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Recoltarea culturilor

Urgentarea pregătirilor

Pe unul din barajele hidro
centralei Glockner-Kaprun, 
străjuită de culmile înzăpezi

te ale Alpilor.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6640 6 PAGINI 30 BANI JOI 24 SEPTEMBRIE 1970

pentru însămințări
V’IITA PREȘEDINTELUI

în urma unui raid întreprins în județul Brăila am constatat: • Terenul 
se eliberează în ritm de... melc. Semănătorile sînt gata pentru a intra în 
brazdă, dar sînt și foarte multe excepții • Puțini tineri participă la execu
tarea lucrărilor actuale • Viteza de recoltare = jumătate din prevederile 
inițiale.

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN AUSTRIA
ES

Toamna a intrat în drepturi 
depline. Volumul lucrărilor ce 
urmează a fi executate crește în 
fiecare zi; recoltatul, pregătitul 
terenului, fertilizarea, strînsul și 
sortarea strugurilor și legumelor, 
se cer realizate operativ, cu ma
ximă atenție. Iată de ce, pentru 
agricultori zilele acestea bune de 
lucru se impun a fi folosite cu 
maximă eficacitate. Și, realizări
le din cele mai multe unități a- 
glicole dovedesc că bunii gospo
dărire; folosesc. Dar, tot realiză
rile sînt acelea care 
rămînerile în 
late îndeosebi în județele din 
sudul țării — Ilfov, Ialo
mița, Brăila, Dolj, Tulcea — 
la executarea recoltării porumbu
lui și legumelor, a florii-soarelui 
și strugurilor, la pregătirea tere
nului pentru însămînțări. Inex
plicabile rămîneri în urmă se 
constată la eliberarea terenurilor 
de pe care s-a strîns recolta de 
porumb și floarea-soarelui.

Iată de ce în aceste zile este 
necesară mai mult decît oricînd, 
o maximă concentrare a efortu
rilor cooperatorilor și mecaniza
torilor • pentru a aduna într-un 
timp scurt și a pune la adăpost 
întreaga recoltă, pentru a efectua 
volumul mare de lucrări din a-

dări'-te 
rile sînl subliniază 

urmă semna-

ceastă perioadă. Se impune ca 
organizațiile U.T.C. să mobili
zeze tineretul la executarea în 
mod exemplar a lucrărilor, iar 
împreună cu conducerile între
prinderilor agricole de stat și ale 
cooperativelor agricole - să asigu
re front de lucru celor peste 
300 000 de elevi veniți să mun
cească în agricultură.

în județul Brăila, în toamna 
aceasta vor fi însămînțate cu grîu 
50 000 de hectare. Dintre acestea 
au fost arate 30 000, discuite 
27 000 și fertilizate 21320 hec
tare. Ritmul de pregătire al te
renului este satisfăcător, aprecia 
tovarășul Vasile Dragomir, de 
la Direcția agricolă.

într-adevăr, în raidul nostru 
am întîlnit mai multe coopera
tive agricole în care situația se

prezintă așa cum a descris-o to
varășul Dragomir. La cooperati
va agricolă Tătaru, de exemplu, 
printr-o judicioasă organizare a 
muncii s-a asigurat cadrul optim 
pentru executarea fiecărei lu
crări conform graficului. Supra
fața de 650 hectare destinată 
culturilor păioase a fost stabilită 
cu mult timp înainte, ceea ce a 
permis ca pe 390 hectare să fie 
aplicată întreaga gamă a lucră
rilor pregătitoare : aratul, discui
tul, fertilizarea cu cîte 100 tone 
îngrășăminte chimice și 50 tone 
îngrășăminte organice. Mecani
zatorii au reușit să execute în 
ritm rapid lucrările pregătitoare

GHICA SASU

(Continuare în pag. a IlI-a)

în cea de-a treia zi a vizitei 
întreprinse în Austria, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, celelalte oficialități 
române sînt oaspeții landului 
Salzburg. .

Reputația provinciei Salz
burg are drept temei nu doar 
capitala sa, cunoscutul oraș al 
festivalurilor muzicale. în a- 
ceastă impozarită regiune 
muntoasă, eu vîrfuri și văi în
zăpezite tot anul, au fost 
create uriașe lacuri de acu
mulare alimentate de apa 
ghețarilor, amenajări care au 
permis 7 construirea a nume
roase uzine hidroenergetice. 
Nu este dificil de recunoscut 
că atît numele landului, cît 
și al orașului Salzburg deri
vă de la zăcămintele bogate 
de sare din această parte a 
Austriei, avuție care și astăzi 
este intens exploatată. Dar a- 
ceasta este, între
vități, doar o latură 
ducției industriale.- 
Salzburg

o regiune a sporturilor de 
iarnă ce se bucură de fai
mă. Funiculare șf teleferice 
numeroase permit turiștilor să 
ajungă Ia peste 3 200-m, al
titudinea unor vestite sta
țiuni climaterice. Frumuse
țea naturală a mediului am
biant. potențată de inter
venția ingenioasă a omu
lui, a făcut din Salzburg unul' 
din cele mai reputate centre 
de atracție turistică din Aus
tria și din Europa centrală.

La primele ore ale dimine
ții, oaspeții români, însoțiți 

ministrul transporturilor 
Austriei, Er- 
și soția sa, 
tren special, 

localitate 
de Salz- 
—lacului— 
.crestele

am See, 
de stat

Muzeul 
[y tara 

ziduri
ln apropierea mănăstirii 

Ciolanu, pe teritoriul comu
nei Tisău, într-o regiune îm
pădurită, de un farmec natu
ral aparte, șaisprezece sculp
turi monumentale jalonează 
perimetrul imaginar al pri
mului nostru muzeu de artă 
în aer liber. In piatra albă, 
dură, fiecare artist a căutat să 
întrupeze un simbol cuprinză
tor al spiritualității noastre. 
De aceea în aceste lucrări în 
care artiștii și-au impus par
că de la hun început un ac
cent celebrativ ne apar ca 
justificate repetatele apeluri 
la folclorul și mitologia popu
lară românească. Evident, 
cultivarea acestor sugestii nu 
vădesc o opțiune demonstra
tivă, ci afinități de structură. 
In consecință eforturile artiș
tilor, în mare majoritate ti-

PARAFA
La întreprinderea „Industria 

linii“ din Timișoara mai multe 
sectoare de producție (mențio
năm sectoarele 3, 5 și 8 de la 
secția țesătorie) nu și-au înde
plinit planul de calitate. Evi
dența strictă a defectelor (ob
servate) arStă că situația a de
venit perenă, determinând dimi
nuarea salariului celor în cauză. 
Refuzurile de calitate înregis
trate pe parcursul primelor opt 
luni din partea beneficiarilor 
ating valoarea de 77 235 lei.

Cauzele obținerii unor țesă
turi de calitate necorespunză- 
toare sînt desigur multiple. 
Ne-am oprit doar asupra uneia 
dintre ele — în cazul de fată 
determinantă. Este vorba de 
competența și criteriile de re
crutare din rîndurile muncito
rilor, a controlorilor de cali
tate. Ne-am propus să verificăm 
atributele care . legitimează 
dreptul acestora de a controla 
calitatea muncii celorlalți, în
crederea ce li se acordă.

Situația de fapt dezvăluie as
pecte de-a dreptul surprinză
toare. La 
adecvată1 
început

CUI
alte acti-

a pro-
Landul

este, de ■ asemenea-,

de 
și energiei al 
win Fruhbauer 
sosesc, cu un

• la Zel! am ! 
situată la 80 km 
feurfc. ■ pe. /-ipalul 
Zelier. Munții cu 
pierdute în nori, păduri de 
brad, izvoare cristaline creea
ză o ambianță apropiată, fa
miliară. Te crezi undeva în 
Carpați. acasă, pe Valea Pra
hovei, ori

See,

a Oltului. Doar lim-

ba și portul locuitorilor îți a- 
mintesc că te afli la porțile 
Tirplului

Gara localității Zel) 
pavoazată cu drapele
ale României și Austriei, este 
în sărbătoare. Au venit să sa
lute pe președintele Nicolae 
Ceaușescu . guvernatorul lan
dului ^Salzburg, Hans Lechner 
și soția. primarul orașulu-i 
Zeii am Sen, T. Latini, și alte 
oficialități locale.

Tineri îmbrăcați în frumo
sul port din ținutul. Pinzgau 
oferă șefului statului român 
și soției sale buchete de flori. 
Fanfara orașului, ai cărei com- 
ponen-ți sînt îmbrăcați în pi
torești costume populare ca
racteristice regiunii, intonează 
un marș de întâmpinare — 
„'Buri venit“. Este‘o atiriosferă 
pe cît de caldă, pe atît de pi
torească. Oaspeții străbat mai 
întîi frumoasa

‘ am See
insolitul 
așezările

tă spre Kaprun. Ca urmare a 
amenajărilor hidroenergetice 
și turistice de pe cursul rîu-, 
lui Salzbach, acest orășel a 
cunoscut în anii postbelici o 
dezvoltare vertiginoasă.

Aici se' află sistemul hidro
energetic „Glockner-Kaprun“

— una din remarcabilele rea-1 
lizări ale tehnicii austriece. 
Este de fapt un complex de 
construcții și amenajări, reali
zat în condiții naturale foar
te favorabile — lungimea re-

(Continuare în pag. a V-a)

Dineul oferit de guvernatorul

landului și de primarul

orașului Salzburg

stațiune Zeii 
— prilej de a admira 
peisaj alpin, oamenii, 
lor, apoi se îndreap-

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Sculptorul George Apostu, 
„decanul“ de vârstă al artiș
tilor din Tabăra de la Mă

gura, în timpul lucrului

.. ... 1 surprinză-
capitolul „pregătire 
menționăm pentru 

angajarea tovarășei 
Varga Aranka, absolventă a 
unei școli profesionale de me
serii si calificată ca pantofar, 
în cadrul serviciului C.T.C. la 
Industria linii. Angajarea, s-a 
făcut doar cu 8 luni în urmă, 
cazul în sine fiind un exem
plu sugestiv pentru modul în 
care se recrutează salariații. 
Nu este vorba din păcate 
excepție.

Cazul ilustrează, mai 
pregătirea unei anumite 
dintre controlorii de i

de o

mult, 
■ părți 
calitate, 

care numiți ne parcurs, în con
dițiile amintite mai înainte, în
cep să aibă vechime pe aceste 
posturi fără să fi lucrat nici 
măcar o zi direct în producție. 
Astfel 9 la sută din totalul per
sonalului C.T.C. au fost anga
jați direct în această muncă fără 
nici o vechime în. producție, ’ar 
11 la sută au avut la angajarea 
lor o vechime de pînă la 3 ani.

La secția țesătorie, mai pre
tențioasă decît celelalte din 
toate punctele de vedere, din 
cele 18 controloare de calitate, 
cîte lucrează acum ca marca
toare, doar 10 au pregătirea sau 
practica de țesătoare. „Cele
lalte sînt venite de la alte sec
ții (finisare, filatoare) și au în
vățat aici marcatul“ (R. Hăș-

ÎNCRE

C. T. C. ?

I. MORARU

PLEDOARIE
PENTRU

EXIGENȚĂ

primesc explicații cu privire la construcția și exploatarea hidrocentralei de la 
Kaprun.

AVANPREMIERA

Seara, după vizitarea orașului, 
guvernatorul landului, Hans Le
chner, și primarul orașului Salz
burg, Alfred Back, au oferit un 
dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, la primăria o- 
rașului.

Au luat parte losif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilot externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, membri ai delegației ro
mâne, și celelalte persoane ofi-

șeful sta-

asemenea, 
ministrul

cialc care însoțesc pe 
tului român. . ..

Au participat, de 
Rudolf Kirchschläger, 
afacerilor externe, Erwin Fruh-
bauer, ministrul transporturilor și 
energiei al Austriei, membri ai 
Consiliului municipal, alte per
soane oficiale, oameni de.știință 
și cultură, reprezentanți ai vieții 
economice din oraș.

în timpul dineului, guvernato
rul -landului Salzburg și pre
ședintele român au toastat pentru 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre România și Austria, 
pentru cooperarea rodnică în 
toate domeniile de activitate.

DINȚĂM
O

mășan, șefa atelierului de mar
care).

Deci rai trebuie să ne mire 
că un pantofar a ajuns contro
lor de calitate la Industria linii. 
La C.T.C. nu este neapărată ne
voie de calificare și de vechi
me. Sînt concluziile spre care 
ne îndeamnă situația de fapt. 
Ba, mai mult, cadrele existente 
nu sînt folosite totdeauna a- 
colo unde, în cadrul C.T.C.- 
ului, pregătirea lor și necesi
tățile producției le reclamă pre
zența. Un exemplu : tovarășa 
Florica Pescaru, laborantă cu 
vechime de circa 17 ani în a-

(Continuare în pag. a IlI-a)

UNIVERSITARA

Inalții oaspeți

Vacanța studenților se apro
pie de sfîrșit. Peste cîteva zile 
începe un nou an de învăță
mînt. Toamna universitară 1970 
deschide perspectiva unei peri
oade de muncă al cărei dezide
rat esențial va fi profunzimea 
pregătirii — fapt care cere un 
efort unanim al studenților și 
un sprijin efectiv din partea ca
drelor didactice.

în ceea ce privește obiective
le muncii educative, îndeplinirea 
lor este garantată în mare măsu
ră de faptul că pentru noul an 
universitar sînt create condiții 
superioare de afirmare a asocia
țiilor ca organizații revoluțio
nare, dinamice ale studenților, 
fiind evidentă creșterea capaci-

lor în reali- 
de

tații, a competenței 
zarea cerințelor. actuale și 
perspectivă ale formării specialiș
tilor cu pregătire superioară. în 
cadrul dezbaterilor care au avut 
loc în vara aceasta în Tabăra de 
instruire și odihnă de la Izvorul 
Mureșului numeroși studenți și 
activiști ai asociațiilor, dovedind 
responsabilitate, pasiune pentru 
munca obștească, precum și o 
temeinică cunoaștere a realită
ților din grupe, ani, facultăți, 
institute și centre universitare, 
și-au adus o contribuție prețioa
să la profilarea nuanțată a con
ținutului activității educative ce 
se va desfășura în anul universi
tar 1970 —1971. Concluziile dez
baterilor fructuoase purtate la

Izvorul Mureșului vor fi sinteti
zate în documentele Plenarei 
Consiliului U.A.S.R., care va a- 
vea loc în primele zile ale lunii 
octombrie. Credem însă că este 
important ca în pragul deschi
derii noului an universitar să re
levăm cîteva dintre cele mai de 
seamă preocupări ale asociațiilor 
privind pregătirea profesională, 
îmbunătățirea conținutului pro
cesului de învățămînt.

Desigur, în domeniul pregăti
rii de specialitate este meritoriu 
saltul calitativ de la rezultatele 
îngrijorătoare din toamna anului 
1969 la bilanțul pozitiv realizat 
în septembrie11970. Fără îndoia
lă că această realizare este rodul

unei activități ce s-a desfășurat 
într-o ambianță favorabilă stu- 

d„ _ llteto superioară,
pe scară

diului de calitate 
creată prin aplicarea 
lângă a măsurilor de perfecțio
nare și modernizare ~ •xțx 
mîntului. De asemenea, poziția 
principială a majorității 
toare a studențimii,

a învăță-

covîrși- 
concepția 

asociațiilor asupra rolului și lo
cului studentului în universitate 
au fost canalizate să se afirme 
prin combaterea hotărâtă a feno
menelor de delăsare și superfi
cialitate, prin dezvoltarea opini-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIITORUL

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Urmâresc cu pasiune discuțiile savanților. Cu adevărat, 
în zilele noastre știința a devenit o forță socială. Aproape 
nu este zi în care ziarele și revistele de pe toată planeta să 
nu ceară părerea unui om de știință pozitivă asupra celor 
mai fistichii probleme. Autoritatea savanților a devenit in
discutabilă, și este departe vremea cînd un filozof putea să 
o concureze. Rareori se întîmplă ca o personalitate cu ade
vărat excepțională să refuze a fi consultată în afara dome
niului său. Orgoliul nostru omenesc ne îndeamnă să ne 
pronunțăm asupra întregului lumii, fără a cìntaci întotdeauna 
consecințele atitudinii noastre. E drept, că prudența aparți
ne de obicei celor mari, care sînt într-adevăr în stare să 
cuprindă totul, și am citit în ultima vreme un interviu luai 
de revista Teatru profesorului Moisil, foarte semnificativ, 
în ordinea ideilor d^ mai sus. Pur și simplu venerabilul om 
de știință refuza să răspundă la întrebări care priveau un 
teritoriu în afara preocupărilor sale de specialist. Era un 
aviz pentru omul care se pricepe la toate, din păcate atîl 
de întîlnit în jurul nostru și mai ales atît de consultat, ca 
un adevărat oracol.

Mai mult chiar ! Omul de știință este investit cu o putere 
divinatorie. Savantul se pronunță mai puțin asupra lui ceea- 
ce-este, cît asupra lui ceea-ce-va-fi. Este la îndemîna oricui 
să verifice ! Majoritatea intervențiilor publicistice ale cerce
tătorilor din toate științele naturii nu se referă la prezent, 
ci cu precădere, aproape fascinat, tulburător, la viitor. Pa
ginile revistelor au devenit un fel de roman science-fiction, 
manifestare a bovarysmului proiectat pe timpul care vine. 
De multe ori, sentimentul că soarta noastră e în mîna sa
vanților, care spun cu un aer imperturbabil : va fi așa sau 
va fi așa, seninătatea futurologilor ne face și pe nói mai 
încrezători, ne dă certitudini și creează un climat stenic. Cu 
toate acestea, da, cu toate acestea, este un vertij să te 
cufunzi într-un viitor care eludează datul nostru funda
mental : natura umană.

Am citit undeva că în secolul următor toți oamenii de pe 
nlanetă vor trăi în șapte-opt mari centre, un fel de orașe 
gigantice. Evident, m-am speriat de moarte ! Nu de mult, 
abia în urmă cu un mileniu, oamenii trăiau în șapte-opt 
mari codri, iar un cercetător al acelei perioade afirmă că 
omorurile conteneau numai dumineca dimineața, cînd oa 
menii se aflau la biserică. Orice analogie între cele 
două epoci este, dwigur, deplasată, dar spaima mea cte 
marile concentrări prevăzute de toți demografii nu scade 
cu una, cu .două. Fratele meu, savantul, omul ăsta pozitiv 
îm'i spune că va fi teribil, că vom merge mai departe dec? 
pe Lună, că vom avea fiecare cîte o rachetă, sau în fine 
că o vor avea oamenii din secolul viitor, ceea ce mi se pare 
important mie, omul simplu de acum, cu experiența me~ 
din secolul glorios al XX-lea, este însă cum se vor uita unu' 
la altul oamenii de mîine, ciim se vor suporta unul pe ce 
lălăit, cît de toleranți și de fraterni vor putea ei să fie 
Se spune, de pildă, că în curînd* populația globului se va 
dubla, în anul 2000 vom fi încă o dată pe atîția. Foarte bine, 
dar oare vor fi mai multi profeți radicali sau se vor naște 
dimpotrivă'’frați mai numeroși. Greu de știut, în afara acestei 
realități nu -mi-aș permite, totuși nici o afirmație despre 
soarta „multului rotund“, cum se exprimă, mi sé pare, un 
poet bătrîn. -

/Continuare . > vag. a IV-a:
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A ll-A EDIȚIE A 
FESTIVALULUI 
„MIHAIL EMINESCU"

ba Iași, între 4—9 octombrie 
are loc cea de-a doua ediție 
a Festivalului de poezie „Mi- 
hail Eminescu“. manifestare în
chinată geniului poeziei româ
nești care, prin caracterul său 
tinde să devină o permanență a 
vieții noastre culturale. Prin 
semnificațiile sale, acest eveni
ment cultural depășește ecoul 
unei manifestări culturale lo
cale, fiind o sărbătoare a poe
ziei românești. Comitetul de 
cultură și artă a județului Iași 
— gazda și organizatoarea aces
tui festival — anunță printre 
alte manifestări, recitaluri de 
poezie eminesciană, seri de 
poezie la care vor . participa 
confrații de astăzi ai marelui 
poet. întîlniri ale cititorilor cu 
poeții oaspeți, simpozioane, re
citaluri muzicale cu texte emi
nesciene. Acestor manifestări li 
se vor adăuga deschiderea unei 
expoziții de artă plastică, vizi
tarea Ipoteștilor, a bojdeucii lui 
Creangă, Mirceștii lui Alecsan- 
dri și dezvelirea unor plăci co
memorative. Iată doar o suc
cintă incursiune în programul 
acestui festival cultural artistic, 
închinat aceluia care a ridicat 
poezia și limba românească pe 
culmi încă neatinse.

I

• « • PENIȚE DE AUR. 
Francisc Kacsovszki (28 
ani> era gestionar la depo
zitul de papetărie al 
I.C.R.M. Tg. Mureș. Cu o- 
cazia livrărilor efectuate 
către librăriile din .județe
le Mureș și Harghita. înșe- 
lîndu-i pe destinatari, își 
crea plusuri in gestiune pe 
care le valorifica apoi vîn- 
zînd mărfurile la diverși 
particulari. Printre aceste 
plusuri — numeroase peni
țe de aur, utilizate de 
clienții lui F.K. la confec
ționarea unor bijuterii. 
Deocamdată in cursul cer
cetărilor miliția a confis
cat de la amatorii de chi- 
lipiluri 221 de penițe de 
aur.

