
CONTROLUL PREVENTIV,
EFECTUAT OPERATIV
Șl CU RĂSPUNDERE

ASIGURĂ 
ÎNLĂTURAREA

RISIPEI DIN
AVUTUL
OBȘTESC

Putem afirma cu certitudine — 
realitatea confirmă acest lucru —• 
că în comparație cu perioadele 
precedente s-au obținut rezultate 
superioare în prevenirea și îngră
direa fenomenelor de păgubire 
sub diferite forme a avutului ob
ștesc și în recuperarea prejudicii
lor materiale aduse. O constatare 
pozitivă, dar care nu poate con
stitui de bună seamă un motiv 
de slăbire a atenției, ci de inten
sificare a preocupărilor pentru 
prevenirea infracțiunii economice, 
cu consecințe adînci în org^pis- 
mul economic al țării. Incă'Jexis
tă, din păcate, situații care ne în
deamnă la ascuțirea atenției. In 
prima parte a anului 1968 orga
nizațiile socialiste din municipiul 
București au înregistrat noi pa
gube de aproape 27 milioane lei, 
multe din ele generate de in
fracțiuni. Iată și structura pagu
belor constatate : 46 la sută lip
suri în gestiuni, 14 la sută plăti 
nelegale de drepturi de personal, 
J3 la sută din degradări și dete
riorări de bunuri etc. In fruntea

listei unităților cu cele mai mari 
pagube sînt întreprinderea de le
gume și fructe București (1682 
mii lei), I.T.B. (990 mii lei), I.A.P, 
Central (605 mii lei). Combina
tul poligrafic Casa Scînteii (589 
mii lei), întreprinderea 8 Con- 
strucții-montaj (550 mii Jei) etc*

Care sînt principalele cauze 
care frânează acțiunea de preve
nire a pagubelor ? Din controa
lele făcute a rezultat că cele mai 
frecvente se referă la neasigura- 
rea condițiilor corespunzătoare 
de depozitat și gestionare a va
lorilor materiale și bănești, orga
nizai ea și desfășurarea defectu-

M. CAIMAN
din Direcția de control 

și revizie 
pentru municipiul București

(Continuare in pag. a IV-a)
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Pe litoral. în cunos
cuta „stațiune a tine
retului" — Costinești 
— a început construc
ția unei noi tabere. 
Ea va cuprinde 32 de 
căsuțe din panouri 
prefabricate din be
ton. însumînd 400 de 
locuri, trei grupuri sa
nitare și un camping 
cu 250 de locuri. No
ua tabără a tineretu
lui își va primi oas
peții încă în viitorul 
sezon.

Pe platoul cetății de 
la Alba Iulia. unde 
vor avea loc festivită
țile de sărbătorire a 
semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu Ro
mânia, s-au făcut im
portante lucrări pre
gătitoare, iar altele 
se desfășoară intens. 
La sala „Unirii" — 
în care a fost semnat 
actul desăvîrșirii uni
tății naționale a ro
mânilor, la 1 de
cembrie 1918 — și la 
pavilionul „Babilon" 
s-au executat restau
rări și consolidări și 
au început amenajări
le în vederea deschi
derii unui complex 
muzeistic, care va o- 
cupa 80 de încăperi.

tTrecutul, trecutul apropiat, trecutul în genere 
e întreg în noi. El e dureros de viu, fiindcă 
nu e amintire, ci fibră nervoasă uneori trau
matizantă. Ne-am ridicat recent într-un mo
ment de reculegere, plecîndu-ne fruntea în fața 
memoriei acelora care au dispărut fizic din li
teratura noastră. Am avut, cred, toți sentimen
tul că citim istorie, că închidem scoarțele unui 
capitol strălucit. Iar la numele celor evocați 
am propus să adăugăm și numele lui Lucian 
Blaga, Ion Barbu, Ion Vinea și Vasile Voicu- 
lescu, întregind astfel conturul unor grele pier
deri și din această perspectivă putînd privi cu 
mai multă responsabilitate problema destinului 
social și literar al scriitorului.

Este vorba nu numai de responsabilitatea so
cială a scriitorului, ci și despre responsabili
tatea socială față de scriitor. Acești ciudați 
bipezi care sînt scriitorii și artiștii în general 
— au ciudatul obicei de a fabrica unicate. Uni
cate care sînt cea mai pură definiție a geniului 
unui popor. Cînd tac ei tace și istoria. Și tace
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Prima „recoltă1* a vma- 
torilor din acest an
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9 Subredacțiile noastre jude* 
țsne transmit :

dragostea 
de patrie

de îngrijorător Incît, pentru unele epoci 
care nu avem cuvinte, trebuie să substituim 
cunoașterii paleativul unor cioburi de cultură, 
oricît ar fi de sfinte și de prețioase. Trei cu
vinte numai : torna, torna, frater — au scos 
din umbră întreaga latinitate sud-dunăreană, 
echivalînd un charta capuana, numai pentru 
simplul fapt că un scriitor din sec. IX, bizan
tinul Theophan, în cronica sa, le-a notat cu 
pana pe un pergament. Tot o întîmplare face 
ca un boier muntean, unul Neacșu, trimițînd 
judelui Brașovului, la 1521, o simplă scrisoare, 
să ridice în lumina cunoașterii limba româ
nească scrisă. Despre epocile mai apropiate 
cred că nu e cazul să ne rostim. Un lucru deloc 
neglijabil se cuvine totuși reamintit : deștepta; 
rea conștiinței politice la români, a conștiinței 
drepturilor, a conștiinței originei, a conștiinței

Eveniment cu profunde sem
nificații în viața poporului ro
mân, înfăptuirea, la 1 decembrie 
1918, a unității noastre naționale 
a consemnat realizarea idealului 
de imitate, ideal ce s-a afirmat 
cu o deosebită vigoare în des
fășurarea multiseculară a vieții 
românilor. Actul politic al unirii 
a devenit, în acest fel, o necesi
tate obiectivă și o împlinire a 
sensului istoriei românești.

Așa cum probează, prin toate 
datele sale istoria noastră, po
porul român s-a dezvoltat într-o 
comunitate etnică unitară. în 
ciuda faptului că, din punct de 
vedere politic, el s-a dezvoltat 
în tot cursul evului mediu, în 
trei state feudale de sine stătă
toare, poporul nostru și-a păstrat 
neștirbit sentimentul solidarității 
de neam. Generate de realități 
istorice concrete, solidaritatea și 
coeziunea de neam a poporului 
român și-au găsit un puternic 
suport în comunitatea de limbă, 
în fondul creației «ale spirituale, 
în legăturile economice perma
nente dintre cele trei țări ro
mâne, ca și în necesitatea is
torică de a purta o luptă susți
nută pentru apărarea pămîntului 
străbun. Sub conducerea unor 
personalități istorice de geamă, 
ca Mircea cel Bătrfn, Ioan de 
Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul și alții,

românii s-au afirmat, nu o dată, 
ca unul și același popor, în lupta 
pentru păstrarea independenței 
și conservarea ființei lor națio
nale.

în contact cu oamenii pă- 
mîntului, umaniștii lumii apusene, 
călători pe aceste meleaguri, au 
ținut să, menționeze, nu o dată, 
în scrierile lor,. că românii, in
diferent unde locuiesc, în Mol
dova, în Țara Românească ori în 
Transilvania, au o origine co
mună, formează un popor unic. 
Acest fapt s-a reflectat cu o vie 
pregnanță în opera cronicarilor 
noștri, care nu numai că au afir
mat cu putere ideea de unitate 
națională a românilor, subliniind, 
în același timp, originea lor daco
română, ci, prin opera lor, au ju
cat un rol activ în formarea sen
timentului și conștiinței de neam 
a poporului nostru. „Numele cel 
mai adevărat, autentic — scria 
Miron Costin — de la primul 
descălecat prin Traian, este român 
sau romanus, care nume... este 
dat îndeobște și muntenilor și 
moldovenilor și celor ce locuiesc 
in Țara Transilvaniei... Un alt 
nume ei înșiși nu au primit între 
dinșii niciodată*.

La sfîrșitul secolului al XVI-lea,

PERFECȚIONĂRI TEHNICE - 
ECONOMII SUPLIMENTARE

La Uzina „Victoria" din 
Călan s-a aplicat în producție 
un procedeu nou de formare 
pentru turnarea utilajelor si
derurgice, 'ale cărui avantaje 
se concretizează în reducerea 
manoperei cu circa 40 la sută 
și eliminarea consumului de 
combustibil uscării formeJor 
și miezurilor. Acest procedeu 
se înscrie în ansamblul unor 
numeroase perfecționări teh
nice de la turnătorie, furnale.

bateriile de semicocs și din 
alte sectoare de activitate ale 
uzinei, care au contribuit sim
țitor la creșterea productivită
ții și eficienței economice. în 
10 luni de exemple, uzina din 
Călan a realizat aproape 10 
milioane lei economii supli
mentare și 5 826 000 lei bene
ficii peste plan.

Specialiștii de la 
Combinatul de cau
ciuc sintetic din orașul 
petrochimișlilor de pe 
valea Trotușului au e- 
laborat o rețetă speci
ală de polimerizare a 
pclistirenului bazata 
pe trecerea tempera
turilor de polimerizare 
din trepte întrerupte 
în curbe ascensive 
continui. Se obțin ast
fel scurtarea procesu
lui de elaborare a șar
jelor cu mai bine de 
60 de minute și subs
tanțiale îmbunătățiri 
aduse calității polisti- 
renului.

Cad ultimele frun
ze galbene pe bule
varde, Ie ia vîntul și 
Ie duce pe mușama
ua lucioasă a asfal
tului și seara, 
ceață, ard 

£ mocnite din 
lor putredă, 
și funerară.

Noiembrie, 
suspendată între al 
treilea anotimp și 
iarnă, prefigurare a 
iernii ce sosește tă
cut pe la porțile o- 
rașului, așezîndu-și 
tainic corturile, cri
vățul și lupii albi.

E un aer călduț, 
parcă vine foenul de 
undeva de după aco
perișuri, aș rupe ba
tiste și-aș plînge a 
despărțire ; vreau să 
scriu versuri despre 
tramvaiele care trec 
în ritm militar pe 
lingă mine, conduse 
de vatmani deliranți. 
Pe lingă o apă amu-

în 
focuri 

materia 
patetică

lună

țită, turbure, mur
dară șl neclintită 
mi-am lepădat 
lea ca pe 
costum vechi 
mi-a venit să î 
descoperind un 
într-un copil.

Ciudații copaci

pie- 
un 

Șt 
urlu 
lup
mă

must fierbînd tăcut 
și amenințător. E 
vremea marilor poe
me ce se scriu după 
o astfel de convales
cență, cu silă, cu dis
perare, într-un vai 
de oțet. Am în mine 
trei îngeri cu zale

LA 0 FRUNZĂ
EUGEN BARBU

cheamă spre vînătul 
orizont, am ascultat 
cîntecul unor tineri 
și m-am temut că 
n-am să mai înțeleg 
nimic din viață, am 
intrat în penumbră, 
dorm puțin, rătăcesc 
singur pe străzi, mi 
s-a făcut lehamite 
de hîrtie, ce ipohon
drie, ce pahare, ce

săbii 
m-au 
trei

de 
de- 
ori,

grele și 
plumb, ei 
capitat de 
umblă beți prin te
ritoriul numit inimă, 
setoși de singe. Vor 
să mă lase sărac, să 
mă piardă șl să m- 
arunce într-o 
pastie neagră.

E vremea 
numai

pră-

cînd 
lagunele

Veneției m-ar vin
deca și clopote
le el inegalabile, 
cîntînd deodată, vor- 
bindu-mi despre per
fectibilitate și echi
libru.

Mi-e somn, mă do
resc copil, aș umbla 
pe ape.

Spune-le, domnule 
monitor, acestor 
frunze să nu mai ca
dă, să nu le mai văd 
umblind lent prin aer 
rotindu-se și vorbin- 
du-mi despre cimiti
re și morți.

Cînd o să se arate 
zăpada aceea dinții, 
cînd o să aud zurgă
lăii ? Mi-e dor de un 
anotimp pur, com
promisul ăsta cos
mic, cu boală șl me
lancolic mă vește
jește șl-ml dă verti- 
rii.

Spune-le, domnule 
monitor frunzelor ăs
tora să nu mal oadă...

• O MIREASĂ
PENTRU PĂRINȚI

• DE CE
A DISPĂRUT
OBICEIUL’
LOGODNEI ?

• GRABA

STRICĂ
CĂSĂTORIA

HAI CU NUNTA
LA DIVORȚ

„M-am trezit dintr-o dată slu
gă într-o casă străină. Nici nu 
știam bine pe ce lume mă aflu. 
Oamenii aceia, socrii, aveau 
miere în glas, în schimb trebuia 
să țin pentru ei toată gospodă
ria. Noră dragă, mulge vaca, 
noră dragă, taie lemne, mătură, 
gătește; noră dragă, spală rufe... 
La început am crezut că toate 
acestea fac parte din obligațiile 
mele de soție. Dar ce fel de so-

ție eram eu dacă n-aveam soț ? 
Matei plecase militar la o lună 
după ce ne-am căsătorit. M-am 
întrebat atunci de ce s-a grăbit 
să mă ceară cînd știa că pleacă 
militar ? într-un tîrziu m-am 
lămurit: mă ceruse nu pentru el 
ci pentru că părinții lui aveau 
nevoie de un ajutor tînar în gos
podărie. Le plecase fiul, să ră- 
mînă nora“.

Auzisem aceste cuvinte în lu-

na februarie la 
Slobozia] Ioana 
care le rostise, 
desfacerea căsătoriei. Cuvintele 
ei mi s-au părut incredibile. 
Cum adică ? Un tînar ajuns la 
vîrsta milităriei, cînd începe cu 
adevărat să devină bărbat, cînd 
poate fi cu deplinătate răspun
zător de actele sale, comite ac
tul grav și matur al căsătoriei 
fără ca el să aibă — atunci —

judecătoria din 
Dumitru, tînăra 
cerea instanței

nevoie de o soție ? ! în contul 
unei viitoare căsnicii el „cumpă
rase" pentru părinții săi un om 
care să îngrijească, gratuit, de 
gospodăria acestora. O forma 
mascată de sclavie modernă. 
Stăpînii tinerei fete nu foloseau 
biciul și fierul roșu, ci cuvinte
le mieroase și drepturile lor de 
socrii „iubitori".

— Și din păcate acest caz nu 
este singur — mi-a confirmat 
într-o discuție recentă tovarășul 
Ion Militaru, președintele cole
giului civil de la judecătoria ju
dețului Ilfov. Mirajul căsătoriei 
atrage puternic pe tînăra fată, 
care, nu se prea gîndește la con
secințele acestui act grăbit. De

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, AEDUCAȚIE, RĂSPUNDERI



PAG. 2 scInteia tineretului

Organizatori activi
sau spectatori ?

E duminică. La căminul cul
tural din comuna Baia ar tre
bui, după regulă, să fie dans. 
Dar astăzi nu mai e. în unul 
din satele apropiate e nuntă și 
singurul lăutar din comună e 
musai să cînte acolo. Iată pe 
scurt cum toată acțiunea a că
zut baltă. S-a pregătit și o 
scurtă prelegere. „E bună pen
tru altă dată**, și veniților la 
cămin li se va da filmul. Sala 
căminului e de fapt formată din 
două odăi ale unei foste cîr- 
ciumi, fără peretele despărțitor. 
Ușa se mai ține într-o balama. 
Ar trebui bătută o seîndură de-a 
curmezișul să nu te pomenești 
cu ea lată în mijlocul uliței, 
înăuntru este un pian, ce e 
drept, acoperit cu o husă, cîști
gat la concursul pe țară al ar
tiștilor amatori din 1964. Ne
fericitul instrument își duce 
cu demnitate blestemul de mo
bilă, izbit de dansatorii care țo
păie geamparaua dobrogeană 
numai și numai ascultînd acor
deonul lui Ion Dobre. Vorbind 
cu directorul căminului cultu
ral, tovarășul Petre Jugănaru, 
acesta a ridicat din umeri. Ti
nerii din sat nu vor să danseze 
și după altă muzică. Se încearcă 
și cîte o bandă de magnetofon, 
dar după puțină vreme încep 
fluierături : „să vină nea Dobri- 
că. altfel mergem acasă".

Dacă aici clădirea căminului 
este mai mult gaură decît zid, 
în unul dintre satele aparțină
toare comunei, la Panduru, că
minul este o construcție splen
didă, dar i s-au adăugat și doi 
ani de cînd stă cu ușile închise 
și deplină libertate păianjenilor. 
Discutam în tren cu o tînără din 
Baia. „Joile tineretului** se or
ganizează regulat, fiindcă acor
deonul „este liber". Duminica 
mai sînt nunți și lăutarul e che
mat de urgență, fiind singurul 
pe comună și deci rar ca cioara 
albă. Să nu ne întrebăm ce se 
întîmplă cu „Joile tineretului" 
în satele dip jur care atîrnă ca 
un fir de păr de burduful ace
luiași acordeon.

Cu toate acestea, organizația 
U.T.C. se străduiește să-și facă 
datoria cu destulă tragere de 
inimă. Activitatea culturală 
este destul de susținută, mai 
ales în Baia, în ciuda „gău
rilor** căminului cultural. Cu 
ocazia zilei de 23 August s-a 
organizat pe plan local un „Fes
tival cultural al tineretului pe 
comună" (Ah ! a cui a fost ideea 
unei asemenea titulaturi !). O 
echipă de artiști amatori, aleși 
din toate satele, a colindat co
muna prezentîad programe ar
tistice și scurte simpozioane des
pre marele eveniment. în luna 
august, comitetul de cultură al 
județului Tulcea a vrut să or
ganizeze un „Festival folcloric 
al Dobrogei de Nord", dar s-a 
renunțat după cîteva acțiuni pe 
plan local. Programele erau ste- 
reotipe. Județul a trimis cărți 
de etnografie, culegeri de cîn- 
tece cu care se încearcă un r.ou 
festivei, în curs de desfășurare, 
fFaza comunală s-a consumat 
de Ziua recoltei). însă cum ră
mîne cu instructorii artistici ? 
Local se mai cîrpăcește ceva, se 
mai găsesc îndrăzneți cu tragere 
de inimă. Comitetul de artă nu 
poate trimite instructori pe te
ren, fiindcă (la dansuri popu
lare, de exemplu) nu e decît 
unul !

Comuna Mihail Kogălnlceanu 
nu se poate plînge că nu are că
min cultural, din contra. Ne-am 
luat pe urmele unui articol nu
mit „Inițiativa în activitatea 
culturală — victima predestinată 
a inerției ?** apărut în ziarul 
județean „Delta** și l-am căutat 
pe directorul căminului, tova
rășul Iile Mitrache. într-adevăr,

pe hîrtie totul e bine. Cadrele 
didactice țin prelegeri, Infor
mări, prezentări de cărți în fie
care joi seara. Această acțiune 
se organizează în comun cu co
mitetul comunal U.T.C. S-a ho- 
tărît (mai de mult) să se înceapă 
un ciclu : „Mari figuri ale po
porului rămase în istoria națio
nală**, Se va realiza (în viitor). 
Cum ? Cînd ? Habar n-are ni
meni Nu s-au stabilit nici per
sonalitățile despre care se va 
vorbi. In comună mulți nu știu 
cine a fost Kogălnlceanu și de 
peste 30 de ani partea locului îi 
poartă numele. Anul trecut s-a 
ținut un scurt simpozion des
pre marele Istoric, dar de atunel 
nimic. Măcar un panou în ho
lul căminului cu cîteva repro
duceri, dar poate nu s-au găsit 
scînduri, ori, dacă s-au găsit, 
n-a fost cine să bată un cui și 
să-1 agațe de perete.

„Joia tineretului** — o cenușă
reasă moderna. S-a căzut de a- 
cord să nu se organizeze săptă-

Organizația U. T. C. 
și viața culturală 

a satului
Reportaj-anchetâ 
în județul Tulcea

nu 
ce 
nu
al

mînal. Dar și atunci, cum ? Se 
întîmplă ca seara să decurgă 
astfel : Cîțiva tineri se învîrx pe 
la cămin. Dacă reușesc., intră în 
sală și fumează, fiindcă afară 
bate vîntul și se stinge chibri
tul. Filmul nu rulează fiind
că e dans, dans nu e, 
fiindcă „Am lăsat în seara a- 
ceasta. organizarea pe seama co
mitetului U.T.C. să-1 vedem ce 
face, cum se descurcă. Nu prea 
fac uteciștii noștri nimic. De 
abia-i siringi la cămin*4. Și ast
fel ne facem datoria. Dar 
numai atit : „Nu pricep de 
comitetul de cultură Tulcea 
ne-a pus în contact (pe noi, 
dică consiliul de conducere
căminului, n.n.), cu hotărîrea 
care reglementează ca și orga
nizația U.T.C. să-și desfășoare 
acțiuni artistice proprii în sala 
căminului**. Sub aceste cuvinte 
se ascundea de fapt răspunsul 
la întrebările : De ce în activi
tatea căminului lipsește iniția
tiva ? Cum merge colaborarea 
cu comitetul comunal U.T.C. ?

