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AL ÎNVĂȚĂTURII
Reuniunea asupra ’„Educației 

prin muncă și pentru muncă“ 
are o .importanță remarcabilă, 
situîndu-se la început de an 
școlar. Ea face parte din șirul 
dezbaterilor care încearcă să 
răspundă unor preocupări, care 
nu sînt numai ale școlii, nu sînt 
numai ale tinerei generații, ci 
aproape ale întregii noastre so
cietăți. Este una. din cele mai 
utile teme care pot fi imaginate 
pentru noul an școlar. Sînt pro-

de MIRCEA MALIȚA
ministrul învățămîntului

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

gramate în această» toamnă zeci 
de întruniri și consfătuiri didac
tice și pedagogice ; nici una nu 
merge atît de bine la țintă și nu 
este mai aproape de întrebările 
pe care Je pune îmbunătățirea 
și modernizarea școlii, legarea 
educației de munca practică și 
productivă. Ce ne conduce Ia a- 
ceastă afirmație ? O mulțime de 
constatări : se știe că pregătirea 
cadrelor, oricite progrese a în
registrat în țara noastră, nu a 
ajuns la acel nivel încit să facă 
să funcționeze fără cusur mași
nile pe care le avem și că exista 
în multe instanțe un decalaj 
între mașina perfecționată (im
portată cu mare cheltuială sau 
produsă de către industria noas
tră modernă) și cadrele care o 
mînuiesc. Este un dezacord și 
între mentalitatea, poate prein
dustrială, a celor care nu simt 
ritmul alert de dezvoltare a so-

ciertății noastre și realitățile a- 
cestei dezvoltări. Putem identi
fica și un alt motiv care ne 
duce la tema muncii : este orien
tarea profesională greșită a unor 
tineri datorită prejudecăților a- 
dinc înrădăcinate in gusturile 
familiei, ale părinților și ale 
cercurilor din care fac parte. Ti
nerii se îndreaptă uneori spre 
diplome și titluri, spre activități 
funcționărești neproductive, ne- 
știind că acestea nu sînt, într-o 
societate industrială și modernă, 
decit a cincea roată la car. Ne 
izbim, de asemenea, ici și colo, 
de o atitudine de neînțelegere 
față de valoarea muncii în pro
ducția nemijlocită, în care se în
cearcă agilitatea degetelor și a 
minții. Aceste cauze ne obligă 
ca, în ciuda succeselor pe care 
școala noastră le are — și in
tr-adevăr nu trebuie, în această 
privință, să avem complexe de 
inferioritate în raport cu alte

sisteme școlare europene șart 
mondiale — să ne privim în față 
lipsurile pentru a putea ridica 
fără intîrziere randamentul 
școlii. Nu voi desprinde din 
dezbaterile acestui simpozion de
cit ceea ce mi se pare concluzie 
utilă pentru măsurile palpabile 
de organizare : nu ascund nici
odată că ministerul este în pri
mul rind un sistem de gestiune 
și de administrație. Ca gestionari 
nu putem să preluăm din dezba
terile savante decît ceea ce se 
pare că poate fi aplicat în prac
tică. De aceea, din. propozițiile 
formulate cu prilejul acestei 
ilustre discuții mă cpresc la 
eîteva, bine determinate ca nu
măr, care sînt traductibile in 
măsuri practice.

Paralel cu cercetătorii și edu
catorii, aici prezenți, multe co
lective de experți, pe baza indi
cațiilor forurilor de conducere' 
ale țării, elaborează soluții pen
tru ameliorarea și modernizarea 
învățămîntului nostru. înainte 
de a enunța cele trei concluzii,

(Continuare în pag. a IV-a)

Sosirea în Capitală
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
E’«na Ceaușescu, s-au înapoiat 
vr. ori seara în Capitală, după 
vizita oficială făcută ,în Aus
tria, la invitația președintelui 
federal Franz Jonas.

Șeful statului român a fost 
însoțit de tovarășii Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, de consilieri 
și experți.

La aeroportul Băneasa, au 
venit în întîmpinare tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu. Ștefan 
Voitec, Miron Constantineseu, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, precum și so
țiile. conducătorilor de partid 
și de stat, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Au fost prezenți Rudolf 
Bogner, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Austriei la 
București, membri ai Ambasa
dei Austriei, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Ro
mânia și alți membri ai cor
pului diplomatic.

La ora 19,20 avionul prezi
dențial a aterizat. Miile de 
bucureșteni, aflați la aeroport 
aclamă entuziast, fac o caldă 
manifestare de dragoste și 
înaltă prețuire șefului statului 
nostru.

Conducătorii de partid și de 
stat veniți în întîmpinare, se 
apropie de scara avionului, 
salută cu multă căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Pionieri oferă flori preșe
dintelui Consiliului de Stat și 
soției sale.

Răsună puternice urale, ova
ții, se scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.“. Locuitorii 
Capitalei exprimă în acest fel 
satisfacția lor, a întregului 
nostru popor pentru rezulta
tele fructuoase ale vizitei fă
cute în Austria de șeful statu
lui, vizită care a contribuit la 
întărirea și dezvoltarea multi
laterală a relațiilor româno- 
austriece, la consolidarea păcii 
și colaborării în Europa. Ei 
exprimă mulțumiri președin
telui Consiliului de Stat, pen
tru contribuția pe care perso
nal o aduce la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării din
tre poporul român și toate po
poarele lumii, Ia instaurarea 
unui climat de pace și înțele
gere internațională.

în această atmosferă 
și puternic entuziasm, 
șui Nicolae Ceaușescu 
dreaptă spre mulțime,
prietenește mîinile întinse, răs
punde aclamațiilor care nu 
contenesc.

de viu 
tovară

șe în- 
strìnge

(Agerpres)

Plecarea din VienaIn vizită la Agenția Interna

țională pentru Energia Ato
mică din Viena.

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui federal al Repu

blicii Austria, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția. Elena Ceaușes
cu, a făcut o vizită oficială în Austria, între 
21 și 25 septembrie 1970, ca răspuns la vizita 
în România a președintelui federal Franz 
Jonas.

Președintele Consiliului de Stat și persoa
nele oficiale care l-au însoțit au vizitat Viena, 
capitala Austriei, Kaprun, Salzburg și Linz, 
întreprinderi industriale și instituții culturale 
din aceste localități. înaltilor oaspeți români 
li s-a făcut pretutindeni o primire cordială.

Președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și președintele Repu
blicii Austria au purtat convorbiri la care au 
participat :

Din partea română : Iosif Banc, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri ; Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe ; Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exterior; Du
mitru Aninoiu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Austria.

Din partea austriacă : Bruno Kreisky, can
celar federal ; Rudolf Hauser, vicecancelar ; 
Rudolf Kirchschläger, ministrul afacerilor ex
terne ; Josef Staribacher, ministrul comerțu
lui. industriei și meșteșugurilor ; Hertha Firn
berg, ministrul științei și cercetării : Ernst 
Eugen Veselsky. secretar de stat în Cancela-

ria Federală ; Eduard Tschbp, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Republicii 
Austria în Republica Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere reciprocă ce 
caracterizează relațiile între cele, două țări 
și au oferit prilejul efectuării unui larg 
schimb de păreri asupra raporturilor bilate
rale și cu privire Ia principalele probleme in
ternaționale de interes comun.

S-a constatat cu satisfacție că de la vizita 
președintelui federal în România, în toamna 
anului 1969, relațiile dintre cele două țări 
s-au dezvoltat în toate domeniile în mod îm
bucurător, ele constituind un exemplu de co
laborare între țări cu sisteme social-politice 
diferite.

în timpul vizitei s-a semnat de către mi
nistrul comerțului exterior al României, Cor
nel Burtică, și minisy-ul federal al comerțu
lui, industriei și meșteșugurilor, dr. Josef 
Staribacher, un nou acord comercial pe pe
rioada 1971—1975. A fost semnat, de aseme
nea, protocolul cu privire la schimbul de 
mărfuri pentru anul 1971.

Cele două părți au constatat cu satisfacție 
creșterea continuă a schimburilor de măr
furi, subliniind dorința lor de a găsi noi po
sibilități în vederea lărgirii relațiilor comer
ciale reciproc avantajoase.

■ După-amiază, > președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae. 
Ceaușescu, împreună cu soția sa 
Elena Ceaușescu, și celelalte per
soane oficiale din suita sa au 
plecat din Viena spre București.

...Marea poartă a Vienei, aero
portul Schwechat, de unde a de
colat avionul prezidențial, este 
sărbătorește împodobită cu drape
lele naționale ale României și ale 
țării gazdă.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușdscu, și soția sa so
sesc la aeroport împreună cu pre
ședintele Franz Jonas și soția sa. 
Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare aliniată pe aero
port. Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări, în timp 
ce, în semn de omagiu, se trag 
21 de salve.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
își ia apoi rămas bun de la ce
lelalte personalități austriece ve
nite pe aeroport: cancelarul fe
deral Bruno Kreisky, vicecance
larul Rudolf Hauser, ministrul 
afacerilor externe, Rudolf Kirch-

de Stat, Nicolae 
sa, Elena 

sînt salutați cordial
Și

«

schlăger, ministrul comerțului, 
industriei ■ și meșteșugurilor, Josef 
Staribacher, alți membri ai gu
vernului și persoane oficiale aus
triece.

Șeful statului român își ia, de 
asemenea, rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Viena, prezenți pe aeroport.

La scara avionului, președintele 
Consiliului
Ceaușescu, și soția 
Ceaușescu, 
de președintele Franz Jonas, 
soția sa, Grete Jonas, își iau un
călduros rămas bun. Cei doi șefi 
de stat își strîng prietenește mîi- 
nile.

La ora 16,30 avionul preziden
țial cu care a călătorit șeful sta
tului român în Austria se îndreap
tă spre patrie. Oficialitățile veni
te să salute pe șeful statului ro
mân adresează semne prietenești. 
Este o atmosferă călduroasă, este 
acea atmosferă care a însoțit pe 
tot parcursul vizitei în Austria pe 
șeful statului român și pe cele
lalte oficialități care l-au înso
țit.

Tovarășul Vasile Vi!cu

a împlinit 60 de ani
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român a adresat tovarășului Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al 
prilejul împlinirii vîrstei

Republicii Socialiste România, cu
60 de ani, următoarea scrisoare :de

Dragă tovarășe Vilcti,

Cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de viață, Comitetul 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român îți adresează calde fe
licitări, urări de sănătate și 
fericire !

Intrat din anii tinereții în 
rînd’urile mișcării muncito
rești. te-ai călit ca militant re
voluționar al Partidului Co
munist Român, ai participat 
cu neînfricare la luptele pur
tate de oamenii muncii împo
triva exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești, a fascis
mului și războiului hitlerist, 
pentru eliberarea patriei, în
deplinind cu spirit de abne
gație și devotament sarcinile 
încredințate, de partid. Se bu-

cură de o binemeritată con
siderație activitatea desfășu
rată după 23 August 1944, în 
funcțiile de răspundere ce ți 
s-au încredințat, ca prim-se- 
cretar al organizației regiona
le de partid Dobrogea, pre
ședinte al Ujiiunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, iar în prezent, ca 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. Partidul 
nostru comunist promovează 
neabătut politica sa marxist- 
leninistă de edificare a orîn- 
duirii socialiste, de înălțare 
economică și socială a patriei, 
de înflorire multilaterală a 
națiunii noastre socialiste, de

întărire a* prieteniei și alian
ței cu țările socialiste, a cola
borării cu celelalte state, a u- 
nității mișcării comuniste și 
muncitorești, a forțelor antiim- 
perialiste. în înfăptuirea aces
tei politici aduci o valoroasă 
și apreciată contribuție.

Activitatea îndelungată pe 
care ai desfă.șurat-o în miș
carea revoluționară, slujirea 
cu credință a intereselor cla
sei noastre muncitoare, ale po
porului român, a cauzei so-' 
cialismului și comunismului 
ți-air adus stima și prețuirea 
întregului partid, ale tuturor 
oamenilor muncii.

La aniversarea zilei de naș
tere, îți dorim din toată ini
ma, dragă tovarășe Vîlcu, ani 
mulți, putere de muncă și noi 
succese în activitatea rodnică 
pe care o desfășori.

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceausescu cu tovarășul
-> J J

Franz Muhri și alți conducători ai Partidului Comunist

Joi, 24 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întâlnit la Viena cu to
varășii Franz Muhri, președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
Erwin Scharf, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C., Hans 
Kalt, Franz Karger, Franz Ha- 
ger, membri ai Biroului Politic,

din Austria
și Heinrich Fritz, membru 
C.C. al Partidului Comunist 
Austria.

în cadrul întîlnirii au fost a- 
bordate probleme privind rela
țiile dintre cele două partide, 
precum și probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale.

La convorbire au participat to-

al 
din

varășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.,_Corneliu 
nescu și Cornel _ 
ai C.C. al P.C.R.

întrevederea 
într-o atmosferă 
șească.

Mă-
Burtică, membri

s-a desfășurat 
caldă, tovără-

(Continuare în pag. a Il-a)

vorbind de la tribuna Conferinței generale A.I.E.A.Tovarășul Vicolae Ceaușescu

Porțile 
de Fier

GEOGRAFIE 
ANTICIPATĂ 
A DUNĂRII

PE ȘANTIERUL DE IRIGAȚII CARASU

DIG ARTIFICIAL ÎN CALEA APEI

Colaborarea nesincronizata

Un șantier de o întindere deo
sebită — 1 780 de kilometri pa- 
trați, o lucrare dificilă, un obiec
tiv ce urmează să fie predat a- 
griculturii într-un timp scurt, o 
concentrare de utilaje și de oa
meni, in majoritatea lor califi
cați, acesta este șantierul de iri
gații Carasu intrat în etapa fi
nală a realizării sale. L-am 
străbătut zilele trecute. La capă
tul drumului, deși văzusem și 
ascultasem vorbindu-se despre 
multe împliniri : realizarea
înainte de termen a barajului

stăvilar de la kilometrul 4, de
vansarea lucrărilor de la stația 
de pompare de la kilometrul 18, 
intrarea in probe tehnologice a 
sistemului „Făclia“ în suprafață 
de 7 700 hectare, încheierea 
montării grupurilor de pompare 
și a construcției bazinului de 
absorbție de la stația de pompare 
Basarab-pădure, paradoxal, ima
ginea care ne obsedează nu este 
aceea a muncii, ci a INACTIVI
TĂȚII. Pentru că rar se poate 
înti'lni pe un șantier de con
strucții, îndeosebi acum în pra-

gul zilelor reci și ploioase, un. 
atît de lent ritm de muncă.

îmi urmăresc însemnările din 
bloc-notes. La stația de pom
pare Basarab-pădure, cele două 
conducte, fiecare cu diametru 
impresionant, sint legate în 
tronsoane mari. Consolidarea lor 
în construcție necesită încă un 
mare volum de muncă, dar nici 
măcar un om, un sudor, un

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a V-a)
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Fotografia nouă
americană

de NICULAE BELLU

Există o neliniște in viața spirituală americană, o căutare 
a adevărului în spatele aparenței, o stăruitoare nevoie de 
sinceritate. Și se instituie, din, această nevoie de sinceritate 
a neliniștitelor căutări, un climat de aspră originalitate a 
imaginației. Un climat dominat de întrebări dure, tinzînd să 
șteargă imaginea dulceagă și idilică a falsului mit despre 
paradisiaca fericire americană.

Dar mai bine decît orice altă lămurire suplimentară se 
pronunță asupra acestei teme la zi Expoziția de artă foto
grafică din Statele Unite, deschisă în cursul acestui septem
brie 1970 la Galeria de artă fotografică din București, str. 
Brezoianu, 23—25. De notat că sumarul expoziției a fost 
conceput și realizat de Secția de fotografie a Muzeului de 
artă modernă din New York, una din instituțiile de cea mai 
înaltă ținută artistică ale metropolei americane, iar catalo
gul expoziției este însoțit de un cuvînt de început semnat de 
directorul acestei secțiuni, dl. John Szarkowski, care sur
prinde îndeosebi factura de independență (s-ar putea 
adăuga : manifestă) a artei pe care o prezintă. „Expoziția 
reprezintă așa cum trebuie să fie, după părerea mea, foto
grafia nouă americană, ca o afirmare personală. Acești un
sprezece fotografi, pot fi cu greu definiți printr-un singur 
„adjectiv" care să satisfacă în mod egal totul, în afară de 
cazul dacă se folosește cuvîntul „independent".

Independența acestor artiști, care reprezintă „fotografia 
nouă americană" urmează să o descoperi cu încetul și pe 
parcurs. Expoziția e mică, poți reveni de cîteva ori la fo
tografiile mai enigmatice, mai greu de descifrat la prima 
vedere tocmai datorită aparentei lor simplități, lată, poate, 
cea mai simplă fotografie, simplă pînă la banalitate. O fo
tografie de familie : „într-un bloc din Harlemul spaniol", 
încăperea care se vede e sufrageria și bucătăria împreună, 
în mijloc, masa. în spate un răcitor de mărime mijlocie, 
care face parte din mobila de bucătărie a oricărui apar
tament. Alături un dulăpior și tot aici ușa de intrare. Se 
vede ușa cu două încuietori (o a treia, instalată mai jos, nu se 
vede, sau lipsește în acest caz) și cu nelipsita bară de fier

I .
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN AUSTRIA
Vizita la Agenția Internațională 

pentru Energia Atomică
Cea de-a cincea zi a vizitei 

în Austria a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a soției 
sale, Elena Ceaușescu, și a 
persoanelor oficiale care-1 în
soțesc pe șeful statului român 
a început cu vizitarea Agen
ției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică din capitala 
Austriei.

Viena este sediul a două or
ganizații specializate ale 
O.N.U. : Agenția Internațio
nală pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) și Organizați^ Na
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială (ONUDI).

Congresszentrum, o monu
mentală aripă a palatului 
Hofburg, găzduiește în aceste 
zile sesiunea anuală a Con
ferinței generale a AIEA. 
Frontispiciul palatului este 
împodobit cu steagurile, țări
lor participante. Astăzi, în 
mod deosebit, intrarea la 
Congresszentrum este flancată 
de drapelul României, care 
flutură alături de drapelul 
Națiunilor Unite și de cel al 
Austriei în cinstea președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. oaspete de 
onoare al conferinței.

AIEA are ca obiectiv esen
țial stimularea cooperării în
tre state în diferite domenii 
ale folosirii energiei nucleare 
în scopuri pașnice, inițiind 
pe baza unui program diver
sificat, acțiuni de colaborare 
între țările membre ale orga
nizației cu respectarea prin
cipiilor egalității și avanta
jului reciproc. AIEA încu
rajează formarea de cadre 
specializate, acordarea de 
asistență tehnică, prilejuiește 
schimburi utile de experiență 
și, prin centrul internațional 
de documentare, facilitează 
tuturor membrilor săi cunoaș
terea a ceea ce se realizează 
în domeniul vast al cercetării 
și aplicării energiei nucleare 
în scopuri pașnice.

în aceste eforturi, AIEA se 
bucură de sprijinul larg al 
Republicii Socialiste România, 
tara noastră acordînd o deo
sebită atenție marilor progrese 
ce le înregistrează în epoca 
contemporană știința și teh
nica.

Vineri, ora 10,00... coloana 
de mașini pătrunde în incinta 
Hofburgului și se oprește la 
monumentalul portal de la 
Congresszentrum, devenit în 
ultimii ani sediul a sute de 
reuniuni internaționale știin
țifice. Președintele Consiliului 
de Stat și soția sa sînt întîm- 
pinați la ‘sosire de dr. V. Sa- 
rabhai., președintele actualei 
sesiuni a Conferinței generale 
AIEA, președintele Comisiei 

Cuvîntarea 
Nicolae

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,

îmi este deosebit de plăcut să 
folosesc prilejul oferit de vizita 
oficială care' o fac în Austria, 
pentru a saluta pe participanții 
la Conferința Generală a Agen
ției Internaționale pentru Ener
gia Atomică.

Conferința dumneavoastră, ca
re reunește iluștri reprezentanți 
ai științei din peste 85 de țări, 
membre ale .Agenției, se înscrie 
ca un eveniment de seamă în 
viața internațională, polarizînd 
larg interesul și atenția opiniei 
publice mondiale. Importanța ei 
este determinată de faptul că 
dezbate problemele unui com
partiment esențial al științei con
temporane, cu profunde impli
cații pentru progresul societății 
omenești, pentru pacea și secu
ritatea popoarelor.

Fizica nucleară, descifrarea 
tainelor atomului a deschis ome
nirii calea unor mari realizări în 
dezvoltarea forțelor de producție, 
în amplificarea și perfecționarea 
creației materiale și spirituale, 
în ridicarea nivelului de civiliza
ție și bunăstare. în același timp, 
este cunoscut că fizica nucleară 
este aceea care a contribuit la 
realizarea celor mai -teribile mij
loace de distrugere — bomba a- 
tomică și cu hidrogen.

Misiunea fundamentală pe care 
statele membre au încredințat-o 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică este tocmai aceea 
— stipulată expres în însuși sta
tutul Agenției — de a încurajași 
facilita în lumea întreagă utiliza
rea în scopuri pașnice a energiei 
atomice.

Știința nu se poate^ dezvolta, 
nu poate înflori decît în condiții 
de pace, intr-un climat de încre
dere și colaborare între popoare. 
Oamenii de știință sînt, prin în
săși natura activității lor, profund 
interesați ca atomul să servească 
păcii, vieții, să vegheze ca roade
le creației lor să fie folosite pen
tru progresul și bunăstarea po
poarelor.

Este evident că dacă mijloa
cele materiale și uriașele fonduri 
absorbite în prezent de produ
cerea armelor atomice și de cer
cetările pentru perfecționarea lor 
ar fi îndreptate spre realizarea, 

de energie atomică din India, 
și de dr. S. Eklund, directorul 
general al AIEA, împreună cu 
soția. Președintele Ceaușescu 
și persoanele oficiale care-1 
însoțesc sînt conduși pe scara 
de marmură în biroul preșe
dintelui conferinței generale, 
unde dr. S. Eklund prezintă 
pe colaboratorii săi din con
ducerea organizației și pe 
funcționarii internaționali ro
mâni care lucrează aici.

