al Republicii Austria, Franz 
Jonas. • 20,05 Emisiune de știință. 
„Mai aveți o întrebare ?“ Viteză 
și... viteze“. Invitații emisiunii : 
prof. dr. docent Radu Cudreanu, 
membru corespondent al Acade
miei R.S,R. ; prof. dr. ing. Nicolae 
Manolescu ; dr, ipg. Constantin 
Sabin Ioan ; dr. Ion Mînzatu. Pre
zintă Ion Petru. • 21,20 Film ar
tistic : „El sombrero“ — producție 
a studiourilor de televiziune spa
niole. • 22,00 Concursul și Festi
valul internațional ,.George Enes
cu“. Simfonia a IX-a de Schubert. 
Interpretează London Symhony 
Orchestra. Dirijor : André Previn. 
Transmisiune din Sala Mare a Pa
latului, q 23,00 Telejurnalul de 
noapte.

(Urnuire din pag. I) 
decît era necesar să fac ? Sau mai 
puțin ? Vă trebuie un răspuns 
obiectiv ? Atunci degeaba ați ve
nit la mine, fiindcă eu am să 
fiu oricum subiectiv.

11 cunoscusem pe doctorul 
P, C. acum trei ani, în toamna 
care hotăra pentru promoția 
1962—1963 a Facultății de sto
matologie, drumul pe mai de
parte. Alesese un oraș din Mol
dova, altul decît cel în care sn 
născuse și în care locuiau încă 
părinții, deși media (zece) îi dădea 
dreptul să aibă pretenții. Pleca 
din București, dezamăgind un 
șef de catedră care îl visa lu- 
crînd în „cercetare“ și alți clțiva 
profeșori pe care anul de „in
ternat“ îi determinase .să-l coop
teze mental în colectivul unei 
policlinici. Pleca deoarece — 
considera el — legătura veche de 
trei ani cu o colegă de facultate, 
fiica unui profesor universitar — 
ar fi putut fi luată de „unii" 
drept o bază de lansare. Lăsa în 
urmă o dragoste și un drum 
profesional meritat pe de-a-ntre- 
gul și lua cu el doar ambiția de 
a-și dovedi sieși, dar mai ales 
altora, de ce e în stare.

Orașul în care își începuse ca
riera îmi era cunoscut. Existau 
acolo, la data cînd P. C. cobo- 
rîse pe peronul gării „principale“ 
a orașului, cîțiva profesioniști 
foarte buni. Populația orașului nu 
se ducea la cabinetul de stoma
tologie, ci la doctorul X sau Y.

După un an, „debutantul" în 
meserie devenise la fel de „cău
tat" ca și colegii lui. ha chiar... 
nreferat altora. Orașul era mic. 
î reo 12 mii de suflete. „Unii" 
încenură să scoată din nou capul 
la hțriă. în bătătură. Ziceau că 
ferneije îl preferă pentru că e 
tînăr si arătos. Cu bărbații are 
ahtcl de relații. Mai un poker, 
mai un pahar de vin.

După doi ani, doctorul și-a 
făcut valiza și a plecat într-un 
sat, la vreo 15 km de orașul' cu 
pricina. După un moment de de
rută, „unii" și-au revenit. S-a 
dus acolo să cîștige mai mult. In 
oraș e mai greu. Acolo e singur, 
cine îl știe ? In oraș mîncarea 
costă bani. Acolo o găină, niște 
ouă, o sticlă de băutură, vin la 
cabinet o dată cu pacientul. Și 
totuși, cîțiva „fideli“ (destul de 
mulți, se pare) luau rata să-și 
lucreze dinții acolo, în cabine
tul acela de țară,

tn cabinetul în care doctorul 
P. C. în loc să-mi răspundă, mă 
întreabă. 11 întrerup;

teresante. Unul dintre profesorii 
mei, pentru care contractasem un 
adevărat cult,, un savant în cel 
mai adevărat înțeles al cuvintu- 
lui, mă încuraja, avea chiar niște 
cuvinte hune pentru încercările 
mele. El este al doilea om. în
tr-o zi ne-am nimerit împreună 
la biblioteca cu pricina. L-am vă
zut întreținîndu-se cordial cu 
bibliotecarul. Am plecat împre
ună și pe drum îi mărturiseam 
profesorului cît de util mi se 
pare un asemenea om, într-o bi
bliotecă. M-a aprobat nițel amu
zat și mi-a spus că au fost co< 
legi de facultate. „Era un stu
dent foarte dotat...“ Ce ți-am po

logia. Mi-am luat și examenul de 
stat.

Omul își aprinse o țigară. A- 
veam să aflu apoi că nu are de
cît treizeci de ani, deși ochii 
duși în fundul capului și rețeaua 
deasă de riduri îi dădeau cu zece 
mai mult.

— E o poveste întreagă. M-am 
apucat de facultatea aceasta pen
tru că eram poet. Scriam ver
suri de la 12 ani. La 14 ani, 
rni-au apărut două poezii în 
„Tînărul scriitor". Am reușit cu 
medie mare, deși n-aveam do
sar de bursă, cum se cerea pe 
atunci. în facultate n-am prea 
scris. Mă zăpăcise Bucureștiul,

e de prin părțile astea. Mi-am 
găsit servici la o casă de cul
tură. Groaznic I Am plecat după 
cîteva luni că mă tîmpeam com
plet acolo. Pe urmă, dezamăgi
rile m-au îmbolnăvit. Ațn fost 
internat doi ani de zile și... acum 
sînt aici.

Cînd e să n-ai noroc în viață, 
n-ai ! Și cînd te gîndești că sînt 
atîția și proști și fără talent, care 
au reușit să se aranjeze...

— Dar, de ce n-ați intrat în 
învățămînt ?

Parcă n-ați ști ce-i acolo 1 
Riști să te plafonezi cu totul.

—• Cît nuli rămîneți aici ?
— Nu m-am gîridit...
Nici noi n-am vrea să antici

păm. Poate o lună, poate un an, 
doi. In orice caz, cabinetul ultra 
căptușit, biblioteca, sălile de 
proiecție, viza de plecare pentru 
un congres internațional sînt 
din ce în ce mai îndepărtate.

— Putea să fie altfel... am în
cercat.

— D-ta crezi că sînt nebun ? 
Sigur că putea să fie altfel. 
Dar e așa, pentru că așa am 
vrut să fie. In loc să-ți explic de 
ce, prefer să-ți vorbesc despre 
doi oameni. Pe unul l-am cunos
cut din primul an de facultate. 
Lucra la una din bibliotecile 
noastre. Foarte serviabil, foarte 
documentat. înțelegea imediat 
ce doream și alerga să ne ser
vească. Clteodată ne recomanda, 
chiar fără să-i cerem, cîte o lu
crare, care pe urmă se dovedea 
foarte uUIă. Prin mul V începu
sem să fac niște lucruri mai in

vestit seamănă, poate, o paru- 
bolă. Este însă purul adevăr. Nu 
știu- dacă sînt un om realizat. 
Sînt însă pe calea pe care rni-am 
ales-o deliberat.

— Parabola are un dublu 
sens: ați fi putut deveni cunos
cut, ca profesorul, nu trebuia 
neapărat să vă îngropați într-un 
anonimat oarecare.

— Poate. „Anonimatul“ meu 
nu este însă unul de circum
stanță. Nu mi-am dorit altceva 
decît să vindec oamenii. Să-i fac 
să zîmbească cu toată gura... 
VIATA M-A RATAT? SAU IN

VERS?
Acum cîteva luni, la Galați, o 

convorbire telefonică, care se 
lasă așteptată, mi-a prilejuit o 
discuție cu portarul hotelului la 
care trăsesem.

Ziaristă, da, ce facultate, a, 
filologia...

După care, o mărturisire ne
așteptată :

—- Șfift, și eu am făcut filo

cunoscusem o mulțime de lume, 
cafenele, coniac, știți cum e. 
Prin anul IV mi-am dat un vo
lum și mi l-au respins ăia de la 
editură. Cînd am terminat, am 
dat un alt volum. Mi l-au respins 
și pe acela. Asta m-a îndtrjit. Am 
rămas în București să caut un ser
viciu, să pot să scriu, să-mi fac 
un viitor. Lumea e rea. Frate- 
miu o făcea pe nebunu cînd îi 
ceream bani, deși avea o mul
țime de parale. Mai lucram eu, 
ette ceva, mai publicam cîte o 
poezie, dar știți ce scump e 
Bucureștiul. Am avut prieteni, 
i-arn ajutat, toți au profitat de 
pe urma mea și pe urmă mi-au 
întors spatele. A trebuit să plec, 
Am fost secretar la un liceu, dar, 
vă dați seama ce viață era aceea. 
M-am însurat eu o fată cumse
cade, dar simpluță. Socru-meu

Apoi, după un suspin lung, a 
continuat.

— Cu mine, viața a fost as
pră. N-am avut condiții, că alt
fel aș fi arătat acum. Credeți că 
nu știu că sînt un ratat ? Dar 
n-am avut încotro. Așa a fost să 
fie...

Mărturisesc că rămăsesem în
cremenită. „Poetul“, care refu
zase învățămîntul de teama pla
fonării își avea locul lui în spa
tele Unei tejghele, era antrenat 
zilnic într-un dialog de tipul:

— Cheia de la 45, vă rog!
— Poftiți!
— O cameră cu două paturi...
— Regret, dar nu mai avem 

camere...
A doua zi. un activist de la 

comitetul județean U.T.C. avea 
să-mi confirme istorisirea și, 
totodată, să-mi completeze pe
rioada peste care interlocutorul 
meu trecuse, cu mare viteză.

— A fost internat doi ani pen

tru dezintoxicare alcoolică. .Nu 
pentru dezamăgiri. Nici nu l-ar 
putea ăngaja cineva în învăță
mînt. Păcat de el, că nu e prost 
deloc...