In comuna Jurilovca a existat 
pînă în 1963 un cor de peste 
240 de artiști amatori, o forma
ție de instrumentiști. De atunci 
pină in toamna asta s-a reușit 
desființarea corulm, instrumen
tele au rămas miei o exeepue) 
fără coarde, căminul cultural e 
pe punctul de a se nărui. Au 
funcționat de atunci 5 directori 
și fiecare și-a dat obolul Pen
tru a se mai salva ceva din că
min, s-a dat jos un perete și în 
locul lui se va zidi unul nou. La 
construcția unei alte incinte 
s-au bătut pină acum țărușii și 
s-a scos ceva pămlnt din even
tualele fundații. Directorul ac
tual este Hopici Parcn si se 
credea că se va face treabă bună. 
El a plecat din comună !n 1963. 
Pînă atunci căminul era ce era. 
La începutul toamnei s-a reîn
tors și l-a găsit o ruină, iar ti
nerii lăsati mai ales pe seama 
barmanilor de la localul public. 
Secretarul comitetului U.T.C., 
Trîncă Doru, a făcut ce s-a pu
tut. Unele manifestări se orga
nizau, pe timpul verii, într-o

sală de reparat năvoadele 
„întreprinderea piscicolă**. Iar
na, sala e folosită la reparații. 
Fostul „Club al tineretului** s-a 
dărîmat acum 3 ani, și după alți 
3 ani de dezbateri și alergătură 
s-a găsit o altă sală. Seara gru
puri de tineri merg spre satele 
din jur, Vișina, 6 Martie, unde 
directorii n-au lăsat căminele să 
se năruiască. Cine e tras la răs
pundere pentru această dezorga
nizare ? fn orice caz nu cei care 
au dărîmat Trola. Jurilovca e 
lăsată în paza lui Hopici Papen 
să repare el totul.

în comuna Scmeva, secretara 
comitetului U.T.C., Mariana Do- 
tre. a început discuția direct cu: 
„Activitatea culturală ? Ne-ați 
lovit tocmai unde ne doare". în “ 
cadrul comitetului U.T.C. cel 
care se ocupă cu activitatea cui- gb 
turală este Ștefan Dumitru, teh- W 
nician veterinar. I s-a reparti
zat această sarcină ..fiindcă nu 
era bun la altceva**. Și cum și a- V 
ceasta este o calitate, alesul co
mitetului U.T.C. nu a dezmințit 
așteptările. Atfta doar, a fost Q 
chemat la Comitetul județean 
Tulcea pentru a-i fi discutată •- 
tiiudinea. Bineînțeles, a mers, 
s-a plimbat prin oraș, dar pe la " 
comitet n-a dat. Avea și el ne
voie de o zi de plimbare. Pe 
vară, căminul cultural a fost în
chis. Terminîndu-se anul școlar, 
directorul, profesorul Petre Mi
hailov, a plecat din comună cu 
cheia în buzunar, dînd vacanță 
și căminuluL Acum clădirea e 
in reparații capitale. Curge ta
vanul de sus. Căminul a avut 4 
directori în 2 ani... ultimul din
tre ei. Cornel Iordăchescu, a fost 
numit la 1 septembrie— Tot ve
chea poveste : vom face, vom 
drege. Rămine de văzut.

Adevărul este câ lipsa de pre
ocupare a celor plătiți pentru a 
răspunde de activitatea cultu- 
raia, neglijențele duse pină la A 
s-și lăsa în paragină propria in
stituție, inerțiile ținind de o 
concepție depășită asupra mun- 9 
cii căminelor culturale, mulțu
mirea de sine (cum s-o fi putut a 
ivi un asemenea sentiment in W 
aceste condiții ?), creează, fie
care în parte și toate la un loc. A 
un peisaj cenușiu al vieții cui- 
turale din satele tulcene. Sâ a- 
dăugăm că mult prea frecventa 
schimbare a directorilor de că
mine nu le lasă timpul necesar 
sâ se obișnuiască eu * _
muncii lor, cu normele elemen
tare ale acesteia. Să mai câu- A 
tăm, in asemenea Împrejurări. " 
initiative originale, acnuni con
cepute riguros, experiențe dem- 
ne de a fi împărtășite ? Ar f: 
ca și cum am pretinde clemente 
ce calcul diferențial cuiva care 
n-a parcurs iscă primele file 
ale aritmeticii. a

Este carxJ ea iadrumi tor2
culturâ din jwtetul Tsiece 
iateăeagă acraVă teaage. sâ ad- A 
=_U ia sfirsu că aartle reaer- " 
ve be eserjje exânente ia ce- 
mume (te sobcZizarea cărora tre- 
bule să eoecure mtr-c V
mtxiî mai însemnată com tetete 
U.T.C.) nu poc fi pase te r»- 
loare pteă n se pat pflMb de 9 
bază ai actnriiătii cumural*. O 
•■•astă acpune. care să tereapă. 
cu ntocesne șă tene-ntr-e oe te A 
primele cârmește 
cadrelor, fomoularea i pro
gram de kttrntăt_ tra- gte
gerea la răspundere a am—" 
lor salariau eare ao-te fac da
toria) ar patea puae capăt. 
treptat, stărt. de hururi aerate V 

Dirspre stare sufli m
aturisiț. Să na credem earn-* 
că din nna lui !r ♦udețul Tul- 
cea activitatea culturală e ca 
bătută de vfiiî.

ecve:

citau

XLTO;

(Urmare din pag. I)

naționale, nu poate fi concepu
tă fără opera scriitorilor — de 
la cronicari, la iluminiștii tran
silvani pînă la generația p.așop- 
tului ; că prima Românie unită 
ș-a înfăptuit și prin opera de 
ideal, propagandă, diplomație, ? 
unei generații de scriitori, că 
multe dintre actele cardinale 
din istoria acestui popor sînt și 
vor rămîne legate de numele 
unor scriitori sau al unor ge
nerații de scriitori, care prin 
aceasta au devenit într-un fe! 
— și ctitori de țară. Nu vom 
mai vorbi de ceilalți, mulți și 
mari, care tot ctitori sînt, prin 
însuși faptul că țara, și po
porul acesta, capătă glas origi
nal în universalitate, orin gla
sul și prin arta lor. Trebuie să 
ținem fruntea sus în numele a- 
cestei moșteniri. Am făcut de 
cînd ne știm o literatură poli
tică și cetățenească, scriitorilor 
acestui pămînt, în majoritatea 
lor covîrșitoare, nu le-au fost 
indifei'ente interesele patriei, 
ș-au identificat cu ele și se 
identifică pînă în această clipă. 
Socotim deci că acționăm în 
numele unui mandat istoric și 
trebuie șă acționăm în numele 
acestui mandat fiindcă țara e a 
noastră și sîntem legați prin 
scrisul nostru de eternitatea ei. 
Despre operă și numele autori
lor săi trebuie să ‘ se vorbească 
întotdeauna așa cum se cuvine, 
cu respectul reciproc datorat 
responsabilităților comune, fi
indcă în ansamblul lor scriitorii 
— cei mai buni dintre ei, pro
duc în cadrul societății o va
loare dp un tip deosebit și a- 
nume — s-o spunem răspicat — 
i'aloarea națională. Dacă n-ar 
fi decît amănuntul că milioane 
de copii învață limba româ
nească din paginile acestor 
scriitori, de la cronicari pînă la 
scriitorii contemporani, și încă 
rolul lor n-ar fi de neglijat.

Iată de ce trebuie făcut mai 
bine înțeles rostul și locul scrii
torului, funcția sa socială, dacă 
vreți — statutul său juridic de 
breaslă și în societate. E în 
primul rînd o chestiune de 
principiu, al cărei reflex prac
tic este foarte însemnat. E în
semnat pentru literatură, în an
samblul ei, pentru viitorul crea
ției sale, de ce n-am spune, 
pentru fiecare în parte. Nu mă 
refer la respectul și stima cu 
care sîntem considerați, cu care 
e înconjurat pretutindeni scrii
torul în tara noastră, ci la

un aspect aparte al acestei pro- 
bleme și anume : considerarea 
scrisului ca o profesie, alături 
de celelalte profesii eare concu
ră la crearea valorii naționale. 
Nu sîntem mulți, ba chiar pu
țini, pentru răspunderea care 
apasă pe umerii noștri. La 29 

■* * ’ai Româ-
peste 600 
chip teo- 
arta scri- 
puțin de- 

_ . * ” o- 
XVI avea de

milioane de locuitori 
niei, cei aproape sau 
de inși — care, în 
retic — se ocupă cu 
sului, reprezintă mai 
cit o zecimală neglijabilă, 
landa secolului 
cîteva ori mai mulți pictori și 
un oarecare ducat sau principat 
italian din quatrocento de două 
ori mai mulți sonetiști, ronde- 
lieri, autori de ode, imnografi. 
Ducii florentini sau flamanzi nu 
le acordau prea mult, nici prea 
puțin artiștilor de la curte, dar 
să nu uităm totuși statutele de 
breaslă venite din cea mai lu-
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UT
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ADEVĂR

AL SCRIITORULUI
minoasă și mai culturală me- 
diavalitate care nu suferă com
parații — fie spus — cu condi
țiile care pot fi asigurate crea-? 
ției dintr-un stat modern, mai 
ales într-un stat socialist ca al 
nostru.

★
Geniul nu-1 putem nici pro

voca, nici administra, nici sta
tua, dar putem stătută scrisul 
ca profesie in România. Cum 
să definim această profesie, ce 
elemente și ce calități o com
pun, cum se pierd și se cîștigă 
aceste calități, ce acte normati
ve, trebuie să propunem pen
tru emanciparea artei literare 
la nivel de profesie, este sar
cina viitorului statut și propun 
o largă dezbatere despre aceas
ta, iar rezolvarea problemei să 
fie asumată de noul Comitet al 
Uniunii Scriitorilor.

Legat de statutul scriitorului 
— care va așeza îndeletnicirea 
scrisului cu drepturi egale ală
turi de celelalte îndeletniciri 
din societatea noastră socialis
tă — se pune și atît de discu
tata problemă a mecenatului — 
adică problema susținerii ma
teriale a culturii.

principe, cu

POVEȘTILE
RADU COSAȘII

atitvoinț# ....
mai puțin interesul mărginit a 
unui mecenat cu clientelă ș: 
salon 
costă 
costă 
mult, 
selor. __ ___ _ _______
cultura unui stat socialist. Ea 
nu e simplu ventilată, mecanic 
rentabilă, financiamente renta
bilă. cum s-ar voi, și cum nu 
se poate, fiindcă rezultanta ei la 
spirit nu se poate — deocam
dată cel puțin, ușor determina. 
Ca și investițiile în învățămînt 
sau în sănătatea publică, inves
tițiile în cultură au un amortis
ment de cu totul altă natură, 
determinant însă pentru struc
tura spirituală și pentru unita
tea politică-morală a unui po
por.

O cultură literară nu poate, 
desigur, prospera fără mijloa
cele de căpetenie care sînt ca
sele editoriale și publicațiile, 
mijloace ce trebuie să fie ex
presia directă a dinamicii fe
nomenului literar, a curentelor 
sau grupărilor literare cu plat
formă estetică în curs de defi
nire. Subscriem la toate aces-

----------— ----- și 
literar. Cultura costă, 

mult, costă oriunde, și 
uneori exceptional de 

cind e o cultură a ma- 
așa cum trebuie să fie

9

Ideea Iul Stark de a filma 
îndelung oameni care povestesc 
povești îmi place prea mult, în- 
tr-atît încît stau în cumpănă și 
mă gîndesc — cu egoism rațio
nal — dacă va place și altora, 
marii mase de telespectatori, 
cum se mai zice. Nu e o idee 
cu care mergi la fix că rupi 
inima tîrgului. Știu. Să lași un 
om să vorbească 20 de minute 
filmîndu-i doar chipul în timp 
ce el înșiră întîmpl^ri — poate 
apare cronicarilor care-ți dau 
la cap cu „specificul TV*4 anti- 
telegenic, iar oamenilor care 
habar n-au de specific dar vot 
ca pe micul ecran lucrurile șl 
ființele să se miște repede, plic
ticos. Pentru a nu plictisi, mal 
toți regizorii ?1 realizatorii au 
grija ca atunci cînd un om vor
bește mai pe larg să-i lase vo-

• CRONICI • CRONICI • CRONICI
FILM •

ce te ce

st:

tea. ele fia de un siae «aa aan 
al omcâres eultun evaluate. 
Dar «4 au dertrăntăm ce există, 
pentru niște jocuri de o săp- 
tămisă sau de un itzm care In 
unele circumstanțe pot avea un 
sflrștt mediocru. Nu pot fi 
blamate editurile noastre în 
ansamblul activității lor, nici 
redactorii din aceste unități, 
eare slnî colegii și cola bora to
ni noitri. mulți dintre ei -- 
acriilor!. Prin aceasta nu cred 
ei pot fi bănuit câ aș apăra 
birocratismul și iresponsabilita
tea care mai dăinuie în aceste 
ixxtituțxi.

Si anim. In încheiere, aș vrea 
să enunț o chestiune de ordin 
principial. Se poate vorbi de 

intre generații ? E o 
a te țvită din ignoranță 
tr-e vanitate infantilă.

Personal mă simt contemporan 
și solidar cu ținuta de înaltă 
intelectualitate a cuvintului ros
tit în adunai ea scriitorilor de 
maestrul Philippide și subscriu 
integral la propunerile prompte, 
chibzuite și tinerești formulate 
cu același prilej de maestrul Vi -- -
de vîrstă. Nu sînt și nu trebuie 
să existe fisuri în corpul viu al 
culturii noastre, care nu cu
noaște decît o singură ierarhie 
— valoarea.

Sîntem un front, poate cel 
mai important front al culturii 
din această tară, fiindcă aici, 
prin gîndirea și arta scriitoru
lui — se concentrează gîndirea 
figurată în vorbe a unui întreg 
popor. Cum o formulăm ? Cum 
să facem ca acest cuvînt al 
nostru să ajungă pînă la inima 
oamenilor și să determine pre
facerile de conștiință pe care le 
scontăm noi, prin responsabili
tatea noastră specială, pe care 
le scontează partidul prin res
ponsabilitatea sa socială ?

Oamenii noștri n-au urechi 
decît pentru adevăr. Trăiește 
numai arta care îl poartă cu 
dreptate, îndrăzneală și cinste 
Să facem arta noastră în acest 
spirit și vom binemerita recu
noașterea sa de către poporul 
pe care . trebuie să-1 slujim 
prin adevărul scrisului nostru.

Cred că a afirma că ne iubim 
țara cel puțin tot atît de mult 
ca înaintașii, că ne simțim so
lidari în răspunderi față de 
destinul ei, prin însuși faptul 
că un scriitor adevărat e minis
tru măcar pe țara Iul de cu
vinte, înseamnă a numi un 
mare adevăr al scriitorilor de 
azi, dîn România socialistă.

Eftimiu. decanul nostru

TELEVIZIUNE • MUZICĂ
obținut fi datorat nu atît califi
cării cascadorilor cît concepției ci 
□ scenă de lupți trebuie să fie 
. feometrizati" ca un balet sin- 
geros în care exista un ansamblu 
amorf pus la dispoziția interpre- 
plor principali pentru a stimula 
bărbăția lor și încrederea noas
tră. Ca intr-o „disciplină" sporti
vi deghizați în costumele poli
crome ale uneia sau alteia din 
epocile trecute. Din cînd în cînd, 
prin consultarea istoricilor, ne 
stat oferite și date de ftra-

semnifică chipurile omenești. 
Mircea Drăgan și-a răscumpărat 
astfel greșelile din acel fals ci
nematografic pe care ni l-a pre
zentat cu vreo patru ani în urmă 
sub girul romanului istoric „Nea
mul Șoimăreștiior".

Și dacă a reușit în scenele de 
masă, meritul fiind și al opera
torului Nicu Stan, a păstrat, ca 
și în „Dacii", un anume deco
rativ al idilei din film, acum o 
poveste între Sabinus și Zia ca un 
fel de pauză, și erotică și roman-

..COLUMNA*
tică. A greșit unde era mai „ușor" 
acolo unde trebuia arătat doar 
acel firesc- al relațiilor dintre, doi 
îndrăgostiți (...).

Din distribuție amintim : pe I- 
larion Ciobanu intr-un rol de o 
mîndrie feroce, Gerula, pe Ște
fan Ciubotărașu în Ciungul —»

căpetenia unui sat dac și pe 
George Dinică în trădătorul Bas- 
tus. Dintre actorii străini: Richard 
Johnson în rolul principal r—< 
Tiberius — și Franco Interlenghi 
în ofițerul Optimus.

Dacă nu am ști de „condițio
nările" unei coproducții am tre
ce cu vederea două nume cele
bre care nu ne-au arătat decît o 
anume onestitate profesională; 
Antonela Lualdi și Amedeo Na- 
zzari. Dacă ultimului nici rolul 
nu-i permitea mai mult, Antonela 
Lualdi avea toate atuurile unui 
personaj complex (nobila dacă 
Andrada) pe care »— trebuie s-o 
mărturisim — ea ni l-a prezen
tat fără nici o căldură, necon- 
firmîndu-și reputația.

La fel, ar fi fost nimerit, dat 
fiind și titlul filmului, un gene
ric plasat pe basoreliefurile ro
mane ale Columnei lui Traian.

Progresul pe cgre-1 marchează 
acest film îndreptățește totuși 
speranțe dintre cele mai optimis
te pentru cinematografia româ
neasca, pentru momentul în care 
se află ea acum — înaintea ma
relui salt valoric îndelung 
așteptat.

TUDOR STANESCU

TREI PRIME
AUDIȚII

În preajma Adunării 
nerale a compozitorilor 
muzicologilor, între sălile 
concerte și atelierele 
creație componistică s-au 
bilit legături directe,
mulțimea pieselor prezen
tate în zilele din urmă 
r.e oprim în această succintă 
însemnare asupra a trei prime 
audiții aparținînd unor tineri 
compozitori aflați, în gene
ral. la a doua prezență pe a- 
fișele Capitalei.

Cele trei lucrări interpre
tate în concertele orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii 
sau Filarmonicii „George 
Enescu** „Vitralii** (M. Moldo
van), „Muzică festivă** 
(Șt Zorzor) și „Cantata fes
tivă" (George Draga) deși se 
situează în diverse zone con
ceptuale, mărturisind diferite 
ipostaze stilistice și nivele di
ferite de măiestrie, vădesc în 
ansamblul lor dorința unei 
asimilări realmente creatoare 
a ultimelor cuceriri de limbaj, 
setea de a căuta noi orizon
turi în expresie, maturitatea 
unor soluții tehnice adoptate 
după îndelungată chibzuință.

Ca și în „Rituale**, „Prefi
gurarea primăverii", „Poerne", 
„Boceț", „Scoarțe**, Mihai 
Moldovan vădește în „Vitralii" 
a adîncă ancorare în șalul, în 
fondul sonor autohton.

ge-

de 
de 

sta. 
Din

„Vitraliile** continuă sub un 
anumit raport tehnica „Textu- 
rilor“ în care compozitorul și-a 
propus transpunerea muzicală 
a unor procedee de lucru spe
cifice scoarțelor populare. Pie
sa unește șase structuri baza
te pe o anumită țesătură in
strumentală ca și pe o anume 
organizare ritmico-melodică. 
Vehiculînd esențe sonore de 
factură populară, Mihai Mol
dovan reunește o suită de 6 
viziuni ce iradiază lumini a- 
dînci ca din vechi vitralii.

în „arcul** Vitraliilor, mo
mente de maximă pregnanță, 
ni s-au părut ultimele două 
secțiuni cu o linie de remar
cabilă claritate.

După îndelungate experi
mente ce atestau talent, mă
iestrie, nevoia organică de ori
ginalitate, Ștefan Zorzor a 
lansat de astă dată în con
fruntarea vieții de concert, o 
piesă ce mărturisește din pri
mul moment stadiul unei de
pline siguranțe. „Muzica festi
vă** de Ștefan Zorzor este în 
fapt un poem închinat erois
mului. Așa cum ne-a declarat 
și compozitorul, ideea dramati
că care determină de altfel și 
structura formei muzicale este 
aceea a rememorării unui e- 
veniment erojp. Lucrarea este 
divizată în două secțiuni ; 
prima o constituie însuși „e-

venimentul" muzical iar a doua 
este rememorarea lui, ampli
ficată și variată.

Fiecare element al primei 
pârți își găsește coresponden
tul, pe alte dimensiuni, în 
partea a doua.

Perfect închegată în toate 
articulațiile, meditația sim
fonică a lui Ștefan Zorzor se 
impune prin sinceritatea me
sajului, printr-o dramaturgie 
clară, prin inedite combinații 
sonore.

In sfîrșiț, George Draga de
butant în urmă cu un an în- 
tr-o „Tribună a tinerilor com
pozitori** ne-a prezentat de 
astă dată în. interpretarea pri
mei orchestre a țării un opus 
de largă întindere.

Pornind de la poezia „Zbo
rul în grup** a lui Ștefan Au
gustin Doinaș, George Draga 
făurește o muzică de adîncă 
vibrație. Chiar dacă austeri
tatea poeziei l-a obligat să se 
integreze într-un stil muzical 
sever gîndit, G. Draga demon
strează o remarcabilă fante
zie constructivă dînd Canta
tei — concentrare, tensiune, 
sobrietate. Tînărul compozi
tor mînuiește acum paleta 
orchestrală cu multă îndemî- 
nare. Deasupra unor elemente 
declarative intuiești tot tiippul 
un discurs de mare subtilitate. 
Cel puțin Coralul și Postludiu! 
pot fi socotite lucrări pe de
plin reprezentative.

Prin „Cantata festivă**, 
George Draga mărturisește 
acumulări care ne fac să 
așteptăm cu speranțe recen
tele sale pvoluții pe care or
chestrele noastre sînt 
să le dăruie cît mai 
publicului

cea în „auf“, să-ri elimine chi
pul și să ne dea imagini care se 
mișcă paralel cu vorbele. E 
sfînta și ucigătoareâ neîncredere 
în chip și în cuvînt. Stark — ca 
om, zis și reporter, care a vă
zut multe chipuri și a auzit 
multe povești, și în această ca
litate (mai rară decît se crede) 
îl susțin și eu — îndrăznește să 
țină, 20 de minute un pariu, cîș- 
tigat ce-i drept aiurea (vezi slă- 
vitul și deja hulitul cină-ve- 
ritâ) dar la noi încă de ținut: 
doamnelor și domnilor, lume, 
lume, eu spun că veți privi șl 
auzi un om 20 de minute, nu 
veți vedea decît fața șl vorbele 
lui și nu vă veți plictisi I Pe cit 
că se poate ?