Arătînd că participanții la 
sesiunea anuală a .Conferinței 
generale a AIEA se simt ono
rați de faptul că au ocazia să 
se întîlnească cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, directorul 
general al organizației a rele
vat contribuția eficientă a 
României la realizarea obiec
tivelor Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică. Ro
mânia, a spus S. Eklund, a de
venit în 1957 cel de-al 5-lea 
membru al organizației noas
tre, care numără azi 103 mem
bri. Directorul general al 
AIEA a evocat faptul că a 
avut cinstea să-1 întîlnească 
pe președintele Ceaușescu și 
la București, constatînd ne
mijlocit atenția deosebită pe 
care șeful statului român o 
acordă problemelor utilizării 
resurselor prodigioase ale 
științei și tehnicii contempo
rane. România a contribuit la 
îndeplinirea scopurilor majore 
ale Agenției, punîndu-i la dis
poziție experți reputați și o- 
ferind unor cercetători din 
alte țări posibilitatea să se 
specializeze în laboratoarele 
sale. Pe baza înțelegerilor cu 
forurile științifice românești, 
care se ocupă de problemele 
folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, a continuat 
dr. S. Eklund, Agenția va tri
mite la rîndul ei la București 
experți, în special în domeniul 
aplicării în oncologie și chi
rurgie a cercetărilor nucleare.

Relevind contribuția presti
gioasă a experților români la 
activitatea organizației, el a 
menționat că România a fă
cut de două ori parte din 
Consiliul de conducere al 
AIEA.

P r e ș e d in t e 1 e Nicolae 
Ceaușescu și soția să au sem- 
nat în cartea de onoare a A- 
genției Internaționale, după 
care oaspeții au fost invitați 
în marea sală a Conferinței 
generale. Participanții la se
siunea anuală fac o primire 
cordială șefului statului ro
mân, aplaudînd îndelung, în 
picioare.

De la tribuna conferinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o cuvîntare urmărită 
cu un deosebit interes de în
treaga asistență.

tovarășului
Ceaușescu

cu ajutorul energiei nucleare, a 
unor obiective pașnice, s-ar putea 
asigura un considerabil pas îna
inte Jn ameliorarea condițiilor de 
viață ale umanității.

A împiedica transformarea a- 
cestei uriașe cuceriri a geniului 
uman în instrumentul unui de
zastru al planetei noastre, a-i 
conferi în mod exclusiv menirea 
de generator al progresului și 
prosperității — acesta este un 
măreț, ideal al epocii noastre, că
ruia toți oamenii de bine îi în
chină eforturile și energia lor.

Acționînd în acest spirit, sa- 
vanții ,și cercetătorii atomiști pot 
găsi limbajul comun care să le 
permită ca — indiferent de con
vingerile lor filozofice și politice, 
de apartenența la un sistem so
cial-politic sau altul — să-și adu
că, împreună, contribuția la pro
movarea țelurilor nobile pe care 
agenția și le-a propus și, care răs
pund dezideratelor întregii ome
niri iubitoare de pace.

România s-a pronunțat și se 
pronunță în mod consecvent în 
favoarea unor măsuri ferme de 
dezarmare generală, și îndeosebi 
de dezarmare nucleară, conside- 
rînd că singura modalitate de a 
elibera omenirea de coșmarul 
războiului nuclear este oprirea 
producției acestor arme, distruge
rea stocurilor existente, interzice
rea definitivă a folosirii energiei 
atomice țn scopuri militare.

Ca urmare a intrării în vigoare 
a Tratatului de neproliferare, 
Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică îi revine misiu
nea de a organiza controlul asu
pra realizării prevederilor lui, 
în așa fel îneît să se împiedice 
proliferarea armelor nucleare și, 
în același tinip, să se asigure tu
turor statelor accesul liber la fo
losirea energiei nucleare în sco
puri pașnice.

Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică poate contribui 
prin activitatea ei ca marile a- 
vantaje pe care le oferă aplica
rea fizicii nucleare să intre cit 
mai larg în circuitul mondial de 
valori, să contribuie la înlătu
rarea subdezvoltării, la ridicarea 
nivelului de civilizație al tuturor 
popoarelor. O importanță deose
bită are în acest sens activitatea 
Agenției pentru dezvoltarea coo-

S-o încheiat ieri vizita în 
Austria a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a so
ției sale, Elena Ceaușescu.

Vizita în Austria a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României' urmează, după 
cum se știe, vizitei oficiale de 
anul trecut în țara noastră a 
președintelui Austriei, Franz 
Jonas. Aceasta a prilejuit re
luarea dialogului dintre cei 
doi președinți, schimburi de 
opinii și. tratative pentru dez
voltarea colaborării economi
ce, tehnico-științifice și poli
tice româno-austriece, fapt 
profitabil pentru amîndouă 
părțile, întrucît, așa cum a 
subliniat în numeroase îm
prejurări tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cooperarea și mai 
strînsă dintre București și 
Viena va exercita o influen
ță pozitivă în dezvoltarea în
țelegerii, mai bunei cunoa
șteri reciproce, în apropierea 
multilaterală a popoarelor ro
mân și austriac.

Vreme de cinci zile, la Vie
na, la Kaprun, la Salzburg, 
la Linz, șeful statului nostru 
a avut contacte și convorbiri 
fructuoase cu oameni politici 
de seamă ai țării prietene, 
Austria, cu ' personalități ale

perării pe planul cercetării și fo
losirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice, pentru intensificarea 
schimbului de informații și de 
experiență, pentru sprijinirea e- 
forturilor țărilor membre care 
luptă pentru recuperarea rămîne- 
rii în urmă în acest domeniu. Pe 
această Cale, Agenția Internațio
nală pentru Energia Atomică 
poate contribui din plin la 
destinderea internațională, la jn- 
țelegerea între popoare, la cauza 
păcii în lume.

Românih, conștientă de impor
tanța hotărîtoare pe . care fizica 
atomică o are în viața societății 
contemporane, face eforturi con
siderabile pentru dezvoltarea cer
cetării nucleare și utilizarea ener
giei atomice în diferite domenii 
ale producției și vieții sociale.— 
dintre care aș menționa în spe
cial construcția unor centrale a- 
tomoelectrice — pentru folosirea 
ațcestei uriașe forțe în vasta ope
ră pe care o înfăptuiește — de 
făurire a unei orînduiri noi. De 
aceea, țara noastră este profund 
interesată să dezvolte colabora
rea și cooperarea cu toate statele, 
să-și intensifice participarea la 
acțiunile și schimburile ce se des

Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu •
cu membrii coloniei române din Viena

Plecînd de la Congresszentrum, 
președintele Nicolae Ceaușeșcu, 
soția sa, Elena Ceaușescu, și per
soanele oficiale care-1 însoțesc 
s-au îndreptat cu mașinile spre 
Lovell Strasse, unde, în fostul 
palat „Dietrichsțein“ — între 
Hofburg și Burgtheater ■— se află 
sediul oficial al coloniei române 
din Austria. Colonia cetățenilor 
austrieci originari din România 
este succesoarea unor mai vechi 
societăți ca „România jună“ fon
dată în 1871 sau „Clubul' ro
mânilor din Viena“ fondat în 
1898. Printre fondatorii acestor 
comunități, se întîlnesc numele 
unor personalități renrarcabile 
din istoria și cultura noastră. în 
prezent, colonia română din 
Viena numără peste 600 de mem
bri. La intrarea clădirii din 
Lovell Strasse fluturau nume
roase stegulețe românești și aus
triece. Un grup de tinere fete, 
îmbrăcate în costume naționale 
românești, întîmpină pe președin
tele Ceaușescu, pe soția sa și pe 
ceilalți oaspeți români după obi
ceiul tradițional al meleagurilor 
natale, cu pîine și sare. Răsună 
aplauze puternice, urări, iar un 
grup coral intonează un cîntec 

vieții culturale ale țării gazdă, 
și ale unor organizații științi
fice internaționale cu sediul 
la. Viena, a cunoscut realizări 
ale economiei și tehnicii 
austriece. Președintele 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți 
români au venit în contact 
nemijlocit cu colective de 
muncă, cu poporul austriac, 
popor harnic și creator, sincer 
atașat ițieii de colaborare 
multilaterală, de conlucrare 
fructuoasă, în toate planurile 
de activitate, cu poporul ro
mân.

Oriunde au mers, în orice 
împrejurare s-au aflat, înalții 
soli ai României socialiste au 
fost întîmpinați cu căldură, 
cu sufletul deschis. Erau în
corporate în aceste mani
festări sentimentele de prie
tenie nutrite față de țara noa
stră, prestigiul de care se bu
cură în Austria, ca și în alte 
țări din Europa și din lumea 
întreagă, România cu progre
sele ei remarcabile în con
strucția economică, în dezvol
tarea culturii și științei, în 
ridicarea necontenită a nive
lului de viață material și spi
ritual al poporului. Era în a- 
ceste manifestări prețuirea de 
care se bucură în lume politi
ca externă a țării noastre, po- 

fășoară în cadrul Agenției Inter
naționale pentru Energia Ato
mică.

în calitate de membră fonda
toare a Agenției, pe deplin con
știentă de importanța atribuțiilor 
și misiunii ce revin acestei orga
nizații în orientarea cercetărilor 
atomice spre scopuri pașnice și 
în generalizarea în lume a rezul
tatelor acestei ramuri primordiale 
a științei contemporane, România 
va. acorda și în viitor întregul său 
sprijin activității desfășurate de 
Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică.

Doresc, din toată inima ca lu
crările conferinței dumneavoastră 
să deschidă noi perspective de 
colaborare și cooperare fructuoa
să pe planul cercetării și aplicării 
pașnice a energiei nucleare în 
folosul tuturor statelor pe care le 
reprez'^ntați, al progresului și 
securității internaționale.

Vă mulțumesc, domnule preșe
dinte, pentru posibilitatea ce 
mi-a fost oferită de a mă adresa 
celei de-a XlV-a sesiuni a Con
ferinței generale a A.I.E.A.

Vă mulțumesc dumneavoastră, 
tuturor, pentru atenție.

★
Participanfii la sesiune au 

de burr venit. în prima sală în 
care sînt invitați oaspeții se află 
numeroase cărți românești, la loc 
de cinste fiind așezate volumele 
cu articole și cuvîntări ale preșe
dintelui Ceaușescu. Pe pereți sînt 
expuse reproduceri ale unor do
cumente evocatoare : fotografii 
ale caselor, unde au locuit la 
Viena Eminescu și Enescu, scri
sori semnate de Titu Maiorescu 
și Lucian Blaga adresate societă
ților care au precedat actuala 
colonie română din Austria. 
Membrii coloniei îi înconjoară 
cu căldură și stimă pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și pe cei
lalți oaspeți. „Bucuria noastră 
— spune pr. prof. dr. Gheorghe 
Moisescu — nu cunoaște margini, 
iar limba noastră nu poate tîl- 
cui fericirea de care sîntem în- 
văluiți azi, cînd cel mai înalt sol 
și conducător al poporului ro
mân se află în mijlocul nostru, 
ca să audă că bătăile inimii noas
tre sînt la fel cu ale poporului 
din care purcedem, că gîndurile 
și simțămintele ce ne însuflețesc 
sînt aceleași cu ale tulpinii stră
bune din care am odrăslit și 
noi“. „Inima noastră — a spus 
Virgil Similache, președintele co

litică consecventă de pace fi 
înțelegere între popoare pe 
baza principiilor respectări’ 
suveranității și independenței 
de stat, a neamestecului în 
treburile interne, a cooperării 
multilaterale reciproc avanta
joase.

Economiile naționale ale 
României și Austriei dispun 
de largi posibilități de schim
buri de produse, de coopera
re. Este semnificativă în a- 
cest sens evoluția mereu as
cendentă, dezvoltarea puterni
că a relațiilor economice ro
mâno-austriece.

La apropierea celor două 
popoare, la mai buna lor cu
noaștere reciprocă aduc o 
contribuție de seamă lărgirea 
schimbului de vizite între oa
menii de stat, între persona
lități ale vieții științifice și 
culturale, extinderea turis
mului.

Modul în care se dezvoltă 
relațiile româno-austriece — 
s-a afirmat în repetate îm
prejurări în decursul vizitei 
— poate constitui un exemplu 
de colaborare rodnică între 
state cu orînduiri sociale di
ferite, o contribuție de preț la 
armonizarea relațiilor între 
popoare, la cauza păcii și pro
gresului.

aplaudat eu căldură, subli
niind acordul lor eu Ideile 
clare și aprecierile cuprinse în 
cuvîntarea șefului statului 
nostru.

în încheiere, dr. Vikram 
Sarabhai, președintele con
ferinței, a mulțumit președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae. Ceaușescu, 
pentru vizita sa la AIEA « și 
pentru cuvîntarea rostită în 
fața sesiunii anuale a conferin
ței acestei organizații; „Știm, a 
spus dr. Vikram Sarabhai, că 
poporul român duce o muncă 
neobosită, sub conducerea 
dumneavoastră, pentru pros
peritatea României, pentru 
progres și pace. O dovadă 
minunată în acest sens a fost 
eroismul cu care poporul ro
mân a înfruntat calamitățile 
naturale din acest an. Am ur
mărit cu toții, a arătat în în
cheiere președintele Conferin
ței generale, eforturile po
porului român de a înlătura 
urmările inundațiilor din pri
măvară și îi dorim succes de
plin în munca nobilă închinată 
progresului țării sale, con
strucției pașnice“.

loniei — dorea cu înfocare de 
a vă putea întîmpină aici pe 
Excelența Voastră, cel mai iubit 
fiu și conducător al poporului 
din care ne tragem și noi. Aces
te clipe rare sînt menite să întă
rească legăturile de prietenie din
tre poporul român și poporul au
striac“. Președintele Consiliului 
de Stat este informat că la Viena 
colonia română posedă o biblio
tecă cu peste 1 000 de volume din 
literatura română, că ea organi
zează expoziții, gale de filme ro
mânești, concerte de muzică ro
mânească, precum și cursuri de 
limba română.

în această atmosferă, plină de 
căldură, președintele Nicolae 
Ceaușescu, luînd cuvîntul, a spus: 
„Pentru mine, soția mea și pen
tru ceilalți colaboratori este o 
deosebită plăcere că, în cadrul 
vizitei oficiale pe care o facem 
în Austria, ni s-a oferit posibili
tatea de a ne întîlni cu membrii 
coloniei române.

Doresc să vă mulțumesc pen
tru cuvintele calde rostite la a- 
dresa noastră, a poporului român, 
a patriei unde v-ați născut și ați 
trăit.

îptr-adevăr, a arătat președin-

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri dimineața a avut loc a 

doua rundă a convorbirilor ofi
ciale dintre președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușesctr, și 
președintele federal al Austriei, 
Franz Jonas.

A continuat schimbul de pă
reri asupra unor probleme ale si
tuației internaționale,, sublipiin- 
du-se dorința celor două țări de 
a conlucra și .în viitor, pentru sta
tornicirea pe continentul euro

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

Apreciind că un larg cimp de dezvoltare a 
relațiilor dintre România și Austria îl oferă 
cooperarea economică, cele două părți și-au 
exprimat dorința de a dezvolta cooperarea în 
domeniul industrial și tehnic, pe baza acor
dului de cooperare din 20 februarie 1968. în 
vederea realizării acestui obiectiv, părțile au 
convenit asupra constituirii comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare economică, in
dustrială și tehnică.

Cele două părți și-au exprimat satisfacția 
față de evoluția favorabilă a schimburilor 
cultural-științifice dintre România și Austria. 
Ele au convenit să promoveze intensificarea 
schimburilor și cooperarea în domeniul învă- 
țămintului, științei și culturii.

în timpul vizitei, ministrul afacerilor ex
terne român, Corneliu Mănescu, și ministrul 
federal pentru afacerile externe, dr. Rudolf 
Kirchschläger, au semnat convenția consula
ră dintre România și Austria. S-a convenit să 
se continue negocierile în vederea perfectării 
actului adițional privind extinderea conven
ției de asistență juridică asupra actelor extra
judiciare și actelor de asigurare socială.

Principalul obiect al. schimburilor de păreri 
asupra situației internaționale l-au constituit 
problemele legate de securitatea europeană. 
S-a constatat cu satisfacție că evoluția actua
lă oferă perspective încurajatoare în direcția 
unei veritabile destinderi pe continent. După 
părerea celor două părți, în prezent există 
premise mai bune pentru realizarea unei con
ferințe de securitate și colaborare europeană. 
Ele au apreciat acțiunile întreprinse în aceas
tă direcție de diferite țări și în acest context 
au făcut un schimb de vederj asupra'efortu
rilor proprii, inclusiv asupra memorandumu
lui guvernului federal austriac. Cele două 
părți vor căuta în continuare să contribuie, 
împreună cu toate statele interesate, la pre, 
gătirea unei asemenea conferințe intr-un spi
rit constructiv și realist.

Părțile și-au exprimat convingerea că re
nunțarea la folosirea forței și la amenințarea 
cu forța în relațiile internaționale, respecta
rea principiilor suveranității și independen
ței naționale, egalității in drepturi, neameste
cului în treburile interne și avantajului reci
proc, reprezintă premisa esențială pentru fău
rirea unei atmosfere de încredere între po
poare.

Ele au relevat răspunderea care revine 
tuturor statelor în menținerea păcii mondiale

și în soluționarea problemelor internaționale, 
subliniind în acest sens rolul mereu crescînd 
al statelor mici și mijlocii în viața interna
țională. Părțile sînt de părere că realizarea 
de progrese concrete în direcția dezarmării, 
inclusiv pe plan regional, ar influența în mod 
favorabil pacea, securitatea și colaborarea in
ternațională. în această direcție, ele au su
bliniat importanța pe care o acordă dezar
mării nucleare.

Relevînd situația încordată din Indochina, 
părțile s-au pronunțat pentru reglementarea 
politică a conflictului pe baza acordurilor de 
la Geneva, garantîndu-se dreptul inalienabil 
al popoarelor din această regiune de a de
cide singure asupra viitorului lor, fără inge
rințe din afară.

Cele două părți și-au exprimat profunda 
lor îngrijorare în legătură cu înrăutățirea 
continuă a situației din Orientul Apropiat, 
care poate avea grave consecințe asupra pă
cii mondiale. Ele s-au pronunțat pentru înce
tarea imediată a luptelor și au subliniat ne
cesitatea de a găsi o soluție pentru lichida
rea conflictului, pe baza rezoluției ConsiU- 
lui de securitate al O.N.U. din noiembrie 19).?« 
care să conducă Ia realizarea unei păci trai
nice și veritabile prin respectarea interese
lor legitime ale tuturor popoarelor din aceas
tă zonă.

Părțile au subliniat necesitatea creșterii ro
lului O.N.U. în întărirea păcii, securității și 
legalității internaționale, în dezvbltarea coo
perării multilaterale între state. în același 
timp, ele au subliniat necesitatea strictei res
pectări a principiilor Cartei, aMfel incit Or
ganizația Națiunilor Unite să poată răspunde 
vocației sale universale.

Ele au dat o înaltă apreciere colaborării 
rodnice între România și Austria în cadrul 
O.N.U. și al altor organisme internaționale, 
cum ar fi Comisia Economică Europeană, 
A.I.E.A., O.N.U.D.I., Comisia Dunării, rele
vînd utilitatea continuării și în viitor a aces
tei colaborări.

Cele două părți au. constatat cu satisfacție 
că vizita președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a contribuit la adîncirea 
în continuare a relațiilor dintre cele două 
țări, la consolidarea păcii și colaborării în 
Europa. Apreciind utilitatea pe care au avut-o 
întîlnirile și contactele personale pentru o 
mai bună înțelegere între cele două state, 
părțile au hotărît să continue schimburile de 
vizite la toate nivelele.

tele Consiliului de Stat, România 
de astăzi se înfățișează lumii ca 
o țară cu realizări deosebite în 
dezvoltarea sa economico-socială, 
în înflorirea științei, culturii, în 
făurirea bunăstării poporului“. 
Tovarășul Ceaușescu a subliniat 
că niciodată poporul român nu a 
avut o asemenea viață fericită, 
demnă și independentă cum are 
astăzi — și aceasta se datorește 
faptului că astăzi poporul însuși 
este stăpînul destinelor sale pe 
care și le făurește așa cum do
rește.

„Am ascultat cu deosebit inte
res și cu plăcere — a continuat 
președintele Ceaușescu — cele 
spuse despre activitatea ce se 
desfășoară aici, pentru ca cei care 
s-au născut în România și trăiesc 
astăzi în' Austria să mențină con
tacte cu cultura poporului ro
mân. Este, desigur, deosebit de 
folositor și de plăcut să vezi și

Dejun oferit de președintele Austriei
în încheierea vizitei oficiale 

făcute în Austria, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au . luat parte’ vineri 
la un dejun oferit de președintele 
federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas, și soția sa, Grete 
Jonas, la hotelul „Kahlenberg“, 
situat în pitoreasca zonă a pă
durii vieneze.

Au participat cancelarul fe
deral Bruno Kreisky, Rudolf 
Kirchschläger, ministrul de ex
terne, alți membri ai guvernu
lui, persoane oficiale austriece.

De asemenea, au participat, 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, persoane ofi
ciale române.

în timpul dejunului, președin
tele federal al Republicii Austria 
și președintele Consiliului de Stat 
al. Republicii Socialiste România 
au rostit toasturi.

în cuvîntul său. președintele 
federal, Franz Jonas, a spus, 
printre altele :

TELEGRAMĂ DE LA 

De la bordul avionului, tovarășul NICOLAE CEAțJȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a trimis lui FRANZ JONAS, Președintele Republicii 
Austria, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Austria vă adresez încă o 
dată, calde mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalita
tea desăvîrșită de care ne-am bucurat în timpul vizitei în 
țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe 
care le-am avut vor întări și mai mult relațiile prietenești 
dintre popoarele noastre, vor lărgi și dezvolta în continuare 
colaborarea româno-austriacă, în interesul ambelor țări, al 
cauzei destinderii și păcii în Europa și în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și po
porului austriac prieten multă sănătate și fericire, prospe

ritate și pace.

pean a unui climat de securitate, 
înțelegere și cplaborare pașnică.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția pentru evoluția 
favorabilă a relațiilor româno- 
austriece, apreciind că vizitele 
reciproce dintre conducerile de 
stat ale României și Austriei au 
contribuit- la dezvoltarea legă
turilor care unesc cele două 
țări. în cadrul convorbirilor au 
fost relevate ■ perspectivele ex

aici, ca de altfel în multe librării 
din Austria, cărți românești, să 
știi că există o preocupare per
manentă de a se crea condiții 
prielnice pentru ca toți cei care 
doresc să cunoască cultura româ
nească să o poată face. Noi a- 
preciem că tot ceea ce faceți 
dumneavoastră aici — a arătat 
președintele Ceaușescu — consti
tuie o contribuție la mai buna 
cunoaștere a poporului român în 
Austria, cît și la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre Aus
tria și România. Acționînd astfel 
vă faceți datoria atît față de pa
tria în care v-ați născut, cît și Me 
patria în care trăiți și vă desfă- 
ș urați astăzi activitatea“.