„FREAMĂTUL" 
STUDENȚESC

LEXICONUL MUZICIE
NILOR ROMÂNI

AL. I.

CONSFĂTUIRE

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Galați al U.T.C., aproape 
o sută de tineri din 20 de coope
rative agricole au participat la o 
utilă consfătuire organizată la 
Baleni. S-a vizitat sectorul viti
col amplasat în terase, pe ver- 
sanții altădată socotiți improprii 
agriculturii, s-au purtat discuții 
asupra contribuției tinerilor la 
dezvoltarea viticulturii în jude
țul Galați, la aplicarea tehnolo
giilor moderne .d^.creșlere a 
producțiilor. Totodată,“ păitici- 
panții la această- eficientă .ac
țiune profesională și-âu imp&r- 
tășit din experiența acumulătă, 
au audiat expuneri prezentate 
de specialiști rdcunbsctfți in ca
drul județului, au vizionat'filme 
ce prezentau cele mai noi tehno
logii de cultivare a viței de vie, 
de vinificare.

ZEIȚA SĂNĂTĂȚII LA 
GHERLA

Muzeul de istorie . din Gherla 
a intrat în posesia unei statu
ete de bronz din epoca romană 
reprezentînd potrivit primelor 
investigații științifice, pe zeița 
Higeea. protectoarea sănătății. 
Această valoroasă piesă arheo
logică a fost descoperită cu pri
lejul unor săpături făcute în 
incinta Combinatului de indus
trializare a lemnului din loca
litate. Prin tratarea plastică a 
formelor și proporțiilor. prin 
armonia liniilor statuia consti
tuie totodată o operă artistică 
desăvîrșită, de o rară frumu
sețe. Muzeul din Gherla s-a 
îmbogățit, de, asemenea, cu 
numeroase cărți vechi, icoane 
pe sticlă, ceramică populară și 
alte exponate de mare valoare.

MARIA SIMON

...DE PÎINE CALDĂ

Comiteul U.T.C. de lâ Com
plexul de morărit și panificație 
din Cluj, a organizat un con
curs cu tinerii meșteri brutari. 
Evident, principalul obiectiv a 
fost calitatea : a făinii, a pîinii, 
a specialităților. Locurile I, au 
fost ocupate de Ioan Manciu, 
brutar, Vasile Coșar, morar și 
Maria Chifor, preparatoare.

Concursul s-a desfășurat pe 
gustate...

IONEL ANDRAȘONI

LEGENDEI LUI
HORIA...........

t.. „i* . tțt;- ,î.
Așa se; poate-numi- acțiunea 

întreprinsă de câire “Comitetul 
județeâij*.tr,T,C, Șițlaj' în depis
tarea și cunoașterea zonelor 
folclorice ale - județului.

In acest sens., au fost alcătui
te grupuri de tineri care șe de
plasează în sațele cu o bogată 
tradiție folclorică urmărind ge
neza și evoluția creației popu
lare.

Secția de propagandă a Co
mitetului județean U.T.C., a re
ușit pînă în prezent să adune 
un material care va constitui 
premisa unei lucrări, elabo
rată de un colectiv.

în localități ca Cizer unde 
Horia a durat o biserică din 
lemn, conservată și astăzi, Si- 
ghetul Silvaniei, ’ Almaș etc. au 
fost culese materiale de o va
loare estimabilă, doine și le
gende legate de trecerea lui 
Horia pe aici. Urmează selecta
rea lor pe probleme și tematici. 
La capătul tuturor confruntă
rilor colectivul angajat într-o 
astfel de muncă se va afla în 
posesia unor creații care tre- 
cînd din loc în loc, pot consti
tui q adevărată ștafetă folclo
rică. De un real folos se dove
dește a fi și albumul care cu
prinde costumații, creații în 
lemn, obiceiuri din cuprinsul 
județului.

Prin hărnicia tinerilor, como
rile Sălajului, vor rămîne ur
mașilor, ca o prelungire fireas
că a vieții și activității lor.

• • • L-AU GĂSIT RE
PEDE. Un autogreder, uti
laj greu pentru șantiere, 
circulînd pe șosea a intrat 
în plin într-o turmă de oi 
omorînd 23 de animale. 
Conducătorul lui si-a con
tinuat drumul dispărînd 
de la locul accidentului. 
Cercetările n-au durat 
mult : autogrederul a fost 
găsit în comuna Giurgeni 
răsturnat în șanț. Conducă
torul, Marin Constantin, 
(25 de ani), din București, 
str. Rodna 18, era în stare 
de ebrietate.

• • • O HlRTIE AL
BASTRĂ. în timpul unui 
control efectuat pe. șo
seaua București—Oltenița 
de către șeful postului de 
miliție Frumușani și un 
inspector I.T.A. a fost o- 
prit un camion condus de 
Angliei Gheorghe (24 ani) 
— din comuna Budești — 
Ilfov. Șbferul nu putea ex. 
plică ce caută acolo în- 
trucît nu avea nici o foaie 
de parcurs. în locul ei a 
scos o hîrtie de 100 de lei 
cu care a încercat să mi- 
tuiască inspectorul I.T.A. 
A fost arestat iar dosarul 
înaintat procuraturii.

• • • PRAF A FĂCU
T-O î La 21 septembrie în 
jurul orei 16.00, Constantin 
Matei (20 ani) din comuna 
Curcani, muncitor la uzi
nele ,,Republica“ din Bu
curești a apărut pe peronul 
stației C.F.R. din localita
tea sa de domiciliu. Și 
cum probabil nu-i plăcea 
aspectul stației și se afla 
într-o stare de ebrietate 
destul de avansată a de
vastat-o pur și simplu : a 
spart 34 de ferestre și a 
trîntit toate telefoanele pe 
jos. Noroc că a intervenit 
miliția că altfel cine știe 
pe ce mai punea mîna.
• • • DE DATA ASTA 

A FOST MODEST. Anton 
Marin (20 ani) din Beiuș, 
mecanic de întreținere la 
Uzina de utilaj minier din 
orașul Petru Groza nu 
are carnet de conducere 
auto In schimb îi place 
foarte mult să șofeze. 
Drept care a furat din 
curtea unui imobil un tu
rism Moskvici. Trebuie spus 
că în 1969 a mai fost con
damnat... pentru furtul u- 
nui autobuz !
• • A SOMN... LA VRE

MEA CULESULUI. Ștefan 
Stoica, tractorist din co
muna Valea Ciorii — jnd. 
Ialomița lucra la recolta
tul florii-soarelui cu com
bina. în timpul culesului 
a călcat cu roata combinei 
pe Nicolae Mocanu (16 
ani) care dormea în lan. 
Acesta a decedat.
• 9 • CONSECINȚA U- 

NEI DEPĂȘIRI. La ora 
prînzului pe drumul E 15 
A, la km 125,300. șoferul 
Sefchec Resep de la I.T.A., 
Autobaza 4 Marfă — Bucu
rești a intrat în depășirea 
unui turism fără să se a- 
sigure. Constatînd că din 
față vine altă mașină a 
frîngt încercînd să reintre 
pe dreapta, dar a pierdut 
controlul camionului și a 
intrat în șanț răsturnîn- 
du-se dincolo de acosta
mentul șaselei. în acest ac
cident și-a pierdut viața 
Elena Piesa (7 ani), care se 
întorcea de la școală — ea 
a fost surprinsă și strivită 
de camionul răsturnat.

In cinstea oaspeților celui de 
al V-lea Concurs și Festival In
ternațional „George Enescu“, 
1970, în sala Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ din Bu
curești, a avut loc un spectacol 
studențesc prezentat de forma
ția coral-scenică „Freamătul*. 
Spectacolul a fost primit cu 
mult interes de public atît da
torită originalității genului cît 
și a remarcabilei realizări ar
tistice. S-au prezentat piese 
muzicale clasice și contempo
rane românești „II bianco cigno“ 
(J. Arcadelt). „Lasciatemi mori- 
re“ (CI. Monteverdi), „Pulsatio 
vitae“, (Petra Basacopol). Din
tre acestea trebuie1 să mențio
năm, fiind impresionante ța 
idee artistică și execuție. 
„Pulsatio vitae“. și „Lasciatemi 
morire“. Formația studenților 
se arată promițătoare atît prin 
intenție cît și prin calitatea este
tică. Ineditul acestui spectacol 
constă mai ales în noutatea pe 
care o oferă interpretarea si
multană a muzicii și mișcării 
coregrafice care subliniază sen
sul muzical și poetic al piesei, 
și în același timp lumina care 
întregește atmosfera muzicală. 
Această sinteză artistică, se face 
bineînțeles sub patronajul mu
zicii. Dar, spectacolul are la 
bază un cor mixt care inter
pretează simultan și mișcarea 
coregrafică. Pentru a fi scoasă 
în evidență valoarea lucrării 
muzicale, înaintea fiecărei pie
se, o recitatoare prezintă textul 
în mod autonom.

Vineri, 25 septembrie, ora 19 
va avea loc la librăria „Mihail 
Sadoveanu“ din Capitală prezen
tarea de, către, Doni Pppovici a 
lucrării muzicologului Viorel 
Cosma, „Lexiconul muzicienilor 
români“. Cu acest prilej auto
rul lucrării se vă întîlni cu ci
titorii, răspunzînd întrebărilor 
lor și acordînd autografe. Vor 
participa la această z manifes
tare compozitorii Edmond Deda, 
George Grigoriu și Ion Cristi- 
noiu, ca și cîntăreții de muzică 
ușoără Mihaela Mihai, Puica 
Igițoșeanu și Corina Chiriac, 
care vor contribui la realiza
rea' unui spectacol plăcut și 
inedit.

riind între 1 000 și 4 000 de me
tri exploatarea lor a fost con
siderată pe atunci ca imposibi
lă. Astăzi însă ea a intrat în 
faza industrială. Statele Unite 
și Japonia investind mijloace 
importante. Trebuie spus că in
teresul acestor noduli n>u rezi
dă în primul rînd în manga- 
heziu, mineral destul de abun
dent și la suprafața continen
telor ci în faptul că ele conțin 
și fier, cupru, cobalt, nichel. „O 
singură unitate de exploatare 
a nodulilor de manganeziu p.oa-, 
te asigura 50 % din producția 
mondială de i cobalt“ — estima 
nn specialist - de la Universita
tea Berkeley.,

Destul de rare în Atlantic, a- 
ceste zăcăminte acoperă 41 de 
milioane de kilometri pătrați 
în Pacific, rezervele fiind eva
luate la peste 1 600 miliarde 
tone. Iar nodulele continuă să 
se formeze și în zilele noastre 
sub forma unor concrețium a- 
vînd ca nucleu cochlii, pietrice
le, dinți de rechin depuși pe 
fundul oceanelor.

• • • • •

NAVE MINER
De cîteva săptămîni exploa

tarea bogățiilor minerale sub
marine a înregistrat un progres 
important o dată cu intrarea in 
funcțiune a navei ..Deepsea Mi
ner“. Printr-o tubulatură suplă 
de oțel ea aspiră de pe fundul 
oceanului nodulele de manga- 
neziu. încă în urmă cu un se
col cercetătorii reperaseră a- 
ceste mici bule de mineral care 
acoperă în adîncurile submari
ne suprafețe de mii de kilome
tri pătrați. Dar, cum ele se gă
sesc în general la adîneimi va-MIHAELA UNGUREANU

„Freamătul'' — fonnUTüF corală studențească. Scenă din „Pulsatio- 
" ’ - vitae“

LA 28 OCTOMBRIE a.c. C.E.C. ACOROĂ
400 autoturisme...

La 28 octombrie a.c. va avea loc în Capitală tragerea la 
sorți pentru trimestrul 111/1970 a cîstigurilor la depunerile PE 
LIBRETELE DE ECONOMII CU DOBlNDA Șl CÎȘTIGURI IN AU
TOTURISME. Cu acest prilej Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va acorda titularilor ale căror librete au ieșit cîștigătoare 
400 DE AUTOTURISME din mărcile : Dacia 1300, Moskvici 408, 
RenaulflO, Dacia 1 100, Skoda 100 S, Fiat 850 și Trabant 601.

Cu cîștigurile de la tragerea la sorti din 28 octombrie a.c. 
NUMĂRUL AUTOTURISMELOR ACORDATE DE C.E.C. DE LA 
INTRODUCEREA ACESTUI LIBRET, A AJUNS LA APROAPE 
6 000.
...Și numeroase excursii în străinătate
Tot la 28 octombrie a.c. va avea loc în Capitală și tragerea 

la sorti pentru trimestrul III 1970 a cîstigurilor la depunerile PE 
LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM. Se vor acorda 22 
excursii în Franța și Italia cu vizitarea orașelor Paris, Roma, 
Neapole etc., organizate de O.N.T. și numeroase cîștiguri în 
bani pentru excursii individuale din care cîștigătorii primesc, 
la cerere, o parte (3 000 lei) în valuta țării în care se depla
sează.

★
Celor interesați Casa de Economii și Consemnațîuni le face 

cunoscut că în tot cursul acestei luni, pînă în ultima zi inclu
siv, se pot efectua depuneri pe librete de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme și pe librete de economii pentru tu
rism în vederea participării la tragerea la sorți pentru al pa
trulea trimestru al acestui an.

V. VETIȘANU (

SjrnefHü

DESPRE COAFURĂ
Ieri, în saloanele de coafură 

și cosmetică din cartierul 
Drumul Taberii a avut Ioc o 
demonstrație de coafură susți
nută de reprezentanții firmei 
pariziene „I-Ielio-Perma“. Cu a- 
ceastă ocazie coaforii parizi
eni au prezentat ca noutate li
nia de coafură preconizată la 
recentul festival național de 
coafură organizat la Paris pe 
1? septembrie, anul acesta. De
monstrația estetică a fost ur
mată de un colocviu pe aceeași 
temă purtat între maeștri și ti
nerii participării. S-a relevat 
astfel că modalitățile de coa
fare corespund întrutotul cu 
noile tendințe ale vestimenta
ției ; părul se poartă mai lung, 
romantic cu o grațioasă femini
tate ; pieptănătura trebuind să 
se armonizeze cu fizionomia in
dividului, cea mai frecventă 
pieptănătură la Paris fiind acea 
coafură intitulată „Dans la 
note“.

I. M.

SERILE BOBOCILOR. O 
frumoasă tradiție se reia în 
liceele de cultură generală și 
specialitate din municipiul 
Brăila : „serile bobocilor“.
Sîmbătă liceenii din anul în- 
tîi au fost sărbătoriți de co
legii mal mari. Multe flori, 
embleme și alte cadouri le-au 
fost înmînate... bobocilor. Di
rectorii au prezentat monogra
fia și tradițiile școlii, marile 
personalități ce s-aii ridicat 
de pe băncile in care ei în
vață.

G. SASU

SUNETUL MUZICII rulează 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 ; 20,45) ; Grădina 
Festival (ora 20) ; Grădina Doi
na (ora 20) ; Arenele Romane 
(ora 19,20).

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: 16.15; 18.45; 21).

arșiță NOPȚII rulează la 
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 (ora 15,30) : Lumina (orele
9.30— 15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,45) ; Grădina Buzești (ora
20.15) .

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ 
rulează Ia 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 ; 
16 ; 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).

ÎNTÎLNIltEA 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 Bucegi 
(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 20.15).

CLIPA DE LIBERTATE rulează 
la Lira (orele 15,30 ; 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) ; Gră'dina Aurora 
(ora 20) ; Stadionul Dinamo 
(ora 19.30).

Sidney Poitier în filmul „In ar
șița nopții“

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).

ÎNTILNIRE LA VECHI A MOS
CHEE rulează la Flacăra (ora 
15,30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTU
NECĂ rulează la Munca (orele 
15 30 , 18 ; 20,15).

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

NOUL ANGAJAT rulează la 
Ferentari (orele 15,30 . 18 ; 20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE / 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 18 
20 15).

AFURISITUL DE BUNIC rulea
ză la Crîngași (orele 15.30 ; 18 ;
20,15).

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

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

MONȘTRII rulează, la Rahova 
(orele 15,30 ; 18) ; Grădina Raho
va (ora 20).

JOI 24 SEPTEMBRIE 1970
Teatrul „Ion Creangă“ : MUȘ

CHETARII MĂGĂRIEI SALE — 
ora 16 ; Teatrul „Țăndărică“ (Str. 
Academiei) : STROP DE ROUĂ — 
BROTĂCELUL — orele 15 și 17 ; 
Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala Sa- 
voy) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ 
— ora 19,30 ; Circul „Humberto“ 
(Parcul de lîngă hinodorm. Cal. 
Plevnei) ; PROGRAMUL ATRAC
ȚIILOR MONDIALE — Orele 16 
și 20.

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE RADIO Șl 

SEMICONDUCTORI BĂNEASA, DIN CEN

TRALA ELECTRONICA Șl AUTOMATIZĂRI

Organizează

Cursuri de ucenicie Ia locul de muncă cu durata de
2 ani în meseriile :

• strungari

• frezori

• lăcătuși

Se primesc absolvenți ai școlii elementare cu diplomă, 
în vîrstă de 15—18 ani împliniți în anul 1970, cu domici
liul stabil in București și comunele apropiate de între
prindere (Otopeni, Tunari, Pipera).

înscrierile se primesc pînă la 30 sept. 1970 la sediul 
întreprinderii, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 32 Sector 2. 
autobuzul 48 la capăt.

Relații la telefon'33 38 30 interior 119.

JOI 24 SEPTEMBRIE 1970

PROGRAMUL I
• 17,30 Emisiune în limba ma
ghiară. • 18,00 Mult e dulce și 
frumoasă. • 18,25 Tineri inter- 
preți de muzică populară : Aure
lia Pangrate. Gheorghe Turda, 
Dumitru Fărcaș, Marius Olmazu, 
Aranka Lockuszta. • 18,40 Ca
dran international. & 19,20 1001
de seri — emisiune pentru cei 
mici. • 19,30 Telejurnalul de sea
ră. • 20,00 Film serial : ..Noile 
aventuri ale lui Huckleberry 
Finn“. • 20,30 Reportaj T.V. : 
..Porțile maturității“ de Nicolae 
Holban. « 20,50 Poșta T.V. de 
Ion Bucheru. • 21,05 Din carne
tul de amintiri al ..Cerbului de 
aur“, Marie Laforet. • 21.45 Via
ța literară. • 22.15 Maeștri ai 
muzicii : Bela Bartok. • 23,00
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
• 20,00 Antologie corală. De la 
preclasici le contemporani. Pagini 
corale de mare popularitate din 
creația compozitorilor Palestrina. 
Brahms, Ion Vidu, Gheorghe Du
mitrescu. . Nicolae Lungu, Doru 
Popovici. • 20,30 Buletin de știri.
• 20,35 Film artistic : „Răutăcio- 
'sul adolescent“.

• SPIONAJ-CONTRASPIONAJ • SPIONAJ-CONTRASPIONAJ • SPIONAJ-CONTRASPIONAJ •
.   i  r.t-’ ’  •* > —. . ; : . . v ■L —    — ------------------------- - -------- -------- ------------------------------------- ------ --------

Reportaj de VIOREL BURLACU
Ba, intr-un tirziu pe la desert ca pentru a mă convinge că bă

ieții colonelului sint in pom, se iscă o discuție furtunoasă care 
degenera intr-o ceartă cu destule cuvinte grele, rostite și de gla
sul cîntat al bărbatului, și de gura frumos desenată a femeii, pe 
care tot localul știa de-acum că o cheamă Consueta, „la plus 
belle“ dar și „la figlia deU’inferno“ !

Fără nici un menajament, Ahmet o luă de aceeași mină de 
care o purtase cu dragoste și, smucind-o, o urcă în lift și de acolo 
în camera 207 pe care o căpătase, tot în gura mare, și unde cearta 
continuă la același diapazon.

Am urcat după ei pe scări, am parcurs culoarul de la un capăt 
lf "Oul și, cu un gust de acadea proastă în gură am ieșit afară din

2'i

hotel. Nu știam care dintre cele vreo cincizeci de mașini parcate 
e cea care-l urmărește pe presupusul deținător al secretului de la 
uzina „C. 3011“, așa că am început să le trec în revistă, nădăj
duind să zăresc o figură cunoscută.

Locotenentul Șelarii care mă intîmpinase în hol și mi-l arătase 
pe Ahmet Weiss, cu un gest discret dar inutil, dispăruse ca un 
abur și nu l-am putut găsi oricît m-am plimbat, prin jurul hote
lului, prin holurile lui, prin mini-barul elegant sau pe terasa-co- 
fetărie.

Începuse să coboare seara. M-am hotărît să iau și eu o cameră 
la hotel și in eventualitatea că Ahmet rămînea în noaptea aceea 
în Sibiu, să pot fi în preajma perechii cu limbaj cosmopolit cit 
s-o putea mai mult. îmi flutura totuși prin cap o muscă pe care 
nu reușeam s-o alung, ceva ca o neliniște ciudată.

