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PREZENTA ACTIVA
A ORGANIZAȚIILOR U.T.C

IN VIATA ȘCOLARA
Interviul nostru cu tovarășa FLOAREA ISPAS, 

secretar al C. C. al U. T. C.

Lansarea unei
noi motonave
de 5000 tone

Miercuri, la Șantierul Na
val Oltenița a fost lansată 
o nouă motonavă de 5 000 
tone, a doua din cele 8 pre
văzute a se construi aici în 
acest an. Executată la un 
înalt nivel t calitativ, motona
va are o lungime de 138 me
tri, lățimea de 16 metri, un 
pescaj de 3,40 metri, este 
acționată de două motoare 
de cîte 900 C.P. și are toate 
comenzile automatizate.

Reeent, un redactor al ziaru
lui nostru a solicitat tovarășei 
FLOAREA ISPAS, secretar al 
C.C. al U.T.C., un interviu pri
vind preocupările actuale și de 
perspectiva ale organizațiilor 
U.T.C. din școli

— Ne aflăm într-o etapă hotă- 
rîtoare a anului școlar. Trimestrul 
al III-lea, care va da măsura în
tregii activități de învățătură, de
finitivând bilanțul anului școlar, 
se află în plină desfășurare. Fi
resc, elevul trebuie în primul 
rînd să învețe, să continue în- 
tr-un ritm și mai susținut acti
vitatea școlară. în acest sens, al 
sporirii responsabilității față de 
învățătură, pentru crearea unui 
climat de studiu perseverent și de 
disciplină — vor acționa cu pre
cădere, alături de profesori și 
părinți, organizațiile U.T.C. din 
școli în răstimpul ce ne desparte 
de ultima zi a anului școlar.

Dar, (Jincolo de această acti
vitate firească, impusă de struc
tura anului școlar, atmosfera din 
școli poartă amprenta unor 
preocupări majore, izvorîte din 
grija și atenția partidului și sta
tului nostru pentru perfecționa
rea continuă, pe toate planurile, 
a procesului instructiv-educativ.

Recenta plenară a partidului a 
pus temelia unor măsuri de mare 
însemnătate pentru viitorul școlii, 
al învățămîntului nostru, semni- 
ficînd cu prisosință caracterul 
științific, climatul de efervescență 
intelectuală în care se integrează 
astăzi pregătirea pentru viață a 
tinerei generații. Legea privind 
învățămîntul în Republica Socia
listă România, aprobată de Se
siunea Marii Adunări Naționale 
are menirea să ridice pe o treap
tă superioară școala noastră de 
toate gradele.

„Avem un tineret care, cu în
treaga sa energie, cu tot elanul, 
cu toată tinerețea sa, se pregă
tește să-și îndeplinească rolul și 
misiunea de răspundere de a 
duce mai departe (dezvoltarea so
cietății noastre". în rîndul tine
retului nostru studios, această 
înaltă apreciere cuprinsă în cu
vîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a ayut o rezo
nanță deosebită — a stimulat în
treaga sa activitate.

— Ce caracteristici întrunește 
activitatea organizației U.T.C. 
din școală în etapa actuală ?

— Astăzi, după mai. bine de 
trei luni de la lucrările Consfătui
rii pe țară a U.T.C. putem con
semna că în viața școlară, în acti
vitatea organizațiilor U.T.C. se re
simte revirimentul măsurilor adop
tate potrivit Hotărîrii partidului 
din 29 noiembrie — 1 decembrie 
1967 cu privire la îmbunătățirea 
activității 
neretului.
categorie 
nică de 
noaștere, , 
meze un larg orizont intelectual, 
ca și de distracție și recreare, pe 
măsura vîrstei lor au făcut 
nenumărate sugestii și 

educative în rîndul ti- 
Elevii — această 

de tineri foarte dor- 
învățătură, de cu- 

preocupată să-si for-

Miercuri au continuat lucră
rile Sesiunii a X-a a celei 
de-a V-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

In ședința de după-amiază 
a continuat dezbaterea 
iectului de lege privind 
nizarea și funcționarea 
perației meșteșugărești.

La discuția generală au mai 
luat cuvîntul deputății Vasile 
Daju, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Timiș, și Dumitru Simulescu, 
vicepreședinte al Uniunii cen
trale a cooperativelor mește
șugărești.

Proiectul de lege a fost dis

puneri inteligente, au venit cu 
inițiative viabile, dar și cu cri
tici și observații aspre împotriva 
închistării, rutinei și rigidității, 
care pot anchiloza și compromite 
o activitate ce trebuie să fie prin 
excelență dinamică și foarte mo
bilă. Dascălii au alăturat acestor 
propuneri și observații un plus 
de experiență și competență, aju
tând organizația noastră să dis- 
cearnă cu judiciozitate asupra 
posibilităților de realizare a ac
țiunilor propuse, să concreti
zeze în programe de activitate 
acțiuni de maximă valoare edu
cativă.

în mod firesc, realizarea tutu
ror măsurilor preconizate a im
plicat, în primul rînd, o activi
tate organizatorică deosebită, 
care să asigure cadrul corespun
zător desfășurării vieții de orga
nizație în noile condiții. In școli 
au avut loc adunări pe clas© și 
apoi adunări ale uteciștilor pe 
școli, pentru aplicarea noii struc
turi organizatorice.

Comitetele U.T.C. pe școli, co
mitetele coordonatoare la nive
lul grupelor sau centrelor școlare 
și comisiile pe domenii de ac
tivitate au început sa dea viață 
programelor comune de activități 
aprobate în adunările generale și 
prezentate în consiliile pedago
gice. Birourile U.T.C. pe clase,

(Continuări In pag. a TV-a)

SlNT LIBRĂRIILE

VAD CULTURAL?
Contactul nemijlocit între ci

titor și carte are loo în librărie, 
aparent un magazin, de fapt 
instituție de cultură. Librăria e 
un lăcaș unde cititorul, în sta
rea sufletească a îndrăgostitului 
venit la locul întâlnirii, se apro
pie de cărți cu emoția speranței; 
va regăsi poate un prieten, va 
cunoaște un om cu care va po
lemiza sau care-i va deveni 
drag, îl va face în orice caz să 
gîndească. Actul de vînzare-cum- 
părare din librărie dobîndește 
astfel valențe noi, se transformă 
într-un veritabil act de cultură.

„Am așteptat cu multă nerăb
dare redeschiderea Librăriei 
B. P. Hașdeu din Drumul Tabe
rei, închisă de o lună de zile — 
ne spunea Mo meu George, stu
dent la ISE. Și nu pentru că în 
drumurile mele zilnice nu gă
seam cel puțin 3—4 librării des- 

pro- " chise. Știam însă că va reveni

cutat apoi pe articole și supus 
în întregime votului deputat
ion Marea Adunare Națională 
a aprobat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind organiza
rea și funcționarea cooperației 
meșteșugărești.

Ședința plenară a luat apoi 
sfîrșit. Tovarășul Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale, a anunțat că, 
în conformitate cu principiul 
sesiunilor deschise, lucrările 
sesiunii vor continua în comi
siile permanente, urmînd ca 
reluarea lucrărilor în ședințe 
plenare să fie anunțată din 
timp, prin presă.

(Agerpres)

• LEGE PRIVIND 
ORGANIZAREA ȘI 

FUNCȚIONAREA 
COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂ

REȘTI

.Dialog aerian” Schela extracției Ciurdști-Pitești
Foto : O. ARC ADIE

vechiul responsabil, tovarășul 
Sișu Marin care după mutarea 
lui de acum un an, a lipsit tu
turor clienților permanent ai a- 
cestei librării".

L-am întrebat pe responsabil 
cum a reușit să-și apropie cum
părătorii, cum reușește să evite 
aglomerația, cum promovează lu
crările noi. Răspunsul — nimic 
deosebit și totuși... totul. De cele 
mai multe ori alături de cumpă
rători caută și răsfoiește respon
sabilul. Elevii și studenții găsesc 
în persoana lui un îndrumător și 
un prieten. In librărie a organi
zat standuri special rezervate be
letristicii, cărții politice, literatu
rii pentru copii. Cărțile cele mai 
vandabile sînt intercalate printre 
cele care stau mai mult în raft 
și de multe ori cumpărătorul, 
avid de noutăți, își completează 
biblioteca din cărți mai puțin
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Miercuri dimineața, la Pala

tul Consiliului de Stat au în- 
A ceput convorbirile între preșe- 
“ dintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, 
A Nicolae Ceaușescu, și preșe- 

dintele Republicii Franceze, 
generalul Charles de Gaulle. 

A La convorbiri, din partea ro
mână au participat președin-

LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
La invitația președintelui Ma- 

rii Adunări Naționale, Ștefan 0 Voitec, președintele Republicii 
Franceze, generalul Charles de 

• Gaulle a luat parte la ședința 
plenară de miercuri dimineața, a 
celei de-a X-a sesiuni a Marii 

• Adunări Naționale.
Distinsul oaspete sosește Ia Pa

latul Marii Adunări Naționale 
• împreună cu ministrul afacerilor 

externe, Maurice Couve de Mur
ville, ambasadorul Franței la A București, Jean Louis Pons, și cu 

" persoanele oficiale din suita sa. 
în întîmpinarea oaspeților, la A intrarea în holul Palatului M.A.N. 

se află președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, 0 Ilie Murgulescu, Gheorghe Ne- 
cula, Gyorgy Kovacs și Mia Gro- 
za, vicepreședinți ai Marii Adu- 0 nări Naționale.

Oaspetele francez a fost con- 
dus apoi în salonul de onoare, 0 unde a fost salutat de conducă
torii de partid și de stat ai Re- 

_ publicii Socialiste România ; 
0 Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 

Maurer, Gheorghe Apostol, Emil A Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul 
w Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 

Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 0 Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, de membrii 0 supleanți ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinții 0 Consiliului de Miniștri.

în sala de ședințe, alături de 
deputați se află numeroși invi- 0 tați — șefii misiunilor diploma
tice, conducători de instituții cen- 
trale, ziariști români și străini. 0 Intrarea în sală a celor doi 
conducători de state este salutată 

• cu căldură de întreaga asistență.
. Președintele Marii Adunări Na

ționale, Ștefan Voitec, adresîndu- 
a se eminentului oaspete a spus :

Domnule Președinte 
al Republicii Franceze, A Onorată Mare Adunare
Națională,
îmi revine înalta cinste și, 0 totodată, plăcuta misiune de a 

aduce salutul cordial și oma- 
giile Marii Adunări Naționale 0 a Republicii Socialiste Româ
nia, eminentului oaspete al ță
rii noastre, Domnului Pre- 0 ședințe al Republicii Franceze, 
generalul Charles de Gaulle.

Doresc să subliniez, Don- 0 nule Președinte, că prezența 
dumneavoastră în această in- 

• cintă în care au fost consacrate 
prin acte de stat, principalele

■va A 0 AL 0 ff A 0 W 0 înfăptuiri din istoria României
a K S K Kb Aa B H A modeme și contemporane con-
fijf K yS JLK & ff SC a W ® S |L ™ stituie un moment de adîncă

■ 0 0 » 0 0 0 0 0 01 semnificație pentru dezvoltarea
• relațiilor de îndelungată și

strînsă prietenie dintre poporul 
român și poporul francez, din- 

a tre cele două țări ale noastre. 
” For suprem al puterii noas- 

tre de stat. Marea Adunare Na- 0 tională care, prin componența 
și chemarea ei, întruchipează 
voința întregului popor român,proaspete ca dată de apariție.

Mergem și în altă parte. _ îndeplinește~un rol "important
• • - ampla operă de Miori re

multilaterală a patriei, căreia 
națiunea română îi consacră 
întreaga ut energie șl capaci
tate creatoare.

brărie cu un du-te-vino continuu, 
oameni de toate vîrstele și profe
siile care caută, întreabă, aleg 
și pleacă satisfăcuți sau dezamă- ™ 
giți — Librăria M. Sadoveanu. 
Un spațiu destul de mic la stan
dul de literatură pentru o libră- 0 
rie de talia acesteia, unde înghe
suiala neutralizează de cele mai 
multe ori efectele estetice și plă- a 
cerile de a răsfoi o carte. Apa- 
riția unei cărți noi provoacă îm
bulzeală, vociferări, aglomerație, a 
Totul durează 10 —15 minute.

— Atît de repede ? Au fost 
prea puține cărți ? am întrebat £ 
vînzătoarea.

L. MĂGURĂ 
h A

(Continuare In pag. e V-a) W
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Astăzi, în jurul orei 
16,50, stafiile noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite, în direct, din 
Craiova. adunarea popu
lară organizată cu prile
jul vizitei în acest oraș a 
președintelui Republicii 
Franceze, generalul Char
les de Gaulle.

Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris.

Din partea franceză partici
pă Maurice Couve de Mur
ville, ministrul afacerilor ex
terne, și Jean Louis Pons, am-

Cuvîntarea președintelui
Charles de Gaulle

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor de- 

putați,

Primirea solemnă cu care mă 
onorează Marea Adunare Na
țională a dumneavoastră pune 
puternic în lumină elementele 
fundamentale ale relațiilor din
tre cele două țări ale noastre, 
în situația în plină mișcare în 
care se află astăzi, pe de o par
te Europa noastră, și pe de altă 
parte întreaga lume.

La drept vorbind, la baza re
lațiilor franco-române, oricare 
a fost mersul istoriei, a stat 
totdeauna sentimentul unei co
munități profunde de interese 
și o prietenie legată o dată 
pentru totdeauna. Aceasta, 
pentru că pe un continent 
populat în special de latini, 
germanici și slavi, noi, france
zii, sîntem, de la izvoare, apă
rătorii Occidentului, iar voi 
sînteți „Romania" 1

Deci, nimic mai firesc decît 
legăturile spiritului inimii și 
acțiunii statornicite demult în
tre cele două popoare ale noas
tre, legături în virtutea cărora 
vechile dv. principate au cău
tat și au obținut odinioară a- 
jutorul Franței regale, pentru

Dejun oficial oferit de președintele
de Gaulle și soția sa

Președintele Republicii Fran
ceze, Charles de Gaulle, și 
soția au oferit miercuri, în sa
loanele Ambasadei Franței, un 
dejun oficial în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției 
sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, vicepreșe-

Recepție oferită de președintele
Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu și soția sa
Miercuri, președintele Con

siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soția au oferit, la 
Palatul Consiliului de Miniș
tri, o recepție în onoarea pre
ședintelui de Gaulle și a soției 
sale.

Au luat parte președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, vicepreședinți și 
membri ai Consiliului de Stat 

basadorul Franței la Bucu
rești.

în cursul convorbirilor, care 
au decurs într-o atmosferă cal
dă, cordială, a fost făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
stadiul și evoluția relațiilor 
multilaterale dintre România 
și Franța cu privire la per- 

a-și apăra ființa materială și 
spirituală, apoi s-au pătruns 
de ideile de libertate, egalita
te și fraternitate care au inspi
rat marea revoluție, și în sfîrșit, 
pentru a se elibera și a se uni 
în timpul lui Alexandru Cuza, 
au găsit sprijin la guvernul lui 
Napoleon al III-lea. Aceleași 
legături au determinat țara dv. 
ca în primul război mondial 
să lupte alături de Republica 
Franceză și, cu prețul unor gre
le încercări, să ia parte la vic
toria comună ; apoi, ea și-a vă
zut oamenii de stat, mai ales 
pe Titulescu, jucînd în viata 
Europei de atunci un rol de 
prim plan cu sprijinul Parisu
lui. Astăzi, aceleași legături 
determină România și Franța 
să se regăsească alături pentru 
a remedia consecințele pertur
bărilor suferite de continentul 
nostru din cauza războiului 
dezlănțuit de Reich, pentru a 
remedia divizarea Europei, în
făptuită la Yalta și pentru a 
pune capăt sistemului celor 
două blocuri.

Desigur, condițiile în care 
cele două țări se află plasate 
în interiorul și în afara lor sînt 
cît se poate de diferite. De aici 
existența, la dv. și la noi, a u- 

dinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, mi
niștri, conducătorii unor insti
tuții centrale.

Au participat, de asemenea, 
Maurice Couve de Murville și 
persoane oficiale din suita 
franceză.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, cei doi pre
ședinți au toastat pentru tra
diționala prietenie româno- 
franceză, pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre 

și ai guvernului, membrii mi
siunii permanente atașate pe 
lingă președintele Franței, 
conducători de instituții cen
trale, generali, academicieni și 
alți oameni de știință și cultu
ră, șefii cultelor din România, 
numeroși ziariști români și 
străini.

Au participat ministrul afa
cerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, cu 

spectivele extinderii acestora 
în domenii diferite — econo
mic, științific, cultural etc. De 
asemenea s-a convenit să se 
creeze o Comisie economică 
mixtă în vederea examinării 
posibilităților dezvoltării co
operării economice între cele 
două țări.

nor orînduiri politice și econo
mice care, în momentul de față, 
nu se aseamănă. Dar, în pofida 
acestei diversități, aceleași o- 
biective însuflețesc cele două 
popoare ale noastre și, îmbi- 
nîndu-se cu o simpatie firească 
și multiseculară, le determină 
să acționeze în comun.

In primul rînd, noi, români 
și francezi, dorim să fim noi 
înșine, adică, potrivit cuvinte
lor lui Eminescu : „Statul na
țional, și nu statul cosmopolit". 
Aceasta nu înseamnă că noi 
refuzăm să stabilim cu alții re
lațiile privilegiate pe care ni 
le pot recomanda vecinătatea 
geografică, evenimentele istori
ce și datele economice sau să 
subscriem la anumite angaja
mente internaționale care pri
vesc progresul sau securitatea 
lumii sau să sperăm că într-o 
bună zi, în virtutea unui con- 
simțămînt general, omenirea 
va ajunge să se organizeze ast
fel încît tuturor să le fie asi
gurate dreptatea și pacea. A- 
ceasta, însă, cu condiția ca des
tinul nostru, calea noastră, po
litica noastră să ne aparțină. 
Aceasta, nu numai din motivul

(Continuare în pag. a IlI-a)

Franța și România, în spiritul 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Președintele Republicii Fran
ceze, generalul Charles de 
Gaulle, a invitat pe președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția să facă o vizită oficia
lă în Franța. Președintele Con
siliului de Stat a exprimat 
mulțumiri pentru această invi
tație pe care a acceptat-o cu 
plăcere. (Agerpres) 

3

soția, precum și membrii suitei 
președintelui de Gaulle.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

La intrarea în sălile de re
cepție au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

Recepția a avut loc într-o 
atmosferă de o deosebită cor
dialitate.

(Agerpres)
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TEATRE
JOI 16 MAI TELEVIZIUNE

Opera Româmă La Sala 
Palatului LILIACUL, ora 
19,30; Opereta CONTESA 
MARITZA — ora 19,30 ; 
Teatrul Național — sala 
Comedia HEIDELBERGUL 
DE ATLADATA ora 19,30 
— sala Studio TOPAZE, 
ora 19,30 ; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra — Sala 
Schitu Magureanu MAC
BETH, ora 20 ; Teatrul de 
comedie UN HAMLET DE 
PROVINCIE, ora 20 ; Tea
trul Mic — CINCI SCHIȚE 
de I.L. Caragiale j CINTA- 
REAȚA CHEALA ora 20 
Teatrul C.I. Nottara — Sala 
Magheru — O CASA ONO
RABILA ora 19,30 ; 
Studio CAFENEAUA 
MELEONILOR, ora 
Teatrul Ciulești în 
Teatrului Evreiesc de 
VISUL UNEI NOPȚI 
IARNA, ora 19,30; Tea
trul Barbu Delavrancea — 
KATHLEEN, ora 20; Stu
dioul l.A.T.C. RĂZBOI CU 
TROIA NU SE FACE, ora 
20 ; Teatrul Ion Creangă 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI 
PACALA, ora 16 ; Teatrul 
Țăndărică sala din Str. A- 
cademiei PUNGUȚA CU 
DOI BANI, ora 10 VRĂJI
TORUL DIN OZ ora 17.