în încheiere, șeful statului nos
tru a spus : Acum, cînd peste cî- 
teva ore vom încheia vizita în 
Austria, pot să vă spun că între
vederile și discuțiile pe care le-am 
avut au fost deosebit de rodni

„Aș vrea să vă declar, dum
neavoastră domnule președinte, și 
însoțitorilor dumneavoastră că la 
încheierea acestei zile' festive a 
vizitei dumneavoastră în Viena 
ne exprimăm speranța că dis
cuțiile, purtate aici și posibili
tățile pe care le-ați avut de â vă 
informa în celelalte regiuni ale 
Austriei, vor contribui la dezvol
tarea și întărirea colaborării 
dintre popoarele și țările noas
tre pe baza înțelegerii reciproce. 
Cu aceste gînduri, domnule pre
ședinte, încheiem partea oficia
lă a vizitei dumneavoastră; Ne. 
bucurăm că după această vizită 
vor urma noi rezultate pozițive 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Austria.

Președintele Jonas a toastat 
apoi pentru bunele relații re
ciproce dintre cele două țări, în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, în să
nătatea celor prezenți la dejun. 
Răspunzînd, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a spus : ,

BORDUL AVIONULUI 

tinderii colaborării și cooperării 
multilaterale, fructuoasei dintre 
România și Austria, în acest sens 
fiind date indicații organelor de 
resort.

Convorbirile s-au desfășu»at în- 
tr-o atmosferă cordială, de de
plină înțelegere. în încheiere, a 
fost adoptat un comunicat co
mun cu privire la vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România în 
Austria.

ce, de utile, ele vor contribui la 
dezvoltarea și mai puternică a re
lațiilor dintre popoarele noastre. 
Doresc ca activitatea coloniei, a 
parohiei să fie permanent îndrep
tată în această direcție. Acțio
nînd astfel veți putea spune că 
desfășurați o activitate rodnică, 
că sînteți cu adevărat soli ai po
porului român, ai prieteniei cu 
poporul austriac.

Președintele Nicolae Ceaușesc- 
și soția sa au fost invitați ap», 
să semneze un act festiv care 
consemnează această întîlnire, 
precum și în cartea de onoare a 
coloniei. Președintelui Ceaușescu 
și soției sale le-au fost oferite în 
dar albume cu imagini din istori
cul activității coloniei române. 
La despărțire, membrii coloniei 
au făcut din nou șefului statului 
nostru și celorlalți ospeți români 
o emoționantă manifestare a 
bucuriei prilejuite de această în
tîlnire.

„Cele cinci zile pe c'are le-am 
petrecut în Austria, la invitația 
domnului președinte federal, au 
fost deosebit de plăcute și de 
utile. Sînt întrutotul de acord cu 
domnul președinte că, în urma 
vizitei pe care domnia sa a fă
cut-o anul trecut în România, și 
a vizitei pe care eu și colabo
ratorii mei au făcut-o zilele aces
tea în Austria, relațiile dintre ță
rile noastre vor cunoaște o dez
voltare și mai puternică.

Zilele trecute cînd am vizitat 
Muzeul de istoria artelor din 
Viena, mi- s-a arătat o hartă ve
che și mi s-a spus că întotdeauna 
Austria, în dezvoltarea sa, a acor
dat o mare atenție țărilor dună
rene și din Balcani. Consider că 
și acum o colaborare bună a 
Austriei cu celelalte țări dună
rene și din Balcani va asigura 
largi perspective de dezvoltare a 
tuturor țărilor, și va constitui o 

•contribuție de seamă la victoria 
păcii în lume.

De asemenea, consider că dis
cuțiile noastre, acordurile reali
zate reprezintă un aport, atît la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
cît și la cauza păcii în această 
zonă și în întreaga Europă.

Ducem cu noi cele mai plă
cute și frumoase amintiri despre 
vizita în Austria, despre convor
birile și întîlnirile, cu conducăto
rii austrieci, cu populația austria
că“.

în încheiere, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a toastat pentru prie
tenia dintre popoarele român și 
austriac, pentru realizarea a tot 
ceea ce s-*a convenit în aceste 
zile, în sănătatea președintelui 

' federal și a doamnei Jonas, în 
sănătatea tuturor celor prezenți.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.
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eografia este o convenție și 
fiecare hartă include, în cu
lorile care o împlinesc și în 
liniile capricioase care-i pul
verizează simetriile, posibi
litatea insidioasă a unei ne

gații. La Bicaz și pe Argeș, de pildă, mă
rile s-au lățit în însăși inima munților și 
tenta albastră a bălților Dunării și-a pier
dut iremediabil semnificația, de vreme ce 
astăzi, pe locurile în care lăncile stufului 
se legănau în vînt și algele mocneau în 
profunzimea somnolentă a apelor, spre dis
perarea cartografiilor vechi, se ară, se sea
mănă și se culege. Pe Motru într-un spa
țiu în care demografii își declinau compe
tența în favoarea aproximațiilor etnogra
fiei, s-a înălțat, în numai cîțiva ani, un 
veritabil oraș și linia albastră a numeroase 
rîuri se însoțește în hărțile noi cu șosele și 
cu drumuri de fier. Geografia, într-adevăr, 
este o convenție și acum, pe harta desfă
șurată a patriei, o altă convenție își dove
dește limitele, determinîndu-ne să medităm 
o dată în plus asupra semnificației profunde 
a puterilor omului de a-și rectifica ambian
ța naturală. Pentru că, pe Dunăre, în pra
gul Porților de Fier, edificarea hidrocen
tralei cu același nume semnifică mai mult 
detòt un val grandios de energie infuzată 
în arterele metalice ale sistemului energe
tic național. Dincolo de barajul de la Gu
ra Văii se naște o nouă mare, țărmurile 
ei cele mai îndepărtate situîndu-se dincolo 
de Moldova Veche, dincolo de Baziaș, toc
mai pe plaiurile Iugoslaviei prietene și 
faptul acesta, evident, presupune o restruc
turare fundamentală a peisajului. Și dacă 
în vechea Orșova, într-un birou improvi
zat, dincolo de ferestrele care vibrau re
pezit la trecerea necontenită a unor bas
culante gigantice, limitele amintite ale ri
nei convenții geografice mi s-au înfățișat 
în forme abstracte, prin planuri și cifre, pe 
întreaga vale a Dunării, de la Gura Văii 
la Orșova Nouă, și dincolo, în clisura ace
luiași fluviu, pînă la Moldova Veche, re- 
convertirea peisajului în ipostaze noi pur 
și simplu ne copleșește retina. Astfel că, 
astăzi, după o călătorie de peste două sute 
de kilometri, reporter și fotoreporter, pro
punem o reevaluare a reperelor vechilor 
ghiduri turistice și depunem mărturie în 
favoarea faptului că metamorfoza actuală 
a zonei Porților de Fier reprezintă în ceea 
ce ne privește, temeiul inavuabil al unei 
arheologii anticipate. Deoarece o investi
gație a țărmurilor de astăzi ale Dunării, 
inevitabil, anticipează o sarcină viitoare a 
arheologiei. Deoarece, declicul aparatelor 
de fotografiat, declanșînd obturatoarele, a- 
semenea unui metronom simbolic, își con
sumă cadența într-un aer în care mîine se 
vor încrucișa peștii, lanțurile de ancoră, 
carenele unor nave mai mari. Timp de cinci 
zile, călătorind între Gura Văii și Moldova 
Veche, ne-am scufundat sub coca remor
cherelor și șlepurilor viitorului.

CIVILIZAȚIA
PORȚILOR
DE FIER

o 
6 ani, 

Văii, 
legen- 
Negru 

nouă 
țară, au așezat în albia adîncă a Dunării 
piatra de temelie a unei geografii și a u- 
nei istorii noi. Iar acum, în umbra colo
sului din beton armat și metal, la a cărui 
desăvîrșire sîntem martori, pe a cărui sta
tură robustă se va sprijini umărul cel mai 
puternic al viitorului lac de acumulare din 
zona Cazonelor, cîteva dintre datele fami
liare reporterilor ni se impun. Descălecatu
lui de la 7 septembrie 1964, data inaugu
rării oficiale a marelui șantier, i-a urmat, 
între 21 iunie și 7 iulie 1965 implantarea 
într-un sol acoperit de ape a celor 144 de 
palplanșe care au smuls fluviului primii 
metri pătrați de uscat. Apoi, în iunie 1966, 
asistăm la încheierea lucrărilor la batardoul 
celular și la digurile de racord, împinse 
pînă departe, spre talvegul sinuos al Du
nării. La 3 august 1969 se dă în funcțiune 
ecluza de pe malul românesc al fluviului 
și remorcherul „Dacia", sub comanda lui 
Iustin Pițurnea, trece din avanportul aval 
în amonte, sub ploaia de urale a construc
torilor adunați pe estacada înaltă a unor 
porți de 1 000 de tone. în sfîrșit, la 12 au
gust 1969 se execută închiderea Dunării, 
desecarea și întîiele excavații la temelia 
corpului central al barajului, iar la 21 iu
lie 1970 încep probele cu apă la întîiul hi- 
droagregat românesc a cărui funcționare 
se dovedește a fi ireproșabilă. Și recent, în 
preajma împlinirii a 26 de ani de la Elibe
rare și a 6 ani de la declanșarea lucrărilor 
la hidrocentrală, pe 14 august a.c., la orele 
8 și 8 minute, sistemul energetic național 
primește întîii kilovați desprinși din puterea 
drămuită a Dunării. Datele edificării unui 
baraj, în cazul acesta, devin reperele pri
me ale istoriei noi a unui întreg ținut.

Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere... 
Zicala închide în vocabulele ei nostalgice 
mai mult decît o simplă constatare și aco
lo unde fierberea fluviului contrazice pro
verbul, acolo unde saltul în aval dl Dunării 
gîtuite îi preface valurile într-o pulbere 
străvezie, asemănătoare unei brume care 
împînzește aerul, ne închipuim că acestor 
ape tumultoase, în lunga lor' trecere prin 
istoria a 7 popoare, te este dat să trăiască 
o clipă supremă. Dincolo de baraj și din
colo de locul unde o parte a apelor aces
tui drum fără pulbere se transformă în 
pulbere se naște o mare —ț marinarii îi 
simt deja creșterea lentă sub punțile care 
le sprijină pașii legănați — și nu este lip
sit de interes să știm că primele civilizații 
și-au împletit destinul cu marea, prefirîn- 
du-și trirenele pe întinderile ei albastre 
și împînzindu-i orizontul cu pînze. In con
secință, dincolo de baraj se edifică o nouă 
civilizație și descălecătorii ei robotesc în
tr-o pulbere compactă, care nu este decît 
preludiul limpezimii de mîine a spațiului 
dintre Carpați și Balcani.

Impactul Dunării cu barajul reverberea
ză pînă departe. Cotele apelor fluviului, 
de o parte și de alta a albiei sale, înregis
trează creșteri neobișnuite, ca într-un de
lir al hidrografici. în amonte, rondourile 
convoaielor de vase tulbură o oglindă din 
ce în ce mai întinsă și localitățile de pe 
țărmuri, într-un nasnic exod. își reașează

titorind un baraj, ctitorim 
civilizație. In urmă cu 
descălecînd la Gura 
constructorii, asemenea 
dărilor Dragoș sau 
Vodă, au descălecat o

Panoramic la Porțile de Fier — unghi 
din aval.
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vetrele într-un aer mai pur. Repliindu-se 
din fața apelor, oamenii își strămută, din- 
tr-un sistem de repere în altul, înseși da
tele consacrate ale mentalității lor. La Gura 
Văii am văzut șoferi oprindu-și autoca
mioanele pe șoseaua înălțată la 40 m dea
supra nivelului Dunării, așezîndu-se pe 
parapetele din beton, aprinzîndu-și țigă
rile și meditînd îndelung asupra fantasti
cei panorame care li se așterne la pi
cioare. Unul dintre acești șoferi se nu
mește Dumitru Roană, are 29 de ani, se pe
rindă prin această zonă de 11 ani și ne-a 
mărturisit că uimirea calmă în care l-am 
surprins s-a instalat în el dintr-odată, în 
timp ce ieșea din tunelul Bahna și răsucea 
volanul pentru a se înscrie în curba do
moală a viaductului Vodița. In Orșova, 
lingă picioarele zvelte ale viaductului care 
unește gara nouă cu orașul, în zgomotul 
de-a dreptul infernal al unui concasor de 
piatră, oamenii ne vorbesc despre marea 
de mîine ca despre o realitate palpabilă. 
Unul dintre acești oameni, Eugen Miodrag, 
împlinește 21 de ani și acum, în al treilea 
an în care lucrează aici, ne descrie cu lux 
de amănunte conturul cheiului în care se 
vor sparge valurile viitorului, chei în care 
pietrele pe care le concasează, încorporîn- 
du-se, devin tot atîtea pietre ale unui ho
tar care restructurează destine, anticipînd 
mai limpedea lor împlinire. Iar dincolo de 
Orșova, punctul pe care hărțile de naviga
ție îl alătură kilometrului 955, în Eșelnița, 
Ogradena, Dubova, Plavișevița, Lubotina, 
Tisovița, Șvinița, Cozla, Drencova, Berzas- 
ca, Liubcova, Coronini și Moldova Veche, 
oamenii pășesc deja pe fundul unei mări 
și sentimentele care îi încearcă, fără îndo
ială, reflectă măsura în care ampla substi
tuție de repere din jur îi afectează, înno- 
bilîndu-le existența.

Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere... E 
un dat al istoriei că, mai devreme sau mai 
tîrziu, trebuia să înfruntăm Dunărea. Des
tinul de popor și de țară de oameni ne-a 
așezat în calea acestui mare fluviu nu 
la Ulm, unde albia lui stîncoasă transpor
tă numai 40 de metri cubi pe secundă, nu 
la Viena unde clădirile vechiului burg se 
reflectă într-o oglindă ce-și primenește a- 
pele abia într-un ritm pe 600 de metri 
cubi pe secundă, ci aici, unde țărmurile 
se depărtează în fața unui debit de peste 
36 000 000 de tone metrice de lichid, iar 
barajul pe care-l ridicăm în calea acestui 
torent, prin înseși gabaritele lui, se anun
ță un piept de veritabil colos. Un piept de 
1 000 de metri lungime și 60 înălțime cu 
un volum de aproape 3 milioane metri cubi 
de beton și metal, în a cărui structură se 
va sprijini o mare cu o lungime de 230 de 
kilometri, la peste 60 de metri altitudine 
deasupra celorlalte mări ale lumii. Și re
venind la anii începuturilor, îi amintim pe 
maistrul miner Gheorghe Alexandru și pe 
geologul Nicolae Ciolovan care, atunci, în 
anul 1964, la 33 de metri sub albia încă 
nebarată a Dunării, într-un tunel destinat 
să verifice curba de rupere a rocilor, gra
dul lor de compresibilitate și priza pe 
care o vor face cu betonul, inaugurau te
meliile acestei mări. Și revenind în pre
zent, din umbra structurilor gigantice sub 
care dăinuie amintirea travaliului acestor 
doi pionieri, navigam în amonte...

■

toarcă firul de asfalt dincolo de viaduc
tele Falange, Tîrziu și Jupalnic. în stin
gă, din insula a cărei agonie ne tulbură a 
mai rămas numai un petec de pămînt, de 
fapt un soi de Veneție bombardată, cu 
ruinele pătrunzîndu-se încet de răcoarea 
insidioasă a apei. Tot în stingă, dar mai a- 
proape de noi, de dincolo de teancurile din 
cutii cu raliat „Ada-Kaleh nu mai există, 
dar amintirea ei va rămîne" unul dintre 
locuitorii de odinioară ai insulei întoarce 
fluviului un spate gîrbovit și fixează cu 
privirile triste un perete de stîncă. Auto
camioanele fulgeră, autoturismele tîrăsc în 
urma lor o trenă prelungă de muzică rit
mică, cu atît mai nelalocul ei în pustieta
tea aparentă a peisajului, și liniștea ne re- 
cade pe umeri, apăsătoare, magnifică prin 
cruda ei limpiditate. Și cu mult mai sus 
deasupra umerilor noștri întrezărim bătaia 
din ce în ce mai apropiată și implacabilă 
a unei morți necesare. Ada-Kaleh nu e o 
victimă, Ada-Kaleh semnifică ideea înaltă 
și nobilă a sacrificiului.

Pătrundem, apoi, dincolo de tristețea pri
virilor în care s-au oglindit cîndva smochi
nii și moșmonii acestui avanpost înaintat al 
Orientului, și nu un sentiment al dezolării 
se cheamă ceea ce ne întîmpină. Resemna
rea, de asemenea, presupune un vid, și nu 
în vid se rotunjesc cuvintele domoale ale 
fostului barcagiu Usref Caraiman și ale so
ției sale Nahide. Logica lor infailibilă își 
află cuvintele într-o compensație reală, 
pentru că dacă în spatele nostru bastioanele 
crenelate și ambrazurate ale cetății din 
Ada-Kaleh se scufundă, imaginea lor con
sacrată va dăinui în timp, în aval pe ostro
vul repopulat al Șimianului. Dacă locuin
țele de altădată ale acestor oameni, îm
preună cu vegetația care le umbrea și cu 
moscheea din care picurau peste făptura 
lor cuvintele înțelese sau nu ale muezini
lor, se retrag în adincul valurilor mării de 
mîine, alte locuințe le-au luat locul în
tr-un spațiu restructurat, cu infinite posi
bilități de dezvoltare. Adică, Ada-Kaleh, 
din punctul acesta de vedere, semnifică un 
regret sentimental și o întoarcere a locui
torilor spre rosturi noi.

ORȘOVA - 
ARHEOLOGIE 
ANTICIPATĂ

e lingă peronul bătut de soa
re al gării din Orșova Nouă, 
din umbra zidurilor care încă 
miros a cărămidă și a ten
cuială proaspătă, autobuzul 
31 MH 295, condus de șofe

rul Gheorghe Cojocaru, se năpustește 
spre cartierul de nord al tînărului oraș,

peste un viaduct suspendat la o înălțime 
amețitoare. Șoseaua, arcuindu-se spasmodic 
sub roți, se desfășoară asemenea buclei 
unui lanț, revenim la viaductul peste care 
abia am trecut, de data aceasta prin umbra 
tablierului ridicat cu mai multe zeci de me
tri deasupra șoselei și unul dintre tinerii 
noștri tovarăși de călătorie, minerul Savel 
Antohi din Moldova Veche ne surîde și ne 
îndeamnă să privim cu atenție peisajul 
din jur. Străbăteam împreună adîncurile 
încă uscate ale viitorului golf Cerna 
„și toate aceste temelii de foste clădiri, ale 
gării de altădată a Orșovei și ale caselor 
care o înconjurau odinioară, cioatele copa
cilor abătuți din calea apelor în creștere ale 
Dunării și verdele luxuriant al ierburilor 
care presimt umezeala se vor scufunda sub 
legănarea mai largă a valurilor fluviului“. 
Înaintea noastră se înalță un val de pă
mînt și cheiul în construcție al portului de 
pasageri, apoi întîile blocuri ale noului o- 
raș, apoi vilele sale cochete care curg în 
terase pe versanții domoli in care își sting 
existența Carpații și, dintr-odată, orizontul 
se basculează și cerul se mută în stingă. 
Privit de la înălțime, fundul mării de 
mîine își definește cu pregnanță contururi
le, relieful, întinderea.

Încercam să-mi rememorez fațadele ca
selor de altădată, blinda melancolie în care 
le învelise timpul și nu reușeam, deoarece 
din preajma fostei gări șoseaua ne purta 
chiar prin inima orașului nou. Orașul 
vechi, supus demolării, putea fi întrezărit 
în valea de dincolo de aceste blocuri și 
vile în construcție și îmi spuneam că e bine 
cum este, că merită ca toți cei ce abor
dează orașul pe șosea și pe calea ferată să 
fie întîmpinați în primul rînd de această 
imagine a efervescenței edilitare și abia a- 
poi de corpul compact al ruinelor din ora
șul cel vechi.

Aici, în inima a ceea ce a fost cîndva 
Orșova, procedăm la o trecere în revistă a 
tuturor acelor lucrări din zonă care cad în 
sarcina Grupului Tehnic de Strămutări, cu 
excepția celor care privesc însăși Orșova, 
lucrări care prin însuși caracterul lor de a 
fi neobișnuite au atras întreaga civilizație 
a acestor locuri într-un exod al speranței, 
total deosebit de exodurile cu care ne-a 
obișnuit trecutul. Un exod care îi apropie 
pe toți acești oameni de cer, pentru că ni
velele la care' se strămută localitățile amin
tite mai sus sînt în fapt, nivelele cu tiu aer 
mai eterat, și implicit, nivelele de altitudine 
care permit o mai vastă cuprindere a ori
zonturilor care ne înconjoară. Și acum ne 
întoarcem la cuvintele inginerului Nicolae 
Băleanu: „Planul restructurat de strămu
tări pe anul 1970, care însumează lucrări 
în valoare de aproape 40 milioane lei, a 
fost realizat, pînă la 31 august, în propor
ție de 59,4 la sută“.

