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ÎNFIINȚAREA 
GRUPEI IAȘI 

A CENTRULUI

TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU

LA ÎNSĂMIWEA
Semănatul griului este lucrarea căreia, în aceste zile, 

trebuie să i se acorde cea mai mare atenție. Potrivit datelor 
centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii, semănatul 
griului s-a efectuat pe 91 Ia sută din suprafața planificată 
a cooperativelor agricole. Această importantă lucrare a fost 
încheiată în mai multe județe. Cele 9 procente rămase de 
realizat pentru primele zile ale acestei săptămini se locali
zează, îndeosebi, în zonele unde epoca optimă a fost deja 
depășită. Este cazul cooperativelor agricole din județele 
Cluj, Mehedinți, Vîlcea, Sălaj, Covasna, Maramureș, Bihor, 
Timiș. In cea mai mare parte a lor, cauzele acestor întârzieri 
țin de folosirea insuficientă a mijloacelor mecanice, de orga
nizarea slabă a muncii. Acest lucru rezultă convingător și 
din raidul anchetă întreprins de redacție în unitățile coope
ratiste din județele Mehedinți șl Cluj.

A.
DE CERCETĂRI 

PENTRU

Jn raid efectuat zilele aces- 
în cooperativele agricole 

i jtKiețul Cluj dezvăluie con- 
ste dintre cele mai neaș- 
itate. Dacă Ia Mănăstireni, 
:u, Viștea, Rediu, Micești, 
leni, însămînțările au fost 
heiate, în alte cooperative 
■icole nici însămînțările și 
i alte lucrări nu se află 
r-un stadiu corespunzător 
;ei calendaristice și posibi
lilor existente. La între- 
nderea de mecanizare a a- 
culturii Mihai Viteazul sîn- 
fi informați că ritmul însă- 
nțărilor în ultimele 10 zile 
fost intensificat. Din 7179 
:tare planificate, zilele tre- 
;e se însămînțaseră 4 200 
2tare. La Plăiești, Moldove
ni, Săvădisla în schimb, a- 
;așl lucrare nu era execu- 
ă decît în proporție de 40— 
la sută. Rămîneriie în urmă 
sînt de neexplicat. însem-

nate suprafețe nu sînt încă 
eliberate. Cantități apreciabi
le de sfeclă sînt scoase și 
așezate asemenea baricadelor 
în calea tractoarelor. Dorind 
în cel mai rău caz să pară 
preocupați de treburi curente,

la Moldovenești toți dau or
dine, dispoziții; ce se hotărăște 
seara, în ședințele operative, 
se revocă dimineața. Cu alte 
cuvinte, nu știe dreptul ce 
face stîngul. Ca să fie mai 
operativ, președintele coope
rativei agricole a plecat acum 
cîteva zile cu unele situații 
„urgente" la Uniunea jude
țeană a cooperativelor agrico
le. A plecat cu camionul C.A.P. 
Ce conta că mașina era atît 
de necesară campaniei ? în 
cîmp așteptau cantități mari 
de sfeclă ce trebuiau trans
portate pentru a se face drum 
tractoarelor. După cum indică 
procentele de recoltare pe cui-

ION MARCOVICI 
IOAN RUS

(Continuare în pag. a Il-a)

Ziarele de ieri au publicat 
IOTARTRILE CONSILIULUI 
>E MINIȘTRI,
RIVIN J GENERALIZAREA 
xperimEntării noului 
ISTEM DE SALARIZARE Șl 
MAJORAREA SALARIILOR 
M RAMURA ENERGIEI E- 
ECTRICE Șl TERMICE SI ÎN 
ECTORUL POȘTA Șl TELE
COMUNICAȚII.

Sentimentvl tonic al 
împlinirii In profe
sie nu-i poate oferi 
cadrului didactic de
cît acest dialog zil
nic cu elevii. Intre 
aceștia șl el se 
creează cu timpul o 
legătură spirituală 
din care izvorăsc 
stima si dragostea 
pentru dascăl, legă
tură pe care trans
ferurile neîntrerupte 
nu pot decît s-o 
destrame cu aceeași 
perseverență cu care 
cel în catză întoc
mesc cereri peste 
cereri adresate in

spectoratelor.
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de FLORIN MUGUR
Cu adincă durere, simțind 

ă încă o dată sinceritatea 
'a îndepărta de mine o mul- 
ime de posibili prieteni, uite, 
nărturisesc cu mina pe ini- 
nă că nu sînt decît un biet 
portiv de tribună. Dacă pu- 
îți să mă iertați, iertați-mă, 
ar — dacă e să spun ade- 
ărul întreg — nîci măcar 
n adevărat sportiv de tri- 
ună nu mai sint, de cînd a 
ogorît în casele noastre, cu 
ița sa patrulateră, sfîntul 
îlevizor. Și mergînd cu sin- 
eritate pînă la capăt, să fac 
: mărturisirea deznădăjdui- 
» că nici măcar nu-mi pare 
ău.