JOI 16 MAI

PROGRAMUL I
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DE

• 10,00 — Curs de limba 
germană. • 11,00 — Curs de 
limba spaniolă. • In jurul 
orei 16,30 — Vizita pre
ședintelui Republicii France
ze, generalul Charles 
Gaulle. Transmisiune de 
adunarea populară de 
Craiova. • 18,00 — TV pen
tru specialiști (medicină). • 
18,30 — Curs de limba rusă.
• 19,00 — Studioul pionieri
lor. • 19,30 — Telejurnalul 
de seară. • 20,00 Film serial : 
Vikingii. • 20,30 — Emisiune 
de știință. • 21,00 — Parada 
vedetelor : Zizi Jeanmaire.
• 21,45 — Artă plastică.
• 22,05 — Studioul mic : 
„Vanina Vanini" de Stendhal.
• 22,50 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II
• 20,00 — O seamă de cu

vinte : Doinele. • 20,30 — 
Momente coregrafice. • 20,45 
— Telejurnal. • 21,00 — Mu
zeele lumii : Galeria Tretia- 
kov. • 21,15 — Concert sim
fonic. • 21,45 — Telecinema- 
teca umorului. • 22,30 — In
vitație la dans.

• ••••••••••
l RIVIONII

în vizită la Muzeul satului

Creația românească în

■Khhi concertul muzical european
COSTIN MIEREANU — Pre

sa de specialitate ne aduce 
mereu în ultimii ani ecourile 
prețuirii cu totul deosebite de 
care se bucură muzica româ
nească peste hotarele țării. în 
numeroase festivaluri și con
cursuri de prestigiu interna
țional (în care lucrările compo
zitorilor români sau interprețil 
noștri au dobîndit sufragii una
nime), în coloanele revistelor 
muzicologice, creația româ
nească este din ce în ce mai 
mult privită ca un „glas“ nou, 
original, profund, în concertul 
european. *

IOSIF SAVA — Atacînd pro
bleme fundamentale de orien
tare și stil, purtînd amprentele 
unei adinei spiritualități româ
nești, asimilînd cele mai noi cu
ceriri ale tehnicii componistice 
contemporane continuînd la o 
scară superioară concepția școlii 
enesciene, muzica românească 
aduce în perimetrul artei con
temporane soluții inedite, voci 
personale, perspective capti
vante.

Un tur de orizont în lumea 
muzicală a zilelor noastre ne 
demonstrează astfel, că în an
samblul ei, și în primul rînd 
prin diversitatea ei de stiluri și 
personalități, componistica ro
mânească a dobîndit amplitu
dini comparabile cu cele mai 
prestigioase școli naționale.

C.M. — Tocmai această si
tuație ne impune ca o necesitate 
stringentă stabilirea unui con
tact constant, nemijlocit, eficient 
cu viața muzicală de pretutin
deni.

I.S. r- S-o spunem categoric. 
Ne aflăm în momentul în care 
inițiativele particulare și succe
sele izolate de pînă acum nu 
mai sint suficiente, impunîn- 
du-se de urgentă o pătrundere 
masivă, organizată în străină
tate a creației muzicale româ
nești. cu atît mai mult cu cît o 
asemenea confruntare pe piața 
muzicală internațională nu va 
face decît să propulseze și mai 
mult șantierul componistic ro
mânesc.

C.M. — Configurația muzicală 
actuală ne este cu atît mai fa
vorabilă (așa cum au afir
mat-o mulți publiciști străini din 
tari cu seculare tradiții artis
tice) cu cît în impasul unor 
școli pînă de curînd de maximă 
notorietate, muzica 
poate și trebuie să 
ei cuceriri profund 
tive pentru actuala 
tistică.

I.S. — Dar ca în multe cazuri 
de „impresariat artistic' unele

lată tema colocviului din acesta 
sâptămînâ a lui 

COSTIN MIEREANU 
ți IOSIF SAVA

CARNET TEATRAL
Dramaturgul „cu blazon", 

Calderon de la Barca, supra
numit „Shakespeare al Sudu
lui", prin cele peste 500 de o- 
pere dramatice scrise, încunu
nează teatrul spaniol cu un 
nimb filozofic, de maximă lu
ciditate, integrîndu-l, mai 
mult decît înaintașii săi, în 
umanismul Renașterii euro
pene.

Capodopera sa „Viața e vis" 
se relevă ca o istorie a omu
lui, a zbuciumului sufletului, 
chinuit de îndoieli în fața 
vieții.

Scrisă la apusul Renașterii, 
„Viața e vis" e o metaforă lu
cidă a ideilor umanismului 
renascentist, a noului concept 
despre om și univers. Omul, 
pus in centrul universului, are 
datoria să-și hotărască singur 
destinul.

Drama lui Segismundo, a- 
cest om înzestrat cu virtuți 
native, pornește din ignorarea 
lumii sociale, în care e pus 
după anii de închisoare. Sim
țul libertății se transformă in 
tr-un egoism violent in con
tact cu societatea dogmelor și 
a sclerozării sociale. Ideile 
sale sint noi, tind spre abso
lut, dar lovindu-se de înveli
șul crud al realității, se întorc 
înapoi in el, inchizîndu-se în 
melancolie, și din nou prizo
nier, dezamăgit, Segismundo 
consideră viața un vis, o ilu
zie înșelătoare. Concluzie pe 
care o anulează răspunderea 
ce i-o dă poporul, chemîndu-l 
să-l conducă, dînd naștere în
doielii, reflex al dorinței de 
a ști.

românească 
aducă noile 
reprezenta- 
mișcare ar-

din forurile noastre administra
tive rămîn cantonate în forme 
și formule total anacronice șl 
ineficiente. Să dăm drept prim 
exemplu sub acest aspect acti
vitatea Oficiului de Stat pentru 
Turnee Artistice (OSTA) — in
stituție care este profilată esen- 
țialmente pentru traducerea fap
tică a sarcinii difuzării muzicii 
românești peste hotare.

Ce a făcut și în special ceea 
ce face OSTA în această direcție 
rămîne cu totul nesemnificativ 
și uneori frenator pentru mu
zica românească.

C.M. — Nu numai că sînt 
aduse în țară valori mediocre și 
banale din cîmpul interpretativ 
pentru care cheltuim sume im
portante în valută (și stagiunea 
în curs a bătut recordul din 
acest punct de vedere !) dar și 
în difuzarea muzicii românești 
peste hotare, în propagarea for
mațiilor realmente reprezen
tative în interpretarea muzicii 
românești (care devin din ce în 
ce mai numeroase !) OSTA vă
dește lipsă de discernămînt și 
inițiativă.

I.S. — Trebuie să facem totul 
pentru a asigura unor ansam
bluri ca orchestra de Cameră a 
Filarmonicii din Cluj, Cvintetul 
„Musica nova", orchestra „Ca- 
merata" a Conservatorului, 
Cvartetul „Atheneum", unor so
liști ca Aurelian Octav Popa, 
C. Ionescu-Vovu, A. Abra- 
movici și altora căile spre pă
trunderea în medii artistice din 
străinătate în care ar obține — 
indubitabil — la ora aceasta, 
succese importante.

C.M. — Dacă pe linia promo
vării acestor formații s-a rea
lizat cîte ceva pînă în prezent, 
toate rezultatele nu aparțin 
strădaniilor Oficiului de Stat 
pentru turnee artistice.

I.S. — Inexplicabil este de 
asemenea faptul că OSTA nu 
asigură obligativitatea includerii 
unor valoroase piese românești 
atît în programele soliștilor și 
dirijorilor români care pleacă 
peste hotare cît și a formațiilor

străine care poposesc pe estra
dele noastre de concert.

C.M, — Uneori, soliștii ro
mâni care pleacă peste ho
tare se orientează spre piese fa
cile de pură virtuozitate, abor- 
dînd repertorii românești de mi
nimă rezistență.

I.S. — N-ar strica de pildă ca 
și excelenta noastră formație 
„Madrigal" care este invitată în 
cele mai importante orașe 
europene să integreze în reper
toriul ei și valori contemporane 
românești de autentică valoare ocf a fi p îi

C.M. — Alături de OSTA și 
alte instituții — Editura muzi
cală, Casa de discuri „Electre- 
cord", Radioteleviziunea, presa 
românească special adresată 
străinătății trebuie sa-și gă
sească mijloace realmente efi
ciente pentru promovarea mu
zicii românești peste notare.

I.S. — Al. Hrisanide mi-a 
împărtășit o impresie semni
ficativă. în toate cataloagele ra
diodifuziunilor din R.F. a Ger
maniei nu existau în toamna 
anului 1967 în afara unor lu
crări de Enescu decît două tit
luri : „Coloana infinită" a lui 
T. Olah și o piesă mai veche a 
sa interpretată în 1966 la Festi
valul de la Hanovra.

In cele cîteva luni pe care le-a 
petrecut în R.F. a Germaniei el 
a imprimat o serie de lucrări 
aparținînd unor compozitori ro
mâni care au lărgit numărul de 
piese românești din aceste fo
noteci.

El se întreba pe bună drep
tate de ce nu procedează în 
acest fel și ceilalți interpreți ro
mâni care pleacă în străinătate, 
de ce „Electrecord“-ul nu difu
zează o serie de discuri docu
mentare sau de ce nu se pot face 
partituri documentare cuprin- 
zînd cît mai multe lucrări din 
toate orientările creației con
temporane românești.

C.M. — Trebuie găsite, de 
îndată, după părerea mea, toate 
modalitățile pentru ca propuneri 
editoriale venite din partea 
unor case de editură de primă

importanță să se realizeze fap
tic.

I.S. — în sfîrșit, în acest ca
pitol al colocviului nostru tre
buie să readucem în actualitate 
problema necesității unui Fes
tival de muzică românească pen
tru care avem la ora actuală 
toate condițiile (și să amintim 
faptul incontestabil că circula
ția masivă în lume a muzicii 
iugoslave și poloneze se dato- 
rește în mare măsură festiva
lurilor de la Varșovia și de la 
Zagreb), precum și necesitatea 
prezenței noastre la toate com
petițiile și festivalurilor de mu
zică din străinătate.

C.M. — Să nu uităm : 
Monte Carlo, la Utrecht,
Liege, la Bruxelles, la Dallas, 
la Zagreb, la Darmstadt, la Wa
shington, la Varșovia, oriunde 
au participat în ultima vreme 
muzicieni români au fost încu
nunați cu lauri.
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OSCAR (cinemascop)
rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15) ; Festival (o- 
rele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

K.O. (cinemascop)
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

OBSESIA (cinemasoap) 
reulează la Republica (orele 
9 ; 11,30 ; 14 ; 15,15 ; 18,45 ;
21,15), Capitol (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21).

BALUL DE SÎMBATA SEARA 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45) Victoria (orele 8,45 ; 11 : 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
(cinemascop)

rulează la Lumina (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII 
rulează la Centra] (orele 
11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19 : 21).

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS 
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 desene animate ; 20,30).

VIAȚA ÎN DOI
rulează la Doina (orele 9 ; și 
10) Desene animate pentru co
pii (orele 11,30 : 13,45 : 16 ;

9;

‘ MIHAI COMAN

NCHETA

® IULIE
-ROMAN POLIȚIST-

Rezumat
Tînărul tehnician Nelu Stoian a fost găsit mort în camera lui. 

Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se aflau 
atît Nelu, cit și colegul său de serviciu, Dan Viziru, din eauza 
fraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde lucrau. 
Dar în noaptea morții, Nelu a fost vizitat de un anume Stănescu 
cu care s-a certat. Cine e acest Stănescu ?

începuseră să fie prea multe cuvinte, iar Stănescu vorbea 
tare și gro<s. Nu se mai putea. Așa că maiorul se ridieă tacticos 
șl se îndreptă spre biroul la care stătea Pîreălab. Purta un 
costum gris deschis, elegant: pantalonii proaspăt căleați și gu-
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Ierul scrobit tl impresionară plăcut pe Stănescu care — fără 
să-și dea seama ce face — se ridică în picioare.

—■ Luați loc, vă rog — spuse maiorul, deosebit de amabili, 
și se așeză ipe scaunul ocupat pînă atunci de locotenent.

— Mulțumesc — răcni Stănescu intimidat și se așeză, alegînd 
singura poziție mai elegantă pe care o cunoștea : picior peste 
picior, poziție care-1 jena peste măsură.

— Vom vorbi încet — îi comunică maiorul — nu-i bine să 
fie și alții la curent cu chestiunile ce avem a le discuta.

Impresionat, Stănescu dădu din cap aprobator.
— V-aș ruga stăruitor să vă amintiți ce ați făcut în ziua 

de trei iulie. Acum opt zile, oînd a murit itovarășuil Nelu Stoian. 
Relatările domniei voastre mi-ar putea fi de mare ajutor.

— De la ce oră, tovarășe ? întrebă, în șoaptă, Stănescu.
— De la ora zece post meridian. Seara, cum se zice în popor.
— Nu știu exact cît era ceasul, trebuie să fi fost zece trecute. 

In seara aia am fost chiar la mort. Nu era mort, sigur.
—’ Povestiți-ne totul, în amănunțime.
-ț Eram cu mașina. Știam casa unde stă și că e la ultimul 

etaj sau la penultimul, numai că am greșit apartamentul. Mi-a 
deschis unul mititel. Cam ca mine. Numai că eu sînt altfel.

Și se porni pe rîs. Văzînd însă fața maiorului, conteni brusc.
— Mi-a deschis ăla, mi-a spus că Nelu stă și mai sus : 

mai era un etaj. Am urcat, l-am găsit pe inginer și ne-am și 
luat la ceartă. Auzisem că s-a vîrît într-o afacere necurată și 
— dacă-1 aresta — adio parale ! L-am luat cam tare, recunosc, 
dar am scos de la el o mie de lei.

— Deci nu v-a mai rămas dator cinci mii...
— Păi ăștia... Adică sigur, numai patru mii. Pe urmă am 

coborît...
— V-ați certat și pe scară ?
— Ne-am. Am coborît...
— Ce oră era ?
— Să tot fi fost unsprezece și ceva. Hopa în mașină și hai să 

facem o plimbare, să ne calmăm nițel. Pe urmă, acasă. Mă 
gîndeam că banii tot îi școt eu pînă la urmă...

— V-ați întîlnit cu cineva ? V-a văzut cineva în mașină ?
— Adică vreți să știți dacă am vreun alibi. N-am. Locuiesc 

singur — casa am moștenit-o de la mama — și în seara aia 
n-aveam nici o damă. Pentru toate chestiile astea, scuzați de 
supărare, dar nu era nevoie să mă țineți atîtea ore.

— încercați, totuși, să vă amintiți dacă nu v-a văzut nimeni 
în noaptea aceea.
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PREMIERE
1 A T. C.

VI A Ț A
V I S“

de PEDRO CALDERON
DE LA BARCA

Drama lui Calderon devine, 
astfel, o cugetare filozofică 
despre responsabilitatea omu
lui. Această responsabilitate 
îl maturizează pe erou, reve- 
lindu-i conștiința de sine.

Spectacolul Institutului de 
Teatrul „I. L. Caragiale", cu
rajoasă încercare de a readuce 
pe scena teatrului românesc 
capodopera lui Calderon, se 
dovedește, în primul rînd, o 
transpunere scenică a sensu
rilor filozofice ale dramei, 
trigile amoroase trecînd 
planul doi. Pornind de la 
racterul de universalitate 
luptei dintre două moduri 
a gîndi existența, regizoarea 
Nicoleta Toia (studentă in a- 
nul IV Regie — Teatru) a ales 
metafora scenică, fără locali
zări și detalii realiste. Prin de
corul baroc — semnat de So
rin Haber, — anul V, Institu
tul de Arte Plastice — prin

fn-
pe 

ca- 
a

de

a

„Sara pe deal, bucimul sună..."
Foto : O. ARCADIE

18.15 ; 20,30), Vltan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Crîngași (orele 15,30;
18: 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
(cinemascop)

rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 ; 21), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30), Tomis (orele 9—16 în 
continuare ; 18,30 20.45).

ZILE DE VARA
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Cosmos (orele 14,30;
16,30; 18,30; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18 ; 20,30), Cotroceni (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN
PLUS
(cinemascop)

rulează la Dacia (orele 8—15,30; 
18,15; 20,45), Popular (orele 
15,30 ; 18 ; 20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12 ; 15,30 : 18 ; 20.30). Aurora 
orele 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ;
18- 20,30), Arta (orele 10; 12,30;

15; 17,45; 20,30). (în grădină
ora 20).

CAPCANA (cinemascop)
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Lira (orele 15,30—
18), Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17,30 ; 20), Volga (orele 10 ;
12.30 : 15 ; 17.45 ; 20,30).

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15), Progresul (orele
15.30 ; 18 • 20,30).

EA VA RÎDE
rulează la Melodia (orele 8,45 ; 
11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 • 18,30 ; 21).

LEUL AFRICAN
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Miorița (orele 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

ANGELICA ȘI REGELE 
(cinemascop)

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

NOUL LOCATAR
rulează la Viitorul (orele 15,30;
18; 20,30).

Omul rămase o clipă cu capul plecat într-o parte.
— N-ați coborît din mașină să vă luați țigări sau să dată un 

telefon ?
Stănescu aproape răcni de bucurie.
— Ba da, un telefon am dat, de la bodega de la mine din 

colț. M-au văzut toți ospătarii, mă știu ei...
— Ce oră era ?
— Să tot fi fost aproape unu.
— Pe cine ați chemat ?
— O femeie, nu vă pot spune cum o cheamă. Sîntem cava

leri, nu ?
Și aștepta ca maiorul să-i confirme că sînt cavaleri. Dar 

acesta nu se grăbi.
— V-a răspuns ?
— Păi nu v-am spus adineauri că m-am culcat singur ? 

Dacă-mi răspundea, mă mai culcam eu singur ?
Și iarăși fu gata să rîdă. Dar maiorul era prea încruntat, 

așa că Stănescu se stăpîni.
— Cum se numește circiuma ?
— „Puțul rece".
— Era precis ora 1 ?
— Poate ceva mai mult, poate ceva mai puțin. Tocmai se 

pregăteau să plece, că-și încheiaseră socotelile. Dar pe mine tot 
m-au primit, că sîntem vecini.

— Ați avut vreodată vreun accident cu mașina ?
— M-a ferit Dumnezeu.
— Mulțumesc. Tovarășe locotenent, îl conduci șl revii. Dom

nule Stănescu, va trebui să mai așteptați. Continuăm mai tîrziu.

19
Cînd Stănescu fu adus din nou în birou, peste două ore, 

în spatele maiorului se aflau Pîreălab și un sublocotenent 
foarte tînăr, cu gene lungi și arcuite, de fetită. Aveau pe figuri 
o anumită gravitate și Stănescu nu putu să n-o observe. în tot 
timpul scenei, maiorul desena ceva pe o hîrtie și nu scoase nici . 
un cuvînt.

Vorbi Pîreălab :
— în seara zilei de trei iulie, după ce te-ai certat violent cu 

Nelu Stoian, și după ce i-ai strigat în gura mare, pe scară, 
amenințări, în așa fal îneît vecinii să te audă plecînd, ai părăsit 
casa. Presupunem că aveai intenția de a reveni, deoarece
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dreptun- 
piatra și 
construită 

cetăți neutre

cele cîteva panouri 
ghiulare, sugerînd 
basorelieful, a fost 
imaginea unei 
într-o țară neutră, O cetate 
cu ziduri cenușii, reci, unde 
totul a încremenit in forme 
moarte. Sălile palatului sînt 
desenate în linii drepte, prin 
mișcările verticale ale panou
rilor, dînd impresia de perfec
țiune sinistră, de imposibili
tate de schimbare.

Decorul păcătuiește, însă, 
printr-o supraîncărcare, chiar 
și pentru stilul baroc în care 
e conceput, fiind adesea fru
mos în sine și estompînd des
fășurarea acțiunii. Atmosfera 
de stagnare in timp este între
gită excelent prin costumele 
de o deosebită expresivitate 
scenică, concepute de Gina 
Tărășescu (anul V, Institutul 
de Arte Plastice). Veșmintele 
celor care compun alaiul re
gal, prin tonurile de cenușiu, 
prin stofa groasă, rigidă, de 
rasă monahală, obligă la miș
cări ‘ ’
nice. De o eleganță desuetă și 
ridiculă, ceremonialul curții, 
privit parcă printr-un „re- 
lanti" cinematografic, oferă 
viziunea unei societăți de si
luete, închistate în supunere, 
credință oarbă și moarte spiri
tuală.