La cină era aglomerație, așa că am împărțit masa cu un tip' 
care căuta fără succes să lege cu mine o conversație în germană. 
Perechea Ahmet-Consuela părea împăcată pentru vecie, de parcă 
cearta de la prînz fusese doar un mijloc de-a alimenta marea lor 
iubire. Musca mea era însă într-un continuu și fascinant dans pe 
ringul creierului meu. De-abia tirziu, cînd simții în gură gustul 
zațului de pe fundul ceștii de cafea, concretizai — în sfîrșit — 
această insectă imaginară care-mi circula cu viteză dintr-o ureche 
în alta. . Nu cumva colonelul Vlad îmi jucase o farsă ? E drept 
că-l cam agasasem eu uneori cu fel de fel de istorii de aventuri 
despre care îi ceream păreri și sfaturi,, hotărît să scrin romanul 
secolului în materie de spionaj, dar fusesem sigur atunci că de 
fiecare dată, cuvintele lui avuseseră aerul unui sprijin competent 
șt de loc persiflant. Totuși, eram tot mai convins de icleea care-mi 
venise. Oare să fi fost plasat la Sibiu în centrul unei istorii ro
manțate și imaginare, care să mă facă să renunț la mica mea pa
siune criminalistică ?! De ce ? Cu ce scop ? Dacă așa ar fi stat 
lucrurile, era vorba, în cel mai bun caz, de o glumă total nela
locul ei...

Am răsucit ideea asta în cap de o sută de ori, i-am creat rami
ficații și consecințe și, pe la ora pe care lumea o denumește mie
zul nopții, am hotărît să îmbrac haina naivității și, dacă pînă la 
urmă s-ar fi dovedit că e vorba de o farsă, să-l las pe colonel să 
creadă că i-a reușit. Dar ca să nu scad în och’i mei, am scris
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pe o fila a carnetului: „Colonele Vlad, te-am prins chiar de la 
început. O să mă las „jucat“ fiindcă sînt o inimă caritabilă și simt 
că dumneata ai de plătit o veche datorie vreunui jurnalist! 10 au
gust, ora 0 la restaurantul din Sibiu“.

Momentul cînd puneam aceste ultime ghilimele, a coincis cu 
clipa cînd faimosul, dar, după părerea mea sinceră, inofensivul 
„Jaguar verde“, și-a achitat nota de plată. Eu aveam camera la 
etajul imediat superior dar în cu totul altă direcție. De fapt pere
chea nn mă mai interesa, pentru că hotărîsem ca a doua zi să 
mă întorc, la Brașov de unde să plec mai departe pe ruta recon
stituirii. care nu putea fi în nici un caz o farsă. Văzusem dosa
rul, stătusem pînă acum de vorbă cu cîteva personaje, și-mi dă
dusem seama că lucrurile erau așa cum îmi fuseseră relatate. Am 
dormit neverosimil de bine și dimineața consideram digresiunea 
Ahmet-Consuela ca un amănunt picant strecurat de colonel, și 
parcă nu-i nuii purtam pică. In fond, poate fusese bine intenționat 
și-mi dăruise un divertisment pentru această lungă șt obositoare 
documentare.

★
Ca să ajung dimineața sau măcar după prînz înapoi la „3011“ 

nu aveam decît o singură posibilitate, acceleratul 212, pentru 
care trebuia însă să mă scol la cinci. Următorul tren era tocmai la 
trei. In timpul micului dejun pe care l-am luat la ora nouă, — 
n-am putut în ruptul capului să mă trezesc înainte de opt — am 
hotărît să-mi încerc norocul la autostop. La achitarea notei, am 
aflat însă că pasagerii de la camera 207 plecaseră mult mai de
vreme, dar că un incident îi separase. Domnul Weiss călătorea sin
gur în „Jaguarul verde“, pentru că domnișoara Consuela dispăruse, 
pur și simplu. în cursul nopții. Faptul mi se părea foarte grav, 
cearta dintre cei doi îmi înfierbîntase imaginația și am conside
rat de datoria mea să-l anunț pe colonel despre cele întâmplate. 
Am anulat ideea cu autostopul, am luat tramvaiul și m-am dus la 
Inspectoratul iudețean de securitate. Aici am dat chiar peste șeful 
acțiunii „C 3011“.

— Ahmet Weiss a părăsit hotelul singur, i-am spus eu în loc de 
salut. Tot personalul hotelului a căutat-o zadarnic pe prietena 
omului nostru, dar aceasta dispăruse pur și simplu.
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— Ce concluzie a tras Ahmet ? A făcut vreo reclamație ?
— Ce fel de reclamație ?
— Poate i-a dispărut ceva?! Consuela Reniers putea să plece 

cu ceva obiecte de valoare...
— Nu știu nimic de treaba asta. Pur și simplu nu mi-a trecut 

prin minte așa ceva. Cum am aflat că cei doi s-au despărțit, pri
mul lucru a fost să vin aici și să vă anunț telefonic. O fată de la 
bucătărie care a sosit prima, pe la cinci, și-aduce aminte că o pa
sageră blondă i-a cerut un pahar cu ceva rece, ca să ia un medi
cament. I-a adus niște borviz dintr-un frigider, dar a trebuit să-l 
bea ea, pentru că doamna respectivă nu mai era în bucătărie.

— Asta cum ați aflat-o ?
— Mi-a venit ideea că ar fi putut pleca prin dos, pe la anexele 

culinare... Cum vedeți, a folosit exact calea asta.
— V-ați făcut vreo părere ?
— Oarecum...
— Vă ascult.

5. REAPARIȚIA CONSUELEI, UN INTERVIU RATAT ȘI UN 
COLIER FERMECAT

— După părerea mea, Consuela e o aventurieră de clasă infe
rioară — i-am răspuns eu colonelului Vlad. S-a ținut de Ah
met cît i-a convenit. Am văzut-o plină de inele și bijuterii. Și-o fi 
dat seama că nu mai are ce stoarce de la el — ieri a fost și-o 
ceartă între ei cred că-n cameră o fi și atins-o nițel — și-o fi por
nit în căutarea altui fraier. Mă încurcă însă numele. Nu-i româncă?

— Nu. E cetățeană străină elvețiană. A fost în preajma lui Ah
met. Weiss cam de cînd a ajuns el pe litoral. A plimbat-o apoi pe 
la mănăstirile din nordul Moldovei, pe la Brașov, Ploiești, apoi iar 
pe litoral. Acum se părea că-l va conduce pînă la frontieră.

— Poate or fi vrut să plece împreună și s-au răzgîndit brusc •’
— Ar fi și asta o explicație.
— Sigur că ar fi... Spuneți-mi, credeți că-i băgată și ea în po

vestea lui Weiss ? Eu n-o am pe listă...

(Va urma)
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PREOCUPAREA
CONCRETA,
PERSEVERENTA
ambianța afirmării 
proaspeților absolvenți

Secretara comitetului coordo
nator U.T.C. al T.A.P.L.-ului din 
Arad, M. Chișenn, mă invită po- 

@ liticos să intrăm în biroul direc
torului comercial. Vom putea 
discuta liniștiți aici despre tot 

9 ce dorim. De fapt, am venit să 
vedem modul în care este preo- 

— cupată organizația U.T.C. de e- 
W ducarea tinerilor salariați, de 

cinstea și corectitudinea lucrăto- 
• rului din comerț. Cer să văd

cum este reflectat acest lucru în 
programul de activități. După ce 

• a fost răvășit un teanc de dosa
re, este descoperit și cel cu pri
cina. Citim ceva foarte general, 
ceva care începe invariabil cu 

” aceleași cuvinte : „în vederea...“
„vom face...“, „Termen : perma- A nent“. Caut un punct, din cele 

” vreo 16 cu scadență precisă și 
constat
gramul de activități pe trimes
trul III mi-a fost pus în față cel 
anual. I__ _ .______ _ _Q rugămintea de la început.

că, deși am cerut pro-

minute numai pentru a-mi lua 
comanda. îmi amintesc și de cu
vintele șefei de unitate Gheor
ghe Elena care mi-a declarat că 
în condițiile ocupării totale a 
locurilor la mese, unui client 
trebuie să i se. ia comanda în

vertizat: „Să nu vă așteptați că 
am putea descoperi cine știe ce. 
în general în lumea ospătarilor, 
a șefilor de unitate, a barmani
lor sînt cunoscut. în mai puțin 
de un an am aplicat 
amenzi și am întocmit

destule 
chiar

nepricepută într-ale meseriei. Pe 
masa de patru persoane de la 
restaurantul „Ciocîrlia“, unde 
am făcut următorul popas, se 
află un singur pahar. Emilia Ba- 
laban, ospătară, absolventă a 
Școlii profesionale comerciale

DIALOG INTRE REALITATE Șl
ACTIVITATE PE TEMA s

UN PROGRAM
DE

• După două luni de muncă 
concluzii optimiste, aprecieri elo
gioase.

• Cheia integrării operative: 
îndrumarea metodică, perseve-

îmi exprim încă o dată 
' “în‘ 

dată, vi-1 aduc“. Și secretara 
comitetului U.T.C. pleacă din 0 nou să exploreze, bănuiesc, alte 
mormane de dosare.

rentă, stimularea inițiativei si încre- @ Aștept. Suficient timp pentru 
•• £_ » I •• ' a trece în revistă fapte și întîm-aerîi IH forțele pi oprii, plări din mai multe raiduri în
• In uzină și dincolo de porțile @ rețeaua alimentației publice din 

■ a!__ • !_• Arad, în care am urmărit cuei, Cei mai tineri muncitori — obiec- precădere munca tinerilor. Eram 
tive permanente în agenda de Iu- W la cofetăria „Republica“,... Cît 

~ II T r~ a trebuit să aștept să fiu servitcru O Organizației cu 0 cafea. Tinerei Alexandrina
Petran i-au fost necesare 20 de

w«
LA ARAD, 

ÎN CĂUTAREA 
UNUI RĂSPUNS

■.--’le--.- CUM SE POARTA
/ ■ .

A

TINARUL
/ -A 
te ' DIN COMERȚ

maximum cinci minute. Ca și 
atunci însă, am timp destul...

Lpcotenentul de miliție Ale
xandru Mușet, în momentul ple
cării noastre într-un raid prin 
localuri, pentru colectarea unor 
„probe“ necesare radiografierii 
cinstei și corectitudinii

După două luni de la absolvire, 
după tot atitea luni de muncă 
în uzina „Timpuri noi“ din Ca
pitală situația realizării norme
lor de către cei 57 de proaspeți 
absolvenți ai școlii profesio
nale este apreciată de către 
directorul întreprinderii, tova
rășul inginer Gh. Ionescu, ca 
foarte bună. Intr-adevăr 22 
dintre ei și-au îndeplinit și de
pășit normele iar restul și le-a 
realizat în proporție de peste 
70 o/o. La capitolul cîștiguri 49 
au atins și depășit sumele pla
nificate ca dovadă că lucrările 
executate de ei erau de cate
gorii și valori ridicate. Tinerii 
Mincu Păun, Nicolae Coconașu, 
Marin Xoniță, Stere Izinan, Au
rel Burghelea, Marin Stoica sînt 
cîțiva dintre cei care și-au în
scris din prima lună de muncă 
numele printre fruntașii sec
țiilor în care lucrează. Normele 
lor fuseseră depășite cu 5—15o/n 
iar salariile ajunseseră la 
1500—1800 lei.

— Este o promoție-excepție ?
— Nu. Ultimele trei pe care 

le cunosc foarte bine — ne spu
ne tovarășul Marin Marin, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
uzină — au lăsat ace.eași im
presie, s-au încadrat cu aceeași 
ușurință și seriozitate în spiri
tul de muncă șî disciplină al 
uzinei:

— Cine și-a asumat în uzina 
dumneavoastră această sar
cină ?

— Nu exagerez cu nimic, ne 
răspunde secretarul comitetului 
de partid, tovarășul Pavel Pă- 
tru, afirmînd că o astfel de 
preocupare și răspundere re
vine în aceeași măsură munci
torului cu experiență de alături 
ca și directorului întreprinderii, 
adică tuturor factorilor chemați 
să creeze climatul optim de a- 
comodare și afirmare a absol
venților.

— Cu ce s-a început ?
— Cu primirea propriu-zisă. 
Deși cunoșteau bine uzina, 

aici făcuseră doar practica, pri
ma întîlnire în calitatea lor de 
muncitori cu directorul li s-a 
părut inedită. Aflau acum foarte 
detaliat sarcinile colectivului 
și perspectivele viitoare ale 
uzinei, succesele sale în de
cursul timpului, greutățile pre
zente, aflau isțoria de peste 
100 de ani a uzinei.

Uneori, cu o astfel de festi
vitate se încheie de fapt toată 
bătaia de cap a uzinei cu pri
mirea și integrarea absolven
ților în producție. La uzina 
Timpuri Noi nu s-a întîmplat 
așa. Procesul de educare, de 
„creștere“, cum spunea preșe
dintele sindicatului, tovarășul 
Ion Breazu, de-abia începea. 
Care sînt coordonatele acestui 
proces ?

Cel care ne-a dat răspunsul 
este maistrul Nițu, om cu expe
riență bogată căruia mulți ti
neri îi datoresc enorm pentru 
ceea ce au învățat de la el.

— Cum procedați ?
— Foarte simplu și mai în

totdeauna cu rezultate maxi
me, afirmă dînsul. Caut să cul
tiv cu perseverență încrederea 
fiecăruia în capacitatea, inteli
gența și inventivitatea sa. îi 
stimulez în primul rînd mora
licește cu generozitate fără a le 
trece însă cu vederea abaterile 
sau greșelile. Toți cei 8 absol
venți pe care îi am în subordi- 
nea mea execută lucrări cu 2—3 
categorii superioare încadrării 
lor ceea ce le conferă optimis
mul și dreptul de a sta din 
acest punct de vedere alături 
de muncitorii cu vechime.

— Cîte rebuturi au înregistrat 
de cînd au început să lucreze ?

— Niciunul. Sînt bine supra- 
vegheați și în acest mod se eli
mină posibilitatea de a greși. 
Reglorul Tănase Ciucă, munci
torii din apropierea lor și eu 
personal sîntem toată ziua cu 
ochii pe ei.

El consideră că la vîrsta lor
; — vîrsta 'afirmării bărbăției și 

maturității — tinerii sînt sensi
bili la aprecierile și încurajă
rile superiorilor, aceste stimu
lente au un puternic rol educa
tiv. Și dimpotrivă, cu acea sen
sibilitate dar cu reacții negative 
percen și rețin abuzul de ob
servații critice, bruscările, nea
tenția celor din jur, negarea 
posibilităților lor. Din punctul 
de vedere al stimulării obiec
tive, la uzina „Timpuri Noi“ 
s-a însușit o bună experiență. 
Este notabilă în același sens 
hotărîrea corgitetului’ de direc
ție de a atribui în. primele luni 
absolvenților care nu-și reali
zează salariul planificat dar au 
dovedit străduință, conștiincio
zitate și disciplină în producție, 
un procent la cîștigul efectiv, 
pînă la nivelul încadrării lor. 

în secția montaj s-a procedat 
altfel însă cu aceleași bune re
zultate.

— Cum ?
— împreună cu maiștrii — ne 

relatează șeful secției, tovarășul 
1 inginer Enache Croitoru, i-am 

împărțit pe toți cei 21 de ab
solvenți în echipele cele mai- 
Bune pe care le avem. în ca-

drul acestor formațiuni ei pri
mesc sarcini precise pe care 
trebuie să le realizeze singuri, 
fără ajutorul direct al celorlalți, 
sprijinul acestora rezumîndu-se 
doar la consultații de ordin 
tehnic și de metodă de lucru.

Un loc de seamă îl ocupă 
absolvenții — în mod firesc — 
în «agenda de lucru a organiza
ției U.T.C.

— Din prima zi, ne relatează 
tovarășul Marin Marin, i-am 
încadrat în organizațiile de 
bază, i-am invitat la toate ac
țiunile noastre, discutăm zilnic 
cu șefii de secții și maiștrii des
pre comportarea lor, le urmă
rim lunar felul cum și-au 
îndeplinit sarcinile de produc
ție. Dar ei au apreciat mai ales 
interesul organizației noastre 
pentru viața lor de dincolo de 
poarta uzinei. împreună cu 
președintele sindicatului le fa
cem vizite la domiciliu, încer
căm să-i ajutăm cit putem, in
tervenim în unele cazuri la con
siliile populare ale sectoarelor, 
organizăm periodic cu ei vizio
nări colective de filme, specta
cole, competiții sportive., Se 
simt astfel atrași de organiza
ție, participă cu plăcere la 
tivitatea ei.v

Cei 57 de absolvenți 
uzină sînt „prinși“ astfel 
tr-un permanent „focar“ 
servației, într-un permanent e- 
xamen al capacității profesionale 
și comportării lor nu numai în 
uzină dar și în afara ei, exa
men care spre cinstea lor și a 
profesorilor lor care sînt cîteva 
mii în uzină, îl trec cu succes.
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ROMULUS LAL

(Urmare din pag. I)

ceastă muncă a fost angajată 
drept controloare de calitate la 
secția filatură pieptănată, func
ție pentru care nu avea nici o 
pregătire. „Lucrăm la un schimb 
fără laborantă și deci fără pro
bele de timiditate. Săptămîna 
trecută am obținut din această 
cauză fir cu număr metric 36 
în loc de 32“ (loan Ștefănescu, 
maistru la secția filatură ■ piep
tănată). Pe parcursul investiga
țiilor am constatat că la aceas
tă întreprindere pentru a fi an
gajat controlor de calitate nu 
trebuie să ai în primul rînd o 
pregătire adecvată și nici o ve
chime îndelungată în producție 
ci mai degrabă o motivare ’ex
terioară intereselor producției. 
Astfel Niculina Dinescu cu 3 
ani în urmă după calificarea ca 
țesătoare într-o școală profesio
nală a fost angajată la C.T.C. 
p'entru că... e handbalistă.

Curiozitatea trezită deja ne-a 
fost satisfăcută, dar cu amă
nunte care arată modul defec-

Imagine de pe platforma Combinatului petrochimic Pitești
Foto: C. CIOBOATÄ

tuos în care funcționează con
trolul de calitate la Industria 
lînii. Din totalul de nouă con
troloare de calitate necesare 
pentru secția țesătorie și în
scrise pe schema existentă la 
serviciul C.T.C. doar patru pot 
fi întîlnite în această situație. 
Două sînt intr-adevăr în con-

controlorul de calitate în schim
bul trei și măresc numărul ce
lor care marchează defectele 
(pentru că astfel numărul lor 
crește). Consecințele acestei 
practici nu pot fi decît păgu
bitoare pentru întreprindere, cu 
atît mai mult cu cit zonele 2, 5 
și 8 de la țesătorie sînt formate

Parafa C.T.C
cediu medical, una transferată, 
iar două (Florica Paraschiv și 
Ileana Jura) sînt detașate de 
cam multă vreme Ia atelierul de 
marcare.

Aflăm că această măsură s-a 
luat „pentru a se asigura înde
plinirea planului“ prin evitarea 
stocurilor mari care ar stagna 
prea mult la marcare. Este și 
ăsta, trebuie să recunoaștem un 
mod original de a-ți fura sin
gur căciula. Adică, desființez

aproape în exclusivitate din 
proaspete absolvente ale școlii 
profesionale care au nevoie a- 
cum mai mult decît oricînd de 
supravegherea și îndrumarea 
dorită competentă a controlori
lor de calitate. Este una din 
cauzele pentru care tinerele 
muncitoare din cele trei sec
toare ale țesătoriei nu și-au în
deplinit normele de calitate. 
Este și vina organizației U.T.C. 
care nu a sesizat conducerea în-

treprinderii cerînd introducerea 
controlorilor de calitate, în 
sprijinul tinerelor care întîm- 
pină greutăți în realizarea unor 
țesături de cea mai bună cali
tate.

Absența nejustificatà a C.T.C.- 
ului în> schimbul trei face ca di
mineața să se adune o mare 
cantitate de țesături cu defecte 
care necesită tot atitea rema
nieri.

Am adus aceste observații la 
cunoștința tovarășului 
Hartvig Maurus, șeful 
lui C.T.C.. Recunoaște 
că lucrurile „nu stau 
bine“ și ne vorbește că în a- 
ceastă toamnă „vor fi organi
zate cursuri de perfecționare 
pentru meseria de C.T.C.-ist“ 
Cînd însă se va înțelege că una 
din premisele de bază ale pre
venirii și înlăturării defecțiu
nilor pe traseele calității pro
duselor îl constituie încredin
țarea parafei C.T.C. unor oa
meni bine pregătiți profesional, 
cu înalt simț de răspundere în 
îndeplinirea atribuțiilor sale ?

inginer 
serviciu- 
și dînsul 

tocmai

dosare de trimitere în judecată“. 
Dar ținta noastră nu era în pri
mul rînd descoperirea faptelor 
intrate în conflict cu legea. în 
dosarul cu sancțiunile aplicate 
personalului din subordine, pus 
la dispoziție de șeful serviciului 
personal, Dimitrie Mișcoi, am 
găsit suficiente „fapte“. Cităm 
doar cîteva : Zoe Bunaciu, re
trogradată pe trei luni pentru 
lipsă la gramaj. Maria Bogdan 
de la cofetăria „Libertatea“, 
pentru aceeași infracțiune, a 
fost sancționată tot administra
tiv. Măriei Pușcașu de la beră
ria „Sinaia“ i s-a desfăcut con
tractul de muncă. Zoltan Zom- 
bori, Ion David, șefi de unitate 
la bufetul „Rapid“ și la restau
rantul „Zărand“ au fost penali
zați pentru „nerespectarea ge
nerală a regulilor de comerț“ 
ceea ce înseamnă, ne spune to
varășul Dimitrie Mișcoi, lipsă la 
gramaj, vînzare cu suprapreț, 
„neatenție“ la fixarea prețuri
lor (ghilimelele ne aparțin), ati
tudine ireverențioasă față de 
clienți, folosirea în local a per
sonalului neangajat etc.