Scriu aceste rînduri cu destulă 
tristețe. Cazul nu e unic, sîntem 
cîteodată martorii unor asemenea 
spovedanii, în care acuzatul e 
„viața" sau „ghinionul“ sau 
„condițiile" sau „familia“ sau... 
în care acuzatorul devine pro
priul său apărător, cu creierul 
încleiat de alcool și luciditatea 
atrofiată de o pledoarie „sui-ge- 
neris'. mișcătoare, dar comodă, 
inexactă, dar necesară.

Viață pe-a ratat, se bat cu 
pumnii în piept asemenea false 
victime incapabil« să-și recu
noască, măcar lor înșile, că, de 
fapt, ei și-au ratat existența.

★
Există un CEAS AL SOCO-’ 

TF.L1LOR. Cînd ? La 20 de ani, 
la 30 ? Sau după ce ne-am in- 
cheiat viața de muncă ?

Mai am timp. Sînt tînăr. Alții 
s-au realizat la 40 de ani. Mai 
am timp. Să-mi trăiesc tinerețea. 
De muncit, am să muncesc toată 
viața. Mai am timp. Și mîing e 
o zi.

Și deodată: NU MAI AM 
TIMP! Dacă aș mai fi tînăr,.. Nu 
mai am timp! Dacă aș fi știut... 
Nu mai am timp! Dar am avut 
destul pînă acum...

Vîrsta bilanțului, așadar, a ră
fuielii cu noi înșine trebuie să 
fie un TIMP EFICIENT. Care 
să poată fi redresat sau conti
nuat. Curățat sau îmbogățit. 
Vîrsta bilanțului, operat eu luci
ditate, între mine și mine, ră
mîne TINEREȚEA, singurul 
timp în care aspirațiile se con
vertesc în realitate.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Republicii Chile, EDUAKDO FREI MONTALVA, urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Chile, îmi 
este plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele Consi
liului de Stat, al poporului român și al meu personal, felici
tări cordiale și cele mai bune urări de progres pentru po
porul chilian prieten.

Primire la tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi diminea
ța la Predeal, pe primul mi
nistru adjunct al guvernului 
Malayeziei, Tun Abdul Ra- 
zak. care face o vizită oficia
lă în țara noastră.

La întrevedere au luat par
te Ilie Verdeț. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Bujor Almășan, mini
strul industriei miniere și geo
logiei.

Primiri la C.
Joi 17 septembrie, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., l-a primit pe 
Eino Repo, președintele Consi
liului de Administrație al Orga
nizației Internaționale de Radio
difuziune și Televiziune, direc
torul Radiodifuziunii finlandeze.

La primire a fost de față Va- 
leriu Pop, președintele Radiote- 
leviziunii Române.

în cadrul întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate proble
me privind colaborarea între Ra
diodifuziunea română și radiodi
fuziunea finlandeză, precum și 
unele aspecte referitoare la preo
cupările actuale ale Organizației 
Internaționale de Radiodifuziune 
și Televiziune.

în cursul zilei de joi, tovarășul 
Mihai Cere, membru supleant al

Convorbiri româno-iugoslave
La Consiliul de Miniștri au 

început joi dimineața con
vorbirile între Emil Drăgă- 
npscu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române, în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă, 
de colaborare, economică, și 
Du.șan Gligorievici, membru 
al Vecei Executive Federale 
a R.Ș.F. Iugoslavia, președin
tele părții iugoslave în Co
misia mixtă de colaborare e- 
•onomică.

La convorbiri participă din 
partea română Nicolae Nico- 
lae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Cristinel 
Vîlciu, adjunct al ministrului 
energiei electrice, iar din 
partea iugoslavă Teodosie Gli- 
sici, adjunct al .secretarului 
federal pentru comerț exte
rior. 13e asemenea, participă 
membrii celor două părți țn

OMUL - UN
MAGNET ?

(Urmare din pag. I)

această perioadă are loc la Ox- 
ford o conferință intitulată „A- 
plicațiile rezonanței magnetice 
in biologie“. Eu am văzut rezu
matele conferinței și am discu
tat cu cîțiva specialiști, deci vă 
pot spune că o sene întreagă 
de lucrări sînt axate pe utiliza
rea rezonanței magnetice în 
studiul structurii moleculelor 
mari. După cum se știe, tehnica 
razelor X ne oferă informații 
asupra alcătuirii moleculelor 
gigant, de homoglobină, mioglo- 
bină, enzime și altele. Spectrul 
în raze X comunică însă numai 
amănunte despre atomii grei 
(de carbon, azot etc.) din aceste 
molecule, nu și despre cei ușori. 
Aceștia din urmă pot fi însă 
studiați prin rezonanța magne
tică. Putem afla, de exemplu, 
lucruri interesante despre ato
mii de hidrogen din hemoglo
bina, aflați ta vecinătatea ato
milor de fier. îmbunătățirea 
tehnicii de lucru a spectrosco
piei de înaltă rezoluție va putea 
scoate în evidență și unele de
talii de mare finețe, referitoa
re la nucleele întîlnite cu o 
frecvență scăzuta în probele 
biologice : potasiu, magneziu 
etc.

A doua mare direcție de cer
cetare ar fi observarea dinami
cii schimburilor vitale ce se 
desfășoară in soluții. precum 
șt clarificarea proceselor din 
celulă. Substanțele care alcă
tuiesc organismele vii se pre
zintă sub o mare diversitate 
de proprietăți fizice, ca rezul
tat al adaptărilor foarte diver
se la condițiile de viață. Cer
cetarea amănunțită a acestor 
însușiri este absolut necesară 
pentru lămurirea unor aspecte 
esențiale ale proceselor biolo
gice. Este de așteptat nu nu
mai o perioadă de noi desco
periri. care să lărgească ori
zontul cunoașterii, cț și una 
de aplicații ingenioase și spec
taculare. Cred că s-ar pu
tea depista . cancerul foarte 
rapid, mai rapid și mai de
vreme decît cu alte mijloace, 
d»că s-ar examina un întreg 
țesut bolnav într-uh aparat de 
rezn-anță electronică, Nu știu 
dpcă se fac asemenea expe
riențe. deoarece nu este dome
niul meu de cercetare, dar dacă 
nu se fac, am putea încerca în 
viitor

— Pupă cum s-a constatat, 
în'-ă de mult timp, toate cor
purile materialele din natura

Oaspetele a fost însoțit de 
Tan Sri Zaiton Ibrahim Bin 
Ahmed, ambasadorul Malaye- 
ziei la Moscova, și Zainal Abi- 
din Bin Sulong, secretar ad
junct în Ministerul Afaceri
lor Externe al Malayeziei.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, au fost abordate 
probleme referitoare la posi
bilitățile de dezvoltare a rela
țiilor economice dintre Repu
blica Socialistă România și 
Malavezia. •

C al P.C.R.
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de membri fondatori ai 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de V. Rahma- 
tulaev, vicepreședinte al Asocia
ției Tadjice de prietenie și legă
turi culturale cu străinătatea, 
care la invitația ARLUS face o 
vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, a participat Mihail Ro- 
șianu. membru al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului General 
ARLUS.

A fost efe față I. S. Ilin, mi
nistru consilier al ambasadei 
U.R.S.S. la București.

★
Joi la amiază, delegația de 

membri fondatori ai Asociației 
de prietenie sovieto-română a 
părăsit Capitala, înapoindu-se în 
patrie.

comisie, precum și Iso Nje- 
govan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Cu acest prilej, au fost e- 
xaminate modul de îndepli
nire a prevederilor protocoa
lelor încheiate anterior de că
tre președinții celor două 
părți în comisie, precum .și 
noi posibilități de colaborare 
și cooperare economică și 
tehnică. Totodată, s-au sta
bilit măsuri corespunzătoare 
pentru concretizarea unor ac
țiuni de colaborare și coope
rare în legătură cu care se 
desfășoară tratative.

De ambele părți a fost re
levată dorința de a lărgi în 
continuare relațiile în aceste 
domenii între Republica So
cialistă România‘ și Republica 
Socialistă Federativă Iugo
slavia.

(Agerpres)

ce ne înconjoară sînt, într-o 
măsură sau alta, active din 
punct de vedere magnetic, l’rin- 
tr-un silogism simplu se poate 
deduce că și corpul omenesc 
are magnetism propriu.

— Există mulți componenți 
ușor magnetici în corpul nos-, 
tru : cei 4 ioni de fier din orice 
moleculă de hemoglobina, ato
mii de cobalt, cupru, nichel, 
crom etc. Elementele majorita
re din alcătuirea fizică a omu
lui : hidrogen, oxigen, carbon, 
azot — nu au un magnetism de 
natură electronică, ci unul de 
natură nucleară. Corpul ome
nesc este, în concluzie, în cea ’ 
mai mare parte diamagnetic, 
eu o mică cantitate de para- 
magnetism. îmi amintesc de o 
întimplare amuzantă’ petrecută 
cu mult timp înainte. Profeso
rul Purceii a dorit să-și înre
gistreze rezonanța magnetică a 
propriului său cap, folosind 
pentru aceasta un magnet foar
te mare al unui ciclotron. Tn 
fond, ceea ce a observat cu 
acest prilej n-a fost altceva 
decît inducerea unor curenți 
electrici în învelișul metalic al 
dinților falși, atunci cînd își 
deplasa capul în cîmpul mag
netic. De curînd am făcut și eu 
o experiență de acest gen : 
mi-am introdus mînă într-un 
aparat alcătuit dintr-o bobină 
mare, așezată într-un cîmp 
magnetic, Am putut să-mi în
registrez rezonanta protonică 
în propria-mi mînă. eeea ce do
vedește că ea este ușor magne
tică. Sînt. evident, experiențe 
simple, neconcludente.