In contrast cu această lume, 
închisoarea lui Segismundo, 
construită cu aceleași panouri, 
ni se dezvăluie ca un labirint 
fără ieșire, apăsător prin în
tunecarea lui. Concepția regi
zorală completează decorul 
cu lumina cenușie care scaldă 
scena ca un praf, crescînd 
abia în momentul eliberării 
lui Segismundo de către po
por, De aceea, credem că to
nurile de roșu însingerat în 
momente de maximă tensiune 
— uciderea slujitorului, răz-

țepene, la gesturi meca-

„RĂZBOI
N U S E
Legenda, care e cimitirul 

de simboluri și concluzii ale 
unui prezent inmormîntat, în 
mîinile lui Giraudoux rede
vine viață. Eroii legendei nu 
mai sint reprezentanții unor 
idei sau sentimente, semne 
convenționale păstrate de me
moria vanitoasă a istoriei, ci 
oameni. Aceștia nu mai sînt 
fatalmente prizonierii unui 
trecut greu ci prizonieri firești 
ai viitorului, un viitor ușor 
imprevizibil, fiindcă aparent 
oamenii sint liberi să debite
ze, să aleagă, și un viitor pre
vizibil fiindcă oamenii sînt, 
totuși, dacă nu sclavii destinu 
lui, cu siguranță sclavii pro
priului lor caracter.

Giraudoux e maestrul para
doxului. Oriunde găsește re
plica contradictorie și stabi
lește astfel un echilibru senin 
între tristețe și bucurie, între 
minus și plus. Am spus că le
genda e contrazisă de viață, 
oamenii resping mitul care 
l-a hotărît eroi; piesa e o tra
gedie spusă de voci deschise 
intr-un zimbet fin, o tragedie 
care nu cultivă teama, teroa
rea, dimpotrivă: surîsul și o 
luciditate ciudată; Elenă e

boiul — bruschează armonia 
spectacolului, aparținind ge
nului de metafore prea evi
dente, stridente ți mult prea 
des folosite.

Prin accentuarea anumitor 
trăsături în portretul scenic a 
lui Segismundo conceput in 
spectacolul studențesc, drama 
lui crește in intensitate. Ames
tec de brutalitate ți candoare, 
Segismundo acționează la în
ceput, ascultînd de impulsu
rile lui de copil mare, la care 
rațiunea este incă un rudi
ment. O pată tonifiantă de cu
loare este ți apariția lui prin
tre ziduri și oameni sumbri, 
într-un vețmint improvizat 
de blană, cu brațele ți picioa
rele goale. Studentul Alexan
dru Popa, actor înzestrat cu 
reale calități artistice, cores
punzătoare datelor personaju
lui, se contopește cu el abia 
in contextul curții regale, re- 
nunțînd la excesul de gesturi 
largi, la exteriorizarea tumul
tului interior prin forță vocală 
ți precipitare. Și, din 
fuziune, Segismundo 
așa cum a fost gindit 
ral.

Clarin, un fel de 
neur" al dramei, in interpre
tarea lui Anton Tauf, este mai 
puțin un bufon shakespearian 
așa cum ni-l conturează cos
tumul, cit un „ptcaro" puțin 
năzdrăvan, subtil ți ghiduș. 
Ingenuitatea actorului îmbina
tă cu un joc nuanfat, fără in- 
groșări, îl înfățișează pe Cla
rin ca un prieten al Iul Segis
mundo, o completare firească 
a lui.

Rosaura, întruchiparea idea
lului feminin, este unul dintre 
cele mai complexe personaje. 
Aimee lacobescu, excelind în 
momentele de avînt romantic 
al femeii însuflețită de gîndul 
răzbunării, perfect integrat în 
prima parte, nu reușește, însă, 
decît prin apariție să fie sim
bolul de frumusețe și puritate 
spre care aspiră- Segismundo. 
Rămîne să notăm portretul 
unui rege trist, care a uitat de 
oameni ascultînd doar cerul 
— Interpretat de actorul Cor
nel Coman — ți figura obosi
tă de supunere a lui George 
Stilu în rolul Clotaldo. Duetul 
Estrella — Astolfo, original 
privit ca un duet de păpuși 
frumoase, fără suflet și fără 
ginduri, e transpus prin jocul 
studenților Florina Luican și 
Florin Tănase, intr-un exce
lent duet de caricaturi ridi
cole, cu o tentă de ironie.

această 
apare 

regizo-

„raiso-

LILIANA MOLDOVAN

CU TROIA
F E"

mobilul războiului și, in ace
lași timp, e de o inocență com
plicată ; Hector încearcă timp 
de două ore să construiască 
pacea, apoi își contrazice opti
mismul ințelegind, acceptind 
războiul, eu o milă generoasă 
și tristă.

Spectacolul studenților de 
la l.A.T.C. e foarte sărac. 
Jocul actorilor, care sint 
totuși disculpați datorită re
giei atit de deficiente, se ce
rea mult mai nuanțat. Costu
mele se cereau prețioase, ba
roce, ar fi trebuit hotărîte de 
o fantezie mult mai fierbinte. 
Scenografia a ales decorul o- 
bișnuit, consacrat: o poartă 
ca un orologiu imens care a- 
rată cînd ora păcii cînd pe cea 
a războiului marcînd sinuosul 
drum al dialogului. Spectaco
lul, de altfel, e lipsit de nece
sarele încercări de a găsi 
un mod de interpretare nou, 
original.

SANDRA MIRON

observaseși între timp că în zgomotul pe care-1 făceau con
structorii blocului de peste drum, un foc de revolver se pierdea 
ușor. Te-ai întors, ai urcat din nou scările și ai intrat in 
apartamentul 'lui Nelu Stoian. L-ai împușcat de aproape și i-ai 
pus revolverul în mînă, încercind să simulezi o sinucidere. 
Repet : e vorba doar de presupuneri. Ai șters toate locurile în 
care puteau să rămînă amprente : geamul, de pildă, l-ai curățat 
numai în partea de jos, pentru că sus oricum nu ajungeai. Dar 
știai că Viziru va bănui cine e ucigașul, așa că te-ai hotărît să-1 
lichidezi și pe el; Te-ai dus la restaurantul „Puțul rece" și al 
dat telefon imitînd vocea lui Nelu. Ai fost doar ventriloc, 
nu ? Ospătarii confirmă : ai stat la telefon cinci minute. Cam 
mult pentru un apel la care nu răspunde nimeni... Dan Viziru a 
venit la întUnire. Ai dat peste el cu mașina și l-ai ucis. Tovarășe 
sublocotenent, vă rog...

— Am cercetat mașina B. 50981, aparținîndu-i lui Stănescu 
Petre. Prezintă pe aripa din dreapta și pe capotă zgîrieturi vi
zibile cu lupa, unele și cu ochiul liber, este evident că între 
suprafața mașinii și un corp străin a avut loc o ciocnire. Date 
fiind cele relatate adineauri, este probabil că a lovit cu forță 
maximă un trup omenesc.

Cu ochii plini de vinișoare roșii, Stănescu se uita holbat la 
cei doi.

— Sînteți nebuni!
Șoptea, de parcă s-ar fi gindit să nu-1 deranjeze pe maior. 

Apoi veni șpre ei, legănîndu-și brațele și se incleștă cu pumnii 
de tăblia biroului. Se uita țintă la Pîreălab.

— Bă, cu mașina m-am atins de-un pom, bă I E vreo lună 
de-atunci.

— Dați-i un pahar de apă — vorbi maiorul pentru prima 
dată. Unde e pomul ?

— Pe șoseaua Chitilei, șopti Stănescu și se lăsă să cadă pe 
scaunul pe care sublocotenentul i-l împinsese de la spate.

Chemați mașina .' ordonă maiorul.

20
— Vreau sinmi răspunii la o întrebare, tovarfce locotenent.
— Ascult, tovarășe maior.

(Continuare in numărul de LUNI)
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VIZITA PREȘEDINTELUI LUCRĂRILE SESIUNII
REPUBLICII FRANCEZE, 
CHARLES DE GAULLE EXPUNERE LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND

La Marea Adunare Națională ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA 

COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂ REȘTI 

prezentată de tovarășul GHEORGHE VASILICHI

In timpul cuvîntării președintelui Charles de GauUe Foto: AGERPRES

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)

în virtutea atributelor, cu 
care este investită, Marea A- 
dunare Națională a consfințit 

olitica externă a României, 
orientată spre dezvoltarea co
laborării cu țările socialiste, cu 
toate statele indiferent de regi
mul lor social-politic, spre 
crearea unui climat de compre
hensiune și. încredere între po
poare, de respectarea indepen
denței și suveranității națio
nale, a dreptului fiecărui po
por de a decide el însuși asu
pra propriului destin.

Cuvîntarea președintelui 
Charles de Gaulle

(Urmare din pag. I) 

elementar că ne place să fim 
stăpîni în casa noastră, dar de 
asemenea pentru că credem că 
națiunile sînt acelea, care, fie
care cu sufletul și trupul său 
propriu, constituie, la urma ur
mei, elementele ireductibile și 
resorturile Indispensabile ale 
vieții universale.

Credem aceasta în primul 
rind in ce privește Europa 
noastră. Care a fost, de fapt, 
cauza inițială a cumplitelor 
sfîșieri suferite de ea, dacă nu 
pasivitatea de care prea multe 
state, pentru că se îndoiau de 
ele însele, au dat dovadă mult 
timp șl flecare în parte, față 
de cel care pretindea să o do
mine ? Cum s-ar putea întîm- 
pla ca ea să fie mîine arun
cată într-o nouă catastrofă 
altminteri decît prirvtr-un con
flict care, datorită unei ruși
noase dispariții a suveranită- 
ților naționale, ar izbucni în
tre două mari puteri ce se în
fruntă de-a lungul unei linii 
situată, totuși, în afara pro
priilor lor frontiere și care 
despică continentul nostru ? 
Ce se poate face ca să dispară 
situația amenințătoare și stear
pă în care sistemul blocurilor 
opuse menține astăzi Europa, 
dacă națiunile Apusului, Cen
trului și Răsăritului său nu 
sînt dispuse să practice între 
ele destinderea, înțelegerea și 
cooperarea care, numai ele, 
îi vor permite să-și soluțio
neze propriile probleme, în
deosebi problema germană, 
să-și organizeze securitatea, 
să-și dezvolte în mod complet 
resursele și capacitățile sale ? 
Este de la sine înțeles că o 
schimbare atît de amplă a 
condițiilor actuale exclude 
orice dominație străină asupra 
popoarelor Continentului nos
tru, implicind ca fiecare din
tre ele să se exprime numai 
prin propriul său glas și să ac
ționeze numai pe seama sa.

La noi se știe că aceasta 
este direcția pe care România 
a ales-o și că, fără a înceta să 
mențină contactul strîns cu

Ne exprimăm convingerea 
că vizita dumneavoastră, Dom
nule Președinte, va duce la 
dezvoltarea colaborării și coo
perării pe multiple planuri 
dintre România și Franța, spre 
binele popoarelor noastre, al 
destinderii și înțelegerii inter
naționale, al consolidării secu
rității europene și apărării pă
cii în lume. Cu aceste senti
mente pe care le împărtășește 
întregul popor, dau cuvîntul 
Domnului Președinte al Re
publicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle.

Invitat la tribună, în aplauzele 

vecinii săi, îndeosebi cu Mos
cova, relațiile sale cu Occi
dentul, și, în primul rînd, ou 
Parisul, îmbracă un caracter 
nou. La dumneavoastră se știe 
că Franța procedează exact la 
fel. într-adevăr, ea se desprin
de, firește nu de prieteniile 
ei oocidentale, ci de orice sub
ordonare atlantică, fie ea po
litică, militară sau monetară. 
Ea restabilește cu națiunile 
din Estul și Centrul Europei, 
și în primul rînd cu Rusia, re
lațiile cordiale pe care le-a în
treținut atîta vreme și cu atît 
folos. Prin persoana mea, la 
amabila invitație a domnului 
președinte Ceaușescu și după 
rodnica vizită făcută la Paris, 
în urmă cu patru ani, de dom
nul președinte Maurer, ea 
vine să salute România la ea 
acasă și să marcheze faptul 
că cele două popoare ale noas
tre înnoadă din nou, frățește și 
liber, firul timpului.

Da! Pentru unitatea Conti
nentului nostru să dăm îm
preună exemplul. Să facem a- 
ceasta din motive care sînt, 
desigur, naționale și europene, 
dar care, tocmai prin aceasta, 
interesează întreaga omenire. 
Deși civilizația mașinilor aduce 
lumii poastre de astăzi foarte 
largi posibilități de descătu-

Vizita doamnei de Gaulle 
la Maternitatea Polizu

Doamna Yvonne de Gaulle, 
împreună cu doamnele Couve 
de Murville, Bernard Tricot, 
Jean Louis Pons, a făcut 
miercuri dimineața o vizită la 
Maternitatea Polizu din Capi
tală.

Oaspetele au fost însoțite de 
Mia Groza, Adriana Stătescu, 
George-ta Flitan și de general- 
maior Nicolae Negulescu.

La sosirea la maternitate au 
fost întîmpinate de Eugen Mă
reț, adjunct al ministrului să
nătății, conf. dr. Dan Alessan- 
drescu, directorul maternității, 
și de un grup de medici. 

deputaților și invitaților, ia cu
vîntul generalul Charles de 
Gaulle.

După cuvîntarea generalului 
Charles de Gaulle, care a fost în
delung aplaudată, președintele 
Marii Adunări Naționale a expri
mat mulțumiri președintelui Re
publicii Franceze pentru partici
parea la lucrările sesiunii M.A.N.

★
Cuvîntarea președintelui de 

Gaulle la sesiunea Marii Adu
nări Naționale a fost transmisă 
de stațiile de radio și televiziune 
române și franceze.

(Agerpres)

șare și de bunăstare, ea con
ține, de asemenea, toate mij
loacele de asuprire și distru
gere. In plus, pe măsură ce 
ritmul său se accelerează, ea 
creează deosebiri crescînde 
între popoarele deja transfor
mate și cele care nu s-au 
transformat încă. Dacă prime
le nu vor aduce celorlalte un 
ajutor masiv și organizat — 
ceea ce statele Continentului 
nostru, de îndată ce s-ar reuni, 
ar fi perfect capabile — s-ar 
naște riscuri de nedreptate, 
de ură, de lupte din ce în ce 
mai odioase și mai distrugă
toare. Ieri, Europa a fost aceea 
care, sfîșiindu-se, a împins 
universul în nenorocire. As
tăzi, ea este aceea care, unin- 
du-se, poate și trebuie să res
tabilească, de la un capăt la 
altul, un echilibru rațional, 
să-l asigure pretutindeni pa
cea, să-1 conducă în ansamblul 
său spre progres.

Intr-adevăr, domnule pre
ședinte, doamnelor șl domni
lor deputați, înțelegerea activă 
șl hotărîtă dintre România și 
Franța, în timp ce întărește 
independența uneia și celei
lalte, este pentru Europa un 
element al salvării sale și un 
serviciu adus tuturor oameni
lor.

Au fost vizitate diferite sec
ții ale maternității, săli de o- 
perațil, saloane, laboratoare, 
biblioteca.

La plecare, doamna de 
Gaulle a notat următoarele în 
cartea de onoare: „Nimio nu 
este mai emoționant decît vi
zitarea unei maternități, mai 
ales cînd ea este un model al 
genului".

Cu acest prilej, soția pre
ședintelui statului francez a 
dăruit 20 de trusouri pentru 
copiii născuți în ultimele 24 
de ore. (Agerpres)

Pe Unia hotărîrilor Congre
sului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, Conferința 
Națională a Partidului din de
cembrie 1967 a adoptat un vast 
program de măsuri cu privire 
la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționa
le, în scopul accelerării pro
gresului material și spiritual 
al întregii noastre societăți.

In contextul acestor măsuri 
se stabilește și cadrul de dez
voltare și îmbunătățire a ac
tivității cooperației meșteșugă
rești, ca parte componentă a 
economiei noastre socialiste, 
astfel ca acest sector de pro
ducție să se ridice la nivelul 
celorlalte ramuri ale econo
miei naționale.

în cei aproape 20 de ani de 
existență în cadrul economiei 
socialiste, cooperația meșteșu
gărească din țara noastră a 
cunoscut o continuă dezvolta
re, aducîndu-și contribuția sa 
la opera de edificare a socie
tății socialiste.

Desfășurînd o muncă rod
nică, membrii cooperativelor 
meșteșugărești realizează în 
acest an un volum de produc
ție de 6 miliarde lei, adică du
blul producției obținute în 
urmă cu 5 ani.

Așa cum se arată și în Di
rectivele Conferinței Naționale 
a partidului „cooperația me
șteșugărească contribuie prin 
activitatea sa la satisfacerea 
într-o măsură tot mâi mare 
a cerințelor populației, în 
domeniul prestărilor de ser
vicii, la producerea, într-o 
gamă diversificată de bu
nuri de consum pentru 
fondul pieței la realizarea unor 
piese, subansamble și alte pro
duse în cadrul colaborării cu 
întreprinderile de stat, la dez
voltarea producției de artă 
populară și artizanat, la reali
zarea unor produse destinate 
exportului".

Dezvoltarea cooperației meș
teșugărești ca sistem coopera
tist distinct și prezentînd u- 
nele trăsături proprii diferite 
față de cooperația de consum 
și de cooperația agricolă de 
producție a dus la constatarea 
că Decretul nr. 133 din 1949 
pentru organizarea cooperației 
nu mai corespunde etapei ac

LEGE
PRIVIND ORGANIZAREA Șl

FUNCȚIONAREA COOP
Potrivit legii, cooperativele 

meșteșugărești sînt organizații 
socialiste obștești cu caracter 
economic, care se constituie 
prin asociere, din inițiativa 
proprie a meșteșugarilor, a 
persoanelor care au făcut uce
nicia în cooperația meșteșugă
rească, precum și a celor care 
vor să se califice pe locul de 
muncă într-o meserie din ca
drul cooperativelor.

Cooperativele meșteșugărești 
desfășoară activitatea de pro
ducție și prestări de servicii 
pentru populație, prin folosirea 
mijloacelor comune și prin a- 
jutor reciproc. Prin activitatea 
lor, cooperativele meșteșugă
rești își aduc contribuția la de- 
săvîrșirea construirii socialis
mului în Republica Socialistă 
România.

Cooperativele meșteșugărești 
asigură membrilor lor condiții 
de muncă și ridicarea nivelu
lui de trai.

Activitatea lor are ca obiect: 
lucrări de comandă și prestări 
de servicii; producția de bu
nuri de consum ; producția de 
obiecte de artă populară și ar
tizanat ; activitatea productivă 
specifică invalizilor ; realizarea 
de produse prin cooperare cu 
întreprinderi industriale de 
stat și excutarea de lucrări so
licitate de acestea; desfacerea 
de mărfuri.

Cooperația meșteșugărească 
se încadrează în sistemul eco
nomiei socialiste și în normele

tuale și nu rezolvă toate pro
blemele legate de activitatea
economică și organizatorică a 
acestui sistem. Din această
cauză, au fost necesare, în 
multe cazuri, reglementări 
parțiale. Uneori cooperativele 
meșteșugărești au fost cuprin
se în mod mecanic în regle
mentările privind întreprin
derile de stat.

Rolul și sarcinile cooperați
ei meșteșugărești în noua eta
pă de dezvoltare socialistă a 
țării fac necesară elaborarea 
unei noi legi de organizare a 
cooperației meșteșugărești ca 
act normativ de bază care să 
asigure cadrul juridic cores
punzător pentru- perfecționarea 
organizării, planificării și con
ducerii activității sale econo
mice.

In continuarea expunerii au 
fost înfățișate principalele pre
vederi ale proiectului de lege 
privind organizarea și func
ționarea cooperației meșteșu
gărești, normele generale re
feritoare la înființarea, orga
nizarea și funcționarea orga
nizațiilor cooperației meșteșu
gărești.