Nu-mi pare rău, pentru că 
îlevizorul este totuși una 
intre iscodirile sau dintre 
icusirile — cum ar spune 
iîozoful Constantin Noica — 
na dintre scornelile ;ceîe 
lai năzdrăvane ale minții 
menești. Pentru că televizo- 
ul obține un efect pe care 
raniaturgul Bertholt Brecht 

■ar fi numit de „distanțare", 
dică — lămurit spus — te 
isă să gîndcști. Omul chib- 
uiește cel mai bine la el 
ca"4’, printre cărțile lui, 
tîm. pe scaunul Iui, ne- 
npiedicat nici de fastul să- 
lor de spectacol, nici de o- 
ligația de a se supune din 
onveniență regulilor care îți 
er să-l aplauzi pe cutare 
au să rizi la scena a treia 

i comediei, „pentru că e de 
îs și rîde toată lumea". Pe 
>mul care-ți apare în față 
icolo, în camera ta, îl pri- 
rești în ochi si vezi ce-i poa- 
e pielea — fără să te sîcîie 
limeni cu moralizări și po- 
■cțe. Bineînțeles, dacă vrei... 
îineînțeles. dacă nu te su- 
>ui (cu docilitate de copil, 
lus de tata la bilei), tuturor 
urprizelor și tentațiilor. în 
ața televizorului poți ..mai 
>ine decît oriunde să fii tu 
nsuți, iar dacă ești „cineva", 
itunci sa fii „cineva". Nu 
icntru a-ți epata prietenii., 
:i pentru desfătarea de a-ți

Continuare în pag. a Ill-a

n învățămînt lucrează, 
pe lîngă cadrele titulare 
de catedră, și profesori 

suplinitori. In această categorie 
intră cadrele în curs de caii' 
ficare, necalificați și o sumă 
de ‘ profesori care renunță, 
prin 'transfer sau întrerupere 
de activitate, la titulariza
re. In fiecare an, cate- 
tedrele ocupate de suplinitori 
se publică în buletinul cu pos
turi vacante al Ministerului 
Invățămintului si începînd cu 
anul școlar 1969—1970, unele 
din ele sînt scoase la concurs. 
Deci, stabilitatea pe post a 
profesorului suplinitor este în
doielnică. De ce convine u- 
nor oameni calificați o aseme- 

. nea situație și cum de acceptă 
forurile coordonatoare ale tn- 
vățămîntului existența unei 
atît de mari categorii de pă
sări zburătoare din rîndul 
profesorilor cînd ele, în esență 
nu fac altceva decît să afec-

teze continuitatea procesului 
instructiv-educativ ?

PROBLEMELE 
TINERETULUI

Vineri a fost înființat un 
grup de cercetări cuprinztnd 
județele lași, Vaslui șl Neamț. 
Din consiliul de conducere fac 
parte 3S de specialiști cu pro
file deosebit de variate : filo
zofi, pedagogi, psihologi, me
dici, economiști, sociologi, re
prezentanți ai unor Instituții 
ce vin în contact în diverse 
situații cu problemele tinere
tului. Președinte a fost ales 
conf. dr. I. Grlgoraș, vicepre
ședinte : coni’, dr. A. Cosmo- 
vicl Iar secretar științific : 
asist. Radu Negru. întregul 
activ al acestui grup de cerce
tători îșl desfășoară activita
tea pe bază de colaborare be
nevolă Prima ședință de lucru 
a biroului va avea loc 
miercuri 23 octombrie, etnd se 
va stabili și planul de cerce
tări. Pînă cind activitatea sa se 
va desfășura într-un sediu pro
priu, toți cei doritori să parti
cipe la ea se pot adresa Co
mitetului județean U.T.C. Iași.