Problema prezintă însă im
portanță deosebită, mai ales 
pentru cosmonautică, întrucît 
cei care vor călători cu nave 
cosmice vor trebuie să se adap
teze fie la lipsa cîmpurilor 
magnetice (pe Lună) fie la cîm- 
puri magnetice extrem de in
tense. Unele rezultat", obținute 
pînă în prezent, arată că există 
viețuitoare — cum ar fi anu
mite specii de viermi, păsări, 
sau animale superioare — care 
,.simt‘‘ liniile de forță ale cîm- 
pului magnetic terestru. Se vor
bește. de asemenea, despre tul
burările pe oare le au unii șo
feri In timp ce cîmpul magne
tic terestru este perturbat de 
furtunile solare. Toate acestea, 
evident, urmează să fie mai 
bine explicate cînd fizica va 
obtir-e date comolete asupra 
relației dintre magnetism și 
viață. J

întoarcerea din R. P. D. Coreeană 
a delegației U.T.C. condusă 

de tovarășul Ion lliesco->

Joi la amiază, ș-a înapoiat 
în Capitală delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă 
de Ion IliescU, pfim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană, a făcut o vi
zită în această țară.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional București—Oto-
peni, erau de față secretari ai 
C.C. al U.T.C., membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.C. .și ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R.

’ Au fost prezenți Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri 
ai ambasadei.

★
în drum spre București, de

legația Uniunii Tineretului 
Comunist a făcut o escală la 
Moscova, unde a fost salutată 
de Boris Pugo, secretar al 
C.C. al Komsomolului, Ion 
Ciubotaru, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al României 
în Uniunea Sovietică, Kang 
Chul Geun, ministru consi
lier al Ambasadei R.P.D. Co
reene în Uniunea Sovietică.

★
în timpul șederii în R.P.D. 

Coreeană, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist a vizitat 
Uzina de locomotive electrice 
din Phenian, Cooperativa a- 
gricolă „Prietenia coreeano- 
română“, Universitatea „Kim 
Ir Sen“, Palatul pionierilor și

Acord de cooperare economică și tehnică 
intre Republica Socialistă România 

și Malayezia
în urma convorbirilor, care 

au avut loc între prim-vice- 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț și pri
mul ministru adjunct al gu
vernului Malayeziei, Tun Ab
dul Razak, la Consiliul de Mi
niștri a fost semnat, joi după- 
amiază. Acordul de cooperare 
economică și tehnică dintre 
Republica Socialistă România 
și Malayezia.

în numele guvernului ro
mân. documentul a fost sem
nat de Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, iar, în nu
mele guvernului Malaye
ziei, de Tun Abdul Razak, 
primul ministru adjunct.

La semnare au fost prezenți,

TELEGRAMĂ
(Urmare clin pag. I) 

științifice a producției și a 
muncii în întreprinderi, creș
terea eficienței întregii acti
vități economice. în acest ca
dru general, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, în frunte cu comuniștii 
din județul Brașov, punînd în 
valoare întreaga lor energie 
și capacitate creatoare, au 
reușit să îndeplinească sar
cina creșterii productivității 
muncii prevăzute pentru ac
tualul cincinal — de 43,7 la 
sută, cu aproape un an mai 
devreme și să obțină pină . la 
finele anului 1970 un benefi
ciu suplimentar de 730 mi
lioane lei.

Mobilizîndu-și resursele, in
dustria județului și-a sporit 
contribuția la schimburile in
ternaționale ale țării, una din 
Sarcinile de bază pentru dez
voltarea economică și socială 
a patriei noastre. Astfel, pla
nul cincinal la export a fost 
îndeplinit cu 6 luni mai de
vreme, existînd posibilitatea 
realizării peste plan la export

(Urmare din pag. I)

școala în fața unor interese, apa
rent, divergente. Iată ce ne de
clara tovarășa profesoară Neaga 
Rădulescu, directoarea Liceului 
seral „I. L. Caragiale: „în gene
ral, elevii care manifestă preo
cupări susținute pentru îndepli
nirea optima a obligațiilor școlare 
sînt solicitați excesiv în diferite 
activități obștești sau extra pro
ductive, nu întotdeauna sufi
cient de motivat. Consecința i- 
mediată a acestor solicitări este 
scăderea randamentului la învă
țătură, frecvență scăzută și u- 
neori, chiar abandonarea școlii. 
Tn timp ce unele întreprinderi ne 
-sprijină direct prin degrevarea e- 
levilor de obligații suplimentare 
(Automatica. C.I.L.-Pipera, Poli- 
color. I.P.R.S.) altele (unități cu 
profil cooperatist, I.R.A. 1-Obor, 
Atelierele Centrale I.T.B.) rețin 
elevii pește program obligîndu-i 
să întârzie, să lipsească sau să-și 
pregătească nesatisfăcător teme
le“. La cooperativa „Electrobo- 
binajul" solicitările sînt pur for
male deoarece, de exemplu, elevii 
de Ia seral sînt obligați să asculte 
darea de seamă la diverse ședințe 
și apoi sînt învoiți la școală. Ast
fel de „înlesniri“ practică și alte 
întreprinderi care consideră în
scrierea la liceul seral ca avînd 
consecințe negative pentru pro
ducție. Să fie continuarea studii
lor, într-adevăr, o piedică, pentru 
bunul mers al producției. ? Iată 
două opinii care ne dovedesc 
contrariul : „posibilitatea com
pletării studiilor liceale pentru sa- 
lariați este de un real folos in- 

elevilor. Expoziția națională 
industrială și agricolă, Mu
zeul revoluției și alte obiecti
ve social-culturale și istorice. 
De asemenea, delegația a luat 
parte la festivitățile prilejuite 
de .cea de-a 22-a aniversare, a 
creării R.P.D. Coreene, pre
cum și la o întîlnire cu re
prezentanți ai tineretului din 
Phenian.

în cursul vizitei, delegația 
a luat, de asemenea, cunoștin
ță de activitatea și preocupă
rile poporului și tineretului 
coreean, a efectuat un schimb 
de păreri și experiență cu 
conducerea Uniunii Tineretu
lui Muncitoresc Socialist în 
probleme de interes comun, 
exprimînd, totodată, senti
mentele de prietenie și soli
daritate cu lupta poporului 
coreean pentru realizarea as
pirațiilor sale naționale de u- 
nîficare pașnică și democratică 
a patriei, pentru dezvoltarea 
și întărirea R.P.D. Coreene.

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist a avut o între
vedere cu Kim Dong Kiu, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii, și a fost primită de 
Pak Sen Cer. membru al Pre
zidiului Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii, al 
doilea vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene.

Tn tot timpul vizitei, dele
gația s-a bucurat de o primire 
caldă, prietenească.

(Agerpres)

din partea română, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Bujor Almășan, mi
nistrul industriei miniere și 
geologiei, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne și Grigore Bargăoanu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și teh
nică, iar din partea malayeză, 
Tan Sri Zaiten Ibrahim Bin 
Ahmed. ambasadorul Malaye
ziei la Moscova, Zainal Abidin 
Bin Sulong, secretar ad
junct în Ministerul afacerilor 
externe și Thong Yaw Hong, 
secretar adjunct în Departa
mentul primului ministru — 
unitate de planificare econo
mică.

(Agerpres)

a unor produse în vajoare de 
1,8 miliarde lei.

Rezultatele obținute în în
deplinirea actualului plan 
cincinal, a angajamentelor a- 
sumate .în într.ecețea. socialis
tă, constituie 6 temelie trai
nică în pregătirea și înfăptui
rea în mod exemplar, la un 
nivel calitativ superior, a sar
cinilor economice sporite Ce 
ne revin în 1971 și în anii 
următori.

Asigurăm conducerea parti
dului și statului, pe dumnea
voastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune în telegramă — că oa
menii muncii din județul Bra
șov, alături de întregul nostru 
popor, vor munci cu și mai 
multă dăruire și elan patrio
tic pentru traducerea în 
viață a programului luminos 
de înflorire continuă a Ro
mâniei socialiste, adoptat de 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, pen
tru făurirea pe pămîntul Ro
mâniei a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

treprinderii care beneficiază, în 
afară de ridicarea calificării oa
menilor, de formarea unei bune 
pepiniere de cadre necesare șco
lilor tehnice sau postliceale din 
același profil. Organizarea schim
burilor care facilitează frecvența 
bună a seraliștilor nu afectează 
procesul de producție. Nu avem 
nici un motiv să ne plîngem că 
salariații noștri își completează 
studiile; dimpotrivă, această si
tuație generează avantaje (Dan 
Pasăre — biroul de învăță- 
mînt — C.I.L.-Pipera) ; între
prinderea este interesată de ri- 

ȘCOALĂ - ÎNTREPRINDERE
dicarea calificării muncitorilor 
pentru a-i putea orienta apoi 
spre școli superioare cu profil 
similar necesităților de cadre. 
Fără a afecta producția mulți 
seraliști au fost mutați în sectoare 
cu muncă mai ușoară, au fost 
scutiți de unele ședințe unde 
prezența lor nu era absolut ne
cesară deoarece se știe că aceas
tă formă de învățămint solicită 
eforturi deosebite din partea 
elevilor" (Cornel Ionescu —- bi
roul de învățămint — uzina „Au
tomatica").

Una din problemele cele mai 
acute cu care este confruntat 
elevul de la seral — bugetul de 
timp - - găsește un astfel de răs
puns din partea multor între-

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului 

de Stat, tovarășul Alexandru 
Boabă a fost eliberat din 
funcția de ministru al indus
triei chimice și numit ministru 
al petrolului.

Tovarășul Mihail Florescu 
a fost numit ministru al in
dustriei chimice. *

Tovarășul Nicolae Toader 
a fost eliberat din funcția de 
ministru al petrolului.

Prin Decret al' Consiliului 
de Stat, tovarășul Gheorghe 
Cioară a fost numit preșe
dinte al Consiliului Național 
al Cercetării Ștfințifibe. To
varășul Gheorghe Byzdugdn 
a fost eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice.