O problemă deosebit de im
portantă reglementată prin 
proiectul de lege, se sublinia
ză în expunere, este aceea re
feritoare la posibilitatea largă 
acordată Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești 
de a reglementa prin acte nor
mative proprii, toate proble
mele economico-financiare ce 
intră în sfera de activitate a 
cooperației meșteșugărești. A- 
ceastă dispoziție legală reflectă 
politica partidului și statului 
nostru de a acorda cooperației 
meșteșugărești o mai mare 
inițiativă în rezolvarea pro
blemelor proprii de conducere 
a. activității economice și în 
administrarea avutului coope
ratist. Statul sprijină organi
zațiile cooperației meșteșugă
rești prin acordarea de credi
te, repartizarea de materii pri
me, materiale, utilaje și mij
loace de transport din fond 
central și din procurări direc
te de la uzine și fabrici, atri
buirea de terenuri în folosință 
pentru investiții, repartizarea 
de spații cu chirie pentru uni
tățile de deservire și altele.

generale de planificare și con
ducere a acestei economii.

Activitatea cooperației meș
teșugărești este luată în calcul 
la elaborarea planului de stat 
de dezvoltare a economiei na
ționale.

Organizațiile cooperației 
meșteșugărești își desfășoară 
activitatea pe bază de planuri 
aprobate de organele prevăzu
te în statute.

Pentru îndeplinirea de lu
crări care cer cunoștințe de 
specialitate în activitatea de 
producție sau tehnic-adminis- 
trativă, precum și pentru 
munci auxiliare, cooperativele 
meșteșugărești folosesc anga
jați cu contracte de muncă, po
trivit legislației în vigoare. La 
cererea lor, acești angajați pot 
deveni membri cooperatori în 
condițiile prevăzute de statut.

Cooperativele meșteșugărești 
iau ființă, se organizează și își 
desfășoară activitatea potrivit 
statutelor adoptate în adunări 
generale. Ele sînt conduse de 
organe alese potrivit statutelor.

Legea prevede modul de aso
ciere a cooperativelor în uni
uni.

Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești îndru- 
mează, coordonează și contro
lează întreaga activitate a or
ganizațiilor cooperației mește
șugărești.

Prin lege sînt stabilite atri
buțiile Uniunii Centrale în 
emiterea de norme obligatorii

Intrucît cooperația meșteșu
gărească contribuie la efortul 
general al statului pentru în
cadrarea în viața socială a in
valizilor ca problemă de operă 
socială. în proiectul de lege se 
prevede acordarea de scutiri 
de impozite la cooperativele 
și secțiile de nevăzători și re
duceri la celelalte unități în 
care sînt încadrați invalizi.

Cei peste 154 000 cooperatori 
și membrii lor de familie se 
bucură, în conformitate cu 
prevederile legii, de aceleași 
drepturi de asigurare la bătrî- 
nețe și în caz de boală ca și 
cei înscriși la asigurările so
ciale de stat.

Avînd în vedere că tot în 
această sesiune se reglemen
tează printr-o altă lege și mo
dul de funcționare a meșteșu
garilor cu ateliere proprii, 
precum și faptul că aceștia 
vor depune o activitate nece
sară economiei naționale, 
U.C.E.C.O.M.-ul și organizații
le sale, care timp de 20 de ani 
au acumulat o mare experien
ță, sînt gata să-i sprijine sub 
toate formele, să le împărtă
șească din experiența lor.

Noi privim pe meseriașii cu 
ateliere proprii ca pe oameni 
ai muncii, a căror activitate 
nu va înlocui pe aceea a coo
perației meșteșugărești, ci o 
va completa.

Vorbitorul a arătat apoi că 
și meșteșugarii care își desfă
șoară activitatea în ateliere 
proprii vor beneficia de siste
mul de asigurări al cooperației 
meșteșugărești, la care urmea
ză să cotizeze cu o cotă calcu
lată la venitul profesional im
pozabil. Ucenicii lor vor putea 
să dea examene și primi car
tea de muncitor calificat în a- 
telierele noastre la fel ca și 
ucenicii cooperației meșteșu
gărești.

Proiectul de lege, înainte de 
a fi supus aprobării organului 
suprem al puterii de stat, a 
spus în încheiere vorbitorul — 
a fost amplu dezbătut și însu
șit de Congresul al IV-lea al 
cooperației meșteșugărești. A- 
ceasta reflectă odată mai mult 
practica încetățenită în orîn- 
duirea noastră socialistă, ca
racterizată printr-un larg de

pentru organizațiile cooperației 
meșteșugărești.

Organizațiile cooperației 
meșteșugărești și unitățile de 
producție și de deservire a 
populației ale acestora stabi
lesc, potrivit competenței date 
prin dispoziții legale, prețuri 
și tarife pentru produsele și 
serviciile executate de ele, pre
cum și prețuri de achiziție 
pentru produsele ce le cum
pără.

Meșteșugarii cu ateliere pro
prii, membrii lor de familie și 
ucenicii care se pregătesc în 
atelierele meșteșugarilor, pot 
participa la activitatea cultu- 
ral-sportivă organizată în ca
drul cooperației meșteșugărești. 
Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești repre
zintă organizațiile cooperației 
meșteșugărești din Republica 
Socialistă România în rapor
turile cu organizațiile coopera
tiste din alte țări, precum și 
în raporturile cu organizațiile 
cooperatiste cu caracter inter
național.

Un capitol al legii este con
sacrat regimului juridic al bu
nurilor proprietatea organiza
țiilor cooperației meșteșugă
rești.

Legea prevede că proprieta
tea organizațiilor cooperației 
meșteșugărești este ocrotită de 
stat.

Statul, prin organele sale, 
sprijină organizațiile coopera
ției meșteșugărești în realiza
rea obiectivelor lor prin: acor
darea de credite; aproviziona

mocratism, de a supune dis
cuției maselor, problemele cele 
mai importante ale vieții eco
nomice și sociale.

Participanții la congres, re- 
prezentînd întreaga masă de 
cooperatori, și-au exprimat u- 
nanim .mulțumirea pentru spri
jinul pe care statul nostru îl 
acordă dezvoltării cooperației 
meșteșugărești, precum și de
plina lor adeziune față de mă
surile prevăzute în proiectul

FINANCIARE Șl Al COMISIEI JURIDICE 
IA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND 
ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA 
COOPERAȚIEI MEȘTEȘ UGĂREȘTI 

prezentat de deputatul TUDOR DRĂGANU

Proiectul de lege supus spre 
dezbatere Marii Adunări Na
ționale — se șpune în raport — 
răspunde nevoii de a se per
fecționa metodele de conduce
re, organizare și planificare a 
activității economice a siste
mului cooperației meșteșugă
rești.

Pornind de la ideea de bază 
că, pentru a se promova dez
voltarea ascendentă a coope
rativelor meșteșugărești, este 
necesar să i se asigure o tot 
mai largă inițiativă în rezol
varea problemelor proprii, 
proiectul de lege atribuie o 
competență și o răspundere 
sporită organelor de conducere 
din sistemul ei, atît în privința 
reglementării prin acte inter
ne a activității economico-fi
nanciare, cit și a controlului 
gospodăririi proprietății coo
peratiste. In acest spirit, pro
iectul de lege prevede că 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești emite 
norme interne obligatorii pen
tru toate organizațiile coope
ratiste meșteșugărești cu pri
vire la planificarea și organi
zarea activității economice și 
social-culturale, constituirea și 
utilizarea fondurilor proprii 
pentru producție, investiții, re
parații capitale și pentru ac
țiuni social-culturale, determi
narea oportunității și eficien
ței economice a investițiilor și 
reparațiilor capitale, controlul 
asupra documentației țî fi
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rea cu materii prime, materiale, 
utilaje și mijloace de transport 
pe bază de repartiție din fond 
central și prin autorizarea de 
a face procurări directe, în 
scopul îndeplinirii planului de 
producție; atribuirea de tere
nuri în folosință din fondul 
funciar de stat; repartizarea 
cu chirie de imobile sau părți 
de imobile construite din fon
dul de stat pentru unitățile de 
deservire a populației; stabili
rea unui sistem de impunere 
care să stimuleze dezvoltarea 
producției și a activității de 
deservire a populației; redu
ceri și scutiri de impozite pen
tru cooperativele și secțiile de 
invalizi; asistență tehnică și 
de specialitate, la cererea or
ganizațiilor cooperației mește
șugărești ; alte măsuri ce se 
consideră necesare pentru îm
bunătățirea continuă a activi
tății cooperației meșteșugă
rești.

Organele de control econo- 
mic-financiar de stat acordă 
sprijin la cerere pentru înde
plinirea sarcinilor de control 
ce revin organelor cooperației 
meșteșugărești.

Cooperația meșteșugărească 
își organizează sistemul său 
propriu de asigurări sociale. 
Dreptul la asigurare materială 
se realizează în cadrul asigu
rărilor sociale din cooperația 
meșteșugărească prin : pensii, 
ajutoare sociale, ajutoare ma
teriale pentru incapacitate 
temporară de muncă, pentru 

de lege. Considerăm că prin a- 
plicarea prevederilor noii legi, 
oamenii muncii din cooperația 
meșteșugărească, bucurîndu-se 
în continuare de sprijinul per
manent al statului nostru so
cialist, vor putea să-și aducă 
un aport sporit alături de în
tregul nostru popor la opera 
de desăvîrșîre a construcției 
socialiste, la prosperitatea și 
înflorirea patriei noastre so
cialiste.

nanțării acestora, organizarea 
muncii și a raporturilor de 
muncă ale membrilor coope
ratori, retribuirea muncii și 
cointeresarea materială pentru 
membrii cooperatori și anga
jați, asigurările sociale ale 
membrilor cooperatori, pre
cum și la alte probleme eco
nomico-financiare interesînd 
funcționarea cooperației meș
teșugărești.

Urmărind apărarea prin 
mijloace cit mai eficace a 
avutului cooperațiiior mește
șugărești, stimularea dezvoltă
rii viitoare a acestora și crea
rea unor condiții de viață su
perioară membrilor lor, pro
iectul de lege mai cuprinde 
dispoziții deosebit de impor
tante cu privire la regimul ju
ridic al bunurilor proprietate 
a acestor organizații, la spriji
nul dat lor de stat și la asigu
rările sociale din cadrul lor.

Comisia economico-financi- 
arâ și Comisia juridică au fă
cut o serie de propuneri pe 
care inițiatorii proiectului și 
le-au însușit, cuprinzîndu-le în 
textul proiectului de lege. 
Avînd în vedere că prin 
conținutul lor, prevederile 
proiectului de lege vor fi în 
măsură să contribuie la per
fecționarea continuă a meto
delor de muncă a cooperative
lor meșteșugărești, Comisia 
juridică și Comisia economico- 
financiară propun adoptarea 
lor sub formă de lege.

prevenirea îmbolnăvirilor, re
facerea și întărirea sănătății, 
maternitate și deces, precum 
și prin trimiterea la tratament 
balneoclimateric și la odihnă. 
Membrii de familie ai asigura- 
ților beneficiază de pensii și 
ajutoare sociale de urmaș, pre
cum și de ajutoare materiale 
în caz de deces al susținătoru
lui. Elevii și ucenicii din coo
perația meșteșugărească, deve- 
niți invalizi în timpul și din 
cauza efectuării practicii pro
fesionale, beneficiază de pen
sii de invaliditate cauzată de 
accident de muncă sau boală 
profesională.

Drepturile de asigurări so
ciale în cooperația meșteșugă
rească se acordă prin organe 
proprii stabilite de Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești.

Aâigurații din asigurările so
ciale ’ ale cooperației meșteșu
gărești și membrii lor de fa
milie beneficiază, în condițiile 
legii, de asistență medicală, în
treținere, medicamente și ma
teriale sanitare pe tot timpul 
internării, precum și de asis
tență medicală ambulatorie.

Meșteșugarii cu ateliere pro
prii vor fi înscriși în asigură
rile sociale din cooperația 
meșteșugărească, plătind o co
tizație de asigurări sociale cal
culată la venitul profesional 
impozabil.

Legea stabilește, de aseme
nea, modul de formare a fon
durilor de asigurări sociale din 
cooperația meșteșugărească.
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9 Una caldă 

alta rece
COSTEA MARIN01U, 

profesor, Racovița — Vîl- 
cea : Zilele trecute și-au 
dat întîlnire la căminul cul
tural din Călinești, comuna 
Brezoiu, formațiile artistice 
din Țara-Loviștei — me
leaguri cu frumoase tradi- 
diții folclorice. Etapa inter- 
comunală a concursului 
formațiilor artistice de a- 
matori a avut un frumos 
succes. Asta ar fi partea 
oaldă. Dar mai e și una 
rece.

Normal ar fi ca la viața 
culturală să fie antrenată 
masa mare a tinerilor din 
sat. Dar la spectacolul a- 
mintit. majoritatea inter- 
prețjldr au fost cadre di
dactice încît manifestarea 
putea fi foarte bine denu
mită concurs organizat de 
sindicatul lucrătorilor din 
învățămînt. „De ce ? Răs
punsul am dori să-l aflăm 
din partea organizației 
U.T.C.".

9 Să mai spu
nă cineva că 
13 nu e cu 
ghinion

N1COLAE EBĂNCĂ. 
inginer — Sibiu: Să mai 
spună cineva că nr. 13 nu 
aduce ghinion. Pentru 
a se documenta îi poftim 
la blocul 13, cartierul Hi
podrom, etajul IV. Con
ducta de scurgere a apei 
de pe acoperiș s-a născut 
înfundată fi din această 
pricină în apartamentele 
29 și 30 plouă. *

Sesizați, cei în drept 
n-au luat pînă acum nici 
o măsură. Probabil, vor să 
convingă locatarii că nu
mărul 18 este totuși...

9 Vai, ce fru
mos a fost!

LEON IANCOVICI, 
student — București: De 
desfășurarea conferinței 
„Procese celebre" am luat 
cunoștință — prin grija or
ganizațiilor de la Casa de 
cultură a studenților — cu 
o săptămînă înainte. La 
ora anunțată (20,30) confe
rențiarul și-a făcut apariția 
primind calde urări de bun 
sosit din partea auditoriu
lui. Domnia sa ne-a tran
spus în forumul roman 
pentru a nu scăpa nici o 
replică din acțiunea Cice- 
ro-Catiiina. Ne-a făcut 
apoi martori în „Afacerea 
Skoda" și „Afacerea Drey
fus". Veți înțelege că ur
măream cu mult interes 
desfășurarea acțiunilor, 
strîngerea probelor, verdic
tele. A fost o întîlnire e- 
moționantă, captivantă, în 
care minutele s-au scurs 
pe neașteptate.

Ba nu, minutele s-au 
scurs pe așteptate pînă la 
orele 21,15 cînd... toată 
lumea a fost de acord că 
tovarășul conferențiar nu 
mai vine totuși.

9 Nu le tăiafi 
aripile, 
dragi, 
organi- , 
zatori!

ELENA TVDORACHE, 
Constanța: După publica
rea articolului „Nevoia de 
aripi" am primit 9 scrisori 
de la tineri și tinere. Spi
cuiesc din cîteva : Am rîv- 
nit mult la aviație și ca 
sport și ca profesie, dar 
n-am avut unde să învăț 
pentru că acest sport a 
fost mult neglijai în ultimii 
ani — (S.K.I. — Voineasa) 
„îmi place și mie aviația și 
doresc să sbor dar interesul 
organizațiilor e foarte nuc 
în comparație cu posibili
tățile pe care le oferă sta
tul nostru socialist" (O.P. 
— Berzovia). „Am citit 
scrisoarea unei fete care 
vrea să devină aviatoare și 
nu poate. Da! Este foarte 
greu de realizat acest lu
cru și pentru un băiat, dar 
pentru o fată..." (I. B. — 
Buzău).
(Rubrică reatizată de 

I. RODEA)

CIND VA FI
1

(In Poiana Narciselor)

SCHIMBUL DE NOAPTE
LA NIVELUL CELUI DE ZI ?
Prima cunoștință pe care o în- 

tilnim este inginerul Silviu Maier. 
Aflînd scopul vizitei noastre, se 
scuză politicos : „trebuie să pre
dau schimbul tovarășului inginer 
Tătaru Ion și pe urmă plec". Nu 
uită însă să adauge : „toți sînt la 
lucru, în secția noastră totul 
merge bine..."

Am rămas împreună cu tova
rășul inginer Tătaru, șeful schim
bului IÎI din secția prelucrări 
mecanice a uzinei clujene „Teh- 
nofrig". L-am rugat ca, amîndoi, 
să „fotografiem", o noapte din 
cadrul acestui schimb. Dar, nu 
facem doi pași că în fața noastră 
apare un tinerel puțin cam în
cruntat.

— Tovarășe inginer, pentru 
flanșa aceasta îmi trebuie un 
bolț. Unde să-1 fac, că pe mașina 
mea nu-1 pot lucra.

— Vezi $i tu că-i liberă ma
șina din spatele tău, sosi răspun
sul.

Numai că la mașina din spate 
apăruse deja un alt lucrător.

— Nu merge ! Asta-i defectă 
de la începutul schimbului doi. 
Și maistrul m-a dat să lucrez 
aici. Ce să lucrez, nu știu ! — 
ne spune întrebător tînărul strun
gar Francisc Menyhart.

După 45 de minute de la pre
luarea schimbului III Ion Rado 
continua să ungă batiul mașinii. 
„Am alergat după o pompă prin 
toată secția și de-al'ia am găsit-o. 
A trebuit să pierd aproape o 
oră pentru a fac® curățenie Ia 
locul de muncă. Asta, pentru 
simplul motiv că un coleg di’i 
schimbul II, necontrolat de ni
meni s-a grăbit să plece mai re
pede acasă...".

în hală se lucrează. Sînt oa
meni care la această oră din 
noapte, transpiră, aplecați peste 
piesa aflată în mișcare, adusă din 
ce în ce mai mult spre foima fi
nală. Constatăm însă surprinși că 
schimbul III, cel mai dificil, este 
lăsat ici-colo pradă neglijențelor 
de ordin organizatoric.

Exemplele de mai sus sînt con
vingătoare în acest sens.

Ne întrebăm cum de rămîn 
nerezolvate asemenea treburi 
care țin de bunul mers al lucru
rilor în secție. De ce nu se pre
ocupă pentru aceasta cei obligați 
prin atribuțiile lor profesionale, 
plătiți să asigure condițiile nor
male de muncă ? Primim un răs
puns chiar mai repede deoît ne 
așteptăm.

Lîngă o freză, un grup vesel. 
„Trena" o susține chiar maistrul 
dc schimb Sofron Racolța.

— Ce faceți aici tovarășe ■ 
maistru ? îl întreabă inginerul ’ 
Tătaru. i

— Auziți și dumneavoastră, | 
tovarășe inginer, copiii’ ăștia ius
tin că „Universitatea" Cluj va ! 
merge bine și fără Teașcă. Eu | 
le-am dovedit că este imposibil...

Discutăm cu maistrul Racolța, I 
după ce grupul se împrăștie. La I 
întîmplare alegem un tînăr, 
Gheorghe Coman, despre care îi 
cerem relații: ce lucrează, cîț a I 
realizat azi. Maistrul se întoarce 
către Coman și-i zice : I

— Măi, tu știi ce-ai făcut ? ‘
— Cum să nu, meștere, (un) . 

șurub (? ! ?)
Notați ! După trei ore de lucru I 

făcuse... un șurub ! Iar maistrul 
ia act de acest lucru ca de o in
formație oarecare.

Hai să spunem (ce-i drept, i 
cam irealizabil) că în celelalte 
5 ore se vor mai produce 5X2 = 
10 șuruburi. Să credem că un | 
șurub costă 0,50 lei. Cît a cîști- | 
gat, într-o noapte, tînărul Gheor
ghe Coman ? 0,50 + (10 X 0,50) I 
“ 5,50 lei.

Este aceasta o sumă pentru 
care să merite osteneala unei | 
nopți de stat în picioare ? Este g 
în litera logicii să chemi oamenii 
în schimbul III numai ca să aș- B 
tepte trecerea timpului ? ■

Aproape de sfîrșitul 
noastre l-am i x . 
inginer sa numărăm mașinile din - 
această secție care nu erau... o- _ 
cupate. în total 43 de strun
guri, mașini de rectificat, freze, _ 
mașini de găurit, prese cu ex- 
centric etc.

