
Proletari din toate țările, uniți-vă!

EVENSMENT CU AMPLE 
SEMNIFICAȚII ÎN VIAȚA 

ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

ADUNĂRILE Șl 
CONFERINȚELE

DE DARE

ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

• Jubileul textiîiș- 
tilor

• „Sarmis 1970"

• Hanul de la 
Cheia

• Ocolul țării în 
opt luni

• 24 h

® AUTODOTA- 
REA — o expe
riență utilă în în
zestrarea labora
toarelor școlare 

® BITEF — semi
nar profesional de 
teatru
® Cronica teatra
lă : „COMOARA 
DIN INSULA PIRA
ȚILOR"

DE SEAMĂ VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
Șl ALEGERI

n perioada care 
j a mai rămas 

II pînă la finele 
II anului, pe fun- 

dalul amplelor 
preocupări ce 

dau expresie angajării una
nime și entuziaste a tinere
tului țării în efortul între
gului popor pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
pe anul în curs și asigurarea 
tuturor condițiilor pentru 
realizarea cu succes a viito
rului cincinal, agenda de lu
cru a organizației noastre 
este puternic marcată chiar 
din această lună de un mo
ment deosebit : adunările și 
conferințele de dare de seamă 
și alegeri. Prin contextul în 
care se desfășoară, ca și 
prin laptul că ele preced 
Uongresul al IX-lea al U.T.C., 

k.l cărui convocare, la începu
tul anului viitor, a fost hotă- 
rîtă după cum se știe la re
centa plenară a C.C. al 
U.T.C., adunările și conferin
țele de dare de seamă și a- 
lcgeri din acest an dobîndeșc 
ample și profunde semnifi
cații în viața și activitatea 
organizației noastre, cît și a 
întregului tineret.

Aceste semnificații decurg 
din faptul că adunările și 
conferințele de alegeri din 
acest an vor prilejui 6 apro- 
fundată analiză a activității 
desfășurate de organele și 
organizațiile U.T.C. în vede
rea mobilizării tineretului Ia 
eforturile tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a vieții economice, 
politice și social-culturale a 
țării noastre ; că ele vor 
realiza o primă trecere în 
revistă, la scara întregii or
ganizații, a modului în care 
se înfăptuiesc măsurile adop
tate de plenara C.C. al

P.C.R. din noiembrie — de
cembrie 1967 privind îmbu
nătățirea activității educative 
în rîndul tineretului, a felu
lui in care organizațiile 
U.T.C. reușesc să-și îndepli
nească sarcinile și atribuțiile 
noi ce le-au fost încredințate, 
să-și exercite rolul și răs
punderile ce le revin în for
marea și educarea tinerei 
generații.

Evident, reprezcntînd un 
moment de bilanț și în același 
timp de jalonare a activității 
viitoare, dezbaterile din adu
nările 
dare de , _
trebuie Să abordeze, selectiv 
și în profunzime, toate do
meniile de activitate ale or
ganizației, să acopere în
treaga gamă de preocupări 
ale colectivelor de uteciști, 
relevînd ceea ce este expe
riență pozitivă, ceea ce este 
util a fi preluat și continuat 
și, deopotrivă. minusurile 
care mai persistă, cauzele 
care Ie determină, în vede
rea adoptării unor măsuri 
necesare și concentrării efor
turilor spre îmbunătățirea în 
viitor a întregii activități a 
organizației. Este spiritul în 
care se cer întocmite dă
rile de seamă — acest bi
lanț cu care organele de con
ducere ale organizațiilor se 
prezintă in fața uteciștilor, 
pentru că din raportarea e- 
xactă, precisă, a realizărilor 
obținute la cerințe și posi
bilități, la proiectele și ne
voile colectivului pot rezulta 
concluzii utile pentru munca 
de viitor, pot fi evidențiate 
posibilități de îmbunătățire 
și îmbogățire a activității, 
măsuri ce trebuie adoptate 
în viitor.

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

și conferințele de 
seamă și alegeri

(Continuare în pag. a V-a)
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• UN SISTEM DE „ORGANIZARE" CE PERI 
CUTEAZĂ TERMENUL DE INTRARE ÎN FUNC 

TIUNE A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

într-un fel, constructorul — 
Trustul 1 București — are drep
tate. Raționamentul său este sim
plu. Deci — își spune — la ce 
obiective trebuie să asigur intra
rea în funcțiune la sfîrșitul tri
mestrului III ? La x, la y, la z. 
Bun. Cum stau, acolo, cu lucră
rile ? Nu prea grozav. Dacă țin 
să-mi respect cuvîntul trebuie să 
suplimentez forța de muncă în 
punctele al căror stadiu, față de 

t grafice, este rămas în urmă. Per
fect. Voi transfera deci un nu
măr de muncitori de Ia ..Elec
tromagnetica“ — instalația de 
neutralizarea apelor reziduale, 
depozitul de inflamabile, extin
derea turnătoriei de magneți — 
trebuie predate de abia în cursul 
trimestrului IV, pînă la 31 de
cembrie •— la Fabrica de prefa
bricate din boton „Progresul“. 
Zis și făcut. Rocada a avut loc. 
Ce părere are despre ea bene
ficiarul ?

—• Sincer să fiu — își exprimă 
opinia tov. ing. Vasile Săndu- 
leac, director tehnic al Uzinei 
„Electromagnetica“ — sînt în
grijorat. în anul următor sarci
nile de plan ale întreprinderii 
cresc. Cînd s-a făcut fundamen- 

i tarea lor. s-au avut în vedere și 
capacitățile de producție ale o- 

.biectivelor despre care amintiți.

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-i’>

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA
O privire retrospectivă asupra 

zilei de luni, prima. zi a vizitei 
în Austria a președintelui Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, relevă faptul indis
cutabil că a fost o zi încărcată, 
densă, am spune, de activitate. 
Fie, aceasta judecind doar după 
împrejurarea că de la ora sosi
rii în Viena și pînă dincolo de 
miezul nopții, cu scurte inter
mitențe, ce separă un punct de 
altul din suita de acțiuni ce 
le-au fost rezervate, oaspeții ro
mâni s-au aflat toată vremea în 
plin program de activitate.

Să rezumăm:
în maiestuoasele saloane ale 

Palatului Hofbiirg — acest mar
tor, ca la Paris, Elysée, bună
oară, al multor momente istorice 
remarcabile — a avut loc vizita 
la șeful statului austriac, pre
ședintele Franz Jonas. Apoi, șe
fului statului român i-au fost 
prezentați șefii misiunilor diplo
matice acreditați în Austria. A 
fost vizitat Parlamentul, cadru 
în oare președintelui Consiliului 
de Stat i-au fost prezentate emi
nente personalități politice ale 
țării gazdă, unde a avut loC un 
dialog asupra activității parla
mentare și rolului parlamentari
lor nu numai în viața internă, 
dar și în activitatea de cunoaș
tere reciprocă între popoare — 
condiție esențială în crearea cli
matului apt să favorizeze înțele
gerea, să faciliteze colaborarea și 
cooperarea între națiuni, să con
ducă la securitate și pace. S-a

oferit un dineu oficial, iar seara 
tîrziu, în onoarea reprezentanți
lor României, în sălile festive ale 
Palatului Schoenbrunn a fost 
dată o fastuoasă recepție.

Arătam încă în însemnările de 
ieri că’în jurul șefului statului 
român, a persoanelor oficiale 
care îl însoțesc în vizita în Aus
tria domnește 6 atmosferă de 
caldă ospitalitate, de simpatie, de 
gratitudine. Este aceasta o re
marcabilă realitate. Poporul aus
triac, îndeajuns cunoscut pentru 
ospitalitatea și spiritul său ge
neros, s-a dovedit extrem de 
sensibil la ideea de conlucrare 
și înțelegere internațională, a 
activat și depune eforturi în a- 
ceastă direcție, iar faptul că 
România și-a afirmat cu strălu
cire vocația ei pașnică în bazi
nul dunărean, în Balcani, în 
Europa și pe plan mondial ge
neral are ample rezonanțe în 
conștiința poporului austriac. Am 
auzit, nu o dată, în schimburile 
de opinii cti reprezentanți ai 
presei vieneze, cuvinte de caldă 
apreciere la adresa țării noastre, 
a politicii ei externe, a activității 
prodigioase și neobosite depuse 
de șeful statului român pe arena 
internațională. Asemenea cuvinte 
de înaltă apreciere au fost rostite 
ațît la adresa politicii externe, cît 
și a politicii interne a țării, a pre-

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI
OCTAVIAN PALER 

MIRCEA S. IONESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

mâniei și Austriei prezintă o în
semnătate deosebită pentru dez
voltarea bunelor relații româno- 
austriece, că raporturile dintre 
România - și Austria constituie o 
ilustrare concretă a utilității coo
perării reciproc avantajoase din
tre țări, a perspectivelor largi ce 
se deschid colaborării între state 
cu orînduiri sociale diferite, în 
folosul progresului general, al a- 
propierii între popoare.

în cadrul convorbirilor, preșe
dintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei și președintele federal al 
Austriei au abordat, de asemenea, 
unele probleme ale situației in
ternaționale și s-au informat re
ciproc asupra. poziției țărilor lor

tățile largi care există pentru dez
voltarea lor, au subliniat cadrul 
prielnic și dorința comună de a 
amplifica și diversifica coopera
rea dintre cele două țări. S-a a- 
preciat ca deosebit de utilă ex
plorarea tuturor căilor, a tutu
ror mijloacelor care pot contri
bui la cunoașterea mai aprofun
dată a disponibilităților, prezente 
și de perspectivă, ale fiecăreia 

• din părți pentru ca evoluția co
laborării în domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, turis
tic să cunoască un curs mereu 
ascendent. '

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că vizitele reciproce 
ale conducătorilor de stat ai Ro-

la Palatul Hofburg au înce.put 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
le federal al Austriei, Franz 
Jonas.

Din partea română, la convor
biri iau parte Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Burti
că, ministrul comerțului exterior, 
Constantin Mitea si Gheorghe O- 
prea, consilieri. Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul României la 
Viena. Cornel Vladu, director în 
M.A.E. '

Din partea austriacă la con
vorbiri iau parte, cancelarul fede
ral Bruno Kreiskv, vicecancelarul 
Rudolf Hauser, Rudolf Kirchsch
läger, 
Josef 
comerțului, industriei și meșteșu
gurilor, Herta Fimberg, ministrul 
științei și cercetării, Wielfried 
Platzer, secretar general în 
M.A.E., Georg Schlumberger, mi
nistru'plenipotențiar, director în 
M.A.E., Karl Trescher, director 
de cabinet al președintelui fede
ral, Friederich Meznik, șeful ser
viciului de presă de pe lîngă 
Cancelaria federală.

Convorbirile au prilejuit un 
amplu schimb de opinii cu privi-

*

ministrul de externe, 
Staribacher, ministrul

DERMA
TOGRAFUL

VICTOR CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

de 
Pe

zile portul Con- 
poleit auriu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu semnînd în Cartea de aur a primăriei din Viena.

SĂ DISCUTĂM DESPRETINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

TREI lNTR-0 BARCA

stan.ța pare . 
un soare calm și generos, 
litoral este sfîrșit de sezon dar 
aici oamenii trăiesc aceeași 
forfotă harnică și creatoare din 
tot timpul anului. Vasele sînt 
descărcate, încărcate, reparate, 
vopsite, se anunță cu glas jos 
plecări, sosiri ; un du-te-vino al 
autotransportoarelor și vagoane
lor pe șine completează mișca
rea. Și totuși, într-una din aceste 
zile un fapt cu totul neobișnuit 
a tulburat ritmul mișcării coti
diene. La sala 
tați aflate în 
s-a desfășurat 
cu o vastă 
public : trei'

mare de festivi- 
incinta portului 
un proces penal 

participare de 
tineri, Constan-

Foltea&u, Nicolae Novac 
Lutfi Asim, vîrsta me

die 20 de ani, au fost judecați 
și condamnați între- 2 și 5 ani 
închisoare pentru delictele de 
furt din avutul obștesc și în
cercare de trecere frauduloasă 
a frontierei. Faptele prezentate 
în rechizitoriu de către procu
ror, au făcut să crească senti
mentele de indignare și amără
ciune ale celor din sală. In e- 
sență, despre furt și cealaltă in
fracțiune se cunoștea mai di
nainte : primii doi din grup 
erau muncitori ai portului. Cu- 
noseîndu-i deci, întrebările gra
ve ce și li punea asistența 
aveau o notă în plus de firesc, 
erau cît se poate de legitime.

Cum a fost posibil ? Tocmai ei, 
niște muncitori ? ! N-aveau 
destule condiții de afirmare ? 
De ce au furat ?

în fața acestor întrebări este 
cazul să amintim că există une
ori îr> mijlocul unor colective^ 
oameni care reușesc să înșele 
buna credință, să cîștige prin 
mijloace necinstite prietenia ce
lor din jur și să ducă fără nici 
o grijă o viață duplicitară. 
Este cazul celor doi tineri din 
port cît și al tovarășului lor.

în cele ce urmează înfățișîn- 
du-vi-i pe cei trei infractori, 
amănunțind parțial faptele lor, 
subliniind concluzii, vom răs
punde implicit și întrebărilor ce 
au frămîntat asistența aminti-

tului proces. Pentru aceasta am 
desfășurat o anchetă la locuri
le de muncă ale celor trei, am 
stat de vorbă cu părinții lor, cu 
prietenii, am folosit relatările 
celui care a condus cercetările.

Constantin Folteanu are 7 
clase primare și una de profe
sională. L-a trimis tatăl său 
să învețe dar el a dat cartea 
cie-a dura părăsind munca se
rioasă (care cere evident, efor
turi. dar care reprezintă totoda
tă singurul mijloc care-ți adu
ce bucurii adevărate) pentru 
viața de hoinar al străzii, cea

(Continuare în pag. a ll-a)
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„INOVAȚIE“
de GEORGE IVAȘCU

de ȘTEFAN IUREȘ
Sigur că nu de azi, de ieri, 

bunului dumnezeu, sau 
maicii natura, sau oarbei 
providențe, sau măcar dra
gilor părinți li se tot aduc 
obiecțiuni cu privire la fini
sajul operei lor de căpetenie 
— chipul evei. Din-totdeau- 
na frumoasa s-a vrut su
perbă, drăguța s-a dorit fru
moasă, simpatica s-a visat 
drăguță, banala a aspirat să 
ajungă simpatică — o, ne- 
sfîrsite sînt treptele perfec
tibilității... Acestui truism îi

FACTOR structural al evoluției literare, artistice, ra
portul tradiție-inovație reprezintă o constantă care în 
varii ipostaze definește originalitatea procesului de dez
voltare a culturii naționale. Programele estetice ale dife
ritelor școli și curente, jurnalele de creație ale scriito
rilor, ale artiștilor, ca și creațiile înseși încep prin a se 
raporta la o "tradiție, față de care își fixează sau nu un 
punct de vedere inedit, configurînd, modern pe diverse 
trepte ale desfășurării devenirii artistice, universal în 
esența lui. A urma o tradiție înseamnă, în cel mai înalt 
grad, a afirma propria viziune asupra lumii și vieții : 
cea contemporană creatorului, și a o proiecta pe aceasta 
într-un lanț necesar de experiențe artistice. E ceea ce 
caracterizează literatura noastră actuală, întreaga noas
tră mișcare artistică. Raportarea la cîteva exemple lite
rare mai semnificative o confirmă.

Romanele Străinul și Setea ale lui Titus Popovici, se 
explicitează direct în cîmpul magnetic al tradiției prozei 
ardelenești, cele două cărți năzuind imaginea unei fresce 
umane a vieții, din Transilvania pe coordonatele unui timp 
jalonat de etape istorice concrete -. războiul, insurecția 
armată, primele reforme democratice. Mara, romanul lui 
Slavici, Răscoala lui Rebreanu pot fi considerate, de
sigur, ca antecedentele „clasice" ale tînărului romancier 
de mai tîrziu, adică din anii noștri. Al doilea roman al 
lui Marin Preda, Risipitorii, din 1962, înseamnă nu numai 
o lărgire a cîmpului său de inspirație, de unde și inves
tigarea unui alt mediu, acum (după Moromeții) cel cita
din, dar, pe planul experienței scriitoricești, și asocierea 
aceleia de vaste,'frescă epică prin care Călinescu a mar
cat evoluția societății românești între 1935—1950. Tn ace
lași timp, Risipitorii include fișa psihologică într-o for
mulă narativă nouă pentru literatura noastră, nouă în 
raport cu Moromeții, dar apropiată, prin analogie, de 
Patul lui Procust al lui Camil Petrescu. la rîndu-i, romanul 
Moromeții a determinat un adevărat „stil" în fixarea 
tipologiei rurale, față de care mai tinerii D. R. Popescu 
sau Nicolae Velea se vor situa — fiecare în proprie 
modalitate — pe o filiație directă, în timp ce un prozator 
al arderilor violente, ca Fănuș Neagu, continuă — origi
nal — virtuți ale epicii tensionate de lirism a lui Zaharia

(Continuare în pag. a IV-a)
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JUBILEUL 
TEXTILIȘTILOR

Colectivul fabricii „Munca 
textilă“ din Capitală a rupt ieri 
din calendar o filă jubiliară : 
treizeci de ani de existență. 
Acum trei decenii între niște 
cocioabe din Ferentari, cartier 
recunoscut prin înaltul grad de 
pauperizare a început să „fu
mege“ o făbricuță : 102 texti-
liști, in majoritate femei, migă
leau la cîteva războaie. între
prinderea de atunci semăna 
mai mult cu un atelier mește
șugăresc dar, trecînd de sinuo
zitățile timpului, înregistrează 
astăzi, plenar, armonioasa as
cendență. Halele moderne sînț 
dotate industrial cu „arahneuri 
și malipoluri“ și alte mașini 
textile Ia care lucrează peste 
600 de muncitori. Imaginea 
umilă a începutului de alță- 
dată pare acum voalată chiar 
din amintirea celor mai bătrîni 
meșteri. Prezent la această săr
bătoare, ca invitat de onoare 
al întregului colectiv în care a 
muncit vreme de 30 de ani pen
sionarul Ion Pancu a fost tot 
timpul în meseria sa un țesător 
maestru. „Milioane de metri de 
nebănuite fire, subțiri ca gin- 
dul, mi-au trecut in cei 30 de 
ani prin aceste mîini !“, ne spu
nea meșterul Pancu. Poate că 
nici unei meserii nu i se potri
vește mai bine cuvîntul de ma
estru, atît de vechi, deodată cu 
legenda frumoasei țesătoare 
Arahne cea care intr-o zi s-a în
trecut cu zeii în meșteșugul 
său.

Produsele acestei sărbătorite 
fabrici sint la fel de frumos 
și maestru meșteșugite. Acestea 
sint prezente în fiecare casă : un 
prosop multicolor de baie, stofa 
care tapițează mobila, perdelele 
care difuzează molcom lumina 
din ferestre, mochetele plușate 
etc. Anul acesta graficul produc
ției a depășit cifra de 9 milioane 
metri pătrați de textile confec
ționate. Iar acum la jubileul de 
astăzi colectivul de muncă al 
fabricii face cunoscute frumoase 
perspective : In noul cincinal, 
1971—1975 producția de la „Mun
ca textilă“ va fi de 260 de ori 
mai mare ca in 1950, plusul pro
ducției globale înregistrat in acel 
an va fi din perspectiva antecal- 
culată, de peste 95 milioane lei, 
economii de producție pe care le 
va crea un colectiv doar de 600 
de oameni. Un colectiv ! Aici 
priceperea și măiestria meșterilor 
se completează cu entuziasmul 
tinerilor. „O parte dintre cei ti
neri sint veniți din școlile pro
fesionale, alții au „ucenicit" me
seria la locul de muncă, „lingă 
meșter" așa cum ne declara 
Cătănoiu Victor, secretarul or
ganizației U.T.C.

ION MARCOVICI

„SARMIS 1970"
Duminică la Deva a avut loc 

deschiderea Festivalului „Sar
mis 1970“ manifestare culturală 
inedită despre conținutul și sem
nificațiile căreia ne-a vorbit pro
fesorul Constantin Clemente, 
președintele comitetului județean 
pentru cultura și artă :

— Festivalul „Sarmis“ își 
propune să înmănuncheze cele 
mai reprezentative realizări ale 
culturii fi artei județului nostru, 
în program sînt incluse specta
cole ale teatrelor profesioniste, 
ansamblului folcloric „Hațegana“ 
din Hunedoara, laureat al Festi
valului folcloric internațional de 
la Fecs din Ungaria, formații de 
amatori premiate la festivalurile 
republicane: Romos, Vața de 
Jos, Geoagiu, vernisajul salonu
lui de toamnă al cenaclului Uniu
nii Artiștilor Plastici, a șasea se
siune anuală de comunicări ști
ințifice a lucrătorilor din Muzeu, 
primul simpozion al lucrătorilor 
din bibliotecile publice. In pro
gramul de comemorări UNESCO 
este cuprinsă și sărbătorirea a 
150 de ani de la moartea lui Ion 
Budai Deleanu fiu al meleagu
rilor hunădorene. Ln Deva se va• •••••

(Urmare din pag. I) 
de etîlp ăl cafenelei. Pupă cițiva 
ani în. asemenea ipostază, in- 
trîncl in atenția organelor de 
miliție, s-a hotărît să facă ceva 
mai legal : a intrat în port ca 
marinar pe o șalupă de deser
vire. Novac a învățat ceva mai 
mult dar și-a întrerupt și el 
școala tot de dragul unei ase
menea „vieți libere" și în scurt 
timp a devenit uraul dintre „a- 
bonații" obișnuiți ai sancțiuni
lor pe care miliția le aplică e- 
lementelor infracționale din 
mediul străzii. Ei doi erau prie
teni. se întîlheau la . cîrciumi, 
la gară (aici au fost prieteni cu 
unii dintre membrii bandei lui 
Libidof Cornel ; odioasa bandă 
de renumele căreia se leagă 
violuri și acte de sadism), bă- 
teau bulevardele pînă noaptea 
tîrziu hrănindu-și himerele cu 
un pahar de cbniac. la un film 
de aventuri, acostînd în chip de 
cuceritori turiste sau autoh
tone. într-o zi Novac i-a măr
turisit lui Folteanu.