DUPĂ COMPORTAREA EXCE
LENTĂ A ECHIPEI U.T.A. LA 

ROTTERDAM
Comentînd meciul de fotbal 

U. T. Arad-Feyenoord din cadrul 
Cupei campionilor europeni“ re

dactorul de specialitate al agenției 
„France Presse“, scrie printre al
tele: „Feyenoord, deținătoarea tro
feului „C.C.E.“ pe 1970 a fost ținu
tă în șah (1—1) de fotbaliștii echipei 
românești U.T. Arad. Formația ro
mână a creat astfel prima mare 
surpriză a noii ediții. Olandezii au 
atacat susținut însă n-au reușit 
să treacă de careul de 16 m“. Tn 
comentariu se mai remarcă golul 
superb înscris de Dumitrescu, pre
cum și faptul că olandezii au ob
ținut egalarea în urma unui șut 
slab a lui Jansen. In încheierea 
corespondenței de la Rotterdam, 
ziaristul francez subliniază că 
Feyenoord a dominat însă nu â 
știut să concretizeze, balonul lo- 
vindu-se întotdeauna de... un pi- 
ciob al apărătorilor echipei româ
nești, de capul „stoperului“ sau 
în ultimă instanță a fost blocat de 
..paradele“ spectaculoase ale por
tarului Gornea.

★
Tn crpnica sa. comentatorul a- 

genției „U-P.I.“ arată că dețină
toarea ..Cupei intercontinentale“ 
nu a putut cîștiga pe teren pro
priu în fața echipei U. T. Arad. 
Fotbaliștii olandezi, se subliniază 
în continuare, au fost incapabili 
să „spargă“ apărarea aglomerată 
formată uneori din 8 jucători ai 
echipei din Arad.

La Roma, în cadrul „Cupei eu
ropene a târgurilor“, formația La
zio a făcut meci nul : 2—2 cu Ar
senal Londra.

Zi de repaos la M ogoșumu

prinderi. Se cuvine să cităm prin
tre acestea : I.C.S.-București, 
Ambalaje-lemn, Anticorosivul 
(„posibilități de lucru într-un 
singur schimb“), Depoul C.F.R- 
Triaj („organele de partid, U.T.C. 
și sindieaț se interesează perma
nent de îndeplinirea obligațiilor 
de elev a seraliștilor“), Institutul 
de proiectări din M.T.N.A. 
(„ajută efectiv elevii cu medita
ții“), Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea . agriculturii 
etc.

Ajutorul acordat de unele în

treprinderi pentru ca bugetul de 
timp al seraliștilor să fie rațio
nal folosit se transformă la alte 
unități într-o permanentă sursă 
de criză de timp cu grave con
secințe asupra situației școlare. 
De altfel, consultînd cataloagele 
se poate observa ușor directa 
proporționalitate a grijii mani
festate de întreprinderi cu no
tele obținute de elevi și cu frec
vența lor. Dorim să nu fim gre
șit înțeleși. înlesnirile legiferate 
pentru. elevii de la seral nu tre
buie să fie privite ca niște acte 
de caritate, acordate după dispo
ziția conducerii unităților econo
mice. în atenția organizațiilor 
U.T.C. din fiecare întreprindere 
ar trebui să se constituie ca un

A FOST ODATĂ...
CITITORII

SESIZEAZĂ
„SINT SAU NU SÎNT EU ?"

La această întrebare se stră
duiește să răspundă Radu Du
mitru din comuna Ulmu, jude
țul Ialomița. Și, pentru că de cî- 
teva luni încercările sale s-au do
vedit a fi zadarnice, într-o scri
soare, roagă redacția să-1 ajute să 
înlăture nedumerirea care-i dă 
atîta bătaie de cap. Dar, să ve
dem, care este cauza care l-a de
terminat pe corespondentul nos
tru să-și pună la îndoială identi
tatea.

„In toamna anului 1969, Radu 
Dumitru a depus o cerere la 
Consiliul popular județean Ialo
mița pentru cumpărarea unei bu
telii de aragaz. îndeplinea toate 
condițiile așa că aștepta liniștit' 
rezoluția consiliului. După cîtva 
timp, s-a afișat tabelul aprobat. 
Figura și dînsul. I s-a dat apoi 
un bon cu care s-a prezentat la 
centrul de ridicare a buteliilor. 
Acolo, după ce l-a privit cîteva 
secunde suspicios, funcționara de 
la ghișeu a decretat profesional :

— Nu vă pot elibera butelia.
— De ce. doar am bon ?
— Degeaba, nu sînteți dvs. 

cel de pe tabel.
Cetățeanul a ridicat din umeri 

uimit și i-a prezentat actele de 
identitate împreună cu cererea 
aprobată pe numele său.

— Tot nu este în regulă tova
rășe, nu sînteți dvs. ?!

După cîteva zile Radu Dumi
tru face, pe cheltuiala sa. bineîn
țeles, un alt drum la Slobozia cu 
speranța că funcționara se va 
convinge că este „el". Dar, din 
nou dialogul se repetă întocmai. 
In afară de acte, care la-Slobozia 
se dovedesc a fi insuficiente, be
neficiarul aprobării, nu mai are 
la îndemînă și alte dovezi. Dacă 
mai trebuie vreuna, rugăm la 
rîndul nostru, respectiva funcțio
nară să ne-o comunice. S-o știm 
și noi.

obiectiv de onoare sprijinirea 
elevilor seraliști, într-un mod or
ganizat, în care un rol principal 
să-1 joace dialogul cu școala. De
parte de' a fi o cenușăreasă a 
învățămîntului, liceul seral con
tribuie efectiv la ridicarea cali
ficării celor angrenați în pro
ducție, lărgește orizontul de cul
tură, stabilizează opțiunile pro
fesionale. Aici se cuvine să men
ționăm și necesitatea unei aten
ții mai susținute din partea diri- 
ginților pentru problemele cu 
care fiecare elev este confruntat 
după specificul locului său de 

muncă. Departe de a solicita 
scăderea procentelor de exigen
ță sîntem convinși că în dialogul 
școală-întreprindere, școala mai 
are destule de spus pentru ea 
eficiența procesului educativ să 
nu scadă. De altfel, după cum 
ne spunea și tovarășul prdfesor 
Dumitru Enescu, directorul Li
ceului seral „D. Petrescu": „se 
impune o colaborare mai strînsă 
a scolii cu fiecare întreprindere 
unde lucrează elevii, fiindcă in
teresele învățămîntului și ale 
producției nu sînt două entități 
divergente, care nu se pot com
pleta. Exemplul liceului seral de 
la Reșița, unde 1 800 de elevi își 
pot respecta și obligațiile profe
sionale și cele școlare, demons-

Cu aprovizionarea populației 
din colonia Uzinelor textile Arad, 
se petrece, de la un timp, o ade
vărată poveste, pe care a ținut 
să ne-o istorisească tînărul Pavel 
Ciurdaru. Ca în orice poveste, 
totul începe cu „a fost odată..."-.

„Tn acest cartier a fost o singu
ră alimentară care nu mai este 
pentru că înainte de 1 Mai a in
trat în renovare și tot în renovare 
se află și astăzi. A mai existat o 
tonetă pentru desfacerea produ
selor zaharoase dar peste noapte, 
a dispărut și aceasta. Centrul de 
mezeluri nu a funcționat nici el 
prea mult din cauza îmbolnăvirii 
gestionarei căreia nu i s-a găsit 
înlocuitor...“

Și lista unităților care „au fost 
odată" s-ar putea continua cu 
centrul de umplut sifoane, punc
tul de desfacerea laptelui îmbu
teliat etc. De fiecare dată, pen
tru cumpărarea unui articol sau 
altul, cetățenii sînt obligați să se 
deplaseze pînă în centrul orașu
lui. Cit privește existența unui 
telefon public, de care să te poți 
folosi după închiderea oficiului 
P.T.T.R. nr. 10, nici vorbă. Nu 
a fost montat. Repetatele sesizări 
făcute de organele locale nu au 
dus pînă acum la nici un rezultat. 
Să fi uitat oare direcția co
mercială de atribuțiile sale prin
cipale privind deservirea popu
lației în condiții cit mai bune ? 
Probabil. In răspunsul pe care-1 
așteptăm ne-ar face plăcere să 
consemnăm că neajunsurile sem
nalate de cititorul nostru „au fost 
odată" intr-adevăr, dar nu mai 
sînt!

RĂSPUND 
FACTORII 
AVIZAȚI

Ion C. Dogaru, comuna Gura 
Teghii, județul Buzău. Degradă
rile suferite de gospodăria dvs. 
datorită inundațiilor provocate 
prin revărsarea rîului Bîsca în 
zilele de 12—13 iulie a.c., ne-au 
fost confirmate de grupul de con
trol al Consiliului popular jude
țean Buzău. Pe baza documenta
ției întocmite ’ imediat, penlru 
stricăciunile parțiale, consiliul v-a 
acordat un ajutor nerambursabil 
în valoare de 3 000 lei care alături 
de despăgubirile A.D.A.S. face 
posibilă executarea tuturor repa
rațiilor. Cazul familiilor Gheorghe 
și Dragomir Dogaru, este ceva 
mai deosebit; în urma surpării 
malului rîului, locuința acestuia 
era în pericol de a se destrăma 
șj, ca atare, în conformitate cu 
normele A.D.A.S. s-a dispus a- 
cordarea unei despăgubiri pentru 
daune totale, în vederea demolă
rii și mutării clădirii.

Ana Moldovan, comuna Frata, 
județul Cluj. Vina pentru tergi
versarea pensionării dvs nu apar
ține Trustului județean de con
strucții Deva. încă din luna mar
tie cînd ați cerut pensionarea, 
șantierul II unde erați salariată 
a fost de acord dar, Comisia de 
expertiză medicală Cluj a cerut

ACCIDENT
. în dimineața zilei de 17 sep
tembrie a,c.,. la intersecția căii 
ferate Ploiești—Văleni—Măneciu 
cu șoseaua Ploiești — Buzău, In 
punctul de barieră Bucov. a a- 
vut loc un grav accident de cir
culație.