— De ce nu sînt, încărcate, 
asta n-aș putea să vă spun eu. 
Dimineața puteți lua informațiile 
de rigoare de la serviciul organi
zarea producției — ține 
cizeze interlocutorul.

...Dimineața, discutăm 
varășul inginer Liciniu 
șeful serviciului organizarea pro
ducției. (

— în acest sens, al echilibră
rii schimburilor, ne asigură dîn- 
sul, s-au concentrat toate efortu
rile, din ultimul timp, ale condu
cerii întreprinderii. Este însă 
vorba, ne întrebăm noi, de o 
„echilibrare" rațională a numă
rului de om-ore efectiv lucrate 
sau de o repartizare mai mult 
sau mai puțin egalitară a numă
rului de muncitori ? Căci luate 
la un loc, numărul de om-ore ne
lucrate se ridică la o valoare de
loc neglijabilă, cu o pondere ri
dicată în raport cu fondul de 
timp maxim disponibil. Astfel, 
numai într-o lună (ianuarie a.c.) 
timpul neutilizat în scopuri pro
ductive se ridică la aproape 4 400 
de ore. Ceea ce înseamnă, efec- 
tuînd un calcul mai amănunțit, 
că uzina a fost frustrată de o pro
ducție pe care, în mod normal, 
ar fi realizat-o cu 550 de munci
tori într-o singură zi de lucru.

La aceasta trebuie să adăugăm 
că indicele de utilizare a fondu
lui de timp al mașinilor (pe di
ferite grupe de mașini) prezintă 
multe rezerve nevalorificate 
(24,8 la sută strunguri paralele ; 
45 la sută — mașini de rectifi

să pre-

cat ; 23,6 la sută — mașini de 
găurit ș.a.m.d.).

Credem că, mai întîi de toate, 
sînt necesare unele „Remedieri" 
în organizarea diurnă a procesu
lui muncii, se impune o atenție 
deosebită echilibrării (dar nu nu
mai în număr de personal !...) a 
schimburilor, asigurării lor cu 
materii și materiale, S.D.V.-uri 
și cadre tehnico-inginerești. Fără 
acestea nici pe departe nu se 
poate discuta de introducerea 
metodelor modeme de psihologie 
a muncii în procesul productiv 
din secții. Acest aspect trebuie, 
așadar, să constituie un punct 
de plecare în desfășurarea între
gii activități economice a între
prinderii, să reprezinte fermentul 
permanent al căutărilor nova
toare.

Am lăsat intenționat exemplele 
să vorbească. Și sîntem conști- 
enți că ele au reușit numai par
țial să aducă sub ochii cititoru
lui „rezolvarea" dată unei pro
bleme atît de importante, vitale, 
pentru producție — asigurarea 
condițiilor de lucru normale în 
toate schimburile, inclusiv în 
schimbul III. De aceea, am re
comanda conducerii întreprin
derii sa urmărească lichidarea 
fenomenelor de genul celor mai 
sus-amintite, să cheme la ordine 
pe cei ce se fac vinovați de ne- 
respectarea îndatoririlor ce le au 
pe linia funcției ce o îndeplinesc.

PETRU G. BRATU

(Urmare din pag. I)

— care cuprind reprezentanții în 
comitete U.T.C. p® școală și în 
comisiile de lucru pe domenii de 
activitate — trebuie să cunoască 
îndeaproape preferințele colec
tivelor școlare, să sondeze inte
resele acestora, să contribuie la 
punerea în valoare a inițiativelor 
tuturor elevilor.

— Care va trebui să fie nota 
dominantă a activității U.T.C. în 
etapa pe care o parcurgem ?

— Așa cum reiese din hotărî- 
rea partidului, organizația U.T.C. 
din școală a primit sarcina de a 
răspunde, cu sprijinul direct al 
conducerilor școlilor și al tuturor 
cadrelor didactice, de conceperea 
și organizarea întregii activități 
în afară de clasă și extrașcolară. 
Realizarea unei asemenea obligații 
ne solicită pe multe planuri și 
impune celor oe lucrează în ca
drul organizației U.T.C. a școlii 
o competență deosebită, entu
ziasm, un efort susținut de gîn- 
dire, fantezie, inteligență, tact 
pedagogic. Evident, așa cum se 
petrec lucrurile întotdeauna, or
ganizațiile U.T.C. vor primi din 
partea profesorilor îndrumători, 
a diriginților și a tuturor profe
sorilor sprijinul lor plin de soli
citudine, atît în elaborarea acti
vităților, cît și în realizarea aces
tora. Sprijinul dascălilor ne este 
absolut necesar ; la entuziasmul 
și fantezia elevilor trebuie alătu
rat echilibrul, competența, tactul 
Si experiența cadrelor didactice. 
De altfel, Comitetul Central al 
U.T.C., împreună cu Ministerul 
Invățămîntului au elaborat reco
mandări comune cu privire 
la organizarea și desfășurarea ac
tivității în afară de clasă și extra- 
școlare cu elevii din școlile ge
nerale (clasele VIII-X), licee, 
școli profesionale și tehnice. Re
comandările au fost puse la în- 
demîna organelor de învățămînt 
locale, a școlilor și organizațiilor 
U.T.C., ca un sprijin de principiu 
în activitatea lor. Fac sublinierea 
absolut necesară că recomandă
rile amintite au un caracter 
orientativ, fixează în esență ja
loanele activității după orele d® 
Cui’S ; ele nu pot și nu trebuie să 
fie considerate un „Stas" pentru 
activitatea extrașcolară cu elevii. 
Tineretul școlar, aflat la vîrsta a- 
dolescenței, este extrem de mo
bil în interese și preferințe, avid 
de acțiune, investigar? și cu
noaștere. Școala, în procesul de 
învățămînt, le satisface multe din 
aceste interese spirituale ; cadrul 
activităților din afara clasei și 
extrașcolare trebuie să se armo
nizeze cu ceea ce întreprinde 
școala, să le ofere, pe alte pla
nuri, cu ale mijloace, posibilita
tea de a activa pe potrivă dorin
țelor lor. Este necesar, spuneam, 
să cunoaștem propunerile elevi
lor, să punem în valoare ingenio
zitatea și inițiativa lor, fără însă 
a prelua automat tot ceea ce se 
propune.

Dacă în procesul de învăță- 
mînt dirijorul activității 
lare este profesorul, 
din afara orelor de 
extrașcolară trebuie 
elevilor posibilitatea
feste capacitatea de organizare, 
spiritul de independență, să înve
țe să se autoconducă. Principiul 
pedagogic potrivit căruia elevii 
trebuie să fie inițiatorii și organi
zatorii propriei lor activități, să-și 
manifeste dinamismul, entuzias
mul, să-și satisfacă dorința de a 
se afirma — trebuie să-și gă-

sească loc da manifestare în ac
tivitățile inițiate în afara proce
sului de învățămînt. Pe noi ne 
preocupă să facem această acti
vitate cît mai diversă, să nu se
mene de la un trimestru la altul, 
de la o clasă la alta, să nu se re
pete, să nu meargă paralel cu ac
tivitatea școlii, mai exact, să nu 
aducă monotonie și plictiseală. 
Nicidecum nu trebuie înțeles de 
aici că se pledează pentru o aglo
merare de activități, dimpotrivă, 
e nevoie să pledăm pentru cum
pănire în dozarea activității, în 
alegerea și organizarea acțiunilor 
celor mai potrivite cu momentul 
respectiv, și care fără îndoială să 
aibă eficiența așteptată.

Activitatea de organizație tre
buie acum bine echilibrată, să 
chibzuim cu atenție asupra ma
nifestărilor pe care le vom iniția 
pentru elevi, așa încît să evităm 
supraîncărcarea lor, să nu-i sus- 
tragem cu nimic de la învățătură. 
Aceasta nu înseamnă însă că în 
trimestrul al III-lea — foarte dens 
în obligații școlare — trebuie să 
existe interdicții privind activita
tea extrașcolară, cum uneori gre-

Cît privește acțiunile inedite, 
de amploare, despre care doriți 
să amintesc, ele au fost perfec
tate și vor avea loc la închi
derea anului școlar, înscriindu-se 
în patrimoniul tradițiilor organi
zațiilor U.T.C. și ale școlii.

De pildă sala Dalles, gaz
dă a atîtor expoziții de pres
tigiu va impune publicului, mai 
ales celui școlar, și rezultatele 
activității artistice a elevilor, în 
cadrul primei Expoziții naționale 
de artă plastică a elevilor din 
licee, școli profesionale și tehnice. 
Dorim ca această manifestare să 
aibă o ținută de prestigiu să le 
ofere debutanților în domeniul 
artei plastice o confruntare a ta
lentului lor cu publicul și — de 
ce nu ? — cu critica de specia
litate. Regulamentul elaborat re
cent de către Ministerul Invăță- 
mîntului și C.C. al U.T.C. stabi
lește criteriile de selecție a lu
crărilor, fiind vorba de un ade
vărat concurs.

în perioada 1 — 30 iulie, din 
inițiativa C.C. al U.T.C. și Mi
nisterului învățământului va pu
tea fi vizitată, în Pavilionul C al
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clasă și cea 
să le ofere 
să-și mani-

Arhitectură și gastronomie : la Restaurantul „Pescarul" din Galați

șit se interpretează. Fără îndoială 
că vom ține seama de caracteris
ticile trimestrului, ca și de cele 
ale anotimpului, dar e nevoie să 
le oferim elevilor, în răgazul pu
țin pe care îl au după lecții, po
sibilitatea de a-și împlini preocu
pările culturale, sportive, distrac
tive și recreative.

— Cunoaștem că, în urma nu
meroaselor discuții avute cu ele
vii și profesorii s-au perfectat 
cîteva acțiuni inedite, de mare in
teres pentru o categorie largă de 
elevi : v-am ruga să ne vorbiți 
despre aceste acțiuni.

— Nu este locul aici să citam 
exemple, amintim doar eforturile 
lăudabile ale numeroaselor orga
nizații U.T.C. din școli care și-au 
propus să răspundă interesului 
elevilor pentru informare politică, 
științifică și culturală, organizînd 
expuneri și dezbateri — fără a 
repeta, bine înțeles, ceea ce se 
face în cadrul lecțiilor și mai 
ales al orelor de dirigen- 
ție. O asemenea preocupare tre
buie înscrisă în continuare în ac
tivitatea organizației. Elevii do
vedesc interes pentru cunoașterea 
unor probleme de filozofie, so
ciologie, etică, economie politică, 
din domeniul științei și al feno
menului cultural contemporan. A 
organiza dialoguri interesante pe 
aceste teme, ale oamenilor de 
specialitate, cu elevii, constituie 
o obligație a organizațiilor U.T.C. 
Mai trebuie amintit că sînt nu
meroase acele organizații U.T.C. 
car® continuă și în acest trimes
tru ciclurile complexe de activi
tăți ce se înscriu, prin tematica 
și diversitatea acțiunilor printre 
cele mai îndrăgite manifestări, 
cu ecou educativ profund în rîu- 
dul elevilor. Se organizează vizi
te la muzee și locuri istorice, 
simpozioane, au loc competiții 
sportive, se organizează excursii 
la sfîrșit de săptămînă, elevii 
participă cu entuziasm la acțiu
nile de muncă voluntar-patrio
tică pentru înfrumusețarea șco
lilor și îngrijirea monumentelor 
istorice și la alte acțiuni de 
folos obștesc. Activitățile amin
tite și-au dobîndit dreptu
rile permanenței, întrucît se bu
cură de adeziunea și participarea 
elevilor.

Complexului Expozițional din 
Piața Scînteii, Expoziția republi
cană a școlilor profesionale, teh
nice și a liceelor de specialitate 
cu titlul stimulativ „Tehnica se 
însușește încă din anii de școală". 
Subliniez dublul caracter al ex
poziției : ea va oferi acestei ca
tegorii de elevi posibilitatea să 
expună lucrările realizate în 
timpul anului școlar, să-și dove
dească iscusința și deprinderile 
practice și, totodată, va constitui 
pentru școlarii aflați în pragul 
alegerii meseriei un cadru de Sn- 
tîlnire cu diversele profesii care 
pot fi abordate la încheierea șco
lii generale.

Școlile de artă plastică și de 
arhitectură din Capitală s-au în 
trecut în realizarea afișelor «x- 
pozițiilor si a emblemelor — în
trecere care se va impune în 
practica activității noastre pentru 
asemenea manifestări școlare.

Despre o altă inițiativă a C.C. 
al U.T.C. „Scînteia tineretului* 
a informat pe elevi cu cîtva timp 
în urmă. Este vorba de intenția ' 
de a edita în cursul acestui tri
mestru o culegere din cele mai 
valoroase creații literare.

încheierea anului școlar, mo
ment important în viața școlii, va 
fi sărbătorit așa cum se cuvine 
unui asemenea eveniment, și prin 
alte manifestări tinerești, entu
ziaste. încă de anul trecut, prin
tre inițiativele organizațiilor de 
tineret s-a înscris și sărbătorirea, 
într-un cadru cu totul aparte, a 
ultimei zile de școală. Anul a- 
cesta, inițiativa este preluată. Se 
pregătesc de pe acum surprizele ; 
vor avea loc frumoase serbări 
școlare, manifestări de mare am
ploare la nivelul localităților, ser
bări cîmpenești, spetacole spor
tive, carnavaluri, focuri de ta
bără etc. în acest domeniu, fără 
îndoială, inițiativa și fantezia e- 
levilor vor avea un cuvînt greu în 
sărbătorirea unui an de învățătu
ră, pe care dorim să-1 știm înche
iat cu cele mai bune rezultate.

— Urmează apoi mult aștep
tata vacanța mare. In calendarul 
ei se înscriu noutăți ; de fapt, ce 
va avea caracteristic ediția 1968 
a vacanței mari ?

— Vacanța este prin excelență 
a elevilor, ea trebuie pregătită

pe placul lor și, mai cu seamă, 
ei trebuie atrași să și-o conceapă* 
să și-o pregătească, să și-o orga
nizeze. Despre vacanță, aoest 
mare și inedit trimestru școlar, 
ar fi foaite multe de spus. în dis
cuția noastră mă voi opri însă 
numai asupra cîtorva probleme 
esențiale. De altfel, în județe a 
început deja activitatea pregăti
toare pentru vacanță, cu cîtva 
timp în urmă, la sediul C.C. al 
U.T.C. a avut loc o consfătuire 
de lucru cu secretarii comitete
lor județene ale U.T.C. cu pro
bleme de școli, prilej cu care s-a 
realizat un schimb de păreri în 
legătură cu activitatea de va
canță. Ceea ce trebuie reținut, în 
primul rînd, este faptul că s-a 
ținut seama de observația cri
tică . făcută la Consfătuirea pe 
țară a U.T.C. privind excerul 
de tutelă, precum și centralizai 
excesivă a activității organizai 
rice consacrată vacanțelor. Rep 
ca : vacanța de care ne apropie 
își va avea sediul central pe pl 
local.

Este firesc, deci, să ne pre 
cupe ca vacanța la acest nivel 
fie anul acesta foarte bine orc 
nizată, în ideea că numai în 
cest fel vom putea cuprinde ma 
largă a elevilor în captivante a 
tivități recreative. Concret, ace 
sta înseamnă că acele sedii s 
vacanțelor — cluburile elevii 
vor trebuie să aibă o viață foai 
interesantă, așa cum deja s 
profilat în precedentei® vacan 
în multe localități. Cluburile pe 
manente ale elevilor, cluburi 
pe preferințe au început să 
impună în activitatea extrașc 
Iară și, deci, se vor impune și ‘ 
vacanța mare prin programe î 
trunind cele mai îndrăgite aci 
vități. Va trebui să ne interese: 
îndeaproape și să încurajăm ir 
țiativele elevilor care-și orgar 
zează vacanța în grupuri m 
largi sau mai restrînse, pome 
în excursii, își instalează cortu. 
fac expediții cicloturistic®, e 
pediții iolclorioe.

Taberele tradiționale vor 
organizate, de asemenea, pe pis 
județean și inter județean. Cu aji 
torul Biroului de turism penti 
tineret se va dezvolta, la nivel» 
localităților, o largă activitate ti 
ristică pe măsura dorinței elev 
lor de a pomi în excursii și dri 
meții, de a cunoaște localității 
împrejurimile, țara. Vor căpăl 
o largă extindere bazele turistic 
școlare.

Avem vești din țară că au și 
început înscrierile elevilor pentru 
a participa la munca voluntar-pa
triotică în unitățile agricole si 
forestiere care au nevoie de bm- 
țe de muncă.

Reținem din calendarul vao./j- 
ței și organizarea pe plan central 
a taberelor pe interese și aptitu
dini — tabere ale matematicieni
lor, fizicienilor, qhimiștilor, 
membrilor cenaclurilor literare, 
membrilor formațiilor artistice. 
Acest gen de tabere s-a bucurat 
de aprecierea elevilor încă în va
canța din vara trecută, impunîn- 
du-se în profilul vacanțelor. P® 
temeiul experienței din anul tre
cut, a propunerilor care s-au 
adăugat acesteia în colaborare cu 
Ministerul învățământului, am 
lărgit gama taberelor pe interes® 
și aptitudini și intenționăm să 
înmulțim în continuare ramurile 
de cuprindere a preferințelor, 
întrucît în aceste tabere elevii 
găsesc un cadru stimulator de 
manifestare a aptitudinilor și de 
recreare în mijlocul colegilor cu 
aceleași înclinații și preocupări 

întreaga activitate despre car< 
am amintit, precum și realizarea 
tuturor obligațiilor care revin în 
această perioadă și în perspec
tivă orgartizațiilor U.T.C. din 
școli impun activului nostru să 
desfășoare o activitate bine gîn- 
dită, să adopte un stil de muncă 
corespunzător cerințelor acestei 
categorii de tineri. Măsurile co
respunzătoare s-au profilat din 
timp — atît în privința încheierii 
anului școlar cît și pentru orga
nizarea vacanței. Așadar, ne pu
tem aștepta la un reviriment în 
ceea ce privește complexul acti
vităților de toate genurile inițiate 
de U.T.C. în școală, putem an
ticipa realizarea recomandărilor 
făcute împreună și cu ajutorul 
tovarășilor profesori, a conduce
rilor școlilor în interesul elevilor.

Convorbire consemnată de
LUCREȚIA LUSTIG

ÎN JUDEȚUL
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Prin poziția sa geografică, ju- 

dețul Teleorman este situat în 
Iuna din zonei® unde chiar și 

în anii socotiți normali, cantita
tea de precipitații este mai mică. 

I

TELEORMAN SE CER FOLOSITE TOATE CONDIȚIILE
PENTRU IRIGATgricole de stat acțiuni deosebit®, 

care antrenau întreaga forță u- 
mană și mecanică la combaterea 
efectelor secetei. Cu posibilități 
looale au fost amenajate noi su
prafețe pentru irigat, s-au căutat 
soluții, care să asigure folosirea 
cu productivitate sporită a agre
gatelor existente. Deși Hotărî- 
rea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Consiliului de Mi
niștri arată limpede necesitatea 
permanentă ca unitățile agricole 
să inițieze ample acțiuni în sco
pul aplicării diferențiate a lu
crărilor agrotehnice, a extinderii 
suprafețelor irigate și udate, a 
folosirii tuturor resurselor de 
apă, în județul Teleorman pare 
de neînțeles situația întîlnită în 
unele, cooperative agricole. Cu 
toate că există toate condițiile, 
într-un ritm aproape impercep
tibil se lucrează la amenajări de 
noi terenuri pentru irigații, iar a- 
gregatele existente sînt insufi
cient folosite, fapt ce se concreti
zează în suprafețele reduse pe 
care a ajuns apa. Duminică 12 
mai, spre exemplu, în toate co
operativele agricole vizitate (Tîr
nava, Valea Cireșului, Moșteni, 
Gratia, Sîrbeni, Preajba) s-a lu
crat foarte puțin sau deloc în 
sistemele amenajate, lăsîndu-se ca

o întreagă si agregatele să nu 
funcționeze.