Rezerva exprimată de către 
locotenentul de miliție se dove
dește a fi reală. Sistemul de 
avertizare numit în argou „șase“ 
se dovedește a funcționa per
fect. între ospătari, barmani, 
personalul ce servește la ghișeu 
există, ni s-a părut, un sistem — 
calificat de comunicare din pă
cate pentru ei, suficient de vizi
bil. Privirile semnificative, șoap
tele discrete trădează, pentru 
cel care urmărește mai atent 
existența culpei reciproce, a 
sentimentului vinovăției în fața 
corectitudinii. Cu toate aces
tea reperați fiind, atenția ex
cesivă care ni s-a acordat, gra
majul respectat 
ba chiar lăsat să „I 
a fost cazul la un 
reușit să sesizăm 
cheamă o perdea 
onoarei trasă peste 
propice neregulilor, 
de legi a lucrătorului 
merț, pe care ne-a prezentat-o 
Mircea Lipovan, șeful serviciu
lui producție, am reținut cîteva 
puncte : „Să cunoască prepara
tele înscrise în meniu, sau pro
dusele existente Ia bar pentru 
ca oricînd, la cererea clientului 
să fie în măsură a-i recomanda 
ce poftește. Să fie corect, cin
stit și demn, să fie un artist al 
meseriei“ și altele. La cofetăria 
„Poiana“ îi cerem Evei Kohn să 
ne servească o înghețată, în vre
me ce de la bar sîntem recu- 
noscuti. Nu știe dacă are înghe
țată („Acum am intrat în ser
viciu“), nici de care are. își în
treabă colega care, la rîndu-i, o 
prelucrează zgomotos, să o au
dă toată lumea. Părăsim localul, 
lăsînd în alertă întregul perso
nal. în urma noastră auzim ceva

“ o
ce-

din localitate, singură la 23 
mese (!) nu ne cunoaște. La 
de minute după ce am coman
dat ne sînt aduse cele două 
pahare. Cerem un țoi și măsu
răm. La fiecare pahar lipsă. în 
timp ce ofițerul de miliție îi 
aplica barmanului Tiberiu Lam- 
bertusz cuvenita și blinda amen
dă de 50 de lei, fac următoarea 
socoteală : într-un restaurant ca 
„Ciocîrlia“ într-o tură se desfac 
cel puțin 10 kg de coniac. A- 
ceasta înseamnă pe puțin 600 
grame excedent pentru barman, 
de înmulțit, mi se pare, cu 7,20 
lei este egal... Dar la orice res
taurant se mai consumă și alte 
băuturi. Se poate ușor calcula, 
cu aproximație cam care este 
„venitul“ realizat de un barman 
ca cel amintit mai sus. îl propu
nem organelor de miliție sau de 
control ca în funcție de acest 
„mizilic“ să fie acordată amenda.

Pînă la venirea secretarei 
U.T.C. cu planul de activități 
feușim să mai facem o ultimă re
flecție, ajutați fiind și de o de
clarație a tovarășului Ion Ma- 
ghiaru, șeful serviciului plan și 
responsabil cu probleme de 
vățămînt pe întreprindere 
cursurilor de calificare, din 
noi am reținut: „împotriva 
terilor se iau cele mai

de
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în- 
și a 
care 
aba- 

drastice

măsuri prin aplicarea ordinului 
110 al M.C.I. 1967, pînă la des
facerea contractului de muncă“. 
Cînd este prins cu ocaua mică, 
vinovatului i se aplică sancțiu
nea. Dar verificările se fac la 
intervale destul de mari. Adică , 
există suficient timp, între două 
verificări ale cinstei și corectitu
dinii ca cel supus greșelii să-și 
„recupereze“ „cheltuielile“ fă
cute cu „onorarea“ sancțiunii.

în birou reintră secretara care 
îmi spune : „Vă rog să mă scu
zați, nu-1 găsesc acum, dar vă 
asigur că există, probabil s-a ră
tăcit prin vreun dosar. O copie 
o puteți găsi si Ia comitetul mu
nicipal U.T.C.“.

Nu ne formalizăm, un plan nu 
e totuși altceva decît un plan. 
Rog însă secretara să ne 
spună ce-au făcut concret pe li
nia educației celor aproape 
200 de tineri cîți sînt în eviden
ța organizației.

Și mi se răspunde : „în luna 
august am avut o adunare gene
rală în care am dezbătut tema 
„Disciplina, factor de seamă în 
realizarea cifrelor de plan“. Pe 
baza materialului prezentat, vreo 
12 tineri au luat cuvîntul“. Cer 
să văd procesul verbal, soco
tind că aș putea afla ce au dis
cutat tinerii. „Nu îl am. Este la 
secretarul biroului U.T.C. de la 
organizația „Desfacerea“, caro 
acum se află în concediu.

Mă mulțumesc să transcriu 
unicul punct ce ar putea aduce 
cu o preocupare pe linia cinstei 
și a corectitudinii tînărului din 
comerț. îl găsesc trecut în pro
gramul de activități al trimestru
lui întîi : „Comitetul U.T.C. va 
îndruma și controla birourile gru
pelor U.T.C. în ceea ce privește 
activitatea tineretului la locul do 
muncă, în vederea realizării sar
cinilor de plan ale întreprinde
rii“.

Dar modul în care acest anga
jament înscris în program a de
venit o realitate a reieșit, cred, 
din toate constatările noastre 
rememorate în timp ce o aștep
tam pe secretara comitetului 
U.T.C. Un singur fapt din cele 
întîlnite destul de frecvent în 
rîndul tinerilor din comerț ar fi 
fost suficient pentru a declanșa 
resortul unor intervenții ferme, 
cu adevărat utile. Dar aceasta 
numai în cazul cînd s-ar porni 
de la fapte, de la realități, sin
gurele capabile să dea cu exacti
tate măsură eforturilor.

ION DANCEA

(Jn tovarăș.

SECRETARUL

Urgentarea

pregătirilor pentru

insămintări
(Urmare din pag. I)

că urmare a preocupării condu
cerii cooperativei pentru elibera
rea operativă a terenurilor de pe 
care au fost recoltate culturile 
prășitoare. „Pentru a nu pierde 
nici o zi, imediat după recoltarea 
florii-soarelui — sau a porumbu
lui — s-a trecut la eliberarea te
renului ne spunea tovarășul Du
mitru Crăciun, președintele uni
tății. De mare folos ne este 
prezența tinerilor. Zilnic 50 de 
tineri lucrează la strînsul recol
tei iar alți 160 eliberează te
renul și transportă cocenii la 
siloz“. O situație asemănătoa
re am întâlnit 
va agricolă din 
300 hectare au 
pregătite pentru 
torită perfectei 
acțiunilor cooperativei, ce asigu
ră eliberarea suprafețelor, cu 
ale secției de mecanizare. Tinerii 
mecanizatori Ion Pielea și Dumi
tru Iordache zilnic ară aproape

la cooperati- 
Roșiori. Peste 
fost complet 
semănat, da- 

sincronizări a

cîte un hectar în plus, iar Ștefan . 
Păciulescu care lucrează la dis
cuit își depășește sarcina cu 6— 
8 hectare într-un schimb.

Dar, așa cum am constatat în 
raidul nostru, optimismul Direc
ției agricole se bazează doar pe 
aceste 
cîteva 
rativa 
le nu 
palmă 
sămînțării cu grîu. Motivul ? Nu
mai cîțiva bătrîni lucrau la eli
beratul terenului. Oare, această 
lucrare nu s-ar fi putut executa, 
după o tradiție, de către tineri, 
seara sau dimineața ? Ba da, 
dar atîta timp cît din partea co
mitetului U.T.C. nu se manifes
tă nici cel mai mic interes pen
tru mobilizarea tinerilor la exe
cutarea lucrărilor urgente ale 
campaniei, cîtă vreme consiliul 
de conducere al cooperativei, 
specialiștii acesteia vor ignora 
această forță, atîta timp cît înșiși 
ei, tinerii nu înțeleg să-și înde-

două exemple și încă alte 
pentru că, iată la coope- 
agricolă Ciocile, în șase zi
s-a pregătit nici măcar o 
de pămînt în vederea în-

cu strictețe, 
.treacă“ cum 
bufet, am 
ceea ce se 
străvezie a 
un climat 

Din tabla 
din co-

U.T.C.

4 cunoaște 
oamenii

un prieten

ca pe 
propria familie

ce seamănă a bîlci. „Colegele' 
instruiesc în cor, spre hazul 
lor cîțiva consumatori,

Arături de toamnă la Fierbinți — județul Ilfov

plinească îndatoririle ce decurg 
din faptul că sînt membri ai 
cooperativei agricole, în primul 
rînd să participe efectiv la mun
că atunci și acolo unde este ne
voie, randamentul lor va fi mi
nim, ritmul și calitatea execută
rii lucrărilor agricole vor rămîne 
departe de posibilități. Același 
ritm nesatisfăcător la eliberatul 
terenului se întîlnește și în multe 
alte unități. La Colțea s-au elibe
rat de coceni 15 hectare în șase 
zile, la Dudești : 40 hectare în 
șapte zile.

Paralel cu pregătirea terenului 
eforturi susținute se depun sau 
ar trebui să se depună pentru 
repararea utilajului, probarea a- 
cestuia. în județul Brăila se poa
te spune că toate cele 583 semă
nători SU-29 și 550 grape cu 
disc adică principalele mașini a- 
gricole amenajate în campanie 
au fost revizuite. Se continuă e-

xecutarea probelor de lucru a se
mănătorilor și, concomitent, c- 
xecutarea reglărilor, a ultimelor 
retușuri. Dar, pentru că și aici 
există un dar,- situația roză 
mai sus se găsește numai 
scriptele Direcției agricole care, 
după cum se vede, cunoaște lu
crurile foarte superficial căci 
realitatea este alta. La I.M.A. 
Dudești s-a terminat cu repara
rea .celor 52 semănători SU-29 și 
87 discuri, dar în secțiile Roși
ori, Zăvoaia, Gheorghiu, Dudes- 
cu, Vulturani mai trebuie să se 
verifice capacitatea lor de lucru. 
După cum ne spunea tovarășul 
Ioan Leu, inginer șef al între
prinderii, proba de lucru încă nu 
s-a putut executa pentru că repa
rarea semănătorilor a fost întâr
ziată din cauza lipsei pieselor de 
schimb și îndeosebi a cilindrilor 
distribuitori, a cilindrilor cu pin
teni și manetelor de la cutia

de 
în

Norton. Toate acestea s-a încer
cat să se recondiționeze. Nu s-a 
reușit, așa că aproape 30 de se
mănători, acum, doar cîteva zile 
înaintea declanșării campaniei, 
sînt practic de nefolosit. Ce pă
rere au tovarășii de la Direcția 
agricolă ?

Raidul nostru în județul Brăi
la a confirmat că în cîteva uni
tăți agricole, odată declanșată 
campania de însămînțare a griu
lui se va desfășura în cele mai 
bune condițiuni. Și pentru ca a- 
ceasta să se întîmple în toate u- 
nitățile trebuie intensificată ac
țiunea de recoltare a porumbului 
și florii-soarelui — principalele 
culturi premergătoare, eliberarea 
suprafețelor de coceni, accelera
rea pregătirii terenului și a veri
ficării mașinilor agricole angaja
te în această importantă campa
nie.

li știam deja numele, îl văzu
sem și la televizor de-a lungul 
palpitantelor dispute intercitadi- 
ne organizate sub titlul „Cheia o- 
rașului“. Cîștigaseră locul întîi 
pe țară și în Suceava, într-un 
timp, se vorbea numai despre 
membrii echipei „invincibilii“ —■ 
cum le spuneau copiii de școală. 
Sincer, întâlnirea cu el îtni stâr
nea o neliniște vagă, greu expli
cabilă. Insă în ziua în care ne-arn 
strîns pentru prima dată mîinile 
„era imposibil“ să stăm mai mult 
de zece minute de vorbă. Era 
imposibil, voia să însemne în ac
cepția sa „nu am timp pentru 
așa ceva acum", avea niște lu
cruri „foarte importante“ și 
„foarte urgente“ de rezolvat. 
Peste alte două zile însă ingine
rul ION CUȘNIR, secretarul or
ganizației U.T.C. de la Comple
xul de celuloză și hîrtie din Su
ceava mă aștepta, la ora stabi
lită, în biroul organizației de par
tid.

Stăteam de vorbă de cîtva timp 
și mi se părea mereu că observ 
ceva ciudat în
Mușchii feței ascundeau niște 
contracții abia stăpînite, ca în
tr-o stare de veghe prelungită. 
Am pus-o pe seama prea marii 
atenții pe care o acorda discu
ției și am încercat să înlătur stân
jeneala prin întrebări cît mai pu
țin „protocolare“.

Aliniate într-o fișă personală, 
însemnele biografiei inginerului 
Cușnir prilejuiesc observații in
teresante. Reținem doar că a fost 
mai întîi muncitor, după aceea 
student, iar de doi ani inginer, 
tot la Suceava. Același stagiu 
îndelungat acoperă și munca pe 
linie de organizație. Evoluția sa 
sub acest raport se circumscrie 
unei diagrqme a maturizării: se
cretar U.T.C. pe an, secretar pe 
facultate, în următorul an uni
versitar, și din anul III secretar 
U.T.C. pe institut. Apoi tot se
cretar într-o adevărată cetate a 
industriei noastre. Ascultîndu-l 

că 
au întotdeau- 
Atunci 
o nouă

comportarea sa.

vorbind, îmi dădeam seama 
pentru el cuvintele 
na un sens precis, 
m-am aventurat cu 
bare :

— Ce înseamnă

abia 
între-

pentru dum
neata experiența în munca de 
organizație, tovarășe secretar ?

— Știu eu, poate aceea „în
țelepciune" — reieșită dintr-o în

delungată cunoaștere a realități
lor concrete — în măsură să în
semne limbaj precis — notați: 
decizii ferme — consecvență, 
prestanță, autoritate profesională 
și etică, entuziasm și pasiune...

Succesul, mi-a mai spus apoi, 
ține neapărat de experiență pen
tru că, la rîndul ei, experiența 
condiționează reușita prin cîțiva 
factori de însemnătate majoră: co
laborarea foarte strînsă cu tinerii, 
cu toți tinerii din întreprindere, 
cunoașterea cît mai profundă, așa 
cum îți cunoști propria familie, 
a celor cu care lucrezi și puterea 
de convingere a exemplului per
sonal.

Am notat pe cîteva pagini as
pecte, detalii din activitatea or
ganizației U.T.C. de aici. In pri
mul paragraf al notițelor mele am 
subliniat cu două linii: prima or
ganizație din județ căreia i-a fost 
conferit drapelul propriu de că
tre C.C. al U.T.C.

Discutam cu secretarul despre 
bucuriile dar și despre greutățile 
muncii sale. Am vorbit după a- 
ceea despre formalism și despre 
ce nu este formalismul. Conștiin
ciozitatea înseamnă a acționa lu
cid, cu simțul realității și al eti
cii, spusese inginerul Cușnir. În
țelegeam puțin mai târziu că 
prestigiul personal poate fi echi
valat cu autoritatea numai a- 
tunci cînd aceasta din urmă se 
realizează printr-o contopire ar
monioasă cu gîndurile și aspira
țiile tinerilor. Ajungeam astfel tot 
la cunoașterea oamenilor, tot la 
apropierea din ce în ce mai trai
nică de frămîntările lor cele mai 
intime, împletită firesc cu munca 
directă, zilnică, cu fiecare dintre 
cei 500 de tineri din cele unspre
zece organizații ale Complexului 
de celuloză și hîrtie.

„Principal rămîne, după cum 
mi-a spus el încă o dată, același 
lucru : să-i cunoști foarte bine pe 
toți. Numai așa poți ști cum să 
vii în întâmpinarea dorințelor lor 
cu măsuri eficiente, concrete“.

Abia la plecare aveam să înțe
leg de ce, în ciuda eforturilor 
sale, în priviri și în trăsăturile 
feței continua să i se citească o- 
boseala: Ion Cușnir nu închisese 
ochii toată noaptea. O sarcină ur
gentă îl reținuse pînă în zori în 
preajma mașinilor.

ION LAZĂR
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TEMATICA
INDUSTRIALA
în conștiința de PETRU POPESCU

T

scriitorului

Pe vremuri (adică acum nu 
mai mult de cincisprezece ani — 
însă de atunci s-au produs multe 
transformări în toate planurile), 
apăruse la noi un gen de proză 
ce se putea defini sumar drept 
proza „industrială“. România, pă
șind pe drumul socialismului, se 
găsea în prima fază a unei in
dustrializări masive și rapide, 
dar fenomenul era prea nou pen
tru ca să se creeze pe loc o 
specie de scriitori proprii mediu
lui industrial, care să reproducă 
estetic teme și personaje pînă. a- 
tunci aproape străine unei litera
turi cu o tematică preponderent 
agrară. Lipsind artiștii autentici 
ai fenomenului, și acționînd 
cîteva criterii estetice dogmatice 
de care n-au avut parte generații
le mai tinere de scriitori de azi, 
se inventase un roman ori o nu
velă care avea, grosso modo, cam 
aceste caractere : sediul acțiunii 
era o uzină (adesea nouă de tot, 
ori aflată într-o fază critică de 
dezvoltare), iar în uzină se com- 
băteau două forțe : una era co
lectivul, din care se detașau eroul 
pozitiv (în genere, strungar 
dacă era un bărbat, textilistă 
dacă era o femeie), secretarul de 
partid, alți cîțiva tovarăși de 
muncă și eventual, dot-trei „re
cuperați"; cealaltă o constituia 
sabotorul, ori sabotorii, de regu
lă rămășiță a claselor detronate. 
Conflictul se tranșa în final în 
favoarea uzinei și a colectivului, 
sabotorii erau zdrobiți, toată lu
mea era mulțumită. Genul, ca a- 
tare, era acceptabil. Prin suma- 
rul epicii, el se înrudea eventual 
cu romanul polițist, ori chiar cu 
westernul. Insă, pentru a se im
pune publicului, ar fi fost nevo
ie 
de 
re 
că 
schematice au fost uitate în fa
voarea celor, autentice. Dar fap
tul că literatura a înregistrat, în 
această zonă tematică de o ex
cepțională importanță și niște 
cărți schematice, stîngace, pare a 
fi dus, în parte, și 1» o relativă 
dispariție a respectivei teme. De 
■la o vreme nu mai avem proză 
'„industrială". Or, lipsa unei pro
ze inspirate dintr-o industrie prea 
reală pentru a putea fi ignorată 
începe să se facă simțită acum, 
oînd evantaiul tematic se lărgește. 
Viața unei bune părți din tinere
tul nostru de azi e dominată de 
industrie în mod fie direct, fie 
indirect. Uzina, ca notă a peisa
jului, devine tot mai frecventă, și 
cadrele ieri patriarhale vuiesc azi 
de motoare. Pentru un scriitor in
dustria nu mai poate însemna azi 
o temă artificială, iar dacă e un 
artist 

de o îndemînare superioară, 
o atașare profund înțelegătoa- 
la o astfel de temă. Firește 
s-au scris cărți bune, cărțile

preocupat de realitatea e-

(Urmare din pag. I)

masă împotriva acelor stu- 
obișnuiți să promoveze 

de reexaminări,

ei de 
denți 
printr-o suită 
prin derogări de la normele sta
bilite pentru activitatea univer
sitară. Este un argument care 
pledează pentru accentuarea, în 
noul an universitar, a unor ast
fel de preocupări. Asociațiile, 
așa cum s-a subliniat deseori în 
dezbaterile purtate la Izvorul 
Mureșului, sînt datoare să stimu
leze mîndria, ambițiile și obli
gațiile colective, să prezinte în 
mod adecvat în fața studențimii 
îndatoririle speciale pe care ea 
și numai ea este obligată să le 
înfăptuiască.

Un alt detaliu semnificativ, 
evidențiat în cadrul dezbaterilor 
de la Izvorul Mureșului, face tri
mitere la modul în care sînt a- 
plicate în prezent prevederile 
regulamentare. Studenții au în
țeles încă din primele zile ale 
anului universitar trecut că Mi
nisterul Învățămîntului este 
ferm în respectarea hotărârii de 
a nu mai eluda propriile regula
mente. că celor care nu reușesc 
să promoveze examenele în se
siuni obișnuite nu li se va mai 
face favoarea de a se organiza 
pentru ei sesiuni speciale. Așa
dar, lipsiți de „perspectiva“ pro
movării în sesiuni extraordinare, 
la sfîrșitul anului universitar, 
acei studenți care altădată erau 
tentați să-și prelungească vacan
ța cu cîteva luni nu și-au mai

xistenței, un artist cu talentul lu
mii concrete, nu poate face 
abstracție de ea. Pe de alta par- 

o 
în 
nu 
că 
în

prin 
fac-
sen- 
deja 
scri-

este o 
există, 
poate 
tratare

realitate. 
Credem 

fi adîn- 
superioa-

te, din „populația cititoare“ 
bună parte e implicată real 
zona industrială și tehnică, și 
mai e nevoie să demonstrăm 
are dreptul să se regăsească 

' ficțiunea literară. .
Nu vrem să fim greșit înțeleși. 