Autobuzul I.T.A.-Ploiești, care 
efectua cursa Ploiești—Ciorani, 
a fost surprins pe calea ferată de 
trenul personal 5 341 București— 
Ploiești—Văleni—Măneciu, de

trează perfect sincronizarea in
tereselor întreprinderii cu cele 
ale învățămîntului fără ca prin 
aceasta calitatea producției sau a 
asimilării cunoștințelor să scadă". 
Prevederile care stipulează înles
nirile elevilor de la seral cuprin
se în H.C.M. 1052/62 sînt cit 
se poate de dare a) vor fi pro
gramați în schimburi care să le 
permită frecventarea regulată a 
cursurilor și b) elevii nu vor 
presta ore de muncă suplimen
tară în zilele de școală. După 
cum ne arăta și tovarășul ins
pector general Virgil Sletcu, din

Ministerul Învățămîntului : „ne
cesitatea unui dialog țcoală-in- 
treprindere se face resimțită mai 
ales acolo unde aceste prevederi 
sint escamotate numai în nume
le unor interese aparent diver
gente. O altă problemă reclama
tă de mulți elevi, eșalonarea mai 
judicioasă a programelor analiti
ce, pentru evitarea oboselii ce 
se manifestă în special în clasa a 
XII-a, va fi rezolvată într-un vii
tor apropiat printr-o mai bună 
așezare a materiilor și printr-o 
reprogramare a perioadelor de 
curs, fapt care va evita aglome
rarea actuală a programului edu
cational“.

Legitima dorință de autoper- 
fecționare a tinerilor aflați în 

unității să întocmească dosarul cu 
întîrziere, abia după două luni, 
ca apoi, după aproape alte două 
luni, să se stabilească pensia. Ne
mulțumirea la data cînd v-ați a- 
dresat redacției era, deci, pe de
plin întemeiată. In urma inter
venției Consiliului municipal al 
sindicatelor Deva, căruia noi 
ne-am adresat, pensia stabilită la 
1018 lei lunar o veți primi din 
aprilie a.c.

Alexandru Cozadin, comuna 
Sfîntu Gheorghe, județul Tulcea. 
Imputația și amenda contestate 
de dvs. au fost totuși just reținu
te. Nu ați pătruns în căminul 
cultural după ora 22,30 să vă a- 
dăpostiți de. ploaie, pe ușile ui
tate deschise, așa cum afirmați în 
scrisoare, ci forțînd ușa cămi
nului, împreună cu alți tineri, 
unde ați consumat băuturi alcoo
lice. De altfel cîțiva dintre ei ău 
recunoscut acest lucru și în fața 
comisiei de judecată la care dv nu 
v-ați prezentat. Tn privința celor
lalte aspecte sesizate, care vă ne
mulțumesc, Comitetul județean 
Tulcea al U.T.C. a informat Con
siliul popular județean care des
fășoară acum cercetările de ri- 
goafe.

CURIER 

JURIDIC
Augustin Moraru — Reșița. 

Deși în iulie a.c. ați împlinit 17 
ani durata concediului de odihnă 
va fi de 21 de zile lucrătoare co
respunzător vîrstei de 16 ani. So
luția este aceasta întrucît potrivit 
articolului 1 al. 4 din legea con
cediilor, durata concediului pen
tru tinerii care nu au împlinit 
vârsta de 18 ani, se stabilește po
trivit vîrstei avute la 1 ianuarie 
anul respectiv.

Petre Dumitru — Buzău
Hotărîrile judecătorești defini

tive, pot fi revizuite în cadrul u- 
nor anumite limite precise deter
minate de Codul de procedură 
penală. Atunci cînd revizuirea se 
face în favoarea condamnatului, 
cererea se face oricînd, și se adre
sează procurorului unității de 
procuratură corespunzătoare ju
decătoriei sau tribunalului care a 
judecgt cauza în primă instanță.

Situațiile în care poate fi ce
rută revizuirea sînt „următoarele :

— s-au descoperit fapte sau 
împrejurări..«® nu au-fost cunos
cute de instanța lâ soluționarea 
cauzei ;

— un martor, un expert sau 
un interpret a săvîrșit infracțiu
nea de mărturie mincinoasă în 
cauză a cărei revizuire se cere ;

— un înscris care a servit ca 
temei al hotăririi a cărei revizie se 
cere a fost declarat fals ;

— un membru al completului 
de judecată, procurorul ori per
soana care a efectuat acte de cer
cetare penală a comis o infrac
țiune în legătură cu cauza a că
rei revizuire se cere ;

— cînd două sau mai multe 
hotăriri judecătorești definitive 
nu se pot concilia.

Rubrică redactată de 
MIRCEA NICOLAE

oarece bariera C.F.R. nu fusese 
închisă. In urma tragicului acci
dent și-au pierdut viața 8 per
soane. 28 fijnd rănite.

La locul accidentului s-au de
plasat de urgență reprezentanți 
ai organelor centrale și locale 
de partid și de stat, care au luat 
toate măsurile impuse de situa
ție. Ancheta instituită pentru 
cercetarea împrejurărilor in 
care a avut loc accidentul con
tinuă.

producție, cu imediate consecin
țe pozitive pentru calificarea lor 
și pentru respectarea exigențe
lor din ce în ce mai sporite a 
locurilor de muncă se manifestă 
în majoritatea cazurilor prin 
conștiinciozitate, voință, putere 
de raționalizare a bugetului de 
timp. Sînt multe exemplele de 
cadre de răspundere din produc
ție care înfruntînd dificultățile 
obligațiilor față de întreprindere 
și școală și-au consolidat capaci
tatea și competența profesională 
aducând un sprijin prețios prin 
calitatea cunoștințelor lor la în
deplinirea optimă a obiectivelor 
unităților economice. In același 
timp responsabilitățile asumate 
pentru completarea studiilor sint 
conștiente și benevole. A urma 
liceul seral nu înseamnă să fi 
scutit de toate obligațiile față de 
locul de muncă, față de calitatea 
producției, față de viața de or
ganizație a întreprinderii. Liceul 
seral nu e o scuză pentru neso
cotirea disciplinei în producție 
după cum nici întreprinderea 
nu trebuie invocată mereu drept 
cauză pentru rezultate școlare 
sub limită. Se cuvine însă ca 
cei care studiază la liceul 
seral să fie priviți cu egală 
înțelegere, să se bucure de un 
sprijin adecvat în toate între
prinderile. Aceasta însă nu se 
noate realiza în afara unui dia
log mai strâns cu scoale. în afa
ra unei analize raționale a bu
getului de timp de care dispune 
elevul seralist. Altfel, însăsi ra
țiunea de a fi a învățămîntului 
seral ar fi periclitată.



R.P. Bulgaria
Joi, delegația Marii Adunări 

Naționale, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, a început 
o călătorie prip Bulgaria. Dele
gația. este însoțită de lJeko Ta- 
kov, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., mi
nistrul comerțului interior, și 
Ekaterir.a Avramova, prim-vice- 
președinte al Biroului Adunării 
Populare, precum și de ambasa
dorul României la Sofia, Nico- 
lae Blejan, Oaspeții români au 
făcut un prim popas la Combi
natul chimic din Vrața, unde au 
luat cunoștință de activitatea a- 
cestei moderne unități industri
ale. Delegația a vizitat apoi co
lectivul de muncă de la combi
natul textil din aceeași localitate.

La Plevna, orașul care amin
tește de frăția de arme româno- 
bulgară din timpul războiului de 
independență, delegația a parti
cipat la un mare miting care a 
avut loc în piața orașului, împo
dobită cu drapelele de stat ale 
celor două țări. La tribună se a- 
flau portretele tovarășilor 
Ceaușescu și Jivkov. Delegația 
parlamentară română a fost sa
lutată de Liuben Nacev, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular orășenesc, 
care a relevat că recenta întîl- 
nire dintre tovarășii Ceaușescu 
și Jivkov constituie un nou aport 
pe calea întăririi prieteniei din
tre popoarele român și bulgar. 
Tovarășul Ștefan Voitec a mul
țumit pentru cuvintele calde a- 
dresate de vorbitori și pentru 
ospitalitatea cu care este încon
jurată delegația. El a vorbit 
despre însemnătatea prieteniei 
româno-bulgară făurită de-a 
lungul secolelor în timpul lupte
lor duse pentru eliberarea na
țională a popoarelor român și 
bulgar.

Acad. Sava Ganovski s-a refe
rit în cuvîntarea sa la relațiile 
strînse de colaborare economică, 
comercială, culturală dintre cele 
două țări.

O. N. U

Lupte violente
în Iordania

Semnarea 
unui acord

STIRI INCERTE CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA
Luptelor • consultări interarabe

Situația din Iordania 
continuă să se agraveze 
ca urmare a intensificării 
luptelor între trupele gu
vernamentale iordaniene 
și unitățile de comando 
palestiniene.

In cursul dimineții de joi 
postul de radio Amman a a- 
nunțat că artileria palestinie
nilor a atacat cartierul gene
ral al armatei iordaniene. La 
rîndul ei, armata iordaniană a 
atacat cu aruncătoare de ra
chete și mitraliere grele co
mandourile palestiniene din 
capitală. Un ultim comunicat 
al noului guvern militar de la 
Amman, arată că ordinea și 
securitatea au fost restabilite 
în majoritatea cartierelor ca
pitalei, cu excepția cîtorva 
„puncte de rezistență“. Se a- 
firmă, totodată, că numeroși 
palestinieni s-au alăturat for
țelor armate.