— Nu știu ce să mă fac, să 
scări de amenzile astea date de 
miliție? Nu poți și tu să te dis
trezi ca omul că sare în capul 
tău, asta nu e voie, asta 
nu... Aș pleca undeva în 
străinătate, acolo poți să faci 
ce vrei.

— Ar fi o soluție și pentru 
mine.

Apoi a apărut Lutfi Asini 
Un unchi de-al său vizitase niș
te rude în străinătate de unde 
venise cu o mulțime de impre
sii. Lutfi le-â primit în felul 
său și colorîndu-le te-a oferit 
celor doi. 

organiza o adunare comemorati
vă în cadrul căreia istorici lite
rari consacrați (Alexandru Piru, 
Ion Dodu Bălan, Vasile Netea) 
vor evoca personalitatea ilustru
lui scriitor. Da Orăștie este pro
gramată o sesiune de comunicări 
științifice cu participarea cerce
tătorilor și criticilor literari: Ion 
Oană, Iosif Pervain, Romul Mun- 
teanu și a cîtorva cercetători din 
județ. La Cigmău, locul de naș
tere al lui Ion Budai Deleanu, 
va avea loc o șezătoare literară 
unde vor citi Marin Sorescu, Mi- 
ron Scorobete și membri ai ce
naclurilor și cercurilor literare 
din județ. Un colectiv al Teatru
lui de stat din Valea Jiului va 
prezenta un recital de versuri 
din operele lui Ion Budai De
leanu : Țiganiada și „Trei viteji"■

— Pentru tineri vom organiza 
la Deva și Petroșani o masă ro
tundă intitulată: „Muzica ușoară 
— cerințe și tendințe contempo
rane" și simpozionul „Ce în
seamnă să fii modern" urmat de 
concerte susținute de formații 
care s-au distins la festivalul ju
dețean de muzică ușoară, Hune
doara 1970. In concluzie remarc 
faptul că am conceput festivalul 
„Sarmis 1970“ ca pe o acțiune 
cu o puternică coloratură locală 
și așa o vom menține și în vii
tor“.

ALEX. BĂLGRĂDEAN

► ;. Edilitare

Palatul poștelor din Tg. Mu
reș la ora inaugurării

Foto : ANDREI CZÉRAN
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SESIUNE DE 
COMUNICĂRI 
TEHNICO-ȘTIINTIFICE

Intre 23 și 25 septembrie, în 
Aula universității din Bucu
rești se desfășoară lucrările 
celei de a Vil-a sesiuni de co
municări tehnico-științifice a 
Institutului de cercetare și 
proiectare pentru industria e- 
lectrotehnică. Peste 1 000 de 
participanți din țară și de pes
te hotare și-au anunțat prezen
ța la această sesiune prilejui
tă de împlinirea a 20 de ani 
de activitate a institutului.

Anii viitori, după cum ne 
informa dr. ing. Florin Tănă- 
seșcu — directorul institutu
lui, vor marca o etapă nouă 
în activitatea colectivului de 
specialiști de aici. Un loc în
semnat îl va ocupa realizarea 
de aparatură de cercetare.

— Dacă plecăm, eu am o a- 
dresă, o dăm unuia cu taxiul și 
ne duce direct acolo fără să ne 
întrebe de bani. E vorba de un 
om foarte cunoscut, un fabri- 
oant.

De reținut puerilitatea nor 
astfel de afirmații. (în timpul 
cercetărilor s-a stabilii că Lut
fi n-avea nici un fel de rudă 
fabricant peste hotare). De re
ținut mai ales conjunctura mo
rală în care apare la acești ti
neri dorința de a părăsi țara. 
Cum bine se spunea la proces 
ei trebuie priviți în raport cu 
milioanele de tineri care mun
cesc iubindu-și cu devotament 

TREI INTR-O BARCĂ
meseria, uzina, orașul, care se 
comportă firesc în viața și res
pectă normele sociale. Apar ca 
o picătură într-un ocean. Dar o 
picătură care colorează urît, 
care murdărește, care pătează. 
Deci trei tineri care duc o viață 
de destrăbălare împinsă spre 
zona infracțiunilor de drept co
mun, care la locurile de muncă 
țineau să treacă drept băieți 
buni sau dacă nu măcar neob
servați (Novac lucra la o între
prindere de construcții - 
T.C.I.F. ; colegii lui. Vasile Da
ria de pildă, n-au reușit să-mi 
spună nici zece cuvinte despre 
comportarea lui ; „nu știm ni
mic, abia acum ne dăm seama 

Toate acestea vor implica o și 
mai strînsă colaborare cu in
stitute de cercetări și proiec
tări de tot mai diverse profite. 
Prestigiul cercetărilor efectuate 
va cunoaște ln acest fel o linie 
permanent ascendentă. Numai 
în anii 1969—1970, peste 30 
de lucrări realizate în institut 
au fost brevetate. Inițialele 
I.C.P.E. România sînt tot mai 
frecvente în paginile unor re
viste internaționale de pres
tigiu, unde lucrările cadrelor 
de aici se bucură de aprecie
re.

I. VOICU

ÏN AER LIBER
Duminică 20 septembrie s -a 

închis Tabăra de sculptură de la 
Măgura-Buzău, la care au parti
cipat 16 sculptori, din mai multe 
regiuni ale țării. Cu această oca
zie a avut loc vernisajul lucrări
lor, situate în aer liber, dezve
lirea unei plăci comemorative și 
înmînarea unor distincții artiș
tilor, la care au asistat Ion Sîrbu, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R., organe 
de conducere din Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al 
județului Buzău, ca și Brăduț Co- 
valiu, președintele Uniunii artiș
tilor plastici, reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă și ai presei centrale. Acest 
original vernisaj s-a bucurat de o 
largă audiență și din partea lo
cuitorilor satelor învecinate ca
rierei de piatră Măgura, care au 
apreciat în mod deosebit efortu
rile artiștilor și calitatea artistică 
a lucrărilor realizate.

Asupra acestui eveniment ’ cul
tural care pune de fapt premi
sele unui muzeu de artă plastică 
în aer liber unic în țară, și care 
permite un schimb fructuos de 
idei între tineri artiști, chiar în 
procesul creației, vom reveni cu 
un comentariu mai amplu.

C. R. C.

BELA BARTOK
Oradea, unde compozitorul, 

muzicologul, pianistul, dirijorul 
și folcloristul Bela Bartók și-a pe
trecut o bună parte a vieții, găz
duiește zilele acestea o suită de 
manifestări cultural artistice oma
giale dedicate operei marelui om 
de cultură. Situîndu-se în cadrul 
programului de manifestări cul
turale recomandate de UNESCO 
manifestările de la Oradea au în
ceput duminică cu simpozionul 
„Bela Bartók și folclorul biho
rean“ urmat de un program ar
tistic prezentat de elevii Școlii 
populare de artă. în holul Tea
trului de stat s-a deschis o expo
ziție documentară „Bela Bartók“. 
Azi în sala de festivități a Con
siliului popular din orașul Be- 
iuș — zonă folclorică care a ofe
rit multiple motive de inspirație 
lui Bela Bartók — va avea loc un 
concert folcloric susținut de co
rul „Lyra“ al casei de cultură din 
Beiuș și corul liceului pedagogic, 
în programul concertului figu
rează lucrări pe teme folclorice 
din creația lui Bela Bărtok.

VALENTIN BUZLEA

OLIMPIADA CU 8 000 
DE PARTICIPANȚI

Duminică 20 septembrie 
1970 la Uzinele „Tractorul“ 
Brașov s-a desfășurat etapa 
județeană a olimpiadei strun
garilor. acțiune organizată de 
comitetul județean U.T.C. De
venită tradițională în între
prinderile județene, această 
importantă formă de ridicare

că lucra lingă noi“), hotărăsc ca 
suprem țel de realizare pe pla
nul distracției și petrecerii 
timpului liber, plecarea .ntr-o 
țară străină, unde „barurile 
sînt deschise toată noaptea", 
„unde r<u te oprește nimeni să-ți 
faci de cap“. Nu-și pune pro
blema că și la barurile ace
lea trebuie să plătești, iar banii 
îi primești muncind, și nici nu 
se gîndesc Că și într-o țară 
străină există un organ care 
veghează la liniștea publică, care 
aplică amenzi, care arestează 
și trimite la închisoare. Și cum 
nici pînă 'acum nu avuseseră 
prea multe scrupule privind 

respectarea normelor de con
duită în societate se hotărăsc 
foarte ușor să fure o șalupă și 
să plece pe mare în Turcia. 
Ideea o dă Folteanu care învă
țase conducerea șalupelor din 
port și le știa toate rosturile 
unde sînt ancorate, cum sînt 
utilizate în schimbul de noapte, 
etc. El, împreună cu Lutfi se 
hotărăsc azi să plece ca mîine 
să se și îndrepte spre port Cu 
intenția de a fura șalupa. Pe 
drum se întîlnesc cu Novac 
care în timp de vreo două-trei 
săptămîni dispăruse din antu
rajul lor motivînd „niște tre
buri“. ,

a calificării profesionale s-a 
bucurat pe parcursul desfășu
rării de participarea a peste 
8 000 tineri strungari. Pentru 
etapa județeană s-au califi
cat cîștigătorii etapelor pe o- 
rașe și municipiul Brașov. în
trecerea concurenților pre- 
zenți în etapa județeană s-a 
desfășurat in două probe : cea 
practică care a avut loc în 
secția sculărie a Uzinei „Trac
torul“ și cea teoretică care s-a 
desfășurat în sala clubului 
Uzinei. Pregătind toate con
dițiile necesare pentru desfă
șurarea în bune condiții a o- 
limpiadei, la terminarea în
trecerii au fost desemnați cîș
tigătorii etapei județene. Lo
cul I a fost obținut de Manea 
Pascu, strungar la Uzina de 
autocamioane Brașov, locul II 
de Lică Ton de Ia Fabrica de 
scule Rîșnov, și locul III 
Didu Nicolae de la uzina 6 
Martie Zărnești. Au mai fost 
acordate două mențiuni tine
rilor Kraft Sigfried de Ia Uzi
na 6 Martie Zărnești și Nagy 
Octavian de la Uzina Electro- 
precizia din Săctric. Cîștigăto- 
rilor li s-au înmînat diploma 
de onoare a comitetului jude
țean U.T.C. și frumoase premii 
în obiecte.

NICOLESCU RODICA
*

La Tîrgoviște s-a încheiat 
faza județeană a olimpiadei 
strungarului, concurs care timp 
de mai multe luni a antrenat 
un mare număr de tineri me
seriași din întreprinderile unde 
această specialitate are o largă 
răspîndire. Și-au dat întîlnire 
în etapa superioară a competi
ției cei mai bine pregătiți. Și, 
ca la orice concurs, deși toți cei 
prezenți au dovedit o bună 
pregătire, stimulată și perfec
ționată prin înseși criteriile 
participării Ia olimpiadă, pe 
primele locuri s-au clasat cei 
mai destoinici strungari. Iată 
numele cîștigătorilor din acest 
an : locul I — Ion Dumitru 
(Uzina mecanică Moreni), lo
cul II Ion David (Uzina de 
piese de schimb Găești), locul 
III Ion Țigănilă (Uzina de 
utilaj petrolier Tîrgoviște).

GH. IORDACHE Foto : A. C.

HANUL DE LA CHEIA
La izvoarele Teleajenuluț, 

sus lingă poalele masivului 
Ciucaș, încadrată de înaltele 
creste de calcar se află stațiu-

DERMATOGRAFUL
(Urmare din pag. 1) 

pot sluji ca argumente, în 
egală măsură, atît minuna
tul oval al reginei Nefertiti, 
dăltuită în marmoră la El- 
Amarna, cit și poza 4/6 cm. 
arborată de vitrina fotogra
fului provincial și oferind 
niagnanim admirației publi
ce, sîmbătă seara pe Corso, 
o curajoasă elevă fără ben
tiță, cu trei zile înaintea ba
calaureatului.

A critica opera e un lucru 
de nimic : a o corecta e to
tul. Trăiască dermatogra- 
ful ! Creionul acesta de ma
chiaj devine în mina tot mai 
expertă o unealtă a infernu
lui sau a paradisului, la ale
gere, în experimente succe
sive. Intr-adevăr, Ia acest ni
vel al artei de consum dife
rența dintre veneră și ma
donă ține de infinitésimale : 
grosimea tușei de contur, 
unghiul și lungimea liniei 
de colț. Asta ca să pomenim 
numai despre „amendamen
tele" aduse acelei bijuterii a 
universului care este ochiul 
femeii. Dar poate nu toți ci
titorii știu că. de cînd cu 
fulminanta glorie obținută 
de anti-star-ul Marlène Jo- 
bert („Operațiunea Leonti-

— Ce-i cu voi, unde vă du
ceți ?

— In port, luăm o șalupă și 
plecăm în Turcia. Vii și tu ?

— Vin ! •
De aici în colo lanțul eveni

mentelor precipitate demon
strează nu numai necinste, lip
să de demnitate, absența dra
gostei față de tot ceea ce este 
în jur și iubim cu toți, părinți 
casa, orașul, prieteni, munca... 
dar și prostia, lipsa de simț lo
gic, dorința de aventură cu 
orice preț.

Au intrat toți trei pe poarta 
nr. 1 și s-au îndreptat spre 
dana 0, locul de ancorare al 

șalupelor (de reținut că nimeni 
de la poartă nu le-a cerut le
gitimația de intrare. Novac, de 

“pildă, nu putea intra în port 
decît pe baza unui permis spe
cial. Acest aspect al lipsei in
credibile de vigilență se va re
leva din nou în cuprinsul rela
tării noastre). Era seară. Tn clă
direa denumită în port „Cui
bul reginei* *1 cei trei au întîlnit 
„vardia“ din acea noapte, adică 
omul vii instrucțiuni de oază și 
relații de serviciu. Iată ce de
clară acesta, un tînăr .de 20 de 
ani pe nume Emeric Stănescu : 
..Să fi fost șapte jumătate.' opt 
seara, cînd au apărut trei ti
neri. Pe Folteanu îl cunoșteam, 

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTU
NECA rulează la Munca (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM ru
lează la Vitan (orele 15,30 ; 18) ; 
Grădina Vitan (ora 20).

CEI O MIE DE odHl AI DOC
TORULUI MABUSE rulează la 
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

PROFESORUL INFERNULUI 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 18 ;
20.15).

ORA HOTARÎTOARE rulează lâ 
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

IUBIRI TĂCUTE rulează la ’ 
Cosmos (orele 15,3« ; 18; 29,15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA- 
RĂ rulează la Grădina Capitol 
(orele 19 ; 21).

MIERCURI 23 SEPTEMBRIE
Teatrul ,,Ion Creangă“ : CO

MOARA DIN INSULA — ora 16 ; 
Teatrul ..Țăndărică“ (Str. Acade
miei) : STROP DE ROUA-BRO- 
TACELUL — ora 15 și 17 ; Circul 
..Humberto“ (Parcul de lîngă hi
podrom — Cal. Plevnei) : PRO
GRAMUL ATRACȚIILOR MON
DIALE — orele 16 și 20 ;

• 18.00 Deschiderea emisiunii.
Sumarul serii ; ® 18,05 Univer-
sal-șotron — enciclopedie pentru 
copii ; • 18,30 Cabinetul econo
mic T.V. ; • 19,15 Anunțuri — 
publicitate. • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cel mici ; © 19,30 
Telejurnalul de seară ; « 20,00 
Telecinemateca : ..Rocco și frații 
săi“ (partea I) — producție a stu
diourilor italiene : a 21.25 Elec- 
trecord... în premieră. Concert de 
muzică ușoară susținut de 6r- 
chestra Casei de discuri ,,Elec- 
trecord“. Dirijor Alexandru Imre.
• 21,45 Gala marilor interpreți 
români. Soprana Emilia Petrescu. 
în program : lucrări de Mozart, 
Haendel, Debussv, F. Dpnceanu, 
Sigismuhfl Todută : o 22.15 Te
lejurnalul de noapte. « 22.35 Rad- 
mila Mikic — film muzical reali
zat de Simona Patraulea și Sorin 
Grigorescu ; • 23,00 închiderea 
emisiunii.

nea climaterică Cheia din co
muna Mîneciu. Amplasată la 
altitudinea de 871 m. Cheia 
este adăpostită din trei părți 
de munți. Condițiile climatice 
optime, fără vînturi și preci
pitații atmosferice. Cheia 
este o excelentă stațiune pen
tru odihnă și recreație, o 
foarte bună bază pentru spor
turile de iarnă. Stațiunea se 
află la o răscruce turistică ; 
pe aici trece DN1A care por
nește din Văleni de Munte urcă 
pe Valea Teleajenului, apoi 
prin pasul Bratocea ajunge, 
dincolo pe versantul interior al 
Carpaților la Săcele. Traseul 
turistic este aproape inedit și-i 
oferă călătorului minunate pri
veliști în orice sezon al anu
lui care înainte de a porni pe 
drumurile Transilvaniei poate 
rămîne citva timp la Cheia. 
O zăbavă turistică de cîteva 
zile în haiiul cu bîrne groase 
de fag și stejar cu chilioare 
este bine venită, odihnitoare. 
Stațiunea se află în apropierea 
așezărilor urbane, Ploiești, 
București, Brașov, Vălenii de 
Munte etc., ceea ce o recoman
dă în special celor care por
nesc în excursiile de la sfîrșit 
de săptămînă. Aici îi așteaptă 
Hanul de la Cheia.

Noul cazinou din Sonata

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ a oferit ieri la invitația 
directorului său, Radu Beligan, un 
cocteil la sala Comedia. Oaspeții 
au fost oameni de teatru, drama
turgi de elită ai scenei noastre,

ne" etc.), dermatografele, 
în nuanțe bine alese, aplică 
pe fața cea mai albă... pis
truii cei mai cu vino-ncoace.

Astfel, un efect care ținea 
de lucrarea soarelui, astru 
fără discernămînt și prost 
informat asupra evoluției 
modei, a fost redistribuit 
altei cauze. In 1970, în toate 
patru sezoanele, se poartă 
pistrui, doamnelor și domni
șoarelor. Trăiască, trăiască 
dermatograful !

Nu cu piatra, nici măcar 
cu o boabă de mazăre n-am 
îndrăzni să zvîrlim in in
dustria cosmetică. Ea a a- 
juns, oricum, la o dimensiu
ne și însemnătate planetară. 
Nici o filipică, nici o ana
temă nu are sorți de izbîndâ 
asupra produselor și proce
deelor ei favorite. Și la ur
ma urmelor, cui i-ar folosi 
excomunicările? Numai tim
pul mînîndu-și valurile, a- 
lungă o vanitate prin insta
larea alteia. Dacă ținem la 
calitatea de martor a con- 
teinerului, să oferim anului 

'6 970 un dermatograf și să 
mergem apoi, spre a ne bl*  
nedispune, la filmele în care 
pistruii apar, Ia gros-planuri, 
mari cit grindina care ne 
strică vara piersicile.

ceilalți mi-au fost prezentați. 
I-am invitat să facă o "carte cu 
mine (n.a. : un joc de cărți). 
Am făcut cîteva și după un 
timp Folteanu m-a tras deo
parte. Zice : „Am o treabă la 
digul de sud, nu-mi dai șalupa 
Sud ghiol care e liberă ?“. 
ț,Ia-o — zic — dar să r»-o lo
vești“. Au plecat și duși au fost.

(Mă întreb ce s-ar fi întîm- 
plat dacă era cerut un petro
lier ?).

Folteanu i-a luat pe ceilalți 
doi, s-a urcat pe șalupă, a des- 
ouiat-o cu cheia găsită (ascunsă 
într-un loc pe care-1 știa toată 
lumea, inclusiv el, fiind vorba 

de un obicei vechi), au contro
lat rezervoarele cu motorină — 
800 de litri — și au ieșit nestin
gheriți din port. N-aveau la ei 
mîncare, apă. N-aveau o hartă 
și instrumente de navigație — 
doar cîteva țigări, Au călătorit 
toată noaptea și a doua zi pînă 
seara cînd hămesiți de foame 
și sete cu capetele îngreunate 
de zgomotul și gazele motorului 
au hotărît să debarce pe țăr
mul care se zărea în drenbta. 
Lutfi îl recunoscuse ca fiind 
cpl turcesc. Au pus șalupa în 
derivă și au plecat spre țărm 
unde au găsit un mic orășel 
bulgăreso. 

scriitori și editori, ziariști. Condu
cerea primei scene a țării a anun
țat cu acest prilej, apropiat de 
momentul deschiderii stagiunii, 
repertoriul Teatrului Național din 
București, intențiile colectivului 
său, perspectivele lui artistice, 
mediate și imediate. Totodată, to
varășul Radu Beligan a făcut cu
noscută, cu deosebită satisfacție, 
apariția primului număr al colec
ției „Thalia“, realizată de Teatrul 
Național bucureștean în colabo
rare cu Editura „Univers* 1. Întîl- 
nirea de ieri s-a dovedit a fi, priii 
însăși atmosfera ei, un prilej de 
conlucrare, de colaborare, între 
toți factorii care pot contribui 
fructuos la succesul teatrului 
nostru.