Recomandăm o temă, dar nu a- 
bordarea ei naivă și forțată, 
„documentări" exterioare, 
tice. Recomandăm tema cu 
timentul că ea și-a căpătat 
un Ioc propriu în conștiința 
it 'rului (unele cărți mai recente, 
puține însă și din păcate insufi
cient de concludente artistic, pă
reau să crediteze tocmai această 
idee), și dacă nu e încă repusă 
în drepturi motivul este și în 
contaminarea de care a suferit 
ea cu două decenii în urmă. De 
fapt, o literatură în care indus
tria să fie sursa de inspirație nu 
e nici pe departe imposibilă, 
dimpotrivă, ea 
Exemple ilustre 
însă că filonul 
cit, condus de o 
ră realizărilor de pînă acum. Re
portajul zolist ori entuziasmul 
pentru structura mecanică al di
feritelor doctrine poetice de a- 
vangardă erau abia începutul u- 
nei literaturi a industriei. Azi, 
industria poate fi semnificată, și 
ceea ce așteptăm de fapt e o 
literatură capabilă să intuiască 
psihic industria și omul indus
trial și tehnic, specific timpului 
nostru, în coordonatele politice și 
morale ale Socialismului. Nu la 
descrierea unei hale cu strunguri 
ori lupta tehnică, ori mecanică 
pentru plan trebuie să se reducă 
aceste cărți cu uzine, nu la înre
gistrarea primă, naturalistă, a 
conjuncției omului cu mașina, ci 
trebuie să vedem în profunzime 
transformările, mutațiile, frămân
tările și dramele proprii unei 
lumi moderne, în adîncă prefa
cere. Proza industrială de acum 
cincisprezece ani mecaniza în 
fond omul, răpindu-i orice șansă 
de a fi unic, original și neaștep
tat ca expresie — adică om. In
ginerul, tehnicianul, cercetătorul, 
laborantul, omul de știință, mun
citorul epocii noastre socialiste, 
sînt specii umane complicate, cu 
anumite viziuni despre lume, cu 
viața interioară mai bogată ori 
mai comună, cu destine specifice 
.dar și cu aventuri neobișnuite 
etc. Fiecare personaj dintre cele 
citate are ereditate, familie, bio
grafie, evoluție sinuoasă și origi
nală, lume intima, vise, și așa mai 
departe. Ideea că această lume e 
săracă în inedit și inexploatabilă 
psihic, este la antipodul oricărei 
cunoașteri obiective și nepărtini- 

• • • • •

putut permite să ignoreze faptul 
că cei mai mulți colegi ai lor 
încep pregătirile pentru exame
ne în primele săptămîni ale se
mestrului. Felul în care s-au 
desfășurat sesiunile de examene, 
rezultatele bune obținute conduc 
la concluzia că fermitatea în a- 
plicarea hotărîrilor adoptate și 
creșterea exigenței sînt factori 
care se cer a fi promovați în 
continuare.

Numeroși studenți au opinial 

Pledoarie pentru
exigență

însă că în anul universitar care 
începe la 1 octombrie vor tre
bui luate și alte măsuri care să 
asigure îmbunătățirea în conti
nuare a conținutului activității 
de pregătire profesională. Sesiu
nile de examene din februarie 
și din iunie au evidențiat unele 
aspecte care nu sînt de natură 
să bucure: un număr relativ 
mare de neprezentări, numeroase 
restanțe, unele rezultate medio
cre.
rese 
tații 
Cei 

Astfel de situații se dato- 
în primul rînd superficiâli- 
și delăsării unor studenți. 

care au crezut că exigența

ca o ase- 
recîștige

asemenea 
a omului

toare a situației și, ca atare, tre
buie' să dispară. Lumea uzinei e 
sufletește echivalentă cu oricare 
alta. Nu-i mai puțin adevărat că 
numai scriitorul capabil de a- 
dîncire sufletească și de viteză e- 
pică, și de o anume detașare 
față de „fetișul industrial" repre
zintă o garanție pentru 
menea literatură să-și 
publicul.

O abordare a unor 
teme și o contemplare 
industrial și tehnic e de fapt un 
semn de modernizare și de urba
nizare. Am mai scris de multe 
ori despte necesitatea consolidării 
prozei 'Orășenești. Industrializa
rea este în România socialistă o 
majoră cale de urbanizare, a 
smuls zonei rurale o bună parte 
din populația agricolă, ofe- 
rindu-i o nouă condiție. Orașul 
modern e un sediu al civilizației 
mecanice, făcut din motoare și 
butoane tot atît cît și din case 
străvechi și monumente celebre. 
Populația • agricolă transformată 
repede și uneori de-a dreptul pe 
neașteptate în populație indus
trială, cu toate marile mișcări in
terioare care însoțesc un aseme
nea tip de „dezrădăcinare", e 
încă rareori expusă în proza de 
azi, deși mulți scriitori au chiar 
■prin familie relații cu acest fe
nomen, ori l-au contemplat de 
multe ori în existența cotidiană, 
furnicând de asemenea cazuri. 
La urma urmei, nu uzina ca a- 
tare (adică cadrul concret) tre
buie cunoscută și reprodusă, ci oa
menii ce o populează trebuie în
țeleși, în profunzimea destinului 
lor uman specific modelat de pro
fesiune și de locul ocupat în so
cietate; căci pentru artistul care 
adîncește omul nu există temă 
străină, nici personaj inaccesibil.

Dar, pentru a aduce la statutul 
normal subiecte și idei perfect 
légitime e nevoie de o mare sin
ceritate și o morală scriitoriceas- 

că

Nicolae Mira: „MOTIV MATERN
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este doar o metaforă, o noțiune 
confecționată cu scopul de a-i 
speria și a-i determina astfel să 
rezerve mai multe ore studiului 
au avut prilejul, la examene, să 
constate că s-au înșelat. Pentru 
unii această constatare a avut 
un gust amar : la sfîrșitul sesiu
nii din vară, toți studenții cu 
mai mult de trei restanțe au fost 
declarați repetenți ; după înche
ierea sesiunii de restanțe, în sep
tembrie, cererile de reexaminare 

au fost aprobate numai în ca
zuri temeinic justificate. Acum, 
în pragul deschiderii noului an 
universitar, ar fi util ca asocia
țiile să-și propună — între ma
nifestările menite să combată 
tendințele de superficialitate și 
delăsare în studiu — cîteva ac
țiuni de natură să-i determine 
pe studenți să reflecteze cu toa
tă seriozitatea asupra acestei no
țiuni — exigența — care, depar
te de a fi o metaforă, devine tot 
mai mult o determinantă a pro
cesului de învățămînt.

In cadrul dezbaterilor s-a re- 

că exemplară, singurele ce pot 
cîștiga un public adevărat. Și 
alături de ele, o capacitate de ex
presie care să convingă și să cu
cerească, introducînd în frumos, 
semnificativ și durabil tot ceea 
ce e propriu omului de azi. Pen
tru toate acestea ne trebuie o 
conștiință literară a clipei de azi. 
Or, ca răspuns la operele sche
matice, unii scriitori s-au refu
giat în modele și dispoziții litera
re proprii mai degrabă anilor

■ treizeci, ajungînd azi să fie pe
rimați ca mentalitate față de o- 
rășenii cei mai comuni, ingineri,

■ tehnicieni, funcționari, șoferi sau 
orice altceva, oameni legați prin 
fiecare zi a vieții lor de structu
ra Unei societăți moderne. Iată, 
deci, o tematică de cel mai înalt 
interes și de cea mai mare în
semnătate ce-și așteaptă operele 
durabile, bine consolidate artistic 
și ideologic, beneficiind de con
cepția materialist-istorică, pe care 
partidul nostru o pune la temelia 
construirii socialismului și 
nismului în România.

conni-
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neri (unii chiar absolvenți de a- 
nul acesta at institutului „N. 
Grigorescu“) se îndreaptă nu că
tre o evocare alegorică, seacă, 
nu către utilizarea fără discernă- 
mînt a stilisticii populare, ci că
tre potențarea lor ideistică și a- 
fectivă dintr-o perspectivă strict 
contemporană și într-o formă 
plastică, elevată, menită să răs
pundă rigorilor sensibilității artis
tice moderne. George Apostu, de 
pildă, închipuie un simbol al pe
renității etnice într-o lucrare 
intitulată „Tată și fiu“ (în fond 
o variantă la un cunoscut ciclu

petat ca un leit-motiv ideea 
exigența trebuie să fie, în egală 
măsură, un criteriu "fundamental 
în aprecierea activității tuturor 
factorilor care activează în învă- 
țămîntul superior. Pentru că 
atîta timp cit în unele facultăți 
se manifestă îngăduință față de 
neajunsurile privind analizarea 
în catedre a calității prelegerilor 
sau a modului în care sînt con
duse seminariile, e greu de cre
zut că pot fi înlăturate minusu

rile care persistă în pregătirea 
unor studenți. Numeroși acti
viști ai consiliilor asociațiilor au 
semnalat deficiențe în predarea 
cursurilor și desfășurarea semi- 
nariilor, în elaborarea planurilor 
de învățămînt și a planurilor 
editoriale, în predarea și însuși
rea limbilor străine, în asigura
rea fondului de documentare 
etc. Unele critici au fost adre
sate în mod nejustificat Minis
terului învățămîntului. Condu
cerea U.A.S.R. a precizat însă 
că pentru multe dintre deficien
țele semnalate în cadrul dezba

L
iteraturii pedago
gice existente des
pre familie și inte
grarea familială a 
tineretului i se a- 
daugă volumul „Ti
neretul și familia" 

recent apărut la Editura po
litică și subintitulat „Coordo
nate principale ale pregătirii ti
neretului pentru viața de fami
lie“. Autorii, în majoritate cer
cetători Ia Institutul de științe 
pedagogice sau în colective cu 
care acesta întreține relații de 
colaborare — Centrul de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui, Institutul de. igienă și sănă
tate publică, unele licee —• își 
propun să realizeze în volumul 
de față, printr-o cercetare multi
disciplinară, „un punct de ple
care pentru rezolvarea unora 
dintre problemele pe care le ri
dică terna studiată, cît și pentru 
cercetări viitoare“, „o imagine 
reală a familiei contemporane“ 
structurată pe noi baze ca ur
mare a' transformărilor social- 
politice și economice, a indus
trializării și a creșterii rolului și 
poziției femeii îri societate.

Realizînd o laborioasă cerce
tare sociopedagogică, autorii 
reușesc să formuleze unele pre
cizări teoretice și soluții aplica
tive pentru dirijarea științifică a 
pregătirii tineretului pentru viața 
de familie, proces ce se înscrie 
în aria largă a integrării sociale 
și profesionale a acestuia. Abor- 
dînd medii diferite dar repre
zentative — tineret industrial, 
agricol, studențesc, școlar — sem
natarii cărții degajează aspecte 
semnificative care devin uneori 
argumente polemizînd cu unele 
situații și concepții mai vechi 
privind familia Ca mediu edu
cațional. funcțiunile și tendin
țele familiei contemporane, 
conflictul dintre generații în 
grupul familial, idealul fa- 

MUZEUL
FĂRĂ ZIDURI

al său). Nicolae Roșu intr-un re
gistru stilistic înrudit subliniază 
cu „Troița“ sa (ca și Grigore Pa
triciu în lucrarea „împreună“) a- 
celeași idei ale continuității și ale 
legăturilor indestructibile. In 
masivitatea blocului de piatră, în 
rigoarea și ascetismul liniei drep
te, formele omenești se consti
tuie în sugestive prezențe și nu 
în serbede scheme abstracte. O 
lucrare ca „Mirii“ a lui Daniel 
Suciu în care ritmurile cioplitu
rilor populare capătă o cadență 
muzicală, gravă, maiestuoasă cu
noaște o rezonanță mioritică a- 
parfe aici în singurătatea pădu
rilor. Aș aminti alături de lu
crări cu un caracter celebrativ 
mai direct ca „Omagiu lui Brân
cuși“ de Mihail Laurențiu și „Iz
vorul" de Gheorghe Coman, și 
lucrări cu caracter mai general, 
filozofic ca acelea a lui Napoleon 
Tiron („Semn“), ori Breazu Cris
tian care în arcele încordate ale 
compoziției sale „Gînditorul“ a 
încercat să pună ceva din efor
turile sublime ale rațiunii uma
ne, în dorința ei de a ordo
na și lua în posesie lumea ex
terioară. Intr-un plan apropiat 
ca semnificație se situează și lu
crarea sculptoriței Liana Axinte 
intitulată „Icar“, lucrare văzută 
ca un dialog dramatic între as
pirație și posibilitatea realizării 
sale. Alte lucrări ca „Vitoria Li
pan“ a lui Aurelian Bolea. „Mo
tiv matern“ a lui Nicolae Mirea, 
„Pomul vieții“ de Nicolae Ghi- 
ță. „Tors“ de Bata Marianov, 
„Taina“ lui Lehel Domokos. 
„Lacul“ Adinei Tuculescu ori 
„Soldatul cu scut“ al lui Nicolae 
Buculei. abordează în forme care 
trec dincolo de exigențe decora
tive. subiecte care se propun 
meditației, subiecte care relevă 
profunzimea de gîndire a creato
rilor. Se simte în aceste lucrări 
un efort de a exnrima limpede, 
în forme convingătoare un patos 
al vieții, o atitudine esențial u- 

terilor de la Izvorul Mureșului 
răspunderea revine organelor 
universitare din instituțiile de 
învățămînt superior și a cerut 
reprezentanților studenților în 
senate și consilii profesorale să 
aibă o poziție fermă în aceste 
foruri, să-și aducă, alături de 
profesori, o contribuție activă la 
înlăturarea stărilor de fapt ne- 
■dorite.

Invățămîntul superior româ
nesc parcurge etapa moderniză
rii. Dar aceasta nu se referă 
doar la utilizarea unor mijloace 
moderne (radio-televiziunea, fil
mul. mijloacele audio-vizuale), 
ci, în primul rînd, la moderni
zarea procesului de învățămînt. 
în senate și consilii profesorale 
reprezentanții asociațiilor vor 
trebui să-și justifice mandatul 
de „purtători de cuvânt" ai ma
selor de. studenți, militând pen
tru înlăturarea contradicției — 
care persistă în nrai multe facul
tăți — între conținutul învăță
mîntului, mijloacele de predare 
tradiționale și accelerarea pro
gresului tehnico-științific.

In anul universitar 
1971 pentru activiștii 
lor nu va fi deajuns s 
ceașcă cu pasiune, cu 
rență ; lor li se cere, mai ales, 
competență dublată de calitatea 
de a înțelege exact specificul 
muncii în rîndul studenților, de 
a reuși să transforme în acțiuni 
concrete, cu o mare valoare 
educativă, entuziasmul pe care 
îl generează continuu lumea fre
mătătoare a amfiteatrelor. 

- 1970—
asociații- 

să mun- 
perseve-

milial și fundamentele sale so
ciale, pregătirea tineretului șco
lar 'pentru viața de familie, pro
blematica și metodologia educa
ției sexuale, carențe aie funcției 
educative a familiei și delincven
ta la minori. Sînt, de asemenea, 
schițate coordonatele actuale ale 
pregătirii pedagogice a părinți-

CUM ÎNVĂȚĂM SĂ DEVENIM

TOVARĂȘI
DE VIAȚA

• O nouă carte pentru tînărul cititor : „TINE
RETUL Șl FAMILIA"

lor. Merită a fi reținute atribu
tele pozitive ale idealului fami
lial dedus din sondarea opiniei 
unui mare număr de tineri. Ast
fel, în principal, tinerii conside
ră iubirea drept elementul hotă- 
rîtor în încheierea căsătoriei, sur. 
sa realizării reciproce a celor doi 
soți, a desăvîrșirii și libertății 
lor. O căsnicie reușită decurge, 
după părerea acestora, din buna 
pregătire profesională a soților, 
însușirea unei conduite juste de 
viață, practica democrației în 
sînul familiei, cunoașterea rolu- 

manistă. Se simte în toate acest 
te lucrări un fior liric, o necesi
tate de a îmbogăți spiritual și a- 
fectiv privitorul. Evident, toate 
aceste lucrări de care nu ne-am 
ocupat cu intenții de ierarhizare, 
pentru că nici nu ne-am propus 
o „cronică“ a acestui muzeu, se 
situează la un, nivel valoric deo
sebit. Cred că ceea ce s-a rea
lizat important aci, chiar dinco
lo de lucrări, este o atmosferă 
propice creației, schimbului de 
idei chiar în procesul desăvîrși
rii operei. Este acea , coeziune 
sufletească care s-a stabilit între 
toți membrii taberei, acea coe
ziune care i-a făcut să se ajute 
intens unul pe altul; probleme
le insolubile ale unuia deve
nind astfel ale tuturor. Era acea 
forță care-i propulsa să lucreze 
din zori și pînă în seară, cînd as
fințitul îi alunga de lîngă pietre. 
Și poate că mai este ceva nu de 
mai mică importantă. Am asistat 
la acest „vernisaj“ în aer liber și 
am fost uimit să constat cîți oa
meni simnli, săteni, oameni con
siderați de esteticieni rafinați ca 
nu dintre cei mai ideali „recep
tori de artă“ au venit să asiste 
la acest „spectacol“. Toarte mulți 
îi cunoșteau pe artiști, mai tre
cuseră pe acolo. îi urmăriseră și 
ceruseră explicații. Cînd. s-au îm
părțit cataloagele a avărut șt un 
cioban care aducea lapte sculp
torilor din cînd în cînd, și care 
a adresat rugămintea de a primi 

„carte cu domnii artiști, să-i 

MihaU Laurențiu degroșindu-și lucrarea intitulată „Omagiu lui 
Brâncuși“

VIITORUL
(Urmare din pag. I)

lată, am auzit, ae curînd cuvintele unui savant ale cărui 
. rosturi au fost legate toată viața de știință, mai mult chiar, 

de tehnică. El spunea că astăzi, din păcate, omul se în
dreaptă încă spre viitor cu spatele înainte, că televizorul 
este important pentru viața lui, dar nu indispensabil, pe 
cînd fără cultură nu ar mai fi om. Cuvintele inginerului 
Coandă au avut o rezonanță adîncă în sufletul meu de scri
itor peste care au trecut cel puțin o parte din mareele na
turii umane din ultima vreme. Știu că distanțele se vor 
micșora tot mai tare, că vom arunca mormane de materie 
pe toate planetele din jurul nostru, că vom descoperi pro 
babil leacul cancerului, că vom descoperi în sfîrșit ceva 
împotriva cariei dentare și că gripa nu se va mai vindeca 
singură, ci cu ajutorul nostru. Dar mă interesează, de ase
menea, să știu dacă vom fi mai buni, dacă răutatea va 
dispare, dacă vom putea afla un leac pentru lașitate, dacă 
vom eradica exploatarea omului de către om pe toată pla
neta, dacă se va mai cunoaște vreodată delictul de opinie, 
dacă... dacă... Sînt un pasionat al viitorului.

lui și sarcinilor bărbatului și ale 
femeii, adoptarea unui mod de 
viață superior, formarea deprin
derilor gospodărești. O proble
matică dificilă nu este însă, după 
cum trebuie să ne și așteptăm, 
scutită de constatări grave, dar, 
— și acesta este unul dintre me
ritele cărții — ele nu apar ca si

tuații insolubile pentru că sînt 
folosite cu eficacitate instrumen
te științifice menite să faciliteze 
interpretarea și rezolvarea po
tențială a situațiilor investigate. 
Tocmai în acest punct al lucră
rii constatăm că ea nu este ex
clusiv o carte a cercetătorilor 
pentru cercetători sau pentru 
practicienii implicați direct în 
educația tineretului ci și pentru 
subiecții acestui proces, pentru 
tineri, datele, observațiile, con
cluziile de o viguroasă forță 
convingătoare interesînd în GEORGETA RUTĂ

continuă

de-acum nu-i 
muzeu în aer 
numai in sens 

fără ziduri.

Bata Marianov : ..TORS

aibă amintire, că 
mai vede". Acest 
liber este deci nu 
propriu un muzeu 
Acest muzeu ce va deveni an de 
an mai bogat, adăugîndu-i-se 
realizările următoarelor ediții ale 
acestei Tabere de sculptură. Este 
o inițiativă remarcabilă la reali
zarea căreia au contribuit artiș
tii, care an participat și au susți
nut cu entuziasm ideea, ca .și or
ganizatorii (organele locale de 
partid și de stat ale județului Bu
zău în colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici). 

mai mare parte a lor întreaga 
masă a tineretului conceput el 
însuși, concomitent, ca educator 
■și autoeducator.