Curățirea lacului de acumulare, expropri
erea și despăgubirea proprietăților indivi
duale, transporturile de materiale pentru 
cetățenii care își reconstruiesc casele, tra
sarea străzilor și sistematizarea pe verticală 
a localităților strămutate, regularizările 
cursurilor de apă și dotările edilitare ale 
noilor comune — iată cîteva diqtre acti
vitățile care, înainte de toate, presupun o 
„strategie“ și o înțeleaptă evaluare a prio
rităților. Șl, în sfîrșit, un tînăr tehnician 
al aceluiași Grup Tehnic de Strămutări, 
Gheorghe Lupșan, desfășurîndu-ne hărți
le și planurile detaliate în care am citit 
etapele prin care se apropie de cer locali- 

' tățile de pe malul românesc al Dunării, 
ne-a inițiat în înseși mobilurile pe care nu 
le întrezăream ale acestei strategii și, desi
gur, ne-a vorbit îndelung despre atenția cu 
care se consumă toate gesturile, în spațiul 
vast dintre Carpați și Balcani.

Peste două zile, după ce am abandonat 
Dubova, pe drumul de întoarcere spre 
noul oraș care se naște la vărsarea Cernei 
în Dunăre, dimensiunea veritabilă a res
tructurărilor care modifică peisajul, aici, ca 
urmare a edificării sistemului hidroenerge
tic și de navigație „Porțile de Fier“, ne-a 
apărut într-o nouă lumină. Din punct de 
vedere sentimental, imaginea dezolantă a 
Orșovei Vechi, aproape în întregime demo
lată, își găsește o compensație în imaginea 
noului oraș Orșova, în tenacitatea cu care 
noile lui cartiere invadează pantele dealuri
lor din jur, arcuindu-se mlădioase în jurul 
viitorului golf Cerna, sprijinindu-și teme
liile cele mai joase în chiar pământul re
tezat de viitoarele cheiuri. Din punct de 
vedere uman, această compensație, a unei 
imagini prin alta, semnifică însăși apro
pierea oamenilor de un cer mai pur, mai 
adine, în care se oglindește o amplă rea
ducere a peisajului la rosturi noi, profun
de în ceea ce privește implicațiile lor vii
toare.

ADA-KALEH
nsula a cărui agonie ne tul
bură și ne întoarce gîndurile 
spre diluviile din miocen s-a 
întîmplat să fie întîia victimă 
a mării din zona Porților de 
Fier. Ieșind din Orșova, șo

seaua care ne poartă spre baraj se mulea
ză pe curba domoală a poalelui de munte 
și cotul larg al fluviului, în care o ancoră 
nevăzută reține insula Ada-Kaleh, de mi
lenii, într-o maiestuoasă nemișcare, se înfă
țișează privirilor asemenea unui spațiu de 
respiro al unor giganți încă nenăscuți. In 
amonte, Dunărea își încrețește spinarea 
solzoasă sub mișcarea vapoarelor care 
naviga spre Beograd, Budapesta și Regen- 
sburg. In aval, revenind dintr-o îndelungă 
călătorie pe apă, remorcherele și șle
purile se răsucesc în rondou, sau pregătin- 
du-se pentru înnoptat, sau așteptând sem
nalul verde care le anunță că trecerea prin 
ecluză e liberă. Pentru că aici, în însuși 
siajul insulei care, lent, se scufundă, se a- 
flă ultimul loc de popas al convoaielor 
care coboară spre punctul terminus al unei 
mări care crește sub punți. Descinși din 
curgerea tumultuoasă a unui fluviu, înain
te de a avea presimțirea unei mări înde
părtate, marinarii aruncă ancorele într-un 
val care de acum nu mai este al fluviului.

Dar șoseaua, spuneam, ieșind din Orșo
va și mulîndu-se pe ariditatea dizlocată o 
unui versant stîncos, se pregătește să-și

Ceea ce a mai rămas din Insula Ada- 
Kaleh pînă azi.

Vedere asupra noului oraș Orșova. 
Fotografiile ION CUCU

(N. R. într-un număr vii
tor, în partea a doua a a- 
cestui reportaj : Naufragii 
și repere kilometrice, Con
vorbiri sub un cer repliat, 
Un răsărit de soare la Mol
dova Veche)
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M
 ulte momente grele 
și evenimente tra
gice străbat isto
ria seculară a în
cercatului popor 
român ; prin con

secințele nefaste asupra soartei 
țării, instaurarea regimului de 
dictatură fascistă, care a aten
tat la îr.săși ființa națională a 
României, se înscrie printre 
cele mai întunecate perioade ale 
existenței țării.

Instaurarea dictaturii mili- 
taro-fasciste s-a putut produce 
datorită unor împrejurări ex
terne deosebit de complexe, de
terminate de creșterea expan
siunii brutale a hitlerismului, 
iar pe plan intern, datorită po
ziției adoptate de diverși fac- . 
tori care acționau în deceniul 
al patrulea pe scena politică 
românească în acel mpment 
de cumpănă pentru soarta țării. 
Fascismul a apărut în Europa 
după primul război mondial, 
mai întîi în Italia, și a fost o 
reacție zgomotoasă, turbată, îm
potriva creșterii în amploare și 
profunzime a mișcării revolu-, 
ționare. Forma cea mai tene
broasă, de tristă amintire, a îm
brăcat-o fascismul în Germania, 
prin instaurarea în 1933 a pute
rii hitleriste. fascismul devenind 
astfel una din marile forțe po
litice și militare, punînd in 
primejdie însăși existența unor 
popoare libertatea și cugetarea,' 
securitatea și pacea.

Tn presa comunistă și antifas
cistă din acei ani de grele lup
te, de acerbă încleștare de 
forțe, fascismul era asociat cu . 
război«!, ceea ce și în fapt s-a 
dovedit nu peste mult timp spre 
răul imens al popoarelor. Ur
mărind dominația mondială, 
transformarea altor popoare în 
vasali ăi Reich-ului, Germania 
hitleristă ă invadat Austria și 
Cehoslovacia, a atacat și cotro
pit Polonia, a îngenunchiat 
Franța, a călcat sub cizme și 
tancuri suveranitatea multor 
țări ale Europei. La începutul 
toamnei din 1940, după un an 
de la declanșarea războiului 
mondial. în țările cotropite de 
armatele führerului fusese in
staurată „noua ordine“, tra- 

, dusă prin teroare sălbatică, jaf, 
exterminare în sinistrele lagăre, 
ale morții. Fascismul german 
pregătea o nouă invazie, de 
mari proporții împotriva statu
lui sovietic al muncitorilor și 
țăranilor. Pentru realizarea 
acestui plan bitlerismul a 
început să-și întindă cu insis
tență tentaculele spre Europa 
de sud-est. Prin poziția și prin 
resursele ei, România devenise 
încă de la instalarea lui Hitler 
un obiectiv principal în proiec
tele expansioniste, de dominare 
mondială ale acestuia. Prin lup
ta și rezistența lor, forțele largi 
democratice, antifasciste din 
țară au stăvilit un timp subordo
narea șî subjugarea țării de că
tre Germania fascistă. După 
acordul de la München, favori
zat și de poziția conciliantă a 
unor importante cercuri din 
țările occidentale, calea Germa
niei spre sud-estul Europei era 
deschisă, iar atragerea Ro
mâniei spre orbita politică a 
C ei maniei hitleriste devenea din 
ce în ce mai clară și amenin
țătoare. In interior, gruparea 
legionară „Garda de fier" se a- 
gita tot mai mult; alături de a- 
ceasta, politica cercurilor reac
ționare, antidemocratice a fa
vorizat situația tragică în care 
a fost împinsă țara în 1940 
și în următorii cîțiva ani. Miș
carea legionară aservită în în
tregime hitlerismului a promo
vat și desfășurat întotdeauna, 
de la cristalizarea ei, o politică 
profund antinațională, antide
mocratică, de ură neîmpăcată 
împotriva comuniștilor, a tutu
ror luptătorilor pentru progres 
și libertate. Ea a prejudiciat 
grav interesele poporului ro
mân, periclitind însăși exis
tența României ca stat indepen
dent și suveran. Legionarii au 
recurs la ideologia fascistă care 
era nu numai străină dar și în 
flagrantă contradicție cu aspi
rațiile și interesele poporului 
nostru, cu conceptele de uma
nism și progres, de evoluție și 
afirmare a ființei naționale. 
Ideologia legionară, promovînd 
o mistică nebuloasă, fanatismul 
religios, cultul morții, rasismul, 
urmărea inducerea în eroare cu 
o frazeologie demagogică, aser
virea țării hitlerismului și ofi
cializarea unui regim terorfct. Ei 
au promovat asasinatul ca mij
loc de înfăptuire a politicii lor. 
Oricine se ridica în apărarea 
democrației, în apărarea adevă
ratelor interese ale națiunii, 
împotriva aservirii României 
către Germania hitleristă era 
considerat „dușman de moarte", 
trecut pe „liste negre", terorizat 
și asasinat. Legionarii au asa
sinat un președinte al consiliu
lui de miniștri, pe I. Gh. Duca, 
un alt președinte de guvern, 
Armand Călirteseu, i-a urmat 
apoi în septembrie 1939.

Mișcai ea legionară, mișcare 
antidemocratică și ultrareacțio- 
nară, ai cărei adepți erau re
crutați dintre cele mai cinice și 
declasate elemente, a fost de
mascată și combătută cu vigoare • 
și consecvență de comuniști, de 
toți democrații țării, de o în
treagă pleiadă de personalități 
cu vederi progresiste. Această 
mișcare teroristă, criminală a 
fost însă sprijinită, încurajată și 
protejată moral și material de 
unele cercuri de mari industri
ași și financiari, moșieri și poli
ticieni. N. Malaxa, Max Ausch- 
nit, D. Mociornița, și nu nu
mai ei dintre marii indus
triași, A.C. Cuza, Al. Vaida-Voe- 
vod și nu numai ei dintre poli
ticienii reacționari și xenoiobi, 
au dat avansuri legionarismu- 
lui în ascensiune. Atitudinea 
duplicitară, echivocă și în cele 
din urmă de pactizare cu „Gar
da de fier“ a partidelor care 
ele însele s-au numit „istorice" 
a reprezentat ea însăși un serios 
sprijin politic și moral acordat 
mișcării legionare care și-a 
pavat cu crime și violență în
tregul drum spre putere. Astfel 
este cunoscut că luliu Maniu a 
mers pînă acolo încît în decem
brie 1937 a încheiat un 
„pact", de fapt o alianță elec
torală între partidul său — 
P.N.Ț. — și „Garda de fier", 
dînd astfel acesteia din urmă 
„un gir politic“.

împotriva mișcării legionare și 
a sprijinitorilor ei din interior* 
și exterior s-au ridicat cu hotă- 
rîre masele muncitoare în frunte 

, cu Partidul Comunist Român., ce
lelalte partide muncitorești — 
Partidul Social Democrat și. 
Partidul Socialist Unitar, 
cercuri largi ale micii burghe
zii si ale intelectualității, nu
meroși oameni politici demo- 
crați care și-au manifestat ne
liniștea față de activitatea le

gionarilor și de creșterea peri
colului aservirii și dezmembră
rii țării de către Germania na
zistă. Partidul Comunist Român, 
forța politică cea mai consec
ventă, care înscrisese pagini de 
glorie în. lupta antifascistă încă 
în marile bătălii de clasă ale 
proletariatului român din 1933, 
a militat neîncetat pentru uni
rea tuturor partidelor, grupări
lor. personalităților interesate 
într-un larg front antifascist. 
Pentru a stăvili calea fascis
mului și războiului, comuniștii 
români au inițiat crearea Co
mitetului Național Antifascist, 
al cărui scop era să realizeze 
uțitatea tuturor celor care lu
crau „cu brațele și cu mintea" 
pentru ca împreună să poată 
stăvili „triumful unui curent 
care poartă în el germenul de
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distrugere a tot ce este izvor 
de muncă și gîndire"

In 1936, P.C.R. a elaborat, de 
asemenea, o platformă de Front 
popular antifascist. Printre 'alte 
prevederi protocolul includea : 
„in caz că Germania hitleristă, 
dezlănțuind războiul în Europa 
și contra U.R.S.S., va ataca 
România cu ajutorul Ungariei 
hortyste, comuniștii vor consi
dera necesară apărarea fieCărei 
palme de pâmîht a țării noas
tre“. Partidul comunist și-a ex
tins legăturile in rîndurile celor 
mai diferite grupări, organiza
ții politice, culturale, profesio
nale, mobiiizîndu-le pentru a- 
părarea democrației și indepen
denței. In dezvoltarea luptei 
antifasciste un rol însemnat l-au 
avut și organizațiile de masă : 
Frontul Plugarilor, Frontul stu
dențesc democrat, Blocul pen
tru apărarea libertăților demo
cratice, Uniunea democratică, 
Madosz-ul, Liga Muncii, Amicii 
U.R.S.S. și altele.

Regimul ue dictatură regală 
instaurat de Carol II în februa
rie 1938, resfringind și mai mult 
drepturile și libertățile cetă
țenești, democratice, Jnterzicind 
activitatea partidelor politice, 
intensiticina represiunea îm
potriva maselor populare a 
facilitat manevrele grupărilor 
tasciste care tocmai in acest 
timp se zbateau să acapa'reze 
poziții in viața de stat. în poii- 
tica externa își fac tot mai mult 
loc concesiile economice și po
litice țața de Germania hitleris
tă.

In august 194# României îi 
sint impuse condițiile Dictatu
lui tascist de la Viena prin care 
Transilvania este smulsă din 
trupul țării și predată Ungariei 
hortyste, ceea ce a provocat o 
vie nemulțumire in popor. 
P.C.R. a . chemat masele munci
toare, tineretul țării la luptă cu 
arma in mină pentru apărarea 
libertății și suveranității.

Politica de trădare a intere
selor poporului a avut drept 
urmare discreditarea și com
promiterea totală a dictaturii 
regale ceea ce a provocat o 
criză politică de care au profi
tat guvernul Reich-ului nazist 
și elementele tasciste din inte
riorul țării pentru a instaura 
dictatura militaro-fascistă. Sub 
presiunea lor, la 6 septembrie 
1940 generalul Ion Antonescu 
este investit ca președinte al 
consiliului de miniștri eu „de
pline puteri pentru conducerea 
statului român,“. în procla
mația sa, generalul Antones
cu anunță că „nu este un gu
vern nou. - ci un regim nou". 
Era, într-adevăr, un regim nou, 
dar un regim de dictatură mi
litaro-fascistă, reacționar, . anti
național și antipopular. Genera
lul Antonescu, ăvînd vechi le
gături cu legionarii, s-a bucurat 
de la început de încredere din 
partea căpeteniilor Germaniei 
hitleriste. Ministrul Germaniei 
la București, W. Fabricius, în 
raportul trimis cancelarului, în
dată după ce Antonescu a pre
luat conducerea guvernului, 
scria fără ocol : „Cred că în 
persoana lui am găsit un om 
în fruntea guvernului român 
care este ferm hotărît să exe
cute importantele noastre cereri 
aici".

în guvernul pe care l-a for
mat, în afara ministerelor mi
litare și economice celelalte mi
nistere au fost date legionari
lor. Singura mișcare politică 
recunoscută în stat era mișca
rea legionară. .

Este meritul deosebit al Par
tidului Comunist Român că,, 
sintetizînd tot ce era mai bun 
in conștiința, în poziția și atitu
dinea largilor forțe democratice, 
a exprimat mai clar decît ori
cine, încă înainte de aceste eve
nimente, avertismentul că „in
staurarea unei dictaturi milîta- 
ro-fasciste în România ar în
semna o dictatură sîngeroasă, 
teroristă a virfurilor capitaliști
lor și marilor moșieri contra 
muncitorimii, țărănimii și na
ționalităților asuprite, desfiin
țarea tuturor partidelor, urmări
rea tuturor elementelor intelec
tuale progresiste, interzicerea 
oricărei manifestări libere de 
gindire, nemărginită reacțiune 
și aruncarea României într-o 
stare de sălbăticie și de barba
rie“.

Dictatura antonesciano-legio- 

nară a înglobat România in blo
cul politico-militar al statelor de 
sub hegemonia Germaniei ■ și 
printr-un act de rușinoasă tră
dare națională a deschis fron
tierele țării in fața trupelor 
naziste.

în perioada dictaturii militaro- 
fasciste legionarii au ridicat 
asasinatul la rangul de politică 
de stat. A fost declanșată o te
roare bestială, sălbatioă. Au fost 
lichidate orice drepturi și liber
tăți democratice. A fost înă
bușită orice manifestare a voin
ței de dreptate și libertate a 
maselor populare, a largilor 
grupări și categorii democratice. 
Sub directa conducere a Gesta
poului, „poliția legionară" a tre
cut la devastări, incendieri, po
gromuri, asasinate. Barbaria po
liției legionare s-a îndreptat cu 
ură și dezmăț împotriva comu
niștilor, cei mai buni fii ai 
poporului, patrioți neînfricați 
care luptau pentru libertate și 

(Urmare din pag. I)

trebuie să constatăm că toate 
școlile pedagogice concură, de-a 
lungul secolelot*', în recunoașterea 
caracterului esențial al muncii 
ca factor educativ. Acum se im
pune să mergem și mai departe, 
și să răspundem cu curaj la în
trebarea : ce rămîne de pe urma 
școlii ? Rămîne într-adevăr toa
tă cantitatea de cunoștințe, pen
tru care se dau, azi, note, aproa
pe in exclusivitate ? Este ea. în
tr-adevăr, acea parte esențială a 
învățămîntului, singura care 
trebuie apreciată și răsplătită și 
prin care elevul cîștigă o poziție 
în școală și în societate ? Nu, nu 
este. Cu adevărat esențial este 
ceea ce de multe ori nu ajunge 
să fie examinat, pentru care încă 
nu avem un sistem bine pus la 
punct de apreciere și de notare: 
trăsăturile care rezultă din mun- 

’că și pentru muncă. Dacă un co
pil se scoală de dimineață, în 
timpul școlii, își face cu regula
ritate temele, aceste trăsături de 
disciplină îi rămîn ca un bun 
cîștigat toată viața, chiar dacă 
1 se întîmplă să uite o bună 
parte din lecțiile pentru care s-a 
sculat de dimineață ca să le în
vețe. încă o dată, deprinderile 
care se cîștigă în procesul învă
țării sînt mai tari decît conți
nutul propriu-zis al învățării ; și 
trebuie să recunoaștem cu toții, 
profesori, experți, pedagogi, că 
datele nu sînt reținute decît în 
mică măsură, că multe din ele 
se învechesc și se uită ; mai 
mult : că — pentru cele ce-și 
pierd utilitatea — e o adevărată 
binefacere că pînă la‘ urmă dis
par ’din mintea celui care Ie-a 
înregistrat temporar ca exercițiu.

Să privim o dată spre ceea ce 
este esențial în școală ! Datele 
care se găsesc în enciclopedii, 
lungile șiruri de fapte care sînt 
citate mai mult ca ilustrare a 
unor procese (care, ele, sînt 
esențiale), cunoștințele strict 
descriptive de științele naturii 
rămîn mult mai puțin în memo
rie decît rămîne în străfundurile 
personalității exercițiul de a 
munci, cu care un om se alege 

independență națională. Mii de 
comuniști și antifasciști au fost 
aruncați în lagăre și închisori. 
Unii din ei au fost asasinați : 
Constantin David, Ocsko Tereza 
și alți fii ai clasei muncitoare, 
eroi și martiri ai ei. Au căzut 
sub gloanțele și cuțitele ucigașe 
chiar și oameni politici burghezi 
situați pe poziții antifasciste și 
antihitleriste. Bandele legio
nare au asasinat în noiembrie 
1940 în închisoarea Jilava și în 
localul poliției din București 67 
de foștj demnitari superiori, în
tre care un alt fost prim-minis- 
tru, Gheorghe Argeșeanu. Au 
fost bestial omoriți Nicolae 
Iorga, mare cărturar al neamu
lui nostru și el fost prim-minis- 
tru, Virgil Madgearu, Victor 
Iamandi. foști miniștri. îngrozit 
de banda de legionari care a 
năvălit în casa lui, filozoful 
Petre Andrei și-a pus i singur 
capăt zilelor.

Crima și jaful au atins cul
mea în timpul rebeliunii din 
21—25 ianuarie 1941, cînd legio
narii, contînd pe sprijinul hit- 
lerist, au încercat să acapareze 
ei întreaga putere politică. Cioc
nirea între Antonescu și legio
nari s-a datorat dorinței fiecă
reia dintre părți de a-și -asi
gura monopolul puterii. Deși le
gionarii erau „coloana a V-a" a 
hitlerismului în România, Hitier 
a sprijinit însă pe Antonescu 
deoarece crimele, atrocitățile, 
actele huliganice la care s-au 
dedat legionarii au demasoat și 
compromis total „Garda de fier“ 
in fața maselor. în fața tuturor 
acelora care vremelnic au fost 
derutați cu lozinci demagogice. 
Sprijinirea lui Antonescu s-a fă
cut fără a fi prejudiciată „ami
ciția" cu legionarii care, de alt
fel. au fost protejați și adă
postiți în Germania.

Regimul de dictatură milita
ro-fascistă a lui Antonescu nu 
a înșelat speranțele hitleriștilor. 
La puțin timp. în condițiile su
grumării mai departe a libertă
ților poporului, ale înfeudării 
tot mai accentuate față de Ger
mania hitleristă, dictatura mili
taro-fascistă a aruncat țara în 
războiul hitlerist antisovietic, 
război nedrept, urît de poporul 
român.

Vremurile grele din acești ani 
au fost înfruntate cu demnitate 
și curaj de Partidul Comunist 
Român care dezvoltînd în con
diții noi lupta antifascistă și 
antihitleristă a poporului ro
mân, a unit strîns în jurul său 
forțele înaintate, antifasciste, 
democratice și a condus mișca
rea de rezistență a cărei deviză 
de la început a fost : „La luptă 
revoluționară pentru doborîrea 
dictaturii militare gardiste 1" 
Din adînca ilegalitate în care se 
afla. Partidul Comunist Român 
a condtîs clasa muncitoare, a 
polarizat în jurul acesteia largi 
forțe patriotice, a atras la o 
luptă din ce în ce mai activă 
țărănimea, intelectualitatea pro
gresistă, elementele patriotice 
din armată, tineretul, pentru 
sabotarea politicii dictaturii an- 
tonesciene și răsturnarea acestui 
regim, pentru înlăturarea domi
nației hit-leriste și cucerirea in
dependenței și suveranității. In
surecția antifascistă victorioasă 
din august 1944 a marcat o epo
că nouă în istoria țării, cînd 
poporul român condus de co
muniști, scoțînd țara din aceste 
tragice clipe, a înlăturat 
toate obstacolele puse de re
acțiune, de rămășițele fas
ciste, legionare, și a instau
rat puterea oamenilor muncii, 
a realizat orînduirea socialistă 
deschizătoare de largi orizonturi 
constructive, în numele civiliza
ției și progresului, al prosperită
ții materiale și înfloririi spiri
tuale necontenite a patriei.