N-aș spune că «îmbătă seara 
Stark a cîștigat, indiscutabil, 
pariul. Omul său era simpatc, 
descurcăreț la vorbă, cu haz 
discret, nu lipsit de vitalitate. 
Dar — cum se spune în haz — 
nu avea „punch**, pumn, forță de 
a te pune K.O. Nici poveștile nu 
erau tari — cum zice Marin 
Preda: „domele ai o poveste 
tare“... Poveștile erau urmări- 
bile dar păcătuiau prin cumin
țenie, printr-un bun simț dus 
prea departe, fără surprize. Nu 
era rău, nu era grozav. Pentru 
un asemenea gen — aprecierea 
aceasta de mijloc nu e cea mai 
plăcută șl în orice caz nu duce 
la impunerea lui. Dar n-aș pleda 
pentru abandonarea poveștilor. 
Dimpotrivă. Dimpotrivă. Dim
potrivă.

într-o țară cu o oralitate atît 
de fermecătoare, cu plăcerea 
poveștilor pînă după miezul 
nopții, cu oameni care știu po
vești, și — mai ales — ascultă, 
ideea aceasta poațe învinge; Sa- 
doveanu ne ducea la Hanu- 
Ancuței și nu mai ieșeam de a- 
colo ; hanurile, focurile de al
tădată, ce erau daeâ nu adunări 
de băsmuitori cu viziune repor
tericească (sau invers : reporteri 
cu viziuni de basm) care făceau 
din vorbă imagine, neavînd te
leviziune și telstar ? Erau jur
nale de actualități, faptul di> 
vers. reportajul-bombă. „Ul
timele știri**, science-fiction, ro- 
manul-verit4, povestea fără 
moarte. Bogza spunea odată că 
primul reportaj „citit** de el, 
primul reporter de la care a în
vățat cum să scrie, a fost o fe
meie pe care a au?it-o la vîrsta 
de 3 ani, lingă foc în cimpie, 
povestind cum s-a aruncat în
tr-o fîntînă un om. Dar genia
lele șuete ale amicilor lui nea 
Iancu, în cafenea ? Poveștile 
— nu anecdote, nu bancurile de 
doi bani — la o cafea, la o 
halbă, durerile, sarcasmele, vo
luptățile în jurul unui filtru... 
Dar basmele și facialele de la 
Pronosport, în stradă, duminica, 
după meci ? Așteptind „provin- 
cia“, oamenii noștri înconjoară 
cîte un tip care-ți spune despre 
Mateianu si „perlele negre", 
basmele cele mai aiurite și toți ei ixv x . .. sg_j

de minute, 
noi plăcerea 
străine de

- - de comuni
care. De ce n-am găsi aseme
nea mari povești la focurile mi
cului ecran ? Românii știu a po
vesti cu mare talent „serialei 
din viață și cine nu știe de ce ? 
încercați socoteala viscolelor a- 

la 
la

îl ascultă fascinați, 
trerupă, 15—20—30 
Atît de mare e la 
povestirii grozave, 
vorbărie, însetată

dunate cu ploi și veți găsi 
„total»» Kir Ianuloa trăgînd 
Hanul lui Mănjoală. Totuși să 
găsim asemenea povești „tari", 
asemenea povestitori cu porum
bei-la gură. Francezii au lansat 
la TV poveștile povestite oral 
de un bun scriitor, J. p. Cha
brol. Omul trăgea din pipă si 
Zicea ce i s-a întîmplat în viață' 
și în satul Iui. De la intelec
tualii cei mai subțiri pînă la 
prostime — în sensul sadoveni- 
an - • toți îl ascultau cu gura 
cascată. Eu propun să vă po
vestească Fănuș Neagu, într-o 
noapte, cîteva minunății din 
jurul Brăilei Iul și-o să vedeți...

TELEVIZIUNE
17,30 — Pentru elevi. Con

sultații la matema
tică pentru clasa a 
XII ... Tema : Inte-

IOSIF

obligate 
repede

SAVA

CINEMMi T OG RWFE
-- ________________________________ - ■ .

xn-a. _ _
grala definită. Pre- 
zintă —J • 
Iacob.

~ Ț- y* pentru specia
liștii din indușțrie. 
Ciclul „Cibernetică". 
Construcția calcula
toarelor numerice.

— Curs de limba en
gleză.

— Pentru copii și șco
lari. „Taine dezle
gate ?î“

19,30 — Telejurnalul de sea
ră.

~~ Buletinul meteorolo
gic. Publicitate.

— Comedie cu Mjckey 
Rooney.

— Opinia dumneavoas
tră.

20.45 — Seară de teatru :
„Michelangelo** de 
Al. Kirifescu.

22,15 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de

noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

acad. Caius
18,00

18,30

19,00

19,50

20,00
20,30

COLUMNA
rulează la Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 20,45).

„JUDOKA“ — AGENT SECRET 
rulează la Republica orele 9 ; 
11,45 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15) ; Festival (orele 8,15;
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19;
21.15) .

HOMBRE
rulează la Feroviar (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Ex
celsior (orele 9,45; 12,15; ora 
18 COLUMNA); Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Victoria (orele 9; 11,30; 14: 
16,15; 18,45; 21).

COLIVIE PENTRU DOI 
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Luceafărul (orele 9 ;
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Fla
mura (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

FETE ÎN UNIFORMA
rulează la Capitol (orele 
8.30—16,30 în continuare; 
18,45; 21); Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

REGELE SUEDEZ
rulează la Lumina (orele 9,15 ț

15,45 în continuare ; 18,30 ;
20,45).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON 

rulează la Doina (orele 9 ; 11 ; 
13) ; CÎND TU NU EȘTI (ore
le 16 ; 18.15 : 20,30).

OSCAR
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30).

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD, PLIMBAREA 
LUIESOP

rulează la
9 ; 11,15 ; 
20,15).

PRINȚESA 
rulează la 
13,30 în continuare ; 15,45 
20,30) ; Miorița (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PRIN KURDISTANUL 
BATIC

rulează la înfrățirea
15.30 ; 17,45 ; 20).

OPERAȚIUNEA SAN < 
NARO

rulează la Buzești (orele : 
18 ; 20,30) ; Progresul i
15.30 : 18) ; TIIERESE 
QUYEROUX (ora 20,30).

SAMURAIUL
rulează la Dacia (orele
16.30 în continuare ; 18,

Timpuri Noi (orele 
13,30 ; 15,45 ; 18 ;

Grivița (orele 9 ;

21) ; Aurora (orele 8,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
11,30 ; 13,30 ; 16.30 ; 18,30 ;
20.30) ; Fipreasca (orele 10 ; 12 ; 
14 : 16.30 ; 18.30 : 20,30) ; Arta 
(orele 9 ; 16,30 : 18,15 ; 20,15).
WINETOU (seria a IlI-a) 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Lira (orele 15; 
17,45; CU MÎINILE PE ORAȘ 
ora 20,30) ; Volga (orele 8,45 — 
13 în continuare ; 15,30 ; 18 ;
20.30) .

TREI COPII „MINUNE**j ; io ;
11,15 ; rulează la Drumul Sării (orele 

15 ; 17,30 ; 20).
SAL- APA CURATIVA

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

ROATA VIEȚII
GEN- rulează la Glulești (orele
15.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).
(orele NEÎNȚELESUL
DES- rulează la Pacea orele 15,45 ;

18 ; 20,15).
8,30 ; LUSTRAGIUL

1,45 — rulează la Cotrocead (orele

15,30 ; 18) ; TIIERESE DES- 
QUYEROUX (ora 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează ia Cringași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

VERA CRUZ
rulează la Melodia (drele 8,45 ;
10.45 ; 12.45 ; 14,45 ; 16,45 :
18.45 ; 20,45).

VIVA MARIA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18—20,30).

EU TE-AM IUBIT
rulează la Moșilor orele 15,30— 
13 ; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

POEMUL CELOR DOUA INIMI 
rulează la Munca (orele 15,30 ; 
18) ; CINE L-A UCIS PE LI
BERTY WALANCE (orele 20).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA 
rulează la Cosmos (orele 16 ; 
18 ; 20).

CĂDEREA IMPERIULUI RO- 
rulează la Tomis (orele 9,30 ; 
15,30 ; în continuare orele 19),
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Secretari ai 
unor comitete 
comunale UTC

Alba, răspund 
la întrebarea: 
CE ELEMENT 

ESENȚIAL 
ILUSTREAZĂ 

SCHIMBĂRILE 
PETRECUTE 

ÎN ORGANI
ZAȚIA UTC 

DIN 
COMUNA DV. 
DUPĂ CON

SFĂTUIREA 
PE TARĂ ?

Pretutindeni, la județ ca și 
în numeroasele comune vizitate, 
discuțiile s-au referit la reviri
mentul produs în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. de la sate și 
pe care interlocutorii s-au stră
duit să-l evidențieze cu deosebi
ră insistență. Poate, ne-am 
Tțîndit la un moment dat, chiar 
prea deosebită. Știind că uneori 
avalanșa argumentelor se poate 
datora prezenței ziaristului, cel 
ce-a întreprins ancheta și-a per
mis, și speră să nu-i fie luată 
în nume de rău, să se îndoiască 
de simple declarații și s-a stră
duit să le verifice pe cît posibil 
prin date palpabile sau, în lipsa 
acestora, prin sondarea mai mul
tor opinii și confruntarea lor. 
Prin urmare :

„AM DESCOPERIT 
CONVOCATORUL MIRACULOS 

— ACTIVITĂȚILE 1"
aaMBMEBcm—i

Expresia îi aparține, dar nu 
exclusiv, ECATERINEI POPA, 
secretara comitetului comunal 
din Cricău. Altfel formulată, 
ne-au repetat-o și alții, găsind 
temeiuri de îndreptățită satisfac
ție în faptele care-i verifica ade- 

wvărul. „Să dau explicații teore
tice mi-ar veni greu, se scuză 
iînăra tehniciană viticolă. Nici 

IMPERATIV FUNDAMENTAL
AL ISTORIEI POPORULUI ROMAN

CREAREA STATULUI NATIONAL UNITAR
(Urmare din pag. I)

datorită unor condiții favorabile, 
dar, mai cu seamă, relațiilor eco
nomice tot mai strînse între cele 
trei provincii românești, s-a reali
zat, pentru prima dată, unifica
rea politică a tuturor românilor, 
sub conducerea lui Mihai 
Viteazul

în epoca ce a urmat, procesul 
formării națiunii române, dezvol
tarea conștiinței naționale a 
poporului român, se leagă strîns 
de apariția relațiilor de produc
ție capitaliste în țările române, 
în aceste condiții, pe scena is
toriei au apărut forțe sociale noi, 
interesate în sfărîmarea perimate
lor rînduieli feudale, în crearea 
unor cadre sociale, economice și 
politice adecvate, cum ar fi piața 
economică unică, libertatea forței 
de muncă, crearea statului na
țional independent.

Pe noul fundal social-economic, 
ideile unității și continuității po
porului român au început să se 
afirme tot mai intens pe planul 
culturii, ca și pe cel al acțiunii 
politice. Susținute de interese 
economice și sociale concrete, ele 
au îmbogățit necontenit, au fer
tilizat și au cristalizat procesul 
de transformare a conștiinței de 
neam în conștiință națională. A- 
ceasta a devenit o forță activă, 
cu caracter politic, concentrînd 
în jurul ei toate forțele sociale 
interesate în evoluția țării pe ca
lea progresului.

Lupta politică națională a fost 
deschisă de Inochentie Micu 
(1692—1768), la mijlocul secolu
lui al XVIII-lea, și a continuat 
să se desfășoare, în forme di
verse, timp de mai bine de 150 
de ani. Samuil Micu sancționa 
sever dezbinarea politică a ro
mânilor, apreciind, în legătură 
cu Țara Românească și Moldova, 
că „mai bine ar fi fost să nu fie 
despărțit ei în două domnii, ci 
Țara Românească și Moldova 
supt un stăpînitoriu să fie fost 
în așea purtarea le-ar fi fost mai 
tare și nici turcii, nici alte 
neamuri nu i-ar fi biruit, dar 

nu cred că e nevoie. Măsurile 
adoptate cu luni în urmă pen
tru îmbunătățirea muncii cu ti
neretul, se exprimă, la noi în 
organizație într-un mod pe cît 
de simplu, pe atît de concret: 
cei pe care trebuie să-i rogi să 
participe la cîte o ședință, alt
ceva nici nu prea făceam, vin 
acum singuri la activități. Un 
aspect doar, dar unul specific 
organizației noastre. Fetele, care 
formează majoritatea, constitu
iau prin neparticiparea ia viața 
organizației o permanentă pro
blemă. Situația s-a schimbat cu 
totul. N-aș putea spune, în 
amănunt, cum s-a întîmplat, ce 
elemente au determinat-o, dar 
știu că se leagă de unele din 
realizările noastre din ultima 
vreme. între acestea am reușit 
să facem din căminul cul
tural un Ioc de întîlnire per
manent. Am amenajat aici un 
„Club al tinerilor* dotat cu cele 
mai diverse materiale, de la ra
dio și televizor la șah și table, 
așa că întotdeauna găsești ceva 
ce te poate atrage. Tot aici or
ganizăm frecvent discuții pe cele 
mai diverse subiecte, de Ia po
litică și probleme ale cooperati
vei, pînă la cele de interes mai 
personal. In cadrul acestui club 
s-a desfășurat un interesant con
curs „Să ne cunoaștem județul", 
am întreprins și cîteva excursii 
între care cea de Ia Ocna-Mu- 
reș, cu autocamionul cooperati
vei pus la dispoziția noastră, a 
tinerilor, drept recompensă pen
tru contribuția deosebită Ia re
coltatul cerealelor. Am mai fă
cut și altele, dar altceva vreau 
să subliniez : anume că, de cînd 
am pornit să inițiem astfel de 
acțiuni nu ne mai putem plînge 
de lipsă de interes din partea 
tinerilor. Nici chiar din partea 
fetelor. Acestea sînt și ele pre
zente și încă în număr tot mai 
mare. Un amănunt doar: în ul
tima lună ne-au fost adresate, 
comitetului U.T.C., opt cereri de 
primire în U.T.C. Două dintre 
acestea aparțin unor tinere care 
au împlinit mai demult vîrsta 
de 14 ani, dar care, pc motiv 
că sînt căsătorite rămăseseră 
pînă acum în afara organizației. 
Cum am fi putut să nu ne bu
curăm

ÎNTRE INTENȚII 
SPECTACULOASE 

SI REALIZĂRI MAI PUTIN 
BĂTĂTOARE LA OCHI 

SÎNT TOTUȘI PREFERATE 
CELE DIN URMĂ

Pregătindu-ne pentru confe
rința de alegeri, ne relatează 
tehnicianul VASILE STOIA, 
secretarul U.T.C. al comunei 
Fărău, atenția noastră, a mem
brilor comitetului, s-a îndreptat, 
cum era și firesc, în mod deo
sebit asupra programului de ac
tivități cu al cărui proiect ne 
vom prezenta în fața tinerilor. 
Dacă cineva ne-ar vedea pro
iectul și l-ar judeca în necunoș- 
tință de cauză ar putea să se 
declare nemulțumit. Să ne repro
șeze adică, lipsa de fantezie, de 
inițiative deosebite sau, mai știu 
eu, poate lipsă de receptivitate 
față de experiența dobînditâ 
etc., etc. Ni s-a întîmplat nu 
o dată, și vai nouă, din teamă 

despărțiți să strica unii pe alții", 
iar Ion Budai-Deleanu, axând 
în vedere toate cele trei țări, 
scria : „Am găsit cu cale a-mi 
întinde vorbirea și la regiunile 
învecinate... precum și la Româ
nia (Țara Românească — n.n.) 
și Moldova, pentru că, de una 
toate aceste provincii formau 
Dacia veche, iar de alta, așa se 
aseamănă între sine incit parcă 
formează o singură țară și că sint 
menite pentru un singur popor 
și pentru o singură domnie". Pen
tru masele populare, revendi
cările și luptele sociale s-au îm
pletit permanent cu cele na
ționale. Această trăsătură o vă
dește și marea răscoală a țărani- 
loi condusă de Horia, Cloșca și 
Crișan, și mișcarea revoluționară 
condusă de Tudor Vladimirescu.

Exponent al acestor năzuințe, 
Tudor Vladimirescu — chiar 
dacă nu vorbește de Unirea 
Moldovei cu Țara Românească 
într-un singur stat, lucru explica
bil dacă se are în vedere pe
ricolul intervenției otomane — 
cheamă, însă, la unire „într-un 
gînd și într-un glas cu moldo
venii", cheamă la luptă comună 
pentru „dreptățile și privilegiui- 
rile țării ca unii ce sînt de un 
neam și de o lege".

După mișcarea revoluționară 
de la 1821, ideea unirii politice 
a tuturor românilor a cîștigat și 
mai mult teren. în anul 1826, 
Dinicu Golescu se gîndea la 
posibilitățile înfăptuirii „Daciei 
Mari*, iar un Iordache Catargi, 
în 1829, propunea, în Divanul 
țării, unirea Moldovei cu Țara 
Românească. Ea a fost inclusă, 
din dorința și la cererea români
lor, în Regulamentul Organic, a- 
tît al Țării Românești cît și al 
Moldovei.

în contextul efervescenței care 
a caracterizat anii premergători 
revoluției de la 1848 s-a realizat 
saltul calitativ al trecerii de la 
formulele teoretice la acțiunile 
politice organizate : au luat naș
tere programe de acțiuni înche
gate în care, alături de revendi
cările cu caracter social, anti- 

sau din disciplină față de indi
cații, am cedat mai de fiecare 
dată. Și astfel în proiectele sau 
în planurile noastre nu lipseau 
acțiunile „DEOSEBIT DE IN
TERESANTE", nici cele „DE
OSEBIT DE BOGATE ÎN 
IMAGINAȚIE” și nici cele care 
„VALORIFICAU LA MAXI
MUM* experiența dobîndită. Nu 
le lipsea nimic planurilor noas
tre și totuși, mărturisește mai de
parte secretarul, cu un zîmbet 
filozofic, Ia bilanț mai de fie
care dală se înregistra o absență, 
aceea a realizărilor concrete. 
Nimic paradoxal. „Imaginația* 
ne aparținea doar într-o mică 
măsură. „Interesant* era un 
atribut deasupra opiniei tineri
lor, iar „experiența* Ia care 
eram îndemnați să recurgem se 
potrivea situației și posibilități
lor noastre nu odată ca nuca în 
în perete. Luciditatea, optica pe 
care ne-au dat-o măsurile din 
ultima vreme, ne-au îndemnat

SPIRITUL CREA TOR
iă stabilim proporțiile dintre 
Intenții și realizări, normal în fa
voarea acestora din urmă. Nu 
ne-am mai propus astfel o în
tîlnire cu cine știe ce personali
tate din Cluj sau din București, 
care, cel mai adesea, n-avea de 
unde să cunoască promisiunile 
pe care Ie făceam noi tinerilor; 
ne străduim însă ca la joile tine
retului, care au început să capete 
regularitate, să-i avem măcar din 
cînd în cînd, în mijlocul nostru, 
pe inginerul comunei, pe preșe
dintele cooperativei, vreun profe
sor. Nu numai că îi avem a- 
preape, că îi întîlnim toată ziua, 
dar ca dînșii vom găsi mai ușor 
și subiectele convorbirilor pe 
care la intenționăm. Așa se și 
explică frecvența joilor tineretu
lui pe care le aminteam. Ne-am 
mai gîndit, de asemenea, că în 
promovarea unei bogate activi
tăți cultural artistice continuarea 
tradițiilor comunei, n-ar fi nu
mai un proiect realizabil, ci și 
unul în realizarea căruia organi
zația s-ar putea bucura de un 
larg sprijin. Ceea ce s-a și ade
verit. S-a refăcut stocul de cos
tume, au reînceput repetițiile Ia 
care asisența numeroasă forma
tă și din vîrstnici, oferă tinerilor 
amatori nu numai imbolduri ci 
și prețioase îndrumări. N-am 
menționat decît două exemple, 
poate nu chiar cele mai semni
ficative, dar reușitele noastre din 
ultimul timp mi se par un argu
ment că acesta este drumul pe 
care organizația poate înregistra 
progresele dorite.

INIȚIATIVA — 
VOCAȚIE UNANIMA

Tot ceea ce mi-a relatat se
cretara comitetului comunal din 
Șibot, ELENA GHEORGHE, 
tot ce am aflat mai apoi de Ia 
ceilalți tineri, mi s-a părut demn 
de reținut ca argumente pentru 

® • @ • •© • © • • e• •••©o
OBELISC ÎNCHINAT

MEMORIEI ȚĂRANILOR

ROMÂNI SI MAGHIARI

CĂZUTI ÎN LUPTELE

DIN 1848

(Agerpres)

N. AKSENIE

© © • • •

• ••••••••©

feudal, obținerea independenței 
și realizarea unității naționale a 
românilor constituia una din 
coordonatele principale.

Sub conducerea lui Ion Cîm- 
pineanu s-a constituit, în Țara 
Românească, o adevărată partidă 
națională, care-și propunea uni
rea celor trei țări române, sau cel 
puțin a Principatelor, într-un stat 
național independent, pentru a 
reda „către toate mădularele 
răspîndite ale neamului lor (...) 
suveranitatea română" și pentru 
a crea „o patrie sloboda și in
dependentă".

Ideea unirii românilor 
a figurat printre preocupările 
tuturor organizațiilor politice se
crete în care s-au constituit revo
luționarii români în anii pre
mergători revoluției din 1848, ca 
și în cele ale societăților cultu
rale, care au avut un rol impor
tant în cristalizarea ideologiei re
voluționare pașoptiste, în cultiva
rea spiritului de luptă al români
lor.