Pe de altă parte, comunica
tele rezistenței palestiniene a- 
firmă că unitățile de comando 
ar controla „unele cartiere im
portante din Amman“ și ar fi 
stăpîne pe situație în orașele 
Zarka și Kara. Știrile prove
nite din surse palestiniene in
formează că au loc lupte vio
lente în jurul Ammanului, că 
forțele de guerilă ar fi respins 
înaintarea unităților blindate 
iordaniene spre capitală. Co
mitetul Central al Rezistenței 
Palestiniene a cerut trupelor 
irakiene staționate în Iorda
nia (cu un efectiv de 12 000 
militari) să intervină în favoa
rea comandourilor palestini
ene, transmit agențiile de 
presă, citind posturile de ra
dio Damasc, Bagdad și cel' al 
rezistenței palestiniene.

în legătură cu evenimentele 
din Iordania, în mai multe 
state arabe se desfășoară o vie 
activitate diplomatică. Nured- 
din El Atassi, șeful statului si
rian, a avut joi întrevederi se
parate cu ambasadorii R.A.U., 
Sudanului și Algeriei și cu în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Libiei la Damasc, cu 
care a examinat, gravitatea si-

tuației actuale din Iordania. 
El a cerut interlocutorilor săi 
ca guvernele lor să intervină 
pentru a se pune capăt inci
dentelor sîngeroase din Iorda
nia. De asemenea, ambasado
rul Iordaniei la Damasc a fost 
convocat la Ministerul de Ex
terne, unde i s-a făcut cunos
cut că Siria „nu poate păstra 
tăcere și rămîne cu brațele în
crucișate în fața acțiunilor ar
matei iordaniene contra co
mandourilor palestiniene.

Secretarul general al Ligii 
Arabe, Abdel Khalek Hasso- 
una, a adresat un apel șefilor 
statelor arabe, cerîndu-le să 
intervină în vederea încetării 
ciocnirile ce au loc în Ior
dania între forțele armate ale 
acestei țări și unitățile de co
mando palestiniene staționate 
pe teritoriul iordanian.

Din Londra se anunță că gu
vernul britanic, ținînd seama 
de noua situație creată prin 
luptele desfășurate la Amman 
și în alte localități iordaniene 
„a luat noi măsuri, consultîn- 
du-se cu alte guverne intere
sate, pentru a încerca să pro
tejeze viața și securitatea osta- 
tecilor deținuți de grupurile 
de comando palestiniene 
Iordania, se arată intr-un 
municat dat publicității 
seara.

în același timp, postul de 
dio Amman a avertizat 
triva oricărui amestec 
în treburile interne ale 
niei, subliniind că orice act în 
acest sens va fi considerat ca 
o acțiune împotriva guvernului 
iordanian.

în 
co- 
joi

ra- 
împo- 

. străin 
Iorda-

CURT

româno
sovietic

La 17 septembrie a fost sem
nat la Moscova un acord gu
vernamental privind livra
rea de către U.R.S.S. Româ
niei, în perioada 1971—1975. 
a unor instalații pentru in
dustria celulozei și hirtici.

Din partea română, acor
dul a fost semnat de Gheor- 
ghe Lazăr, adjunct al minis
trului industriei lemnului, iar 
din partea sovietică — de 
I. V. Arhipov, prim-adjunct 
al președintelui Comitetului 
de Stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru re
lațiile economice externe.

• PREȘEDINTELE . celei de-a 
25-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., Edvard Hambro, 
a declarat miercuri în cadrul 
unei conferințe de presă că de
turnările de avioane de pasa
geri constituie o violare a drep
tului internațional și a dreptu
rilor umane fundamentale.

Imaginea obișnuită a scrutinurilor sue
deze a fost, de-a lungul anilor, caracteri
zată prin calm și monotonie, împrumutînd 
ceva din sobrietatea nordică. S-ar părea că 
tradiția va fi, oarecum, infirmată la testul 
electoral de duminică. Arena electorală 
este mai înfierbîntată decît în alte mo
mente similare și aceasta, evident, din cau
za unor trăsături specifice ale scrutinului 
de la 20 septembrie.

în fapt, alegerile de duminică înseamnă 
trei alegeri concomitente : alegerea a 350 
de deputați în primul Riksdag (parlament) 
unicameral, alegerea a 1 500 de deputați în 
23 de consilii regionale și alegerea a circa 
25 000 de deputați în cele 464 de consilii co
munale. Momentul principal și specific al 
acestui triplu test electoral îl constituie de
vansarea alegerilor pentru Riksdag. Din 
cauza modificărilor constituționale referi
toare la sistemul parlamentar, mandatul 
actualului guvern social-democrat se în
cheie după numai doi ani. Pentru prima 
oară suedezii vor alege un parlament uni
cameral (una din cele două camere fiind 
desființată). în consecință, cu doi ani mai 
devreme decît în mod obișnuit, suedezii 
vor avea posibilitatea, prin votul direct 
pentru alegerea camerei unice, să se pro
nunțe pentru sau împotriva cursului gu
vernului social-democrat (constituit în 
urma alegerilor generale din septembrie 
1968). Dacă adăugăm acestui moment spe
cific faptul că votul alegătorilor suedezi e 
solicitat de nu mai puțin de opt partide și 
dacă ținem seama de vădita „înăsprire“ a 
climatului social evidențiată de amploarea 
acțiunilor revendicative și a grevelor, de
vine explicabilă temperatura mai înaltă a 
actualului scrutin.

Principalele trei partide burgheze de o- 
poziție (partidul de centru, cel liberal și 
cel conservator) au atacat, invariabil, în 
campania lor electorală ceea ce ele denu
mesc „pericolul generat de lipsa de alter
nativă“ pe care l-ar fi creat succesivele 
guvernări social-democrate (practic, social-

democrații dețin puterea de 38 de ani, ex- 
cluzind mici perioade de opoziție sau coa
liție). Cele trei partide de centru-drcapta 
încearcă să speculeze unele nemulțumiri 
privind fiscalitatea și creșterea prețurilor, 
dar programele lor sint inconsistente, nu 
oferă o alternativă rațională. Și, mai ales, 
ele nu au putut realiza și nu au putut oferi 
o platformă comună de alternativă. De alt
fel. din acest punct de vedere și într-un 
sens mai larg, unul din atuurile importan
te ale social-democraților este tradiționala

Scrutinul

fărîmițare a partidelor opoziției de centru- 
dreapta. Fenomen care a permis în trecut 
— și permite și la actualul scrutin — parti
dului social-democrat să se prezinte în 
fața alegătorilor ca o formațiune politică 
mare, cu un program unitar închegat.

Social-democrații au avut drept temă 
centrală a propagandei lor electorale „ex
periența cîștigată și reînnoirea permanen
tă“. Programul lor electoral se referă, în 
principal, la „relansarea economică“, in
tensificarea construcțiilor de locuințe, creș
terea numărului de locuri de muncă și îm
bunătățirea calității invățămîntului. Unele 
sectoare ale opiniei publice suedeze apre
ciază că platforma-program a partidului 
social-democrat are un caracter prea gene
ral, unele proiecte esențiale — privind mai 
ales economia și programele sociale —

„fiind acoperite de o tentă de evaziv șl 
confuz“ (AFTONBLADET).

La stinga scenei politice suedeze, „Parti
dul de stînga-comuniștii" se prezintă cu 
un program care aduce în prim plan ce
rințe ale maselor muncitoare, militează 
pentru o așezare a impozitelor pe baze de
mocratice, pentru o preocupare mai accen
tuată în domeniul asigurării de locuințe 
celor cu venituri mai modeste și în dome
niul asigurării locurilor de muncă.

Cei mai mulți observatori sint de părere 
că scrutinul de duminică nu va aduce mo
dificări esențiale actualului echilibru poli
tic. Există, însă, un consens unanim în rin- 
durile comentatorilor că distribuirea man
datelor între diferitele partide va fi in
fluențată mai mult decît in trecut de vo
turile tinerilor. Această observație se ba
zează pe creșterea numerică a voturilor 
tinere prin stabilirea dreptului de vot la 
vîrsta de 20 de ani în loc de 21 de ani (cum 
era înainte). Angajat, în marea sa majori
tate, pe pozițiile progresului economic și 
social, ale păcii, contingentul masiv al ti
nerilor alegători constituie un factor real
mente important în configurația scrutinu
lui suedez.

Cu 48 de ore înainte de testul electoral 
sondajele de opinie publică indică o majo
ritate social-democratică (48,7 la sută). A- 
celeași sondaje indică, însă, un procentaj 
de 19 la sută „alegători nedeciși". Procen
taj ridicat, care poate deveni o sursă de 
surprize. După experiența scrutinului din 
1968 cînd sondajele indicau un recul accen
tuat al social-democraților iar partidul so
cial-democrat a obținut una din cele mai 
categorice victorii electorale din istoria sa 
este, oricum, dificil să acorzi prea mult 
cjredit instituției sondajelor publice suede
ze. Rămîne așadar să așteptăm, luni dimi
neață, rezultatele definitive ale triplului 
scrutin.

EM. RUCAR

@ Au început dezbaterile generale 
Propuneri românești înscrise pe agenda 
sesiunii

Importante propuneri ale 
Guvernului Revoluționar ?

Provizoriu al Vietnamului

C.A.E.R.lucrările co
misiei de redactare

• INTRE 8 ȘI 17 septembrie 
au avut loc la Moscova la se
diul secretariatului Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc,' 
lucrările Comisiei de redactare, 
constituită de Comitetul Exe
cutiv al C.A.E.R., pentru elabo
rarea proiectelor unor materiale, 
care se întocmesc în conformi
tate cu hotărârile sesiunilor a 
XXIII-a (specială) și a XXIV-a 
ale Consiliului.

La lucrările Comisiei de re
dactare, care s-au desfășurat 
sub conducerea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R., au partici
pat N. V. Fadeev, secretarul 
Consiliului șt reprezentanți ai 
organelor competente ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.