Cont, univ.
CONSTANTIN MOCANV

pentru o viață întreagă. De a- 
ceea, cînd vorbim de muncă, nu 
vorbim de Ceva marginal, ci de 
ceva cu care trebuie să între
gim in mod organic învățămîn- 
tul, pentru că fără ea omul nu 
este complet. Vorbim de muncă 
ca de un fundament al învăță
turii și al procesului de dezvol
tare a unui om; și, încă o dată, 
într-o cultură socialistă, în care 
Marx Și EngeLs sînt citiți intens, 
nu trebuie să existe nici o ezi
tare ca să formulăm cu limpezi
me această propoziție, după ce 
Engels spusese atît de clar că 
omul nu este decît o creație a 
muncii sale. De aceea, princi
piile care se degajă din ansam
blul discuțiilor purtate aici, ca 
fiind direct traductibile in mă
suri pentru anul școlar 1970/1971, 
sînt următoarele trei :

1. Munca trebuie să devină 
materie de învățămînt la același 
nivel cu disoiplineie școlare, cu 
profesori, notări și certificate : 

ea trebuie să fie o condiție, ală
turi. de oricare altă materie, de 
promovare dintr-o clasă în- 
tr-alta.

2. Munca are efecte didactice 
mai puternice atunci cînd este 
efectuată cit mai aproape de 
condițiile reale.

3. Dintre toate activitățile pe 
care le numim muncă producti
vă, munca industrială este cea 
mai eficientă pentru exercitarea 
și educarea unor trăsături fun
damentale de formație.

Să luăm pe rind cele trei pro
poziții și să încercăm să tradu
cem ce înseamnă ele pentru în
vățămînt. Este o mare diferență 
intre a considera munca organic 
integrată în procesul de învă
țămînt și a vedea în ea o simplă 
completare a școlii, ceva ex- 
tracuricular. Mult .’timp, așa s-a 
procedat ; și tot așa se proce
dase și înainte de război, ba 
chiar și pe vremea lui Spiru 
Haret tot așa se făcuse. Haret 
văzăse lumea, văzuse țări care 
se dezvoltau industrial și era 
deprimat de caracterul rural și 
înapoiat al societății noastre ; 
iată de ce ar fi vrut ca tinere
tul să-și cîștige deprinderi de 
tip superior. Dar nu s-a ajuns 
prea departe. Și in zilele noas
tre, generații întregi de tineri ies 
din școală fără prea mare iste-
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>țime practică, incapabile să mî- 
nuiască corect mașinile, stricîn- 
du-le la primul prilej pentru că 
nu știu citi cum se cuvine in
strucțiunile de pe aparate, pu- 
nîndu-le — de pildă — greșit în 
priză sau montîndu-le strimb. 
Astăzi cînd se pot vedea cazuri 
în care se demontează mașinile 
și nu se mai 'pot reasambla, se 
lovesc camioanele de copaci sau 
se răstoarnă tractoarele sau se 
defectează cuptoare scumpe, tre
buie să citim in spatele lor fap
tul că deprinderea de a umbla 
în mod util și a vorbi cu mași
nile în limbajul lor propriu nu 
se ciștigă incă din școală, in lun
gul proces al educației.

Dacă ne gindim cu seriozitate 
la obligațiile ce decurg pentru 
noi din marele efort de investiții 
pe care-1 susține cu activitatea 
lui larg desfășurată întregii nos
tru popor, din ritmul vertiginos 
înregistrat de industria noastră, 
trebuie să recunoaștem că nu 
mai este posibil să socotim mun

M U N C ,4
ca ca activitate extrașcolară.

Nu putem să nu recunoaștem 
prețioasa contribuție pe care o 
aduc acestei activități organiza
țiile obștești în cercurile și pro
gramele voluntare pe care le 
susțin. Dar nu este destul ; pa
sul pe care-1 reprezintă anul 
1970/1971 in învățămintul nostru 
este trecerea muncii de la ran
gul de activitate extrașcolară la 
rangul de materie de învăță
mînt. Ea trebuie, deci, să aibă 
profesori, să dispună de manua
le, să fie încununată printr-o 
notare care să tragă la cintar în 
situația elevului ; cu alte cu
vinte, ea trebuie să fie inclusă 
in planul de invățămint și să 
beneficieze deci de o programă 
proprie de invățămint.

A doua întrebare : ce fel de 
muncă pretindem ? Muncă este 
doar și efortul de învățare pe 
care zi de zi.il depune elevul. 
'El muncește și atunci cînd, ore-n 
șir, face teme sau scrie com
poziții. Muncă este — în ultimă 
instanță — și joaca ; muncă este, 
in orice caz, macheta pe care o 
face în atelierul de la școală. In 
toate școlile noastre profesionale 
asta se face, în fond. Dar păre
rea la care ajungem actân este 
că ucenicul își irosește un pre
țios capital de energie făcind 
machete lipsite de un folos'real: 
simple piese pentru vreo expo

ziție, țâre funcționează în prima 
zi pentru presă și după aceea — 
nemaifiind nevoie de ele — se 
aruncă la fier vechi. In școlile 
noastre trebuie să se producă 
lucruri utile pentru producție. 
Intr-un liceu electrotehnic din 
Sofia am văzut produeîndu-se, 
in serii mici, 25 de articole care 
nu intră în vederile industriei 
mari și care sițit destinate vîn- 
zării. Torttă lumea știe în felul 
acesta că face ceva util, că mun
ca depusă are o valoare reală. 
Ea fel se intimplă și în alte 
țări. S-a rostit aici cuvintul 
„motivație"; ei bine, motivația 
este de un nivel mult mai ridi
cat cînd munca este reală, se
rioasă, și nu o simplă joacă.

Putem să generalizăm în în
treg învățămintul plantarea de 
pomi, așa cum, la un moment 
dat, a existat un avint general 
în țara noastră, cînd toți copiii 
erau puși, ca exemplu de edu
cație. să planteze pomi în orașul 
sau satul lor. Vreau să spun că 

este într-adevăr merituos să se 
planteze pomi și o vom face in 
continuare. însă dintr-o activi
tate exclusivă de plantare de 
pomi nu se pot deduce cu a- 
ceeași acuitate trăsăturile nece
sare cetățeanului de miine, care 
se pot obține, în primul rind, pe 
calea muncii de tip industrial, 
într-adevăr, luați la rind aceste 
trăsături și puneți-vă întreba
rea : ce educă cel mai bine 
punctualitatea, perseverența în 
urmărirea scopului, continuita
tea, simțul de ordine, ’gîndirea 
coerentă, gîndirea practică, pro
bitatea, respectul pentru bunul 
obștesc, spiritul de echipă, dis
ciplina. acuratețea, randamentul 
și răspunderea ? Desigur,, că 
toate acestea pot fi educate în- 
tr-o bună măsură și prin munca 
agricolă, dar chiar pentru agri
cultură este bine ca, exercițiul 
să se facă cu ajutorul mașini
lor. Țările cu cel mai mare ran
dament agficol sint tot țările in
dustriale, așa cum bine arată da
tele internaționale.

De-acum înainte trebuie să 
concepem munca pentru școala 
noastră nu ca simplă joacă, ci 
ca muncă reală și productivă, 
formînd pas cu pas trăsăturile 
omului capabil să asigure o in
dustrie modernă în România.

în materie de literatură pe
dagogică, destul de abundentă in
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Bela Bartok
„Ideea mea călăuzitoare de care 

sînt conștient și pe de-a-ntregul 
pătruns din clipa în care am de
venit compozitor — scria Bartok 
în anul 1931 — este ideea înfră
țirii popoarelor, înfrățire în ciu
da tuturor vrăjmășiilor și neînțe
legerilor. Iată idealul pe care 
caut să-l slujesc, pe măsura for
țelor mele, prin muzica mea".

Comemorăm astăzi un sfert de 
veac de la încetarea din viață a 
compozitorului care a notat a- 
ceastă adîncă profesie de cre
dință a compozitorului, omului 
de știință care a scris una din
tre cele mai vibrante pagini din 
istoria muzicii veacului XX. a 
muzicianului care a fost unul 
dintre cei mai sinceri și apropiați 
prieteni ai poporului român.

Născut la Sînnicolau Mare în 
anul 1881, Bela Bartok a reunit 
în personalitatea sa — ca și ma
rele nostru Enescu — multiple 
daruri. Compozitor de unic ta
lent, (izbutind o temerară sinte
ză între marea tradiție și noile 
cuceriri ale limbajului muzical), 
folclorist și muzicolog de am
ploare. (a cules peste 30000 de 
melodii populare și a scris cîteva 
studii folcloristice de o rară Na- 
loare științifică), pianist strălucit, 
pedagog de renume — Bela 
Bartok își înscrie numele în rîn
durile marilor personalități ale 
istoriei muzicii.

In casa părintească a găsit un 
mediu excelent dezvoltării unor 
deosebite aptitudini muzicale. In 
1892, la 11 ani,' susține primul 
său concert public. Intre 1894— 
1899 studiază la Bratislava cu 
unul dintre fiii lui Ferenc Erkel. 
La Academia de Muzică din 
Budapesta se impune printre cei 
mai înzestrați studenți. In fișa 
biografică a lui Bartok, anul 1904 
reprezintă un moment capital : 
își prezintă poemul simfonic 
„Kossuth", —c adîncă expresie a 
avîntului patriotic, a atitudinii 
sale antihabsburgice.

Curînd, alături de Zoltan Ko- 
daly, colegul și mai tîrziu priete
nul său de o viață, își începe stu
diile folcloristice, colindînd satele 
unde — după cum va afirma — 
„și-a petrecut cele mai fericite 
zile ale vieții", unde a devenit 
conștient de faptul că „printre• ••••«
zilele noastre, se ajunge ca și 
în alte ramuri, la un limbaj ca
racterizat de concretețe și efica
citate. Dacă este vorba de ade- 

■ vărurile eterne ale semnificației 
instruirii și importanței diferj- 
ților factori, trebuie să recunoaș
tem că ele au fost rostite și încă 
în moduji ilustre. Vă citez ca 
exemplifica»« un filozof chinez 
al sec. IV—III înaintea erei 
noastre. Este vorba de Kuang- 
Tze : „Dacă gîndul tali țintește 
pînă la un an, seamănă grîu ; 
dacă el bate la o depărtare de 
10 ani, plantează un pom ; iar 
dacă străbate timpul pînă la 100 
de ani, atunci instruiește un po
por. Dacă semeni griu, vei re
colta o dată ; dacă sădești un 
pom, vei' recolta de zece ori ; 
dacă vei instrui un popor, vei 
recolta de o sută de ori". După 
cum vedem, doar limbajul dife
ră de la epocă la epocă pentru 
unele adevăruri perene. Și De- 
mocrit a vorbit foarte frumos 
despre muncă și învățătură; 
ceea ce diferă este capa
citatea de a lua o pro- 
pozițiune sau un principiu și de 
a le traduce în măsuri practice 
în lumea de azi, care să afecteze 
cercuri largi. In societatea noas
tră socialistă privirea este în
dreptată spre obiective de ter
men lung. Construirea unei in
dustrii moderne este în măsură 
să pună țara noastră în circuitul 
țărilor dezvoltate. Nici nu avem 
mijloace să trăim pe harta lumii 
numai din cultura plantelor, așa 
cum unii credeau în urmă cu 
cîțiva zeci de ani : -resursele de 
care dispunem sînt puține și, 
pînă la urmă, se sfîrșesc. Trăim 
pe harta politică și economică 
numai ca națiune industrială. 
Avem de făcut față unei concu
rențe foarte mari și aspre și de 
aceea trebuie ca oamenii să fie 
extrem de bine pregătiți pentru 
era industrială, iar pregătirea 
lor se face prin acea școală care 
pune munca la 13c de cinste. Re
sursa cea mai mare de care dis
punem noi nu e de natură mi
nerală, nici de natură vegetală, 
ci de natură cerebrală.

Acestea, în concluzie, sînt cele 
trei idei care se degajează, în 
primul rînd, dintr-o fructuoasă 
dezbatere, iar Ministerul Invă- 
țămîntului va face tot oe-i stă 
în putință, pentru transpunerea 
lor cit mai rapidă în acțiune pe
dagogică tangibilă.

Articolul de față rezumă 
textul cuvîntării rostite de 
ministrul învățămîntului, | 
Mircea Malița, la încheierea 
lucrărilor simpozionului „E- 
ducația prin muncă și pen
tru muncă".

țărani nu există ură împotriva 
altor națiuni" căci, cum remarca 
cu alt prilej, „clasele sociale 
suprapuse propagă această ură".

După studii asupra folclorului 
maghiar, își continuă cercetările 
asupra folclorului românesc, slo
vac, ucrainean, bulgar. In 1913, 
culege muzică populară în Alge
ria. In 1930 studiază în Anatolia 
folclorul oriental. In 1931, pu
nică celebrul studiu „Muzica 
populară și însemnătatea ei pen
tru compoziția modernă“. (Din- 
tr-o scrisoare trimisă de la Capul 
Nordului compozitorului român 
Kiriac, aflăm că, prin 1913, a fă
cut cercetări muzicale fi în La- 
ponia). In 1940 a studiat în A- 
merica de Nord și muzica trihu 
rilor indiene. (Interesant este fapL 
tul că pentru a înțelege folclorul 
românesc, pentru a se înțelege cu 
țăranii români pe care-i iubea 
pentru arta lor, Bartok a învățat 
românește, comunicînd cu o serie 
de cercetători români în scrisori 
concepute într-o frumoasă limbă 
românească).

Bartok s-a apropiat cu multă 
dragoste de creația populară în 
care a găsit izvoare pentru înnoi
rea muzicii. Pent-u Bartok cerce
tarea folclorului nu era un pre
text de separație șovină, ci de co
laborare și înfrățire.

Resnlnttînd atacurile jovirriștt- 
lor. Bartok s-a apropiat cu ace
eași căldură și prețuire de fol
clorul mnahiar si românesc, vor
bind în fața întregii lumi despre 
neasemuita frumusețe a comori
lor artei populare românești.

In. toți acești ani Bartok a des
fășurat și o vastă activitate pia
nistică si pedagogică.

In 1940, în fața amenințării 
fascismului, emigrează în S.U.A. 
unde cade răpus de leucemie la 
28 septembrie 1945, mărturisind 
medicului cu cîteva zile înainte 
de moarte: „îmi pare rău că va 
trebui să plec cu bagajele pline".

Bartok și-a desfășurat activi
tatea componistică în anii unei 
maxime, diversificări a orientări
lor stilistice. După o perioadă in 
care creația sa este înflurită de 
Liszt, Debussi/, B. Strauss — 
Bartok își îndreaptă toate gîn- 
durile spre făurirea unei opere cu 
adinei răcfăcini în creația popu
lară realizînd o magistrală sin
teză între valorile folclorice și 
marile realizări ale culturii a- 
pusene.

„Fiecare artă are dreptul să 
aibă rădăcini — spunea cîndva 
Bartok. Mai mult, nu numai că 
are dreptul, dar este chiar nece
sar să le aibă. Atunci, de ce nu 
avem dreptul să dăm și artei 
populare destinația de a hrăni ră
dăcinile arfei noastre...“.

Pornind de la un asemenea con
cept creator, Bartok a făurit o 
vastă gamă de lucrări în toate 
genurile si formele muzicale. De 
la operele, „Castelul lui Barbă 
Albastră" și hdletele „Mandari
nul miraculos", „Prințul cioplit 
din lemn", la „Cantata profana" 
(pe textul unei tradiționale ba
lade populare românești), și gama 
de concerte instrumentale, de la 
cele 153 de piese ale ciclului 
„Microcosmos“ și Sonata pentru 
vioară solo (dedicată lui Nehudi 
Menuhin) lu cele 8 cvartete de 
coarde și remarcabilele sale lu
crări pentru orchestră („Muzică 
pentru instrumente cu coarde, 
percuție și celestă“, „Concertul 
pentru orchestră“), Bela Bartok 
a făurit o vastă operă componis
tică în care a reușit să rostească 
un cuvînt literalmente nou, să 
făurească o operă vie ce continuă 
de decenii să atragă publicul in 
toate marile săli de concerte ale 
lumii.

• „Bartok mi-a declarat — își în
cheie cartea dedicată muzicianu
lui sărbătorit în aceste zile, mu
zicologul maghiar Bence Sza- 
bolcsi — că dezvoltarea sa ar
tistică se poate asemui cu o linie 
ce urcă în spirală, simbolizînd 
rezolbarea tot mai perfectă la un 
nivel tot mai înalt, a acelorași 
probleme centrale. Aceasta era 
ideea călăuzitoare a activității 
sale. Mereu mai sus, mereu mai 
aproape de perfecțiune : astfel 
a izbutit el să realizeze una din
tre cele mai grandioase sinteze 
ale muzicii secolului. Pentru a- 
ceasta a fost însă nevoie- de un 
caracter și de o tărie morală cum 
a fost cea a lui Bartok. Ceniul 
său muzical singur nu ar fi fost 
suficient, căci în epoca frămîn-, 
tată și nedreaptă în cate a trăit, 
acest caracter ferm, luminos și 
adînc uman a fost încercat și o- 
țelit de dificultăți, adversități și 
amărăciuni de neînchipuit. Ge
nerațiile viitoare vor putea găsi 
în viața și creația lui Bartok un 
exemplu pentru o eroică afirmare 
și înălțare umană“.

IOSIF SAVA
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Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE MAU- 
KER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au primit din partea tovarășilor TODOR 
JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, și GHEORGHI TRAIKOV, pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, următoarea telegramă :

Primiți mulțumirile noastre cele mai sincere pentru salu
tările cordiale și urările de succes și înflorire a Republicii 

' Populare Bulgaria care ne-au fost adresate nouă și întregu
lui popor bulgar cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste în Bulgaria.

Poporul nostru , dă . o înaltă prețuire relațiilor tradiționale 
de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două po
poare frățești ale noastre și sîntem ferm convinși că ele vor 
continua să se dezvolte și să se întărească și în viitor în 

■cadrul comunității socialiste, spre binele popoarelor român 
și bulgar.

Ne bucurăm, sincer de; marile succese obținute de poporul 
român, sub . conducerea Partidului Comunist Român, în edi
ficarea socialistă a patriei sale.

Delegația Tineretului Mun
citor Socialist German — 
S.D.A.J. — din R. F. a Ger
maniei, formată din Wolf- 
gang Gehrke, vicepreședinte 
al S.D.A.J., Achim Kroos, 
membru al Consiliului Fede
ral al S D.A.J., și Hans Jiir- 
gen Alex, care se află în țara 
noastră, la invitația Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, a avut 
o întrevedere, vineri dimi
neața, cu Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Leonte Răutu, a primit 
vineri la amiază pe Klaus Gysi, 
ministrul culturii al R. D. Ger
mane.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată 
într-o. atmosferă cordială, prie
tenească, au participat Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetu-

lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, precum și dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate unele probleme privind 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor culturale dintre Româ
nia și R. D. Germană.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Cipru — Ziua 
proclamării independenței — la 
Casa de cultură a Institutului Ro
mân pentru Relațiile< Culturale 
cu Străinătatea, a avut loc. vi
neri o seară culturală.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., Euge- 
niu Obrea, șef de secție la ziarul 
„Scînteia Tineretului“, a împărtă

șit impresii dintr-o călătorie fă
cută în Cipru

Programul serii s-a încheiat cu 
o gală de filme documentare, 
producții ale Studiourilor ci
priote.

La manifestare au luat parte 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, Comite
tul de Stat pentru Cultură și Ar
tă, oameni de cultură și artă, 
ziariști, un numeros public.

SORIN TĂNASE, Bucu
rești :

„V4 scrie din nou Sorin 
Tănase, rugîndu-vă, dacă 
e posibil, să-i acordați 
bunăvoința dv. și să-i pri
miți scuze pentru timpul 
pe care vi-l răpește din 
nou.

Poate că nu vă miră 
prea mult această a treia 
scrisoare a mea. Poate că 
o așteptați chiar. îmi va 
Veni însă mai greu să o 
"îndese. Cred că problema 
Marianei C. și a lui San
da B. cere o competență, 
o putere de adâncire sau 
viziune mai mari decît 
i-am putut face față noi, 
cei cu bune intenții, citi
torii. Printre cei care au 
răspuns neclar și neefi
cient, Sanda B m-a pus pe 
mine în frunte. Și are» 
dreptate. Durerea ei nu e 
de natură să mă amuze, nu

meni, numite Eugen Bar- 
bu, Teodor Mazilu, Fănuș 
Neagu și încă o dată... Ion 
Băieșu ? Nu-mi motivez 
această îndrăzneață solici
tare decît prin faptul că 
știu că scriitorii sînt cititori 
ca și noi, citesc însă mai 
mult din viață. De aceea 
dînșii trebuie să scrie mai 
just ca noi, cei neprofe- 
sioniști în ale scrisului, 
cititului, cunoașterii și 
redării vieții.

A reda viața în scris 
poate însemna, pentru ca
zul particular al Marianei 
ți Sandei, a le reda viața. 
Acest caz particular este 
o obsesie mai generală. 
Știu că medicamente nu se 
fac pentru un anumit bol
nav, ci pentru mulți. N-aș 
fi cutezat să fac asemenea 
invitație dacă Sanda B. din 
Baia Mare nu ar fi fost 
șocată de tonul voit firesc

tori care îi vor interpreta 
ultima piesă intiulată „A- 
cești nebuni fățarnici" le 
spune că pentru piesa 
a-sale nu le sînt suficien
te munca, seriozitatea, de
votamentul". Trebuie ne
apărat harul. La fel, eu 
cred că pentru a răspunde 
scrisorilor Marianei și Săn- 
dicăi nu sînt suficiente bu
nele sentimente ale citito
rilor obișnuiți. Pentru a in
terpreta problema lor, tre
buie neapărat harul, talen
tul scriitorilor profesioniști, 
deși evident, dînșii au sar
cini mai importante și mai 
urgente... E o verificare 
dificilă, știu, fiind măi 
greu să scrii pentru un om 
decît pentru milioane de 
oameni. Este deci o veri
ficare profesională. Cineva 
scria că nu-i plac oamenii 
care își cer scuze. Eu cer 
scuze Marianei și Sandei

altă viață și care sînt 
ale lor, și nu mai sînt 
și ale mele. Au intrat prin- 
tr-o oglindă ciudată, o- 
glinda care mă separă pe 
mine de ceilalți, și tot ce 
e realitate pentru ei, pen
tru mine e o poveste fal
să — și invets.