OCOLUL TĂRII ÎN OPT 
LUNI

Redacția emisiunilor pentru ti
neret a Televiziunii organizează 
in colaborare cu Biroul de Tu
rism pentru Tineret o nouă emi- 
siune-concurs intitulată „Ocolul 
țării în opt luni“. Inscriindu-se 
în programele consacrate aniver
sării semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român, noul 
concurs va antrena tineri concu- 
renți din municipiul București și 
din toate județele țării, intr-o 
întrecere vie privind istoria 
patriei, trecutul de luptă al cla
sei muncitoare, al partidului nos
tru, tradițiile revoluționare ale 
tineretului. Concursul se va des
fășura in trei etape. In prima, 
vor participa toate cele 40 de e- 
chipe împărțite în 10 centre, a 
cîte 4 județe fiecare. Etapa a 
doua cuprinde 10 echipe județe
ne, calificate din etapa prece
dentă, împărțite în 5 centre a 
cîte două echipe. Etapa finală 
va avea loc la Sala Palatului la 
8 mai 1971.

Premiile acordate celor 5 fi
naliste de către B.T.T. constau in 
excursii în țară și în străinătate. 
Juriul este alcătuit din reprezen
tanții te'eviziunii, Biroului de 
Turism pentru Tineret, județului 
gazdă, Institutului de Studii Isto
rice și Social Politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R. și Institutului de 
Geografie al Academiei R.S.R.

Prima etapă are loc la 3 oc
tombrie la Suceava — onorind 
în acest fel pe cîștigătorii Cheii 
orașului. Participă județele Bo
toșani, Iași, Neamț și Suceava.

I. P.

„OMUL POATE FI MAI 
PUTERNIC DECÎT EL 
ÎNSUȘI"
— interviu cu un 
yoghin -—

Dr. I. N. RIGA, președintele 
comisiei medicale yoga din Mi
nisterul Sănătății, deschide în 
toamna aceasta sub auspiciile 
U.G.S.R., la Clubul municipal al 
Sindicatelor din învățămînt un 
ciclu de cursuri speciale de cul
tură psihomatică — Yoga. Inte
resul deosebit pe care tineretul îl

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE rulează la Flacăra (ora 
15,30).

SUNETUL MUZICII ruleazS la 
Patria (orele 9; 12.45; 16,30; 20,15).

PĂSĂRILE rulează la Luceafă
rul (orele 8,45 ; 11.15 ; 13,45 ;
16,15 ; 18,45 : 21,15) : Festival (orele 
9 ; 11,45 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
20,45) ; Modern (orele 8,45 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 30,45) ; Grădina 
Festival (ora 20) ; Grădina Doi
na (ora 20) ; Arenele Romane 
(ora 19,20).

Aici s-a încheiat aventura. A 
urmat ancheta în fața organe
lor de securitate, recuperarea 
șalupei cu concursul autori
tăților bulgărești, apoi proce
sul. La proces s-a spus tot ceea 
ce trebuia spus despre făptași ; 
Navromul, partea civilă, a ex
pus pierderile, etc. Nici un cu- 
vînt însă despre lipsa totală de 
vigilență manifestată de acei 
care au înlesnit direct comi
terea celor două infracțiuni. 
Conducerea portului va ști, 
sîntem convinși, să tragă Învă
țămintele necesare. Niște por
tari gură-cască oare permit in
trarea oricui în port, o „var- 
die“ de o — iertați-ne expre
sia — prostie crasă, o altă „var- 
die" de pe un vas alăturat șa
lupei („poarta albă“) plecat a- 
iurea să dea niște telefoane, o 
cheie ascunsă unde știe oricine, 
un rezervor plin cu motorină, 
o ieșire din port neobservată, 
un marș de o noapte de-â lungul 
coastei românești, la fel de ne
băgat în seamă sînt, fapte care 
sugerează pe lîngă atitudinea 
prostească a unor persoane, 
defecțiunile unui sistem de or
ganizare internă, vicii de func
ționare. Dincolo de consecințe
le grave pe care le vor supor
ta eroii, faptele acestora repre
zintă un avertisment, ne în
deamnă la vigilență, la medita
ție despre modul în care știm 
să ne apărăm bunurile șl mai 
ales despre datoria de a desco
peri și preveni din fașe, la ti
neri' de genul celor trei. încer
cări care reprezintă pierderi 
pentru cei în cauză cit și pentru 
societate.

manifestă față de această stră
veche practică ne-a determinat 
să vă solicităm explicitarea cî
torva principii generale care stau 
la baza acestui sistem medico- 
filozofic al antichității indiene.

— Omul poate fi mai puter
nic decît el însuși. Acesta este 
principiul tuturor yoghinilor. 
Cum trebuie să procedeze un tî
năr ca să devină „un“ Yoga ? Ca 
să-și însușească această auto dis
ciplină denumită yoga, (în sans
crită înseamnă „unire“), trebuie 
să facă unirea armpnioasă a for
țelor din natura înconjurătoare 
cu energia tainică ;a corpului o- 
nienesc. Omul deține 10—15 
miliarde de celule cerebrale din 
care, toată viața nu folosește de
cît 10 000 și moare cu un imens 
potențial energetic cerebral ne
folosit ; prin armonizarea yoga 
omul își valorifică potențialul ă- 
proape în întregime. Acesta este
— explicat simplist și expeditiv
— unul dintre principiile de ba
ză yoga. Deși yoga pare un sis
tem străin importat, cîndva în 
Dacia slujitorii lui Zamolxis, 
practicau unele ritualuri bazate 
pe practicile yoga iar, pînă nu 
demult, un cult din mănăstiri in
titulat „rugăciunea inimii“ care 
nu avea nimic divin într-însul 
era asemănător cu „salutul soa
relui“ din sistemul yoga. Vatra 
de civilizație străveche a acestui 
pămînt, ne leagă pe nebănuite 
căi de cele mai vechi civilizații 
ale lumii. înscrierea la cursul 
nostru, se face pe baza unor mi
nuțioase analize medicale de la
borator ; lecțiile se desfășoară 
timp de șase săptămîni continua
te cu antrenamentele de acasă. 
S-a constatat după o perioadă 
de exerciții yoga ameliorarea hi
pertensivilor, a diabeticilor, liniș
tirea unor tulburări psihice etc.

Clubul yoghinilor din Bucu
rești a fost vizitat de către am
basadorul Indiei (care nu cunoaș
te yoga), avem legături cu aso
ciațiile similare din New-Delhi, 
Milano, Viena, Bruxelles, Varșo
via, Paris, New York.

După salutul tradițional al yo
ghinilor, interlocutorul nostru 
și-a încheiat interviul.

I. M.

Lucrarea „Alecsandri la masa 
de lucru“ a fost donată de 
autorul ei — GHERASIM 
MOISI — Liceului „V. Alec
sandri“ din Bacău, pictură in 
ulei cu dimensiunea 110/140 

cm.

PATRICIA ȘI MUZICA rulează 
la Sala Palatului (ora 20,15), 
Favorit (orele 10 ; 12,30 ; 15,30 ;
18 ; 20,30) ; București (orele 9 ; 
11,15; 13 45; 10,15; 18,45; 21).

ARȘIȚA NOPȚII rulează 1» 
Capitol (orele 8,30; 10,45; 13,15;
16.15) .

MAYERLING rulează la Victo
ria (orele 9 ; 12.30 ; 16 ;19,30) ;
Grivița (orele 9 30—12,15 în conti
nuare ; 16 , 19).

AMBUSCADA rulează la înfră
țirea (orele 15,30 ; 17.45 ; 20) 

tăcerea bărbaților ru
lează la Buzești (ora 18).

PETRECEREA rulează la Bu
zești (oră 15,30) ; Lumina (orele
9.30— 15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,45) ; Grădina Buzești (ora
20.15) .

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare) ; Progresul (orele
15.30 ; 18) ; Grădina Lira (ora 20) ; 
Progresul Parc (ora 19,45).

ULTIMUL DRUM rulează la 
Central (orele 9,15 ; 11,30 ; 13 45 ; 
18 ; 18,15 ; 20,30).

PRIETENI FĂRĂ GRAI rulează 
la Doina (orele 10 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16).

ZBOARĂ COCORII rulează la 
Doina (orele 18,15 ; 20,30).

HATARI rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30—15.30 în continua
re ; Filme documentare la orele
18.30— 20,45).

ÎNTÎLNIREA rulează la Fero
viar (orele 9 : 11 45 : 14,30 ; 17,15 ; 
20) ; Excelsior (orele 9 ; 11.45 ;
14.30 ; 17,15 ; 20) ; Gloria (orele 
9 ; 11,45 : 14,30 ; 17,15 ; 20) ; Tomis 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30) ; Gră
dina Tomis (ora 19).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE rulează la Bucegl 
(orele 15,45 18) ; Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) : Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Unirea (orele
15,30 ; 18) . Moșilor (orele 15,30 ;
18 ; 20,15) ; Grădina Unirea (ora
20), Grădina Moșilor (ora 2015).

CLIPA DE LIBERTATE rulează 
la Lira (orele 13,30 ; 18).

ACEASTĂ FEMEIE rulează la 
Viitorul (orele 15,30 : 18 ; 20.15) ; 
Drumul Sării (orele 15,30 ; 17,45 ; 
20), Cotroceni (orele 15.30 ; 17,45 ; 
20).

DRAGOSTE ȘI VITEZA rulea
ză la Giulești (orele 15.30 ; 18 ; 
20,30) ; Volga (orele 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Arta (orele 15,30 ; 18) ; 
Grădina Arta (ora 20).

DEGETUL DE FIER rulează la 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18,15) ; Flamura (orele 11 ; 16 ; 
18,15 ; 20.30) ; Grădina Aurora 
(ora 20) i Stadionul Dinamo 
(ora 19,30).

MARILE VACANȚE rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).
NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE rulează la Miorița (orele 11 : 
15 ; 17.30 ; 20).

SALARIUL GROAZEI (rulează 
la Flacăra (orele 17,45 ; 20,30).

UN SOLD DE 10 000 DE 
ORI MAI MARE. La ghi
șeul agenției C.E.C. din 
Toplița s-a prezentat Anuș- 
ca Floarea (28 de ani) din 
comuna Sacel — Alba ce- 
rînd restituirea unei sume 
de 500 de lei« Examinind 
libretul, funcționarei i-a 
atras atenția faptul că in
scripția în litere a soldului 
fusese modificată. A dat 
un telefon la unitatea emi
tentă și a constatat că de
punerea originală era de 
10 Iei. Pe care A. Floarea 
o modificase in 10 010 lei 1

AVENTURA S-A SFlR- 
ȘIT LA MILIȚIE. Ionel Co- 
ciodar (18 ani) — str. Ciu- 
cașului nr. 18, împreună cu 
Aurel Brunar (17 ani) și 
fratele acestuia Mircca (16 
ani) din str. C. Boliac nr 17 
și cu Sandu Soas (18 ani) 
str. Uranus nr. 10, toți din 
Brașov, au furat dintt-o 
locuință obiecte de îmbră
căminte în valoare de 1 200 
lei după care au fugit ia 
Timișoara, Acolo au furat 
un Fiat 850 cu care s-au 
întors la Brașov. După o 
noapte de odihnă au pornjfl 
mai departe cu mașina spre 
Moinești. Cum numărul 
autoturismului era dat în 
urmărire în toată țara mi
liția din Moinești i-a reți
nut. Aventura lor s-a sfîr
șit în arest.

SPECIALIST ÎN MĂ
RUNȚIȘURI. Zilele trecu
te, pătrunzind printr-un 
geam de deasupra intrării, 
un hoț a furat din magazi
nul „Mercur" (Cluj) mărun
țișul din casă. Asemenea 
furturi — tot mărunțiș, cio
colată, rar obiecte cu o va
loare mai mare se repeta
seră în ultimul timp în o- 
raș. Autorul lor a fost i- 
dentificat; Ioan Mureșan 
(19 ani), de profesie croi
tor, dar fără ocupație, pro
venind dintr-or familie de
zorganizată, (mama fiind o 
hoață de buzunare recidi- 
vistă, binecunoscută de mi
liție). I. M. a efectuat în
tre aprilie și septembrie, la 
Cluj, 15 spargeri.

LA „PIETRELE LUI SO- 
LOMON". Mircea Bele (19 
ani) muncitor Ia I.R.E. Bra
șov și alpinist Ia clubul 
„Dinamo" din aceeași loca
litate efectua o ascensiune 
de antrenament la punctul 
denumit „Pietrele Iui So- 
lomon“. Blocindu-i-se coar
da de siguranță a renunțat 
la eâ și și-a continuat dru
mul. Această imprudență 
l-a costat viața : M.B. s-a 
prăbușit de la 50 de metri.
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT ĂL REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

La primăria orașului Viena Vizitând orașul Viena

CONVORBIRI
OFICIALE

(Urmare din pag. I)

greșului ei multilateral, neîntre
rupt. Modul în care presa austria-

*•Vizita la primăria Vienei
Programul zilei a doua a 

vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu a început cu Convor
birile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Stat al României 
și președintele federal al Austriei, 
convorbiri rodnice, desfășurate 
într-o ambianță cordială, priete
nească, și a continuat cu dejunul 
oferit de cancelarul federal, Bru
no Kreisky, în onoarea înalților 
oaspeți români.

După - amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția, îm
preună cu celelalte persoane ofi- 
ciale române, au făcut o vizită 
la primăria, orașului Viena, edifi
ciu construit în veacul trecut și 
care se numără printre monu
mentele istorice importante ale 
metropolei austriece. Clădirea are 
o formă rectangulară și îmbină 
în mod armonios stilul gotic cu 
cel al Renașterii, reușită sinteză 
realizată de arhitecții și construc
torii din Țările de Jos. Dintre 
zecile de încăperi care alcătuiesc 
interiorul, rețin atenția Sala mare 
pentru ședințele Consiliului mu
nicipal, Sala de festivități și Sa
lonul senatului, unde primarul 
primește oaspeții de seamă ai Vie
nei.

La sosire, șeful statului român 
a fost salutat de numeroși vie
nezi, care, aflînd de prezența oas
peților, au venit să-și exprime 
direct sentimentele lor de stimă 
și prețuire, să aducă omagiul lor. 
Oaspeților li se oferă buchete de 
flori. Șeful statului român și so
ția sa sînt conduși de primarul 
Bruno Marek, personalitate de 
vază a Vienei, cunoscut ca prie
ten al României, în Salonul se
natului. în cuvîntul de bun sosit 
pe care l-a rostit, el și-a exprimat 
deosebita bucurie de a avea ca 
oaspete pe conducătorul statului 
român și a subliniat importanta 
vizitei în Austria a conducerii de 
stat a României pentru dezvolta
rea în continuare a relațiilor prie
tenești dintre popoârele român și 
austriac. El a evocat pe larg re
lațiile de prietenie, cu veche tra
diție, dintre poporul român și 
austriac și a exprimat, in numele 
populației Vienei, al său personal 
și al întregii municipalități, sen
timentele de prețuire și stimă nu
trite față de România, de poporul 
român, față de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în încheierea cuvîntării sale, 
primarul Vienei a spus : în vizita 
dumneavoastră, domnule preșe
dinte, vedem un pas deosebit de 
important pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de priete
nie dintre țările și popoarele noa
stre.

Așa cum spuneam înainte, în
tre țările și popoarele noastre nu 
există probleme pendinte. Proble
ma care se pune pentru noi este 
cum vom putea să servim și mai 
mult și mai bine relațiile dintre 
țările noastre.

Noi, austriecii, sîntem partiza
nii unei colaborări pentru că noi 
considerăm că fără un echilibru 
nu sînt posibile înțelegerea și coo
perarea. Atît Austria, cît și 
România doresc o lume a păcii 
și acționează pentru împlinirea 
acestui scop. Fiți binevenit în 
primăria orașului- Viena, dom
nule președinte, stimată doamnă, 
stimați oaspeți. 

că oglindește prezența la Viena a 
președintelui statului nostru este 
și ea edificatoare în multiple sen
suri pozitive.,

al României a vi- 
Austria, cu aproa- 
urmă, domnul pri- 
România și Bucu- 
un an am avut 

pre-

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

Aș dori, în primul rînd, să 
vă mulțumesc, stimate domnule 
primar, pentru cuvintele rostite 
aici la adresa noastră, a poporu
lui român, a prieteniei dintre 
popoarele noastre. De asemenea, 
doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă transmite dv. și lo
cuitorilor orașului Viena un sa
lut călduros din partea locui
torilor orașului București, din 
partea mea, a soției mele și a 
colaboratorilor mei.

Vizita noastră în Austria și 
în frumosul dv. oraș — capitala 
Austriei — are loc la invitația 
președintelui dv., domnul Jonas. 
Intr-adevăr, în ultimii ani în 
țările noastre au avut loc vizite 
reciproce la diferite nivele : pri
mul ministru " 
zitat Viena și 
pe trei ani în 
mar a vizitat 
reștiul. Acum 
plăcerea să primim vizita . 
ședintelui federal, domnul Franz 
Jonas, iar astăzi, ca reprezentant 
al poporului român, răspunzînd 
invitației președintelui dv., eu 
vizitez țara dv. Toate acestea 
vorbesc de relațiile bune care 
s-au statornicit după cel de-al 
doilea război mondial între ță
rile și popoarele noastre. Dar, 
așa cum ați menționat în cuvîn
tul dv., domnule primar, între 
popoarele noastre există vechi 
relații de prietenie. Este cunos
cut că o serie de oameni de 
cultură, buni patrioți ai _ țării 
noastre, au învățat, au trăit și 
au luptat pentru interesele Ro
mâniei, ale poporului lor, aici la 
Viena. Mă refer la cărturari și 
patrioți ca Samuel Micu, Gheor- 
ghe Lazăr, Petru Maior, Gheor- 
ghe Șincai, Enăchiță Văcăreșcu 
și alții. Nu pot să nu mențio
nez că Ia Viena a studiat marele 
nostru poet Mihail Eminescu. 
N-aș putea, în calitate de preșe
dinte al României, să nu mențio
nez faptul că la Viena s-a aflat, 
în 1601, primul domnitor român 
care a realizat unirea principate
lor române. Mă refer la Mihai 
Viteazul, care a venit să 
discute despre necesitatea lup
tei comune împotriva jugului 
otoman. După cum vedeți, în- 
tr-adevăr tradițiile de priete
nie dintre popoarele noastre sînt 
destul de vechi.

în anii de după cel de-al doi
lea război mondial, ele au căpă
tat o nouă dimensiune, deoarece 
popoarele noastre, preocupîndu-se 
de dezvoltarea lor economico- 
socială, sînt animate de dorința 
de a trăi în pace și prietenie. 
Vizita pe care o facem acum în 
Austria, convorbirile care au în
ceput astăzi evidențiază posibi
lități largi pentru dezvoltarea a- 
cestor relații în folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și secu
rității în Europa.

Sînt convins că Bucureștiul și 
Viena, capitalele țărilor noastre, 
vor avea un rol important în dez
voltarea acestor relații de prie
tenie și colaborare.

- Doresc să urez populației ora
șului Viena multă fericire și 
prosperitate.

Primarul Vienei prezintă apoi 

șefului statului român pe consi
lierii municipali. între oaspeți și 
gazde are loc o discuție cu pri
vire la modul de rezolvare a pro
blemelor urbanistice și edilitare, 
de dezvoltare continuă a capita
lei Austriei. Se relevă importanța 
schimburilor de vizite făcute în
tre primarii Bucureștiului și Vie
nei, și alte acțiuni de acest fel, 
care au contribuit la cunoașterea 
reciprocă a preocupărilor celor 
două municipalități, la întărirea

De-a lungul străzilor Vienei

Gazdele au rezervat după- 
amiaza pentru a prezenta înalți- 
lor oaspeți români o parte din va
lorile materiale și artistice ale me
tropolei dunărene. De la reședința 
președintelui Ceaușescu, mașinile 
au parcurs mai întâi bulevardul 
Ring-ului, care a cuprins în arcui
rea sa străvechiul oraș medieval, 
devenit centru istoric. Incinta ori
ginară a Vienei se grupează în 
jurul celebrelor ziduri plurisecu- 
lare, înnegrite de vreme, ale Ca
tedralei Sf. Ștefan, unde stilurile, 
de la romanic și gotic flamboa- 
iant pînă la cel al Renașterii, se 
armonizează într-o sinteză arhi
tectonică de o severă frumusețe. 
Coloanele avîntate despre care s-a 
spus, pe bună dreptate, că, de
parte de a diviza spațiul, îl lăr
gesc, dau impresia unor stalac
tite de piatră.