în timpul revoluției de la 1848, 
poporul român și-a afirmat cu 
toată vigoarea voința sa de liber
tate națională, de făurire a statu
lui național unitar român, con
siderat de Mihail Kogălniceanu 
drept „cheia boitei, fără care 
s-ar prăbuși tot edificiul națio
nal". Alături de revendicările 
sociale, antifeudale, ideea unirii 
românilor a constituit unul din 
mobilurile fundamentale ale re
voluției și a străbătut ca un fir 
roșu întreaga desfășurare a 
evenimentelor. Cuprinse într-un 
unic șuvoi de luptă, masele 
populare de la orașe și sate — 
adunate în impresionanta adu
nare de pe Cîmpia Libertății de 
la Blaj — au exprimat nu numai 
necesitatea înlăturării „robotei" și 
a altor elemente de servitute 
feudală, ci și gîndul unirii, gînd 
care-i însuflețea pe toți patriotii: 
„Masele care au venit la această 
grandioasă adunare populară — 
scria Ștefan Ludwig Roth, — 
porniseră pentru a auzi cuvîntul 
despre desființarea corvezilor... 
în fiecare participant, însă, care 

afirmația că schimbarea, sau ex
plicația schimbărilor petrecute 
în viața acestei organizații este 
afirmarea largă a spiritului de 
inițiativă. „Deși ședințele s-au 
mai rărit — cum remarca se
cretara comitetului U.T.C., dis
cuțiile dintre noi, dintre uteciști, 
au devenit mult mai frecvente 
și, mai ales, mult mai pasionan
te. Fie că se întîlnesc doi-trei 
membri ai comitetului, fie că se 
întîlnesc doi-trei tineri, sim
pli uteciști, este imposibil să 
nu vorbească și despre activi
tatea organizației, despre vreo 
acțiune organizată deja sau care 
s-ar putea iniția.

Cunoscînd situația dinainte, nu 
pun nici un moment Ia îndoială 
că ceea ce a dat naștere acestui 
climat, ceea ce a descătușat și 
stimulat acest spirit de inițiativă 
n-a venit din altă parte decît din 
însăși propria noastră activitate. 
Efortul sporit, concretizat în cî- 
teva activități, mai apropiate de 

UN FERM EN T
CU A CȚIUNE
COMPLEXĂ

preocupările tinerilor, mai intere
sante și mai atrăgătoare au fost 
de natură să cîștige încrederea 
tinerilor, să aducă organizației 
prestigiul fără de care interesul 
lor ar fi rămas și pe mai departe 
un deziderat*. Și-s multe aceste 
acțiuni. Cum însă obiectivul cen
tral al preocupărilor organizații
lor U.T.C. de la satfc: mobiliza
rea tinerilor la activitatea coope
rativei agricole — nu se traduce 
prea adesea în inițiative speci
fice, rețin din activitatea tineri
lor din Șibot doar un singur a- 
mănunt. Tinerii, vreo 40 la nu
măr care lucrau în cele două-coo- 
perative agricole erau pontați pe 
fișele de zile muncă ale părinți
lor. Pontați e un fel de a spune, 
că ^loar despre vreo zece -din ei- 
se putea spune că participă cu 
adevărat la muncă. Frecvența ce
lorlalți era destul de întîmplă- 
toare. Eforturile organizației, a- 
lăturate altor factori, îndreptate 
spre atragerea și convingerea lor 
nu-și puteau însă reproșa lipsa 
de eficiență din simplul motiv 
că nu exista o unitate de măsură.

să fie liberi, egali, pro- 
de pămint și de capital 
asociați la fapta unui 
comun. Ea nu se va 
a cere libertatea din-

urmase o școală cit de modestă, 
se deșteptase gindul naționalității. 
Acest gînd a prins rădăcini atît 
de adinei incit nu va mai putea 
fi niciodată scos din inimile ro
mânilor*.

Marele revoluționar care a fost 
Nicolae Bălcescu, în cunoscuta 
sa lucrare „Mejsul revoluției în 
istoria românilor", trasa astfel ca» 
lea de viitor a luptei naționale 
a românilor : „Revoluția viitoare 
nu se mai poate mărgini a voi ca 
românii 
prietari 
fi frafi 
progres 
mărgini 
lăuntru care este peste putință a 
dobîndi fără libertate din afară, 
libertatea de sub dominarea stră
ină, ci va cere unitatea și liber
tatea națională. Deviza ei va fi 
Dreptate, Frăție, Unitate. Ea va 
fi o revoluție națională". Bălces
cu a prevăzut ca opera unității 
naționale a românilor va pomi 
de la unirea Moldovei și Țării 
Românești într-un stat liber și in
dependent : „Garanția cea mai 
temeinică a naționalității lor (a 
românilor din Transilvania) — a- 
firma el într-o scrisoare către Ion 
Ghica — este libertatea Valahiei 
mari, Valahiei mici și Moldovei".

Prin unirea Moldovei cu Țara 
Românească, în 1859, prevăzută 
de patriotul și revoluționarul ro-

Agendă culturală

Soluția a venit din partea tine
rilor. „Degeaba discutăm, au zis 
cîțiva dintre ei, o facem în za
dar, dacă nu vom reuși să dis
cutăm la concret*. Concret, după 
părerea lor, însemna un mic a- 
mănunt organizatoric, introduce
rea fișei de zile-muncă personale 
pentru fiecare tînăr. împărtășită 
de organizație, ideea a fost îm
brățișată și de conducerile coo
perativelor. Astăzi nu-i tînăr care 
să nu fie prezent zi de zi la mun
că. Iar întrecerea în care sînt cu 
toții prinși, și în care fiecare vrea 
să fie cel dintîi „cel mai bun tî
năr cooperator", este poate cea 
mai convingătoare pledoarie 
pentru forța de creație a iniția
tivei.

ÎNTR-UN SPAȚIU RESTRÎNS, 
O DISCUȚIE ENORMĂ : 

DE LA „STITI AM UITAT" 
LA „POT SĂ MĂ OCUP

SI DE... ?"

Tot despre inițiativă e vorba. 
Dacă am rezervat însă opiniilor 
de mai jos un capitol aparte, e

N-am reținut, evident, din ac
tivitatea organizațiilor mențio
nate decît unele detalii. Cele ce 
ni s-au părut mai interesante, mai 
ilustrative pentru schimbările pe
trecute în perioada din urmă. 
Rezumat, tabloul ar putea căpăta 
coloratură idilică. Facem de a- 
ceea cîteva mențiuni. Prima : 
sînt, în afara acestor realizări, și 
destule lucruri nerezolvate încă, 
sînt încă puncte de rezistență 
unele ținînd de obișnuință, al- 

etapă 
statu- 
Acest

unirii

mân, s-a realizat o primă 
a procesului de formare a 
lui național unitar român, 
eveniment a constituit „actul e- 
nergic al întregii națiuni române", 
fără de care — așa cum arăta 
Kogălniceanu — „nu ne este cu 
putință a dezlega nici chiar ches
tiile sociale", de rezolvarea cărora 
depindea viitorul poporului ro
mân.

Un rol deosebit a jucat, în 
afirmarea acestui deziderat, miș
carea socialistă din țara noastră. 
Ca exponentă a năzuințelor fier
binți ale poporului, mișcarea so
cialistă a afirmat, cu tărie și 
consecvență, necesitatea 
românilor, ca pe un fapt 
legic, determinat de însăși evo
luția istoriei, subordonînd, însă, 
lupta pentru unitatea națională, 
luptei pentru înfăptuirea prefa
cerilor sociale revoluționare. în 
sensul ei autentic — arătau re
prezentanții acestei mișcări — 
unirea nu putea fi legată de o 
conjunctură politică sau alta. 
Astfel, la izbucnirea primului 
război mondial, care începuse 
printr-un atac violent îndreptat 
împotriva țărilor mici, socialiștii 
români scriau cu legitimă îndrep
tățire : „lntr-o țară care are ne
norocirea ca o parte din teritoriul 
ei să fie sub stăpînirea străină, 
întregirea țării e o dorință co
mună a tuturor cetățenilor. Acea
stă dorință e în afară de discuție. 

pentru faptul că cei ce le-au ex
primat, au făcut-o cu referire di
rectă la evenimentul de semnifi
cații multiple pe care-1 trăiesc 
în prezent și organizațiile U.T.C. 
de la sate — adunările de ale
geri. Profesorul VASILE CIORO- 
GzXRU, secretarul comitetului co
munal U.T.C. Gîrbova, a ținut să 
evidențieze valoarea inițiativei 
ca stil de muncă, imperioasa ei 
necesitate în activitatea organe
lor conducătoare ale organizații
lor.

„Nu știu cum se întîmpla, 
poate unde el trebuia să dea so
coteală pentru toate, încearcă să 
explice situația Vasile Ciorogaru, 
munca comitetului se reducea mai 
înainte, aproape numai la ceea ce 
întreprindea secretarul. Redusă 
la preocupările lui, activitatea 

comitetului și a organizației în 
consecință era, nici nu se putea 
altfel, săracă. Cauza acestei si
tuații am înțeles-o pe deplin abia 
după constituirea actualului co
mitet, după reorganizarea terito
rial — administrativă.

Și mai înainte se repartizau 
sarcini pentru fiecare membru 
în parte, dar cel mai adesea ră- 
mîneau neîndeplinite dacă nu se 
interesa secretarul.

tele de neînțelegerea cerințelor 
actuale, nebiruite deocamdată. 
Interlocutorii nu le-au ocolit, și 
după cum ne-au arătat, ele cons
tituie ținta preocupărilor de vi
itor. A doua : organizațiile la 
care ne-am oprit sînt în jude
țul Alba, dintre cele cu activi
tatea cea mai bogată. Recoman
dările comitetului județean 
U.T.C. ni le-au numit ca avînd 
rezultatele cele mai bune 
ce înseamnă că a face din

Ceea ce e în discuție e metoda, 
e vremea, e forma și felul acestei 
întregiri, împrejurările, consecin
țele, putința realizării ei..."

Necesitatea legică a înfăptuirii 
statului național unitar român 
a fost aceea caro a împins pe 
calea unei lupte susținute atît 
masele populare, cît și cercurile 
înaintate ale burgheziei, în 
vechea Românie ca și în Transil
vania. Rolul hotărîtor în realiza
rea actului de unire a Transil
vaniei cu România, la 1 decem
brie 1918, l-au avut, însă, masele 
populare, factorul motor al dez
voltării noastre istorice.

Actul istoric de la Alba Iulia 
apare, astfel, în perspectiva is
toriei, nu numai ca manifestarea 
vie a unei dorințe seculare, ci ca 
rezultat al unui proces istoric o- 
biectiv, ajuns la această treaptă 
de dezvoltare prin intermediul e- 
forturilor întregului popor român.

Astăzi — cînd dezideratele ge
nerațiilor de luptători pentru li
bertate, dreptate, unitate și pro
gres social, și-au aflat, în cadrul 
epocii noastre socialiste, adevă
rata și majora lor împlinire — 
poporul român, stăpîn pe des
tinele sale și autor al unei patrii 
prospere, în continuă consolidare 
și înflorire, își cinstește înaintașii 
cu dragoste și recunoștință și cu 
conștiința ducerii mai departe, 
spre noi străluciri, a înaltelor lor 
mesaje patriotice.

Motive, explicații se găseau 
de fiecare dată. Acum, ca secre
tar nu mă mai simt obligat să 
fac totul chiar dacă, asemenea 
fiecărui membru al comitetului, 
mă simt răspunzător pentru în
treaga activitate. Pe baza planu
lui pe care ni-1 întocmim, fiecare 
resort, fiecare comisie, fiecare 
membru acționează cu răspunde
re, cu pasiune ;

în vară, obligații profesionale 
m-au făcut să lipsesc din comună 
vreo două luni de zile. Ei bine, 
situația din alți ani nu s-a mai 
repetat. Absența secretarului nu 
a însemnat, adică, și absența o- 
ricărei activități a comitetului 
U.T.C. Nu trebuie să fiu mo
dest ca să recunosc că de data a- 
ceasta lipsa mea a trecut neob
servată, activitatea comitetului 
s-a desfășurat cum nu se poate 
mai bine. Și nu s-au realizat nu
mai acțiunile înscrise în plan, pe 
care le discutaserăm și pregăti
serăm împreună, dar s-au inițiat 
multe altele pe care necesitățile 
intervenite le-au făcut necesare 
și oportune. Comisia pentru mun
ca politică ideologică, apelînd la 
sprijinul organului de partid, a 
inițiat o serie de discuții pe mar
ginea documentelor de partid, a- 
pfirute în această perioadă, care 
s-au bucurat de un deosebit in
teres din partea tinerilor; comi
sia pentru munca culturală nu 
s-a rezumat numai la perfecțio
narea formației de teatru care a 
pus în scenă „Lovitura de to
por", dar a reușit într-un scurt 
interval să organizeze și o bri
gadă artistică al cărei prim pro
gram a constituit o trecere în re
vistă a vieții comunei, au început 
recrutările pentru alcătuirea u- 
nei fanfare și a unui grup vesel, 
inițiative îmbrățișate și sprijinite 
și de conducerea căminului cul
tural ; comisia pentru activitatea 
patriotică nu s-a oprit la rezol
varea obiectivelor prevăzute — 
înfrumusețarea comunei, amena
jarea bazei sportive — ci însu- 
șindu-și sugestiile tinerilor, a i- 
naugurat un nou șantier, acela 
al unui ștrand al tineretului. Și 
cîte alte dovezi n-ar mai putea 
fi amintite. Toate converg spre 
aceeași prețioasă concluzieî 
munca colectivă este în primul 
rînd răspundere personală. Pro- 
luînd-o la baza activității sale, 
sînt sigur că noul comitet U.T.C. 
al comunei noastre, pe care-1 vom 
alege în curînd, va putea adă
uga realizărilor de pînă acum, 
lucruri mult mai interesante.

ațiile prezentate, din experiența 
relatată o caracteristică a activi
tății organizațiilor U.T.C. din 
toate comunele județului presu
pune, de asemenea, un întins 
spațiu pentru eforturi. Oricum, 
sarcina e ușurată de existența 
exemplelor. Motiv pentru care 
le-am dat la iveală.

In salul Românești din jude
țul Satu Mare a avut loc solem
nitatea dezvelirii unui obelisc în
chinat memoriei țăranilor români 
și maghiari care au căzut în lup
tele pentru eliberarea socială și 
națională în timpul frământărilor 
revoluționare din 1848. La festi
vitate au luat parte reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, numeroși țărani coopera
tori și intelectuali din localitate 
și din comunele învecinate.

LIVIA NISTOR

Imagine din Suceava

„EX-LIBRIS"
„Actul de naștere” a clu

bului de literatură timișo
rean „Ex-libris“ a fost sem
nat în aceste zile în cocheta 
librărie a orașului „M. Emi- 
nescu”. La ședința de con
stituire a primului club de 
acest gen din țară, au vor
bit lectorul universitar timi
șorean Ion Iliescu și confe
rențiarul dr. Ștefan Mun- 
teanu. în fața celor prezențl 
criticul literar Nicolae Cio- 
banu a prezentat volumul de 
versuri „Mînie și marmură” 
semnat de Crișu Dascălu.

Clubul și-a propus o /sea
mă de manifestări printre 
care : lansarea de titluri noi 
de cărți, întîlniri cu scrii
tori, seri de poezie, proză, 
muzică, prezentarea produc
țiilor literare ale membrilor 
săi, popularizări editoriale 
etc.

Activitatea sa va fi susți
nută de Comitetul municipal 
al U.T.C. și de Comitetul ju
dețean de cultură și artă.

OCTAVIAN BUTARIU

Tinerețea poeziei
Idela înființării Societății 

literare a elevilor a găsit un 
larg ecou. In eadrul celor 3 
secții (creație, folclor și li
teratură universală), vor ac
tiva elevii liceelor și școli
lor profesionale din orașul 
Tîrgoviște.

Prima ședință a secției de 
creație a fost dedicată poe
ziei . A debutat Elisabeta

transmit?
Stroiescu. elevă în clasa a 
X-a U de Ia Liceul nr. 1 
„Grigore Alexandrescu“ cu 
poeziile „Meditație” și „Vine 
primăvara”. Revelația a con
stituit-o elevul Dan Goră- 
nescu, clasa a IX-a A, Liceul 
nr. 1 cu „Izvorul”, „Vino iară 
primăvară”, „Tirgoviște" 
(două variante) „Călugărcni" 
— poem de evocare istorică—■ 
și „Trăsura”.

MIHAIL I. VLAD

însoțind firul curgător 

al Ozanei
Am străbătut locurile pe 

unde Nică al lui Ștefan a 
Petrei și-a petrecut copilă
ria. Pipirig. De undeva din 
apropiere, printre ramuri de 
sălcii bătrîne și pletoase 
curge Ozana „limpede ca 
cristalul”. în pridvorul unei 
case, rapsodul Nicolae Cor- 
duneanu pornește de pe 
strune de lăute armonii dulci 
de viers popular.
„Floricică de trifoi 
Mîndră-i viața pe la noi... 
Dimineața pînă-n zori 
Retează brazii ușori;
De răsună dealul cu flori*.

Recent, au pășit pragul ca
sei sale cercetători de la Fa
cultatea de filologie din Iași 
și artista poporului Angela 
Moldovan. Și cîți nu vor mai 
străbate drumul s-asculte ar
monia lăutei și glasul rapso
dului din Pipirig !

Prof. I. APETROAIE

Frumosul la el acasă
O nouă expoziție atrage a- 

tenția locuitorilor Mediașului 
spre Muzeul municipal. De 
data aceasta cei care expun 
sînt cele mai tinere talente, 
pionierii de la Școlile gene
rale nr. 1, 2, 3, 4, 5 și de la 
Liceele nr. 1 și 2. O bogăție 
de.idei! O armonie de cu
lori ! O revărsare de lumină ! 
Tabloul în tempera prezintă 
„Ridicarea pe catarg a dra
pelului pionieresc” lucrare a 
elevilor de la Școala generală 
nr. 7 și degajă emoție. Re
țin atenția peisaje, încercări 
de portrete în creion șl acua
relă.
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aflat de Pochidia, județul Vas- 
CIURESCU, directorul căminu- 
s-ar fi făcut ecoul doleanței 
Lăcașul are, după cum aflăm 
sosită la redacție, o „zestre"

ne anunță că a optat pentru a doua 
că acum iucreazâ, provizoriu, ca instala- 
un spital din localitate. Aceasta îi va 
însă, conform legii, plata școlarizării 
timpul cît a urmat școala profesională.

• ADRESA E PRECISĂ.

• A FI SAU A NU FI...

• UN SFERT DE ORĂ...

• DACA TOTUȘI CINEVA 
TREBUIE SĂ BATĂ...

Poate n-am fi 
lui, dacă DAN 
lui cultural, nu 
tinerilor de aici, 
din scrisoarea ____ ____ „___________
bogată : un nai. Localnici inimoși au comple
tat-o însă pentru că fineau morțiș să le îneînte 
auzul, în clipele libere, o orchestră de muzică 
ușoară și populară. Și totul a mers bine pînă 
într-o zi cînd cel cu jazz-ul s-a mutat în 
altă localitate luîndu-și omul instrumentul cu el.

Acum, cunoscuta orchestră din Pochidia tace. 
Forurile judefene de cultură ou auzit în multe 
rînduri trilurile naiului, modulațiile viorii și 
acordeonului. Dar acum nu mai oud glasul 
tinerilor care cer ajutor pentru procurarea 
cîtorva tobe. Să fie oare de vină tocmai obsenfa 
acestora ?

Cunoscuta dilemă hamletiană î-a furnizat 
cititoarei noastre MARIANA OBREJA, de la 
Fabrica de confecții din Bîrlad un subiect : 
cum își petrec oamenii muncii concediul în 
anumite locuri din Predeal ? Mai întîi că unii 
din ei fiind la 50 m de linia ferată fac eforturi 
să se obișnuiască cu glasul roților de tren. 
Cînd se obișnuiesc, mecanici zeloși abuzează 
de semnalele sonore ce le sînt puse la tnde- 
mînă. Cititoarea noastră pune însă aceste pro
bleme în categoria celor „obiective*. Asta e și 
n-ai ce-i face I

lată însă că vin șl cele subiective : robine
tele șueră, pe holuri ușile sînt trîntite, copiii 
tropăie, părinții îi ceartă. Și se adună toate, 
ne scrie cititoarea noastră, îneît la anul mo duc 
tot la Predeal cu antrenamentul făcut gata : 
m-am obișnuit să nu dorm nopțile.

Noi n-avem de făcut decît o singură preci
zare : este pentru a doua oară cînd ni se 
semnalează că forurile locale din Predeal nu 
iau măsuri pentru a asigura liniștea celor 
venili la odihnă.

RĂSPUNS LA FEL
Tineri din locuri foarte diferite, în majoritate 

elevi, ni s-au adresat, în timpul din urmă, 
într-o singură și importantă chestiune de parcă 
în prealabil s-ar fi înțeles, nu alta : lipsa 
activităților culturale la sate. Faptul că 
BUMBU CONSTANTIN este din Caras-Severin, 
VIORICA ȘOAITA, din Buzău, GHEORGHE 
PUIU, din Prahova, MARIN D. MARIN, d;n 
Ilfov, CORNELIA CEAUȘESCU, din Vîlcea, 
EMIL POROJAN, din Argeș (nu putem să-i 
enumerăm în aceste cîteva rînduri pe toți), ne 
obligă să supunem problema forului cel mai 
înalt : Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

în penuria de activități culturale interesante 
ce se resimt în unele sate intervine, desigur 
problema fondurilor (și justa lor utilizare) pe 
de o parte. Este vorba însă și de inițiativă, 
de folosirea cu pricepere a bazei materiale 
existente. Nu ne îndoim că un răspuns la sem
nalele cititorilor noștri există.