La 15 ani dăruiam în
treg sistemul solar pentru 
o privire cu fierbințeală de 
1 000 000 000 grade Celsius 
și cînd această credință în 
miliardul de grade la 
plus infinit mi-a fost luată, 
lumea s-a transformat în
tr-o calotă de gheață cu 
grosimea miliardelor de 
ani.

La 17 ani, o fată visa 
despletită pe malurile Du
nării, și dacă cineva mi-ar 
fi spus că fata aceasta pe 
care o iubeam cum iu
bești dimineața și marea, 
minte din plăcerea de-a se

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
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Solemnitatea înmînării unor ordine și medalii
La Consiliul de Stat al Republi

cii Socialiste România, a avut loc, 
vineri dimineața, solemnitatea de
corării unor sportivi.

Distincțiile au fost înmînate de 
tf trășul Emil Bodnaraș, vicepre- 
șe ite al Consiliului de Stat.

La solemnitate erau de față 
tovarășii Constantin Stătescu, se
cretar al Consiliului de Stat, Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Pentru comportare remarcabilă 
și ocuparea locului I la Campio
natul mondial feminin de popice 
—- ediția 1970 — precum și pentru 
contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea acestui sport și la ri
dicarea prestigiului sportului ro
mânesc au fost distinși cu Ordi
nul „Meritul Sportiv“ clasa a II-a 
Elena Cernat. Cornelia Petrușca, 
Margareta Szemanyi, Cristea 
Szocs și Elena Trandafir, com
ponente ale echipei reprezentati
ve de popice, Gheorghe Bălan, 
președintele Federației române de 
popice și Ladislau Szocs. secre
tar general al federației.

Au mai fost distinși cu Ordi
nul „Meritul Sportiv“ clasa a 
IlI-a șl Medalia „Meritul Spor
tiv“ clasele I și a II-a un număr

de 11 sportivi și antrenori de po
pice.

în numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, tovarășul Emil Bodna
raș a felicitat pe cei decorați, u- 
rîndu-le noi succese în activitatea 
de ridicare a măiestriei sportive.

In numele celor decorați, pre
ședintele Federației române de 
popice, Gheorghe Bălan, a mulțu
mit conducerii de partid și de 
stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija ș-i spriji
nul material și moral pe care îl 
acordă dezvoltării mișcării spor
tive, și a exprimat angajamentul 
sportivilor de a nu precupeți nici 
un efort pentru ca și în viitor să 
reprezinte cu cinste culorile pa
triei noastre.

în aceeași zi, la Consiliul de 
Stat a avut loc solemnitatea con
feririi Ordinului „Meritul Cultu
ral“ clasa a ^I-a colecționarului 
de artă Gheorghe Vintilă, pentru 
merite deosebite în colecționarea 
și înființarea colecției de artă 
plastică din comuna Topalu, ju
dețul Constanța.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat și 
Pompiliu Mâcovei. președintele

Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Inminind distincția, tovarășul 
Emil Bodnaraș. tn numele Consi
liului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, a fe
licitat călduros pe pasionatul co
lecționar pentru înalta distincție 
acordată, care încununează înde
lungata sa activitate în acest do
meniu.

Mulțumind cu căldură. Gheorghe 
Vintilă și-a exprimat deosebita 
bucurie pentru prețuirea acorda
tă activității sale și dorința de a 
aduce în continuare noi contri
buții la dezvoltarea colecției de 
artă plastică din comuna Topalu.

(Agerpres)

A apărut
„LUPTA DE CLA
SA"
Nr. 9 — septem 
brie — 1970

SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE VOLEI

La capătul liniei drepte MEDALIILE
SOFIA (prin telefon de la tri

misul nostru special).
în competiția masculină titlul 

suprem și cele trei medalii vor fi 
hotărîte în grupa de la Sofia. 
Luptă pentru ele : Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia. Japonia, Polo
nia, R.D.G., România, și U.R.S.S. 
Dintre acestea Bulgaria și Japo
nia au „absolvit“ grupele, fiecare 
neînvinse cu cîte 5 victorii la 
zero ! Tot fără să cunoască în- 
frîngerea s-au calificat formațiile 
Cehoslovaciei și R.D.G. în timp ce 
celelalte patru au pierdut cîte un 
joc la șefa de grupă. Cota pro
nosticurilor indică drept favorită 
pe singura „intrusă“ între cele 7 
echipe europene : Japonia. Echi
pa țării gazde Bulgaria, se anun
ță și ea o candidată la titlu. Bine 
dotată fizic și tehnic și adăugîn- 
du-și avantajul terenului propriu, 
ea este considerată de către spe
cialiștii prezenți- la această a Vil-a 
ediție drept pretendentă la una 
din medalii.

Campionatul mondial feminin,

care numără cu o ediție mai pu
țin își înscrie și el în paralel is
toria sa zbuciumată. Elegantul ho
tel „Varna“ din Varna a și arbo
rat cele 8 drapele ale noilor sale 
oaspete : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Japonia, R. P. D. Coreeană, 
Ungaria, U.R.S.S. și (urmează să 
se decidă în cursul ședinței teh
nice a Federației Internaționale de 
Volei ca urmare a contestării vic
toriei noastre cu 3—2 în fața po
lonezelor ! ?) Polonia sau România.

într-un nedorit caz de eliminare 
la masa verde a reprezentantelor 
noastre — despre care vom relata 
imediat ce ni se vor furniza a- 
mănunte - urmează să participăm 
în grupa secundă de la Burgas la 
cursa de consolare a locurilor 9— 
16 alături de Brazilia Mexic, 
Mongolia, Olanda. Peru, R.D.G. 
și S.U.A. Favoritele la titlu din 
nou par a fi echipele Japoniei și 
Bulgariei. De data aceasta însă nu 
singure întrucît formațiile R.P.D. 
Coreene și U.R.S.S. (între care 
ultima calificată ca si Japonia,

fără să lase nici un singur set în 
grupă) vor avea cuvîntul lor de 
«pus. „Aurul“ se va afla undeva 
prin această zonă...

Un telex de ultimă oră sosit de 
la Burgas dă ca certă calificarea 
echipei feminine a României pen
tru turneul prim de la Varna. De
cizia ,.în supraveghere“ urmează 
să se pronunțe.

VIOREL RABA

BALCANIADA
DE BASCHET

Surpriza

e mai mică decît alte du
reri mari, și poate că vin
decarea cere competență, 
fiind, se pare, mai dificil 
și mai complicat cazul a- 
cesta decît altele, care la 
prima vedere par mai tra
gice. Eu poate că am gre
șit căutînd să le scriu cit 
mai firesc. Do. le-ați răs
puns așa cum trebuia, dar 
poate că prea pe scurt. Nu 
știu dacă tocmai delicate
țea nu v-a obligat la a- 
ceasta, și iar nu știu (în ur
ma scrisorii Sandei B.) da
că invitația făcută cititori
lor de a „rezolva" ei „ca-, 
zul", adică de a scrie ei 
Marianei, nu este cumva 
prea puțin. Ceea ce dv. 
personal ați făcut pentru 
Mariana și în mod sensibil 
și pentru Sanda, mi se 
pare mult mai ales în sens 
cantitativ. Tov. Băieșu, 
credeți că dv. personal 
trebuie să coreșpondați 
mai pe larg cu aceste tul
burătoare scrisori ale Ma
rianei și Săndicăi ? Mă a- 
dresez dv. și prin dv. scrii
torilor, care știu să gîndea- 
scă just și sensibil. Sînt 
mai în vîrstă ca tov. Teo
dor Mazilu cu vreo doi 
ani, dar nu pot observa 
viața și oamenii cu acui
tatea domniei sale. M-au 
tulburat profund răspun
surile pe care le-a dat în 
interviul din „Contempo
ranul“, publicat vineri 18 
septembrie, sub sugestivul 
titlu „Nu-mi pot permite 
vanitatea de a da lecții". 
Voi reveni asupra răspun
surilor date de tov. Mazi
lu, fiindcă mi se pare că 
conțin adevăruri cumplite. 
Dar scrisorile Marianei și 
Săndicăi n-ar merita oare 
un minut lung de gîndire, 
și încă unul mai lung pen
tru eventuale răspunsuri, 
chiar dacă cer prea mult, 
din partea unor inimi vii 
care vibrează sensibil pen
tru fotbal și pentru oa-

al răspunsului dat de mi
ne Marianei. Dar iată ce 
spune tov. Teodor Mazi
lu : „Firescul trezește sus
piciuni". Iar tinerilor ac-

că nu am reușit să le ajut. 
Dar pentru rugămintea pe 
care o fac scriitorilor noș
tri, nu cer scuze, ci înțe
legere".

Am înțeles foarte bine aluziile pe care le faceți în 
interesanta dumneavoastră scrisoare (vă număr printre 
corespondenții mei preferați). Considerați că cele mai 
convingătoare sfaturi de care au nevoie oamenii le pot 
da scriitorii. Ei, cu harul pe care l-au primit din partea 
nu știu cui, sînt cei mai în stare să spună pe nume 
binelui și răului. Așa o fi ? Nu știu. Știu doar că toți 
scriitorii fug de moralitate ca dracul de tămîie. Ei nu 
vor să dea niciodată soluții. Ei nu vor să pună decît 
probleme. Ei preferă întotdeauna să-l lase pe bietul 
cititor să hotărască, să se descurce singur în fața ipo
tezelor. Poate că asta îi deosebește de publiciștii care 
sînt chemați să ia decizii în fața opiniei publice. Cert 
este că scrisoarea dumneavoastră pune o întrebare nu 
numai interesantă, dar și acută; e nevoie ca literatura 
contemporană să fie mai morală decît arată la ora ac
tuală ..?

MARIANA PRICOPIE, 
Iași :

„Au fost paisprezece zile 
la hotarele dintre Viață și 
Moarte, o luptă epuizantă 
între deznădejde totală și 
o infimă încredere în oa
meni, o picătură de cre
dință că nu poate dura to
tul o veșnicie și în golpi 
adînc mai lucesc în toam
nele de septembrie stele 
albastre. Era o credință 
nebună, absurdă, credință 
numai din principiu. La 
capătul celălalt — gîndul 
ucigător al renunțării de
finitive pentru o lume un
de nu există nimic. Nicio
dată, ca-n aceste paispre
zece zile, n-am urît mai 
mult oamenii și n-am fu
git, dezgustată pînă la du
rere, de umbrele profilate 
pe pavajul străzilor sau în 
interiorul imaginației mele 
bolnave.

Intr-un oraș ca lașul, să 
fii singur — fizicește sin
gur I — e aproape o im
posibilitate. Orașul își are 
viața lui, pe care oamenii 
o trăiesc real, nu visează 
o viață zgomotoasă, trepi
dantă — aici totul e pal-

pabil, pînă și gîndurile 
oamenilor strigate, înainte 
de asfințituri, pînă și 
gesturile, aninate între cer 
și pămînt.

Sînt aici niște dimineți 
tîrzii și după-amiezi ab
surd de fierbinți pentru a- 
cest mijloc de septembrie, 
ca pe plajele pustii ale lui 
Camus, dimineți și după- 
amiezi și seri, mai ales 
seri cînd nu vine nimeni, 
cînd așteptarea doare ca 
un vis sfărîmat între fa
lange de fier, cînd oamenii 
pe care i-ai dori ai tăi 
sînt doar niște jucării me
canice teleghidate de la un 
centru de comandă necu
noscut, în direcții necuno
scute ; fiecare jucărie în- 
tr-un loc, știut poate nu
mai de mașinăria din inte
riorul ei pe care ea și-o 
numește suflet...

Uneori jucăriile-oameni 
merg cîte două, de mină, 
o jucărie-fată și o jucărie- 
băiat, rid și se iubesc, 
plîng și se iubesc și se 
despart și se-ntîlnesc iar, 
după legile lor, pe care 
eu nu le cunosc, sau pe 
care le-am știut într-o

juca cu cuvintele, pe care 
le colorează în tonuri vio
lente, l-aș fi trimis să-și 
caute o altă planetă pe 
care să trăiască. Fata a- 
ceea de pe Dunăre era 
prietena mea și trebuia să 
fie curată și frumoasă și 
mică — era o nedreptate 
și o utopie să cred altfel.

Dar într-o zi am înțeles 
că are nevoie de mine doar 
pentru că nu putea trăi 
fără a se ști admirată de 
cineva, indiferent cine — 
și plecam și veneam în 
gîndurile ei doar cînd avea 
ea nevoie. In noaptea cînd. 
a trebuit să mă despart 
de icoana falsă a acestei 
prietenii am fost singură 
și am desființat Vara din 
anotimpurile anului.

La 18 ani și o lună pri
măvara plîngea desculță și 
albastră sub sălciile înflo
rate Era un lac albastru 
și un nor albastru — și un 
om pe care nu știam da- 
că-l iubesc, dar știam că 
am să-l iubesc într-o zi și 
care-mi Spunea că are ne
voie de mine, și pe care-l 
credeam tot atît ele singur 
ca mine și ca primăvara... 
Și am vrut să-i dăruiesc 
tot ce se poate dărui la 
18 ani și o lună, la 18 ani 
și două luni, vroiam să mă 
iubească frumos și fierbin
te, cum nu mă mai iubise 
nimeni pînă atunci, vroiam 
să-l iubesc tăcut și adînc, 
pînă-n zorii morții.

Dar într-o seară a des
coperit că nu eram „fata 
ideală". N-aveam păr 
blond și nici ochi negri și 
mari, cît o noapte de 
iarnă, și nici nu rîdeam 
„la comandă" cînd el vroia 
să fie vesel. Și fiindcă 
mi-era silă de o dragoste 
mediocră, pentru că nu 
mai puteam fi — dacă fu
sesem vreodată — TOTUL 
pentru el, am preferat să 
nu mai fiu NIMIC. N-a 
înțeles că-n prietenie și în

dragoste caut ABSOLU
TUL — și se credea ne
dreptățit pentru că n-am 
mai vrut să fiu mințită și 
am spus „nu“...

li clădisem în suflet un 
templu. In seara cînd 
ne-am despărțit s-au pră
bușit toate coloanele de 
marmură albă. S-au prefă
cut în blocuri inerte, indi
ferente, reci — oamenii le 
spun amintiri. Și fiindcă 
seara era înaltă și grea, 
am avut acut senzația că 
mă strivește : eram sin
gură in întreaga planetă...

Am vrut să caut printre 
gîndurile mele niște oa
meni adevărați, cărora să 
le dăruiesc tot ce mai ră
măsese bun și frumos și 
curat în mine. Mi-am a- 
mintit că 39 de oameni 
mi-au fost 4 ani, sau 3 
sau 2 sau 1,— colegi de 
clasă, și că la sfîrșit, în 
mai, cînd clasa noastră s-a 
desființat, toți și-au spus 
și mi-au spus, că voi, 
clasa voastră, va trăi me
reu, în timp, prin aminti
rile de plîns și de rîs ale 
tuturor...

Dar i-am regăsit și pe 
ei străini și ciudați și in
diferenți — și atunci, cred 
că atunci am început să-i 
urăsc pe toți. Ura aceasta 
s-a extins și asupra celor
lalți oameni. Era un sen
timent care-mi provoacă 
durere aproape fizică — 
sentiment insuportabil...

La cotitura zilei care se 
cheamă asfințit — am vrut 
să plec pentru totdeauna. 
Nu mi-ar fi dăruit nimeni 
nici un zîmbet și nici o 
lacrimă. Nimeni n-âvea 
nevoie de mine. Nimeni 
nu se-ntreba dacă eram 
prietena sau dragostea 
cuiva. Trei miliarde și ju
mătate, minus 1, fac, în 
ultimă instanță, tot trei 
miliarde și ceva. Oamenii 
pe care-i iubisem și-n care 
crezusem atîta nu aveau 
nevoie de mine. Era sim
plu și clar!...

Dar am găsit pe stradă 
o floare. O garoafă ruptă, 
umilă și roz, cu petale ti
mide, strivite sub un toc 
ascuțit de femeie... Era 
atît de singură și de tristă 
această floare acolo în 
mijlocul drumului, ignora
tă de atîția oameni gră
biți să ajungă undeva, rî- 
zînd și vorbind tare, incit 
aș fi izbucnit în plîns, da
că nu mi-ar fi fost groază 
de ochii lor curioși și iro
nici Și mi-am spus că 
orice s-ar întâmpla trebuie 
să trăiesc. Pentru că exis
tă flori și dimineți albe și 
pentru că există marea și 
steaua din constelația 
Lyrei.

Mi-am adunat sufletul 
în palme și mi-am creat 
lumea mea. E o lume ciu
dată pentru toți ceilalți. 
Dar e singurul loc unde nu 
mai trebuie să fiu falsă ca 
să le par normală și unde 
pot visa cît vreau eu. Am 
adunat în lumea mea cu
lorile și muzica și începu
turile de povești și stelele 
și florile și ierburile și ver
surile. M-am refugiat în 
lumea mea, am fugit, sau 
am plecat... acum, într-o 
clipă de luciditate per

fectă mă gîndesc că e o 
lașitate! — am vrut să 
ignor realitatea imediată, 
ignorînd oamenii. Lumea 
pe care mi-0 creasem era 
perfectă. Avea tot ce-i tre
buie pentru a-mi da ilu
zia fericirii. Un singur lu
cru îi lipsea : sentimente
le, uitasem că sentimentele 
sînt numai pentru oameni, 
că oricît aș implora ma
rea și nisipul și copacii — 
nimic din toate acestea 
nu-mi poate spune un cu- 
vînt... Fericirea era de 
scurtă durată. Cînd aveam 
curajul să-mi înving orgo
liul, oamenii mă părăsi
seră 1 Foarte bine, atunci 
nici eu n-aveam nevoie 
de ei I „Dacă voi nu mă 
vreți, nici eu nu vă 
vreau!“ — mă descope
ream îngrozitor de singură. 
Îmi clădisem lumea pe o 
temelie șubredă.

Dai mai existau OA
MENI ? Întrebare chinui
toare. Oameni huni unde 
există ?... Contactul cu 
realitatea era dur. Între
bările mi se băteau de 
tîmple...

Intr-o zi am descoperit 
că exiști tu. Și oglinda 
care mă separa de lume, 
deformînd-O, s-a spart. 
Existai tu. Tu, tu, tu... aș 
fi rostit cuvîntul ăsta o 
veșnicie întreagă... Erai 
eul meu. Viața, adevă
rată și nu visată, căpăta 
iar un sens. Tu, tu... N-ai 
simțit niciodată cum eu- 
vîntul acesta e clapă de 
pian, silabă într-o fugă de 
Bach ?... Nu mai vreau să 
mai fiu singur, Mariana 1! 
Nu mai vreau să caut stră
zile de la marginea orașu
lui, străzi fără oameni, 
străzi fără cuvinte!!...

Azi a fost duminică. 
Juliette Greco, parcă, sț)u- 
ne într-un cîntec că urăște 
duminicile. Și eu le urăsc. 
Niciodată, ca duminica, nu 
sînt mai singură. Nu pot 
rămîne acasă. Plec. In 
Copou, dincolo de Copou, 
e un fel de pădure. În
drăgostita aduc cîte o 
bancă și o așează în loc 
retras, dincolo de priviri 
indiscrete. Le feresc atît 
de bine, că uneori nici ei 
nu și le mai găsesc... Eu 
umblu mult prin marea 
asta de verdeață și liniș
te și cînd descopăr vreo 
bancă, sînt fericită că o 
oră sau două nu mă mai 
plictisește nici un „Don 
Juan" de duzină cu obser
vații voit subtile, dar nai
ve și răutăcioase, pînă In 
prostie și dezgust. E o fe
ricire tristă însă, am lingă 
mine un Rimbaud, și o 
mie de gînduri triste și 
nici un om...

Mariana, spune-mi tu că 
mai există oameni pentru 
care merită să scrii poezii 
și să compui muzică!...

Mariana, vino tu în lu
mea mea pustie de oa
meni Și umple-mi infinitul 
din suflet J

Te aștept în fiecare zi, 
în fiecare stea, în fiecare 
floare !...

Pînă la unu octombrie 
mai e o veșnicie, și încă 
nu-mi cunosc colegii de 
studenție...".

Mariana ! Draga și scumpa mea cititoare ! Despre ee 
e vorba în aceste rînduri ? Nu cumva — și cu acest 
prilej întreb și pe multe alte tinere corespondente — 
îți place să născocești drame false ? Despre ce fel de 
„fericire tristă“ e vorba ? Fă-mă să înțeleg. Nu cumva 
ești la vîrsta la care îți place să suferi fără motive se
rioase ? Căci să mă ierte unii, dar mă sufoc în ultimul 
timp din pricina a numeroase scrisori de la tinere ființe 
care își închipuie că voioșia vieții se potrivește cu fusta 
mini, iar morga funestă cu rochia „maxi". Nu-ți place 
lașul, nu-ți place Copoul. nu-ți plac oamenii care te în
conjoară, nu-ți place nimic... De ce ? De unde ? Cum ? 
Ce putem noi face ca să te simți fericită ? Spitne-ne I

nu s-a produs • ••••••••••

Etapa la... ULTIMA ORĂ!
Echipa U.T.A. a sosit, ieri, cu a- 

vionul la București. în meciul cu 
Rapid, reintră Otto Dembrovschi, 
vindecat în urma accidentului su
ferit la Rotterdam. Va lipsi din 
formație fundașul stînga, Broșov- 
schi, aflat cu piciorul în ghips. 
Azi, U.T.A. va intra pe teren 
următoarea alcătuire :
Birău, Lereter. Pojoni, __
Petescii, Domide, Kalinin, Axen- 
te, Otto Dembrovschi și Florian 
Dumitrescu.
• Progresul nu-i poate folosi 

mîine pe Fl. Marinescu (acciden
tat la genunchi) și pe Dumbravă 
(suspendat). Este sub semnul in
certitudinii utilizarea lui Raksi, 
lovit Ia gleznă. în meciul de la 
Constanța antrenorul Victor Stăn-

în
Gornea,
Schepp,

culescu, va întrebuința, după toa
te probabilitățile, următorii ju
cători : Manta, Motoc, Măndoiu, 
Grama, Rotaru, șt. Marinescu, 
Dinu Iordan, Beldeanu, Raksi 
(Sandu) Dudu Georgescu și Ma
tei.
• înaintea jocului de la Ploiești, 

antrenorii craiovenllor, Coidum 
și Nuțescu, au greutăți în alcă
tuirea formației. Oblemenco se a- 
flă cu picioruț imobilizat In 
ghips, Strîmbeanu este suspen
dat, iar Bîtlan acuză „recidiva" 
unei întinderi. Sînt șanse, totuși, 
ca „tunarul“ oltenilor să fie du
minică apt pentru joc.