Pare cu totul de neînțeles op
tica consiliului de conducere al 
cooperativei agricole din Tîrnava 
care motiva liniștea din cîmp 
prin aceea că „duminică fiind, 
mai lasă omul treburile la o 
parte". Și astfel au rămas ne
udate cel puțin 40 de hectare 
cultivate cu legume, furaje și 
porumb. La altă cooperativă, cea 
din Valea Cireșului, singurul ca
dru de conducere ce l-am putut 
găsi și care ne-a dat relații des
pre pustiul ce domnea în sectorul 
amenajat pentru irigații, conta
bilul șef Marin Drăgușin, spunea 
că „cu o zi de secetă în plus, tot 
pagubele alea vor fi" și că, du
minica, e un prilej să mai facă 
ceva economii la apa ce-au acu
mulat-o. Au privit însă tovarășii 
din conducerea cooperativei la 
puțul forat în incinta aceluiași te
ren amenajat care e folosit doar 
în mică măsură pentru sectorul 
zootehnic și din care s-ar putea 
pompa zilnic în plus încă cinci 
vagoane de apă ? „Cine să ob
serve — ne spunea același inter
locutor — dacă inginera Adelina 
Vintilescu, care locuiește în Bucu
rești, vine în cooperativă ca în

în primăvara acestui an insufi
ciența apei în sol este mai ac
centuată. Pentru prevenirea efec
telor negative ce decurg de aici 

___ cu cât mai 
mult posibil a pierderilor de re
coltă, au fost inițiate acțiuni im
portante. S-a procurat un număr 
sporit de motopompe, electro- 
pompe și agregate mobile de 
pompare și aspersiune, au fost 
asigurați motoriștii și eclectro- 
pompiștii necesari, s-a primit un 
substanțial sprijin din partea în
treprinderilor industriale, îndeo
sebi de la unitățile petroliere prin 
agregatele trimise să foreze noi 
puțuri a căror apă să fie folosită 
Ia irigări, prin racordarea la pri
zele stațiilor de pompare de la 
schele a unor instalații pentru 
transportul apei în grădinile de 
legume și la culturile cerealiere 
și tehnice etc.

Răspund oare unitățile agri
cole din acest județ cu aceleași 
eforturi sprijinului acordat ac- 

-un raid între
prins zilele trecute am întîlnit, 
în special, în întreprinderile a-

Ițelor negative ce de< 
în vederea reducerii 
mult nosihil a ni^rdf

I
I
I
I

le sfîrșitul vizitei - 
rugat pe tovarășul | 
narăm mașinile din B

I «torturi sprijinului 
tivității lor ? Intr-i

excursie. De două zile nu am 
mai văzut-o pe aici".

La Moșteni, după oe mai întîi 
am primit asigurări de la preșe
dintele cooperativei, Polin Man- 
dache, pe care ou greu l-am gă
sit la... bufetul din comună, că 
cele patru aspersoare și trei moto
pompe funcționează, ne-am con
vins la fața lacului că două din 
motopompe nu erau nici măcar 
montate. Aceeași situație am în- 
tîlnit-o și la cooperativa din Gra
tia unde din cele zece motoare 
de 15 C.P. de pompare, două 
aspersoare și două motopompe 
nici una nu funcționa. „De mîi- 
ne — ni se argumenta și aid — 
le vom repune pe toate în func
ție. Pe la noi a mai plouat și, nu 
prea a fost nevoie de aportul as- 
persoarelor".

De-a lungul întregii raze pe 
care am întreprins raidul, în co
operativele agricole mai sus enu
merate, ca și la Sîrbeni, Preajba, 
Botoroga și altele, agregatele de

pompare și aspersiune primiseră 
„vaoanță". Nu aveau plantele ne
voie de apă ? Ni se pare de pri
sos un nou comentariu, poate cel 
mult să argumentăm încă o dată 
cu exemplul fermelor din între
prinderile agricole de stat unde 
agregatele funcționează fără în
trerupere.

Cu ocazia acestui raid am avut 
prilejul să constatăm și alte 
aspecte, legate de aportul insu
ficient, în unele unități chiar de 
loc, pe care și-l aduc tinerii. în 
timp ce în toate orașele țării, sa
tele și comunele altor județe ei 
au răspuns „prezent" Chemării 
lansate de C.C. al U.T.C. cu pri
lejul celei de a 20-a aniversări a 
deschiderii șantierului Bumbești- 
Livezeni cu elanul și dîrzenia ca
racteristică tinereții, pe șantiere 
de muncă voluntar-patriotică, 
în construcții, la obiectivele 
industriale, la amenajări funciare 
și irigații, în aceste sate și co
mune startul încă nu a fost luat.

La Valea Cireșului, la Moșteni 
și Tîrnava, secretarii comitetelor 
U.T.C. nu numai că nu puteau 
raporta nici un pom sau viță de 
vie ori brazde udate la ini
țiativa lor, dar nici pentru pers
pectivă nu întrevedeau aseme
nea acțiuni.

Lipsa de umiditate din sol care 
în aceste zile se resimte tot mai 
mult, impune cu maximum de 
urgență și răspundere utilizarea 
întregii capacități a agregatelor și 
resurselor de apă pentru irigat, 
mobilizarea forțelor și posibilită
ților existente pentru ca și în 
cooperativele 
să primească 
cît mai mare 
există și în 
trebuie numai fructificate 
tr-o organizare temeinică a njun
cii, printr-un sprijin și o îndru
mare concretă din partea orga
nelor agricole județene.

agricole, culturile 
apa pe o suprafață 
și la timp. Condiții 
aceste unități, ele 

prin-

N. COȘOVEANU
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INFORMAȚII • INFORMAȚII
Miercuri, .președintele Co

mitetului de Stat al Planifică
rii, Maxim Berghianu, l-a pri
mit pe W. Jagusztyn, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a 
planificării din R. P. Polonă, 
aflat în țara noastră pentru 
convorbiri economice de inte
res comun.

U.T.C. al județului Cluj, care va 
face o vizită în U.R.S.S. la invi
tația C.C. al U.T.C.L.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

★

★

Marți a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Moscova, o de
legație a C.C. al U.T.C. condusă 
de tovarășul Chirilă Costică, 
prim secretar al Comitetului

SÎMBRA

OILOR
Este o sărbătoare păstoreas

că care se desfășoară după ri
tualul primăverii in Oaș, tra
dițional sîmbătă, departe de 
vatra satului, in tocurile unde 
păcurarii vor sta vara, pînă lă 
tunsul al doilea al oilor, cind 
turmele se întorc în țarc sau 
coboară de vale, în bălți. Oșe- 
nii se despart cu ceremonie 
de turmă, sărbătoarea marcînd 
începutul ciclului pastoral, 
cind baciul își lăsa familia si 
pleca pe munte întovărășit ae 
cel mai destoinic dine. Insă 
ou turmele nu pleacă toți băr
bații satului, sint tocmiți eu 
„simbrie" doat cîțiva, care a- 
dună și oile altora, iar ceilalți 
rămîn să „lucre" pămîntul. 
Ritualul acesta, atît de stră
vechi, probabil datează de 
cind 8-a făcut prima mare di
viziune a muncii — păstoritul 
ie agricultură. Despre sărbă
toare localnicii nu știu ce să 
s Ană. „Ni, aici am petrecut 
iu copilăria cu oile, în vîrvul 
dealului aista". „Dar de cind 
se fac sîmbre mos Ioane ?" 
(este bătrînul satului din Cer
tele, 98 de „ai"). „Apoi de 
cind cunoaștem lumea noi tot 
Umbrim, tot sîmbre Unt. Că 
de iernează omul iarna și zine 
primăvara de se adună un pă
curar, doi, tri, după cum se 
văjesc (înțeleg) laolaltă apoi 
care cit mulge, care cit măr
ită (oi, vite) are, atîta brînză 
capătă, că este scris făt laptele 
pe cărîmb (răboj) și după cum 
umblă vremea, dacă^ai ce da 
la oi, atîta brînză primești".

Cei care pleacă cu oile sini 
timbrași (simbriași) tocmiți de 
sat, cei care rămîn sint „gaz
de". Gazdele pregătesc un 
festin, un ospăț la plecare 
pentru sîmbrași, numit sîmbră 
Vin de dimineață cu mîncare 
fălită de acasă, în special cu 

oace (sarmale), imbrăcați fru
mos și cu ceterașu după ei; 
se mulge și se măsoară tot lap
tele, atîtea cofe, atîtea vedre, 
atîtea linguri, urmînd, cînd îi 
vine rîndul omului, să primea
scă fruptul (proporțional cu 
cantitatea mulsă în ziua sîm- 
brei). Sărbătoarea a fost pînă 
acum mai puțin cunoscută 
fiindcă nu se oficiază in sat, 
ci departe, în luminiș de co
dru, pe munte. Anul acesta 
este al doilea an de cînd la 
sîmbră au mai venit și alții. 
Oșenii sînt tare bucuroși, cu- 
noscuți pentru proverbiala și 
originala lor ospitalitate ■— în
chină cu toți străinii cite un 
păhar de horincă „zinarsu", 
cine îl refuză îl supără, și nu 
numai că nu este frumos, dar 
nu este nici bine...

Turiștii străini și de prin 
împrejurimi, din „țări" (Țara 
Maramureșului, Țara Lăpușu- 
lui, Țara Chloaruli, Țara Co
drului) și din alte județe ve- 
niți prin oficiul județean de 
turism au participat la simbra 
de pe dealul Huța aflată doar 
la cîțiva kilometri de Carteze, 
o așezare pitorească nevalori
ficată încă din punct de ve
dere folcloric și turistic.

Pe dealuri, la umbra codru
lui, pe lingă izvoare, au petre
cut de ziua sîmbrei aproape 
50 000 de oameni, de spunea 
mirat moș Vâsli că nu a mai 
văzut atîta lume de cînd „am 
mars la Alba Iulie, în 1918, 
de ne-am unit cu țara".

ION MARCOVICI

P.C.R. în cadrul căreia gazde
le au vorbit despre preocupă
rile actuale ale organelor loca
le de partid și de stat în vede
rea dezvoltării economice 
sociale a județului Brașov.

★

Continuîndu-și călătoria prin 
țara, delegația Partidului So
cialist ain Chile, condusă de 
tovarășul Luis Jerez, secretar 
general adjunct, membru al 
Comisiei Politice a C.C. al 
P.S.C., a vizitat in zilele de 14 
și 15 mai uzinele de tractoare 
și uzinele de camioane din 
Brașov, I.A.S., Prejmer", ora
șul Brașov și complexul turis
tic Poiana Brașov.

De asemenea, oaspeții chili
eni au avut o întîlnire la Co
mitetul județean Brașov al

Miercuri după-amiază a avut 
loc la Teatrul Național din Cluj 
o adunare consacrată aniversării 
a 120 de ani de la Revoluția din 
1848. Cu acest prilej a vorbit 
Ioan Beu, vicepreședinte al Con
siliului popular județean provi
zoriu. Participanții la adunare — 
oameni de știință și cultură, stu
denți — au asistat apoi la un 
program artistic susținut de ac
torii teatrului.

PĂ CII“CURSA

Imagine de la meciul de volei Dinamo-Spartak
Foto: V. RABA

(Agerpres)

In primul meci al finalei ,.C C. E, la volei

Dinamo-Spartak Brno 3-1

Cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la moartea scriitorului 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, 
miercuri a avut loc în satul Go- 
ești, comuna Lungani, solemnita
tea dezvelirii unei plăci memo
riale. După ce conf univ. Al. 
Husar, președintele Comitetului 
județean pentru cultură și artă, 
a vorbit despre personalitatea 
scriitorului, Aurel Loghin, secre
tar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R., a dezvelit placa me-

morială, care are 
„Aici, la Goești, 
1908—1909, Barbu Ștefănesu De
lavrancea a scris „Trilogia Mol
dovei", precum și citatul: „Ți
neți minte cuvintele lui Ștefan... 
Moldova n-a fost a strămoșilor 
mei, n-a fost a mea și nu e a 
voastră, ci a urmașilor voștri, și-a 
urmașilor urmașilor voștri în
vecii vecilor!... din Apus de 
soare.

inscripția : 
între anii

Etapa a 6-a a „Cursei Păcii", 
Praga-Hradek Kralove, a înce
put cu evadarea unui grup de 
șase cicliști între care se afla și 
tînărul rutier român Nicolae Ciu
meti. Pedalînd într-o trenă ra
pida fugarii și-au creat un avans 
de aproape 2 minute. La Kolin 
(km 70), sprintul cu premii a fost 
cîștigat de sovieticul Iffert, ur
mat de Ciumeti și cehoslovacul 
Kvapil. între timp, un contraa
tac al cicliștilor belgieni și ita
lieni a provocat regruparea plu
tonului. La Hradek Kralove, pri
mul a trecut linia de sosire bel
gianul Jos Schoeters, cronome
trat pe distanța de 145 km cu 
timpul de 3 h 27’30” (medie o-

rară 42 km). Grosul plutonului, 
cuprinzind și pe componenții e- 
chipei României, a sosit la inter
val de 49 secunde. în clasament 
nu s-a produs modificări im
portante : tricoul galben es*e 
purtat în continuare de sovieti
cul Cerkasov, urmat de Micwein 
(R.D.G.) la 28”, Peschel (R.D.G.) 
la 1’48” Pacary (Franța) Ia 
3’23” etc. Dintre români, pri
mul este N. Ciumeti pe locul 24 
la 11’25”.

Astăzi se dispută etapa * 7-a: 
circuit la Hradeh Kralove (119 
km). In cursă au mai rămas 73 
de alergători, din cei 107 care 
au luat startul la Berlin.

La capătul a 112 minute de 
efectivă încordare nervoasă atît 
pentru cei 12 combatanți cît și, 
mai ales, pentru spectatori, volei
baliștii de la Dinamo și-au adju
decat victoria în prima manșă a 
C.C.E. disputată în compania for
mației cehoslovace Spartak-Bmo : 
3—1 (15—8; 15—11; 15—17;
15—8).

Oaspeții, veniți deciși să facă 
totul în întîlnirea de la București, 
au recurs la armele lor preferate 
și cunoscute de luptă : blocaje 
ermetice iar în atac lovituri scur
te și în forță. Dinamoviștii au 
contracarat însă acest joc folosind 
inteligent procedee tehnice va
riate ca lovituri de atac din în
toarcere — prin trăgătorii prin
cipali Corbeanu și Derszei, ca și 
un dublaj prompt care a rezolvat 
majoritatea situațiilor dificile. 
Fără îndoială, cel mai spectacu
los set a fost, al III-lea, cînd 
elevii antrenorului Sebastian Mi- 
hăilescu au remontat, dramatic de 
la 3—11 pînă la mecibol. Deși 
susținuți frenetic de public ei 
n-au mai avut însă resurse, după 
acest sprint prelungit, cedînd se
tul. Meritul ambelor echipe este 
tocmai acela de a fi creat, în spe
cial în această parte a jocului, 
faze de volei și răsturnări de si
tuații de o mare spectaculozitate.

Sarcina dinamoviștilor, pentru 
meciul retur de peste o săptămînă 
de la Brno, nu este deloc ușoară. 
Pentru a intra în posesia prețio
sului trofeu ei au, neapărat, ne
voie de victorie întrucît regula
mentul competiției prevede, pen
tru. finală, necesitatea obținerii 
victoriei în ambele meciuri, pen
tru a putea fi desemnată drept 
echipă cîștigătoare. Iar în caz de 
împărțire a victoriilor, se va juca 
un al treilea meci.

„Sîntem hotărîți — ne spunea 
la sfîrșitul partidei antrenorul di- 
namovist Mihăilescu — să facem 
tot ce ne stă în putință pentru 
meciul revanșă. Pregătirile noastre 
în vederea acestui ultim și hotă- 
rîtor asalt, încep chiar de mîine. 
Sîntem cu toții animați de dorința 
fermă de a onora recenta aniver
sare jubiliară a clubului nostru cu 
un rezultat pe măsura reputației 
de care acesta se bucură pe plan 
european". Este o dorință la care 
subscriem cu căldură și, care, ar 
confirma o dată mai mult rezulta
tele excelente de pînă acum ale 
formațiilor masculine românești 
de volei care au învins de cinci 
ori în cele opt ediții de pînă a- 
cum ale Cupei campionilor euro
peni.

VIOREL RABA

• ••••• • O • • • •
Selecționata divizionari — Allemania Aachen 4—0

UN TEST NECONCLUDENT

SALONUL STUDENȚESC

DE PRIMĂVARĂ
Ieri, la Sala Dalles din Capitală s-a deschis „Salonul stu

dențesc de primăvară", aceasta fiind ultima manifestare din 
cadrul Festivalului artei studențești. Sint expuse lucrări de 
pictură, sculptură, grafică, ale celor mai talentați studenți din 
centrele universitare București și Cluj. Exponatele trecute 
printr-un riguros examen de selecție anunță noi modalități 
de manifestare și confruntare a tinerilor artiști.

Azi în librării

CARTE
PENTRU
TINERET

Un motel 
sub masivul 

Rodna
In parcul Prislov la 

1400 m altitudine, a 
început ieri construcția 
unui motel care va dispune 
de camere confortabile, o 
terasă, un loc de parcare 
și spațiile necesare unei 
unități de alimentație pu
blică. Amplasat într-o 
zonă turistică și comer
cială de mare trafic, la ho
tarul dintre județul Mara
mureș și Suceava și sub 
amețitorul masiv al Rodnei 
pe fruntea căruia zăpada 
se menține mai mult de 
8 luni pe an, motelul va fi 
într-adevăr la... înălțime.

Compoziție „ultra“-origi- 
nală

Tînărul compozitor ameri
can Sterner Wesley recoman
dă colegilor lui de breaslă o 
metodă originală de compu
nere a melodiilor de muzică 
ușoară: „deshideți capacul 
pianului ; deschideți larg 
reastra ; presarăți clapele 
mălai și așteptați venirea 
sărelelor ; ciuguliturile și 
păiturile lor pe clape vă 
inspira în mod sigur".

Testament

DIALOGUL
VÎRSTELOR

GALAȚI (de Ia co
respondentul nostru).

In multe întreprin
deri din Galați au 
fost reluate diferite 
tradiții ale colective
lor de muncă privind 
petrecerea plăcută, 
reconfortantă a tim
pului liber din după 
amiezele de joi și

sîmbătă. Un astfel de 
obicei intitulat „dia
logul vîrstelor" sau 
„întîlnirea generațiilor 
a fost inaugurat săp- 
tămîna aceasta la U- 
zina mecanică navală. 
Locul desfășurării, 
sala de spectacole a 
uzinei. Seară dedicată 
tinerilor căsătoriți. In

programul serii, comi
tetul U.T.C. în cola
borare cu comitetul 
de sindicat a prevă
zut 10 probe de con
curs, cu soliștii de 
muzică populară și 
ușoară, recitări, cea 
mai tînără și cea 
mai vîrstnică inter
pretă, solist, dansator, 
dialoguri despre căs
nicie, prietenie, etc.

chite în rate lunare de cite doi 
shillingi. Astfel, că plata se 
va prelungi nici mai mult, nici 
mai puțin decît cu 330 de ani.

/<- 
cu 

pă- 
țu- 
vot

D-na M. Smith, Philadel
phia, a lăsat la moartea sa un 
testament puțin obișnuit în 
care figura și fostul ei soț cu 
următoarea specificare: „Din

toată averea mea, las prea-iu- 
bitului meu fost soț suma de 
doi dolari: de unul să-și cum
pere un săpun, de altul o fu
nie — de preferință rezisten
tă, pentru ca să se spînzure. 
Căci după traiul pe care l-am 
avut cu el, altceva nici nu 
merită".

File de istorie

Clemențft

Un englez a fost condam
nat la plata unei amenzi de 
397 de lire. Dar fiind extrem 
de sărac, i s-a îngăduit s-o a-

Era pe la mijlocul secolului 
16-lea cînd Jean Nicot a fost 
trimis de Franța ca ambasador 
în Portugalja. Nicot nu s-a 
distins întru nimic ca diplo
mat, dar numele său circulă 
azi pe tot globul. Aceasta pen
tru faptul că întorcîndu-se la 
Paris, el a adus cu sine o 
plantă ciudată. Era tutunul jl 
oamenii de știință botezară e- 
lementul toxic din el cu nu
mele de „nicotină", după nu
mele marelui „făcător de 
bine".