Inscriindu-șe în eforturile de 
specializare a activității de. creș
tere, instruire și educare a tine
relor generații în spiritul idealu
lui social comunist, prospecta
rea integrării familiale a tinere
tului se recomandă ca un capitol 
al educației permanente. In acest 
sens sînt formulate prospectiv 
uiiele propuneri, pecizîndu-se că 
problema operațională funda
mentală este de a stabili nu nu
mai cine face, ci mai ales cum 
se face pregătirea tinerilor pen
tru viața de familie, subordonîn- 
d-o unor metode științifice de 
exigență contemporană. în con
secință, cercetarea privind inte
grarea familială nu poate fi de- 
cît multidisciplinară și prospec
tivă. Se consideră de asemenea 
că indispensabile pregătirii pen
tru viața de familie sînt asigura
rea succesului școlar al cbpiilor, 
garanție a reușitei în viață, gă
sirea unei metodologii pentru 
educația sexuală a tinerilor în fa
milie și în școală, întărirea legă
turilor între școală, familie și or
ganizațiile de tineret. Implicit se 
recomandă o susținută informare 
și documentare teoretică și prac
tică a profesorilor cu privire la 
dimensiunile tot mai complexe 
ale proceselor educaționale în 
societatea actuală.

Dacă acest volum reușește să 
susțină că modalitatea de edu
care a tineretului pentru viața 
de familie este în esență colec
tivă și că aceasta este o cauză 
comună a familiei, școlii, a între
gii societăți, atunci însăși lucra
rea de față răspunde scopului de 
a contribui cel puțin ca un re
per la realizarea acestui dezide
rat social major.

muzicale.
la ora 20 în Sala 
va avea loc una 

mai interesante

și Orchestra simfo- 
Filarmonicii din Si- 
program Tripartita 

Xaver Dressler, Ora- 
„Acis și

Sibiul a îmbrăcat din 
haine de sărbătoare. Cea 
de-a treia ediție a Festiva
lului „Cibinium", festival 
menit să pună în evidentă 
forțele artistice ale unui 
oraș de veche tradiție cul
turală continuă...

Tn acest an, „Cibinium" 
oferă o vastă gamă de ma
nifestări

Astăzi
Teatrului 
din cele
manifestări din agenda Fes
tivalului : Concertul coral- 
simfonic susținut de corul 
„Bach" 
nică a 
biu. în 
de Fr.
toriul lui Hăndel 
Galathea". Iși vor da con
cursul o remarcabilă echipă 
de soliști : Emilia Petrescu, 
Anton Schlezak, Helge 
Bdmches, Annemarie Golosh.

Un excepțional program 
muzical se anunță pentru 
sîmbătă seara cînd va avea 
loc Concertul de orgă sus
ținut de cunoscutul muzician 
sibian Fr. Xaver Dressler. în 
program : Passacaglia de 
Frescobaldi, Patru Corale, 
Toccata și Fuga în fa major 
de Bach, Concertino de Mo- 
zart, Preludiu și Fugă 
Reznicek, și Improvizație 
Dressler.

în sfîrșit, din agenda
mătoarelor zile ale Festiva
lului, amintim spectacolul 
muzical folcloric de dumi
nică ce-și propune a fi o 
reală paradă a formațiilor 
de muzică populară.

de 
de

ur-

I. S.
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a-lativ mică a galeriilor de 
ducțiune, diferența mare de 
nivel. Existența a două bazine 
avînd posibilități de amena
jări pentru rezervoare de acu
mulare a permis crearea lacu
rilor artificale Mooserboden 
și Wasserfauboden, totalizînd 
o capacitate de 174 milioane 
metri cubi de apă. Nu este 
vorba aici de zăgăzuirea vreu
nor cursuri de apă, cum ar fi 
la noi cazul Bistriței, Argeșu
lui, Lotrului, ci de reținerea 
în bazine, create prin închi
derea cu mari baraje, a apelor 
provenind din topirea zăpezi
lor și ghețarilor. Ideea, care a 
necesitat un mare efort de 
muncă și concretizarea unor 
ingenioase și originale soluții 
tehnice, a gestat încă de mult 
în gîndurile și calculele spe
cialiștilor, dar ea a trecut din 
stadiul de proiect în cel de 
realizare în perioada 
1955. Este răstimpul în 
Ta noi se înfăptuia 
complex hidroenergetic 
Bicaz.

Hidrocentrala, 
sistemul Kaprun, are o 
instalată de 332 
format din două unități aflate 
la altitudini diferite — 781 și 
respectiv 1 672 m. Producția 
ei totală este de 830 milioane 
kWh pe an. Baraje impună
toare. fiecare din ele avînd 
deschidere de amfiteatru, au 
înălțimi cuprinse între 37—120 
m și lungimi Impresionante : 
175—494 m. Complexul hidro
energetic 
circa 3 la 
electrică a 
unitate de 
rime, din Austria.

Pasiunea "cu care construc
torii și 1 energețicienii aus
trieci îți vorbesc despre crea
ția lor de la Kaprun ne amin
tește căldura și pasiunea cu 
care vorbesc despre realiză
rile lor rpmânii ce au înălțat 
asemenea obiective temerare 
pe Argeș,. Bistrița, ori la Por
țile de Fier, unde intr-un timp 
relativ scurt va intra integral 
în funcțiune ,cea mai mare hi- 
dreeerrtrAlă din Europa.

La sediul complexului Ka
prun. oaspeții sînt salutați de 
directorul unității. Friedrich 
N.yvelt, și de membri ai Con
siliului de. administrație. După 
o discuție asupra, principalelor 
caracteristici' ale acestei mari 
unități hidroenergetice. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
celelalte oficialități române și 
austriece, care îl însoțesc, 
sînt transportați, cu un auto
buz și un elevator special, 
pînă la barajul de Ia Mooser
boden. construit la circa 2 000 
m altitudine, el fiind, totodată, 
cel mai mare din cadrul.com
plexului. Oaspeții primesc ex
plicații în legătură cu princi- 
palele caracteristici ale aces
tei lucrări, precum și asupra 
instalațiilor automatizate care 
îl deservesc. Complexul hidro-

1948—
care 

marele 
de la

mai

MW.

exact 
putere 

fiind

Kaprun 
sută din 

țării, fiind 
acest fel,

produce 
energia 
a doua 
ca' mă-

energetic de la Kaprun are 
un înalt grad de automati
zare, fiind deservit de circa 
100 specialiști.

Este o vreme excepțional de 
frumoasă pentru această zi tîr- 
zie de septembrie. La peste două 
mii de metri altitudine se poate 
umbla încă în haină, ceea ce ex
plică marele număr de turiști a- 
flați acolo, plimbîndu-se pe co
ronamentul marelui baraj sau 
bînd răcoritoare în restaurant. 
Toți aceștia, bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici, simpli vilegiatu- 
riști, în esență oameni din toate 
colțurile Austriei, fac președinte
lui Ceaușescu o primire caldă, 
generoasă. Este realmente o efu- 
zie sinceră de sentimente prie
tenești ce se revarsă în aplauze, 
ce joacă în priviri.

Sub mîngîierea razelor solare, 
a unui soare ce strălucește ca în 
toiul verii, născînd sclipiri de 
argint din contactul cu ghețarii 
veșnici de pe crestele semețe ale 
Alpilor, delegația română parcur- . 
ge, în sens invers, cu autobu
zele și cu marea platformă-ascen- 
sor, distanța ce separă barajul de 
sus de cota 1 064 m, unde se află 
motelul Alpenhaus. în fața privi
rilor se desfășoară o fascinantă 
panoramă. Sus pe creste, zăpezi 
eterne. Pe versant, pășuni cu iar
bă grasă.

La „Alpenhaus“, consiliul de 
administrație al complexului hi
droenergetic — o mare societate 
aparținînd statului 
dejun în cinstea 
Nicolae Ceaușescu 
sale.

în timpul dejunului, ministrul 
Erwin Fruhbauer și președintele 
consiliului de administrație al 
complexului, dr. Heimo Randolf, 
rostesc scurte alocuțiuni în care-și 
expun bucuria de a avea ca oas
pete pe- conducătorul statului 
român. Ei au toastat pentru în
tărirea relațiilor de prietenie din
tre Austria și România, pentru 
dezvoltarea colaborării și coope
rării tehnico-științifice dintre spe
cialiștii energeticieni austrieci și 
români. Oaspeților le sînt înmî- 
nate daruri.

- Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru că în programul vizitei 
în Austria a fost inclus și cen
trul energetic și turistic Kaprun.

Sigur, este greu de împărtășit 
în puține cuvinte impresiile deo
sebite pe care le am despre a- 
ceastă vizită — a spus președin
tele Ceaușescu. Pe de o parte, 
este această lucrare măreață, care 
arată capacitatea muncitorilor, in
ginerilor și specialiștilor în ge
neral ; pe de altă parte, este pei
sajul care nu este creat, într-a- 
devăr, de om — este un dar al 
naturii — dar pe care omul l-a 
înnobilat și-l folosește. Adresez 
felicitări tuturor celor care au 
contribuit la ridicarea acestor 
construcții -minunate, le mulțu
mesc pentru faptul că ne-au ară
tat pe larg cum s-au edificat a- 
ceste lucrări. Mulțumesc dom
nului ministru al energiei și tran
sporturilor, soției sale, domnului 
președinte al landului și soției

— oferă un 
președintelui 
și a suitei

Oaspeții români în vizită acolo unde a văzut lumina zilei Mozart

sale, pentru interesantele expli
cații date.

Apreciez că vizita pe care am 
făcut-o în aceste zile și pe care 
o facem azi în această parte 
foarte frumoasă a Austriei con- . 
tribuie la dezvoltarea relațiilor, și 
pînă acum deosebit de bune, din
tre popoarele noastre. Cred că și 
în domeniul hidroenergeticii, po
poarele noastre, specialiștii noștri, 
oamenii muncii din țările noastre 
pot să conlucreze și să coope
reze.

Șeful statului român a toastat 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenie dintre cele două 
poare, pentru președintele lan
dului și soția sa, pentru ...\ 
nistrul energiei și transporturilor 
și soția sa.

Doresc în mod deosebit — a 
spus președintele Ceaușescu — 
să ridic paharul pentru construc
tori și cei care astăzi exploatea
ză acest nod hidroenergetic, pen

de 
po-

mi-

tru directorul întreprinderii și să 
le urez mult succes în activita
tea lor. Sper că vor colabora bine 
cu energeticienii români și spet 
că în curînd vor vizita România.

în sănătatea dv., a. tuturor 
doamnelor și domnilor !

După dejun, oaspeții se întorc 
în localitatea Zeii am See, de 
unde se continuă călătoria spre 
reședința landului Salzburg.

La plecare, în gara orașului 
Zeii am See au venit să-l salute 
pe șeful statului român oficialită
țile locale și numeroși cetățeni 
care au aflat de vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu. Aceștia, 
ca și mulți turiști, aflați prin 
aceste minunate locuri, aplaudă, 
îndelung.

Trenul special se pune în miș
care. De la fereastra vagonului " 
oficial, președintele Nicolae 
Ceaușescu răspunde saluturilor 
călduroase ce-i sînt adresate.

i începutul veacului al XVII-lea
în stil renascentist. In fața mo- 

i numentalului edificiu există o
' scenă și un amfiteatru în aer li

ber unde, începînd din 1921, se 
reprezintă în fiecare an piesa 
lui Hofmanstah], „Jederman“. 
Nu departe se profilează zidurile 
universității din Salzburg, unde 
funcționează din 1968, un lec
torat de limba și literatura ro
mână. Mașinile se opresc din 
nou. la. intrarea Palatului , festiva
lurilor muzicale din Salzburg — 
Festspiefhaus. Directorul gene
ral, Tassilo Nekula, împreună 
colaboratorii săi apropiați îi 
Iută pe oaspeți și îi invită

viziteze .marea sală de specta
cole, instalațiile acustice, scena 
pe care au evoluat numeroase 
personalități ale artei interpreta
tive muzicale, între care și re- 
putați artiști români.

De la Festspielhaus, oaspeții 
sînt conduși spre Palatul Kles- 
heim, operă a celebrului arhitect 
Fischer von Erlach, care va fi 
pe timpul șederii în Salzburg re
ședința președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Prin orașul Salzburg
Situat la o altitudine de 425 m, 

Salzburgul este, din punct de 
vedere geografic, poarta de ac-1 
ces spre înălțimile și lacurile 
Alpilor Austriei septentrionale.

... ■ ■

Sosirea in „orașul festivalurilor"

Acesta i-a asigurat un loc de 
prim rang în ierarhia turismului 
austriac. Dar renumele Salzbur- 
gului descinde mai ales din 
muzică. Orașul lui Mozart găz
duiește prestigioasele festiva
luri internaționale muzicale.

La sosirea trenului oficial, în 
gara principală a Salzburgului, 
peroanele erau literalmente inun
date de oamenii veniți să-l salute 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Deasupra unui imens 
tricolor românesc erau scrise în 
limba română cuvintele : „Rine 
ați venit în Salzburg“. Acordurile 
unei fanfare întregeau această 
atmosferă sărbătorească. Întîmpi- 
nîndu-i pe oaspeți, primarul ora
șului a exprimat bucuria locui
torilor din capitala landului Salz
burg de a putea saluta în mijlo
cul lor pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe soția sa, Elena 
Ceaușescu.

La ieșirea din gară, o altă 
mulțime de oameni a făcut șefu
lui statului român o caldă pri
mire. Mașinile oficiale au pornit 
apoi să străbată orașul așezat pe 
ambele maluri ale Salzach-ului, 
rîu de munte cu ape repezi și 
reci. Mozartplatz, Schwartz- 
strasse... de-a lungul întregului 
traseu, sute și sute de oameni 
aplaudă cînd prin fața lor trece 
mașina în care se află tovarășul 
Ceaușescu.

Mozarteum-ul — situat în a- 
propierea rîului Salzach, cuprinde 
clădirea conservatorului și sala 
de concerte. Coloana de mașini 
se oprește, și oaspeții sînt invi
tați să urce scara de piatră 
duce spre încăperile unde a vă
zut lumina zilei Mozart. ' 
rectorul muzeului prezintă 
oaspeților manuscrisele primelor 
compoziții, prima vioară, scri
sori și obiecte ce evocă ambian
ta în care a creat la Salzburg 
autorul „Flautului fermecat“. La 
pianul lui Mozart, directorul a 
interpretat apoi un fragment din- 
tr-o sonată a marelui muzician, 
după care președintele Ceaușescu 
a semnat în cartea de onoare a 
muzeului.

în vreme ce oaspeții se urcă 
din nou în mașini, Getreidgasse 
a devenit un veritabil culoar 
viu. De la ferestrele clădirilor, 
alți locuitori ai orașului de pe 
Salzach fac semne prietenești cu 
mina.

Coloana trece prin apropierea 
celebrului Dom, construit la

N. POPESCU-BOGDÂNEȘTI
OCTAVIAN PALER 
PETRE STÄNCESCU
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NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Re
publicii Liban, SULEIMAN FRANGIEH, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul preluării de către Excelența Voastră a înaltei 
funcții de președinte al Republicii Liban, am deosebita plă
cere de a vă adresa sincerele mele felicitări împreună cu cele 
mai bune urări de fericire personală și de prosperitate po
porului libanez prieten. •

Îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se 
vor dezvolta continuu in interesul reciproc, al păcii și coo
perării internaționale.

Mfe
Primul adjunct al ministru

lui afacerilor externe, George 
Macovescu, l-a primit, la 22 
septembrie, pe ambasadorul 
itinerant al Finlandei, Ralph 
Enckell, care, in cadrul exer
citării misiunii sale speciale, 
a făcut o scurtă vizită în 
România. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de vdderi 
în problemele -securității eu
ropene și ale Conferinței pen
tru securitate și eooperare în 
Europa.

La întrevedere au participat 
ambasadorul Finlandei la 
București, Kaarlo Veikko Ma- 
kela, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Consiliului Politic Superior, 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
generali, ofițeri superiori, oa
meni de știință și cultură, zia
riști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București.

Atașatul militar, naval și al 
aerului al Republicii Populare 
Bulgaria în Republica Socia
listă România, general maior 
Panaiot Karakacianov, a ofe-t 
rit miercuri un cocteil, cu pri
lejul Zilei Armatei Populare 
Bulgare.

Au participat general lt. Ion 
Coman. adjunct al ministrului 
Forțelor Armate și secretar ai

La Centrul de perfecționare a 
cadrelor de conducere din între
prinderi — CEPECA — »-a în
cheiat miercuri seminarul privind 
cunoașterea tehnicilor și metodo- 
logiilor de marketing (realizarea 
și desfacerea de bunuri cu efici
ență economică maximă) specifi
ce Statelor Unite ale Americii.

Au fost examinate unele aspec
te privind desfacerea produselor 
românești pe piața americană, 
precum și probleme teoretice ale 
marketingului internațional.

Au participat peste 40 de spe
cialiști din domeniul comerțului 

• exterior și din unități de cerce» 
tare economică din țara noastră. 
Și-au dat concursul cadre didacti» 
ce de specialitate de la Școala 
post-universitară de conducere și 
administrație comercială a Uni» 
versității Rutgers.

Solemnitatea înminării unor distincții
la Ambasada R. D. Germane

La Ambasada R.D. Germane 
din București a avut loc, 
miercuri dimineața, solemnitatea 
inmînării unor distincții confe
rite de Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane unor foști luptă
tori antifasciști din România, cu 
prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării Germaniei de 
sub jugul fascist.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Nicolae Guină, preșe
dintele Comitetului foștilor lup
tători antifasciști, general de ar
mată Iacob Teclu, președintele 
Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost distinși cu «Medalia 
luptătorilor împotriva fascismu
lui. 1933—1945“, tovarășii Cons
tanța Crăciun, Nicolae Cioroiu. 
Ion Gluvacov, Ion Schmidt și 
Gheorghe Petreșcu. iar cu „Me
dalia Hans Beimler“ pentru me
rite in lupta revoluționară de li-

bertate a poporului spaniol to» 
varășii Iancu David. Constantul 
Oimpeanu și Iosif Nedelcu.

Distincțiile au fost inminate de 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, Hans Voss, care i-a 
felicitat totodată pe cei decorați, 
in numele guvernului Republicii 
Democrate Germane.

Mulțumind, Nicolae Cioroiu a 
spus printre altele : „în aceste 
distincții vedem prețuirea acor
dată luptei poporului român, a 
clasei muncitoare din țara noas
tră, care sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a mili
tat cu eroism împotriva fascis
mului, inscriindu-se la loc de 
cinste in rîndul celorlalte po- 

. poare care s-au ridicat la lupta 
împotriva Urgiei fasciste“.

După conferirea distincțiilor, 
a urmat uri cocteil, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă priete
nească.

(Agerpres)

• •••••

După prima apariție publică a loturilor 
reprezentative

Sa mai vedem !
Lotul A — Admira Viena 4—0 (2—0) 
Selecționata olimpică — Dunaujvaros 2—1 
2—0).
Echipa de tineret — Botev Vrața 1—4 (1—1)

în general, jocul „tricolorilor“ 
a satisfăcut. /■’“*. “7 .J*1" 
concluzia. O altă apreciere, pri
vind nivelul calitativ al fotba
lului practicat, e riscantă pen
tru că deți ’ echipa â dominat 
autoritar poate 80 de minute 
clin 90, -deși poarta apărată de 
Răducanu și Adamache n-a fost 
pusă nici un moment într-un 
real pericol, deși a marcat 4 
goluri frumoase, nu știm dacă 
această superioritate este efec
tul jocului 
accentuate 
aici, de la

Alta nu poate fi

ei sau al slăbiciunii 
a adversarului. De 
adversar trebuie ju-

LA ANKARAMONDIALELE DE SCRIMĂ DE

Aseară, la Ankara, în cadrul campionatelor mondiale de scri
mă s-a încheiat proba feminină de floretă pe echipe. Selecțio
nata României, alcătuită din Ileana Drîmbă, Ecaterina lencic, 
Olga Orban Szabo și Ana Ene, s-a comportat meritoriu, obținînd 
medalia de argint. In semifinale, floretistele românce au învins 
cu 8-6 reprezentativa Franței, iar în finală, după o luptă pasio
nantă, au fost întrecute cu 9-6 de reprezentativa U.R.S.S. Ileana 
Drîmbă, cu 3 victorii, a fost cea mai valoroasă componentă a 
echipei României.

Locul trei a revenit echipei Franței, învingătoare cu 9-6 în 
fața selecționatei Ungariei.