DUMITRU VIȘAN

Program competițional
a BASCHET. Sala sporturilor 

Floreasca găzduiește. în continu
are, jocurile din cadrul Campio
natului balcanic.

Azi, de la ora 18,00, se vor dis
puta următoarele partide : Iu
goslavia — Grecia și România 
— Bulgaria : iar mîine. tot de la 
ora 18 00, meciurile Iugoslavia — 
Bulgaria și România — Grecia.

• FOTBAL. întîlnirea Rapid - 
U.T.A. — contînd pentru campio
natul diviziei * 
se va disputa 
Republicii, cu 
15,15. Partida 
întregime de 
ziune.

Meciul Steaua — Dinamo Bacău 
va fi găzduit, duminică, de sta
dionul Republicii (orele 16.00). în 
deschidere — partidele juventiș- 
tilor.

A. etapa a V-a — 
azi pe stadionul 
începere de la ora 
va fi transmisă în 
studioul de televi-

Ieri a început la București Bal
caniada de baschet. La ediția din 
acest an participă numai patru 
echipe : România, Iugoslavia, Gre
cia și Bulgaria, lipsind reprezen
tativele Turciei și Albaniei. Tur
neul a debutat cu partida Româ
nia—Iugoslavia, așteptată cu mare 
interes de iubitorii baschetului. 
Spectatorii sperau ca ,.cinci-ul“ 
nostru să obțină o victorie, dat 
fiind că naționala iugoslavă nu 
prezenta decît cîțiva — și nu pe 
cei mai buni — din jucătorii care 
au evoluat la mondiale. Din pă
cate însă deși jucătorii noștri au 
depus toate eforturile, surpriza 
nu s-a produs. Formația noastră, 
remaniată în ultima clipă prin 
introducerea unor baschetbaliști 
cu vechi state de serviciu (Albu, 
Diaconescu, Savu Dragomirescu), 
nu a reușit să anihileze diferența 
de gabarit care o separă de tea- 
mul antrenat de Ranko Zeravica. 
Echipa iugoslavă a dominat lupta 
sub ambele panouri prin trioul 
Solman, Knezevici, Kotarac care 
au înscris cu ușurință de sub 
panou și au recuperat enorm în, 
apărare. Formația noastră s-a ba
zat mai mult pe aruncările de la’ 
semidistanță ale lui Albu și pe 
pătrunderile lui Radu Diaconescu 
care au fost, de altfel, cei mai 
buni jucători din echipă. Scorul 
final : 78—75 (38—32) pentru Iugo
slavia. Meciul Grecia—Bulgaria s-a 
terminat cu scorul 80—95 (34—44).

P. OVIDIU

DIG ARTIFICIAL

• POPICE. La arena Voința se 
vor disputa sîmbătă și duminică 
de Ia ora 9,00, campionatele na
ționale, la probele individuale și 
perechi, rezervate seniorilor și 
senioarelor.

• HANDBAL. Duminică. pe 
stadionul Dinamo începînd de la 
orele 9,00, partidele : Universita
tea Buc. — Știința Lovrin ; Dina
mo Buc. — „U“ Cluj ; Steaua — 
Voința Buc. — toate divizia A 
masculin. Tot duminică pe tere
nul de la Tineretului, orele 15.30, 
I.E.F.S. — Confecția Buc. divi
zia A. feminin.

Pronosticul ziarului nostru 
la concursul Pronosport

î.

2. 
3.

ULTIMA ZI 
PRONOSPORT

4.

5.

6.
7.
8.
!).

10.
11.
12.
13.

„U“ Cluj — 
Steagul roșu
Farul — Progresul 
Petrolul —
„U" Craiova 
F. C. Argeș — 
Politehnica 
C.F.R. Tim. — 
Dinamo Buc.
Jiul — C.F.R. Cluj

1
1

1

x

X
1 

Steaua — Dinamo Be. 1
x
x
2
1
1
1

Roma — Fiorentina 
Verona — Inter 
Catania — Juventus 
Bologna — Lanerossi 
Cagliari — Sampdoria 
Milan — Lazio

(Urmare din pag. I)

lăcătuș, un maistru sau altcine
va, nu este întîlnit în jurul lor. 
Cercetăm atent situația : con
structorul (una din unitățile 
specializate din cadrul Ministe
rului Petrolului) trebuia să ter
mine' lucrarea încă din luna 
iulie, dar nici acum, în septem
brie, nu binevoiește să-și con
centreze aici forțele. N-am în
tîlnit pe , cineva din cadrul 
unității să ne dea și alte 
explicații. Titularul de in
vestiție, P.C.I.F. Constanța, 
prin tovarășul Constantin Să- 
raru, amintește de unele 
neînțelegeri ale unității con
structoare cu Uzina „9 Mai“ 
București, Uzina de reparații 
Năvodari și I.I.L. „Energia“ 
Constanța care, ni se Spune, ar 
fi trebuit să confecționeze, prin 
cooperare unele piese impor
tante. Situația este alarmantă și 
din alt punct de vedere, nu nu
mai acela al întirzierii în sine 
a montării conductei. Din această 
cauză nu se pot efectua în timp 
util probele tehnologice ale pom
pelor montate în stație, iar apa 
nu ajunge pe suprafețele ame
najate, pentru care cifrele de 
plan sint stabilite în condiții de 
irigare.

Pe drumurile croite în ultima 
vreme pătrundem în imensele 
„ateliere“ ale constructorilor. în 
sistemul Bărăganu, din nouă 
screpere și autosorepere întîl- 
nite, lucrau numai trei. Restul 
se aflau într-o totală stare de 
nefolosire. Cinci dintre ele pre
zentau defecțiuni și, după cum 
ne spunea maistrul, din cauza 
lipsei pieselor de schimb de mai 
multe zile așteptau mecanicii. 
Cel de-al șaselea... dormita în
trucît mecanicul ceruse transfe
rul, iar în locul său nu fusese 
angajat altcineva. Nu departe, 
deși ceasul indica orele 11, trei 
dragline încă nu începuseră. lu
crul, iar un șir de autocamioane

așteptau, probabil, pe somnoroșii 
dragliniști. (Explicabil, prin ur
mare, de ce la această categorie 
de utilaje indicele de exploatare 
este mult sub sarcina de plan). 
La stația de transformare de'35 
kiiovolți a sistemului „Făclia“ 
de trei zile o echipă formată din 
14 oameni nu fac nimic. Oa
menii așteaptă din moment in 
moment, cum li se spune, să 
monteze întrerupătorul I.O. de 
la celulele de 20 kiiovolți livrat 
cu defecțiuni de către Uzinele 
„Electroputere“ din Craiova.

Trei zile, 14 oameni n-au lu
crat. în sistemele „Biruința“, 
„Lanurile“ și „Topraisar“, utila
jele de lansat conductele de 
azbociment, echipele specializa
te in montarea lor, abia de lu
crează la o treime din capaci
tate. Tovarășul inginer Gh. 
Ghiorghian, șeful grupului de 
investiții explică : „vina nu este 
a lor, ci a unității furnizoare — 
Fabrica de azbociment Medgidia 
care are o restanță Ia zi, de 
40 615 metri conductă, adică 
peste 40 la sută din sarcina a- 
nuală“.

Așa este, pe fundalul neapro- 
vizionării ritmice cu materiale^ 
al dezorganizării și al indisci
plinei, oamenii n-au nici o vină, 
ajung să fie neputincioși in ma
terializarea a ceea ce ar putea 
realiza. Și, ca să nu lăsăm im
presia că ne jucăm cu cuvintele, 
vom continua să le argumen
tăm. Pe canalul principal a fost 
montată o modernă instalație de 
finisare a taluzelor și de beto- 
nare. Ei bine, această instalație 
in care s-au investit cîteva zeci 
de milioane lei valută este folo
sită doar la jumătate din capa
citate, numai din simplul motiv 
că aprovizionarea cu materialul 
de construcție se face intr-un 
ritm defectuos. Stația de prepa
rare se află doar la cîțiva pași 
de instalație, dar pentru faptul 
că au fost repartizate un număr 
restrins de autobasculante spe
cial amenajate se ajunge la

timpi morți de patru, cinci ore 
pe zi. Iar, în final, o inexplica
bilă investiție pentru că atit cît 
se realizează acum cu mașina 
DINGLER s-ar putea produce 
cu mijloacele tradiționale exis
tente pe șantier. Cine răspunde 
de această situație ?

La stația de bază a sistemului 
.Bărăganu o automacara, unicat 
pe șantier, a stat cîteva zile în 
șir nefolosită, pentru că din ne
pricepere a fost alezată neco
respunzător, ceea ce a determi
nat apariția unor defecțiuni la 
sistemul de ridicare. La același 
obiectiv, din cauza întîr- 
zierii eu care sînt livrați, 
de către Uzina „Electropu
tere“, cei doi transformatori 
a 1 600 kilowați, cîteva echipe 
lucrează cu randament scăzut 
intrucil neinstalarea , lor îm
piedică executarea în ritm cores
punzător a altor lucrări.

Și, dacă cele cîteva situații în- 
tilnite nu au darul să convingă 
suficient, prezentăm în comple
tare cifrele : în cele patru zile 
cît am rămas, in incinta șantie
rului sistemului de irigații din 
Cara.su, mai mult de jumătate 
dm utilaje n-au lucrat efectiv 
nici măcar patru ore din zi. (22 
de screpere și autoscrepere, 32 
de autobasculante, 8 draglme și 
2 macarale n-au lucrat nici mă
car o clipă). Peste 400 de mun
citori nu și-au realizat sarcinile 
de plan nici măcar in proporție 
de 40 la sută. Motivele ? Nea- 
provizionarea ritmică cu mate
riale, neonorarea de către uni
tățile contractante a obligații
lor, slaba organizare a muncii, 
efect al „priceperii“ maiștrilor 
și șefilor de loturi.

*
Situația întilnită pe acest șan

tier e paradoxală. Atitea utilaje 
și atiția oamenj nu-și realizează 
sarcina de plan, jar unitatea ra
portează depășiri la planul con- 
strucții-montaj. Unde să fie ne
potrivirea ? Vă invităm, tovarăși 
din organele competente (în
deosebi departamentul îmbună
tățiri funciare și gospodărirea 
apelor din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii), să 
interveniți pentru clarificare.

Fotografia
(Urmare din pag. 1)

cu ajutorul căreia americanul din New York, fie el de con
diție, modestă, ca cei din fotografie, se baricadează, în lo
cuința sa, împotriva spargerilor. Pe latura din spate a mesei, 
între masă și peretele din fund, trei generații, mama bă- 
trînă, fiul în puterea vîrstei și fiica acestuia, o copilă. O 
familie americană, dar e o absență aici, lipsește cineva. 
Reții în același timp așezarea oamenilor. în picioare, cu 
brațul drept peste umărul fiului ei, care șade, mama bătrînă 
cu o privire grea de muncă, grea de oboseală și resem
nare. Pe fața ei stă înscrisă, ca într-o carte, viața pe care 
a dus-o. Nu e nimic de adăugat. Omul, șezînd între mamă 
și_ fiică, are o privire dură, tăioasă chiar, ca exprimînd un 
gînd și închizîndu-l totodată într-o muțenie încordată. Nu
mai copila, singuri, schițează un zîmbet timid, abia per
ceptibil, spre aparatul fotografic sau spre viața la care vi
sează, dincolo de el. De la zîmbetul abia ghicit al copilei 
la fața obosită a mamei bătrîne e distanța parcursă de o 
viață de om. Iar omul din mijloc stă ca o mocnită revoltă 
neînțeleasă și nespusă împotriva acestui destin. Un vas cu 
flori artificiale, un ceas deșteptător, pe perete ceasul pen
tru gaz. Ușa de la intrare cu pete mari lăsate de vopseaua 
descojită. Fețe întunecate de o adîncă amărăciune. Un zîm
bet vag schițat de copilă. O fotografie de familie, una din 
cele zece lucrări expuse de Bruce Davidson sub titlul : „în
tr-un bloc din Harlemul spaniol". Cel care privește se va 
întoarce, cu siguranță, la acest grup, dacă i-a surprins fio
rul comunicării. Dar mai există și un alt interior, o com
poziție de Jerry N. Uelsmann. în prim plan un frumos cap 
de femeie tînără, cu ochii exprimînd o adîncă suferință. Și 
o resemnare. Totul cade, în această fotografie, sub sumbra 
apăsare a negrului. Din interiorul întunecat și vag în care 
este plasat acest prim plan, se desface un culoar spre ușa 
din afară. Vine de aci o lumină, iar în lumină o siluetă tî
nără intrînd. Un bărbat, în umbră, cu spatele la fereastra 
închisă o odăii, privește înăuntru. Podeaua culoarului e 
stricată, nemăturatâ. Iar sub lumina de afară, pe podea, 
acolo unde culoarul pătrunde în cameră, o cămașă albă, 
bogat croită în faldurile ei. Cămașa căzută pe jos, desfă
cută în toată lărgimea ei, cu brațele puțin ridicate ca în- 
țr-o răstignire, acest alb intens pe podea, ca ceva care zace, 
alături de prim planul femeii cu ochii în intensă tristețe e ca 
o imagine de umanitate rănită în visurile și așteptările ei. 
E ca un INTERIOR de viață sfărîmată.

Noua fotografie americană deține, astfel, virtuți care 
obligă gîndirea să stăruie și să revină asupra ei.

I

Cara.su


Vizita președintelui

Nicolae Ceausescu 

în Austria
întrevedere Corneliu Mănescu- 

Rudolf Kirchschlager
în cursul dimineții de vineri, 

ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, a 
făcut o vizită protocolară minis
trului afacerilor externe al Aus
triei, Rudolf Kirchschlager, Au

întrevedere lossf Banc-Oscar Weihs
losif Banc, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a avut, 
în cursul dimineții de vineri, o 
întrevedere cp Oscar Weihs, mi
nistrul austriac al agriculturii. Cu 
acest prilej, au fost discutate, în-

Presa internațională despre vizita 
președintelui Nicolae Ceausescu 

in Austria
Agențiile internaționale de pre

să, ca și principalele cotidiene din 
numeroase țări străine continuă 
să informeze despre vizita oficială 
pe care președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut-o în Austria.

într-o amplă relatare, Associa
ted Press sublinia că prezența 

■președintelui român Nicolae 
Ceaușescu în plenul reuniunii A- 
genției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.) de Ia 
Viena „a fost prima vizită făcută 
de un șef de stat străin la acest 
for".

La rîndul ei, agenția U.P.I., re- 
ferindu-se la aceeași cuvîntare 
scoate în evidență citatul în care 
se arată că România consideră că 
singura modalitate de a elibera 
omenirea de coșmarul războiului 
nuclear este oprirea producției a- 
cestor arme, distragerea stocurilor 
existente, și interzicerea definitivă 
a folosirii energiei atomice în 
scopuri militare.

„Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, a reafirmat azi dimineață, în 
fața celei de-a 14-a sesiuni or
dinare a A.I.E.A., atașamentul 
țării sale față de măsuri ferme 
de dezarmare generală și, îndeo
sebi, de dezarmare nucleară", re
levă agenția France Presse.

Ziarele din Austria au conti
nuat să informeze opinia publică 
a acestei țări despre vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și

Vizita delegației C. C. 

al P. C. R. în Japonia
TOKIO — Corespondentul A- 

gerpres, Florea.Țuiu, transmite: 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în Japonia la in
vitația C.C. al P.C. din Japonia, 
a fost primită vineri după-amia- 
ză de tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Japonia. La primire 
au participat din partea română 
Simion Bughici, membru al 
C.C. al P.C R., vicepreședinte al 
Colegiului Central de Partid, și 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
iar din partea gazdelor Masayoshi 
Oka, vicepreședinte al Prezidiu
lui C.C., Tomio Nishizawa, mem
bru al Biroului Permanent al

LUCRĂRILE COMITETULUI O.N.U.
PENTRU PROBLEMELE JURIDICE 

Intervenția 
delegatului român

In continuarea lucrărilor din Comitetul pentru problemele ju
ridice, pe marginea principiilor ce trebuie să guverneze rela
țiile prietenești și cooperarea dintre State, a luat cuvîntul 
delegatul român, Gheorghe Secarin.

Audiența de care s-a bucurat 
intervenția românească reflectă 
aprecierea contribuției pe care a 
adus-o 'România la codificarea 
juridică a principiilor ce se de
gajă din Carta O.N.U. în ce 
privește relațiile dintre state. în 
calitate de inițiatoare a acestui 
document în urmă cu opt ani. 
lâ a 17-a sesiune a Adunării 
Generale și ulterior ca membră 
in Comitetul special însărcinat 
cu această misiune. De altfel, 
proiectul actual de rezoluție prin 
care se propune adoptarea de
clarației in sesiunea jubiliară a 
fost inițiat de țara noastră în 
colaborare cu alte state.

Abordind pe larg preambulul 
declarației și cele șapte principii 

fost discutate, cu acest prilej, pro
bleme de interes comun privind 
dezvoltarea relațiilor româno- 
austriece.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordihlă.

tr-o atmosferă cordială, probleme 
de interes comun privind agricul
tura din cele două țări și aspecte 
referitoare la extinderea colabo
rării și cooperării în acest dome
niu. La convorbire a participat 
Gheorghe Oprea, consilier.

despre semnificația ei. Iată cîteva 
din aceste titluri: „Politica Ro
mâniei impune", „Primire cor
dială de către colectivul Uzinei 
„Voest“, „Respect față de poli
tica României".

Rezultatele vizitei, însemnăta
tea ei pentru evoluția relațiilor 
romano-austriece și, intr-un con
text mai larg, crearea unui climat 
european de pace sînt analizate 
în editorialul de vineri al cotidia
nului „Die Presse“.

Ziarul remarcă că „Bucureștiul 
poate să se mîndrească" pentru 
că „prin promovarea relațiilor 
în lume a adus o contribuție la 
îmbunătățirea climatului inter
național".

„Cancelarul federal Kreisky a 
arătat că Austria admiră politica 
de sine stătătoare și independen
ță pe care România o promo
vează sub conducerea lui 
Ceaușescu". subliniază ziarul 
„Arbeiter Zeitung".

Entuziasmul locuitorilor din 
Salzburg, dragostea cu care au 
fost întîmpinați oaspeții români, 
desfășurarea în amănunțime a 
programul vizitei în orașul lui 
Mozart ocupă o pagină întreagă 
în ziarul „Salzburger Nachrich
ten". De asemenea, ziarul ilus
trează momentele importante ale 
vizitei prin numeroase fotografii. 
Despre primirea călduroasă care 
s-a făcut președintelui Consi
liului de Stat al României, la 
uzina „Voest" informează, de a- 
semenea, și „Volkstimme“.

Prezidiului C.C., Koichiro Ueda, 
membru al Prezidiului C.C.

Cu acest prilej, într-o atmosfe
ră caldă, cordială, participant« 
s-au informat reciproc despre 
preocupările actuale ale celor 
două partide și au făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale vieții interna
ționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești. în cursul con
vorbirilor a fost exprimată pro
funda satisfacție în legătură eu 
relațiile de prietenie și colabora
re existente între cele două 
partide, hotărîrea de a diversifi
ca și dezvolta aceste legături, 
corespunzător intereselor celor 
două partide, întăririi unită
ții și solidarității internațio
naliste a mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste angaja
te în lupta pentru pace, ’ demo
crație, independentă națională și 
progres social.

ce fac obiectul acestui document, 
care conține in mod expres dis
poziții cp întăresc din punct de 
vedere juridic asigurarea perso
nalității, integrității teritoriale, 
și independenței politice a sta
telor, drepturile 'lor la deplina 
suveranitate, de a hotărî în toată, 
libertatea și fără ingerințe străi
ne asupra dezvoltării lor econo
mice, Sociale și culturale, repre
zentantul României a subliniat 
totodată, forța obligatorie pen
tru toate țările a acestor pre
vederi, caracterul lor universal 
și unitar, necesitatea de a fi 
respectate de. către toți membrii 
comunității internaționale, indi
ferent de sistemul lor politic, 
economic și social.

După încheierea cu succes 
a zborului stației „Luna-16"

Ecouri internaționale
„Un triumf al tehnicii care 

promite să ofere omului un mij
loc deosebit de util pentru o 
cunoaștere și mai aprofundată 
a sistemului solar“ — astfel a- 
preciază succesul zborului sta
ției automate sovietice „Luna- 
16" ziarul american „Baitimore 
Sun“. Prestigiosul cotidian sub
liniază că acest zbor reprezintă 
un nou pas important pe calea 
cuceririi Cosmosului de către 
om.

O REALIZARE 
REMARCABILĂ

Directorul observatorului din 
Bochum, Heinz Kaminski, a ca
lificat întoarcerea pe Pămînt a 
aparatului de revenire al stației 
automate „Luna-16“ drept o 
„REALIZARE REMARCA
BILA“. Startul de pe Lună, a- 
terizarea precisă și funcționa
rea ireproșabilă a stației pe 
Lună dovedesc calitatea exce; 
lentă a sistemelor de comandă 
ale stației, a spus el. Acest 
succes, a declarat Kaminski, 
deschide perspective pentru a- 
ducerea în viitor pe Pămînt a 
unor mostre nu numai de pe 
Lună, dar și de pe alte pla
nete.

Directorul observatorului de 
la Bochum a relevat totodată 
că stațiile automate limitează 
în mod considerabil riscurile 
contaminării Pămîntului cu di
feriți germeni din spațiu : 
„Metoda sovietică prezintă o 
securitate aproape absolută îm
potriva contaminării biologice 
a biosferei terestre“, a spus el.