NEACADEMIC
COTRAN PANAITACHE din strada Vultur 

nr. 48 — Galați a fost, pînă mai ieri, tabula
tor naval la Șantierul din Galați. S-a pregătit 
tînărul în această meserie cîțiva ani buni, dar, 
abia intrat în producție, a fost pus în fa|a 
unei dileme :

1. să lucreze în șantier și să nu poată frec
venta, paralel, liceul industrial seral ?

2. sau să se angajeze la altă întreprindere 
și să urmeze liceul la care a fost declarat 
admis ?

în scrisoarea pe care am primit-o recent, 
tînărul 
cale și 
tor la 
□duce 
pentru

Și cînd te gîndești că totul a pornit de la 
15 minute. Ce amestec au ele? Simplu. Un 
sfert de oră îi mai trebuia pentru a putea 
ajunge, după lucru, la cursuri. Pe o întreagă 
filieră (de la conducerea atelierului și pînă 
la directorul general al Șantierului navai) 

nu S-a găsit nimeni care să-l înțeleagă și să-l 
transfere într-un loc de muncă unde progra
mul se termină mai devreme.

Rubrică realizată de I. BODEA
(după scrisorile corespondenților 

noștri voluntari)
res

(Urmare din pag. I)

multe ori nici tînărul nu este de 
vină. El acționează sub puterni
cul impuls al părinților. Există 
încă în mediu rural această con
cepție. deloc potrivită societății 
noastre, ca în schimbul bărba
tului pe care îl primește de la 
socrii, nora să fie un fel de fată 
la toate în casa acestora. Recent 
am judecat o cerere de divorț a 
unei tinere. Aici căsătoria fuse
se încheiată în ultimul moment ; 
la numai o săptămînă băiatul 
plecase militar. Tînăra soție s-a 
văzut înșelată în sentimentele și 
drepturile ei și a venit plîngînd 
la noi... Repet însă, este și vina 
ei, s-a grăbit. O căsătorie se 
face cu inima dar și cu mintea. 
Mulți tineri nu se cunosc bine, 
uneori deloc și se grăbesc să se 
însoare. Am aici o mapă cu fel 
de fel de cazuri — răsfoiți-o.

Am spicuit cîteva exemple. 
Ioana Arsene din comuna Mihă- 
iești s-a plîns de neînțelegeri 
grave în familia el, provenite la 
puțin timp după căsătorie. Din 
declarația martorilor reiese că 
cei doi tineri soți nu s-âu înțe
les de la început deoarece după

Neîndoielnic, prestările de 
servicii studențești retribuite 
sînt de natură să împlinească 
— dacă vor fi executate în ca
drul unui sistem organizatoric 
optim — rosturi multiple, ma
jore. Acestea pot deveni un e- 
xercițiu instructiv și educativ 
cu puternică acțiune formativă 
în cristalizarea personalității 
viitorilor specialiști, întrucît 
implică afirmarea pregătirii, 
aptitudinilor, capacității lor de 
muncă, angajîndu-i responsabil 
pentru îndeplinirea corespun
zătoare a activităților la care 
sînt solicitați și pe care se o- 
bligă să le îndeplinească. De 
asemenea, astfel se pot valori^ 
fica, în folosul societății, im
portante energii, forțe creatoare 
în plin elan, dinamizate de as
pirația de a fi utilizate chiar 
înaintea obținerii diplomei de 
absolvent și intrării în produc
ție. Pe de altă parte, pot fi sa
tisfăcute cu succes, și compe
tent, pe această cale o largă 
varietate de cerințe de servicii, 
atît pentru întreprinderi și in
stituții, cit și pentru persoane 
particulare.

Experiența a demonstrat, de
plin edificator, câ în procesul de 
formare a specialiștilor se ob
țin rezultate educative de va
loare, dacă studenții vin în 
contact direct cu munca fizlcfi, 
cînd participă nemijlocit la ac
tivități productive. în acest 
sens. în Directivele C. C. al 
P.CA. privind dezvoltarea In-

vățămîntulul, sînt precizate ri
guros cerințe de avut în vedere. 
De asemenea, se fac referiri cu 
privire la posibilitatea execută
rii unor servicii retribuite — 
„studenții care doresc vor pu
tea presta o muncă remunerată, 
în activități care cer un anumit 
grad de calificare (contabil, e- 
conomist, ghid turistic, desena
tor, translator etc.), precum și

mișoara și Bacău au fost evi
dențiate ca modalități proprii 
participării studenților la acti
vități remunerate ; 1. angaja
rea individuală în diverse locuri 
de muncă temporar disponibile 
în instituții, întreprinderi, or
ganizații economice de stat și 
cooperatiste ; 2. încadrarea în 
forme special organizate prin 
intermediul U.A.S.R. Bunăoară,

Cooperativelor Meșteșugărești, 
din Capitală se arată intere
sată să cuprindă, în unitățile 
sale productive șl de deservire, 
formațiuni de lucru studențești, 
cu îndrumarea de specialitate 
asigurată prin cadrele sale ca- • 
lificate. Conducerea întreprin
derii pentru industrie locală 
propune încadrarea unor unități 
din rețeaua proprie — curăță-

«iv a litoralului, în calitate de 
interprețl de limbi străine, re- 
cepționeri la hoteluri etc., fie 
pentru activitatea de propagan
dă turistică — lucrări de grafi
că publicitară, traduceri, redac
tări și altele. Suscită o mare a- 
tracție și ideea înființării co
lectivelor studențești de ghizi.

Importante oferte există din 
partea institutelor de proiectări,

RETRIBUITE
în activități care nu cer cali
ficare, pe șantiere de construc
ții, în întreprinderi industriale, 
în unități comerciale etc.".

Pe baza sarcinilor înscrise în 
documentele celei de-a Vl-a 
Conferințe a U.A.S.R., Comite
tul Executiv a întreprins un 
studiu de prospectare a cererii 
și ofertei de prestare de către 
studenți a activităților remune
rate.

Ca urmare a lnveatigațlllor 
făcute Ia facultăți. întreprinderi 
șl instituții din București Ti-

se consideră posibil a fi con
tractate cu întreprinderi și in
stituții ofertante — prin inter
mediul unui dispecerat care să 
funcționeze pe lîngă Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. — diferite 
activități de prestat de către co
lective studențești. Astfel, con
ducerea Institutului de docu
mentare tehnică apreciază că 
poate asigura condiții de muncă 
șl are disponibilități de lucrări 
— desen tehnic și grafică, tra
duceri, tehnoredactări — pen
tru sute de studențL Uniunea

torii chimice, stații de întreți
nere, spălare, gresare — numai 
ca forță de muncă studențeas
că, aparatul administrativ și de 
conducere fiind asigurat cu ca
drele întreprinderii. De aseme
nea, pot fi organizate locuri de 
muncă destinate, în exclusivi
tate, studenților. In cadrul O- 
ficiului Național de Turism, se 
afirmă interes față de angaja
rea unui număr mare de stu- 
denți — între două și trei mii 
— fie pentru deservirea stațiu
nilor balneo-climaterice, inclu-

Aplauze pentru interpreții români la:

Festivalul international
la Socide

CONSTANTA

de 
să 

lor 
la

să faceți 
cunoștință ?
ALEXANDRU VASILE, 23 

ani, student, str. Mesteacă
nului nr. 7. Craiova (litera
tură, «port, cinema).

ILIE IULIANUS. 24 ani. e- 
rozemist, str. Renașterii nr. 
45. Craiova (ilustrate).

LUCIA PAPINA, 19 ani, 
prof, raplinitoare. Școala ge
nerală Haleș. comuna Tisău, 
jud. Buzău (diverse).
LEUCEAN MIRCEA. 19 ani. 

elev. Școala tehnică, comuna 
Tebea nr. 380. orașul Brad, 
jud. Hunedoara (muzică u- 
șoară. sport).

DAMIAN MARIANA. 18 
ani, dactilografă, sat Tresti
oara. comuna Chiliile, jud. 
Buzău (fotografii de artiști)

DOBRESCL ȘTEFAN. 25 
ani. profesor, str. Cîmpia Is
laz nr. 36. Craiova (ilustrate, 
muzică, cinema, artă).

HIRTESCT IULIAN. 26 ani, 
tehnician energetic, Bd. 1 
Mai nr. 47. Constanta (sport, 
călătorii, ilustrate).

MARIANA BUTUC, 20 ani, 
prof, suplinitoare, 
ginea, comuna 
jud Neamț

FLEACA
muncitoare. 
Sebeș, jud. 
de artiști).

MARIANA ZAMFIR, 
ani, muncitoare, str. ( 
Vodă nr. 150, Curtea de Ar
geș. jud. Argeș (fotografii 
de artiști).

sat Mar- 
Răzbcieni, 

(diverse).
UVIA. a ant 
str. Poștei nr. 79, 
Alba «fotografii

ANTICIPAȚII

Se pare că soliștii noștri 
muzică ușoară sînt hotărîți 
ne facă să uităm insuccesul 
răsunător la Festivalul de 
Brașov ! De curînd, Anda Că- 
lugăreanu a cules o perlă de 
distincții în R.D.G. (asupra că
rora vom reveni într-una din 
edițiile viitoare ale ABC-ului). 
iar delegația noastră la Festiva
lul internațional al cîntecului 
pentru tineret de la Soci 
(U.R.S.S.) s-a întors cu cîteva 
cununi de lauri și bune apre
cieri. Tînărul solist de muzică 
ușoară Dorin Anasțasiu, parti
cipant în concursul de la Soci, 
ne-a furnizat cîteva amănunte 
inedite. Portul la Marea Nea
gră. Soci a găzduit cea de-a 
II-a ediție a acestui Festival, la 
care au luat parte concurenti 
din România, Bulgaria. Polonia. 
Ungaria. Mongolia, R.D.G. și 
U.R.S.S.

Delegația țării noastre, con
dusă de compozitorul George 
Grigoriu (membru în juriul con
cursului de interpretare) a cu
prins pe tinerii cîntăreți Acvi
lina Severin, absolventă a Ins
titutului pedagogie timișorean 
și proaspătă laureată a Festiva
lului studențesc de artă și Do
rin Anastasia, absolvent al Ins
titutului de construcții din 
București, laureat al Festivalu
rilor studențești din 1966 și 1967.

Au fost de fapt trei con
cursuri : unul de compoziție și 
două de interpretare, separat 
pentru băieți și fete. în concur
sul de compoziție melodia „Che
marea vieții" a lui George Gri
goriu, interpretată de Dorin 
Anasțasiu (în foto) a obținut 
premiul II, fiind întrecută doar 
de „Steagul roșu" a lui Karl 
Heinz Ocasek (R.D.G.). In între
cerea fetelor au triumfat Pașa 
Hristova (Bulgaria) și Olga So
rokina (U.R.S.S.), iar în cea a 
băieților Waldemar Kuslap 
(U.R.S.S.). Cei doi cîntăreți ro
mâni s-au bucurat de o caldă 
primire din partea publicului. 
Acvilina Severin, care a cîntat 
„Vecinul meu" (din repertoriul 
Editei Pieha) și „Ia din viață 
ce-i frumos" de George Grigo
riu, a fost răsplătită cu premiul 
revistei „Smena* pentru tem-

perament, prezență și mișcare 
scenică, stil modern de inter
pretare. Acvilina a fost, de alt
fel, un fel de Roddy McNeil a 
Festivalului, deținătoarea ne
contestată a premiului de popu
laritate.

Dorin Anasțasiu, pe lîngă me
lodia pe care a adus-o pe „po
diumul de premiere" a mai cîn- 
tat „Serile de lîngă Moscova" 
cucerind pe drept aplauzele ge
nerosului public din Soci pentru 
maniera sa de interpretare.

După terminarea Festivalului 
de la Soci, Acvilina Servin și 
Dorin Anasțasiu au fost invitați 
să cînte la Moscova și Lenin
grad, unde au cules aceleași 
unanime bune aprecieri.

OCTAVIAN CRSULESCU

—ZLyLwl)

întrucît pentru multiplicarea 
unor proiecte sau pentru exe
cutarea celor care prezintă un 
grad mai redus de complexitate 
se crede că realizarea de con
tracte cu echipe de studenți 
este avantajoasă. Un mare nu
măr de studenți sînt solicitați 
de Ministerul Comerțului Inte
rior, pentru rețeaua comercială, 
De altfel, studiul întreprins aici 
anul trecut, din Inițiativa ser
viciilor de resort, -a înregistrat 
varietatea largă de posibilități 
de cuprindere a studenților —• 
mai ales în perioadele de vîrf 
ale desfacerii de mărfuri — ca 
statisticieni, contabili, recepțio- 
nerl de mărfuri, controlori de 
calitate, vînzătorl In unitățile 
comerciale. Totodată, se consi
deră că majoritatea lucrărilor 
de grafică și redactare in do
meniul reclamei comerciale pot 
fi executate foarte bine și de 
către echipe studențești.

Pentru a evidenția diversita
tea solicitărilor, a preferințelor 
comunicate în legătură cu pre
starea de către studenți a ac
tivităților remunerate, notăm și 
faptul că, in timpul sezonului 
cald, la Comitetul Geologic este 
necesar un numeros personal 
auxiliar, dintre studenții facul
tăților cu profil de specialitate 
sau apropiat. Trebuie relevat 
că, în aceeași perioadă, un do
meniu important — construcțiile 
— prezintă cerințe de forțe de 
muncă de obicei greu de împli
nit. De aceea, la Trustul de 
construcții Banat s-a propus, 
ca deosebit de utilă, folosirea 
ofertelor prezentate de studenți. 
Absolvind cursuri de calificare 
de scurtă durată pentru dife
rite meserii, studenții care do
resc s-ar putea încadra cu suc
ces echipelor de lucru în tim
pul campaniei de reparații din 
timpul verii.

Introducerea unui sistem a- 
decvat de modalități pretinde • 
cu necesitate și existența unor

unități proprii de deservire & 
populației, organizate și coor
donate de „DISPECERATUL 
CENTRAL" din cadrul U.A.S.R. 
Este vorba, în primul rînd, de 
centre de depanare pentru ra
dio și televizoare, ateliere foto, 
centre de reparații pentru o- 
biecte de uz casnic, oficii de 
traducători și interpreți de 
limbi străine, dar și de centre 
pentru prestarea unei diversi
tăți de alte activități (meditații, 
comisioane, supraveghere, pază, 
servicii manuale, pansamente 
etc.). Dar, mai ales, prin înfiin
țarea unor „centre de producție- 
desfacere", a căror funcționare 
să fie coordonată de aceiași 
„dispecerat central", s-ar valo
rifica o mare diversitate de 
produse ale activității creatoa
re studențești — obiecte de artă 
și artizanat, lucrări în fier 
forjat, ceramică, sticlărie, tex
tile, pictură, sculptură, jucării, 
articole de uz casnic, aparatură 
și material didactic, piese și 
subansambluri pentru întreprin
deri.

In funcție de coordonatele de 
principiu date prin adoptarea 
unor noi măsuri legislative — 
aflate în prezent în studiu — ar 
reveni asociațiilor studenților, 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. sarcini și răspunderi 
complexe în conceperea unui 
sistem organizatoric detailat, e- 
laborat, prin care să fie supe
rior armonizate — investigînd 
și utilizînd întreaga gamă de 
posibilități concrete din fiecare 
facultate șl centru universitar 
— cererile și ofertele de acti
vități studențești retribuite. Un 
„DISPECERAT CENTRAL" al 
U.A.S.R. și „CENTRE DE IN
FORMARE" în fiecare din cele 
16 orașe universitare ale țării 
vor trebui puse In situația de 
* putea cumula permanent și 
repartiza eficace mulțimea so
licitărilor în toată diversitatea 
lor — deci, o încadrare cores
punzătoare cu personal de spe
cialitate, retribuit dintr-un fond 
de cotizații lunare, plătite de 
«tudenții-beneficiari, proporțio
nal cu veniturile realizate. Con
siderăm că aceasta presupune 
o colaborare foarte apropiată 
cu conducerile Întreprinderilor, 
instituțiilor, cu consiliile popu
lare, dar și activități adecvate 
pentru RECLAMA și PUBLI
CITATE. în orice caz, va fi ne
cesară o neistovită receptivitate 
și acțiune promptă pentru ca 
activitatea prestată de fiecare 
student — cu acordul conducerii 
facultății —- să pretindă, dar să/ 
și permită, în primul rînd. o e- 
xersare în legătură cu specia
litatea, valorifîcînd capacități, 
competența studențească în do
meniul respectiv și, pe această 
cale, stimulînd Ia perfecționa
re profesională.

ION TRONAC

cmr^oua.
PREVENTIV

LUNA CADOURILOR
Luna cadourilor — decem

brie — se apropie cu pași re
pezi. Marile magazine au pre
gătit încă de pe acum o mul
țime de surprize pentru cum
părători. Magazinul „Eva“ a 
primit un set de poșete chi
nezești din paiete și mărgele 
precum și cîteva modele de 
poșete din strasuri din R. S. 
Cehoslovacă pentru ocazii de
osebite. In tot acest timp se 
vor găsi materiale pentru ro
chii de seară din fire de efect, 
fabricate la întreprinderea 
„Select", iar magazinul „Ro- 
marta" va prezenta în exclu
sivitate cupoane din țesături 
— unicat. Zilele acestea intră 
în magazine seturi din fire 
PNA, iaț raioanele de con
fecții vor primi un foarte bo
gat sortiment de taioare, pan
taloni, jachete, din țesături 
supraelastice „Nino“, în cu
lori vii deschise, moderne. 
Pentru femei, sortimentul e- 
xistent de cizmulițe de toate 
formele și mărimile se va îm
bogăți cu cizmulițe din box cu

talpă duroflex, lungi pînă la 
genunchi, produse pentru pri
ma dată în țară.

Nici cumpărătorii nu vor 
fi vitregiți. A și sosit un set 
de pălării de o formă moder
nă, iar raioanele de cravate 
au primit noi și variate mo
dele din fire sintetice.

Magazinul „Lumea copii- 
va înfățișa o adevărată 

de basm. Podoabele
pentru pomul de iarnă se vor 
găsi în cantități impresionan
te (circa 7 milioane de glo
buri, 6 milioane luminări), iar 
articolele de carnaval, confe- 
tele, serpentinele, măștile și 
ghirlandele se află deja în 
drum spre magazine (au so
sit 7 vagoane cit asemenea 
podoabe).

Iată un caz aproa
pe unic în analele 
creșterii porumbei
lor. Un porumbel a 
părăsit gospodăria în 
care se născuse, în 
Scoția, la vîrsta de 
trei luni. După cinci 
ani, Williams, cres
cătorul, a observat 
un porumbel străin 
care ciugulea de zor

printre pensionarii 
săi obișnuiți. Prin- 
zîndu-1, a descoperit 
la piciorul lui un 
ineluș care atesta că 
pasărea plecase în 
urmă cu cinci ani și 
că acum revenise.

O PAGODA 
CURIOASA

Pagoda Cayelteyo, 
din Borneo, este ridi-

Primele lecții de igienă aplicate de ursoaica 
Munrax puilor ei, la grădina zoologică 

din Bonn.

ABC
oficierea căsătoriei Ștefan Arse- 
ne, citez din procesul verbal 
„și-a dat seama că soția este îna
poiată și nici zestrea primită nu 
a fost pe măsura așteptărilor. 
Cei doi locuiau la părinții lui, și 
cu toții o desconsiderau, tra- 
tînd-o doar ca pe o persoană 
bună pentru muncă. Fratele so
țului a bătut-o. iar el (n.a. Ște
fan Arsene) n-a intervenit cu 
nici un cuvînt. După aceasta ea

crea atmosferă unei bune con
viețuiri... De doi ani trăim se
parați".

Acum Maria Nedelciu a re
nunțat definitiv la ideea de a 
„conviețui" cu cel care clndva a 
luat-o de mină și a dus-o la ofi
țerul stării civile.

Aceste exemple și încă multe 
altele vorbesc despre aceeași 
nechibzuință în actul căsătoriei, 
despre aceeași grabă necugetată

miliale etc. există o grabă ex
plicabilă. Cei care uneltesc (ter
menul mi se pare foarte potri
vit) vor să încheie repede tran
zacția — în cazul nostru căsăto
ria — fiindcă altfel „eroii" încep 
să-și dea seama că sînt păcăliți, 
că în loc de traiul conjugal în 
care eforturile spirituale și ma
teriale se împletesc pentru rea
lizarea unor idealuri de tinere
țe, nimeresc într-o viață care nu

cată pe o piatră ma
re, a cărei bază este 
rotunjită și care la 
rîndul ei se balan
sează pe o altă pia
tră voluminoasă. 
Ceea ce este curios 
este faptul că pago
da nu s-a răsturnat 
niciodată, cu toate 
că la vuituri puter
nice se clatină destul 
de tare. Credințe 
vechi religioase sus
țin că piatra pagodei 
este ținută de un fir 
de păr al lui Budha.

(Urmare din pag. I)

AFACERE 
BUNA

A decedat de 
rînd la Paris 
bărbat a cărui 
morie era atît de 
prodigioasă îneît 
putea să răspundă, 
fără să se gîndeas- 
că prea mult, la ori
ce întrebare din do
meniul istoriei.
Abia după moarte 
s-a constatat că pe 
lîngă această cali
tate, răposatul era 
și foarte șiret. El 
și-a vîndut din tim
pul vieții 
mai bine 
institute 
încasînd 
părțile i

cu- 
un 

me-

I creierul la 
de 53 de 
științifice, 
din toate 

plata cuve-

Căsătoria nu este și nici nu tre
buie să fie un act silit. Cuvin
tele „de bună voie și nesilit"... 
trebuie să treacă prin sfefa sen
timentelor. Tinerii trebuie să 
chibzuiască adînc și să hotărască 
cu toată răspunderea. Evitarea 
tragicului unei căsătorii nereu
șite presupune o cunoaștere a- 
profundată și reciprocă. Dacă 
Ștefan Arsene și-ar fi cunos
cut mai bine partenera și-ăr fi

HAI CU NUNTA LA DIVORȚ
a părăsit domiciliul conjugal 
unde trăise circa șase luni de 
zile".