Mașinile înaintează pe Ring- 
strasse. Dincolo de Ring, în ax 
cu edificiul gotic al primăriei o- 
rașului, se conturează vestitul 
Burgtheater. Pe zidul unei case 
din fața Universității, o pa
gină de marmură amintește că a- 
colo a locuit și creat un timp 
Beethoven, titanul al cărui ju
bileu bicentenar Viena îl sărbă
torește anul acesta. Parlamentul, 
construit în stil clasic, clădirea 
barocă a Bibliotecii naționale, în 
care printre cele 1 200 000 de vo
lume se păstrează papirusuri cu 
textul Iliadei, precum și prețioa
se tipărituri evocînd tradiția re
lațiilor culturale româno-austriece 
din secole îndepărtate, se desco
peră privirilor, rînd pe rînd, în 
acest nucleu istoric al capitalei 
Austriei. Fosta reședință impe
rială Hofburg, unde în prima zi 
după sosirea sa la Viena, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a fă
cut o vizită protocolară președin-

...La Kunsthistorisches

museum
După ce traseul orașului se în

cheie, mașinile se îndreaptă spre 
clădirea Muzeului de istoria ar
telor edificată în stilul Renașterii 
italiene. Celebra galerie vieneză 
se mîndrește cu numeroase pîn- 
ze ale unor maeștri spanioli, o- 
landezi, italieni, flamanzi și ger
mani. în special, Bruegel și Ve- 
lasquez rămîn aproape neînțeleși 
pentru cine nu trece pragul a- 
cestui palat patinat de timp. Mu
zeul cuprinde și o prestigioasă 
colecție de orfevrărie, precum și 
o vastă colecție numismatică.

La intrarea în muzeu, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, sînt

relațiilor de prietenie dintre po
poarele român și austriac. Fapt 
semnificativ: în aceste zile,
primăria Vienei a găzduit expo
ziția „Bucureștiul astăzi“, prilej 
pentru vienezi de a cunoaște mai 
bine trecutul istoric și dezvolta
rea continuă a capitalei româ
nești.

în încheierea vizitei, președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei semnează în Cartea de 
aur a municipalității.

momentul să subliniem 
Austria, ca și țara 

își manifestă — și 
nu numai prin fap- 
Viena este sediul a

telui federal, Franz Jonas, a găz
duit în ultimii ani zeci de confe
rințe internaționale pentru reali
zarea cărora a luat, de altfel, fi
ință, în 1968 un nou departament 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne. Este 
aici că 
noastră, 
aceasta, 
tul că 
două organisme O.N.U., „Agenția 
Internațională pentru Energia A- 
tomică“ și „Organizația Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare in
dustrială“, — dorința de a con
tribui la stimularea activităților 
consacrate apropierii între po
poare, la schimbul de opinii pri
vind instituirea unui climat de 
încredere și cooperare între na
țiuni.

în timp ce mașinile continuă 
să străbată arterele orașului de 
pe Dunăre, mii și mii de vienezi 
îl salută cu multă căldură pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
văzînd în personalitatea șefului 
statului român un exponent de 
prim rang al idealurilor de pace 
și cooperare între națiuni spre 
care năzuiesc popoarele con
tinentului nostru și din în
treaga lume. Am remarcat în mai 
multe vitrine portrete ale condu
cătorului României, iar în librării 
volume recent tipărite, cuprin- 
zînd articole și cuvîntări ale to
varășului Ceaușescu.

înalților oaspeți români le sînt 
prezentate apoi complexe arhi
tectonice noi ale Vienei mo
deme, rod al eforturilor construc
torilor austrieci, dornici să adau
ge un spor de frumusețe con
temporană capitalei lor : marele 
șantier din incinta spitalului ge
neral, clinica Universității, noua 
uzină de termoficare, cartiere 
noi de locuințe și parcuri de o- 
dihnă.

întîmpinați de Herta Firnberg 
ministnil științei și cercetării al 
Austriei, care îi invită pe oas
peți să viziteze sălile unde, îi 
mod special pentru acest prilej, 
au fost aduse exponatele cek 
mai prețioase legate de istorie 
relațiilor româno-austriece de-s 
lungul veacurilor. între altele 
în aceste săli este prezentat ur 
tablou intitulat „Cresus arătîn- 
du-și comorile“, în care pictorul 
F. Franken a zugrăvit și chipu 
voevodului român Mihai Vitea
zul.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnat în cartea de 
onoare a muzeului, exprimîn- 
du-și satisfacția de a fi cunos

cut acest tezaur de valori artis
tice. Luîndu-și rămas bun de la 
directorul muzeului, președintele 
Ceaușescu a spus că apreciază 
faptul că se acordă atenție expo
natelor ce evocă civilizația înflo
rită de-a lungul istoriei pe teri
toriul României.

Spectacol de gală

Seara, oaspeții români au luat 
parte la un spectacol de gală la 
Opera de Stat din Viena, unde 
a fost prezentat „Bărbierul dîti 
Sevilla“ de Rossini.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
împreună cu președintele fede
ral Franz Jonas și alte persoane 
oficiale române și austriece au 
luat loc în lojile renumitului lă
caș de cultură. Opera vieneză 
„Die Staatsoper“ a fost inaugu
rată în anul 1869.- Ea rămîne 
pînă astăzi unul din edificiile 
remarcabile ale capitalei aus
triece.

în timpul celui de-al doilea 
război mondial, clădirea a fost 
distrusă aproape în întregime, 
pentru reconstrucția ei lucrîn- 
du-se timp de zece ani. Clădirea 
în forma ei actuală păstrează cu 
fidelitate stilul original.

La spectacol au asistat perso
nalități de seamă ale vieții po
litice a Austriei, eminenți repre-

ln vizită la Muzeul de, istoria artelor

După vizita la Muzeul de isto
ria artelor, oaspeții români se 
reîntorc la reședința de la Ho
tel Imperial, la intrarea căreia 
vienezii fac din nou o manifes
tație spontană de stimă și pre
țuire președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

zentanți ai științei și artelor, re
putati oameni de cultură, diplo
mati acreditați la Viena.

Spectacolul realizat de cei 
mai reprezentanți interpreti ai O- 
perei vieneze, s-a bucurat de un 
deosebit succes. în încheiere, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția oferă artiștilor drept oma
giu un frumos coș cu flori.

în aceeași seară, după spec
tacol, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu soția, Elena Ceaușescu, și 
celelalte oficialități române au 
plecat din Viena, cu un tren 
special, spre Zeii am See, loca
litate situată în 
unde 
cursul 
tante
Austriei.

Cea de-a doua zi a vizitei ofi
ciale în Austria a președintelui 
Consiliului de Stat al României 
s-a desfășurat sub aceeași am
bianță de prietenie și cordiali-

landul Salzburg, 
să viziteze în 
miercuri impor- 
economice ale

urmează 
zilei de 
unități

(Urmare din pag. I) 

în aprecierea unor evenimente 
care se petrec azi în lume. S-a 
relevat că în cadrul eforturilor 
pentru destindere și pace, pentru ' 
îmbunătățirea întregului climat 
politic european, un rol de sea
mă are convocarea conferinței ge- 
neral-europene, direcție în care 
România și Austria acționează cu 
consecvență. Cele două părți au 
subliniat că dezvoltarea unor bu-

Dejun oficial oferit
de cancelarul federal

Bruno Kreisky
După convorbirile oficiale în

tre cei doi șefi de stat, cancela
rul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, a oferit, în humele gu
vernului federal, un dejun oficial 
în onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu. Dejunul, la care a 
participat președintele Austriei, 
Franz Jonas, a avut loc în sala 
mare a Congreselor din Cancela
ria federală.

Au luat parte Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și celelalte persoane ofi
ciale care însoțesc pe șeful sta
tului român în vizita pe care o 
face în Austria.

La dejun au participat pre
ședintele federal, Franz Jonas, 
președintele Parlamentului aus-

Vizita tovarășei

Elena Ceaușescu

Programul rezervat soției pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Elena Ceaușescu, a în
scris în dimineața zilei de marți 
o vizită la „Wiener Porcellanma- 
nufactur“. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost însoțită de Her
ma Kirchschläger, soția ministru
lui afacerilor externe al Austriei, 
Henriette Tschop, soția ambasa
dorului Austriei la București, și 
de Virginia Aninoiu, soția amba
sadorului Republicii Socialiste 
România la Viena.

Urînd bun venit, directorul 
vestitei manufacturi vieneze, Er
nest Gaberszig, a prezentat acti
vitatea diferitelor secții de pro
ducție, ateliere de concepție și 
de pictură ale întreprinderii. 

ne relații în zona dunăreană, pre
cum și în orice regiune a Euro
pei, este de natură să influențe
ze favorabil cursul politicii eu
ropene, perspectivele păcii în în
treaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, de profund respect reci
proc. Ele vor continua pe par
cursul vizitei delegației române 
în Austria, urmînd să se încheie 
vineri.

triac, Alfred Maleta, membri ai 
guvernului, reprezentanți ai vieții 
publice, personalități științifice și 
culturale.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. Cancelarul 
federal și președintele Consiliu
lui de Stat au toastat pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
strînse româno-austriece, pentru 
pace și înțelegere între popoare.

La sfîrșitul dejunului, cancela
rul Bruno Kreisky a oferit în dar 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un microscop modern, cu o ca
pacitate foarte mare de mărire, 
ca o dovadă a progresului teh
nologic înregistrat de Austria și 
a dqrinței conducerii statului au
striac de a colabora cu România 
în domeniul tehnico-științific.

Manufactura de porțelanuri din 
Viena, fondată în 1718, a fost 
proprietatea Casei de Austria pînă 
în 1744. Mîinile pricepute ale 
artiștilor de aici creează astăzi 
obiecte grațioase cu . desene de o 
rară finețe și gingășie inspirate 
atît după modele clasice cît și 
după modele moderne.

La sfîrșitul vizitei, directorul 
manufacturii a oferit tovarășei 
Elena Ceaușescu în dar o fru
moasă statuetă de porțelan înfă- 
țișînd un „Cavaler al rozelor“, 
personaj din opera cu același 
nume de Richard Strauss. Tova
rășa Elena Ceaușescu a mulțumit 
gazdelor pentru cordialitatea pri
mirii și le-a urat succes în intere
santa și frumoasa lor activitate.
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AUTODOTAREA
o experiență utilă in
înzestrarea labora

toarelor școlare
Prin specificul și destinația lor, 

•laboratoarele școlare constituie 
elementele esențiale ale formării 
unor deprinderi practice la elevi; 
ele devin punctul de contact în 
care cunoștințele teoretice do- 
bîndesc adîncime și putere de 
argumentare practică,' nucleul 
din care se alcătuiesc noi profi
luri profesionale. Dar realizarea 
unei instruiri practice temeinice 
depinde. în ultimă instanță, de 
modul în care se desfășoară pro
cesul de instruire și educare teh
nică a elevului.

Pornind de la aceste asnecte 
ale pregătirii elevului de liceu 
pentru disciplinele tehnice, am 
reținut experiența valoroasă a 
cadrelor didactice și a elevilor 
din județul Maramureș. Este 
vorba de cerința, transmisă . în 
practică, a antodotării laboratoa
relor si cabinetelor școlare. Din 
convorbirea purtată cu Andrei 
Bălan, inspector școlar general, 
ani desprins cîteva asnecte ale 
eforturilor comune ale cadrelor 
didactice întreprinse pe plan 
local pentru a asigura necesarul 
de materiale, aparatură de la
borator. instalații etc., cît și exe
cutarea unor lucrări de amena
jare sau cbnstruire a unor labo
ratoare și cabipe școlare. Astfel, 
în urma unor demersuri pe lîngă 
întreprinderile industriale din 
Baia Mare, s-a ajuns să se înzes
treze cu mașini și aparate de la
borator toate laboratoarele șco
lare din județ, îneît acum, la în
ceput de an școlar, există o di
versitate de laboratoare, de la 
cele denumite universale — da
torită operațiilor complexe pe 
care le pot executa la orele de 
aplicație practică prevăzute în 
oraT — pînă la cele clasice (de 
fizică, chimie, biologie). Am por
nit ,pe urmele unor asemenea rea
lizări.

Numai la Liceul .. „Gheț>rgbe 
Șincai“ cele
universale își merită din plin re- 
numele ca fiind cele mai moder
ne din județ. Pentru realizarea 
lor s-a pornit de la vechile apa
rate și instrumente existente. Ca
drele didactice, în special pro
fesorii de fizică Eugen Novac și 
Viorel Munteanu, cu sprijinul e- 
levilor seraliști, au început, de 
fapt, acțiunea de modernizare a 
laboratoarelor. Mai întîi s-au co
mandat mesele de laborator la o 
întreprindere de industrie locală, 
la care cadrele didactice au mon
tat instalații de gaz, apă și elec
tricitate. Apoi s-a alăcutit un in
genios pupitru de telecomandă, 
de unde se dirijează orice opera
ție ce se execută aici, de la ex
periențele de fizică sau chimie și 
pînă la ștergerea tablei rulante 
sau manevrarea storurilor de la 
ferestre. Și pentru ca automati
zarea să fie completă, recent s-a

RAIDUL NOSTRU 
IN JUDEȚUL 

MARAMUREȘ

două laboratoare

conectat aparatul de proiecție la 
un tunel optic pentru proiecție 
prin reflexie, prin care se pot 
proiecta pe ’ un ecran imagini 
cinematografice, simple fotogra
fii sau diafilme. De asemenea, 
într-unul din laboratoarele uni
versale ale Liceului „Gheorghe 
Șincai“ am urmărit o demon
strație practică, acționată de la 
pupitru de telecomandă asupra 
unui panou ce reprezintă tabelul 
elementelor lui Mendeleev. A- 
tunci cînd profesorul de chimie 
vorbești elevilor despre un anu
mit element chimic, se apasă pe 
un buton care scoate în evidență 
atît elementul respectiv cît și 
grupa din care face parte. O me
todă simplă, dar care dă posibi
litate elevilor de a urmări mai 
ușor explicațiile teoretice în timp 
ce execută experiențele de labo
rator. Asemenea preocupări pen
tru modernizarea predării cunoș
tințelor teoretice n-au rămas fără 
ecou : la Liceul nr. 3, există a- 
celași model de construcție al ta
belului lui Mendeleev, . și un la
borator universal inspirat fără re
zerve — din experiența profeso
rilor de la Liceul ' „Gheorghe 
Șincai“. In plus la Liceul nr. 3, 
s-a conceput în întregime un la
borator lingvistic de fapt unicul 
laborator de acest fel din județ. 
Ce poate oferi el elevilor ? Tn 
primul rînd, o mai mare sigu
ranță a exprimării, evitîndu-se 
astfel eventualele pronunțări in
corecte ; apoi, fiind singur în ca
bină, chiar dacă greșește, este 
corectat imediat, profesorul adre- 
sîndu-i-se numai lui de lă pupi
trul de comandă. Profesorul de 
limba engleză, Marian Bocu, cel 
de la care a pornit ideea de con
cepție a laboratorului în urmă cu 
3 ani, îmi mărturisea că, de 
fapt, n-a fost nevoie de prea 
multe materiale și aparate spe
ciale. „Important era ca, împre
ună cu ceilalți profesori de limbi 
străine, la care s-a alăturat di
rectorul școlii, un bun organizator 
— continuă dînsul — să pornim 
la materializarea ideii. Astfel, că, 
numai cu 3 magnetofoane, un 
pic-up, căști de audiție, micro
foane și, bineînțeles, cîteva ma
teriale necesare instalațiilor res
pective, am reușit, ca, după cî-

teva luni de muncă să realizăm 
tot ceea ce vedeți aici". Și, in
tr-adevăr, am avut ce vedea ; ca
bine care asigură condiții bune 
de audiție, automatizarea proce
sului de predare a limbilor stră
ine.

Un alt aspect al acțiunii de 
autodotare pe cît de original pe 
atît de interesant l-am întîlnit 
însă la Centrul școlar pentru per
sonal tehnic în construcții din 
Baia Mare. Pornind de la ideea 
simplă și ușor de realizat, da
torită specificului acestei școli, a 
construirii unui complex de la
boratoare și atelier, cadrele didac
tice și elevii s-au gîndit că pot 
realiza acest complex cu mijloace 
proprii. în acest sens, s-a trecut 
imediat la materializarea proiec
tului de diplomă al elevului An
ton Leili, de la Școala postliceală 
de construcții. Astfel, după a- 
proape un an de muncă al ele
vilor de aici — de menționat că 
execuția lucrării a constituit și 
un examen dat de elevii de la 
clasele de zidari, mozaicari, dul
gheri etc. — întregul complex 
era gata. Mai rămînea însă înzes
trarea laboratoarelor și a atelie
relor școlare. Cadrele didactice 
și maiștrii-instructori de practică 
au recuperat și recondiționat ma
teriale și unelte casate din unele 
întreprinderi, adaptîndu-le la 
profilul lucrărilor practice dm 
școală. Numai de la întreprin
derea județeană de construcții 
s-au achiziționat pentru atelierul 
de încercare a materialelor de 
construcții o moară cu ciocane, 
un malaxor și un cuptor electric, 
în același timp, o parte din elevii 
școlii au construit machete func
ționale pentru diferite tipuri de 
macarale, unde se pot face de
monstrații la scară redusă. Pro
blema înzestrării cu aparatură și 
instalații moderne rămîne însă 
deschisă. Pentru că, așa cum sub
linia și directoarea școlii, Con
stanța Filip, dacă profesorii și e- 
levii au realizat tot ceea ce am 
văzut numai datorită pasiunii și 
priceperii lor, mai este nevoie și 
de un sprijin substanțial din par
tea organelor locale pentru achi
ziționarea unor mașini și insta
lații automate și semiautomate 
utile atît pentru desfășurarea lu
crărilor practice, cît mai ales pen
tru 
de 
ale

să cunoască încăcă elevii
pe acum cerințele moderne 
profesiei lor.

MIRCEA CRISTEA

Aspect de la una dintre repetițiile cu piesa „Comoara din 

insula piraților“, a cărei premieră a avut loc, de curînd, la

Teatrul de copii și tineret „Ion Creangă“

Foto : C. CIOBOATĂ

TEATRUL
DE COPII

Șl TINERET 

„ION CREANGĂ«
A DESCHIS

STAGIUNEA

Cert, Interesul pentru povești
le cu pirați n-a fost dizolvat de 
epoca modernă. Cert, „Comoara 
de pe insulă" a lui R. L. Steven- 
sen are, după două veacuri, o 
puzderie de cititori. Cert, teatnd 
„Ion Creangă“ nu se poate plînge 
de audiență la publicul său. Fi
indcă numai astfel se explică 
prezența celor 3 000 de copii, 
veniți duminică dimineața în 
Sala Palatului să vadă „Comoara 
din insula piraților“. Curajul a- 
cestui teatru de a deschide ac
tuala stagiune cu întîia premieră 
a acestei toamne într-un cadru 
atît de spațios s-ar putea che
ma temeritate dacă nu s-ar fi 
bazat pe cîteva certitudini. Deci, 
o carte de mare succes, peripeții 
care înflăcărează fantezia, mu
zică 
rate într-un cadru exotic, 
cum s-a anunțat din vreme. Toa
te deci bune și frumoase, dacă 
dramatizarea și punerea în scenă 
sînt în stare să țină spectatorul 
cu Tăsuflarea tăiată așa cum a 
făcut cartea. Marius Oniceanu, 
și-a preluat prima sarcină stră- 
duindu-se să păstreze elementele 
esențiale ale romanului, iar re
gizorul N. Al. Toscani să-i dea 
farmecul mult așteptat al aven-

și dans •— toate desfășu- 
așa

r

„COMOARA2

PIRAȚILOR“
turii. Rezultatul strădaniei incon
testabile a fost însă, întîi de toa
te, un spectacol lung, — 3 ore 1
— prea lung pentru publicul său. 
Deși vizibil copleșit de durata 
piesei acest public generos 
a aplaudat la scenă des
chisă cu o mare intuiție artis
tică toate, dar absolut toate, mo
mentele reușite : fiecare 
rostită cu convingere, 
scenă veridică, fiecare 
dinamică. Inserțiunile
— nu prea multe — 
care se temeau realizatorii, 
fost, dimpotrivă, extrem de bine 
primite, fiindcă au înviorat at
mosfera și au mai urnit cursul 
prea domol al spectacolului. Și 
cred că reacțiile unui public atît 
de proaspăt cum sînt copiii nu 
pot fi trecute cu vederea, ca de 
altfel, însă și specificul lui actual. 
Copiii bucureșteni văd filme, se 
uită la televizor, citesc și știu o 
mulțime de lucruri, au o altă di
namică a asimilării culturii, sau 
chiar a participării, decît altă
dată. Or, dacă pui în scenă, azi 
în era cosmonauticii un spec
tacol cu pirați căutători de co
mori prin anul de grație 17... el 
trebuie conceput în așa fel îneît 
să reziste acestei dinamici a psi-

EMiNAR

replică 
fiecare 

mișcare 
operetei 

dar de 
au

PROFESIONAL DE TEATRU
Apreciez, cu o seară după 

spectacolul lui Krejia, „simțul 
echilibrului“ în desfășurarea re
pertoriului ; purtînd încă cu noi 
puternicele impresii din lumea 
cehoviană, asistăm, în seara ur
mătoare la piesa teatrului „Kar- 
gahe Namayeche" din Teheran 
care are un titlu înscris pe afiș 
pe. cinci coloane și care ar fi tre
buit, cred, să-mi fi fost un a- 
vertisment. Dar festivalul e festi
val, nu-ți permiți să ai instinct, 
de apărare, te duci chiar la spec
tacolele cele mai anoste, în care 
încerci să dai o probă de răb
dare în cel mai autentic stil... 
oriental. Piesa lui Abas Naalhan- 
dian se numește „O cercetare 
nouă, profundă și importantă a- 
supra fosilelor din cea de-a 25-d 
eră geologică". Nu, nu n-am să 
povestesc subiectul, n-am să fac 
aprecieri asupra punerii în sce
nă, n-am avut nici măcar avan
tajul să pot asculta la căști tex
tul. In asemenea cazuri se întîm-

plă ca spectatorul, mai ales cel 
plin de bune intenții, să caute, 
să sondeze universul care i se 
prezintă pe scenă pentru nouta
tea lui, pentru ceea ce i-ar putea 
spune mișcarea actorilor, decoru
rile, ideile transparente în toate 
detaliile exterioare. Un fel de 
„Ghilgameș" modern în care se 
vorbește, se explică, se amestecă 
nume și expresii contemporane 
cu mitologia etc. etc.