Intr-o declarație făcută tele
fonic unui corespondent al a- 
genției TASS, cunoscutul fizi
cian japonez, laureat al pre
miului Nobel, Tomonaga, a re

TELEGRAMĂ
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 

Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAURER, Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășilor L. I. BREJNEV, 
Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. N. V. PODGORNÎI, Președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și A, N. 
KOSÎGHIN, Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, savanților, in
ginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, tuturor oamenilor 
sovietici cordiale felicitări cu prilejul încheierii cu succes 
a programului zborului stației „Luna-16“, primul aparat cos
mic automat care a adus pe pămînt mostre de roci selenare.

1 Poporul român se bucură din toată inima de această stră
lucită realizare, care constituie o etapă importantă și des
chide noi perspective în activitatea de cercetare a spațiului 
cosmic.

Vă urăm dumneavoastră, popoarelor Uniunii Sovietice noi 
succese în dezvoltarea științei și tehnicii spațiale, în explo
rarea Cosmosului, în interesul civilizației și progresului uma
nității, al cauzei păcii.

Convorbirile dintre
N. Patolicev și K. Schiller
Vineri au avut loc Ia Moscova 

convorbiri între Nikolai Patoli
cev. ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S. și Karl Schil
ler. ministrul economiei al R.F. 
a Germaniei, aflat în vizită în 
Uniunea Sovietică. In cursul 
convorbirilor au fost abordate 
probleme referitoare la dezvol
tarea relațiilor comerciale și e- 
conomice bilaterale, anunță a- 
genția TASS.

Aceste relații, menționează a- 
genția citată, au cunoscut o dez
voltare in ultimul timp. Recent 
a fost semnat un acord potrivit 
căruia. începînd cu luna octom
brie 1973, Uniunea Sovietică va 
livra timp de 20 de ani în R.F. 
a Germaniei peste 52 de miliar
de metri cubi de gaze natu
rale. La rîndul său, R.F. a Ger
maniei, va livra în decurs de 
trei ani, începînd cu anul 1970, 
1.2 milioane tone de țevi de 
mare diametru și alte instala-
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id'nemo
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 ; 13,45 : 21,15) : Festival (orele 
9; 11,45; 15; 13; 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 Favorit (orele 10 ; 12,30 ;. 15,30 ; 
18 ; 20.30) ; București (orele 9 ; 
11,15; 13.45; 16.15; 13.45; 21)A

ARȘIȚA NOPȚII ru cază 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 Buzesti (ora
20.15) .

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 

levat că zborul încheiat cu 
succes al stației „Luna-16" este 
o mărturie a faptului că Uniu
nea Sovietică dispune de mij
loace tehnice care permit expe
dierea cu mare precizie a apa
raturii cosmice în punctele cele 
mai îndepărtate ale Universu
lui. „Sini convins că asemenea 
lansări încununate de succes se 
vor repeta și în viitor“ — a de
clarat savantul japonez.

Experimentul efectuat cu a- 
jutorul stației automate „Luna- 
16" a înscris în istoria dezvol
tării cosmonauticii o nouă pa
gină importantă, notează ob
servatorul științific al cunoscu
tei publicații elvețiene „Gazette 
de Lausanne“. Programul înde
plinit de stația automată sovie
tică, arată autorul articolului, 
deschide în fața «menirii noi 
perspective grandioase pentru 
studierea altor planete.

AVANTAJELE UNEI 
STAȚII AUTOMATE

„Primul zbor ffiră pilot spre 
Lună și inapoi, îndeplinit de 
nava cosmică „Luna-16", con
stituie o realizare uluitoare a 
științei și tehnicii“,. a declarat 
astronomul american D. Green- 
stein, șeful secției de astrono
mie a Institutului de tehnolo
gie din California, care con
duce celebrul observator astro
nomic Palomar. „Pe noi, sa- 
vanții, ne entuziasmează cura
jul cosmonauților — a spus as
tronomul american —. dar din 
purict de vedere practic ne in
teresează mai mult eficiența 
stațiilor automate de felul 
„Lunii-16“. Avantajele lor sint 
evidente : sînt mai ieftine și nu 
supun riscului pe oameni“.

ții pentru industria gazelor din 
Uniunea Sovietică.

în această săptămină, o dele
gație Sovietică, condusă de Ale- 
xandr Tarasov, ministrul in
dustriei automobilelor al 
U.R.S.S.. a plecat în R.F. a Ger
maniei in vederea unor tratative 
de colaborare cu firme vest- 
germane specializate în con
strucția de automobile.

Anul trecut, valoarea schim
burilor de mărfuri dintre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei a 
atins suma de 496,3 milioane de 
ruble, fiind de două ori mai 
mare decit cea din anul 1965.

Referindu-se la vizita la Mos
cova a ministrului economiei al 
R.F. a Germaniei, Karl Schil- 
ler, agenția DPA apreciază că 
prezența acestuia in capitala so
vietică va folosi la punerea ba
zelor unui viitor acord comer
cial și economic sovieto-vest- 
german.

M PENTÌ? V TIMPUL
in 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).

INTILNIREA 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 ; 13) ; 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 ; 
13 ; 20,15) ; Grădina Unirea (ora 
20), Grădina Moșilor (ora 20.15).

UN PAS SPRE 
LABORATOARE 
INTERPLANETARE

A. Kunert, conducător științi
fic al Observatorului Astrono
mic „Wilhelm Verster“ din 
Berlinul occidental, a subliniat 
într-o declarație că încheierea 
cu succes a zborului stației au
tomate sovietice „Luna-16“ 
deschide largi posibilități pen
tru zborul unor laboratoare in
terplanetare automate spre pla
netele sistemului solar.

Dezvoltarea tehnicii de ghidaj 
automat permite în etapa ac
tuală- efectuarea unor expe
riențe cosmice complicate, în 
mod economic și fără' riscuri 
pentru viața omului", a decla
rat un alt om de știință vest- 
berlinez, fizicianul E. Mattias.

lernen
? La 26 septembrie, poporul 
> yemenit sărbătorește împli- 
3 nirea a opt ani de Ia procla- 

marea Republicii Arabe Ye- 
L men. Dată de importanță isto- 
C rică, ziua de 2G septembrie 
C 1962 semnifică răsturnarea 
? regimului monarho-feudal al 
z imamului El Badr și prelua- 
) rea puterii de către o miș- 

||^ care, condusă de tineri ofițeri, 
care urmărea scoaterea țării 
din situația de înapoiere eco
nomică și de dependență.

Cei opt ani de existență ai 
Republicii Arabe Yemen au 
fost caracterizați, pe de o 
parte, de eforturile depuse 
pentru învingerea probleme
lor dificile moștenite de la 
regimul feudal pe plan eco
nomic și, pe de altă parte, de 
continuarea luptei pentru a- 
părarea regimului republican 
în fața încercărilor continue 
ale forțelor regaliste, spriji
nite din exterior, de a recu
ceri pozițiile pierdute. Pe am
bele fronturi s-au obținut re
zultate importante, deși în 
multe privințe noul regim a 
trebuit să pornească de la 
zero.

S-a început prin promulga
rea primei constituții din isto
ria țării, menită să asigure 
cadrul legal al activității eco
nomice, politice și sociale. 
Conform unui program eco
nomic elaborat in continuare, 
s-a trecut la dezvoltarea eco
nomiei și modernizarea vieții 
sociale. S-au construit între
prinderi, școli, spitale, șosele.

S-a înființat o companie 
petrolieră națională cu sar
cina explorării deșertului Ti- 
har. Printre cele mai impor
tante obiective economice in
trate în funcție în acești ani 
se numără fabricile de ci
ment, aluminiu, medicamen
te și de conserve. In agricul- 

Itură, care continuă să rămînă 
încă ramura dominantă a e- 
conomiei R.A. Yemen, s-au 
luat, de asemenea, măsuri de 
creștere a producției, înfiin-

* * 1
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi- < 

fiului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis f 
Iui ABDUL RAHMAN EL-IRIANI, președintele Consiliu- < 
Iui Republican al Republicii Arabe Yemen, următoarea ( 
telegramă : 1

Ziua națională a Republicii Arabe Yemen îmi oferă plă- ] 
cutul prilej de a transmite Excelenței Voastre, în numele J 

C Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al ! 
$ poporului român și al meu personal, cele mai cordiale . 
\ felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de bună- ’ 
\ stare și progres poporului yemenit prieten. (
\ Sint convins că relațiile statornicite între Republica ( 
x Socialistă România și Republica Arabă Yemen se vor dez-, ( 
\ volta continuu în interesul popoarelor noastre, al înțe- ( 
\ legerii și colaborării internaționale. (
/ Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele < 
? Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, < 
f a trimis lui MOHSEN AL-AINI, primul ministru al Kepu- * 
? blieii Arabe Yemen, următoarea telegramă : <

\ Sînt bucuros să transmit Excelenței Voastre, cu ocazia < 
\ celei de-a VIII-a aniversări a proclamării Republicii Arabe < 
5 Yemen, sincere felicitări și cele mai bune urări de să- , 
5 nătate.și fericire personală, de prosperitate poporului ye- < 
S menit prieten. (
/XAAAAAAAAZWWWZWWWVXAA/VXĂA.'

CLIPA DE LIBERTATE rulează 
la Lira (drele 15,30 ; 18).

ACEASTA 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 Giuleștl (orele 15 30 ; 18 ;
20,30) ; Volga (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Arta (orele 15,30 : 13) ;
Grădina Arta (ora 20).

DEGETUL DE FIER rulează la 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15) ; Flamura (orele 11; 16 ;
18,15; 20,30) ; Grădina Aurora 
(ora 20) ; Stadionul Dinamo 
(ora 19.30).

MARILE VACANȚE rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE rulează la Miorița (orele 11 ; 
15 ; 17,30 ; 20).

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

INTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE rulează la Flacăra (ora
15.30) .

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

TIFFANY MEMORANDUM ru

MITIA RIBICICI
L-A PRIMIT PE

MINISTRUL ROMÂN
AL AGRICULTURII 
Șl SILVICULTURII

Vineri ministrul agricul
turii și silviculturii al Repu
blicii Socialiste România, 
Angelo Miculescu, care se 
află într-o vizită oficială . în 
Iugoslavia, a fost primit de 
președintele Vecei Executive 
Federale, Mitia Ribicici. La 
primire au participat Franjo 
Nadj, membru al Vecei Exe
cutive Federale, și Vasile 
Șandru, ambasadorul Româ
niei la Belgrad.

In cadrul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă 
cordială, prietenească au fost 
discutate o serie de probleme 
privind dezvoltarea relații
lor bilaterale, îndeosebi 
extinderea colaborării rod
nice romàno-iugoslave din 
domeniul agriculturii și eco
nomiei apelor.

țindu-se gospodării experi
mentale pentru cultivarea 
griului, bumbacului, legume
lor și fructelor și pentru creș
terea animalelor. Există, de 
asemenea, un plan de ame
najare pentru irigații a văii 
Tihama, zona cea mai fertilă 
a țării. Au început și pregă
tirile pentru valorificarea u- 
nor noi bogății ale subsolu
lui : cărbune, sulf, cupru.

Un important succes a fost 
obținut, după cum se știe, în 
lupta pentru apărarea tinerei 
republici. După încercările c- 
șuate ale forțelor regaliste de 
a reinstaura regimul monar
hic, guvernul R.A. Yemen 
și-a reglementat relațiile cu 
Arabia Sauditâ, punindu-se 
astfel bazele reconcilierii na
ționale și ordinei interne în 
țară — premisă importantă 
pentru dezvoltarea ei în 
viitor. Ca urmare, în primă
vara acestui an. guvernul a 
permis elementelor regaliste 
să se reintoârcă în țară și să 
participe la activitatea eco
nomică și guvernamentală.

In prezent, R.A. Yemen in
tră într-o perioadă mai cal
mă, in care politica economi
că va căpăta prioritate. La 
sfîrșitul anului trecut, guver
nul a prezentat Consiliului 
național un plan economic de 
cinei ani care prevede pre
luarea de către stat a contro
lului asupra comerțului exte
rior și investițiilor, înființa
rea unei bănci centrale, mo
dernizarea agriculturii, un 
program de dezvoltare indus
trială, reducerea cheltuielilor 
militare, reorganizarea arma
tei. poliției și administrației 
— o fază de consolidare și 
dezvoltare.

Cu ocazia aniversării a opt 
ani de la proclamarea Repu
blicii Arabe Yemen, urăm 
poporului yemenit succes pe 
calea progresului economie și 
social.

B. ST.

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 ; 13 ; 
2015).

AFURISITUL DE BUNIC rulea
ză la Crîngași (orele 15 30 ; 18 ;
20.15).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL rulează Ia 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).

StMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 1970
• 15,15 Fotbal : Rapid—U.T.A. • 
17,00 Emisiune în limba germană.
■ 18.05 Microavanpremiera zilei.

SITUAȚIA

DIN IORDANIA
• ACORD PENTRU ÎNCETAREA LUPTELOR • 

REGELE HUSSEIN A CERUT S.U.A. AJUTOR • 
ARMATA IORDANIANĂ A DESCOPERIT 15 OS
TATECI • MOHAMED DAOUD A PRIMIT AZIL 

POLITIC ÎN LIBIA

« ATlT FORȚELE IORDA- 
NIENE, CIT ȘI UNITĂȚILE 
PALESTINIENE DE COMAN
DO au primit vineri ordin de 
a înceta luptele. Acordul inter
venit între părțile angajate în 
conflictul din Iordania este re
zultatul misiunii de mediere a- 
sumate de delegația trimisă la 
Amman de. șefii de state și gu
verne arabe, ’ reuniți la Cairo. 
Delegația, condusă de președin
tele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Sudan, Gaa- 
far El-Numeiry, a avut convor
biri cu regele Hussein și cu 
președintele Comitetului Central 
al Rezistenței Palestiniene, Yas
ser Arafat.

După cum anunță agenția 
M.E.N., vineri dimineața, rege
le Hussein al Iordaniei a rostit 
la postul de radio Amman o 
cuvîntare în care a ordonat tru
pelor iordaniene să înceteze 
imediat focul. Comunicatul lui 
Yasser Arafat, comandantul su
prem al forțelor palestiniene 
de rezistență, prin care acesta 
acceptă încetarea totală' a fo
cului, a fost citit la postul de 
radio Amman de către genera
lul Gaafar EI-Numeiry, șeful 
statului sudanez. Potrivit co
municatului, organizațiile pa
lestiniene „vor respecta acordul 
de încetare a focului dacă și 
cealaltă parte va proceda la 
fel“.

Telegramele transmise de a- 
gențiile internaționale de presă 
în cursul zilei de vineri nu au 
precizat dacă și cind acordul 
de încetare a focului a intrat 
în vigoare pe întreg teritoriul 
Iordaniei.

• ȘEFII DE STATE ȘI GU
VERNE din zece țări arabe s-au 
întrunit vineri seara la Cairo 
pentru a examina evoluția si
tuației din Iordania după ordo
narea încetării focului de către 
regele Hussein și președintele 
Comitetului Central al Rezisten
ței Palestiniene, Yasser Arafat. 
Reuniunea plenară a șefilor de 
state și guverne a fost preceda
tă de o întrevedere a președin
telui R.A.U., Ganial Abdel 
Nasser, cu șase lideri ai orga
nizațiilor palestiniene sosiți în 
noaptea de miercuri spre joi la 
Cairo.

Agenția Reuter transmite că 
delegația care a mediat în con
flictul dintre autoritățile iorda
niene și palestinieni s-a reîn
tors vineri seara lâ Cairo, ur-

Maria Groza
a avut 

întrevederii
cu senatori
americani

Vicepreședinta Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Maria Groza, 
membră a delegației române la 
cea de-a 25-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a fă
cut o vizită la. Congresul ame
rican, la invitația senatorului 
J'ohn Sparkman, președintele 
grupului interparlamentar a- 
merican. In cursul acestei vizi
te, Maria Groza a fost primită 
de John McCormack, președin
tele Camerei Reprezentanților, 
de Carl Albert, liderul majori
tății democrate din Camera Re
prezentanților. precum și de 
senatorul Wiliam Fulbright, 
președintele Comisiei pentru 
probleme externe a Sena
tului. Maria Groza a fost pre- 

‘ zentată și salutată în ședința 
plenară a Senatului. Senatorul 
John Sparkman a oferit un de
jun în cinstea vicepreședintei 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, la 
care au participat numeroși se
natori și deputați.

BBB ■■■■■■■■■■

• 18,15 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! • 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici. •
19,30 Telejurnalul de seară. • 
20,00 Avanpremieră la o nouă e- 
misiune-concurs pentru tineret : 
„Ocolul țărit în opt luni“. e 20,15 
Campionatul balcanic de baschet 
masculin ; România — Bulgaria 
(repriza a H-a). • 20,50 Film se
rial „Incoruptibilii“. • 21,40 Noc
turnă bucureșteană. Program de 
varietăți muzical-coregrafice. • 
21,55 Reportajul filmat de la vi
zita în Austria a ' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, e 22.40 Tele
jurnalul de noap.te. • 23,00 Fotbal: 
Feijenoord—U.T,’A. (Rezumat fil
mat primit de la Rotterdam).

PROGRAMUL II
A 20,00 Pro patria : Tudor Ar- 
ghezi — Antologie de Șerban Cio- 
culescu. • 20,15 „La fîntîna do
rului“. • 20,45 Revistele săptămî- 
nil . de Nicolae Popescu. • 20,55 
Buletin de știri. • 21.00 „Bis-urile 
Festivalului „George Enescu“ • 
21,45 Filmul „Achiziția familiei“ 

mînd să prezinte imediat un 
raport asupra rezultatelor mi
siunii sale.

• REGELE HUSSEIN al Ior
daniei, a cerut S.U.A. ajutor în 
alimente și echipament militar, 
a declarat purtăto'rul de cuvînt 
al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey. El a precizat 
că această- cerere a fost formu
lată de suveranul Hasemit în 
cursul întrevederii pe care a 
avut-o joi cu ambasadorul ame
rican de la Amman, Dean 
Brown.

Purtătorul de cuvînt a arătat, 
răspunzînd la întrebările zia
riștilor, că guvernul S.U.A. va 
acorda „atenție primordială a- 
sistenței în alimente“, evitînd să 
facă declarații în legătură cu 
anumite știri potrivit cărora 
Pentagonul ar fi hotărît să în
locuiască toate pierderile în 
echipament militar suferite de 
armata iordaniană în timpul lup
telor cu unitățile organizațiilor 
de rezistență palestiniene.

• POSTUL DE RADIO AM
MAN a anunțat că armata ior
daniană a reușit să găsească lo
cul unde se aflau 15 persoțwf 
din grupul de ostateci deții" : 
de Frontul Popular pentru I a 
berarea Palestinei (F.P.Ț--:),

. după deturnarea avioanelor 
companiilor americane și elve
țiene „Pan American“ și „Swiss- 
air“. Comunicatul adaugă că 
pasagerii descoperiți se găsesc 
acum în securitate deplină.

• ZIARUL LIBANEZ „Al Ha- 
yat“ scrie că premierul iorda
nian demisionar, Mohamed 
Daoud, a cerut azil politic în 
Libia. Ziarul adaugă că preșe
dintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, 
colonelul Moamer El Gedafi, 
care se află în prezent la 
Cairo, 'a acceptat cererea fos
tului premier iordanian.

Vizita tovarășului
Petre Blajovici 

in Ungaria •
Petre Blajovici, președintele 

Comitetului de stat pentra eco
nomia și administrația locală, care 
se află într-o vizită oficială în 
Ungaria, a fost primit vineri de 
Ajtai Miklos, vicepreședinte al 
Guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar.

Mac al patrioților 
cambodgieni la 

12 km de Pnom Penh
PNOM PENH. — Ultimele știri 

transmise din Cambodgia sem
nalează un atac lansat de forțele 
de rezistență populară asupra 
unei fortificații deținute de tru
pele regimului Lon Noi la nu
mai 12 kilometri sud-est de 
Pnom Penh. Totodată, patrioții 
au declanșat o acțiune ofensivă 
asupra pozițiilor militare ina
mice la aproximativ 60 kilome
tri nord-vest de capitala khme
ră. în urma acestei operațiuni 
militare, ei controlează în mo
mentul de față o parte impor
tantă a șoselei numărul cinci, 
care face legătura cu zona de 
nord-vest a Cambodgiei. înain
tarea trupelor generalului Lon 
Noi spre această regiune — re
latează corespondentul agenției 
Associated Press — a fost astfel 
blocată.

între timp, in localitatea Taing 
Kauk și în împrejurimile aces
teia au continuat să se desfășoa
re lupte violente între forțele 
patriotice și unități ale armatei 
regimului de la Pnom Penh.
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PROGRAMUL I
• 9,00 — Băiatul din banca a doua
— piesă de Alecu Popovici., • 
10,00 — Viața satului. • 11,15 — 
In reluare, la cererea telespecta
torilor. Dialog muzical Anda Că
lugăream; — Therese Steinmetz.
• 12,00 — De strajă patriei. •
12.30 — Emisiune în limba maghia
ră. • 13.30 — Fotbal : C.F.R. Ti
mișoara — Dinamo București. 
Transmisiune de la Timișoara. • 
17,25 — Microavanpremiera. •
17.30 — Fotbal : Ungaria — Aus
tria (repriza a If-a). Transmisiu
ne directă de la Budapesta. o
18.20 — „Pe sub Poala Măgurii“.
• 18,45 — Campionatul balcanic 
de baschet masculin : Bulgaria — 
Iugoslavia (repriza a II-a). Trans
misiune din Sala Floreasca. •
19.20 — Desene animate. « 19,30
— Telejurnalul de seară. « 20,00
— Reportaj T.V. • 20,20 — Film 
artistic. Simon și Laura. Premieră 
pe țară. • 21,40 — Teleritmuri.
• 22,35 — Telejurnalul de noap
te. Sport.

PROGRAMUL II
• 20,00 — Seară de teatru : ,.A 
12-a noapte“ de W. Shakespeare.
• 21,45 — Buletin de știri. • 
21,50 — Piese celebre de J. Stra- 
uss. • 22,10 — Arte frumoase. Ac
tualitatea plastică. • 22.25 — Re
luarea serialului de sîmbătă seara.
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