„ Jara de la capătul
pămîntului"

Indienii ayamara au de
numit-o „țara de la capătul 
pămîntului“. Pentru ei, Terra 
se sfîrșea acolo, în vecină
tatea Anzilor Cordilieri, pe 
malul Pacificului. Țara 
ceasta cu o istorie 
mată și cu un prezent 
care nu lipsesc marile 
cercări — Chile — sărbăto
rește astăzi Ziua indepen
denței. Momentul consumat 
cu 160 de ani in urmă, cînd 
lupta pentru înlăturarea do
minației spaniole a ' intrat 
într-o fază decisivă, prile
juiește multiple manifestări. 
Timpul care s-a scurs n-a 
știrbit însemnătatea actului 
din 1810. Independența cu
cerită cu prețul unor jertfe 
grele nu aparține doar isto
riei.

Chile apare pe hartă cu 
contururi oarecum ciudate. 
Cu o lungime de aproape

plică prezența problemei a- 
grare în bătălia electorală 
încheiată recent.

In aceste zile, Chile tră
iește sub semnul tensiunii. 
Scrutinul prezidențial de la 
4 septembrie a 
primul loc pe 
tul forțelor de 
vador Allende. 
sută din voturi 
obținut (candidatul 
vator Alessandri : 34,9 la 
sută) reflectă o puternică de
plasare spre stînga. Dar po
trivit prevederilor constitu
ționale, întrucît nici un can
didat nu dispune de majo
ritate absolută, parlamentul 
este cel care are cuvîntul 
decisiv. în aceste condiții, 
forțele de dreapta mane
vrează pentru a împiedica 
alegerea ca președinte a lui 
Allende. Ele mizează pe os
cilațiile unor parlamentari

de Sud a- 
zbuciu- 

din 
în-p

Berlin : consfătuire pri
vind învățămîntul supe
rior.
• INTRE 14 ȘI 17 septembrie 

s-a desfășurat la Berlin cea 
de-a 5-a conferință în proble
mele învățămîntului superior 
Ia care au participat reprezen
tanți din mai multe țări socia
liste. Delegația din Republica 
Socialistă România a fost con
dusă de Alexe Popescu, adjunct 
al ministrului invățămintului.

In cadrul conferinței au fost 
dezbătute aspecte ale educației 
comuniste a studenților, echi
valarea studiilor și gradelor 
științifice, nomenclatorul de 
specialități în învățămîntul su
perior și alte probleme.

In diipă-amiaza zilei 
septembrie președintele 
Jiului de Sfat al 
Waltcr Ulbricht a primit pe șefii 
delegațiilor participante la con
ferință.

• CONSILIUL de Miniștri li
banez a hotărît, în cursul unei 
reuniuni desfășurate miercuri, 
să interzică aterizarea pe ae
roportul din Beirut a tuturor 
avioanelor deturnate, în afara 
unor situații în care această 
soluție s-ar impune „din ra
țiuni umanitare“.

Suspendarea stării de 
urgență de la 

Istanbul și Izniir
• autoritățile turcești 

au anunțat miercuri suspendarea 
stării de urgență instituită la 
Istanbul și Izmir după inciden
tele ce au avut loc Ia 16 iunie, 
soldate cu 4 morți și 87 răniți. 
Intr-un («municat oficial se 
menționează că 263 de persoane 
inculpate de participare la tul
burările din 16 iunie au fost de
ferite tribunalelor speciale, con
stituite în baza stării de urgen
tă, iar alte 38 de persoane ur
mează să fie deferite tribunale
lor civile.

de 17 
Consi- 

R.D.G..

plasat pe 
reprezentan- 
stînga Sal- 
Cele 36,3 la 
pe care Ie-a 

conser- 
Alessandri : 34,9

PARIS 17 (Agerpres) — Joi 
s-a desfășurat la Paris cea 
de-a 84-a ședință a Conferin
ței cvadripartite în problema 
vietnameză. Ministrul afaceri
lor externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, a prezentat 
o propunere în opt puncte 
privind soluționarea proble
mei vietnameze pe baza pro
gramului în 10 puncte. al Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu. Pe plan militar, Guver
nul Revoluționar Provizoriu 
declară că, dacă Statele Unite 
se angajează să retragă toate 
trupele lor, precum și pe cele 
ale aliaților lor pînă la 30 iu
nie 1971, forțele patriotice 
sud-vietnameze vor înceta a- 
tacurile împotriva inamicului 
în timpul retragerii sale.

Pe plan politic, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu, con
sideră că populația sud-viet- 
nameză va trebui ea singură 
să hotărască asupra regimului 
politic, prin intermediul alege
rilor generale. Cu prilejul ale
gerilor, populația sud-vietna- 
meză va desemna o adunare, 
care la rîndul ei va fi împu
ternicită să elaboreze o nouă 
constituție și să formeze un 
nou guvern, reflectînd aspira
țiile la pace, independență și 
neutralitate. Pentru organiza
rea alegerilor se propune for
marea unui guvern de coaliție, 
alcătuit din reprezentanți ai 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu, persoane reprezentînd 
administrația de la Saigon, 
dar care se pronunță pentru 
pace, independență, neutrali
tate și democrație,, precum și 
persoane reprezentînd alte for
țe și tendințe politice și reli
gioase.

Pe plan extern, acest gu
vern va promova o politică de 
pace și neutralitate, de bună

vecinătate, va stabili relații 
diplomatice cu orice țară, in
clusiv S.U.A., pe baza princi
piilor coexistenței pașnice. 
Reunificarea Vietnamului ar 
urma să se facă pe cale paș
nică pe bază de tratative și 
acorduri între cele două părți, 
fără constrîngeri și anexiuni 
sau amestec străin.

In ce privește încetarea fo
cului în Vietnamul de sud, ea 
trebuie să se realizeze în con
formitate cu acordurile pe 
care ar urma să le încheie 
cele două părți.

• LA BELGRAD a fost sem
nat un acord privind înființa
rea consorțiului bancar iugo- 
slavo-bulgar, anunță agenția 
Taniug. Consorțiul urmează să 
finanțeze cooperarea în produc
ție pe termen lung și alte for
me de colaborare dintre între
prinderile celor două țări.

Aspect de la y»a din cele mai recente manifestași 
forjelor populare

Evoluția stafiei sovietice
pe care le reclamă. Unele din
tre punctele agendei provizorii 
au fost recomandate spre a fi 
înscrise pe agenda sesiunii vii
toare. Pînă în prezent au fost 
înscrise pe ordinea de zi defi
nitivă 95 din cele 108 puncte, 8 
puncte au fost raportate sesiunii 
a 26-a iar restul de cinci ur
mează a intra în discuția co
mitetului.

Comitetul general a hotărât în 
unanimitate înscrierea pe agen
da actualei sesiuni a celor două 
propuneri făcute de România, 
intitulate „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și secu
rității în lume“ și „Rolul știin
ței și tehnicii moderne în dez
voltarea națională și necesita
tea întăririi cooperării econo
mice, tehnice și științifice intre 
state“.

O altă propunere, Ia care Ro
mânia este coautoare, cea pri
vind înscrierea pe ordinea de zi 
a punctului intitulat „Restabili
rea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze Ia 
O.N.U.“ a întrunit majoritatea 
de voturi.

Adunarea 
început 

-cadrul 
au po- 
opinia 

proble-
confruntă 

internațio-

Joi dimineața în 
Generală a O.N.U. 
dezbaterile . generale 
cărora șefii delegațiilor 
sibilitatea de a expune 
guvernelor lor asupra 
melor esențiale care, 
astăzi comunitatea 
nală. Dezbaterile au fost des
chise de ministrul afacerilor ex
terne al Braziliei, Mario Gibson 
Barboza.

Miercuri după-amiază Comi
tetul general format din pre
ședintele actualei sesiuni, cei 
17 vicepreședinți ai Adunării 
Generale și cei 7 președinți ai 
Comitetelor Adunării Generale, 
printre care și Maria Groza, 
președinta Comitetului pentru 
probleme sociale, umanitare și 
culturale — și-a consacrat pri
ma sa ședință problemelor le
gate de definitivarea ordinii de 
zi’ a sesiunii, -care în forma sa 
provizorie -conținea 108 puncte.

Dezbaterile au evidențiat do
rința partlcipanților de a sa re
duce cit mai mult posibil a- 
genda pentru ca problemelor 
majore care confruntă astăzi 
comunitatea internațională să li 
se acorde importanța și atenția

au 
în 9 Lansarea satelitului „Cosmos-363"

Stația automată sovie
tică „Luna-16“, lansată 
pe o traiectorie de zbor 
în direcția Lunii, la 12 
septembrie, s-a plasat pe 
o orbită circulară de sa
telit artificial al Lunii, 
informează agenția TASS.

In cursul zborului pe traseul 
Pămînt-Lună s-au stabilit cu 
stația 26 de legături radio, în 
timpul cărora s-au efectuat mă
surători ale parametrilor traiec
toriei și s-a verificat funcțio
narea sistemelor aflate la bord. 
La 13 septembrie a fost efectu
ată o corecție a traiectoriei de 
mișcare a stației pentru asigura
rea pătrunderii în spațiul cir
cumlunar in punctul stabilit prin 
calcul.

La 17 septembrie, în timpul 
zborului spre Lună, stația au
tomată „Luna-16" s-a orientat 
în spațiu după Soare și Pă- 
mînt. Apoi, în punctul calculat 
al traiectoriei a fost cuplată in-

stalația propulsoare care a 
stației impulsul de frînare nece
sar. Ca urmare, stația „Luna-16“ 
s-a plasat pe orbita de satelit 
artificial al Lunii avînd urmă
torii parametri : înălțimea ma
ximă de la suprafața Lunii— 
110 kilometri ; înclinarea orbitei 
față de planul ecuatorului lu
nar — 70 grade ; perioada 
rotație — 1 oră și 59 minute.