Așteptată cu mult interes 
de categoriile cele mai dife
rite de cititori, lucrarea 
„Carte pentru tineret", apă
rută în Editura Medicală, vine 
să completeze un gol resim
țit de ani de zile în litera
tura de informare și popu
larizare a unor probleme de 
etică de real interes pentru 
tineret.

Rod al unor cercetări do 
ani de zile întreprinse de au
torii T. Stoica, medic primar 
la Institutul de endocrinolo
gie „C. I. Parhon", prof. 
C. Păunescu, șef de sector 
pedagogie medicală la Insti
tutul de științe pedagogice 
București, Adriana Seculescu, 
medic specialist cultură fizică 
la spitalul Dr. „Ștefan Stîn- 
că“ și prof. T. Trutzer, șef 
secție la Institutul de științe 
pedagogice București specia
liști în problemele de viață 
ale tineretului, lucrarea a- 
bordează probleme deosebit 
de importante. Autorii ex
plică sensul și conținutul no
țiunii de dragoste, materni
tate și paternitate, de îngri
jire și educație a copiilor, as
pecte normale și patologice 
ale sexualității etc.

Scrisă pe înțelesul maselor 
largi de cititori, lucrarea are 
un important rol instructiv șl 
educativ, care va contribui la 
formarea unei educații se
xuale sănătoase. Tipărită în 
condiții grafice deosebite, a- 
vînd în cuprins o serie de fo
tografii și ilustrații, cartea se 
va bucura de un laTg interes 
în cercurile tineretului și ale 
tinerilor căsătoriți»

Inițial am considerat că pen
tru partida de ieri de după a- 
miază, dintre o selecționată di
vizionară și echipa vest-germană 
Allemania Aachen — e suficient 
să inserăm rezultatul: 4—0 (2—0) 
prin golurile înscrise în ordine 
de Ghergheli, Oblemenco, Do- 
brin, Grozea.

Dar...
Au fost cîteva lucruri care me

rită a fi menționate. Primul îi e- 
vidențiază pe organizatorii me
ciului. De teamă să nu le fie prea 
cald — au fixat meciul la orele 
18. Și pentru că finalul meciului 
intrase de-a binelea în noapte — 
nici nu se mai distingeau culo
rile tricourilor — unii spectatori 
au preferat să plece înainte cu un 
sfert de oră.

Sigur, meciurile de verificare 
își au scopul lor: antrenorii în
cearcă formule de echipă, sau 
compartimente, scheme și idei 
tactice, o anume concepție de 
joc. Dar, îți zici, dacă încearcă 
înseamnă că tu, spectator, trebuie 
să le și vezi. Noi, să ne ierte dom
nul, cu excepția ultimei părți a 
reprizei a doua — cînd s-a jucat 
mai constructiv și eficace — 
n-am dibuit ceva prea măreț, 
prea demn și consistent. Echipa 
a jucat ca și la Linz, adică des
tul de slab. Nu-i vorbă că nu ne 
întîlnim la 5 iunie cu campioana 
mondială, dar, oricum, te gîn- 
dești că se cam golesc tribunele 
și că așteptări!, de multă vreme 
ceva de la liăieții noștri. Preci
zăm, noi am dominat copios, dar 
steril, o dominare fără fotbal. Ju
căm — stînd. Jucătorii noștri dau 
pasa și apoi se opresc să se uite 
la meci. In loc să se miște în 
teren devin spectatori. După un 
specialist francez în materie, 
Alluet, un jucător de fotbal tre
buie să fugă într-un meci 6 000 
de m : 4 000 m cu o viteză mo

derată iar 2 000 m —, sprinturi. 
Or, eu cred că Oblemenco n-a 
fugit în 45 de minute — a jucat 
numai o repriză — mai mult de 
500 m. Noi îl înțelegem, dar ca
racteristica principală, după teh
nică, a fotbalistului este potența 
de alergare. Și mai ciudat ți se 
pare cînd vezi că extrema — în 
speță Sasu — după 10 minute de 
la începerea partidei n-a reușit să 
se întîlnească odată cu mingea.

Dacă luăm orice meci de an
trenament drept test, normal, nu 
putem avea nu știu ce pretenții. 
Insă Ivăncescu, Coman, Barbu, 
Dobrin (cu excepția „numerelor 
sale speciale") au ținut să arate 
că nu-i un meci de week-end. 
Ultimul merită însă felicitat pen
tru gestul sportiv, loial, acela de 
„a rata" penaltiul.

Echipa oaspete, cu o alură at
letică și — unii dintre jucători cu 
un bun control al balonului — a 
jucat cu o ambiție reținută. O 
impresie bună a făcut portarul 
Knops, curajos, hotărît.

Sperăm că mai multe de cît 
noi au constatat antrenorii, toi 
așa după cum ne place să cre
dem că la viitoarele antrenamente 
vom remarca printre selecționa- 
bili și alți jucători care, pe Ungă 
forma lor constant bună, sînt mai 
ambițioși, și mai modești, pentru 
afirmarea lor depun mai mult 
sîrg.

V. CABULEA

• Echipa de fotbal Rapid 
București și-a continuat turneul 
în Algeria, întîlnind selecționata 
orașului Sidi bel Abbes. Fotba
liștii români au terminat învin
gători cu scorul de 3—1. Astăzi, 
Rapid București joacă la Alger 
cu o selecționată militară algeri
ană.

SlNT LIBRĂRIILE UN AUTENTIC VAD CULTURAL?
(Urmare din pag. I)

—- Nu, dar cererea este mult 
mai mare pentru cărțile bune și 
tirajul este întotdeauna insufi
cient. Tirajul, tirajul! 1

O altă deficiență semnalată de 
responsabila Lascu Petrwa este 
lipsa totală de ritmicitate în di
stribuirea cărților. Librăria pri
mește cu foarte mare întîrziere 
cărțile noi, din cauza insuficien
telor mijloace de transport. De 
cele mai multe ori, responsabila 
apelează la cumpărători pentru 
a aduce pachetele cu cărți de la 
o distanță apreciabilă. Din cauza 
întîrzierilor, lumea aleargă impa
cientată de la o librărie la alta 
ajungînd deseori după distribui
re, de unde... inevitabilele dis
cuții.

„Consider o lipsă de respect 
pentru cititori neconcordanța a- 
pariției lucrărilor în mai multe 
volume, ca și faptul că se anunță 
cărți care apar după luni 
de zile — ne spune medicul 
Mihai Ncculescu. Exemple 
sînt, din păcate, foarte multe : 
primele patru volume de Basme 
populare au apărut într-un tiraj 
mult prea mic pentru cerințele

publicului, pe cînd următoarele 
două volume, calitativ asemănă
toare primelor, zac și acum în 
rafturi, deși s-au vîndut în ace
eași cantitate. „Proza" lui A- 
lecsandri, căutată luni de zile de 
la data anunțării, a pierdut oare
cum interesul publicului. Operele 
lui Hemingway au sosit în libră
rii cu aceeași întîrziere, după o 
lungă perioadă de agasante răs
punsuri negative.

în fața standului de cărți noi 
din Librăria M. Sadoveanu 
l-am întîlnit pe profesorul dr. 
Alexandru Pii-u, și l-am rugat să 
ne spună părerea lui despre a- 
ceastă librărie, despre dificultă
țile care stau în calea vînzării 
unor cărți.

„Dacă ar intra un străin în a- 
ceastă librărie, nu cred că ar fi 
foarte plăcut impresionat. Lite
ratura română e slab reprezen
tată. Multe dintre cărțile care zac 
aici luni de zile sînt mediocre 
sau neintereșante. Lipsește — și-i 
simțim lipsa — un raft cu lu
crări de Istorie a Românilor, sem
nate de maeștri Iorga, Xenopol. 
Un raft cu lucrări fundamentale 
ale literaturii române".

Librăria M. Sadoveanu eta

lează cărți din toate sectoarele : 
beletristică, știință, pedagogie, 
cărți de specialitate, cărți în 
limbi străine. Cel mai slab re
prezentat, raftul de cărți în limbi 
străine, inexistent — nu ca spațiu 
însă, patronează de 2—3 ani a- 
celeași și aceleași cărți: „Cei trei 
mușchetari", Operele lui Balzac 
și cam atît. Rar apar cărți de 
specialitate oare se epuizează re
pede.

Standul de cărți politice și cel 
al cărților științifice se bucură de 
mai multă apreciere, se pare din 
partea editurilor și a tipografiilor. 
Interesante și bine documentate 
i se par cărțile de specialitate și 
lui Mihai Rusu, inginer șef la 
Fabrica „Terapia" din Cluj, în 
trecere prin București.

— Mai nemulțumește însă, și 
cred că nu numai pe mine, as
pectul exterior al cărților. Iată 
însă și o neglijență grosolană : 
dintr-un pachet cu „Estetică" lui 
Tudor Vianu nu am găsit nici 
o carte legată corect, fără greșeli 
de tipar sau cu pagini rupte". 
(Redactor responsabil Victor 
Iova, tehnoredactor Nina Cante- 
mir).

Același lucru se poate constata

în legătură cu multe lucrări. Li
brarii ne-au arătat zeci de 
exemplare din „Ulysse" al lui 
G. Călinescu, rupte, cu un colaj 
defectuos.

„Cumpărătorii le refuză, iar noi 
le ținem în raft", spun vînzătorii
— iată deci o nouă cauză a sta
ționării „inexplicabile" în rafturi a 
unor cărți. Am întrebat vînzăto
rii dacă nu sînt nemulțumiți de 
această situație. Sînt, desigur, 
și mulți dintre ei fac eforturi 
lăudabile să vîndă cît mai multe 
cărți. Dificultățile cele mai mari 
pornesc, însă, de la edituri, care 
publică autori — chiar de valoare 
recunoscută, cum sînt Eminescu, 
Dobrogeanu-Gherea — în patru
— cinci ediții paralele (Lyceum, 
ediții de autor, Biblioteca pen
tru toți, Biblioteca școlarului). 
Se grăbesc cu reeditări înainte 
ca prima ediție să se fi epuizat 
(un exemplu oferit pe loc a fost 
„Fuga" lui Aurel Mihale) sau 
programează un tiraj prea mare 
ediției a Il-a depășind cu mult 
cererile, ajungîndu-se ca un ro
man de valoarea „Annei Kareni
na" să stea în raft.

Am constatat eforturi și iniția
tive lăudabile ale librarilor, fac

tori atît de importanți In vînza- 
rea cărților. Vitrinele — (patru 
la librăria „V. Alecsandri" două 
la „Mihail Sadoveanu") — sînt 
ajutoare de nădejde în aceste ac
țiuni. O vitrină organizată cu 
ocazia Olimpiadei Albe de la 
Grenoble, a epuizat o lucrare mai 
puțin vandabilă „Olimpiada de-a 
lungul veacurilor" ; vitrinele în 
cinstea zilei de 8 Martie au făcut 
să scadă volumul de cărți cu te
matică feminină sau de practică 
gospodărească. Un caiet de raft, 
inițiativă a librăriei V. Alecsan
dri va strînge, sugestiv, dorințe 
în materie de apariție și, în pri
mul rînd, va duce la satisfacerea 
multor cereri. Pentru îmbunătă
țirea mersului vînzării și mai ales 
pentru primenirea atmosferii din 
unele librării n-ar trebui evitate o 
serie de sugestii interesante ale 
cumpărătorilor. La care adăugăm: 
se simte în general, nevoia ca li
brăria, acest ultim punct de tran
zit între scriitor și cititor, să do- 
bîndească pe toate planurile pro
filul și structura organizatorică 
a unei adevărate instituții de cul
tură.

Finalele 
de atletism 
ale școlilor 
profesionale

La stadionul 23 August din 
Capitală, vineri și sîmbătă cu 
începere de la orele 16, cei 
mai buni 200 de tineri atleți 
elevi ai școlilor profesionale 
bucureștene vor lua startul in 
cadrul celei de a Il-a ediții 
a campionatului de atletism, 
faza pe municipiu.

Întrecerile ucenicilor bucu- 
rcșteni se impun atenției, 
prin faptul că în edițiile pre
cedente au relevat cîteva au
tentice talente ale atletismu
lui românesc ca Gheorghe 
Zamfirescu, campion și re
cordman în probele de sprint, 
Eugen Simionescu, record
man Ia lungime sau proaspăta 
campioană balcanică de cros 
Maria Linca, prezentă, de alt
fel și Ia această ediție.

(Agerpres)

Selecționata masculină de bas
chet a Cubei și-a început turneul 
în țara noastră, întîlnind aseară 
în sala Sporturilor Floreasca e- 
chipa de tineret a României. Oas
peții au obținut victoria eu scorul 
de 79—65 (43—33). Astăzi în a- 
ceeași sală, de la ora 19,30, echi
pa Cubei va primi replica primei 
reprezentative a României.
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Sesiunea

președintelui de Gaulle
în România

PARIS lp — Trimisul special 
Agerpres, G. Davddescu, transmi
te : Vizita oficială în România a 
președintelui Republicii France
ze, generalul Charles de Gaulle, 
continuă să rețină atenția presei 
franceze. Toate ziarele apărute 
miercuri la Paris publică reporta
je și comentarii și fotografii de 
la trimișii lor speciali la Bucu
rești, în care descriu căldura de
osebită cu care a fost înconjurat 
președintei© Republicii Franceze 
la sosirea sa în capitala Români
ei. Publicînd largi extrase din 
cuvîntările rostite de generalul 
de Gaulle și de tovarășul Nico
lae Ceaușescu, presa franceză 
este unanimă în aprecierea că 
tradiționalele relații de prietenie 
franco-române, realizările și po
zițiile politice actuale ale celor 
două țări definesc întregul sens 
al manifestărilor prilejuite de 
vizita generalului de Gaulle în 
România. întreaga presă france
ză relevă importanța convorbi
rilor oficiale dintre oamenii de 
stat ai celor două țări, scoțând în 
evidență satisfacția celor două 
părți pentru continua dezvoltare 
a relațiilor economice, politice, 
tehnico-științifice și culturale 
româno-franceze, precum și con
cordanța de vederi în numeroase 
probleme internaționale.

Ziarele care au apărut miercuri 
la amiază și seara la Paris au 
publicat relatări despre cuvânta
rea rostită de președintele Fran
ței în cadrul lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România .

Sînt publicate, de asemenea, 
informații și comentarii despre 
convorbirile oficiale care au avut 
loc miercuri dimineața între pre
ședintele Franței și președintele 
Consiliului de Stat al României.

în emisiunile din cursul

de miercuri, posturile de radio 
și televiziune franceze și-au ținut 
la curent ascultătorii, transmi- 
țînd cu multă regularitate știri, 
comentarii și imagini televizate 
de la manifestările care au avut 
loc la București în cea de-a doua 
zi a vizitei generalului de Gaulle 
în țara noastră.

Televiziunea franceză a trans
mis în jurnalele sale imagini fil
mate de la convorbirile oficiale 
dintre Nicolae Ceaușescu și ge
neralul de Gaulle. De asemenea, 
a fost transmisă, în direct, cu
vîntarea rostita de către preșe- 
dintrele Republicii Franceze la 
Marea Adunare Națională.

Cu un mare interes a fost pri
mită știrea prin care se anunță 
că președintele Franței l-a invi
tat pe președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, să 
facă o vizită oficială în Franța.

în aceeași seară, sub titlul „I- 
tinerar român", televiziunea fran
ceză a prezentat un film în cu
lori, înfățișînd imagini sugestive 
din viața cotidiană a României 
contemporane.

Cea de-a doua sesiune a 
Consiliului dezvoltării in
dustriale a adoptat în unani
mitate proiectul de rezoluție 
inițiat de România cu privire 
la formarea de cadre națio
nale în domeniul dezvoltării 
industriale. La aeeastă rezo
luție au fost coautoare 11 țari 
din toate regiunile geografice 
ale lumii.

Subliniind importanța pu
nerii în valoare și utilizării 
raționale a resurselor umane în 
procesul dezvoltării, rezoluția 
a aprobat diferitele programe 
inițiate de Organizația Na
țiunilor Unite pentru dezvol
tare industrială (O.N.U.D.I.) 
în colaborare cu guvernele 
țărilor membre, pentru for
marea de personal calificat 
la diferite nivele, facilitarea 
schimbului de experiență și 
promovarea dezvoltării diferi
telor ramuri industriale. Una 
din principalele idei ale re
zoluției constă în elaborarea 
de către O.N.U.D.I., în co
laborare cu alte instituții spe
cializate ale O.N.U., a unui 
{>rogram detaliat pe termen 
ung pentru pregătirea de 

personal național calificat 
pentru dezvoltarea industriei.

Luînd cuvîntul în cadrul 
discuțiilor asupra proiectului 
de rezoluție, delegatul ro
mân Dumitru Țibuleac a 
vorbit despre importanța de
osebita a pregătirii de cadre 
naționale calificate pentru 

i de 
în

accelerarea procesului 
industrializare a țărilor 
curs de dezvoltare.

zilei

Conferința 
de presă

a premierului 
cehoslovac

în cadrul unei conferințe de 
presă, Oldrich Cemik, președin
tele guvernului cehoslovac a făcut 
o prezentare a problemelor care 
preocupă în prezent guvernul, 
printre care legile privind presa, 
noua organizare statală, economia 
națională a țării etc.

în legătură cu politica externă 
a guvernului, O. Cemik a subli
niat că temelia sigură a acesteia 
continuă să rămînă colaborarea 
cu țările socialiste. în această 
colaborare nu se va schimba ni
mic — a declarat el. Desigur 
este necesar să se țină seama de 
situația reală, creată în Europa 
după cel de-al doilea război mon
dial, și să se năzuiască spre în
lăturarea treptata a tuturor obsta
colelor, care stau în calea unei 
înțelegeri reciproce între est și 
vest. In ce privește relațiile eco
nomice, a spus șeful guvernului 
cehoslovac, noi vom acționa pen
tru o colaborare mai eficace în 
cadrul C.A.E.R. și vom dezvolta 
legăturile bilaterale. In același 
tâmp, vom milita pentru adîncirea 
relațiilor economice cu toate ce
lelalte state ale lumii, inclusiv cu 
cele capitaliste.

Oameni
cu inimi noi

O. N. U. D. I

in problema neproliferării
Noi luări de poziție

FRANȚA. Vedere panoramică a clădirii Facultății de științe din Beaulien

CU PRILEJUL vizitei In 
Italia a unei delegații de 
ziariști români, între Federa
ția națională a presei italie
ne (F.N.P.I.) și Uniunea Zia
riștilor din Republica Socia
listă România s-a încheiat un 
protocol de colaborare profe
sională. Protocolul, semnat 
de Adriano Falvo, președin
tele Comitetului executiv al 
F.N.P.I., și George Ivașcu, 
vicepreședinte al Uniunii 
Ziariștilor din România, este 
menit să contribuie la dez
voltarea relațiilor între presa 
italiană și presa română. în
tre ziariștii din două

Convorbirile de la Paris

I
I
I
I
I
I
I

La clubul Institutului pentru 
reconstrucție industrială (I.R.I.) 
din Roma a fost organizată o 
manifestare consacrată României 
cu prilejul încheierii celui de-al 
șaselea curs al I.R.I., de spe
cializare pentru bursieri străini. 
Din rîndul acestor bursieri au 
făcut parte și doi specialiști ro
mâni.

După ce s-a vorbit despre dez
voltarea pe care o cunoaște în 
prezent țara noastră în toate do
meniile de activitate , au fost 
prezentate filme documentare 
românești. La manifestare au 
luat parte ing. Ciancarelli, direc
torul cursului I.R.I. și alți 
reprezentanți ai Institutului, 
bursieri străini absolvenți ai 
ultimului curs de specializare. A 
fost prezent, de asemenea, Ion 
Radu, consilier al ambasadei Ro
mâniei în capitala Italiei.

prilejul celei de-a 300-a a- 
niversări a băncii centrale 
suedeze. Banca Suediei va 
pune la dispoziția Fundației 
fondurile necesare pentru a 
permite acesteia să acorde 
în fiecare an un premiu 
special care să recompen
seze studiile și cercetările 
cele mai importante în do
meniul științelor economice. 
Premiul va fi acordat de 
Academia de științe a Sue
diei.