Campionatul mondial de volei

Ziua marilor răspunsuri
SOFIA (prin telefon de la tri

misul nostru special).
Omul de serviciu care închide 

seara sala ,.Drujba“ din Haskovo 
a ajuns ieri mai devreme acasă 
fiindcă toate meciurile zilei ,a pa
tra în grupa C au fost ..scurte“ : 
R. P. D. Coreeană — Venezuela 
3—0 ; Japonia — Franța 3—0 ; Ro
mânia — Olanda 3—0 (la 9, 6, 10). 
Ce se poate spune ? Mai întîi că 
echipele asiatice pornite ca mari 
favorite nu au avut cine știe ce 
probleme de rezolvat dih partea 
preopinentelor care abia au . rea
lizat cîteva puncte în fiecare set. 
Venezuelenii au rezistat 51 de mi
nute, francezii 45. Jocul echipei 
române așteptat cu înfrigurare 
de întreaga noastră delegație a- vea -x «X------
vom 
neul 
spre 
puns 
vem .
cel cu Venezuela. Meciul de ieri 
s-a caracterizat prin faptul că în 
fiecare set am fost conduși chiar 
și cu 6 puncte diferență, în cel. 
de al treilea ! Echipa și-a regăsit 
cadența însă de fiecare dată a for
țat și a cîștigat. Pentru că echipa 
aceasta a noastră, deși fără mari 
individualități (așa cum avea ea 
odată...) are totuși o putere de

să ne dea răspunsul dacă 
juca sau nu la Sofia, în tur- 
final pentru locurile 1—8. Și 
satisfacția .noastră acest răs- 
este afirmativ deși mai a- 
de jucat azi ultimul meci

luptă și de concentrare remarca
bile. Pe margine antrenorul prin
cipal dr. Cherebețiu, secondat 
de prof. Tărchilă are un formida
bil ,,bun simt“. Iată de pildă ieri 
o schimbare inspirată și îndrăz
neață — Petre Duduciuc în locul 
lui Țîrljci — ne-a relevat un ta
lent care bine ajutat de colegii 
săi de echipă (Drăgan l-a ajutat 
cu încăpățînare) s-a remarcat în 
mod deosebit în setul ultim. Tur 
de orizont în celelalte grupe : La 
Sofia echipa Bulgariei își conti
nuă -cursa pentru șefie, secondată 
de Iugoslavia ; la Yambol, Ceho
slovacia și Polonia sînt cele două 
.(probabile“ ; iar la Kîrdjali con
duce R.D.G. urmată de U.R.S.S. 
Tot ieri, naționala noastră femi
nină și-a jucat cartea calificării 
în grupa C de la Burgas întîlnind 
Polonia. Fetele noastre au izbutit 
și ele să cîștige după 120 de mi
nute de joc cu 3—2 (15—15, 15.—7, 
14—16, 15—6), Azi teamurile Româ
niei joacă ultimele partide din 
cadrul grupelor. La Haskovo Ja
ponia întîlnește Olanda, R. P. D. 
Coreeană — Franța și România — 
Venezuela. La Burgas, în grupa a 
treia avem : România — S.U.A. 
și R. P. D. Coreeană — Polonia. 
După care asalturile finale.

VIOREL RABA

decât meciul. Admira Viena — 
un team cu bunăvoință, dar 
modest, n-a fost .un sparing- 
părtener dificil, — n-a pus nici 
o problemă, de nici un fel, re
prezentativei noastre. A fost o 
partidă de antrenament, mar
cată de o luptă inegală, datori
tă poate și insuficientei între
buințări a adversarului. Dacă 
pe tabela de marcaj ar fi apă
rut la sfîrșit un număr dublu 
de goluri nu s-ar fi mirat ni
meni. Nici chiar partenerii de 
joc. Jucătorii noștri, avînd în 
drumul spre poarta lui Fleisch- 
man — excelent în intervenții 
— prea puține obstacole, s-au 
mișcat dezinvolt, cu stăpînire 
de sine și vioiciune, cu inspi
rație și inteligență, ceea ce a 
făcut ca noi, cei din tribună, 
să asistăm la o partidă agrea
bilă, cu destule faze dinamice 
și acțiuni spectaculoase. Golu
rile s-au înscris destul de sim
plu. Dumitrache min. 16 și 29, 
Tătaru min. 60 și.Vigu min. 75 
Deci, cam din' 15 în 15 minute 
cite un gol. Cel mai bine au 
jucat Tătaru și Dumitru, apoi 
Dumitrache. Lupescu, Dinu, 
Radu Nunweiller. Portarii n-au 
avut ce apăra. Apariția lui Flo- 
rian Dumitrescu — în team-ul 
tricolor — concludentă dacă ne 
gîndim că a fost jucat de coe
chipieri puțin. în aceeași notă, 
Domidâ care l-a înlocuit. Ene 
Daniel, cît a jucat, a avut o 
evoluție ștearsă. Nu-s convins 
că Poiana Cîmpina sau Dună
rea Giurgiu — de o formație 
juventistă nu mai vorbesc — 
n-ar fi ținut în șah, nu s-ar fi 
bătut pentru balon cu mai mul
tă reușită, și că primul 
n-ar fi oferit antrenorilor 
multe elemente. Vrem să .. 
dem naționala la lucru în com
pania unor echipe puternice. 
Deci, să mai așteptăm !

★

„Olimpicii“ au evoluat la Pi
tești,. in compania echipei ma
ghiare Dunaujvaros. Spectatorii 
au plecat acasă satisfăcuți de ca
litatea spectacolului oferit de 
cele două echipe. Elevii lui Va
lentin Stănescu și Victor Stăncii- 
lescu au jucat bine in prima re-

priză — cind Tufan și Grozea 
au combinat cu fantezie și inte
ligență —, iar oaspeții s-au do
vedit redutabili după pauză, reu
șind să reducă scorul la 2—1 și, 
în final, să amenințe chiar... vic
toria „tricolorilor“.

Din rîndul jucătorilor noștri, 
remarcăm pe Cheran, Măndoiu, 
Poloni, Tănase, Cojocarii, Tufan, 
și Grozea. .Au decepționat : Ve- 
Iea, Libardi, Bădin, Uifăleanu și 
Caraman.

Golurile au fost marcate de 
Tufan (min. 10). Tănase (min. 15) 
și Szilard (min. 75 — din lovi
tură liberă de la 20 de metri).

‘ *
Despre meciul dintre lotul de 

tineret și echipa bulgară Botev 
Vrața, mai că n-ai ce scrie. Bă
ieții noștri ne-au oferit în loc 
de fotbal și satisfacții, decepții, 
deziluzii. Cu balonul s-au mai 
străduit ei să facă ceva, dar e- 
chipa pare un angrenaj nepus la 
punct. Oaspeții, cu o tactică a- 
decvată și cu acțiuni bine con
cepute. dublate de dorința unei 
comportări remarcabile, i-au pus 
la respect pe tinerii noștri fot
baliști. admini.strindu-le. în ■ fi
nal. o bună porție de goluri : 
4—1. Pentru echipa noastră a 
marcat Manea, in min. 38. pen
tru oaspeți Kamenov. Raikov, 
Anghelov și Baterov. Inexpresiv 
și neconcludent, slab chiar, ni 
s-a părut jocul făcut de Ște- 
fănescu. Bălan. Radu Ioneseu, 
Olfeanu etc. Singurii oameni 
care au luptat cu convingere și 
oarecare rezultat — cuplurile de 
actuali sau foști colegi de club : 
Dudu Georgescu și Beldeanu, 
precum și Crețu și Codrea. Por
tarul, Moldovan a apărat bine, 
Fihp, înlocuitorul lui — mai 
slab.

S. SPIREA

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE TENIS

test 
mai 
ve-

In Capitală au continuat 
ieri finalele campionatelor na
ționale de tenii. In turul doi 
al probei de simplu feminin 
Eleonora Dumitrescu a în
vins-o cu 6—3, 6—4 pe Vir- 
ginia Ruzici, iar Agneta Kun 
a eliminat-o cu 6—2, 6—0 pe 
Ioana Bădin. La dublu băr
bați, Ilie Năstase și Petre 
Mărmureanu s-au calificat in 
semifinale, dispunînd cu 6—4, 
B—2, 6—4 de cuplul Hără- 
dău, Sotiriu. In proba de du
blu mixt perechea Agneta 
Kun, Ilie Năstase a învins cu 
~—5, 6—4 cuplul Ana Breda, 
'Horvat.

(Agerpres)

joi ultima zi la
loto



UN MOMENT IMPORTANT
PERSONALITĂȚI AUSTRIECE DESPRE VIZITA 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
VIENA 23. — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Vizita președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, N i c o 1 a e 
Ceaușescu, moment impor
tant atît pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-austrie- 
ce, cît și pentru interesele des
tinderii și securității în europa și 
în lume, a stîrnit un deosebit in
teres în rîndurile opiniei publice 
austriece.

Vizita șefului statului român, 
Nicolae Ceaușescu, mi-a decla
rat dr. Bruno Pittermann, preșe
dintele Grupului parlamentar al 
Partidului Sbcialist Austriac, este 
în cea mai mare măsură menită 
să adîncească și să dezvolte rela
țiile de prietenie existente între 
cele două republici dunărene. 
Deosebirea sistemelor politice nu 
constituie un obstacol pe aceas
tă cale, deoarece ambele state 
se străduiesc, în cadrul unei coo
perări pașnice reciproce și cu alte 
state, să asigure pacea în lume.

Eforturile domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu în direcția rea
lizării unei conferințe pentru 
securitatea europeană merită o

mare considerație. Guvernele ce
lor două republici sînt interesate 
și se străduiesc în aceeași măsu
ră ca pe viitor conflictele dintre 
statele europene să fie discutate 
și reglementate exclusiv la masa 
de tratative.

Parlamentarii austrieci au fost, 
deosebit de satisfăcuți de dorința 
expresă a domnului președinte 
Ceaușescu de a face o vizită par
lamentului. Ei văd în aceasta o 
expresie a importanței care este 
acordată, și din partea guvernu
lui român, existenței și hotăriri- 
lor unei reprezentanțe populare.

Bruno Marek, primarul Vienei, 
mi-a declarat: ’ „Ca primar al 
capitalei federale a Austriei, mă 
bucur de vizita stimatului dum
neavoastră președinte, Nicolae 
Ceaușescu. România și Austria, 
Bucureștiul și Viena au relații 
multilaterale tradiționale. Aș dori 
să amintesc că relațiile culturale 
au fost dintotdeauna cele mai 
bune.

Noi apreciem dragostea de li
bertate a poporului român, care 
și-a cîștigat după o luptă secu
lară suveranitatea și ai cărui ce
tățeni pot să participe astăzi la

bunurile economice și culturale. 
Și relațiile economice între cele 
două țări sînt favorabile. Ne 
bucură faptul că Republica So
cialistă România a reușit o gran
dioasă ascensiune economică. A- 
ceste uimitoare realizări am putut 
să le admir personal cu ocazia 

. vizitei mele la București. M-am 
bucurat de ospitalitatea poporu
lui român și îmi amintesc totdea
una cu plăcere de șederea mea 
în România“.

„Salzburgul, capitala landului 
cu același nume, ca și populația 
sa, se bucură de vizita stimatului 
președinte Nicolae Ceaușescu, 
și își exprimă dorința și speranța 
de a putea oferi oaspeților ro
mâni tot ce este mai frumos aici, 
a subliniat la rîndul său, prima
rul orașului Șalzburg, Alfred 
Baeck. Salzburgul, care se bucură 
de un bun renume în lume, el 
găzduind permanent un nu
meros public internațional, este 
foarte interesat ca și prin vizita 
înaltelor personalități politice din 
România să aducă o contribuție 
la pacea și înțelegerea între oa
meni“.

Larg ecou internațional
VIENA 23. — Trimisul spe

cial Agerpres, Constantin Var- 
vara, transmite: Prin ample 
relatări .și fotografii, presa aus
triacă continuă să oglindească 
desfășurarea vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Ni'colae 
Ceaușescu.. Este scos în evidență 
deplinul succes al vizitei — con
siderată drept un important eve
niment în evoluția relațiilor ro- 
mâno-austriece. Totodată este 
evidențiată personalitatea mar
cantă a conducătorului statului 
român, popularitatea de care se 
bucură în rîndul populației vie- 
neze. „VOLKSBLATT“ reprodu
ce mai multe fotografii sub titlul 
„Șeful de stat al României — un 
oaspete popular“, informînd, tot
odată, despre momentele impor
tante alo vizitei tovarășului 
Ceaușescu. .

Referindu-se. la prima rundă a 
convorbirilor, ziarul „VÖLKS- 
STIMME“ scrie, printrg. altele : 
Convorbirile .pe lucru au durat 
mai mult decît se prevăzuse. 
Oaspetele român a declarat, 
după convorbiri, că este foarte 
mulțumit de rezultatele obținute. 
La rîndu} său, partea austriacă 
și-a exprimat satisfacția pentru 
desfășurarea tratativelor...

Ziarul citează apoi aprecierile 
deosebit de pozitive pe care mi
nistrul de externe Kirchschlager 
le-a făcut în legătură cu proble
matica și atmosfera din timpul 
convorbirilor.

„ARBEITER ZEITUNG“, sub 
titlul : „Securitatea : pozițiile a- 
proape aceleași“, informează ci
titorii despre conținutul convor
birii dintre cei doi șefi de state. 
Ziarul inserează un comentariu 
intitulat „Europenii dunăreni“, 
în care, referindu-se la legătura 
istorică dintre cele două state 
se spune: Trăinicia legăturii 
dintre cele două țări este impor
tantă tocmai în punctele care 
depășesc cadrul dunărean. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că România face parte și 
din regiunea balcanică, în timp 
cc Franz Jonas, avînd în vedere 
neutralitatea permanentă a Aus
triei, a declarat că Austria apar
ține grupului statelor neutre.

Comentariul relevă apoi aten
ția cu care au fost abordate în 
cadrul discuțiilor problemele in
ternaționale de o deosebită ac-\ 
tualitate — securitatea europea
nă, situația din Orientul Apro
piat.

Vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat al României cotidia
nul „DIE PRESSE“ îi consacră 
două articole însoțite de foto
grafii : unul referitor la convor
birile politice, iar altul în legă- 

"tură cu desfășurarea programu
lui celei de-â doua zile a vizitei. 

’ Ziarele care apar în landul 
Salzburg, printre care „SALZ
BURGER VOLKSBLATT“, 
„SALZBURGER NACHRI
CHTEN“, „DEMOKRATISCHES 
VOLKSBLATT“ acordă, în nu
merele lor de miercuri, coloane

largi vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Austria, prezentării 
personalității șefului 
mân și anunță cu 
prezența în această 
distinșilor oaspeți.

★
Vizita în Austria a președinte

lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, este urmărită; în con
tinuare, cu atenție deosebită de 
presa și de posturile de radio 
și televiziune din alte țări. Se 
subliniază atît semnificația vizi
tei în contextul actual al rela
țiilor româno-austriece, cît și în
semnătatea ei pentru destinderea 
și securitatea pe continentul eu
ropean.

Ziarul olandez „TROUW“, de 
pildă, scrie, printre altele : „Vi
zita președintelui Ceaușescu în 
Austria se desfășoară într-un 
mbriient. în care întreaga Europă 
este ..înclinată să încheie pentru 
totdeauna perioada și urmările 
rgzbojuluj Vizita conducă
torului. român este cu ătîf mai 
importantă, cu cît .îmbete state 
militează pentru acest țel”.

Postul de radio olandez „HIL- 
VERSUM“ a relevat într-un co
mentariu că „prezența președin
telui Ceaușescu și convorbirile 
pe care te va avea cu interlocu
torii săi austrieci vor impulsiona 
și mai mult schimburile de va
lori materiale și spirituale dintre 
cete două state dunărene. 
Nicolae Ceaușescu consideră, pe 
drept cuvînt, că realizarea și dez
voltarea unor raporturi de bună 
vecinătate în zona Balcanilor și 
a Dunării, constituie un impor
tant factor de stabilitate și co
laborare în Europa“.

Presa ungară de miercuri a 
continuat să-și informeze cititorii 
despre desfășurarea vizitei. „în 
cadrul primelor convorbiri, scrie 
ziarul „NEPSZAVA , s-a făcut 
un schimb de păreri asupra rela
țiilor comune dintre România și 
Austria și au fost remarcate noile 
posibilități pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale și a coope
rării în diferite domenii“. Ziarul 
„MAGYAR HIRLAP“ relevă si
militudinea punctelor de vedere 
ale celor două țări privind con
vocarea unei conferințe general- 
europene.

„Abordînd problema securității 
internaționale, scrie „NEPSZA- 
BADSAG“, președintele Consiliu
lui de Stat al României, a ară
tat, printre altele, că buna dez
voltare a relațiilor țărilor aflate 
în bazinul dunărean poate avea 
o influență favorabilă în asigura
rea păcii continentului“.

Ziarul francez „LA NATION“ 
relevă că vizita președintelui 
Consiliului de Stat în Austria se 
înscrie în politica generală a Ro
mâniei de a intensifica relațiile 
sale de cooperare cu toate sta
tele, indiferent de sistemul lor 
social.

Principala emisiune de actuali
tăți politice a televiziunii iugo
slave a transmis marți seara un 
reportai filmat despre vizită.

statului ro- 
titluri -mari 
regiune a

Ziarul „POLITIKA“ relevă, la 
rîndul său, îngrijorarea expriipată 
de șefii celor două state, 
Ceaușescu și Jonas, în legătură 
cu evoluția situației din Orientul 
Apropiat.

Cotidianul italian „PAESE SE
RA“ arată că „vizita oficială a 
președintelui român, Ceaușescu, 
constituie un punct culminant în 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, relații care au început 
prin schimburile de vizite între 
miniștrii de externe ai celor două 
state“. După „LA STAMPA“, 
„vizita șefului statului român în 
Austria reprezintă un nou pas 
înainte în dezvoltarea relațiilor 
româno-austriece“. Comentarii 
și informații despre vizită au pu
blicat și alte ziare italiene ca „IL 
GIORNO“, „CORRIERE DEL- 
LA SERA“, „IL MATTINO“, 
„IL SOLE — 24 — ORE“. Pos
turile de radio din Italia au 
transmis în ultimele trei zile știri 
și comentarii despre vizită, sub
liniind poziția României în prin
cipalele probleme internaționale. 
Sub titlul „Ceaușescu vizitează 
Austria“, cotidianul din Rio 
de Janeiro, „JORNAL DO BRA- 
SIL“ .......
care, 
mirea 
fului 
că această vizită se înscrie pe li
nia politicii românești de promo
vare a înțelegerii și colaborării cu 
toate statele. Ziarul amintește că 
reprezentantul român la lucrările 
Comitetului pentru dezarmare de 
la Geneva „a formulat recent noi 
propuneri în direcția eliminării 
definitive a folosirii forței și a- 
menințării cu forța în relațiile 
dintre state, pentru respectaiea 
suveranității și independenței na
ționale“. Știri despre desfășurarea 
vizitei sînt publicate, de aseme
nea, de ziarele „ULTIMA HO
RA“, „O GLOBO“, „TRIBUNA 
DA IMPRENSA“. Totodată prin
cipalele posturi de radio și tele
viziune din Rio de Janeiro au in
clus în jurnalele lor de actuali
tăți știri despre vizita în Austria 
a șefului statului român.

publică o relatare 
după ce descrie 
călduroasă făcută 

statului român, subliniază

în 
pri- 
?e-

Situația din Iordania
• Declarafiile regelui Hussein • Eforturi diplomatice arabe

pentru solutionarea crizei • Luări de pozifie in diferite capitale
într-o declarație făcută unor 

corespondenți străini, regele 
.Hussein al Iordaniei a arătat 
că rezistența palestiniană a fost 
zdrobită și înaintarea trupelor 
siriejie a fost oprită. Un comu
nicat al mareșalului Habes Ma- 
jali anunță că forțele iordaniene 
sînt stăpîne pe situație în sec
toarele Ramtha și Zarka și urmă
resc ultimele unități care au par
ticipat la acțiunile agresive îm
potriva Iordaniei. Un alt comu
nicat al guvernatorului militar 
iordanian a anunțat apoi că 
forțele siriene s-au retras de pe 
teritoriul iordanian. La Amman 
forțele iordaniene controlează 
majoritatea sectoarelor orașului. 
Un purtător de cuvînt iordanian 
a declarat că un mare număr de 
blindate și vehicule militare .si
riene au fost distruse sau scoase 
din luptă în zilele de 20, 21 și 
22 septembrie. în cursul celor 
3 zile de luptă, a precizat el, 
armata siriană a pierdut 103 
tancuri și 170 vehicule militare.

Regele Hussein al Iordaniei a 
rostit miercuri o cuvîntare radio
difuzată în care a reafirmat ho- 
tărîrea guvernului său de a a- 
junge la o înțelegere cu unitățile 
de rezistență palestiniene, cu 
condiția ca membrii acestora să 
evacueze satele și orașele și să 
respecte suveranitatea și legile 
statului.

Cîteva ore mai tîrziu, regele 
Hussein a făcut o nouă declara
ție radiodifuzată, în care a anun
țat că, în cursul unei reuniuni la 
care au asistat: președintele Su
danului, Gaafar Numeiry, mem
brii delegației țărilor arabe so
siți în calitate de mediatori la 
Ammari, precum și cîțiva con
ducători ai mișcărilor palestinie
ne, a fost încheiat un acord de 
încetare a focului.

în legătură cu acordul anunțat 
de regele Iordaniei și președin
tele Sudanului, Gaafar el Nume
iry, privind încetarea imediată a 
luptelor, liderul rezistenței pales
tiniene, Yasser Arafat, a adresat 
o telegramă președintelui R.A.U., 
G. A. Nasser, în care Se spune : 
„Am fost surprinși de anunțarea 
acestui acord. Acordul a fost în
cheiat în numele lui Abou Ayyad 
și. a tovarășilor săi, care nu în
deplinesc vreo calitate de a dis
cuta în numele palestinienilor și 
care nu sînt informați asupra po
zițiilor noastre. Yasser Arafat ce
re președintelui Nasser să inter
vină în vederea facilitării unei 
întrevederi între Comitetul Cen
tral al rezistenței palestiniene și 
misiunea trimisă în Iordania de 
către șefii statelor' arabe întruniți 
la Cairo. Această întîlnire va per
mite ca membrii misiunii să fie 
puși la curent cu realitățile și cu 
situația actuală periculoasă. Ara
fat încheie telegrama arătînd că 
masacrul continuă la Amman și 
la Irbid.