Centrul terestru menține 
gaturi radio constante cu stația 
automată ,,Luna-16“.

Potrivit informațiilor teleme- 
trice, aparatura de la bordul sta
ției funcționează normal.

e ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ 
a fost lansat joi satelitul artifi
cial al pămîntului „Cosmos-363“. 
La bordul satelitului se află apa
ratură destinată cercetării în 
continuare a spațiului cosmic, 
în conformitate cu programul 

- stabilit, precizează agenția TASS.
Aparatura de la bordul sateli

tului funcționează normal.

NEAGU UDROIU
Un punct de atracție al Vienei : catedrala Sf. Ștefan Viena, septembrie 1970
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vieneză ; 
Brahms,

de toate Viena rămî- 
modern, trepidant în 
lucru ale săptăminii, 
și obsedat de grijile

Beethoven și-a văzut 
pe scena

Schubert,

Cîntec din pădurea vieneză
Viena este orașul pe străzile 

căruia te oprești cu sentimentul 
că repeți o vizită anterioară. 
Deși aici întiia dată coagulează 
neașteptat frînturi de biografie 
cunoscute din anii de școală, re
tușate sau întărite ulterior. Sint 
atît de multe incit la un moment 
dat te simți invitat nu să încre
dințezi memoriei date exterioare 
ci invers, să te lansezi intr-un 
circuit de identificare la teren a 
locurilor și momentelor cu care 
a priori plonjezi pe bulevardele 
sale.

Viena este înainte de toate un 
manual de istorie peste filele că
ruia timpul a scuturat din a- 
bundență cărțile de vizită ale 
evenimentelor, aureolind drumul 
prin lume al acelui Vindobona, 
castru roman, ridicat pe locul 
unei așezări celtice, devenit în 
1221 oraș, iar șase decenii mai 
tîrziu capitală de imperiu. Me
moria vehiculează nestingherită 
prin secole,- reținînd sau survo- 
lînd evenimente și ani strînși 
fără răgaz între coperțile vremii.

Viena rămîne un cadril al sti
lurilor. Case risipite pe cuadra- 
tura orașului recompun cu mi
gală alunecarea în spațiile fan
teziei a meșterilor pricepuți în

mînuirea volumelor, îndrăgostiți 
de frumos și de tulburătoare a- 
socieri pe frizele sensibilității. 
Din „turnul păgînilor“, înalt de 
136 metri, al catedralei Sf. Ște
fan „privesc .șase secole de is
toric“ din vremea cînd Ullrich 
Helbling, meșterul Wenzel, 
Hans și Peter von Prachatitz, 
Anton Pilgram și Hans Puchs
baum își dădeau mina, fără să 
bănuiască poate, la construcția 
uneia din cele mai monumentale 
lucrări gotice ale Europei. Dacă 
în secolul al XVII-lea s-ar fi ofe
rit arhitectului dreptul de a-și 
planta în fața fiecărei capodo
pere propria statuie, atunci am 
fi intiinit astăzi prin Viena, și 
aiurea numeroase busturi cu li
tere gravate : Johann Bernhard 
von Erlach, marele maestru al 
barocului austriac. Adrese — pa
latul de iarnă al prințului Eu
gen, parțial Hofburgui, fosta re
ședință imperială. Alături de el, 
Johann von Hildebrandt — cu 
Belvedere, cu palatul de vară al 
prințului Eugen, cu atîtea altele. 
De undeva, din barocul tîrziu, 
răsare Schönbrunn-ul... Mai re
cente, clădirile secolului al 
XIX-Iea dăinuie, lăsind în umbră 
pe fondatorii dar, fără excepție,

și pe creatorii lor : Parlamentul 
(Theophil Hansen), Primăria 
nouă (Friedrich Schmidt), Opera 
vieneză (Niill și Siccardsburg).

Viena este orașul în care co
lecții de Ia cele mai obișnuite 
pînă la cele mai curioase își dau 
intîlnire în fața privirilor scru
tătoare ale vizitatorului. La 
Muzeul de istoria artei, 12 co
lecții diferite între care tro
nează Peter Breugel cel Bătrîn 
cu nu mai puțin, de 15 tablouri. 
La Schönbrunn — colecția de 
trăsuri a curții imperiale ; Al
bertina — cu peste un milion 
de stampe, este considerată una 
dintre cele mai dotate din 
lume ; Belvedere — Muzeul ba
rocului ; „Camerele comorilor 
lumești“ adăpostesc tezaurul și 
insignele sfintului imperiu ro
man și ale imperiului austriac...

Sub cerul Vienei se intersec
tează marile traiectorii ale mu
zicii. Gluck a realizat aici „Or- 
feu și Euridice“ ; Mozart a 
compus în atmosfera marii me
tropole ; 
„Fidelio1 
Haydn, 
Strauss, Gustav Mahler, Arnold 
Schönberg — nume din boga
tul colier ce gravează amplitu-

dini de mare rezonanță în pa
ginile de antologie ale muzicii 
universale. Presărați pe distan
țe de secole, își dau întîlnire 
sub plafonul de catedrală al 
Vienei, la al cărui pupitru mu
zical s-au succedat cu parti
turi tezaurizate de multă vre
me.

Dincolo 
ne orașul 
zilele de 
frămîntat 
curente ale unei mari capitale, 
supusă contracțiilor și expan- 
dărilor fără oprire. Din do
rința de echilibru, la sfîrșit, în 
zile de weekend se abandonea
ză turiștilor, uitată o clipă de 
proprii locatari fugiți te miri 
unde, în Wienerwald sau mai 
departe, sperînd să se scuture 
în orele de odihnă de presiunea 
orașului.

...In oricare zi, Viena rămî
ne, insă, superbă ca o madonă 
la care timpul nu întărește de-l 
cit conturul frumuseții...

4 300 km și cu o lățime de 
numai 200 km dar care pe 
alocuri se reduce chiar pînă 
la... 15 km, „țara de Ia ca
pătul pămîntului“ înseamnă 
un pămînt generos, față de 
care natura a dovedit o deo
sebită grijă. Subsolul ei po
sedă resurse uriașe de cu
pru, fier, salpetru, mangan, 
aur, molibden, sulf, petrol, 
cărbune, uraniu. Lista este 
impresionantă și ea dezvăluie 
posibilitățile de care dispune 
această țară cu numai 
9 500 000 locuitori. 40 la sută 
din rezervele <3e cupru alo 
lumii capitaliste aparțin Re
publicii Chile. Nu-i vorba 
doar de statistică. Cuprul 
este, în fond, centrul vital 
al economiei chiliene. 82 la 
sută din exportul chilian 
este furnizat de cupru. Dar 
această bogăție, cum consta
ta recent LE MONDE, se 
află~ practic în mîinile so
cietăților nord-americane. 
S-au luat unele măsuri pen
tru „chilenizarea“ cuprului 
și îngrădirea prezenței mo
nopolurilor străine însă o- 
pinia publică manifestă con- 

, vingerea că numai dueîn- 
’ du-se pînă Ia capăt acest 

proces, prin decizii radicale, 
' se pot salvgarda interesele 
' naționale.
1 Pentru Chile este esențială 
i o diversificare a economiei,
> o punere în valoare pe mul- 
, tipie planuri a potențialului

ei. în această privință exis
tă preocupări intense în do
meniul agriculturii. Reali
tățile din lumea satului sint 

' exprimate de cifre : în mîi
nile a 700 proprietari s-au

> concentrat 55 la sută din te
renurile arabile. Accelerarea 
reformei agrare a devenit 
un imperativ, ceea ce ex-

democrat-creștini, deveniți 
prin forța lucrurilor arbitrii 
situației. Tensiunea a 
cote înalte, 
a dezvăluit 
elementele 
au plănuit
Concomitent, dreapta încear
că să dezorganizeze viața e- 
conomică, provocînd masive 
retrageri de fonduri din 
bănci și să creeze astfel o 
atmbsferă de insecuritate.

Manipulațiile de culise ale 
dreptei se lovesc de riposta 
forțelor populare. Aceste 
forțe și-au dovedit resursele, 
influența, prin victoria elec
torală a lui Allende, victo
rie cu o largă semnificație. 
Este pentru prima oară în 
America latină cînd un can
didat al stîngii unite (socia
liști, comuniști, o parte a 
radicalilor etc.) biruie în 
bătălia electorală pentru 
funcția supremă. Această bi
ruință relevă aspirația ma
selor spre prefaceri demo
cratice și dezvăluie posibili
tățile pe care forțele popu
lare din această parte a 
lumii le au, în funcție de 
condițiile concrete ale fie
cărei țări, de a păși spre 
înnoiri profunde în structu
rile sociale.

Situația din Chile este ex
trem de complicată datori
tă manevrelor dreptei, a for
țelor conservatoare și a pro
tectorilor lor străini. Po
porul chilian se arată, inșii, 
hotătît să 
transformări ______ ,
pentru justiție socială, pen
tru ca voința urnelor — ex
primată la 4 septembrie — 
să fie respectată.

deveniți 
arbitrii 

atins 
Salvador Allende 
zilele acestea că 
ultrareacționare 

asasinarea lui.

iupte pentru 
democratice,

M. RAMURĂ

HELSINKI : PAVILIONUL ROMÂNESC VIZITAT 
DE PREȘEDINTELE KEKKONEN

Joi a fost Inaugurată cea de-a cincea ediție a Tîrgului in
ternațional de la Helsinki, la care participă aproximativ 1500 
de firme din 17 țări. România este prezentă cu un pavilion în 
care nouă întreprinderi de comerț exterior, printre care ,Ma- 
șmexport“, „Tehnoforestexport“, „Romagricola“ etc expun o gamă variată de produse.

Președintele țării gazdă, Urho Kekkonen, a fost oaspetele 
pavilionului românesc, exprimînd aprecieri asupra calității exponatelor, '
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