Spectatorii au plecat, unul cîte 
unul, pe parcursul spectacolului. 
Nu mi s-a părut un semn de im
politețe. ★

Bitef-ul nu este numai un fes
tival ele teatru despre care Jean 
Darcante, președintele I.T.I., spu
nea că este unul dintre cele mai 
hune din lume, ci și o sesiune 
de lucru, de destăinuiri profe
sionale ale creatorilor, regizori și 
actori din cîteva continente. Așa 
zisele ședințe de după spectacol

Iovan

autorul

prezentată 

cadrul Festiva-

Iov, directorul 

BITEF și carica

turistul Copi, 

piesei 

„EVA PERON'

Ciri-

următoarele : 
cititorului 

închin 
memoria 
prin care 
mea do-

INOVAȚIE“

in cartea de impresii de la 
Ipotești că poeții trebuie să 
vină la cel mai mare poet 
desculți 1 Nu numai poeții. 
In muzeu, explică astăzi î> 
studentă care, emoționant, 
și-a consacrat vacanța nia-

numai sie însăși a notat, spre 
răzbunare,
„Cu îngăduința 
(1!) îmi permit să 
cîteva versuri în 
marelui poet român 
îmi exprim marea

TRADITIE“ SI
9 9

(Urmare din pag. I)

>> Stancu. Ceva din pasiunea analiticâ de bună exemplifi-
î? care în același Camil Petrescu sau în Hortensia Papadat-
X Bengescu se regăsește în debutul, atît de reprezentativ
>> (în 1965), al lui Nicolae Breban cu romanul Francisca,
V jurnal al unei existențe individuale, dar și al celei obiec-
K tive, din mediul industrial al zilelor noastre, Animale bol
ii nave consacrînd, apoi, o formulă romanescă de sinteză

încă mai pregnant originală. Un alt valoros florilegiu în 
(< proză, cel al lui Ștefan Bănulescu, prin volumul de po
li vestiri Iarna bărbaților (1965), reactualizează experiența 
r? epică sadoveniană, autorul plasînd, însă, în atmosfera 

mitică fiorul neliniștitor al angoaselor existențiale, cu re- 
>> verberații în actualitatea noastră.

în lirică, o întreagă generație de poeți a evoluat sub 
>$ semnul acelei experiențe, ce părea la un moment dat de
« perspectivă unică, a lui Nicolae Labiș. Dar prin cele
<< 11 Elegii ale sale, Nichita Stănescu a dat o operă de
” maturitate în care regăsim predilecția sa pentru medita-
<7 fia pe marginea devenirii conștiinței umane. Poet al dia-
>> lecticii sentimentului și al gîndirii, el duce mai departe,
<< prin Oul și sfera, prin Laus Ptolomaei, cu o unică — la
?? rîndu-i — virtuozitate imagistică, una <*?n  direcțiile pri-
>> mordiale ale liricii contemporane. După cum, la modul
<< multiplu variat, vibrația marilor creatori moderni, Arghezi,
2? Blaga, Barbu și nu numai a acestora s-a transmis și se
>> transmite ca o constantă în creația tinerilor poeți con-
<\ temporani.

Departe de a constitui doar o problemă de stil, ra- 
>$ portul dialectic între tradiție și inovație exprimă și este 
<< exprimat de fenomenul artistic pe ansamblul evoluției lui 
?? dialectice. Altfel spus, a vorbi astăzi de vîrstele literaturii' 
>$ române, înseamnă nu numai o amplă dezbatere estetică, 

ci a te situa în actualitatea cea mai pregnantă a crea- 
« tiei ei.

Mg ■

/ ' f

sint, de fapt, un fel de semi
nalii, un util schimb de expe
riență între participant! Puțin 
amețit și nedumerit după piesa 
„Eva. Peron“ a lui Copi, publicul 
l-a asaltat pe autor cu întrebările. 
Stînd cu picioarele sub el, slab, 
ascetic de slab, cu ochii timizi 
privind, de sub pletele lungi, 
Copi avea explicații uneori mo
nosilabice, alteori sacadate, în
trerupte de zîmhetul lui aproape 
insesizabil. Este un foarte tînăr 
autor și Arias, regizorul său, la 
fel de tînăr. într-o discuție par
ticulară, Copi îmi spune că nici 
nu concepe ca teatrul să fie făcut 
de altcineva decît de oameni ti
neri, sau, propune el „vîrstnicii 
să-și organizeze un alt. festival“. 
Experimentele le fac tinerii, chiar 
dacă ele n-au totdeauna ecou în 
public, trebuie făcute. Tinerii în
țeleg mai ușor, sesizează mai re
pede și crede că s-au săturat de 
conformismul teatrului clasic.

— Sînteți un anti-clasicist ?
— Nicidecum. Un non-confor- 

mist.
Îmi vorbește apoi despre Eva 

Peron. Scriind piesa, a folosit, 
pentru a-și clarifica mișcarea 
personajelor, un fel de decupaj 
de caricaturi. Poate de aceea 
spectacolul tinde spre grotesc. 
Travesti-ul eroinei principale nu 
este deloc o „găselniță" regizo
rală Eva Peron n-a fost, sau mai 
bine zis n-a rămas în amintirea 
contemporanilor ca un om obiș
nuit, dimensiunile atinse de ea în 
legendă nu puteau fi reprezen
tate pe scenă decît de un bărbat, 
și nu de unul oarecare, ci de a- 
cest mare, și talentat Facundo Bo.

. Vorbind despre tineri, Copi 
mărturisește că va îmbătrîni abia 
atunci cînd. va ajunge să scrie 
piese despre care spectatorul 
nu-și va pune nici o singură în
trebare, nu va avea nici o curio
zitate. Pînă atunci, îi va nemul
țumi pe toți cu non-c.onformis- 
mul său, cu interpretările aces
tea ale lumii, ciudate, bizare, 
căci, spune el „nu trăim deloc 
într-o lume obișnuită, pașnică, e- 
chilibrată. Teatrul trebuie să în
vețe asta".

Ne dă, într-o după amiază ce-

nușie, Otomar Krejca o lecție de 
teatru. Cuvîntul lui, tradus cu 
doi interpreți, ajunge greu la noi, 
dar tot îl înțelegem, l-am văzut 
pe „Ivanov" și doar asta a fost 
marea lui exprimare. Krejia ex
plică tehnica contrapunctului și 
a armoniei în Cehov, vorbește 
fără gesturi, cred că îi e greu 
să discute un spectacol pe care 
simt că-l iubește, i se mai pun 
întrebări, Krejia se bucură că 
oamenii au înțeles, că uneori in
tențiile lui i-au chiar nemulțu
mit, au stîrnit, adică, conflicte, 
pentru că însuși conflictul piesei 
este incitat, așa cum l-a văzut el. 
Și' Krejia ne pare tuturor foarte 
tînăr și foarte modern. Cuprinde, 
în trei vorbe, o atmosferă ceho
viană întreagă. Și eu revăd, cu 
ochii minții, fantastica scenă a 
înmormîntării Sarei, cu cortegiul 
funebru cutremurător de simbo- ' 
tic în economia piesei, cu mișca- 

' rea cinematografică a personaje
lor, ca un balet al ideilor, al 
glodurilor.

Intre o zi și alta, spectatorii 
Bitef-ului, aproape aceiași în fie
care seară, se recunosc pe stradă. 
Mai vin uneori pe Skadarlyia, 

•stradă colorată și pitorească din 
apropiere unde „Gruppo Zoo" 
din Torino improvizează, în unele 
seri mai calde, spectacole de gen. 
Strada geme de tineri, care se 
așează adesea pe bordura 
tuarelor sau chiar pe 
și cu 
acordate, 
este în 
spectacol, unul mult mai 
propiat mie, în care pot discuta 
direct cu „eroii" pot să mă așez 
alături de ei nu pentru a-i în
treba despre Bitef ci despre tot 
felul de probleme de-ale noastre, 
de-ale

Dar
teaptă 
foaier 
nici pe Roger Planchon, ei pro
babil vor apare meteoric, ca ve
detele. Să așteptăm.

ghitarele 
cinta, 
aceste

tro- 
pavaj 

aproximativ 
Pentru mine, 
seri, un alt 

a-

tinerilor
Bitef-ul continuă, se aș- 
surprize, nu-i vedem în 
nici pe Ingmar Bergman,

GALINA ENIȘTEANU

hologiei modeme. Nimeni nu 
spune că pirații trebuiau să a- 
lerge tot timpul în scenă cu cu
țitul în dinți și să tragă cu trei 
pistoale dintr-o dată, dar eroii 
cărții lui Stevensen mai ales cei 
„răi" — se aflau într-o eferves
centă acțiune. Spectacolul nostru 
înfățișează însă cîțiva pirați molîi, 
ce-i drept cîrcotași și, mai ales, 
atît de cumplit palavragii, încit 
pînă la urmă lasă impresia că 
„vorba lungă — sărăcia omului“ 
i-a făcut să piardă partida și, fi
rește, comoara. Singurii pirați 
convingători, cel puțin ca ton, 
au fost Billy Bones (N. Spuder- 
că), și Silver (excelent interpretat 
de Victor Radovici). în rest prin 
nimic personificat, decît prin 
detaliile de costum sau machiaj 
— basma ori sgufă, 
centură lată, cicatrice sau mustăți. 
Costumele au »pus într-adevăr o 
agreabilă pată de culoare pe mo
nocromia decorului (ambele a- 
parținînd Elenei Simirad-Mun- 
teanu) decor care sugerează ilwj- 
trațiile la un vechi roman engie-' 
zesc, dar care rămîne unui prea 
monoton. Tot costumele sînt cele 
care ne-au ajutat să-i recunoaș
tem și pe cei „onești, buni și vi
teji“, altfel total uniformizați 
prin dramatizare : doctorul Li- 
vesev (Gh. Vrînceanu), Trelewe- 
ney (H. Benea) și, singurul vă
dind o oarecare personalitate, 
căpitan Smollett (Gh.. Anghelu- 
ță).

Un spectator tînăr sau foarte 
tînăr vine așadar la o piesă care 
anunță aventuri, pentru a parti
cipa la o acțiune vie, îndrăcit 
de vie ca ritm. Și dacă la o isto
rie veche n-are, să zicem, preten
țiile unui western, e Îndreptățit 
cel puțin ca povestea cu pirați 
și comori căutate în insule miste
rioase să se desfășoare într-un a- 
nume cadru, să aibă, adică, ceea 
ce se cheamă atmosferă. în car
tea lui Stevensen locurile sînt 
descrise de parcă autorul le-ar 
fi văzut piatră cu piatră, întîm- 
plările au învelișul lor nemaipo
menit, zilele sau nopțile au culo
rile lor anume, fiindcă o aseme
nea aventură nu se poate petrece 
oriunde și oricum. Teatrul ;,Ion 
Creangă“, nevrind probabil să 
repete, decorurile de la „Toate 
pînzele*sus “ s-a ferit de corăbii 
și exotism intenționînd de data 
aceasta doar să le sugereze. Nu 
știu cît a reușit, fiindcă — iar ne 
referim la reacțiile publicului — 
un pionier care ieșea de la spec
tacol îl denumea hazliu „Comoa
ra din Sala Palatului“...

Și, mai ales, cartea lui Steven
sen avea un băiat, Jim Hawkins 
rămas celebru printre băieții ce
lebri ai literaturii de tineret, ca 
Tom Sowyer sau Huck Finn : in
teligent și viteaz, drept și, deși 
foarte tînăr, activ, întreprinzător, 
abil. Stevensen l-a făcut așa, a- 
dică nu doar povestitor, ci chiar 
erou principal, fiindcă el a scris 
cartea, pentru fiul său, în vîrstă 
de 12 ani. Deci, fiindcă orice bă
iat vrea să fie așa, Jim reprezen- 
tînd aproape un model — de 
unde și succesul cărții la toți cei 
de vîrsta lui. în spectacolul bucu- 
reștean, Jim este la început un fel 
de comper, adesea doar martor 
al acțiunii, autor însă al unor 
glume cam simple și desuete, u- 
neori tocmai pe seama curajului 
său, în roman de nimeni con-, 
testat. Simpatia și chiar admi
rația cu care îl investesc celelal
te personaje ale piesei apar din 
această pricină cu totul nejustifi
cate. Grigore Gonța simte proba
bil neîncrederea dramaturgului 
în virtuțile personajului său și 
joacă neconvins, amorf, deloc a- 
jutat în fapt de cei doi „copii“, 
prezențe complet superflue 
globalitatea spectacolului.

...Așadar, 3 000 de copii au 
nit duminică de dimineață 
Sala Palatului fiindcă iubesc 
tr-adevăr teatrul, fiindcă 
spectatori credincioși a 
lui „Ion Creangă“. Dar

prin 
chiaj 

cercel ori

liis-

în

Tremurat e scrisul fiecăruia 
aici. Răsfoiesc la întîmplare 
pagini care n-au dorit, desi
gur, niciodată gloria tiparu
lui. Literă măruntă și pe-a- 
locuri clară, transcriind e- 
moții Nu m-am Întrebat 
aproape niciodată dacă este 
necesară cartea de impresii 
a unui muzeu. Generațiile 
trec și consemnează. Se în
chină unui gînd frumos, ca 
în .versurile unui binecunos
cut poet contemporan : 
„Eminescu n-a existat !“ A 
crescut pădure, s-a tăiat pă
durea, s-a ivit pădure nouă 
pe spinarea unui deal undg 
licărește in continuare, „La
cul codrilor, albastru“. E un 
plai frumos și-i o 
Permanența geniului 
tăcerea, aerul are 
și parfum in natala 
cioară, 
nimeni nu-ți 
ultimii ani „traseul“ însă 
este foarte populat. Oricare 
pxcursie din nord trece și 
prin Ipotești. Uneori mi-am 
zis, c-aici ar trebui să se facă 
drumeție și-am găsit notat

ea vreo jalnică ți la fel de 
trivială comparație. Doar 
e profesoara lor 1 Doar semna 
acolo în numele grupului... 
transcriind marea ei do
rință devenită unic țel ! Fila 
albă era răbdătoare. Tim-

CARTEA DE IMPRESII
DE LA IPOTEȘTI

baladă, 
ar fi 

culoare 
lui vîl- 

Nimeni nu întreabă, 
răspunde. In 

.traseul“

relui poet. Zilnic trec pe-a- 
colo zeci, sute de tineri. Unii 
la ieșire îți transcriu gîndu- 
rile în versuri. Un elev, din 
Vatra Doruei mi se pare, a 
lăsat pe fila cărții de im
presii un desen naiv. O pro
fesoară însă, care însoțea un 
grup (de asemeni de elevi 1) 
după ce s-a rățoit la ghid 
din variate cauze deslușite

rință devenită un țel unic 
în viață : „Din inteligența 
sa / O seînteie de-aș avea / 
Cred că aș realiza / „Ferici- 
rea“-n viața mea“. Și con
chise : „Știm și noi ce este 
Eminescu !“ Profesoara, spre 
știință, mai adăugă că predă 
literatura ! Timorați, elevii 
grupului vor fi îndrăznit să 
facă între umbra geniului și

pul însă e nerăbdător. îmi 
pare chiar că intelectualita
tea tineretului ar putea să fie 
foarte bine măsurată prin 
gradul de înțelegere a mari
lor noștri poeți și-n primul 
rînd a lui Eminescu. Ipoteș- 
tii sînt un prilej, și-acolo se 
poate face mai mult. 
Odată, știu că vizitarea mu
zeului era însoțită cu subti-

litate <le o muzică pe versu
rile poetului gazdă. Altă 
dată am asistat acolo la un 
spectacol de sunet și lumină 
frumos conceput și realizat 
de Teatrul din Botoșani. Șe
zători de poezie însă nu se 
fac decît cu rare prilejuri la 
Ipotești. Nu consider că suc
cesul lor poate veni neapă
rat prin prezența autoritară 
a poeților înșiși. Dimpotrivă, 
tineretul trubadur, din Boto
șani in primul rind, și-apoi 
din toată țara, ar putea face 
la Ipotești foarte dese și 
spontane recitaluri din poe
zia eminesciană. Țelul pro
fesorilor însoțitori ar fi 
mult mai tulburător cînd. 
coborîți din autocare, ar in
vita pe tinerii vizitatori să 
recite cîteva minute versuri 
de Eminescu în pridvorul 
casei copilăriei acestuia. 
Căci, vorba unui alt nume 
care iscălește în voluminoasa 
carte de impresii, la pragul 
acestei case se vine cu o 
carte a poetului în mină, cu 
un vers al lui în inimă.

ION MURGEANU

VW- 
la 

în- 
sînt 

ai Teatru- 
__ r teatrul 

lor are, tocmai din această pri
cină, răspunderi mari. Firește, în 
primul rind educative, potrivit 
principiilor etice ale societății 
noastre. Și în al doilea rînd, 
fiindcă lor, copiilor, nu le place 
numai să se joace frumos de-a 
teatrul ; ei sînt totodată viitorii 
spectatori maturi și pentru ca să 
iubească și mai tîrziu teatrul tre
buie luați în serios de pe acum. 
Ritmul lent, glumele și ealambu- 
rurile vechi, procedee de comuni
care preluate de la Teatrul de pă
puși și, în special jocul vetust, 
prăfuit, nu pot pregăti un spec
tator modern, în stare să treacă 
repede, pragul altor teatre. „Co
moara din insula piraților“ s-a 
ferit oarecum de aceste vechi a- 
bitudini dar reușita nu e încă 
completă și nici definitivă. Deo
camdată prin dramatizarea unei 
cărți iubite de copii și adoles
cenți a izbutit încă o dată să a- 
tragă atenția și speranța publicu
lui său ; și poate că un plus de 
efort pentru dinamizarea specta
colului ar izbuti să îndreptățeas
că așteptările și succesul prezum
tiv.

VIORICA TÄNÄSESCU
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DE DARE DE SEAMA SI AIEGERI
(Urmat*  din pag. I)

Este de la sine tnțeles, proble
matica dezbaterilor din adună
rile și conferințele de alegeri 
este dată de însăși problematica 
activității de zi cu zi a fiecărei 
organizații, de obiectivele și 
sarcinile care concentrează aten
ția și preocupările fiecărui co
lectiv în parte. în organizațiile 
U.T.C. din intreprinderile indus
triale. din transporturi și con
strucții, adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri vor 
trebui, cum s-a subliniat și în 
recenta plenară a C.C. al U.T.C. 
să-și axeze dezbaterile asupra
activității desfășurate pentru
antrenarea tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor de producție ale 
unităților respective, pentru 
formarea și dezvoltarea la il- 
reri a trăsăturilor caracteristice 
clasei muncitoare, a atitudinii 
înaintate față de muncă, a ab
negației la îndeplinirea exem
plară a obligațiilor profesionale. 
Un loc dintre cele mai impor
tante in desfășurarea acestor a- 
dunări și conferințe in dările 
de seamă ce vor fi prezentate 
trebuie să-1 ocupe analizaț pro
fundă, temeinică a modului în 
care organizațiile U.T.C. acțio
nează pentru mobilizarea tine
retului la ridicarea nivelului 
calitativ al tuturor produselor și 
lucrărilor, la creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
cheltuielilor de producție, la 
sporirea întregii activități eco
nomice. Strîns legat de aceasta, 
o dezbatere temeinică, în spirit 
critic și autocritic, vor prilejui 
preocupările organelor și orga
nizațiilor U.T.C. privind antre
narea tineretului la acțiunile de 
îmbogățire și perfecționare a 

pro- 
tehnic,

perfecționare 
pregătirii profesionale, Ia 
movarea progresului 
modul în care fiecare tînăr se 
străduiește să utilizeze, la locul 
său de muncă, cu maximum de 
raMtament, timpul afectat pro- 
ducțfbi, mașinile ți utilajele cu 
care lucrează.

In adunările de dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor din 
nn!tătile agricole socialiste dez
baterile vor aborda cti precă
dere problemele privind activi
tatea desfășurată 
gura participarea 
muncă a tuturor 
tru cultivarea in 
grijii și respectului față de avu
tul obștesc, a responsabilității 
față de bunul mers ai unităților 
respective. Pe baza acestei ana
lize este necesar ca. în fiecare 
organizație U.T.C. din C.A.P., 
I.A.S., I.M.A. să se pună in evi
dență formele și metodele cele 
mai adecvate ce vor trebui fo
losite și generalizate pentru a 
asigura participarea tinerilor 
cooperatori și mecanizatori, a 
tuturor tinerilor de la sate, la 
înfăptuirea vastului program ini
țiat de partid pentru dezvolta
rea agriculturii, accentul princi
pal trebuind să revină acțiunilor 
menite să asigure prezența ac
tivă a tineretului in viața eco
nomică și social-politică a uni
tăților agricole, participarea lor 
la efectuarea lucrărilor în perioa
dele și în sectoarele în care se 
simte cei mai mult nevoia for
ței de muncă, la continua îm
bogățire a nivelului de cunoș
tințe agrozootehnice, Ia însușirea 
și profesarea noilor meserii a- 
părute în agricultură, să spo
rească contribuția tineretului la 
apărarea și dezvoltarea proprie
tății obștești.