Maria Nedelciu din comuna A- 
fumați scria în luna iulie 1966 o 
cerere către tribunal : „Am con
viețuit cu el (n.a. Simion Nedel
ciu) numai cîteva luni de zile, 
după care m-a Izgonit din domi
ciliul comun pentru motivul că 
nu-i place de mine. Am încercat 
în toate chipurile să-1 determin 
să-mi dea posibilitatea pentru a

— 70 la sută dintre procesele 
de divorț îi privesc pe tineri — 
remarca tovarășul Ion Militaru. 
Iar din această cifră jumătate 
reprezintă cazuri cînd s-a ajuns 
la divorț datorită grabei cu care 
s-a încheiat căsătoria.

Și această grabă este dictată 
de cele mai multe ori de rațiuni 
mercantile ; o spune logica fap
telor. în orice loc unde se face 
un comerț mascat cu bune in
tenții, cu sentimente, legături fa

le aparține, muncesc și își iro
sesc sentimentele în locuri care, 
pe bună dreptate, le sînt stră
ine.

Pe acel părinți care nesocotesc 
legile „sfinte" ale căsătoriei și 
își împing copiii în mariaje pe
nibile nu-i condamnăm. Aceasta 
fiindcă ne adresăm în primul 
rînd tinerilor. Dar pe aceștia din 
urmă îl putem pune în fața unor 
realități pe care ei le ignoră, a- 
«upra cărora ei nu meditează.

dat seama că îi este nepotrivi
tă iar la rîndul său tînăra soție 
ar fi constatat că se îndreaptă 
spre un om cu slabe principii de 
viață, care se află sub influența 
părinților și a fraților, care 
n-are simțul onoarei.

— Eu cred — a conchis în dis
cuția noastră tovarășul Ion Mili
taru — că mai ales în mediul 
rural unde există încă prejude
căți cu privire la zestre, îndato
ririle norel etc., timpul de cu-

■ noaștere a viitorilor soți trebuie 
să fie respectat cu multă stric
tețe. în unele părți ale țării mai 
există încă vechiul și frumosul 
obicei strămoșesc al logodnei. 
Ar trebui extins, reprezintă cel 
mai bun prilej de cunoaștere. 
Totodată cred că este de datoria 
oficiilor de stare civilă din con
siliile populare să discute serios 
cu martori și să atragă atenția, 
atunci cînd este cazul, asupra 
pericolelor unei căsnicii făcute 
în grabă. In acel „constat că 
s-au îndeplinit toate formalități
le"... să existe toată răspunderea. 
Adică nu numai litera strictă a 
legii. Intr-o comună oamenii se 
cunosc mai bine între ei decît 
într-un mare oraș iar dacă bă
iatul lui X vrea să se căsăto
rească și mai are doar o lună 
pînă pleacă militar se poate dis
cuta serios cu tinerii respectivi 
și cu părinții acestora înainte 
de a fi prea tîrziu.

Subscriem, dar mai este ceva, 
am adăuga noi. C.A.P.-urile au 
îndatorirea să acorde prioritate 
tinerilor căsătoriți în sprijinul 
pentru întemeierea unui cămin. 
Multe neajunsuri s-ar evita dacă 
această îndatorire ar fi respecta
tă cu strictețe.

oasă
riere, insuficienta preocupare 
pentru exercitarea eficientă a 
controlului preventiv patrimonial 
și a controlului curent, angajarea 
sau menținerea în funcții de ges
tionari a unor persoane necores
punzătoare. /

Nu este practic posibil ca — 
în spațiul restrîns de care dispu
nem — să abordăm toate proble
mele enunțate. De aceea ne vom 
limita la unele neajunsuri ce per
sistă în organizarea și desfășura
rea controlului integrității avutu
lui obștesc Este bine cunoscut că 
un control permanent și sistema
tic creează climatul favorabil pre
venirii pagubelor, iar pe de altă 
parte permite descoperirea pre
judiciilor imediat ce au fost pro
duse, împiedicînd extinderea lor. 
Așadar, în primul rînd CONTRO
LUL PREVENTIV. In unele uni
tăți însă acesta este golit de con
ținutul său și transformat într-o 
simplă formalitate.

La întreprinderea de construc
ții și reparații nr. 6 din București 
s-a descoperit recent că salaria
tul Contor Dumitru a delapidat 
peste 40 mii lei introducînd în 
listele de plată a ajutoarelor me
dicale persoane fictive precum și 
unii angajați care nici măcar nu 
știau că au fost declarați „bol
navi". Tudor Stoica și Dumitru 
Stoica au fost trecuți pe liste 
cu peste 13 mii lei deși nu mai 
lucrau de mult în unitate ; sala- 
riații Seitan Ion și Ștefănescu 
Ion au fost trecuți pe liste în ia
nuarie—februarie a.c., deși în a- 
ceastă perioadă au lucrat primind 
salarii etc. Șeful serviciului finan
ciar, Tănase Ilie, care a exercitat 
„controlul preventiv al listelor de 
plată“, nici nu a avut curiozitatea 
să verifice dacă există certificate 
medicale pentru ajutoarele a că
ror plată o aviza. De altfel, direc
torul întreprinderii, ing. Moruzan 
C. și contabilul șef Macovei C., 
încâlcind principiul incompatibili
tății exercitării controlului de că
tre persoane care efectuează ope
rațiile supuse verificării, au de
legat atribuția certificării preala
bile a exactității și realității do
cumentelor de plată chiar lui 
Contor D. în treacăt fie spus, 
acesta avea o condamnare de un 
an și jumătate pentru delapidare. 
Cum a funcționat controlul pre
ventiv, al factorilor de răspun
dere este ilustrat și de delapidă
rile constatate la întreprinderea 
de construcții nr. 4. Timp de doi 
ani un numeros grup de infrac
tori a sustras circa 16 tone tablă 
în valoare de 136 mii lei care au 
folosit-o la executarea de lu
crări pentru persoane particula
re. Tot din vina controlului. Ta
bla era eliberată șantierelor nu 
prin cîntărire ci după numărul 
de foi, calculul greutății făcîndu- 
se prin apreciere. Consecința : 
crearea unor importante plusuri, 
nedescoperite ca urmare a faptu
lui că nu s-au făcut inventarieri 
la gestiuni.

Se cere subliniat cu tărie faptul 
că răspunzători pentru păgubirea 
avutului obștesc sînt nu numai 
cei ce produc nemijlocit preju-

a operațiunilor de inventa- 
insuficienta

diciile ci toți angajații — indif+> 
rent de funcțiile lor — care ne
socotesc obligațiile ce le revin 
privind prevenirea și recuperarea 
pagubelor. Vorbind despre con
trolul preventiv trebuie să punem » 
în lumină alte neaj'unsuri. La u- 
nele unități efectuarea acestuia a 
fost încredințată unor saiariați 
incompetenți sub raport profesio
nal sau altora a căror funcție 
este incompatibilă cu activitatea 
supusă controlului sau care — în 
mod obiectiv — nu au posibili
tatea practică de a verifica opor
tunitatea și legalitatea operațiu
nilor respective.

La întreprinderea „Energocon- 
strucția" atribuțiile de control pre
ventiv au fost delegate unor sa
iariați care își au locul lor de 
muncă la sediul central, în timp 
ce operațiunile supuse controlului 
se desfășurau Ia subunități aflate 
la peste 10 km distanță, ceea ce 
practic a împiedicat exercitarea 
controlului, organizarea acestuia 
dovedindu-se a fi formală. Nu 
întîmplător la aceste unități volu
mul pagubelor se menține la un 
nivel ridicat. Dar nu este vorba 
numai de controlul preventiv e- 
xercitat — potrivit dispozițiilor 
legale în vigoare — de aparatul 
financiar-contabil. Apărarea avu
tului obștesc cere în primul rînd 
controlul din partea factorilor de 
răspundere. Controlul este o la
tură esențială și deosebit de în
semnată a muncii de conducere. 
A conduce înseamnă, printre al
tele, a controla, adevăr care în 
unele unități este ignorat. La 
I.D.M.S., datorită necontrolării 
gestionarului, a activității comisiei 
de recepție și a comisiilor de in
ventariere de către directorul co
mercial, contabil șef, șefi de ser
viciu. etc. a fost posibil să se sus
tragă piese auto în valoare de 
340 000 lei.

Din aceeași cauză, nu au putut 
fi prevenite și nici descoperite la 
timp practicile de la unitățile 
Gospodina și Covasna ale I.A.P.L. 
Carpați. Aici s-au delapidat 
384 500 lei prin crearea și însu
șirea plusurilor ca urmare a in
troducerii în fabricație a unor 
cantități de elemente mai mici 
decît prevederile rețetarelor, în
locuirii unor materii prime cu al
tele mai ieftine, acordării de pe
risabilități superioare celor reale. 
Nu sînt puține cazurile cînd con
ducătorii de organizații socialiste 
consideră în mod cu totul .nejus
tificat că prevenirea și recupera
rea pagubelor este o sarcină ex
clusivă a resortului financiar-con
tabil, a organelor de control, mi
liției, procuraturii și nu o sarcină 
directă de egală răspundere pen
tru fiecare conducător, cum este 
aceea a realizării principalilor in
dicatori de plan. O asemenea con
cepție străină intereselor creșterii 
și consolidării proprietății socia
liste trebuie combătută de orga
nele de control și de forurile tu
telare, care au obligația de a 
chema cu exigență la răspundere 
pe cei care manifestă lipsă do 
preocupare în păstrarea și buna 
gospodărire a valorilor materialo 
ce le-au fost încredințate spre ad
ministrare.
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O PUNTE PESTE ft ÎN ACTUALITATE
TIMP

Liceul din Cristuru Secuiesc 
a sărbătorit duminică cei 175 de 
ani de la înființarea școlii lo
cale cu limbă de predare la
tină. Sute de absolvenți și alți 
invitați, cadre didactice șl elevi, 
au parcurs, cu prilejul jubileu
lui, clipe emoționante care au 
însuflețit festiv micul orășel de 
pe cursul Tîrnavei Mari. Aici 
au învățat, fără discriminări 
naționale sau religioase, fiii se
cuilor, românilor și sașilor, îm* 
părtășind frățește puținele lu
cruri oferite de micul lor lăcaș 
de instruire și educare. Arhive
le școlii ctitorite de Szabo Sza- 
muăl pomenesc existenta a nu
mai 8 elevi în anul 1793 dar e- 
fectivul lor crește la peste 100 
în deceniile următoare cînd se 
înființează o asociație a țărani
lor, meșteșugarilor, comercian
telor și a intelectualilor care șe 
înscriu voluntar să asigure fon
duri pentru ajutorarea elevilor- 
Băraci. Personalități luminate 
cum a fost Orbân Balazs insti
tuie donații pentru atribuirea de 
burse elevilor fruntași.

Locul vechilor contribuții vo
luntare l-au luat acum investi
țiile din partea statului, evalua
te în milioane ; preceptorii au 
fost înloeuiti cu cadre didactice 
calificate. Numai într-un sin
gur an școala e frecventată de 
tot atîția elevi cîți au trecut 
prin ea pe parcursul unui de
ceniu de la începutul secolului 
nostru,

în locul fostelor brigăzi de 
muncă ce se străduiau să men
țină pe picioare șubreda clădire 
a gimnaziului, organizația U.T.C. 
a inițiat începînd din 1953 acțiu
nea „să ne înfrumusețăm 
școala" în care an de an sînt 
mobilizate energiile creatoare 
ale sutelor de elevi români și

maghiari înfrățiți pe băncile li
ceului.

Aici, în această veche școală, 
învață în condiții noi peste 600 
de elevi. Liceul oferă găzduire, 
în internatul său, unui număr 
de 180 de elevi. în cursul acestui 
an, statul, a alocat liceului 
600 000 lei pentru lărgirea dotă
rilor cu material didactic, apa
ratură de laborator și pentru 
alte lucrări legate de cerințele 
perfecționării învățămîntului.

...Duminică dimineață, la adu
narea festivă din comuna Cris
turu Secuiesc au luat parte un 
număr de foști și actuali elevi

LICEUL DIN
CRISTURU SECUIESC

LA 175 DE ANI
al liceului, cadre didactice și 
numeroși locuitori ai comunei. 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescn, adresat cadrelor di
dactice și elevilor liceului, a 
fost primit cu vii aplauze de cei 
prezenți la festivitate.

Pe adresa școlii a sosit, de a- 
semenea. o emoționantă scri
soare din partea tovarășului 
Ianoș Fazekas. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, absol
vent al școlii, în care sînt salu
tați corpul didactic, elevii și 
oaspeții sosiți la festivitatea a- 
niversăril.

Tovarășul Traian Pop, ad-

junct al ministrului învățămîn- 
tului, a adresat cuvinte de salut 
cu ocazia aniversării, iar pro- a 
fesorii Barabâs Vilmos — direc- W 
tor și Măcelaru Ludovic — di
rector adjunct, au evocat în A 
limbile română și maghiară mo- 0 
mente din tradiția celor 175 de 
ani.

Tovarășul Iuliu Furo, adjunct 
de șef de secție la C.C. al U.Ț.C. 
a înmînal organizației U.T.C. 
din școală Diploma de onoare 
a Comitetului Central al U.T.C. 
Au vorbit apoi foști elevi și 
profesori, invitați-din partea u7 
nor licee din București, Pitești 
Suceava etc.

Oaspeții au asistat în conti
nuare la un bogat program ar
tistic și au vizitat ștandurile .ex
poziției de artă populară și ex
poziția de artă plastică.

Vîrsta de acum a liceului a 
fost imortalizată într-o placă 
comemorativă.

Participanții la sărbătoare au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă în care se spune : 
„Profund mișcațî de înalta a- 
preciere pe care o dați muncii 
și rezultatelor obținute de co
lectivul școlii noastre, de preți
oasele îndrumări primite cu a- 
cest prilej prin mesajul ce 
ne-ați adresat vă mulțumim din 
inimă în numele corpului didac-
tic, al elevilor, al întregii popu- 0 
lății din Cristuru Seeuiesc și 
vă asigurăm de deplina noastră 
adeziune Ia politica clarvăzătoa- 
re marxist-Ieninistă dusă cu 
consecvență de partidul și statul 
nostru pentru binele și fericirea 
poporului, pentru triumful so- 
cialismnlui și păcii în lume".

CORNEL POGACEANU

TELEGRAMĂ MANIFESTĂRI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a primit o telegra
ma din partea președintelui Republicii Mali, Modibo Keita, 
in care se spune :

Am onoarea să confirm primirea mesajului pe care dv. ați 
binevoit să mi-1 adresați cu prilejul cele» de-a 8^-a aniversări 
a independenței Republicii Mali.

La rîndul meu, rog să acceptați sincerele mele mulțu
miri și expresia sentimentelor de prietenie ale poporului din 
Mali pentru poporul român.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei 
mele considerațiuni.

ÎNAPOIEREA DELEGAȚIEI P.C.R. 
DE LA VARȘOVIA

CONSACRATE SEPII
CENTENARULUI 

UNIRII TRANSILVA- • 
MEI CC ROMÂNIA

Illia/fl:
• DUPĂ PRIMA MANȘA : ECHILIBRUL INTRE FORMAȚII — RAMTNE ÎNCĂ UN DEZIDERAT • ANTRENOR STRAIN LA 
„GARNITURA" NAȚIONALEI: NOVACEK VIACESLAV • PATINOARUL „23 AUGUST" VA FI ACOPERIT • SURPRI
ZELE GHETII—CONTINUA • PROGRAM INTERNATIONAL BOGAT — DAR CE FACEM CA SA UITAM DE EȘECUL DE 

LA GRENOBLE ? • DEZVOLTAREA BAZEI DE MASA A HOCHEIULUI LA MODUL CONDITIONAL

SEZON NOU
SPERANȚE VECHI

Jocul cu pucul șl crosa — un 
veritabil fotbal pe gheață — ea- 
re atrage din ce în ce mai mulți 

w iubitori ai sportului spre pa
tinoare și tribunele acestora 
a reintrat pe agenda competițio- 

w nală. După cum se știe, campio
natul național de hochei pentru 

• seniori (divizia A) se apropie de 
faza finală. Participă echipele Di
namo, Steaua, Petrol-Geologie, 
Avîntul Miercurea Ciuc și A- 0 gronomia Cluj.

Reținem atenția cititorilor cu 
• cîteva lucruri privind acest 

sport deoarece se știe că de mai 
mulți ani echipa reprezentativă 
a țării noastre figurează printre 

• fruntașele grupei B a campiona
tului mondial. în cadrul acestuia 
a înregistrat deseori rezultate 
meritorii, dar și destule rateuri 
neașteptate ce nu i-au permis 
decît situarea pe locurile 2, 3 și 
4. Să nu ne mai amintim apoi 
de comportarea rușinoasă la în
trecerile olimpiadei de iarnă de 
la Grenoble. De altfel, locul I în 
grupa secundă constituie un de
ziderat și o preocupare mai ve
che a hocheiștilor și federației 
de specialitate, însă ea rămîne 
mereu printre obiectivele de 
perspectivă.

Dar să recapitulăm : campio
natele naționale din ultimul de
ceniu au fost marcate, aproape 
invariabil, de un evident deca
laj valoric între echipa Steaua, 
permanenta „abonată" la titlu, 
șl celelalte participante. Tradi- 

@ ția a fost întreruptă abia anul 
trecut, cînd mai tînăra formație 
a clubului Dinamo a intrat în 
posesia titlului datorită desigur, 

w în primul rînd, maturizării ei 
dar și, într-o oarecare măsură, 

• scăderii potențialului valoric al 
fostei campioane care acum 
trece printr-o perioadă, să nu-i 
zicem de criză — de refacere. 0 Oricît de rapid — și am dori cu 
succes •— s-ar desfășura proce- 
sul de renaștere a stiliștilor, 0 pentru ca principala competiție 
internă să poată contribui cu e- 
ficiență la creșterea capacității 
tehnice, fizice și tactice a echi’- 
f>ei naționale este nevoie, fără 
ndolală, de un echilibru

I

Luni dimineață s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Varșovia, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Chism 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările ce
lui de-al V-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Vasile Potop, membru 
al C.C, al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Varșovia.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad și 
loan Cîrcei, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți Jan Brudzyn- 
sld, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Polone la Bucu
rești, și membri ai ambasadei

(Agerpre»)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.
ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

O delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-șecrpțgr 
al Comitetului județean Galați 
al p.C.R., a plecat dppiinică 
noaptea în R. S. F. Iugoslavia, 
unde, la invitația C.C. al U,C.I„ 
va face o vizită în schimb de ex
periență.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de to
varășul Dupiitru Jvanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost de fată Milorad Koma- 
tina, însărcinat cu afaceri ad-in
terim al R. S. F. Iugoslavia la 
București.

Sărbătorirea unei jumătăți de 
veac de la Unirea Transilvaniei 
cu România prilejuiește, în școli 
și facultăți, numeroase acțiuni. 
La orele de dirigenție, profeso
rii vorbesc elevilor despre ma
rele act istoric înfăptuit acum 
50 de ani, iar cadrele didactice 
de specialitate organizează, în 
colaborare cu comitetele U.T.C., 
consiliile organizației pionieri
lor și inspectoratele școlare, 
excursii în diferite localități din 
județul Alba și în orașul Alba 
Iulia. In cadrul acestor mani
festări, aproape 2 000 de pio
nieri din Mediaș s-au întîlnit la 
Parcul Tineretului cu profeso
rul emerit Nicolae Drăgan, care 
le-a vorbit despre semnificația 
lui decembrie 1918 în istoria po
porului român. în semn de o- 
magiu, copiii au plantat în pare 
50 de stejari, simbol al celor 50 
do ani de la marele eveniment. 
In cinstea semicentenarului, 
profesorii Liceului „George 
Coșbuc“ din Capitală pregătesc 
un simpozion la care vor ex
pune mai multe referate pri
vind evenimentul Unirii. Cu a- 
celași prilej, formațiile artisti
ce ale elevilor liceului vor sus
ține un montaj literar-muxieaL 

De asemenea, corpul profeso
ral al Facultății de istorie din 
cadrul Universității bueureste- 
ne a organizat o sesiune ftiin- 
țifieă festivă consacrată aniver
sării celor cinci decenii de la 
Unirea Transilvaniei cu Româ
nia. Concomitent, in Incinta ce
lor cinei universități din țară 
— București. Ia«i. Cluj. Timi
șoara. Craiova — au fo«t ame
najate vitrine si exnoiidi eu- 
prinxînd imagini, documente, 
facsimile, tratate de istorie, ta
blouri legate de evenimentul 
sărbătorit.

Președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Gheorghe 
Apostol, a primit Juni la Consi
liul Central al U.G.S.R. pe mem
brii delegației Confederației Ge
nerale a Muncii din Franța, con
dusă de Georges Seguy, secreta
rul general al Confederației.

I a întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, au fost de fată Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv.

★

în cinstea delegației franceze, 
Consiliul Central al U.G.S.R. a o- 
ferit duminică seara o masă to-

[dialog
LL

■mantinelă
IMai erau doar cîteva mi

nute pînă la începerea multi 
așteptatului derbi al cam-] 
ipionatului de hochei pe 
gheață dintre echipele Steaua . 

și Dinamo. Momentul nu e I 
bine ales, totuși, încercăm 
un scurt interviu cu proas-■

I pătul antrenor al echipei g 
■ Steaua, ZOLTAN CZAKA." 
IDeși puțin emoționat și cu - 

toate că este întrerupt des g 
din discuție pentru a mai 
6pune cîte ceva tinerilor săi

I jucători, el ne stă, amabil, | 
la dispoziție. ig

_ Vom fi cît poate de ® 
rapizi...

— Sper. Meciul începe 
peste cîteva momente.