Un purtător de cuvînt oficial 
al guvernului egiptean a anun
țat că cei 4 lideri Dalestinieni 

de regele Hussein și 
miercuri seara la

eliberați 
care au sosit 
Cairo, încearcă să stabilească 
contacte cu alți membri ai Co
mitetului Central al Rezistenței 
palestiniene, dispersați pe terito
riul Iordaniei pentru a formula 
o poziție palestiniană comună a- 
supra ultimelor evenimente.

Pe de altă parte, a adăugat 
purtătorul de cuvînt, președintele 
Nasser și alți șefi de state și gu

rrLuna- Ì6" aterizează
■ 4/ ’

astazi
Largi perspective deschise cercetării

O AGE . NSA LATI
NA informează că a fost dat 
pub icității un comunicat oficial 
ai Forțelor Armate Revoluțio
nare din Cuba. în care se anun
ță lichidarea unui grup de di- 
vorsioniști înarmați, debarcați 
d: i Statele Unite pe litoralul 
n.rclie a1 provinciei Oriente. Au 
fost capturate revolvere, arme 
autom ate și puști mitraliere, 
grenade și o mare cantitate de 
explozivi, precum și diverse alte 
obiecte 
sr'xn-'j

destinate activității de 
și diversiune.

INVITAȚIA MINISTE- 
Comerțului Exterior al 
Sovietice, la Moscova a 

Schiller,

«3 LA
RITLUI
Uni;' ii 
so-'t miercuri Karl
ministrul economiei al R.F. a 
Germaniei, informează agenția 
TASS.

e NICOLAE ECOBESCU, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al României, locțiitorul 
șefului delegației române la cea 
de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a avut miercuri o 
întrevedere cu președintele ac
tualei sesiuni, Edvard Hambro 
(Norvegia).' în cadrul acestei în
trevederi, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială la se
diul O.N.U. din New York, au 
fost abordate probleme aflate 
pe ordinea de zi a sesiunii.

• STATELE UNITE au ho
tărît ridicarea, embargoului a- 
supra furnizărilor de arma
ment și echipament militar că
tre Grecia, a anunțat marți pur
tătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A., Ro- 
bert Mc Closkey. (Embargoul 
fusese instituit după evenimen
tele din> Grecia din aprilie 1967).

verne arabe s-au reunit la hote
lul Hilton de la Cairo. Ei au fost 
puși la curent asupra activității 
delegației speciale conduse de ge
neralul Numeiry, care a făcut o 
vizită la Amman, precum și asu
pra opiniilor exprimate de regele 
Hussein acestei delegații. Purtă
torul de cuvînt oficial al Repu
blicii Arabe Unite, a precizat în 
încheiere că cei patru lideri pa
lestinieni au și fost primiți de 
președintele Nasser.

Șefii de state arabe prezenți 
la Cairo au hotărît crearea unui 
„Comitet arab de ajutorare“, 
prezidat de regele Feisal al A- 
rabiei Saudite. Comitetul ur
mează să organizeze trimiterea 
de ajutoare, in special medica
mente și alimente, pentru victi
mele conflictului din Iordania.

dezmințit o știre potrivit căreia 
18 avioane de transport de ti
pul C-130 ar fi transportat două 
batalioane cuprinzînd aproxima
tiv 1700 de militari din R.F. a 
Germaniei către Turcia.

Cetățenii americani din Ior
dania vor fi evacuați începînd 
de joi dimineața la bordul unor 
avioane aparținînd companiei 
libaneze „Middle East Airlines“, 
a anunțat o sursă autorizată de 
la aeroportul internațional din 
Beirut, citată de agenția France 
Presse. Evacuarea va fi efectuată 
de la aeroportul din Amman și 
în primul r'înd vor fi 
tate femeile și copiii.

transpor-

spațiului cosmic
Miercuri,' la ora 11 și 

40 de minute, ora Mosco
vei, racheta cosmică a sta
ției automate „Luna-16“ 
se afla la 185 mii de kilo
metri de Pămînt, infor
mează agenția T.A.S.S.

Agenția TASS a transmis un 
comunicat al Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S. în care 
se arată printre altele că în le
gătură cu ciocnirile armate din 
Iordania, dintre unități ale ar
matei iordaniene și unități pales
tiniene, reprezentanți ai U.R.S.S. 
la Amman, Damasc și Bagdad 
au stabilit, la indicația guvernu
lui sovietic, contacte cu condu
cătorii de stat ai Iordaniei, Si
riei și Irakului.

Un contact permanent asu
pra problemelor de mai sus — 
arată comunicatul — este men
ținut cu președintele Republicii 
Arabe Unite, Nasser.

Se precizează, de asemenea, că 
guvernul sovietic a atras atenția 
guvernului S.U.A. că orice ames
tec din afară în evenimentele 
care au loc în Iordania ar com
plica și mai mult situația din 
Orientul Apropiat și situația in
ternațională în ansamblul ei. Co
municatul M.A.E. al U.R.S.S. 
menționează în continuare că 
contacte similare au fost stabi
lite și cu guvernele Marii Bri
tanii. Cu guvernul francez a 
fost stabilit contactul în scopul 
unui schimb de păreri și de in
formații.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a cerut marți dele
gațiilor prezente la sesiunea 
Adunării Generale să acțio
neze în vederea încetării grab
nice a luptelor din Iordania. 
El și-a exprimat „neliniștea 
profundă“ față de considerabi
lele pierderi de vieți omenești 
și distrugeri materiale provo
cate de aceste lupte.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Turciei a făcut o declarație în 
care a subliniat că Turcia se 
pronunță împotriva oricăror pla
nuri de intervenție străină în 
Iordania.

El a relevat că „Turcia consi
deră incidentele din Iordania 
drept o problemă internă“, și 
că „amestecul străin ar deter
mina o situație și mai critică și 
ar îrhpiedica realizarea înce
tării cît mai grabnice a luptelor“.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Ex
terne al Turciei a dezmințit în 
mod categoric o știre potrivit 
căreia avioane americane, trans- 
portînd trupe aeropurtate sau 
alte aparate aparținînd aviației 
americane, ar fi aterizat în 
cursul zilei sau nopții de 22 sep
tembrie pe teritoriul turc.

Ministerul Apărării al S.U.A. a

Președintele Nixon 
miercuri la Casa Albă 
trul de externe

rea-

a primit 
pe minis- 

britanic, Alee 
Douglaș Ilome, cu care a dis
cutat evoluția situației din Ior
dania. Agenția REUTER
mintește cu acest prilej că gu
vernul britanic a făcut cunos
cut că se opune oricărei inter
venții străine în Iordania. La în
cheierea întîlnirii, președintele 
Nixon a declarat ziariștilor, că 
„cele două guverne s-au aflat în 
conțact strîns 
vind situația 
propiat“.

Cu racheta se întrețin legături 
radioconstante. Toate sistemele 
de la bord funcționează normal. 
Presiunea în compartimentul in
stalațiilor rachetei și în aparatul 
de întoarcere este de 760 mili
metri coloană de mercur, iar 
temperatura de plus un grad 
Celsius.

Prelucrarea datelor măsurători
lor traiectoriei au permis preci
zarea coordonatelor punctului 
în care apaiatul de întoarcere va 
intra în atmosfera Pămîntului și 
cele ale regiunii în care va ate
riza.

Aparatul de întoarcere va ate
riza pe teritoriul Kazahstanului 
la 24 septembrie, ora 8 și 20 de 
minute, ora Moscovei.

niază că noua realizare a cos
monauticii sovietice face să de
vină actuale cercetările în vede
rea folosirii Selenei ca platfor
mă stabilă pentru amplasarea 
unor laboratoare extraterestre 
permanente. Prin crearea unui 
observator astronomic pe Lună 
se vor putea realiza măsurători 
ale radiației cosmice, ale vîntu- 
lui solar și ale altor parametri, 
care ajung denaturați pe Pămînt 
din cauza cîmpului magnetic al 
acestuia. De pe Selena s-ar pu
tea urmări procesele sinoptice 
de pe Pămînt și numeroase alte 
fenomene care interesează pe 
oamenii de știință.

Nu este exclus, scrie Nikolaev, 
că într-un viitor, omul va crea 
astfel de laboratoare automate 
nu numai pe Lună, ci și pe alte 
planete ale sistemului solar.

Referindu-se la perspectivele 
pe care le deschide in fața Știin
ței stația automată „Luna-16“, 
comentatorul științific al agenției 
TASS, Nikolai Nikolaev, subli-

„Aceasta este una din cele mai 
remarcabile experiențe in do
meniul cosmonauticii, din cîte au 
fost realizate pină in prezent“, 
a declarat H. Kaminsky, direc
torul observatorului astronomic 
de la Bochum, din R.F. a Ger
maniei, referindu-se la stația au
tomată ,,Luna-16“. Directorul cu
noscutului observator a relevat, 
printre altele, deosebita precizie 
in funcționarea tuturor sisteme
lor de la bordul stației „Luna- 
16“.

■ ■■■■■■&■■■ ■■

în aceste zile, pri-
Oî'ientul A-

»

■ ■ ■ ■

; PR(JBLEMELE MARI ALE j
■ ■ ■ u HUI! PRINCIPAl MIC i

Pe malul drept al Ri
nului, la frontiera dintre 
Austria ți Elveția se află 
unul dintre cele mai mici 
state europene : Lichten
stein. Anul trecut, mai 
precis la 23 ianuarie 
1969, principatul liliput a 
aniversat 250 de ani de 
existență.

Evenimentul a marcat îm- 
plinirea a două secole și 

jumătate de cînd împăratul aus
triac Carol al V-lea a semnat 
documentul prin care a luat fi
ință acest stat alpin cu o su
prafață de 159 km.p. și o popu
lație de numai 21 000 locuitori. 
Tn 1806 „stînca strălucitoare" a 
obținut independența, iar în 
1921 o nouă lege fundamentală 
instituia monarhia constituțio
nală. De peste 45 de ani, Lich
tenstein se află într-o uniune e- 
conomică și vamală cu Elveția, 
care îi reprezintă și interesele 
în străinătate.

în general, din Vaduz, capi
tala micului stat, vin prea puți
ne știri cu caracter politic. Doar 
din cinci în cinci ani viața in
ternă devine mai animată prin 
organizarea obișnuitelor alegeri 
de deputați. Săptămîna trecută 
însă, în Lichtenstein s-a petre
cut, „ceva nou". „Principatul pi
tic" a lăsat să se înțeleagă că 
dorește să se elibereze de tu
tela străină și intenționează să 
stea pe propriile sale picioare

și în domeniul politicii externe, 
într-o cuvîntare rostită în fața 
notabilităților orășelului Trie- 
șen, prințul Hans Adam, consi
derat drept purtătorul de cu- 
vînt a.l tatălui său, prințul dom
nitor tranz Josef al ll-lea, a 
declarat că a sosit momentul 
unei reexaminări „în numeroase 
puncte" a tratatului ce leagă 
de aproape o jumătate de se
col această monarhie alpină de

rațiuni erau bine venite într-o 
anumită perioadă de dezvolta
re a statului, 
Lichtensteinului 
și vulnerabilă, 
s-au schimbat. „Mulți 
care nu ne cunosc consideră a- 
ceastă țară aidoma unei ope
re comice — declara fostul 
prim ministru, Hans Batliner. 
Ei nu înțeleg însă cît de impor-

„ij industria proprie

cînd economia 
era înapoiată 
acum lucrurile 

oameni

• DISCURSUL PRIN-

TULUI SI IMPLICAȚII-♦ * *

LE LUI • LICHTEN

STEIN DOREȘTE SĂ 

SE ELIBEREZE DE TU
TELA STRĂINĂ

„General Motors“ imobilizat
■rai

Conveierele kilometrice 
pe care se montează mi
lioanele de automobile, 
tractoare și camioane pur- 
tind marca celei mai mari 
firme de acest gen din 
lume — „General Mtftors“ 
— s-au oprit Ia un minut 
după expirarea vechiului 
contract de muncă. 344 O,J(I 
de muncitori, americani și 
canadieni, au ales calea 
grevei ca mijloc de pre
siune asupra patronatului 
care a refuzat categoric 
satisfacerea, prin noul 
contract de muncă, a unor 
revendicări majore. Deși 
au trecut destule zile, gre
va continuă și perspecti
vele rezolvării ei întârzie.

Potrivit informațiilor 
provenite din surse ame
ricane, încetarea lucrului 
va provoca zilnic firmei 
constructoare pierderi e- 
valuate la 30 milioane de 
dolari, afectînd, totodată, 
producția altor 40 000_ de 
întreprinderi, ale căror 
produse se ridică valoric 
ia 11 miliarde de dolari. 
Per total, greva costă eco
nomia americană aproxi
mativ 120 de milioane de 
dolari zilnic. La 145 de 
uzine, situate în peste 30 
de state americane și 2 
provincii canadiene, greva 
este totală, paralizînd ac
tivitatea gigantului con
sorțiu „General Motors“. 
Pe numele său complet. 
„General Motors Corpo- 
ration", firma are peste 
780 000 de salariați ameri
cani și străini, producînd 
într-o zi și-o noapte 
100 000 de automobile și 
20 000 de camioane în u- 
zinele instalate în S.U.A.

și 120 000 vehicule in cele 
din Canada. Cifra de a- 
faceri pe anul 1969 a ajuns 
la 21 miliarde de dolari, 
din care 2 miliarde au 
constituit profitul net. 
Fiecare zi de grevă pro
voacă bugetului federal un 
gol de 20 de milioane de 
dolari, reprezentînd nein- 
casări din impozite pe 
autovehiculele nevindute...

Cauzele acestui conflict 
social — cu largi impli
cații pe planul politicii in
terne — trebuie căutate în 
nemulțumirea provocată 
de curba ascendentă a in
flației, în sporirea conti
nuă a costului vieții, con
comitent cu reducerea 
permanentă a locurilor de 
muncă și cu mărirea cos
tului asistenței medico- 
sanitare. Președintele sin
dicatului muncitorilor din 
industria constructoare 
de automobile, Leonard 
Woodcock, ceruse ca în 
noul contract să fie intro
dusă „clauza de apărare a 
muncitorilor împotriva in
flației“. Această clauză 
prevede majorarea auto
mată a salariilor munci
torilor paralel cu crește
rea costului vieții. Mun
citorii cer, de asemenea, 
majorarea pensiilor, eli
minarea unor prevederi 
din vechiul contract pri
vind reducerea ajutorului 
în caz de boală sau spita
lizare.

Incercind să sporească 
presiunea asupra trustu
lui. muncitorii au hotărît 
să continue lucrul in uzi
nele „Ford“ și „Chrysler“, 
cu care „General Motors"

se află intr-o dură concu
rență. Evident, măsura a 
fost adoptată și cu un alt 
scop. Ea urmărește bloca
rea unei intervenții forte 
din partea guvernului fe
deral, care invocînd re
percusiunile grevei asu
pra economiei americane 
ar putea trece la măsuri 
represive, urgente. De alt
fel, liderii muncitorilor au 
lăsat să se înțeleagă, fără 
a adopta o decizie preci
să, că în cazul în care 
negocierile întrerupte din
tre patronat și sindicat ar 
fi reluate în prezența unui 
mediator federal greva ar 
putea lua sfirșit. Unii ob
servatori din capitala Sta
telor Unite nu exclud po
sibilitatea ca, sub presiu
nea muncitorilor, negocie
rile să ia startul fără o- 
prirea grevei, aceasta pu
țind dura încă cîteva săp- 
tămini. La rindul său, in- 
vocind lipsa pieselor de 
schimb în unele uzine ne
afectate de grevă, condu
cerea corporației „General 
Motors“ a dispus „conce
dierea temporară“ a 12 000 
de lucrători. Cercurile sin
dicale au apreciat că acflst 
gen de „lock out“-uri ur
mărește să determine pe 
greviști să renunțe la o 
serie de cereri, să-și reia 
lucrul.

Sporirea numărului gre
velor — prin afectarea 
unor ramuri cheie ale e- 
conomiei americane — în
dreptățește previziunile 
cunoscutei reviste U. S. 
NEWS AND WORLD RE
PORT care aprecia că în

Greviștii de la „General Motors" pregătind o de
monstrație

Elveția vecină. „Din punct de 
vedere economic sîntem o na
țiune foarte activă — a spus el 
— dar pe plan politic continuăm 
să rămînem o frumoasă ador
mită".

într-adevăr, în ciuda suprafe
ței reduse și a numărului mic 
de locuitori, Lichtenstein se a- 
firmă în mod deosebit pe plan 
economic. Aici se produc cele 
mai mici instrumente de măsură 
din lume și cei mai mulți dinți 
artificiali din Europa (25 de mi
lioane anual). Exporturile, ra
portate la numărul locuitorilor, 
sînt de cinci ori mai mari ca 
ale S.U.A. Dar tot acest princi
pat liliput a devenit un para
dis pentru monopoluri. Din 
cauza impozitului minuscul de 
o zecime din 1 la sută asupra 
capitalului de afaceri, mii de 
firme străine, îndeosebi nord
americane, au înființat aici mii 
de companii fictive prin care 
canalizează milioane de do
lari. Dar dacă asemenea ope-

fantă este industria 
pentru noi".

Săptămîna trecută, 
Hans Adam a anunțat 
tenstein intenționează 
prească controlul asupra miilor 
de firme „cu cutie poștală" 
care și-au stabilit sediile în a- 
ceqstă țară. „Măsurile stricte 
ce vor fi luate — a spus el — 
vor asigura in viitor protecția 
numai acelor firme care vor 
dovedi câ sînt serioase".

Curentul de opinie din acest 
stat în favoarea obținerii unei 
independențe depline pe toate 
planurile este alimentat de ac
tuala poziție precară a Lich
tensteinului față de Piața comu
nă europeană și alte organis
me internaționale. Intr-adevăr, 
atît în relațiile economice cu 
țările C.E.E. cît și cu alte state, 
„stînca strălucitoare" este re
prezentată de Elveția. „Decît 
să ne păstrăm un statut de ob
servator — a declarat prințul 
Hans Adam — atunci ar fi mai 
bine să cerem Elveției să ne 
admită ca cel de-al 23-lea can
ton al ei", precizînd totodată 
că imensa majoritate a locui
torilor Lichtensteinului se opun 
unei asemenea soluții. Tocmai 
de aceea, el a subliniat că in
teresele țării vor fi cel 
bine apărate și protejate 
micul principat va obține 
dependență deplină pe 
planurile și statute legale inter
naționale în toate domeniile.

P. NICOARÂ

prințul 
că Lich- 
să înăs-

mai 
dacă 
o in- 
toate

Cuvîntarea președintelui I.B. Tito

acest an la lupta pentru 
majorarea salariilor va 
participa un număr dublu 
de muncitori, comparativ 
cu 19G9. Greva de la „Ge
neral Motors", de la căile 
ferate, situația explozivă 
de la celelalte trei mari 
societăți constructoare de

automobile — „Ford", 
„Chrysler" și „American 
Motors" — ca și din alte 
domenii, demonstrează e- 
locvent
„toamne
cu serioase consecințe.

existența unei 
revendicative",

IOAN TIMOFTE

La Zagreb a avut loc o ședință 
a activului politic din localitate, 
la care a luat cuvîntul Iosip Broz 
Tito, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președin
tele R. S. F. Iugoslavia.

în cuvîntarea sa, președintele 
Tito, s-a referit la unele proble
me ale reorganizării sistemului 
administrației de stat din Iugo
slavia, relevînd că aceasta urmea
ză să fie discutată și la viitoarea 
ședință a Prezidiului U.C.I. Vor
bitorul a arătat că se pune pro
blema formării Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, care să preia o parte 
din prerogativele actuale ale Ve- 
cei Executive Federale, și de u- 
nele reorganizări în cadrul Skup- 
știnei Federale, care va fi men
ținută.

Prezidiul conceput ca un gen 
de președinte colectiv al Iugo
slaviei, organ care să poarte 
deplina autoritate, va fi con
stituit din oameni care se 
bucură de totală încredere. în el 
fiecare republică va avea cîte 
doi sau trei reprezentanți. Pe lin
gă aceasta, în Prezidiu vor fi și

reprezentanți ai tuturor organiza
țiilor social-politice, inclusiv U- 
niunea Comuniștilor, respectiv din 
Prezidiul U.C.I., a arătat pre
ședintele Tito, în continuare.

Lucrările celei de-a 14-a se
siuni a Conferinței generale a 
Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.) au 
contiuuat miercuri la Viena cu 
dezbaterile generale pe marginea 
raportului Consiliului guvernato
rilor pe perioada iulie 1969— 
iunie 1970.

în ședința de după-amiază a 
luat cuvîntul șeful delegației ro
mâne, prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru energia nucleară, vice
președinte al actualei sesiuni a 
A.I.E.A. După ce a relevat rea
lizările obținute de țara noastră 
în folosirea pașnică a energiei 
nucleare, vorbitorul a subliniat 
importanța pe care România o 
acordă cooperării internaționale 
în domeniul nuclear și, în acest 
cadru, Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică.
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