Cu toate că John S tuckwish, în 
vîrstă de 62 de ani, care a fost 
supus la 7 mai unei operații de 
transplantare a inimii a încetat 
din viață specialiștii cardiologi a- 
mericani și-au exprimat satisfac
ția pentru progresele realizate 
de alți patru operați în S.U.A., 
Africa de sud, Anglia și Franța.

Cel de-al doilea operat la 
spitalul St. Luke din Houston 
(Texas), Everett Thomas (47 de 
ani), a intrat în convalescență. 
Starea sănătății sale este apre
ciată ca fiind „excelentă" și -X 
fost transportat într-o cameră 
obișnuită. El se alimentează nor
mal și este capabil să se ridica 
și să facă zilnic cîțiva pași.

La Londra, Frederick West 
(45 de ani), operat la 3 mai, a 
putut marți să se dea jos din 
pat și va fi mutat probabil din 
camera sterilizată, unde a fost 
ținut pînă în prezent.

Preotul Charles Boulogne (45 
de ani), care a devenit sîmbăta 
trecută la Paris cel de-al 14-lea 
pacient supus unei operații de 
transplantare a inimii „continuă 
să se afle într-o stare satis
făcătoare".

în sfîrșit, sud-africanul Philip 
Blaiberg (58 de ani), operat în 
urmă op‘patru luni și jumătate 
la Capetown, se află de două 
luni în casa sa și se simte ex
celent.

K-----------

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanții Salvadorului, Mauritania! și 
Noii Zeelande.

Miercuri dimineața au luat cu
vîntul reprezentanții Liberiei, Sta
telor Unite, Dahomeyului și Mon
goliei.

Reprezentantul Dahomeyului, 
Maxime Leopold Zollner, a afir
mat că, după părerea delegației 
sale, acest tratat trebuie să poar
te denumirea de „tratat de nepro
liferare a statelor care nu dețin 
arma nucleară", deoarece acesta 
„mj cuprinde nici un singur arti
col care să prevină proliferarea 
armelor nucleare în statele care 
posedă deja aceste arme".

Reprezentantul Dahomeyului a 
declarat că sprijină includerea în 
articolul 6 al tratatului a propu
nerii României, prezentată în 
„Comitetul celor 18“ de la Ge
neva, ca statele nucleare să fie 
obligate să ia „măsuri concrete 
în vederea încetării producției de 
arme nucleare, reducerii și dis
trugerii, la data cea mai curînd 
posibilă, a armelor nucleare și a 
mijloacelor de transportare la țin
tă a acestora".

De asemenea, M. Zollner a 
sprijinit propunerea Braziliei ca 
resursele eliberate prin măsurile 
de dezarmare să fie folosite pen
tru sprijinirea consolidării econo
mice a țărilor în curs de dezvol
tare. Referindu-se la garanțiile de 
securitate, vorbitorul a arătat că 
cele propuse în prezent „nu sînt 
suficiente".

Reprezentantul Dahomeyului a 
propus ca un comitet restrîns al 
Adunării Generale să studieze ac
tualul text al tratatului și, dacă 
va fi necesar, să propună amen
damente, iar textul final să fie a- 
doptat numai după ce va avea loo 
conferința statelor nenucleare.

Ltrfnd cuvîntul în ședința do 
marți a Comitetului Politic al 
Adunării General© a O.N.U., re
prezentantul permanent al Iugo
slaviei, Anton Vratusa, a spus : 
„Guvernul iugoslav este con
vins că încheierea unul tra
tat de neproliferare trebuie 
să aibă la bază un echili
bru acceptabil al obligațiilor sta
telor nucleare și nenucleare, care 
să ducă la măsuri concrete de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, să asigure 
drepturi egale pentru statele care 
nu dețin arme nucleare în ce pri
vește accesul la beneficiile folosi
rii energiei atomice și ale explo
ziilor nucleare în scopuri paș
nice".

Arătând că „actualele propuneri 
de garanții nu sînt satisfăcătoare" 
și pronunțîndu-se pentru asuma- 
era de către puterile nucleare a 
„obligației că nu vor folosi sau 
amenința cu folosirea armelor nu- 
clare împotriva statelor semnatare 
ale Tratatului care nu dețin ase
menea arme pe teritoriul lor", 
Anton Vratușa și-a exprimat, spe
ranța că „în cursul actualei se
siuni se vor găsi soluții accepta
bile pentru marea majoritate a 
statelor membre".

O amplă declarație a făcut în 
ședința de marți dimineața repre
zentantul Indiei, M. A. Husain. 
El a arătat că după o examinare 
foarte serioasă și atentă, guvernul 
indian a ajuns la concluzia că nu 
poate subscrie la proiectul de 
tratat prezentat Ambasadorul In
diei a subliniat că „în timp ce 
puterile nenucleare se angajează 
să nu producă arme nucleare, la 
rîndul lor puterile nucleare tre
buie să se angajeze să nu mai 
producă în viitor asemenea arme".

„Garanția privind securitatea 
statelor nenucleare, a declarat 
M. A. Husain, este o obligație".

Acordînd o deosebită atenție 
problemelor folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice, amba
sadorul Indipi a afirmat că „tra
tatul propus creează din acest 
punct de vedere o discriminare 
juridică între state" și a subliniat 
că este necesar ca statele nenu
cleare „nu numai să aibă acces la 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, dar să aibă și posi
bilitatea de a-și însuși singure 
cunoștințele legate de această 
problemă și libertatea de a folosi 
aceste cunoștințe".

Miercuri dimineața a avut loc 
la Centrul internațional de con
ferințe de pe strada Kleber din 
Paris a doua ședință a reprezen
tanților R. D. Vietnam și S.U.A.

A. Harriman, șeful delegației 
S.U.A., care a luat primul cuvîn
tul, a încercat să respingă argu
mentele cuprinse în cuvîntarea 
de luni a reprezentantului R. D. 
Vietnam privind gravele răspun
deri ce incumbă S.U.A. pentru 
războiul din Vietnam. Reprezen
tantul S.U.A. a încercat să se es
chiveze de la abordarea punctu
lui esențial al convorbirilor — 
încetarea definitivă și fără oon- 
diții a bombardamentelor și a 
tuturor celorlalte acte de război 
împotriva R. D .Vietnam.

In cuvîntarea sa, șeful delega
ției R. D. Vietnam, Xuan Thuy, 
a vorbit despre crimele de război 
comise de S.U.A. în Vietnam. 
Făcînd bilanțul bombardamente
lor asupra Hanoiului el a arătat 
printre altele că S.U.A. au arun
cat în 64 de zile 3 865 de bombe, 
provocînd mari distrugeri, iar la 
Haifong, în 157 de zile ameri
canii au aruncat 8181 de bombe 
și peste 4 000 de rachete, distru- 
gînd unele obiective economice, 
social-culturale și peste 1 000 de 
case de locuit.

Xuan Thuy a denunțat inten
sificarea bombardamentelor și 
misiunilor aeriene americane, în 
general, după data cînd președin
tele Johnson a făcut declarația 
prin care a proclamat „limitarea 
bombardamentelor".

„S.U.A. și nimeni altul, a sub-

liniat vorbitorul, sînt cele care 
au încălcat statutul zonei demi
litarizate. Deci, ele trebuie să în
ceteze bombardamentele contra 
acestei zone și să-și retragă toa
te trupele satelite din partea de 
sud a zonei demilitarizate. Pri
mul lucru pe care S.U.A. trebuie 
să-l facă pentru a se ajunge la 
o soluție pașnică în Vietnam, a 
continuat el, este încetarea de
finitivă și fără condiții a bom
bardamentelor și a celorlalte acte 
de război împotriva R. D. Viet
nam.

Conducătorul delegației R. D. 
Vietnam a declarat în încheiere 
că o soluție pașnică a problemei 
vietnameze nu este posibilă de- 
cît pe baza recunoașterii drep
turilor naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez și nu
mai dacă se face o distincție în 
ce privește agresorul și victima 
agresiunii. Poziția R. D. Viet
nam, a spus el, rămîne bazată 
pe cele patru puncte, anunțate 
în declarația premierului Fam 
Van Dong, și pe programul poli
tic al F.N.E. r

Xuan Thuy a reamintit scopul 
acestor convorbiri oficiale de la 
Paris : determinarea încetării ne
condiționate a bombardamente
lor și a tuturor celorlalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam. 
El a arătat că numai după a- 
ceasta convorbirile se vor putea 
referi la alte chestiuni interesînd 
cele două părți.

Cele două delegații au hotărît 
să se întâlnească din nou 
bătă dimineața.

LA 15 mai a sosit Ia Buda
pesta o delegație de partid și 
guvernamentală a R. P. Polone 
în frunte cu Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Jozef Cyrankie- 
vvicz, președintele Consiliului de 
Miniștri. Delegația va purta dis
cuții și va semna noul tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Ungară și 
R. P. Polonă.

La sosire delegația a fost în
tâmpinată de Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Lo- 
sonezi Pal, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Un
gare, Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, și de 
alte persoane oficiale.

în aceeași zi au început con
vorbirile oficiale.

„Trenul trandafiriu" stră
bate platourile, iar călătorii 
înarmați cu aparate de fil
mat se transformă — în 
schimbul taxei de 3 șau 7 
dolari — în operatori ama
tori. In fața Castelului lui 
Richard Inimă de Leu sau 
pe o stradă pariziană din 
Evul Mediu trenul își reduce 
viteza și turiștii se grăbesc 
să imortalizeze pe peliculă 
cîteva mișcări ale unei vede
te. Curiozitatea publicului 
pentru „viata de iluzii" nu 
cunoaște limite : fiecare vrea 
să afle cit mai mult din se
cretele care prefigurează vii
toarele filme. Industria tu
ristică hollywoodiană este de 
dată recentă, dar și-a demon
strat forța : Studiourile Uni
versal care au lansat „moda" 
dezvăluirii în fața marelui 
public a platourilor în schim
bul biletului plătit pentru 
„trenul trandafiriu" au anun
țat că ritmul vizitelor este de 
10 000 pe zi. Joel, fiul cunos
cutului actor Kirk Douglas, 
cunoscut publicului nostru 
din „Van Gaugh", „Sparta- 
cus", „Vikingii" etc., etc., în
deplinește funcția de ghid și 
este extrem de mirat de avi
ditatea cu care este urmărită 
activitatea studioului: „Ori
ce nimic interesează, poți Si 
prezinți orice ca vizitatorii 
să acorde atenție..." După cp 
Studiourile Universal au a- 
nunțat realizarea unor rețete 
de milioane de dolari, com- 
paniile Fox și Metro Gold- 
wyn Mayers și-au deschis S 
ele porțile pentru publicul 
avid să vadă cum se iac fil
me. Ceea ce a determinat un 
săptăminal francez sa consta
te malițios că marile stu
diouri hollywood.ene sînt nu 
numai uzine de fabricat vis > 
ci deopotrivă șl «fad'nid’??' 
logice in care actorii devin 
animale atrăgătoare pentru 
vizitatori.

Nemulțumirea a,ctof!l®i 
pentru că sînt expuși numai 
și numai de dragul creșterii 
beneficiilor companiilor de 
filme se manifesta deschis. 
Shirley McLaine, pe care am 
admirat-o pe ecranele noas
tre în „Can-Can", in •■Apar
tamentul" și în alte 
spune : ,.Cind vad că se a- 
propie blestematul de tren 
trandafiriu din care — la fel 
ca veninul unui șarpe — se 
revarsă seînteile luminoase 
ale aparatelor de fotografiat, 
caut să mă ascund în dosul 
primului decor.."

Disputa dintre patronii stu
diourilor și actori se perma
nentizează pe tema „expune
rii". Barry Joe, care nu a 
reușit să se impună ca actor 
și a devenit director turistic 
al companiei Fox, afirma 
fără ezitare : „Actorii, orice 
ar face, nu pot să-și permită 
luxul să se supere prea tare 
pe nai". Și industria turisti
că hollywoodiană se dezvol
tă : a fost lansată și ideea 
unei loterii — bineînțeles cu 
plata unui bilet suplimentar 
— în care clștigătorul va 
primi un obiect personal al 
unei vedete. După cum se 
vede, pentru rotunjirea rețe
telor companiilor, ideile nu 
lipsesc,..

Z. F.

FINLANDA. Imagine din

Ambasada Republicii So
cialiste România din Paris a 
oferit miercuri după-amiază 
un cocteil cu ocazia apariției 
în limba franceză a „Antolo
giei poeziei românești' și a 
prezenței în Franța, cu acest 
prilej, a unei delegații de scrii
tori români formată din Șer- 
ban Cioculescu, Vladimir 
Streinu, Radu Boureanu, Aurel 
Rău și Ștefan Augustin Doi
naș. Printre oamenii de litere 
și editorii prezenți se aflau 
Albert Sorel, președintele A- 
sociației scriitorilor francezi, și 
alți membri ai conducerii a- 
cestei asociații, poeții Pierre 
Emmanuel, Guillevic, Alain 
Bosquet, prozatorul Armand 
Lenux.

Ciprului, Spyros 
întors dintr-un 
Europa occiden- 
exprimat speran- 
curînd vor pu-

în comunicatul dat publicită
ții la încheierea vizitei făcute în 
Cehoslovacia de secretarul de 
stat pentru afacerile externe al

lntr-o conferință de presă 
ținută la Nicosia, ministrul de 
externe al 
Kyprianu, 
turneu în 
tală, și-a 
ța că în ... r„
tea avea loc convorbiri locale 
între reprezentanții ciprioților 
greci și turci, care să ducă la 
soluționarea disputei cipriote. 
El nu a exclus posibilitatea u- 
nor contacte directe între un 
reprezentant al guvernului ci
priot și oficialitățile de la 
Ankara, dar a subliniat că a- 
cestea nu pot înlocui convor
birile locale. Ciprioții greci și 
turci s-au pus în principiu de 
acord asupra acestor convor
biri, care nu au putut însă 
avea loc pînă în prezent, din 
cauza neînțelegerilor în ce pri
vește locul acestor convorbiri.

Guvernatorul Băncii Suedi
ei, Per Aa shrink, a anunțat 
miercuri crearea unei fun
dații a Premiului Nobel 
pentru științe economice, cu

MARȚI seara, studenții de la 
facultățile de medicină ale mai 
multor universității vest-ger- 
mane au participat la demon
strații și mitinguri în cadrul 
cărora au cerut îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale tineri
lor absolvenți ai facultăților de 
medicină. După cum s-a sub
liniat în timpul acestor mitin
guri, numeroși medici nu pot fi 
încadrați după terminarea uni
versității în specialitatea lor.

Mitingurile și demonstrațiile 
au avut loc la Bonn, Hamburg, 
Munchen și în alte orașe ale 
Republicii Federale a Germaniei.

M. Nikezici și-a încheiat 
vizita în Cehoslovacia

JAPONIA. Demonstrație Ia Tokio împotriva continuării răz
boiului din Vietnam

R. S. F. Iugoslavia, Marko Nike
zici, se arată că acesta a avut 
un schimb de păreri cu Jiri Ha- 
jek, ministrul de externe al Ce
hoslovaciei, asupra problemelor 
internaționale actuale și cu pri
vire la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cele două țări. 
Cu acest prilej, părțile au apre
ciat că există condiții favorabile 
și posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor ceho- 
slovaco-iugoslave în toate dome
niile.

în cadrul unei conferințe de 
presă, menționează agenția Ta- 
niug, Marko Nikezici, secretarul 
de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, a spus că atît gu
vernul iugoslav cît și opinia pu
blică din țara sa sînt „încredin
țați că actuala evoluție din Ceho
slovacia va contribui la întărirea 
poziției interne și internaționale 
a Cehoslovaciei". Exprimîndu-și 
convingerea că actualul proces 
de evoluție din R. S. Ceho
slovacă „se află pe o cale bună 
și în mîini bune", Marko Nike
zici s-a referit la dreptul R. S. 
Cehoslovace, ca și al oricărei alte 
țări, de a hotărî singură în le
gătură cu căile dezvoltării sale, 
pe baza propriilor experiențe, 
posibilități și interese. „Noi am 
făcut cunoștință cu punctele de 
vedere ale guvernului cehoslovac 
în legătură cu posibilitățile și 
perspectivele intensificării co
laborării cu toate statele euro
pene" — a arătat Marko Nike
zici. „Considerăm că există o a- 
propiere considerabilă între a- 
ceste puncte de vedere ceho
slovace și ceea ce gîndim noi în 
Iugoslavia despre posibilitatea 
ca Europa să devină — prin co
laborarea tuturor popoarelor sale 
— un loc în care popoarele să 
trăiască mai bine".

Helsinki

Scrisoarea
adresată de
IV. Stoph lui

K. G. Kiesinger
PREȘEDINTELE Consiliului 

de Miniștri al R. D, Germane, 
Willy Stoph, a adresat la 14 
mai o scrisoare cancelarului 
R. F. a Germaniei, Kurt Georg 
Kiesinger, în care exprimă po
ziția guvernului R. D. Germane 
față de legislația excepțională 
care se află în dezbaterea Bun- 
destagului vest-german. în scri
soare se cere guvernului R. F. 
a Germaniei încetarea ( tuturor 
pregătirilor ce au drept scop a- 
doptarea acestei legislații. Prin 
legi antidemocratice se netezeș
te calea spre renazificarea și 
mai accentuată și spre dictatura 
militară. Dacă guvernul R. F.G. 
continuă să pășească pe calea 
legislației excepționale — se 
arată în scrisoare — el va pur
ta întreaga răspundere pentru 
creșterea încordării în inima E- 
uropei. în acest caz s-ar ridica 
noi piedici în calea relațiilor 
dintre cele două state germane.

Forțele patriotice sud-vietnameze

îsi intensifică acțiunile
în noaptea de marți spre 

miercuri, forțele patriotice sud- 
vietnameze și-au intensificat ac
țiunile ofensive împotriva trupe
lor americatno-saigoneze. Cea mai 
însemnată operațiune a consti
tuit-o „atacul-fulger", lansat asu
pra taberei militare americane 
„Nui Ba Den", din apropierea 
localității Tay Ninh. Atacul a 
fost precedat de un intens bom
bardament cu obuze și mortiere. 
Apoi, patrioții au reușit să pă
trundă în interiorul taberei, unde 
au distrus mai multe clădiri, prin
tre care și centrul de transmisie. 
Dacă avem în vedere dificultă
țile terenului (tabăra este situată

pe așa-numitul „Munte al fecioa
rei în negru", înalt de 886 de 
metri, și care se ridică izolat, do- 
minînd toată cîmpia înconjură
toare) " „atacul patrioților repre
zintă o acțiune deosebit de în
drăzneață", scrie de la Saigon co
respondentul agenției France 
Presse, adăugind că, potrivit in
formațiilor inițiale, „pierderile a- 
mericane sînt foarte grele".

In același timp, citind o deola- 
rație oficială de la Saigon, agen
ția Associated Press menționează 
că alte grupuri de patrioți au 
lansat un puternic atac asupra 
bazei militare americane de la 
Dong Ha.

„Marșul săracilor"
Spre capitala americană conti

nuă să se îndrepte noi coloane 
ale participanților la „Marșul să
racilor". Una din coloane care a 
străbătut mai multe localități din 
statele din nord-vestul S.U.A., a 
sosit miercuri Ia Philadelphia, 
oraș situat la aproximativ 220 km 
de Washington. Aproximativ 
8 000 de persoane au participat 
cu acest prilej la o întrunire în 
cursul căreia vorbitorii au cerut 
guvernului federal tparirea aloca-

țiilor în vederea îmbunătățirii 
situației lor materiale și adopta
rea unor măsuri legislative îm
potriva discriminării rasiale.

Alte două coloane au pornit 
miercuri din statele Carolina de 
nord și Ohio. în localitățile pe 
unde trec participanții la „marșul 
săracilor" a început o acțiune 
pentru strîngerea de fonduri bă
nești necesare procurării biletelor 
pentru cei care se deplasează cu 
trenul și cu autobuzele.
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