— Deci, să începem. S-a 
6pus și, pe bună dreptate, că

!•••
I
8

ANOTIMPUL
CROSULUI

In unele țări cu o bogată 
tradiție atletică, lunile oc
tombrie, noiembrie și decem
brie slnt incluse în așa zisul 
sezon al crosurilor. De altfel 
și la noi, cu ani în urmă, 
aveau loc asemenea competi
ții și ele intraseră chiar în 
tradiție. Numeroase întreceri 
de cros ocupau cu regularitate 
diminețile duminicale, în foș
netul covorului gros de frunze 
uscate de pe aleile parcurilor,

Am revăzut pe peliculă, în
tr-o scurtă istorie a mișcării 
noastre sportive, Impresionan
tele imagini ale marilor cro
suri de masă din perioada fi
nilor 1948—1950, intrate nu 
numai în istoria sportivă, cl 
am putea spune în viața tine
retului nostru, în preocupă
rile lui. Am revăzut marile 
artere ale Bucureștiului inva
date de tumultul tinereții, al 
mișcării și sănătății. Dar du
minicile acestei toamne par 
pustii... Și nu numai aici! Pre
tutindeni.' De ce ? Avem 
parcuri, stadioane unde s-ar 
putea alerga cu ușurință 
în asemenea întreceri. Nică
ieri însă nu se organizează 
nimic. Nici în Capitală și cu 
atît mai puțin în provincie. 
In afara Campionatului repu-

I
— Voi aminti, doar, între al

tele, că la noul patinoar de la 
Poiana Brașov, ce urmează a fi 
terminat în a doua parte a lunii 
curente își vor desfășura acti
vitatea, deocamdată, trei centre 
de copii și juniori, organizate 
pe lingă asociațiile locale Di
namo, A.S.A. și Flacăra. Pentru 
anul viitor se preconizează aco
perirea patinoarului bucureștean 
,.23 August", ceea ce va per
mite prelungirea perioadelor de 
pregătire și competiție (această 
transformare este determinată 
și de găzduirea 13 noi în țară, 
în 1970, a întrecerilor din gru
pele B și C ale Campionatului 
mondial. Dar, lărgirea număru
lui de baze destinate activită
ții hocheistice rămîne, însă, în 
continuare, nu numai o proble
mă nerezolvată ci. mai ales, un 
imperativ, o necesitate acută. 
Nu putem creia o bază de masă 
pentru hochei fără baze spor
tive, nu putem asigura o per
manentă primenire a formații
lor din prima categorie fără o 
largă bază de masă.

CONCLUZII: Rămîne de văzut 
măsura în care reducerea nu
mărului echipelor finaliste va 
ridica nivelul tehnic-ealitativ al 
hocheiului nostru de perfor
mantă. Rămîne de văzut, de a- 
6emenea, dacă mult discutata 
problemă a patinoarelor a fost 
rezolvată corespunzător de către 
federație și ceilalți factori a- 
diacenți. Fiindcă, chiar dacă nu
mărul lor rămîne, în continuare, 
necorespunzător este necesar ca 
și instalațiile existente — pen
tru a căror punere la punct s-au 
cheltuit sume importante încă 
din timpul verii .— să nu mai 
creeze acele așa-numite „sur
prize** cum s-au petrecut nu 
mai departe decît în sezonul 
trecut. De altfel, chiar în aceste 
zile gheața patinoarului artifi
cial a debutat printr-o calitate 
slabă. Să fie instalația veche? 
Sînt mai degrabă vechi, cre
dem, explicațiile... Succesul a- 
cestui turneu final l-am mai 
dori materializat într-o compor
tare meritorie a naționalei. A- 
ceasta presupune încă acum, la 
început de drum, o preocupare 
Busținută a cluburilor pentru 
calitate, pentru sudarea unor 
garnituri omogene și de va
loare, în care să aibă acces larg 
elementelor tinere și talentate.

stabil între formațiile primei 
categorii, de mal multe aspi
rante la titlul național. Oferă 
noua ediție a campionatului o 
asemenea premisă ?

— întrecerea din acest sezon 
va fi, după părerea mea subs
tanțial mai echilibrată decît în 
edițiile trecute — NE-A SPUS 
SECRETARUL GENERAL AL 
F.R.H.G., V. MILITARU. Spun 
acest lucru cu convingerea că, 
alături 
în anii 
țațele 
pentru 
spre deosebire de trecut, în pe
rioada premergătoare campio
natului toate echipele divizio
nare s-au pregătit mai intens și 
mai îndelung, în condiții apro
ximativ egale, s-au antrenat și 
au susținut meciuri de verifi
care pe patinoare artificiale din 
Cehoslovacia. Pe de altă parte, 
numărul echipelor din prima di
vizie a fost limitat la cinci (Di
namo, Steaua, Avîntul Miercu- 
rea-Ciuc, Agronomia Cluj și Pe
trol-Geologie. După primul din 
cele trei tururi cîte va cuprinde 
întrecerea, noul antrenor al lo
tului național, NOVACEK 
VIACESLAV din Cehoslovacia, 
va face o selecție și va începe 
pregătirile, ajutat de I. TIRON 
și Șt. IONESCU, în vederea u- 
nor meciuri internaționale cu e- 
chipele similare ale Poloniei 
(30 noiembrie și 1 decembrie la 
București), R. D. Germane (7 și 
8 decembrie, la Berlin) ș.a. O- 
biectivul principal al pregătirilor 
îl constituie participarea la în
trecerile grupei B a C.M. care 
vor avea loc între 28 februarie 
și 9 martie, la Liubliana—Iugo
slavia. După întoarcerea de la 
„mondiale", jucătorii selecțio
nați vor reveni în echipele lor 
de club pentru a lua parte la 
ultimul tur al campionatu
lui național, programat în luna 
martie, și apoi la „Cupa Româ
niei» — competiție fixată între 
1—4 aprilie Ia Poiana Brașov.

— V<im ruga să faceți cunos
cute cititorilor noștri și alte mă
suri pe care le preconizați a- 
cum, la început de... stagiune.

de acțiunile întreprinse 
din urmă, vor da rezul- 
așteptate și cele
noul sezon. De pildă,

luate
— Vom fi cit se poate de

II_ _ _ _
ați promovat mulți jucători ■ 

(tineri și deosebit de talen- g 
tați. Vreți să-i prezentați... 
tinerilor noștri cititori ? g

— Cu plăcere. Iată numele I 
Iși vîrsta : IONIȚĂ (fundaș) ■ 

18 ani, PARASCHIV (fundaș) 
18 ani, DOBOȘ (fundaș) 181 

Iani, PAUL POPESCU (ata- B 
cant) încă nu are 18 ani, 
BUCUR (atacant) 20 de anii 
Si FODOREA (atacant) tot I 
20 de ani. Marea lor majo
ritate, excepție face doarg 
Fodorea, sînt crescuți la e- B 
chipa de juniori a clubului I Steaua, prin grija antreno
rului ION GANGA. F;

— Sînteți mulțumit de ran-1 
damentul lor ? ■

— Pînă acum, da.
— Care sînt principalele | 

lor calități ? „
— Toți sînt foarte recep- 

Itivi la ce li se spune și, mai g 
ales, foarte disciplinați, atît I 
la antrenamente sau în S 

jocuri, cît și în viața de
~ te zilele.

— Și defectele ?
— Mai mult de ordin

I

I

I
to a-

SUGERĂM!

PK <ȘQURt » 'PB SCURT

Sîmbâtâ : România — Elveția, 
în preliminariile C.M. la fotbal 

CELE DOUA LOTURI 
FAȚA-N FATA

— 14 puncte (55—20) ; 3. Avîn- 
tul Miercurea Ciuc — 7 puncte
4. Agronomia Cluj — 4 puncte;
5. Petrol-Geologie — 1 punct.

HANDBAL
LA FETE : 

ROMANIA—CEHOSLOVACIA i 
12—12

I
nic .au tactic. Nu au încă ■ 

Ireiistența fizică necesară I 
jocurilor de divizie A și nuB 
au încă precizie și forță in 
șuturile la poartă. Abia anul 9 
viitor vor fi niște hocheiști, g 
să zicem, buni. “

— Veți mai promova și 
alți tineri în viitor ?

— Da I Pregătim intrarea 
în prima formație a Iul Mir
cea Vlad, a lui Herghelegiu | 
și a unui portar foarte ta-1 
lentat, Moraru... ■

Deocamdată, punct. Antre- 
norul nu vroia să se lase B 
prea mult așteptat de elevii g

I
I
I

teh-

!

O ELVEȚIA
După meciurile desfășurate 

• duminică în campionatul elve
țian de fotbal, antrenorul selec
ționatei Elveției, Erwin Balla- 

• bio, a comunicat duminică sea
ra lista celor 15 selecționabili 
care vor face deplasarea la 
București : Karl Grop, Mario 

0 Prosperi, Bruno Michaud, Ely 
Tacchella, Peter Ramseier, 
Piermin Stierll, Richard Durr, 

• Kobi Kuhn, Christian Winlger.
Rene Quantin, Fritz Kunzli, 
Georges Vuilleumler, Vincenzo 

• Brenna, Flavio Signorelli și
Otto Meexerii.

ROMANIA
™ Si selecționerii noștri »-au fi

xat asupra unui lot mai larg

• de 19 jucitori : Gornea, Da teu, 
Sătmâreanu, Barbu, Dinu. Boc. 
Mocanu, Deleanu. Ghergheli, 
Radu Nunweiller. Anca, Axente,

• Pirc Slab, Lucescu. Dumitrache, 
Dotnide, Dembrovxchi, Martino- 
vici, Dobrir..

_ Surprinzător, nici !n acest 
Iot nu-s: găsesc locul rfțiva 
jucători in formă bună la ul
timele examene — Oprea. Năs- 

A •
ete — în vreme ce sînt gratu
lați cu această onoare Boe, 

A Dembrovachi și chiar Dobrim

C. ANTON

La Ostrava s-a disputat întîl- 
nirea Internațională de handbal 
dintre reprezentativele feminine 
ale Cehoslovaciei și României. 
La capătul unei partide echili
brate, întîlnlrea s-a Încheiat la 
egalitate 12—12 (5—Ti. Formația 
română s-a impus în prima re
priză, cînd a luat un avantaj 
de două golurL In partea a 
doua a meciului, gazdele au 
accelerat ritmul și ca urmare 
a unor greșeli comise de spor
tivele române în apărare, au e- 
galat Cele mal bune jucătoare 
ale echipei române au fost 
Stark și Iile, care au marcat 
4 Si respectiv trei goluri- Din 
rtedul jucătoarelor ce hoal o va ce 
s-au impus Czervenkova și 
Ga’bova, autoarele a cîte trei 
golurL

orașului București 
la handbal

C. ANI

blican de cros a cărui finală 
desfășurată la Pitești s-a bu
curat, este drept, de un suc
ces deplin, încolo peste tot — 
inerție.

Nu vreau să reamintesc va
loarea acestui gen de alergări. 
Nici faptul 
poartă de 
tism.

S-a scris 
ziarul „Scînteia 
care s-a ocupat în 
mărate rînduri de cros, pe 
drept cuvînt cu o largă 
adeziune de masă, reliefîn- 
du-se totodată utilitatea a- 
cestui gen de întreceri. în 
atest an secretarul general 
al Federației de Atletism prof. 
VICTOR FIREA, și el unul 
dintre vechii crosiști, a luat 
inițiativa lăudabilă să înfiin
țeze pe lîngă biroul federal o 
comisie pentru cros. Comisia 
s-a și înființat. Dar ce folos ?. 
Trece toamna și, ca și în cei
lalți ani, singura competiție 
de cros a fost Campionatul 
național. Pentru acesta nu era 
nevoie de o comisie specială. 
Campionatul s-a putut disputa 
și cînd nu exista. Important 
este ca organizațiile sportive, 
organizațiile U.T.C. și mai ales 
comitetele sindicatului din în
treprinderi să ia inițiativa 
organizării acestor întreceri 
pentru tineretul din întreprin
deri, din Instituții și școli. 
(Dealtfel aici e cazul să rea
mintim că și Ministerul Invă- 
țămîntului a promis — șl de 
cînd ? — organizarea unui 
campionat de cros școlar. 
Școala a început, dar compe
tiția se află încă în faza de... 
promisiune). Sportul nu tre
buie rezervat numai pentru 
campioni. Crosurile se pot or
ganiza cu 
chiar dacă 
consacrați. 
favorabil.

SILVIU DUMITRESCU

că ele constituie o 
intrare în atle-

$i nu o dată chiar
tineretului*4 

nenu-

ușurință oriunde 
nu sînt sportivi 
Timpul este încă

A CIȘTIGATROMANIA

(Agerpres)

HOCHEI
CLASAMENTUL 

DUPĂ PRIMA MANȘA
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★
Luni dimineața delegația a 

sosit la Belgrad. în gara 
Dupav, oaspeții români au 
fost întîmpinați de Luka Sol- 
dici, adjunct al șefului secției 
relații internaționale al C.C. 
al U.C.I. și de alți activiști 
ai U.C.I, A fost de față Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad.

vărășească. Președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R. și secre
tarul general al Confederației 
Generale a Muncii din Franța au 
toastat pentru întărirea prieteniei 
și colaborării între sindicatele și 
oamenii muncii din România 
Franța.

Luni după-amiaza, oaspeții au 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Gheorghe 
Apostol, președinte, Larisa Mun- 
teanu și Constantin Herescu, se
cretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., de activiști ai sindicate
lor.

ÎN ACEST AN TROFEUL
Aseară, în sala Floreasca — 

devenită neincăpătoare (peste 
3 000 de spectatori) — s-a con
sumat ultimul act al turneului 
internațional masculin de hand
bal dotat cu trofeul „Cupa ora
șului București". Competiția, 
după cum se știe, a reunit la 
start reprezentativele : Iugo
slaviei, Ungariei, R.S.S. Gruzine, 
Spaniei. României — echipele A 
și de tineret. Dintre acestea 
s-au detașat naționalele Iugosla
viei și României. Restul compe
titoarelor au prezentat loturi de 
o valoare modestă. Partida care 
urma să decidă cîștigătoarea 
turneului ș-a disputat între pri
mele selecționate ale Iugoslaviei 
și României. Deși jocul s-a ter
minat la egalitate 20—20 (la pau
ză 12—7 pentru handbaliștii iu
goslavi), cupa a revenit repre
zentativei „A" a țării noastre, 
care a totalizat 10 puncte față 
de 9 ale echipei iugoslave.

Meciul dintre cele două 
finaliste a avut o desfășu
rare pasionantă. încă din prime
le minute, sportivii iugoslavi, ca
re au prezentat o echipă mult 
mai bine pregătită nu numai sub 
aspect tehnic și fizic, dar mai 
ales din punct de vedere al con
cepției tactice, au pus stăpînire 
pe joo și au condu» în perma
nență la o diferență de 4—5 go

luri. In apărare, jucătorii iugo
slavi au aplicat corect sistemul 
,.3 -r 3“, iar în atac au alternat 
jocul pozițional cu combinații în 
mare viteză, (orientate spre 
poartă, care au dus la realizarea 
unor faze de o finețe și spec-

taculozitate rară), între jucăto
rii liniei de 9 metri și cei de pe 
semicerc, în forță, cu contra
atacuri fulgerătoare purtate în 
doi și trei jucători și șuturi ne
cruțătoare de la distanță. Hand- 
baliștii noștri au răspuns prin-

COMPETIȚIA AR PUTEA DEVENI 
UN MIC CAMPIONAT EUROPEAN 

Ne vorbește arbitrul PAUL OVDAL — DANEMARCA
Turneul a fost reușit. S-au întîlnit echipe de valori diferite. 

Deci nu poate fi vorba de o apropiere valorică decît între 
România A și Iugoslavia. Celelalte echipe nu au prestanță în 
arena internațională. N-am alăturat celor două favorite echipa 
Ungariei despre care aș vrea să spun că, în afară de ultimul meci, 
de astă seară, cu handbaliștii gruzini, mi-a înșelat așteptările. O 
impresie bună mi-a făcut echipa Spaniei, care n-are în spatele 
ei o tradiție ca celelalte. Turneul, cu unele momente ceva mai 
neclare, a fost dominat de reprezentativa României pe care o văd 
substanțial remaniată. Ea îmbină experiența unor jucători mai 
vîrstnici în handbal cu jocul plin de avînt și exuberanța unor 
tineri. Personal, o consider ca una dintre echipele pretendente 
la titlu pentru următoarea ediție a campionatului mondial din 
1970 din Franța. Mai ales că jucătorii sînt tineri și pînă atunci 
mai e încă timp...

Aș încheia arătînd că turneul internațional pentru cucerirea 
„Cupei Bucureștiului" este o competiție de anvergură europeană. 
Dacă ar participa încă cîteva formații bune din Cehoslovacia, 
R.D.G. și R.F.G., Suedia și Danemarca valoarea lui ar crește mult 
și s-ar putea considera un „mio campionat european*4.

. tr-un joc în apărare hazardat, 
obstructionist și neinspirat, ca
pitol la care au excelat Penu, 
Gruia, Lieu etc., iar în atac 
prin acțiuni întîmplătoare cu șu
turi de la distanță fără adresă 
(recordman Gruia) și circulații 
sterile, paralel cu semicercul 
advers în această situație, cum 
era și normal, handbaliștii ad- 
verși au zburdat pe teren, au 
reușit tot ceea ce au încercat și 
ne-au condus pînă în ultimele 
secunde (18—15, 19—18, 20—19), și 
numai cu ajutorul arbitrului de 
centru, care a eliminat cu mare 
ușurință doi sportivi adverși, am 
egalat. Victorie, dacă o raportăm 
numai la cîștigarea trofeului, 
ne bucură ; dar nu și comporta
rea jucătorilor noștri în finală.

O comportare meritorie a a- 
vut în această competiție selec
ționata noastră de tineret, alcă
tuită din jucători foarte tineri, 
care a realizat frumoasa perfor
manță de a se clasa pe locul trei 
în urma victoriei pe care a ob
ținut-o aseară în fața echipei 
Spaniei (28—22). în celălalt meci 
al reuniunii de aseară reprezen
tativa Ungariei a reușit prima 
sa victorie în acest turneu, în- 
vinglnd echipa R.S.S. Gruzină,

VIOREL PĂUNESCU



In comitetul POLITIC SPECIAL AL O.N.U,

Adoptarea unei rezoluții
condamnind apartheidul
NEW YORK 18 — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în Comitetul Politic 
special al Adunării Generale a 
O.N.U., s-au încheiat dezbaterile 
în legătură cu problema „politi
cii de apartheid a guvernului re
publicii Sud-Africane“ prin adop
tarea unei rezoluții elaborate de 
un grup de 48 de state afro-asia- 
tice.

Documentul califică politica de 
apartheid drept o „crimă împo
triva umanității** și condamnă gu
vernul sud-african pentru ocupa
rea militară a Namibiei și inter
venția sa militară în Rhodesia de

lui Gh. Cioară
la Cairo

CAIRO 18. — Coresponden
tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite : Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, 
șeful delegației române care 
participă la cea de-a 4-a se
siune a oomisiei guvernamen
tale mixte româno-egiptene, a 
avut o întrevedere cu Hassan 
Abbas Zaki, ministru al eco
nomiei și al comerțului exte
rior al Republicii Arabe Unite. 
Ministrul român a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu 
Aziz Sidky, ministrul indus
triei, petrolului 'și bogățiilor 
miniere, cu care a conferit în 
legătură cu relațiile economi
ce dintre cele două țări, pre
cum și cu posibilitățile lor de 
dezvoltare. La întrevedere a 
asistat Titus Sinu, ambasado
rul României în R.A.U.

Hassan Abbas Zaki a oferit 
un dejun în cinstea ministru
lui Gheorghe Cioară.

sud, în sprijinul guvernului mino 
ritar rasist al Iui Ian Smith. Pro
iectul de rezoluție atrage atenția 
Consiliului de Securitate asupra 
situației grave din această țară și 
din întreaga regiune sudică a A- 
fricii și îi cere să reia neîntirziat 
examinarea problemei aparthei
dului, în vederea adoptării, in 
conformitate cu capitolul 7 al 
Cartei, a unor măsuri eficiente 
menite să asigure îndeplinirea ri
guroasă a sancțiunilor cu carac
ter obligatoriu impuse Africii de 
sud. Totodată, sînt condamnate 
acțiunile acelor state care prin 
colaborarea lor politică, economi
că și militară cu guvernul sud- 
african îl încurajează în conti
nuarea politicii sale rasiale.

Proiectul de rezoluție reafirmă 
caracterul legitim al luptei popu
lației din Africa de Sud pentru 
drepturile și libertățile sale fun
damentale și recomandă o serie 
de măsuri privind sprijinirea mo
rală, politică și materială a miș
cării de eliberare din 
tară.

Acest document a fost 
cu 95 de voturi pentru 
care și România), 1 împotrivă 
(Portugalia) și 15 abțineri (Aus
tralia, Canada, Japonia, Noua 
Zeelandă, S.U.A., etc). Delegația 
Republicii Sud-Africane a lipsit 
de la vot.

Ca urmare a tulburărilor 
studențești de sâptămina 
trecută, in citeva orașe din 
Liban, măsurile de restric
ție a circulației in princi
palul oraș din nordul țârii. 
Tripoli, se mențin in vi
goare. Ele vor fi ridicate 
— a anunțat ministrul de 
interne. Pierre Gemavel — 
cind situația se va norma
liza complet. Nici un inci
dent nu s-a mai produs de 
joia trecută, cind in timpul 
manifestațiilor studențești 
o persoană a fost ucisă, iar 
alte două grav rănite.

1 ■

această

adoptat
(printre

De la începutul anului 
universitar numărul mani
festațiilor de protest ale 
studenților americani îm
potriva politicii vietnameze 
a guvernului și a discrimi
nărilor rasiale a crescut 
considerabil. Influenta re
vistă săptăminală „U.S. 
News and World Report* 
menționează cu îngrijorare 
că „anul 1968 bate toate re
cordurile privind demons
trațiile antirăzboinice și 
antirasiale".