In centrul dezbaterilor. în or
ganizațiile U.T.C. din șeoli și în 
asociațiile studențești trebuie să 
se situeze preocuparea și efi
ciența acțiunilor întreprinse pen
tru mobilizarea elevilor și stu-

pentru a asi- 
permanentă la 
tinerilor, pen- 
rindul lor a

denților la o temeinică pregătire 
profesională, pentru creșterea 
responsabilității acestora față 
de principala ior îndatorire — 
învățătura. Analizînd modul 
care organizațiile U.T.C. 
îndeplinesc rolul crescînd 
viața școlară și universitară, 
este necesar ea. dările de seamă 
și discuțiile din aceste adunări 
și conferințe să evidențieze mo
dalitățile cele mai eficiente 
pentru întărirea activității or
ganizațiilor de bază la nivelul 
claselor, a asociațiilor studen
țești la nivelul anilor și grupe
lor, în vederea dezvoltării unei 
atmosfere de responsabilitate în 
muncă, închegarea și omogeni
zarea colectivelor de elevi și 
studenți, creșterea opiniei de 
masă față de manifestările de 
superficialitate și ușurință din 
munca și comportarea unor elevi 
și studenți.

Acordind atenție deosebită 
dezbaterii activității profesio
nale și sociale, adunările și con-; 
ferințele de dare de seamă și 
alegeri din toate organizațiile 
U.T.C. trebuie să analizeze mo
dul in care este organizată și se 
desfășoară munca de educare 
politico-ideologieă a uteciștilor. 
în centrul dezbaterilor adunări
lor și conferințelor U.T.C. tre
buie să stea volumul, conținutul 
și eficienta acțiunilor inițiate 
pentru cunoașterea de către ti
neri a hotărîriior de partid și de 
stat, a principalelor probleme 
actuale ale politicii interne și 
externe a partidului nostru, mă
surile pentru îmbunătățirea ac
tivității de viitor în acest dome
niu. pentru formarea fiecărui u- 
tecist în spirit revoluționar, ea 
militant activ pentru cauza par
tidului. pentru respectarea con
secventă a principiilor și norme
lor socialiste de comportare în 
muncă și societate. Dezbaterea 
acestui domeniu de activitate în 
contextul în care întregul popor 
se pregătește să întimpine a 
50-a aniversare a creării Parti
dului Comunist Român, va pri
lejui fiecărei organizații să-și 
definească partea de contribu
ție Ia amplul program de acțiuni 
educative prin care U.T.C.. între
gul tineret cinstește acest glo
rios moment din istoria partidu
lui. a poporului nostru.

Dările de seamă, dezbaterile 
din adunări și conferințe vor 
trebui să rezerve un spațiu am
plu preocupărilor organizațiilor 
privind organizarea activităților 
cultural-artistice și distractive, 
sportive, turistice și de pregă
tirea tineretului pentru apărarea 
patriei, pentru ca programele de 
activitate ce vor fi adoptate să 
cristalizeze forme și metode ca
pabile să conducă la îndeplini
rea in mai bune condițiuni a 
răspunderilor nemijlocite pe care 
organizațiile U.T.C. le au și în 
aceste domenii.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor il vor ocupa pro
blemele privind activitatea în 
domeniul muncii organizatorice 
și al vieții de organizație. Por
nind de la măsurile stabilite în 
recenta plenară a C.C. al U.T.C. 
privind îmbunătățirea vieții de 
organizație, va trebui să se a- 
nalizeze pe larg și temeinic 
preocuparea organelor U.T.C. 
pentru ca fiecare organizație 
să desfășoare o activitate pro
prie, de sine stătătoare pentru 
îmbinarea cerințelor generale 
ale muncii U.T.C. eu dorințele 
uteciștilor, pentru întărirea dis
ciplinei uteeiste și răspunderii 
față de calitatea de membru al 
U.T.C. Reușita acestei analize 
presupune ca înseși dările de 
seamă să trateze în spirit de 
înaltă exigență modul cum S-au 
îndeplinit măsurile trasate pe

in 
iți 
in

parcursul muncii, prevede
rile programelor de activități, să 
supună deschis atenției și dez
baterii colectivului felul in care 
au lucrat membrii comitetelor 
U.T.C., cunt și-au îndeplinit 
mandatul încredințat de organi
zație. Adoptind o atitudine exi
gentă, critică in analiza muncii 
organelor de conducere ale or
ganizațiilor U.T.C. in ansamblu 
și a fiecărui membru al aces
tora în parte, adunările și con
ferințele de alegeri vor însemna 
o puternică afirmare a spiritu
lui de responsabilitate față de 
calitatea de membru al organi
zației, față de sarcinile încredin
țate, un prilej de cultivare a a- 
tașamentului față de organizație, 
a răspunderii față de colectiv.

Prin ampla proiecție pe care 
sint chemate să o facă asupra 
activității de viitor, adunările 
și conferințele de alegeri sînt 
menite să determine îmbunătă
țirea în continuare a activității 
pe toate planurile. Este, de a- 
ceea. de cea mai mare însemnă
tate ca din dezbateri să rezulte 
pentru fieeare organizație pro
grame de activități cît mai bo
gate și interesante, ca acestea 
să vizeze toate domeniile mun
cii educative în rîndurile tine
retului. să asambleze armonios 
condițiile specifice fiecărei or
ganizații U.T.C. cu sarcinile ge
nerale care se pun în fața U- 
niunli Tineretului Comunist 
această etapă, să dea expresie 
prin obiectivele lor, propuneri
lor și sugestiilor utecistilor, să 
fie capabile să determine parti
ciparea lor mai activă la înfăp
tuirea a tot ceea ce își propune 
organizația.

Trebuie însă avut permanent 
în vedere, că asemenea scopuri 
pot fi atinse nuntai asigurind 
un climat de ridicată combati
vitate și exigență, numai dez- 
bătind cu curaj și fermitate 
neajunsurile care se manifestă, 
concentrind întregul potențial 
de gîndire și inițiativă al colec
tivului în depistarea cauzelor, in 
formularea soluțiilor adecvate și 
eficiente.

Importanta deosebită a adu
nărilor și conferințelor din a- 
ceastă perioadă rezidă și în a- 
eeea eă ele sînt chemate să a- 
ieagă noile organe de conducere 
ale organizațiilor U.T.C. cărora 
le va reveni sarcina să organi
zeze și să coordoneze efortul co
lectiv de transpunere în fapt a 
hotărîriior ce vor fi adoptate, a 
obiectivelor din programul de 
activitate. Asigurind cadrul de 
manifestare nestingherită a lar
gului democratism ce caracteri
zează viața organizatei noastre, 
a dreptului fiecărui utecist de a 
alege și a fi ales în organele de 
conducere, adunările și conferin
țele de dări de seamă și alegeri 
vor trebui să promoveze in co
mitetele și birourile U.T.C., în 
toate organele ce vor fi alese, 
pe cei mai capabili și mai me
rituoși uteciști. caracterizați prin 
pasiune și hotărîre în activitatea 
de organizație, oameni harnici 
care au o comportare coreeiă 
în muncă și viața personală, 
care se bucură de autoritate și 
prestigiu în rîndurile tinerilor, 
a colectivelor în care trăiesc și 
muncesc. Este. în acest sens, 
necesar ca propunerile și discu
țiile pe marginea acestora să 
pornească de Ia o bună cunoaș
tere a fiecărui tînăr. a calităților 
dovedite în munca de zi eu zi, 
ca fiecare tînăr să participe ac
tiv la dezbaterea fiecărei pro
puneri, să-și exprime sincer, 
deschis, fără nici o reținere pă
rerea despre muncă, despre via
ța tovarășilor propuși, să fie 
aleși in organele de conducere 
ale organizațiilor.

în

Roiul major pe care adună
rile și conferințele de dare de 
seamă și alegeri îl au în viața 
organizației impune, firește, 
mai mult decît in cazul altor 
acțiuni, necesitatea unui amplu 
și temeinic efort de pregătire, 
de asigurarea tuturor condițiilor 
care să ducă la buna lor desfă
șurare, la afirmarea acestor 
dezbateri ca trepte spre o cali
tate superioară in întreaga ac
tivitate de organizație. Un ase
menea efort este deja in plină 
desfășurare in toate județele 
țării.

Referindu-ne însă Ia datoria 
ee revine tuturor organelor 
U.T.C. in concretizarea acestor 
eforturi, trebuie să relevăm că, 
așa cum s-a precizat și în întru
nirile desfășurate recent la co
mitetele județene U.T.C. pregă
tirea temeinică a adunărilor și 
conferințelor de dare de seamă 
și alegeri semnifică mult mai 
mult decît rezolvarea chestiuni
lor organizatorice. țittînd de 
planificare, de întocmire a do
cumentelor ce vor fi supuse 
dezbaterii și de convocarea ute- 
eiștilor : pe lingă rezolvarea a- 
cestor chestiuni organizatorice — 
întocmirea din timp a dării de 
seamă si a proieetului progra
mului de activitate — pregăti
rea adunărilor și conferințelor 
de alegeri trebuie să însemne 
intensificarea muncii pe toate 
planurile, inițierea unor bogate 
acțiuni în foaie domeniile de 
activitate. In această perioadă, 
cînd sarcini dintre cele mai im
portante stau în fata organiza
țiilor U.T.C. din școli, care și-au 
reluat activitatea, cînd se între
prind ultimele âcțiuni pentru re
începerea în forme organizate a 
pregătirii politico-ideologice a 
tinerilor cind a incentif noul an 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, în sfîrșit. cînd 
întregul tineret este chemat 
să-si intensifice eforturile în 
muncă și Ia învățătură, pregă
tirea si desfășurarea adunărilor 
de dare de seamă — integrate 
organic acestor preocupări — 
trebuie să însemne pentru toate 
organele U.T.CÎ, pentru comite
tele județene, municipale, oră
șenești, în primul rînd o vastă 
muncă politică de masă ale că
rei principale dominante tre
buie să fie înseși sensurile ma
jore ale acestui eveniment în 
viața organizației, un bilanț de 
realizări cît mai bogat pe toate 
planurile, consolidarea politică- 
organizatorică a tuturor organi
zațiilor U.T.C,, participarea mai 
activă a tinerilor la îndeplini
rea obligațiilor profesionale și 
a sarcinilor de organizație, la 
întreaga viață social-politică a 
țării.

TELEGRAMĂ ILCOLAE GOLDBERGER

ROCADA CONSTRUCTORULUI
(Urmare din pag. I)

în exploatarea 
în situația nea- 
reuși să onorăm 
revin.

Orice întîrziere 
lor ne-ar pune 
venită de a nu 
obligațiile ce ne

Se vede așadar, prea bine:
beneficiarul nu este deloc îneîn- 
tat de aceste mici jonglerii ale 
constructorului. Și nici n-ar pu
tea fi. Instalația de neutralizare 
trebuia atacată în trimestrul III 
1969, în fapt, însă, prima cuvă 
de pămînt a fost escavată de-abia 
în martie 1970. Demarajul lu
crărilor de extindere a turnăto
riei de magneți, ă fost, de ase
menea, artlinaf cîteva luni.

— Temerile sînt fără rost — 
replică tov. Marius Șovărel, din 
cadrul ' Trustului 1 construcții 
București. Ce a fost, a fost. După 
ce vom termina obiectivele cel 
au termen de punere în funcțiu
ne pînă la 31 septembrie, ne 
vom regrupa forțele, vom mai 
opera probabil și alte angajări 
— ducem lipsă de muncitori ne
calificați și fierari betoniști — 
așa îneît, pînă la urmă, nimeni 
nu va putea să ne reproșeze 
ceva.

Constructorul privește, deci, 
calm lucrurile. Oare într-adevăr 
îngrijorarea beneficiarului să fie 
neîntemeiată ? Și oricum — ni 
se spune — nici obiectivele de la 
„Electromagnetica" nu au fost 
părăsite cu totul, Se lucrează, 
chiar dacă pe șantier se află un 
efectiv mai restrîns de oameni, 
într-adevăr se lucrează... Cum a- 
nume, asta e o altă problemă.

★
Ne găsim, împreună cu tov. 

inginer Corneliu Bogătan, șeful 
serviciului investiții, pe locul 
unde peste trei luni va fi recep
ționată — dacă va fi — instala
ția de neutralizare a apelor rezi
duale. Rezemat pe o bandă trans
portoare — de altfel oprită— tî- 
nărul Tudor Balcan stă la taifas 
cu Macarie Marin.

Cărăm panouri — se gră- 
să ne spună.

Dintr-o greșeală, explicabilă, 
uită să folosească timpul trecut 
al verbului. Același tînăr, o oră

mai tîrziu, dar într-o altă campa
nie, părăsea întreprinderea. Des
tinație necunoscută. Ce să-i faci ? 
Șeful de echipă — Nicolae Mi- 
hăilă — e plecat în concediu.

Cîțiva pași mai încolo alt u- 
tecist, dulgherul Nicolae Soare, 
scoate niște cuie din panourile 
ce vor fi folosite apoi la cofrat. 
Avem noroc că l-am găsit. Pu
tea fi absent. S-a gîndit, totuși, 
că avînd două absente nemotiva
te, în primele 15 zile ale lunii, 
ar fi o imprudență să o facă și 
pe a treia. Știți, trei absențe în
tr-o lună pot atrage desfacerea 
contractului de muncă. Nu prea 
știe cum să procedeze își spune 
probabil, în sinea lui, tînărul zi
dar Radu Păun care își are lo
cul de muncă la magazia de in
flamabile. Poți să te amuzi și fără 
să lipsești de la servici. Cum ? 
în mai multe feluri. Eu acum, 
de exemplu, tocmai vorbeam cu 
o fată. Dacă întreabă cineva, 
cumva, ceva îi răspund că am 
plecat după mortar. Da, îți con
vine — i-ar răspunde Nicolae 
Soare. Fratele tău e doar șef de 
echipă...

Se lucrează într-adevăr... La 
turnătoria de magneți, mai puțin. 
Și ce ordine exemplară, și ce cu
rățenie desăvîrșită ! Panouri a- 
runcate claie peste grămadă, o 
roabă cu roatele în sus, doi ga
loși desperechiați, hîrtii, cutii de 
conserve goale, tot ce vrei și ce 
nu vrei. Se aud și niște zgomo
te. La intervale destul de rare. 
De unde ? De la etajul I. Doi 
băieți Gheorghe Tică și Tutue 
Petre cocoțați într-un loc în 
care nu-i poți prea lesne zări, 
„se fac că lucrează".

— Ce plan zilnic aveți ? 
întrebarea îi nedumerește. 

Cum adică plan ? Ei decofrează 
și cu asta basta. Cît ? O să se 
vadă la urmă. Timp este bere
chet.

Beneficiarul este îngrijorat. Are 
și de ce. Aspectul asupra căruia 
ne-am oprit atenția — folosirea 
timpului de lucru — este sem
nificativ. Deci, pentru a-șj aco
peri o seamă de deficiențe mai

vechi constructorul transferă 
forța de muncă la obiectivele 
de punere în funcțiune apropia
te. Ar fi de așteptat, avînd în 
vedere numărul mai mic de oâ- 
meni rămas pe celelalte, că a- 
ceștia să caute prin efortul lor, 
să păstreze un ritm de lucru cit 
mai intens. Dar supravegherea 
din partea șefilor de echipă lasă 
de dorit. Cît despre organizația 
U.T.C. răspunsul a doi tineri 
Nicolae Soare și Gheorghe Tică, 
care au păreri diferite în privin
ța secretarului U.T.C- — ba că 
ar fi Gheorghe Preda, ba că ar 
fi Constantin Petre, oricum unul 
mutat cu prilejul transferului, ce
lălalt în concediu, ne scutesc a 
mai insista. La extinderea Uzinei 
„Electromagnetica“, Trustul I 
construcții București a utilizat 
nu o singură dată tergiversarea 
începerii în timpul optim a o- 
biectivelor ce-i reveneau. Pînă 
la sfîrșitul anului au mai rămas 
puține zile. Seriozitatea, măcar 
acum în apropierea ceasului al 
12-lea, trebuie să se facă mai 
mult simțită. Nu de alta, dar este 
de preferat în locul justificărilor 
de tot felul care vor fi aduse, a- 
tunci cînd deja va fi prea tfrziu 
pentru a se îndrepta ceva.

Tovajășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului 
WALTER ULBRICHT, Prim-sccretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, următoarea tele
gramă :

în numele C.C. al P.C.R. vă transmit profunde condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Paul Frohlich, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, prim-secretar al Comite
tului regional Leipzig al P.S.U.G.

Primire la
Consiliului

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți la a- 
miază pe ambasadorul Turciei 
la București, Kâmuran Gilriin,

președintele 
de Miniștri
în legătură cu plecarea defini
tivă din țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială. a participat Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R
Tovarășul Paul Ntculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
ieri după-amiază pe tovarășul 
Drago Kunț, șeful Secției Rela
țiilor Externe a Prezidiului U.C.I., 
care, la invitația ’ "
a făcut o vizită 
țara noastră.

C.C. al P.C.R., 
de prietenie în

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, to
vărășească, a participat 
Vlad, șeful Secției 
terne a C.C. al

A fost prezent 
ambasadorul R. S.
la București.

Vasile
Relațiilor Ex- 
P.C.R.
Iso Njegovan, 
F. Iugoslavia

Marți, au avut loc funeraliile 
tovarășului Nicolae Goldberger, 
membru al C.C. al P.C.R., di
rector adjunct-prim al Institu
tului de Studii Istorice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., vechi mi
litant al mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, 
luptător devotat pentru cauza 
socialismului.

în cursul dimineții, în holul 
Muzeului de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România, unde a fost depus, si
criul cu corpul defunctului s-au 
perindat numeroși activiști de 
partid, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, oameni 
muncii din întreprnderile 
instituțiile bucureștene, aducînd 
un ultim omagiu celui dispărut.

La catafalc au fost ■ depuse 
coroane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Institutului de Studii 
Istorice de pe lîngă C.C. al 
P.C R., din partea altor institu
ții centrale, organizații de 
partid și obștești.

Membri ai C.C. al 
vechi militanți ai mișcării 
muriisțe. activiști de 
prieteni și tovarăși de 
ai defunctului, au făcut 
dă la catafalc.

Din ultima gardă au

ai
Și

P.C.R., 
co- 

partid, 
muncă 

de gar-

făcut

parte tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil,. membru al ..Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perifta- 
nerit, Secretar al C.C. ăl P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vîlcu, membru al 
Com’tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R<, Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice.

La Crematoriul „Cenușa“ a 
avut loc o adunare de doliu.

Au luat cuvîntul tovarășii Ște
fan Voicu. membru al C.C. al 
P.C.R. și Ion Popestu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R.. di
rectorul Institutului de Studii 
Istorice, care au evocat pe larg 
activitatea de militant revolu
ționar a defunctului dedicată în 
întregime luptei pentru victoria 
socialismului in țara noastră.

Vorbitorii au relevat momen
te din viața și activitatea lui 
Nicolae Goldberger atit în anii 
de luptă eroică a Partidului 
nostru Comunist împotriva ex
ploatării capitaliste, pentru pace, 
piine și libertate, pentru apăra
rea ființei naționale a poporului 
român, cît și participarea sa ac
tivă la opera de făurire a orîn- 
duirii socialiste din patria 
noastră.

în acordurile Internaționalei a 
avut loc apoi incinerarea cor
pului neinsuflețit al lui Nicolae 
Goldberger.

BĂIEȚII, VICTORIOȘICampionatul
Mondial ÎNVINSE !FETELE,

HASKOVO (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

In grupa de la Haskovo în cea 
de a treia zi din trei partide nu 
s-a consemnat decît un singur 
rezultat categoric : Japonia—Vene
zuela : 3—9 (2, 3. 1) după trei 
sferturi de oră de joc. Și fiindcă 
aceasta a fost partida cea mai 
simplă — în care niponii au uti
lizat efectiv numai rezervele, con
duse de un singur jucător de 24 
de carate, ridicătorul Nekoda — 
relatăm cîte ceva despre meciul 
Franța—Olanda, 3—2 (—10. —11, 12, 
13. 7), extrem de disputat timp 
de exact 2 ore. învinsa noastră 
de acum patru zile, Franța, a iz
butit să se întreacă pe sine dis- 
punînti de o echipă care se anun
ță pentru noi un adversar reduta
bil în cursa pentru calificare. Dar 
calificarea în finală pe care spe
răm să o relatăm după secvența 
de miine, depinde în primul rînd 
de rezultatul direct. Ieri, în me
ciul cu R. P. D. Coreeană, trico-

lorii au izbutit să depășească un 
obstacol dificil : 3—1 (15—9, 12—15, 
15—6,15—11). Ca și în meciul ante
rior nord-coreenii au făcut dova
da agilității caracteristice școlii 
asiatice de volei. Dar de partea 
cealaltă a fiîeulul Udlșteanu, 
Bartha, Drăgan, Schreiber, Tîr- 
lici (în revenire de formă) și Șta- 
mate. — am numit de fapt „șa- 
sele“ de bază utilizat ieri — s-ău 
întrebuințat extraordinar de mult 
și cu folos pînă la urmă. Primul 
set a reflectat de fapt mal just 
raportul de forțe : 7—1 și 12—3 1» 
un moment dat datorită unui joc 
ortodox fără complicații inutile. 
Setul următor, pierdut la 12, a 
fost de o durată și de o uzură 
neobișnuită. Pe tabela de marcaj 
de patru ori egalitate ! La 8—9 
Drăgan a oferit tribunelor un re
cital cu care le-a cîștigat defini
tiv simpatia : pe același balon ju
cat, patru plonjoane în extremis ! 
Dar adversarii noștri, uzînd de 
lovituri scurte de atac executate

prima fază a traiectoriei min- 
— ne-au surprins descoperițl 
fiecare dată în linia a doua. 

Setul trei asemănător cu primul, 
avea să prevestească finalul în 
care jucătorii noștri intrața tu ritm 
încă de la sfîrșltul setului pierdut, 
nu aveau cum să mal piardă. Deci, 
victorie !

Fetele șl-au făcut și ele intra
rea tot ieri în grupa de la Bur- 
gas. Informațiile (laconice) sosite 
la centrul de presă de la Haskovo, 
consemnează R. P. D. Coreeană— 
Romănia 3—0 (la 5, 8, 14).

în 
gii 
rte

FOTBAL

Programul de azi : băieții joa
că împotriva Olandei — la Has
kovo, iar fetele cu Polonia — la 
Burgas.

Alte rezultate : MASCULIN : 
Belgia—Italia 3—1 ; Bulgaria- 
Iran 3—0 ; Iugoslavia—Israel 3—0 ; 
Cehoslovacia—Finlanda 3—0 ; Un
garia—Brazilia 3—1 î Mongolia— 
Tunisia 3—2 ; FEMININ : Mexic— 
Olanda 3—0 ; R.D.G.—Mongolia 
3—1 ; Bulgaria—Cuba 3—0.

VIOREL RABA

Azi, vă prezentăm

absențe de scurtă durată — 
în care a fost antrenor prln- 
al lotului național de țlne- 
.,secund“ al celui olimpic —

ÎN COMPLEXUL EXPOZITIONAL 
PIATA SCÌNTE II

IN STIL TRADIȚIONAL ROMANESC 
ORGANIZAT DE COOPERAȚIA DE CONSUM

GASITI ÎN PERMANENTA

Sărmăluțe muntenești cu mămăliguță, mititei speciali, frigă 
rui asortate, cîrnăciori oltenești, cașcaval sufle, garnituri și salate 
de sezon.

Vinul casei, soiuri renumite de vinuri românești 
Orchestră și ring de dans

ANUNȚ ANUNȚ

REPREZENTATIVA
DE TINERET

Interlocutor: GHEORGHE OLA

Cu 
timp ! 
clpal 
ret și „secuiiu" ai unui 
Gheorghe Ola s-a aflat din ianua
rie ’61 la cîrma reprezentativei de 
juniori. în ideea continuării mun
cii cu fotbaliștii sub 23 de ani, tre- 
cuți prin mîinile sale cînd erau 
juniori, prof Ola a fost numit, 
printr-o recentă decizie a Birou
lui federal, la conducerea tehnică 
a echipei reprezentative de ti
neret.

— Munca cu juniorii — ne spunea 
interlocutorul nostru — este fru
moasă, interesantă, dar. în ace
lași timp, dificilă. Este O muncă 
de prospectare, o goană continuă 
după copii talentați. La un mo
ment dat ajungi chiar la defor- 
mație profesională — cîntărești 
„farmaceutic“ jucătorii : care e 
mai bun ?, care promite mai 
mult ?

—- Ce vă propuneți acum, cînd 
ați fost numit ca antrenor, la 
„cîrma“ juventiștilor ?

— Ca obiectiv principal mi-am 
propus ca ,»tineretul“ — puncte de 
legătură între lotul de juniori și 
cel de seniori — să ridice cît mai 
multe elemente valoroase, capa
bile de a îmbrăca tricoul echipei 
lui Angelo Niculescu. Ca obectiv 
de echipă, urmăresc o cît mai bu
nă reprezentare pe plan interna
țional a soccerului românesc.

CICLISM I

De cîteva zile se desfășoară pe 
velodromul .Dinamo probele din 
cadrul campionatelor naționale 
pe 1970, care — ca și în ultimii 
ani — au loc în.fața unor tribu
ne dezolant de goale.

La seniori, cel cîțiva viteziști 
au surclasat — cum era și firesc 
— pe cel cîțiva fondiști devenlțl 
sprinteri ,,ad-hoc“. în prelimina
riile care au fost destul de puțin 
interesante. Finala . s-a disputat 
„în familie“, FLORIAN NEGO- 
IESCU, de la Steaua, și-a adju
decat titlul întrecind .comod pe 
fratele său mai mare ;1 coleg de 
Club, GEORGE NEGOIESCU.

In campionatul de viteză pen
tru juniori mari, după o serie de 
dispute destul de interesante șl 
nu lipsite de unele surprize, ..mi
nusculul'' sprinter PETRE CtR- 
NEANU (Steaua) a cucerit titlul, 
urmat de dinamovistul ANTON 
NEAGU (un element promițător), 
ION GAVRILA (Steaua) și PETRE 
DOLOFAN (Steaua). Proba cu adl- 
țiune de puncte pentru campio
natul juniorilor mici a fost cîș- . .   TUDOR

VOICAN

După cum se știe, în această 
toamnă juventlștii mei vor luă 
startul in „Cupa Europei“. Pri
mul adversar — Finlanda, la 11 oc
tombrie, în deplasare. Avem per
fectate și două meciuri amicale, 
tot în deplasare» cu reprezentati
vele similare ale Poloniei și R. D. 
Germane.

— Ați definitivat cumva lotul ?
— Deocamdată se găsesc îh vi

zorul meu aproape 40 de jucători 
din diviziile A și B. La tineret, 
spre deosebire de juniori, aria dfc 
selecție este mult mai mare, ju
cătorii activînd în echipe de per
formanță.

Dacă vreți, totuși, 
trîhs — care luni 
reunit la București 
♦amicalului“ de azi 
dionul Republicii 
bulgară Botev 
Moldovan și

lotul r«s- 
a fost 

în vederea 
de pe sta- 

cu formația 
Vrața — iată-1 : 

...________ Fiîip (Politehnica
Timișoara) — portari ; Niculescu, 
Crețu, Stolcescu, Codrea, Oltea- 
nu (Steagul Roșu), Ciugarin și 
Crîngașu — fundași ; BCldeănu, 
Octavian Ionescu și ștefănescu — 
mijlocași ; Radu Ionescu, Dudu 
Georgescu, Bălan, Manea, Both 
și Petreanu -- înaintași. Lipsesc 
motivat : lordănescu și Broșov- 
schi (accidentați), Kun II, Ancă 
și Iordache (âflațl în sesiune de 
examene).

D V.

Campionatele
naționale

Intre 27—30 septembrie a.c,, se va fine la școlile de coope
rație o nouă sesiune a concursului de admitere în anul l la me
seriile croitor confecții pentru bărbați, cizmar-tălpuitor, cojo
car, zidar, zugrav, tapițer-plăpumar-saltelar, împletitor mate
riale de origină vegetală și fire din material plastic, ceramist- 
sobar și ceasornicar.

Se primesc băieți, absolvenți ai școlilor generale de 8 ani din 
mediul rural, în vîrstă de 18 ani împliniți între 1 ianuarie — 
31 decembrie 1970.

La meseriile împletitor materiale de origină vegetală și fire 
din material plastic, se primesc și fete.

Doritorii se vor adresa pentru informații și înscriere la Uniu
nea județeană a cooperativelor de consum, în cadrul căreia 
domiciliază.

Uzina de anvelope „Danubiana“ cu sediul în București, șo
seaua Olteniței nr. 181, sector V (autobuz linia 44), recrutează 
tineri (băieți) absolvenți a 8 clase elementare, în vîrstă de 
15—18 ani, pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă 
(durata 3 ani), la meseria „Operator la fabricarea anvelopelor 
și cpmerelor de aer".

înscrierile se fac la sediul uzinei pînă la data de 19 sep
tembrie 1970.

Se primesc candidați din toate județele.
în timpul școlarizării se acordă indemnizație lunară și abo

namente tinerilor care au posibilitatea să facă naveta pe rutele 
București — Giurgiu și București — Oltenița.

Informații suplimentare se pot obțihe la uzina de anvelope 
„Danubiana“ — serviciul învătămînt, telefon 23 42 80, interior 
154.

tigată de GHEORGHE 
(Steaua), urmat de N.

(Se. sp. 3), și MARIAN ROȘU 
(Dinamo).

Ieri după-amiază s-a disputat 
campionatul seniorilor pe O 1000 
m. contra timp individual. O pro
bă dificilă în care rezistența în 
regim de viteză maximă constituie 
factorul determinant. Dinamovis
tul ȘT. LEIBNER a cucerit titlul 
de campion realizînd 1’05. Pe lo
curile următoarea : C. GONȚEA 
(l;12,5/10), P. SOARE (l;12,6/10). 
P. DOLOFAN (l;12.7/10) și FLO
RIAN NEGOIESCU (l;12,8/10) —
campionul de anul trecut — toți 
de la Steaua.

In cadrul festivității de pre
miere fostul multiplu campibn 
ION IONIȚA, deținătorul recor
dului românesc în proba de 1 000 
m contra timp cu 1 ;10,9/10 — rea
lizat la Roma în 1960 — a oferit 
o cupă tînărului LEIBNER care 
i-a doborît recent recordul stabi
lind l;09,9/10.

Un gest pe care-1 relevăm.
Astăzi cu începere de la ora 16, 

campionatul de urmărire indivi
duală seniori.

EMIL IENCEC

„Cupo Chimia“ la Judo
Organizată pentru prima dată 

la Turnu-Măgurele, sîmbătă și 
duminică, s-a desfășurat, în 
prezența unui numeros public, 
prima competiție de judo dotată 
cu „Cupa Chimia“, avînd drept 
scop o verificare înaintea cam
pionatelor naționale pe echipe 
din acest an. Alături de echipa 
Chimia și selecționata orașu
lui Turnu-Măgurele au parti
cipat și cîteva din formațiile 
fruntașe din București. Tur
neul a fost cîștigat de echipa

Gloria (Presă și Edituri) din 
București urmată de Chimia și 
Olimpia București. Cei mai teh
nici jțidoka au fost : Florescu 
Viorel, Velciu. Vasile, Nicolae 
Vasile, Lorentz Mihai, Petrâ 
Vasile, toți componenții echi
pei Gloria, condusă de antre
norul Uie Gheorghe. Cel mai 
combativ a fost considerat Gan- 
cea Ion de la Chimia Turnu- 
Măgurele.

G. I.
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Vizita președintelui DECLARAȚIA

Nicolae Ceausescu ÜNUI GRUP

în Austria
DE LAUREATI Al 
PREMIULUI NOBEL

„Luna-16"a prezentat 

noi premiere cosmice
• Aselenizarea automată lină a unei stații de mari dimensiuni
• Prima decolare automată de pe Selena spre Terra

amplu reflectată în presa internațională
VIENA 22 — Trimisul special 

Agerpres, Constantin Varvara, 
transmite : Presa austriacă o- 
glindește pe larg desfășurarea 
celei de-a doua zile a vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, în 
Austria. Edițiile de seară ale 
ziarelor vieneze publică în pri
mele pagini , sub titluri mari, 
ample relatări despre convor
birile oficiale de marți.

Sub titlul: „Șeful statului ro
mân în vizită“, ziarul „Wiener 
Zeitung“, publică un amplu 
articol cu următorul subtitlu : 
„Lui Nicolae Ceaușescu, una 
dintre cele mai remarcabile per
sonalități ale vieții politice, un 
cordial bine ați venit“. Coti
dianul inserează, în mai multe 
pagini, în mod amănunțit, des
fășurarea primei zile a vizitei. 
Sînt publicate în întregime toas
turile rostite la dineul ofe
rit de ’președintele Jonas. Toas
tul președintelui Nicolae 
Ceaușescu poartă ca titlu : „Des
tinderea și pacea sînt țelurile 
noastre“, iar ca subtitluri „Edi
ficarea numai într-un climat de 
încredere“, „Conferința pentru 
securitatea europeană — un lu
cru important“.

Relatînd despre cea de-a doua 
zi a vizitei, „Kurier“ își infor
mează cititorii că între delegațiile 
austriacă și română au fost dez
bătute la Hofburg probleme 
bilaterale. De asemenea, a fost 
abordată problema conferinței 
europene pentru securitate. Mi
nistrul de externe, Kirchschläger, 
a declarat că concepțiile Austriei 
și României în acest complex 
coincid într-o mare măsură sau

sînt aproape aceleași, scrie 
„Kurier“.

a sosit luni

Presa internațională precum și 
numeroase posturi de radio se 
ocupă pe larg de vizita pe care 
o întreprinde în Austria președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Sînt evidențiate cu 
pregnanță semnificația și însem
nătatea vizitei pentru cauza des
tinderii și securității în Europa și 
în lume, precum și primirea căl
duroasă făcută șefului statului 
român în capitala austriacă.

Presa iugoslavă apărută marți 
publică relatări despre sosirea la 
Viena și începutul vizitei în Au
stria a șefului statului român. 
După ce anunță că „președintele 
Consiliului de Stat al României. 
Nicolae Ceaușescu,
dimineața la Viena într-o vizită 
oficială de cinci zile", cotidianul 
„Politika“ relevă faptul că în 
centrul convorbirilor politice din- 
trei cei doi oameni de stat se 
află probleme legate de confe
rința europeană pentru securita
te, ca și cele privind relațiile 
bilaterale.

Presa centrală ungară de marți 
ca și posturile de radio își infor
mează pe larg cititorii și ascultă
torii în legătură cu vizita pe 
care o face în Austria președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei. Sub titlul „Ceaușescu a so
sit la Viena", 
gtjar Iiirlap“ publică pe prima 
pagină o amplă relatare despre 
începutul vizitei.

Ziarele poloneze 
Ludu", „Dziennik 
„Zycie Warszawy", 
Mlodtjch"

cotidianul „Ma-

„Trybuna
Ludowy", 
„Sztandar 

ți „Wolonsci" subii-

niază calda primire făcută pre
ședintelui român la Viena.

„Neues Deuschland“ și alte 
cotidiene din R.D. Germană pu
blică știri despre începerea vizi
tei în Austria a șefului statului 
român.

Relatînd despre vizita în Au
stria a șefului statului român, a- 
genția France Presse redă extra
se din toasturile rostite la dineul 
de luni de cei doi președinți. 
Sînt subliniate părțile referitoare 
la unele probleme internaționale, 
ca securitatea europeană și si
tuația din Orientul Apropiat.

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al României în Austria 
este urmărită cu viu interes și în 
R.F. a Germaniei. Intr-o amplă 
informație, televiziunea vest-ger- 
mană a scos în evidență faptul 
că „vizita șefului de stat al 
României în Austria face parte 
integrantă din politica consecven
tă pe care guvernul român o 
desfășoară pentru stabilirea de 
contacte la nivel înalt între șe
fii de state, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, în scopul pro
movării unui climat de pace și 
cooperare în Europa'. Postul de 
radio West Deutscher Rundfunk, 
referindu-se la vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu, a subli
niat că „odată mai mult, șeful 
de stat român se dovedește a fi 
exponentul unei politici la care 
aderă azi toate națiunile europe
ne, politică de asigurare a unei 
atmosfere generătoare de încre
dere și,spirit de conlucrare efi
cientă intre toate popoarele, de 
natură să aducă pe bătrînul con
tinent autoritatea impusă de stră
vechile sale tradiții de cultură și 
civilizație“.

Lester Pearson, fost prim- 
ministru al Canadei, a pre
zentat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o „De
clarație asupra păcii și de
zarmării“, semnată de cinci 
din cei șase laureați ai pre
miului Nobcl pentru pace 
aflați în viață. Declarația, 
care constituie prima iniția
tivă de acest fel de la in
stituirea, în 1901, a premiului 
Nobel pentru pace, este sem
nată d6 lordul Boyd Orr și 
Philip Noel-Baker (Marea 
Britanie), Lester Pearson 
(Canada), Rene Cassin (Fran
ța) și Linus Pauling (S.U.A.) 
Cel de-al șaselea laureat al 
premiului Nobel pentru 
pace, secretarul general ad
junct al O.N.U., Ralph 
Bunche, nu a semnat docu
mentul în virtutea poziției 
sale speciale, se arată într-o 
declarație a Secretariatului 
O.N.U.

Documentul, publicat cu 
ocazia celei dc-a 25-a ani
versări a creării O.N.U. și a 
inițierii Deceniului dezarmă
rii, denunță „spirala ira
țională“ a cursei înarmări
lor nucleare și credința ilu
zorie că armele constituie, 
prin ele însele, o garanție a 
securității cînd de fapt ceea 
ce oferă ele este amenința
rea cu o catastrofă, întrucît 
lumea nu ar putea supravie
țui unui holocast nuclear“. 
Declarația subliniază că, în 
lumea contemporană, „răz
boiul nu mai poate fi aso
ciat cu victoria și nici cu 
pacea".

INCIDENTE

(Ager pres)si
ffoii/ffl sirmna /»' ««

După mai multe zile de 
calm, cind „seria“ atentatelor 
cu bombe întreprinse de mem
bri ai organizațiilor extremis
te ilegale din insulă a fost în
treruptă, noi incidente au avut 
loc la Belfast în cursul nopții 
de 
de 
ce 
au
ordine formate 
și militari, sosite să disperse
ze o demonstrație. Au fost o- 
perate mai multe arestări.

luni spre marți. Grupuri 
tineri din cartierele catoli- 
ale capitalei nord-irlandeze 
atacat cu pietre trupele de 

din polițiști

© comunicat asupra luptelor difuzat de postul de 
RADIO AMMAN 9 PRECIZĂRI ALE POSTULUI DE RADIO 
PALESTINIAN 9 NUMĂRUL CELOR UCIȘI S-AR RIDICA LA 10 000

Coborîrea lină pe suprafața Lunii a stației automate „LU- 
NA-16“, recoltarea unor mostre de rocă lunară și decolarea 
spre pămint trebuie considerate o nouă etapă în explorarea 
Universului — a declarat directorul Institutului de astrono
mie teoretică al Academici 
Cebotarev.

de Științe a U.R.S.S., prof. Gleb

Postul de radio Amman 
a difuzat un comunicat 
marți după-amiază în 
care arată Că forțele ar
mate iordaniene contro
lează cea mai mare parte 
a capitalei și continuă o- 
perațiile de curățire a di
feritelor puncte de rezis
tență palestiniene.

Radio Amman adaugă că cioc
nirile continuă în întreaga re
giune Irbid. La Zarka, trupele 
iordaniene controlează orașul în 
întregime, iar la Salt calmul a 
fost restabilit.

în același timp, postul de ra
dio al Comitetului Central al 
Rezistenței Palestiniene a co
municat că orașul Irbid a fost 
supus unui puternic bombarda
ment de artilerie de către for
țele guvernamentale iordaniene. 
Aviația iordaniană a participat 
marți pentru prima dată la 
lupte. Postul de radio palesti
nian precizează că un avion ior
danian a fost doborît.

Ca urmare a luptelor care se 
desfășoară de șase zile în Ior
dania se apreciază că pierderile 
sjnt enorme. După cum a decla
rat ministrul informațiilor al 
R.A.U., Hassanein Heykal, nu- 
mărul celor uciși se ridică pînă 
in prezent la 10 000. Totodată, 
agențiile de presă relatează că 
sitpația din capitala Iordaniei, 
lipsită de mai multe zile de apă, 
electricitate și legături tele
fonice, se înrăutățește perma
nent. Crucea Roșie Palestinia
nă a lansat marți seara un apel 
Comitetului Internațional de 
Cruce Roșie și tuturor asocia
țiilor naționale de Cruce Roșie 
cerindu-le să intervină de ur
gență pentru ajutorarea miilor 
de persoane care mor din cauza 
lipsei de asistență medicală. Mii 
de morți și răniți se afla incă 
sub dărîmături. în cursul lupte
lor, au fost distruse două treimi 
din orașele Amman și Zarka, 
precum și diferite tabere de 
refugiați.

într-un comunicat al Comi
tetului Internațional al Crucii 
Roșii se arată că în Amman 
sînt necesare în prezent canti
tăți enorme de alimențe_ și me
dicamente, dar posibilitățile de 
ajutorare a răniților și a popu
lației sînt extrem de limitate, 
datorită în special greutăților de 
deplasare în diferite cartiere ale 
orașului.

• Reuniunea extraordinară la 
nivel înalt a șefilor de state și 
guverne arabe care fusese pro
gramată să-și înceapă lucrările 
marți dimineața a fost amînată 
de două ori în cursul zilei de 
marți. Pină seara tîrziu in ca
pitala Republicii Arabe Unite 
au continuat consultări între 
d’ /arsele delegații fără ca, pînă 
la închiderea ediției, să ne par
vină vreo știre privind acordul 
asupra deschiderii conferinței.

După cum anunță agenția 
MEN, marți după-amiază a fost 
trimisă la Amman o misiune in
vestită cu depline puteri de că
tre șefii de 
Cairo. Din 
condusă de

state arabe aflați la 
delegație, care este 
generalul Gaafar El

E1 a arătat că pentru reali
zarea unui astfel de experi-. 
ment este necesar, paralel. cu 
un înalt nivel de automatiza
re, un complex larg de date 
cu privire la structura supra
feței Lunii și a cîmpului său 
gravitațional. După cum a de
monstrat experimentul stației 
„Luna-16“, savanții sovietici 
dispun, pe deplin de aceste 
date.

Prima etapă a cercetării U- 
niversului în profunzime a 
arătat că unele planete sînt 
mult mai puțin „primitoare“ 
decit s-a considerat pînă a- 
cum. Dacă Luna l-a acceptat 
pe om, dacă o astfel de posi
bilitate poate fi presupusă în. 
cazul zborului spre Marte, 
după cum’arată ultimele cer
cetări, alte planete ca Venus, 
Jupiter, Saturn, Uranus, Nep- 
tun și, în fine, Soarele, resping 
pe deplin însăși posibilitatea 
unei „vizite“ a oamenilor.