PAKISTAN. .Aspect din 
timpul unor recente inci
dente ce au avut loc la 

Rawalpindi

1
L’.R.SS. Imagine din Baku, 
cunoscut centra al indus

triei petroliere sovietice

Colaborarea
culturală

■ ■

FRAGA — 18 (Agerpres).
După cum anunță agenția 
C.T.K. a fost dat publicității 
comunicatul Plenarei C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia care s-a 
desfășurat la Praga intre 14 și 
17 noiembrie. în cadrul plena
rei a fost 
^Sarcinile 
perioada 
prezentat de 
cei, prim-secretar al C.C. 
P.C. din Cehoslovacia.

Comitetul Central a adoptat 
hotărârea cu privire la amîna- 
rea convocării celui de-al 
XIV-tea Congres extraordinar 
al P.C. din Cehoslovacia. Ple
nara consideră că este necesar 
să se facă o analiză mai apro- 
fundată a situației și să se pre
gătească o serie de documente 
astfel incit Congresul al XIV-lea 
să poată elabora programul 
activ.tății partidului pe o pe
rioadă mai îndelungată.

Plenara s-a declarat de acord 
ca. viitorul congres constitutiv 

P.C. din Cehia să aibă loc 
abia după Congresul al XIV-lea 
al Partidului, și a aprobat pro
iectul referitor la situația și 
roiul Biroului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia pentru conduce
rea muncii de partid în regiu- 
niie cehe, precum și hotărîrea 
de instituire a Biroului Comi- 
slei Centrale de control și re- 
VLne pentru munca de control 
5. revizie în regiunile cehe. Pre- 
•Hfime al Biroului C.C. al 
P.C.C. pentru regiunile cehe a 
fost desemna: L. Strougal. care 
a -<xz cooptat ca membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C.

dezbătut raportul 
partidului pentru 

imediat următoare", 
Alexander Dub

ai

Plenara C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia a confirmat alege
rea lui Gustav Husak în “ 
ția de prim-secretar al 
al P.C. din Slovacia și a 
făcut cererea lui Zdenek 
nar de a fi eliberat din 
title de conducere în C.C. 
P.C. din ~ ' 
a se putea consacra activități 
științifice în cadrul Academiei 
de Științe.

A fost, de asemenea, comple
tat Secretariatul C.C. al Parti
dului. In posturile de secretar 
și membri ai Secretariatului. 
C.C. al P.C.C. au fost aleși V. 
Bilak, J. Hetes, J. Kempy, F. 
Pene, L. Strougal.

Plenara a aprobat propune
rea Prezidiului C.C. al P.C.C. 
cu privire la constituirea Co
mitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, în următoarea componen
ță : A. Dubcek, 
Erban, " ”
J.
L. Strougal. Comitetul Executiv 
al Prezidiului C.C. va funcțio
na ca un organ temporar, avînd 
drept scop dezbaterea 
lectiv a problemelor 
imediate.

în încheiere, plenara 
cutat și adoptat proiectul de 
rezoluție cu privire la sarcinile 
partidului pentru perioada ime
diat următoare.

Cuvîntul de încheiere a ple
narei a fost rostit de Alexan
der Dubcek.

ftrnc- 
c.c. 

satis- 
Mly- 
func- 

al 
Cehoslovacia, pentru

O. Cernik, E.
i, G. Husak, E. Sadovsky, 

Smrkovsky, L. Svoboda,

în co
poi it ic e

a dis-

româno-bulgară
SOFIA 18. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite : 
La 18 noiembrie, la Sofia s-a sem
nat planul privind aplicarea acor
dului de colaborare culturală 
științifică între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria pe anii 1969—1970.

Planul prevede un schimb de 
vizite de oameni de cultură ji 
artă, de știință, cadre didactice, 
organizarea reciprocă dc expoziții 
și zile ale filmului, schimburi de 
formații artistice.

Planul a fost semnat din par
tea română de Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, iar din 
partea bulgară de Iosif Toskov, 
vicepreședinte al Comitetului 
de prietenie și relații culturale cu 
străinătatea.

In cursul aceleiași zile, delega
ția culturala romană a avut între
vederi cu A. Boskov, vicepreșe
dinte al Comitetului pentru artă pi 
cultură și I. Toskov, vicepreșe
dinte al Comitetului de prietenie 
și relații culturale cu străinătatea.

La 19 noiembrie va fi inau
gurat la Acapulco cel de-al 
11-lea festival internațional al 
filmului. Cu această ocazie 
sînt prezentate cele mai bune 
producții premiate la alte fes
tivaluri internaționale în ulti
mele 12 luni. Printre filmele 
ce vor fi proiectate pe marele 
ecran de la Acapulco se nu
mără coproducția franco-bri- 
tanică „Te iubesc, te iubesc* 
„Mayerîing" (Anglia), „Anna 
Karenina.1' (U.R.S.S.), „Vară 
capricioasă" (Cehoslovacia), 
„O cară la munte" (Ungaria) șt 
„Nevinovăția fără protecție" 
(Iugoslavia).

In timpul festivalului vor fi 
prezentate, de asemenea, prin
cipalele stele ale cinematogra
fiei mondiale, printre care 
Marie Jose Nat, Claudine Au
ger, Anny Duherey. Pierre 
Clementi, Raquel Welsh, Sha
ron Tate, Stephanie Powers, 
George Hamilton, Paul New
man, Tony Curtis, Gleen Ford, 
Sammy Davis jr., Samantha 
Eggar, Tatiana Samoilova și 
alte nume celebre. Țara gazdă, 
va fi reprezentată prin Dolo
res Del Rio, Maria Felix și 
Mario Moreno.

Lucrările Comisiei pregătitoare
a

a partidelor comuniste și muncitorești

Al:
c rrf /.

Congresul P.C. iliii Belgia 
și-a încheiat lucrările

BRUXELLES 18 (Agerpres). 
Duminică s-au încheiat lucrările 
celui de-al 19-lea Congres al 
Partidului Comunist din Belgia, 
care și-a desfășurat lucrările la 
Ostende. La discuțiile asupra ra
portului de activitate prezentat 
de Mark Drumaux, președintele 
partidului, au luat parte delegați 
ai celor 19 federații ale P. C. din 
Belgia. Congresul a adoptat textul 
tezelor propuse de Comitetul 
Central. A fost, totodată, ales

noul Comitet Central al Partidu
lui. In calitate de președinte al 
Partidului Comunist din Belgia a 
fost reales Mark Drumaux.

Tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv,- se
cretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările Congresu
lui, a înmînat prezidiului acestuia 
mesajul adresat de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român.

CRIZA MONETARĂ OCCIDENTALA

INTERVIUL PREMIERULUI FRANCEZ

Din nou Peron?
• O NEAȘTEPTATĂ ACHIZIȚIE • DOAR

O VACANȚĂ IN URUGUAY? • ZVONURI

LA BUENOS AIRES

Cel mal nou subiect de discuție în cercurile politice și în rîn- 
durile populației argentiniene, îl constituie știrile, potrivit că
rora, fostul președinte și dictator al Argentinei, Juan Peron, 
ar intenționa sâ revină în America Latina și sâ se stabilească 
în Uruguay.

La Buenos Aires, zvonurile cu 
privire la aceste intenții ale lui 
Peron se amplifica, fiind ali
mentate din belșug de știrile pu
blicate în primele pagini ale 
ziarelor locale. „Bomba" a ex
plodat cînd revista argentinia- 
nâ „Panorama" a relatat des
pre câldtoria făcută în Uruguay, 
peste Rio Plata, de doi dintre 
locotenenții fostului președinte, 
Jorge Antonio și Pedro Miche- 
lini, care ar fi cumpărat o în
treagă aripă într-o mare clădire 
situală în renumita stațiune bal
neară Punta del Este. Potrivii 
revistei, aici ar urma să se sta* 
bileascâ în scurt timp Peron, 
care se află în prezent în exil 
la Madrid.

O altă revistă, „Primera Pla
ta", a adus o serie de amănun
te suplimentare. Astfel, arată 
această revistă, Peron ar urma 
să vină în Uruguay, în timpul 
verii, care în emisfera sudică se 
înscrie între lunile decembrie— 
februarie, cumpărarea noii lo
cuințe avînd loc chiar „din or
dinul fostului președinte".

Așadar, după cîte se pare, 
s-ar putea să se asiste la o ree
ditare a încercărilor, soldate pî- 
nă acum cu eșecuri, ale celui ce 
a condus Argentina pînă în a- 
nul 1955, de a mai juca un rol 
în viata politică argentîniană. 
în acel an, Juan Peron a fost 
răsturnat de la putere în urma 
unei lovituri de stat a forțelor 
armate și se refugiase la am
basada uruguayană din Buenoș 
Aires. Îmbarcat pe'bordul unei 
nave de război paraguayene 
el a întreprins atunci prima e- 
tapă a îndelungei sale odiseî 
în calitate de exilat politic. Pe
ron și-a stabilit, pe rînd reșe
dința în Paraguay, Venezuela, 
Panama și Republica Dominica
nă, pentru ca în anul 1960 să 
ajungă în Spania.

Prima tentativă a sa de a se 
înapoia în țară, a avut loc în 
1964. A fost o călătorie plină 
de peripeții în cursul căreia el 
a dispărut mai întîi de la vila 
sa din Spania și a fost reținut 
de autoritățile braziliene pe ae
roportul Galeao, de lîngă Rio 
de Janeiro, fiind obligat sâ se

înapoieze la Madrid. Dar Peron 
nu a abandonat planurile sale. 
El a apelat de data aceasta la 
serviciile soției sale, Isabel, tri
misă în Argentina în 1965, cu 
misiunea de a căuta să regru
peze mișcarea peronistă, scin
dată în mai multe fracțiuni și 
să pregătească terenul pentru 
înapoierea sa în țară. S-a înre
gistrat, însă, un nou eșec, sol
dat cu revenirea Isabelei Peron 
în Spania, în 1966.

Și iată că acum se asistă poa
te la o a treia tentativă din 
partea fostului președinte care, 
după cum se vede, nu intențio
nează să se recunoască învins. 
Ce urmărește el de data acea
sta ? După părerea revistei 
„Primera Plata", Peron dorește 
să fie mai aproape de țara pe 
care a condus-o pînă în urmă 
cu 13 ani pentru a putea e- 
xercita presiuni, prin simpla sa 
prezență fizică, asupra guver
nului argentinian". Un alt mo
tiv menționat pare să fie con
tinuarea procesului de eroziune 
din cadrul mișcării perffhiste, 
divizată în prezent în două 
fracțiuni rivale. Prima dintre ele, 
reprezentată de peroniștii „duri* 
se împotrivește oricărei colabo
rări cu actualul guvern argen
tinian, condus de președintele 
Juan Carlos Ongania, în timp 
ce a doua „liberalii", este în 
favoarea unei asemenea cola
borări, în anumite condiții. Tn 
ce-l privește pe Peron, după pă
rerea cercurilor politice din 
Buenos Aires, al ar „naviga" 
între cele două fracțiuni.

Va avea aceasta tentativă un 
succes mai mare decît cele pre
cedente ? Observatorii politici 
manifestă serioase îndoieli, sub
liniind că în decursul anilor, fi
gura lui Juan Peron și-a pierdut 
mult din atracția inițială în rîn- 
durile maselor iar liderii pero- 
niști rămași în Argentina nu ar 
fi nici ei prea îneîntați de re
venirea în țară a fostului lor 
conducător politic, deoarece a- 
ceasta i-ar obliga să cedeze o 
parte din pozițiile cîștigate în 
timpul absenței sale. x

P. NICOARĂ

W ȘI-A ÎNDEPLINIT
CU SUCCES MISIUNEA

BUDAPESTA 18 (Agerpre- 
Dumiaică, a sosi: la Bud. 
pesta, tovarășul 
secretar al C.C. al P.C.R- ca:
participă la lucrările Comis: 
pregătitoare a Consfăîtr 
ternaționale a partidelo 
muniste și muncitorești.

Pe aeroportul Feriheg 
Budapesta au fos: prezer 
Paliai Arpad, secretar a! C. 
al P.M.S.U., și alte persoa: 
oficiale. Au fost prezer.p. i 
asemenea. Dumitru Turci 
ambasadorul României

crerite
1:
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PARIS 18 (Agerpres). — Pri
mai ministru al Franței. Couve 
de Murville. a declarat 
seara intr-un interviu radio
televizat eă reprezentanții băn
cilor centrale occidentale, reu
niți recent la Basel, au făcut 
cunoscut că vor acorda fără 
nici • rezervă ajutor Franței, 
dacă aceasta va avea nevoie 
in viitor pentru susținerea 
francului. Premierul francez a 
subliniat că ..actuala criză mo
netară nu este propriu-zis o 
criză franceză, ci una interna
ționala'*. El a criticat „specu-

luni

lațiile privind o reevaluare a 
monetei vest-germane".

Primul ministru francez a su
bliniat dorința guvernului de 
a nu modifica actuala politică 
economică a Franței, care, a 
spus el. „este o politică de ex
pansiune". ,.Cu mult timp în 
urmă, a spus premierul, Fran
ța a fost aceea care a afirmat 
că actualul sistem monetar in- 
teroccidental e bolnav, și ca 
atare trebuie remediată această 
maladie printr-un acord între 
toate părțile interesate".

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
La 17 noiembrie, a anuțat agen
ția TASS, stația automată sovie
tică „Sonda-6“ a aterizat în ur
ma comenzii dată de la sol, în
tr-o zonă dinainte stabilită din 
U.R.S.S., după ce a zburat timp 
de aproape 7 zile pe un itinerar 
cosmic Pămînt-Lună-Pămînt.

în cadrul acestei experiențe, 
s-a verificat pentru prima dată 
o altă metodă, mai complexă și 
de perspectivă a înapoierii apa
ratelor cosmice de pe traiectoriile 
interplanetare — metoda ateriză
rii dirijate, folosindu-se forța as
censională aerodinamică a apa
ratului care coboară. în acest 
caz, traiectoria mișcării aparatu
lui cosmic are la frînare o for
mă substanțial diferită de traiec
toria coborîrii balistice, ceea ce 
permite realizarea aterizării la 
punctul stabilit de pe suprafața 
Pămîntului, cu suprasarcini mai 
mici și cu o precizie mai mare.

Frînarea în atmosfera terestră 
a aparatului care coboară s-a e-

fectuat pe o traiectorie cu două 
pătrunderi în atmosferă. La pri
ma pătrundere cea de-a doua vi
teză cosmică (peste 11 kilometri 
pe secundă) a fost redusă cu a- 
jutorul frînării aerodinamice.

In timpul zborului stației au
tomate „Sonda-6“ s-a efectuat:

înconjurul Lunii la distanța 
stabilită (2 420 kilometri) ;

perfecționarea și verificarea în 
condițiile reale ale zborului cos
mic, a sistemelor, agregatelor și 
aparaturii stației cosmice ;

perfecționarea sistemului cobo
rîrii dirijate la întoarcerea pe 
Pămînt cu a doua viteză cos
mică, folosindu-se forța ascen
sională aerodinamică a aparatu
lui care coboară.

Programul trasat de experi
mentare și perfecționare a siste
melor de bord, a agregatelor, 
subansamblelor și aparaturii, pre
cum și cercetările științifice în 
spațiul cosmic au fost îndepli
nite de stația „Sonda-6".
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Amatorii de călă

torii în Marte au 
motive de satisfacție. 
Aflăm că în Statele 
Unite funcționează 
începînd de la 1 no
iembrie o societate 
de turism specializa
tă în călătorii pe în
depărtata și foarte 
misterioasa planetă. 
Societatea are un nu
me extrem de atrac- 
țios „Interplanetary 
Corporation* (Cor
porația interplaneta
ră) și și-a stabilit se
diul central pe Bla
ck Street la Los An
geles. Excursioniștii 
pasionați, dornici de 
călătorii cosmice sînt 
avizați că „Interpla
netary Corporation" 
planifică de pe acum 
călătorii dus-întors 
pe Marte, la bordul 
astronavei „X—B—26 
M“ a cărei machetă 
se află deja expusă 
în holul uriaș de Ia 
parterul imobilului 
unde funcționează bi
rourile originalei so
cietăți turistice. Data

primei călătorii a 
fost fixată cu destul 
de mare aproxima
ție : cel mai devreme 
în 1980, cel mai tir- 
ziu în 1995. In pofida 
faptului că pînă Ia 
cea mai apropiată 
dată a călătoriei

pe Marte. De fapt, 
acest asalt ar putea 
avea o explicație. 
Firma întreprinzătoa
re oferă excelente 
condiții de călătorie 
contra unor pretenții 
foarte modeste. La 
..prețul informativ".

Excursie in... 
Marte

propriu-zise este mai 
bine de un deceniu și 
în ciuda anunțului 
că „nu s-au întocmit 
pînă acum nici un 
fel de proiecte pre
cise pentru construi
rea astronavei", au 
fost vindute în nu
mai cinci zile peste 
200 de locuri pentru 
călătoria tur-retur

de 12 dolari se asi
gură o ședere de cel 
puțin o săptămînă pe 
Marte, un „conforta
bil și perfect" cos
tum de cosmonaut, o 
alimentație „adecva
tă, gustoasă și abun
dentă** și gratuita
tea transportării „o- 
ricărul obiect în gre
utate de maximum 25

kg de pe Marte". Sin
cer vorbind, nn-i de
loc rău pentru nu
mai 12 dolari !

Feri cilii turiști care 
au apucat bilete in 
primul lot pe astro
nava -X—B—» M- 
sint. probabil. incâ 
in euforia zborului 
spre Marte, adineiți 
la fantasmele vii to
rului- Dacă var avea 
o clipă de răgaz să 
privească și spre tre
cut vor suferi, a- 
proape cert, un șoc 
neplăcut. Exact in 
urmă cu rece ani 
două „firme tu riș
ti ce” neu-yorkeze se 
concurau in organi
zarea de excursii pe 
Lună ..înainte de 
19M~. A mind ouă au 
dispărut.. amerieă- 
nește. bineînțeles eu 
dolarii eelor peste 
30 OM de creduli care 
au cumpărat „bilete 
ieftine dus-intors“ 
spre astrul clntat de 
poeți.

R. R.

pe slclulrlt revărsat producînd inundații. 
Circulația pe drumul Zenița— 
Saraievo a fost paralizată, deoa
rece podurile au fost avariate. 
La Zenița sînt amenințate vechi
le cartiere ale orașului. Aici, ni

velul apelor rîulul Bosna a fost 
cu 80 cm. peste nivelul normal. 
Autoritățile au luat măsurbpen- 
tru înlăturarea consecințelor 
inundațiilor.

La 17 noiembrie ambasadorul 
Repubbeii Socialiste România 
in regatul H&șemit al Iorda
niei. laeob Ionascu. a prezen
tat scrisorile de acreditare Ma
iestății Sale Regele, Hussein 
Ibn Talul.

La ceremonie au fost pre- 
zenți : șeical Hussein Ben 
Nasser, șef al cabinetului regal 
și Abdul Moneim Bifai, minis
trul afacerilor externe.

GHEORGHE Ionescu. secretar 
al ambasadei române la Berna, 
a ținut in fața studenților din 
Neuchatel o conferință despre 
organizarea administrativă și 
dezvoltarea economico-culturală 
a României.

• ZIARUL „New York Times" 
anunță eă ambasadorul S.U.A. la 
Saigon. Ellsworth Bunker, dis
cută in prezent cu președintele 
Nguyen Van Thieu termenii unul 
acord în baza căruia administra
ția de la Saigon ar urma să-ș! 
trimită reprezentanții la convor

birile de la Paris. Administrația 
saigonexă a refuzat, după eam 
se știe, sâ participe la aceste 
convorbiri.

• PREMIUL „Goncourt* pe a- 
nul 1968 a fost decernat luni 
scriitorului Bernard Clavel pen- 
tra romanul său „Fructele ier
nii- (..Les Fruits de FHiver*). 
Clavel s-a născut la 29 mai 1923 
in Jura. Demobilizat in 1945, 
practică o perioadă de timp zia
ristica. Din 1956, cind publică 
primul său roman, Clavel se 
consacră literaturii, stabilindu-se 
după cițiva ani la Paris. Ber
nard Clavel a mai fost distins 
și cu alte premii, între care, 
marele premiu literar al orașu
lui Paris.

Premiul „Theophrase Renau- 
dot“ a fost atribuit scriitorului 
Yambo Ouologuem pentru pri
mul său roman „Datoria vio
lenței" („Le Devoir de vio
lence-). Ouologuem 6-a născut în 
Mali !n anul 1940. El șl-a făcut 
studiile medii și superioare la 
Paris.

• LA Atena s-a anunțat că la 
2 decembrie va începe în fața 
Tribunalului militar un proces 
intentat unui grup de 9 persoa
ne acuzate de a fi membre ale 
organizației „Frontul patriei".

TN localitatea Epinay, de 
lingă Paris, an început manifes
tările din cadrul „săptăminii ro
mânești". în cursul acestei săp- 
tâmini este prezentată o expo
ziție de artă populară româ
nească. sînt proiectate filme do
cumentare, au loc spectacole de 
teatru și conferințe.

Cu ocazia deschiderii expozi
ției de artă populară, in saloa
nele primăriei din Epinay, a- 
tașatul cultural al ambasadei 
române din Paris a ținut o con
ferință despre aniversarea se
micentenarului unirii Transil
vaniei eu România.

• AGENȚIA Taniug anunța că 
în urma ploilor abundente care 
au căzut neîntrerupt timp de 24 
de ore, în unele localități din 
Bosnia șl Herțegovina apele «-au

La Londra a avut loc o licita ție în cursul căreia o vioară 
Stradivarius, a fost vîndută cu 264 000 de franci.
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