Prin urmare, aici drumul 
este deschis numai pentru apa
rate perfecționate. Iată de ce, 
a spus savantul, cercetarea 
Cosmosului și a planetelor cu 
ajutorul stațiilor automate, în
făptuită de Uniunea Sovietică, 
reprezintă o cale importantă 
pentru a. pătrunde în tainele 
Universului.

Zborul stației automa
te sovietice „Luna-16“ pre
zintă numeroase premie
re, scrie într-un articol co
mentatorul științific al agen
ției T.A.S.S., astronomul 
Iuri Pskovski. Este vorba 
de aselenizarea automată li
nă a unei stații de mari di- 

, mensiuni, despre prima de
colare automată de pe .Se
lena spre Terra, despre ine
ditul experienței realizate.

Stația ’„Luna-16“ a asele- 
nizat lin în zona Mării Fer
tilității, in timp ce pe cerul 
Selenei putea fi văzut I-’ămîn- 
tul ca o Lună nouă. La lu
mina... Terrei se puteau dis
tinge trăsăturile specifice ale 
reliefului — dealuri scunde 
cu pantele line. Suprafața 
„Mării“ este acoperită cu 
cratere mici. Craterul Webb, 
cel mai apropiat de locul a- 
selenizării, poate fi văzut de 
pe Pămînt prin telescop și 
are un diametru de 20 km.

Reîntoarcerea spre Pâ- 
a navei spațiale auto-

LA BELFAST
Fostul ministru de finanțe 

al Republicii Irlanda, Chârles 
Haughey, va compărea astăzi 
în fața Tribunalului central 
din Dublin, sub acuzația de a 
fi participat la traficul ilicit 
de arme destinate unor orga
nizații extremiste ilegale ale 
minorități; catolice din Irlanda 
de Nord. La prbces vor depu
ne mărturie peste 80 de per
soane.

Reamintim că descoperirea 
implicării Iui Haughey în a- 
ceastă afacere l-a determinat 
pe premierul Jack Lynch să 
ceară demisia sa din guvern.

mînt .. . . .
mate sovietice „Luna-16“ repre
zintă „o mare realizare științi
fică și tehnică“, a declarat ad
ministratorul interimar al A- 
genției naționale a S.U.A. pen
tru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
George Low. „Explorarea Lunii, 
a spus el. duce spre importante 
descoperiri privind originea 
Pământului, a Lunii și,a siste
mului solar“. Analiza eșantioa- 
nelor lunare în laborator, ob
servațiile făcute la fața locu
lui’ de astronauții americani și 
fotografiile suprafeței lunare 
luate de sovietici și americani 
și-au dovedit valoarea.

o „Experiențele realizate du
minică de stația automată, so
vietică „Luna-16“ lasă să se în
trevadă posibilitatea . recuperă
rii în mod automat a unor eșan
tioane marțiene în cursul a- 
cestui deceniu", a declarat Ber- 
nard Lovell, directorul Obser
vatorului Jodrell Bank din . Ma
rea Britanie.

După părerea omului de știin
ță englez, realizarea 
relansează în maniera 
strălucită
Iui planetar.

sovietică 
cea mai 

explorarea sistemu-

Ultima rundă a tratativelor privind aderarea Mariî Britanii 
la Piața comună, ale cărei lucrări s-au încheiat recent la se
diul Comunității Economice Europene din Bruxelles, s-a con
sumat, reușind doar să demonstreze pozițiile divergente care 
continuă să separe principalii negociatori.

Fiecare repriză de negocieri, — deși reprezentînd o etapă 
care în concepția adepților aderării ar trebui să conducă în
tr-un viitor nu prea îndepărtat la lărgirea numărului de 
membri ai Pieței comune — tinde să accentueze deosebirile 
de opinii privind modalitatea, termenii și consecințele intrării 
Angliei — ca și a celorlalte țări candidate la C.E.E. După 
cum s-a anunțat, Ia recenta sesiune, Ia care au participat ad- 
juncți ai principalilor negociatori, au fost abordate o serie de 
probleme de importanță majoră pentru următoarele etape ale 
tratativelor. Printre acestea s-a numărat așa-zisa perioadă 
de tranziție pentru produsele agricole, precum șl acordarea 
unui „tratament special“ produselor unor țări și teritorii 
membre ale Commonwealthului. Prima chestiune abordată se 
referă, printre altele, la contribuția britanică la cheltuielile 
comunitare, dacă regulamentul financiar agricol, actual in vi
goare, nu va fi modificat. Potrivit unor opinii, Marea Britanie 
ar urma să furnizeze 31 la sută din bugetul comunitar total 
și n-ar incasa decît 6 la sută din rambursările Fondului agri
col. Or, acest fapt, ar duce implicit la o sensibilă creștere a 
prețurilor produselor agroalimcntare, apropiindu-le de nive
lul existent în perimetrul comunitar. La recentul Congres al 
sindicatelor britanice s-a relevat că fără o limitare a contri
buției la un procent de pînă Ia 10 la sută negocierile nu vor 
mai avea nici un avantaj pentru Marea Britanie. Acest nivel 
a fost respins de cercurile comunitare din Bruxelles. Perioada 
de tranziție (incluzind termenele de adaptare a legislației 
britanice la miile de regulamente și instrucțiuni intercomu- 
nitare, precum și eșalonarea contribuției engleze Ia fondul 
agricol) solicitată de negociatorul adjunct al delegației brita
nice, Con O'Neil, a fost de un an. în acest timp, după sem
narea tratatului de aderare, guvernul conservator nu va aplica 
regulamentele comunitare, ci va incerca să restructureze anu
mite domenii din spațiul juridic și economic, urmărind re-

NEGOCIERILE ANGLI API AȚA COMUNĂ:

Pași pe loc...->

ducerea pe cit posibil a consecințelor negative ale intrării în 
Piața comună, în special în ceea ce privește importurile de 
materii prime agricole și industriale din țările Common
wealthului.

După cum se știe, Marea Britanie întâmpină serioase greu
tăți în tentativa de convingere a fostelor colonii engleze că 
„operațiunea aderare" se va desfășura fără prea mari difi
cultăți ulterioare pentru economia lor. în prezent, principalul 
negociator, Geoffrey Rippon, întreprinde un turneu în o 
serie de țări ale Commonwealthului, încercind să ajungă la 
un minimum de acorduri cu aceste state. Faptul că guvernul 
de la Londra nu a luat deja o hotărire în această chestiune 
ar exprima, potrivit ziarului DAILY EXPRESS, „semne ale 
nehotărîrii în ceea ce privește problema cit de departe poate 
să meargă în protejarea Commonwealthului".

O altă problemă care a reținut atenția la ultima sesiune de 
la Bruxelles a fost cererea Angliei privind scutirea de tariful 
vamal comun a 12 produse, importate de insulele britanice în 
condiții mai favorabile decit industriașii „celor șase“. Cere.» 
rea a stîrnit, după cit se afirmă, zîmbete in rîndul negociato
rilor comunitari : Anglia nici nu a fost admisă in rindul 
C.E.E. și deja solicită... exceptări. Potrivit agenției ASSO
CIATED PRESS cererile formulate de O’Neil „au fost primite 
cu puțin entuziasm“ de negociatorii „celor șase“. S-a stabilit 
ca răspunsul definitiv la ultimele revendicări britanice — de
venite din ce în ce mai insistente în urma reacțiilor Îngrijo
rătoare ale opiniei publice engleze — să fie dat cu prilejul 
reuniunii următoare ce va avea loc Ia începutul lunii octom
brie la Bruxelles.

In ceea ce privește reacția opiniei publice britanice, se re
levă intensificarea valului cerînd organizarea unui referen
dum Ia scară națională, in cursul căruia fiecare cetățean să-și 
exprime prin vot poziția față de aderarea la C.E.E. Este sem
nificativă, in acest sens, moțiunea organizației „Yarmouth“, 
dependentă de partidul conservator, care „cere guvernului să 
abandoneze negocierile privind aderarea Angliei la Piața co
mună și în locul acestora să acționeze în direcția încurajării 
dezvoltării economiei naționale pe baza participării indepen
dente a Angliei la comerțul mondial“. Le rîndul său, ziarul 
SCOTSMAN menționînd cîteva aspecte ale activității comu
nitare, care reprezintă „o amenințare“ pentru Anglia, relevă 
că prin aderarea la C.E.E. „ideea noastră de suveranitate va 
fi în mod serios erodată“.

Oricum, după cum se vede, cu fiecare rundă de negocieri, 
„operațiunea aderare“ se complică. „în 1962, negocierile s-au 
complicat treptat pe măsură ce aria problemelor abordate se 
lărgea. Se va întîmpla același lucru și de data aceasta ?“ — 
so întreba LE FIGARO.

China Nouă a

să aibă întreve- 
Hussein și cu re- 

mișcărilor pa-

a-

TINERETUL LUMII« TINERETUL LUMII» TINERETUL LUMII

Numeiry, șeful statului sudanez, 
fac parte primul ministru al Tu
nisiei, Bahi Ladgham, minis
trul apărării al Kuweitului, șeic 
Saad al Abdalah, șeful statu
lui m’S’jor al armatei egiptene, 
generalul Mohamed Sadek. Dele
gația urmează 
deri cu regele 
prezentanți ai 
lestiniene.

o Agenția 
transmis declarația guvernului 
R.P. Chineze în care se arată 
că recenta evoluție a situației 
din Orientul Mijlociu a trezit 
atenția și îngrijorarea deosebită 
a poporului chinez și a popoa
relor din întreaga lume.

Referindu-se la „planurile 
pentru situații speciale“ anun
țate de Casa Albă in legătură 
cu evoluția situației din această 
zonă, declarația subliniază că 
este vorba de o provocare a

imperialismului S.U.A. la 
dresa poporului palestinian, a 
popoarelor arabe. Guvernul și 
poporul chinez, se spune în 
continuare in declarație, spriji
nă cu fermitate poporul pa
lestinian și alte popoare arabe 
în lupta lor justă împotriva im
perialismului.

• Purtătorul de cuvîAt al 
Pentagonului, Jerry Friedheim, 
a anunțat că forțe armate ame
ricane din Statele Unite și Eu
ropa occidentală au fost’ puse 
sub stare de alertă pentru po
sibila evacuare a cetățenilor a- 
mericani din Iordania. Ordinul 
de alertă include deplasarea 
mai multor nave militare spre 
Mediterana, precum și pregă
tirea' infanteriei și a echipaju
lui forțelor aeriene de transport 
de a fi gata de plecare, a pre
cizat purtătorul de cuvînt.

SURPRIZA NEPLĂCUTĂ

STATELE UNITE. — Aspect 

de la o recentă manifestație 

a greviștilor de la „Gene

ral Motors“, revendicînd îm

bunătățirea noului contract 

colectiv
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Dezbaterile sesiunii
Adunării Generale

La reîntoarcerea în am
fiteatre, în noul an uni
versitar, în cea de-a treia 
decadă a acestei luni, stu
denții americani vor avea 
o surpriză deloc plăcută : 
vor trebui să plătească 
taxe mai mari și, în ge
nere, să suporte sporuri 
la aproape toate chel
tuielile legate de frecven
tarea școlilor superioare. 
Intr-adevăr, cifrele în
scrise Ia aproape toate 
rubricile : taxe de înscrie
re, taxe de frecvență, taxe 
de laborator, manuale, 
cheltuieli pentru cazare 
și hrană, cresc cu repezi
ciune și consistent.

Conform unei anchete 
efectuate de U.S. NEWS 
AND WORLD REPORT 
(ale cărei rezultate au 
fost publicate în două 
numere, consecutive, din 
august 1970) cheltuielile 
globale pentru frecventa
rea unei universități a- 
mericane în anul univer
sitar care se apropie vor 
crește, în medie cu 400 de 
dolari în comparație cu 
anul universitar prece
dent. La Yale, Dartmouth, 
Princeton, Stanford, Duke 
și în numeroase alte mari 
colegii și universități 
particulare totalul chel
tuielilor anuale impuse 
unui student se va ridica 
la circa 4 600 de dolari, 
în medie, pe an, de a- 
proape două ori mai mult 
decit în anul universitar 
1959—1960 (în această ci
fră nefiind cuprinse chel
tuielile pentru cărți, îm-

brăcăminte, 
transport).

In marile 
ce, situația 
tot atît de __ „_______
în California, de exemplu, 
unde invățămintul supe
rior public era renumit, 
pe scară națională, pentru 
accesibilitate, universi
tățile de stat au cunoscut 
în ultimii cîțiva ani o ra-

cazare și

colegii publi- 
este aproape 

supărătoare.

mericană amintită — pun 
in gardă împotriva unui 
pericol real și foarte serios 
pentru sistemul de invăță- 
mînt superior public din 
Statele Unite : pericolul 
Înăbușirii prin costuri in
suportabile. Ei observă 
dacă actuala evoluție 
creșteri anuale de taxe 
tre 20—25 la sută continuă, 
atunci singurele școli su-

că 
cu 
în-

laboratoarelor. Mai mult, 
așa cum relevă U.S. 
NEWS AND WORLD 
REPORT, „poverile mate
riale suplimentare care a- 
pasă in ultimii ani asu
pra universităților și co
legiilor, sînt mai mari de
cît creșterea costului ge
neral al vieții“. Și re
vista explică, in acest 
sens, că „preocupările le-

In continuarea lucrărilor dez
baterilor de politică generală, 
în \cursul cărora au luat cuvîn
tul în plenară, pînă acum șefii 
delegațiilor a 12 state care .și-au 
expus punctul lor de vedere a- 
supra situației mondiale, abor
dînd totodată unele probleme' 
ce interesează în mod deosebit 
țările respective, atenția Adu
nării Generale a Națiunilor 
Unite a fost reținută marți di
mineața de discursul președin
telui Camerunului, Ahmadou 
Ahidjo.

Rolul Organizației Națiunilor 
Unite, după 25 de ani de exis
tență în viața internațională, 
misiunea ce-i revine ca forum 
al reprezentanților statelor che
mate să contribuie 
rea problemelor 
astăzi omenirea, 
tema principală abordată în 
discursul pe care l-a ținut în 
fața Adunării Generale preșe
dintele Camerunului care, în a- 
cest context, sublinia că este di
ficil de a imagina lumea noa
stră fără existența acestei or
ganizații, care s-a impus ca un

îa rezolva- 
ce confruntă 
au constituit

element esențial în relațiile in
ternaționale.

Apreciind ca elemente inse
parabile ale securității interna
ționale problemele economiei 
rezolvarea problemelor econor 
mice și sociale ce frămîntă ță
rile în curs de dezvoltare, mi
nistrul afacerilor externe al Ke- 
nyei, Njorge Mungai, ultimul 
vorbitor al ședinței de marți 
dimineața, s-a referit pe larg 
la necesitatea adoptării unor 
măsuri eficace și urgente în a- 
oest domeniu. în acest context, 
el s-a referit și Ia situația din 
Namibia, la teritoriile africane 
aflate sub dominația colonială 
portugheză și cea din Rhodesia 
de sud și problemele pe care 
le ridică refuzul regimurilor ra
siste de a accepta și transpune 
în practică rezoluțiile O.N.U., 
subliniind necesitatea unei in
tervenții mai energice în acest 
sens din partea Națiunilor 
Unite.

„U.S. NEWS AND WORLD REPORT" DESPRE „CREȘTEREA

GALOPANTÄ" A TAXELOR SI CHELTUIELILOR DE STUDIU

ÎN NOUL AN UNIVERSITAR AMERICAN

pidă creștere a taxelor. 
Ancheta efectuată de U.S. 
NEWS AND WORLD RE
PORT relevă că în a- 
propiatul an universitar, 
costul studiilor in univer
sitățile și colegiile pu
blice din California vor ______  ____
fi, în medie, cu 40 la sută ' vieții școlii superioare, de 
mai mari decît în anul 
universitar precedent (și 
cu aproape 75 la sută mai 
mari decît în anul univer
sitar 1965—1966), respec
tivele poveri suplimentare 
afectind circa 100 000 de 
studenți. „Experții în edu
cație — notează revista a-

perioare relativ accesibile 
vor deveni și ele din ce în 
ce mai greu abordabile, a- 
proape un lux“.

De ce această stare de 
lucruri ? Autoritățile uni
versitare se plîng de ur
mările inflației asupra

creșterea masivă și conti
nuă a'costului general al 
învățămîntului, de sporu
rile care trebuie acordate 
corpului didactic, din cau
za creșterii generale a 
costului vieții, de prețu
rile mereu mai mari ale 
echipamentului necesar

gate de continuarea răz
boiului in Indochina și 
tendința implicită de a 
reduce alocațiile pentru 
programele sociale, in
clusiv pentru învățămînt, 
privează școlile supe
rioare de o serioasă parte 
a fondurilor necesare a- 
coperirii costului sporit 
al învățămîntului“. în 
timp ce statul cheltuiește 
sume exorbitante pentru 
intervenția din Indochi
na, pentru cursa înarmă
rilor, studenții și părinții 
lor au de acoperit în mod 
direct o parte din ce în

ce mai mare din costul 
total al studiilor în insti
tuțiile publice de învăță- 
mînt superior. Această 
parte a crescut, potrivit 
datelor oficializate de 
Biroul de Cercetări Insti
tuționale a colegiilor de 
stat, de la 12—15 la sută 
în anii 1960—1965, Ia o 
medie de 40 la sută ac
tualmente (in unele state 
ca, dc exemplu, Dakota 
de Sud, Oklahoma și Te- 
nessee ea atinge 50 la sută 
din totalul cheltuielilor 
pentru procesul de învă- 
țămint). Citeva dintre u- 
niversitățile publice-gi- 
gant cum este, de pildă 
cea din Los Angeles și-au 
micșorat de altfel, numă
rul locurilor din cauza in
suficienței alocațiilor de 
stat.

Nu este, deci, surprin
zător că, in lipsa unui 
sprijin mai substanțial al 
statului pentru școala su
perioară și în condițiile 
„inflației galopante a ta
xelor și tuturor cheltuie
lilor de studiu“ (U.S. 
NEWS AND WORLD 
REPORT) un număr cres- 
cind de tineri dotați își 
văd barat accesul în am
fiteatrele universităților 
și colegiilor, sau sînt ne- 
voiți să-și întrerupă stu
diile.

EM. RUCAR

A

îngrijorare la reuniunea monetară 
de la Copenhaga

lu-La Copenhaga continuă 
crările celei de-a 25-a Confe
rințe anuale a Fondului Mo
netar Internațional și a Băn
cii Mondiale. Pe marginea ra
poartelor asupra activității ce
lor două organisme interocci- 
dentale au luat cuvîntul nu
meroși delegați, abordînd unul 
sau mai multe aspecte ale si
tuației financiare și monetare 
occidentale. Astfel, ministrul 
vest-german al . economiei, 
Karl Schiller, ' și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură 
accentuarea fenomenelor 
inflație care bîntuie în 
nomia țărilor capitaliste, 
cum și față de deficitul
lanței de plăți a S.U.A. Schil
ler a declarat că guvernul 
vest-german nu și-a definiti
vat încă poziția asupra propu
nerilor F.M.I. în legătură cu 
eventualitatea instituirii unor 
cursuri de schimb mai flexi
bile ale diferitelor valute oc
cidentale. Referindu-se la a- 
ceastă din urmă problemă, 
ministrul francez al econo
miei și finanțelor, Valery Gis-

cu 
de 

eco- 
pre- 
ba-

cârd d’Estaing, a declarat că 
„o mai mare flexibilitate ar 
slăbi voința de apărare a mo
nedelor împotriva inflației și 
ar accentua discriminarea în
tre diferitele monede“. Mini
strul francez s-a pronunțat 
împotriva adoptării provizorii 
a unor cursuri de schimb flo
tante, precum și împotriva 
modificărilor minime și frec
vente ale parităților în afara, 
controlului F.M.I.

La rîndul său, ministrul a- 
mdrican al finanțelor, David 
Kennedy, a declarat că „nu 
crede că tehnicile de flexibili
tate limitată ale cursurilor de 
schimb ar putea fi substitui
te într-un fel oarecare unei 
politici americane efective în 
ce privește inflația și balanța 
de plăți“. David Kennedy s-a 
pronunțat în favoarea menți
nerii în continuare a rolului 
dolarului în actualul sistem 
monetar, alături de aur și 
drepturile de tragere specială 
la F.M.I., instituite în ultima 
vreme.

• TIMP de
Zielona Gona 
ediția a 4-a _ ______ _
ternațior.<al de folclor cu parti
ciparea a 12 ansambluri de cîn- 
tece și dansuri din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, Iugo
slavia, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, Spania și Uniunea So
vietică. România este reprezen
tată de Ansamblul folcloric 
„Chindia“ al sindicatelor din 
Ploiești.

o săptămînă, la 
se va desfășura 
a festivalului in-

• DUPĂ cum anunță a- 
genția vest-germană de știri 
(D.P.A.), ministrul econo
miei al R.F. a Germaniei, 
Karl Schiller, urmează să 
plece la 23 septembrie într-o 
vizită la Moscova. Potrivit a- 
genției în cursul convorbi
rilor pe care ministrul vest- 
german le va avea la Mos
cova vor fi abordate posibi
litățile de dezvoltare a rela
țiilor comerciale dintre Re
publica Federală a Germa
niei și Uniunea Sovietică.

într-un interviu acordat 
anterior ziarului „Berliner 
Morgenpost“, Karl Schiller 
a declarat că se așteaptă la 
„o evoluție neîntreruptă și 
susținută“ a comerțului 
R.F.G. cu țările din Europa 
răsăriteană în viitorul apro
piat. După părerea sa, în 
viitorii ani s-ăr putea ajunge 
la dublarea schimburilor de 
mărfuri dintre R.F.G. și 
U.R.S.S.
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