Duminică seara s-a înapoiat în 
Capitală președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușescu, 
și președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu soția, Elena Maurer, 
care, la invitația președintelui 
Republicii India, Varahagiri Ven
kata Giri, și a primului ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, au făcut 
o vizită oficială în India.

Președintele Consiliului de Stat 
și președintele Consiliului de Mi
niștri au fost însoțiți de Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Comei Burtică, ministrul 
comerțului exterior, Ion Morega, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini și Gheor
ghe Dobra, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale pentru coo
perare economică și tehnică.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Uie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, membri ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, generali, 
ziariști.

Erau de față B. D. Goswami, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Indiei în Republica Socialistă 
România, și membri ai ambasadei 
Indiei, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București.

Pe aeroportul Băneasa erau ar
borate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și președintele Consiliului de Mi
niștri au fost salutați cu deosebită 
căldură la aeroport de un mare 
număr de bucureșteni.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-INDIAN

Răspunzînd invitației preșe
dintelui Republicii India, Vara
hagiri Venkata Giri, și a primu
lui ministru, Indira Gandhi, pre
ședintele Consiliului de Stat^ al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Elena Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
Elena Maurer, au efectuat o. vi
zită oficială în India în perioa
da 13—18 octombrie 1969.

In timpul vizitei lor în India,

înaltele personalități române au 
fost oaspeții orașului New Delhi 
și au vizitat obiective econo
mice, așezăminte social-culturale 
și monumente istorice din ora
șele Agra, Bangalore, Mysore, și 
Bombay, bucurîndu-se pretutin
deni de o primire călduroasă și 
ospitalieră, în spiritul sentimen
telor de prietenie și stimă reci
procă care animă popoarele ro
mân și indian.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pre-

ședințele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, au ex
primat aprecierea pentru pro
gresele însemnate dobîndite de 
poporul indian in domeniile 
nomic, social și cultural.

Președintele Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și
ședințele Indiei, Varahagiri Ven
kata Giri, au avut un schimb de 
vederi, care s-a desfășurat în-

eco-

de 
pre-

(Continuare în pag. a TV-a)

•I

$

i 4 MUNCĂ, ORDINE, DISCIPLINĂ, RĂSPUNDERE I |
REALIZAREA PLANULUI DE INVES

TIȚII NU ADMITE AMINĂRI

Cîteva date ! în anul școlar
1968— 69, în județul Ilfov au 
funcționat pe posturi didacti
ce 1.102 suplinitori, profesori 
calificați, iar în anul școlar
1969— 70 funcționează 1 016 
suplinitori califieați; la dosar 
se. mai află depuse un număr 
de încă 107 cereri de renun
țare la calitatea de profesor 
titular de catedră.

Cîteva cazuri individuale. 
Dosarul profesorului suplinitor 
Dumitrescu Dumitru, absol
vent al Institutului pedago
gic din Iași — secția istorie 
geografie — atestă 10 ani ve
chime în învățămînt și 10 
locuri de muncă. La început 
învățător, Dumitrescu Dumi-

VERONICA BÎKLADEANU

(Continuare în pag. a 11-a)

în trimestrul IV al anului în 
curs este planificat să prindă con
tur o invenție românească, prin 
intrarea în funcțiune a secției de 
pigmenți din cadrul Uzinei chi
mice „Sinteza" — Oradea. Colo- 
ranții obținuți prin noul procedeu 
vor fi cu aproape 30 la sută mai 
ieftini decît omologii lor produși 
în țară prin alte metode, ceea ce 
justifică interesul cu care este 
privită evoluția spre cota finală 
a investiției orădene, cea mai im
portantă din județul Bihor, pro
gramată să intre în funcțiune în 
acest trimestru.

Va fi respectat cu strictețe ter
menul existent în fila calendaru
lui ?

întrebarea pusă de noi mai 
multor factori de răspundere, ca
pătă, surprinzător, răspunsuri di
ferite. Prin ce se explică această 
diversitate de opinii privind ter
menul — ferm — de intrare în 
funcțiune ? Iată ce constatăm la 
fața locului. Construcțiile sînt în- 
tîrziate cu două luni. Lucrări de 
primă importanță pentru punerea 
în funcțiune, care trebuiau să fie 
deja terminate, sînt abia la în
ceput. Așa se prezintă, de pildă, 
stația de epurare a apei rezidua
le, bazinul de acumulare a apei 
acide și stația de pompare — ne
glijate multă vreme. Justificarea 
cea mai la îndemînă a întîrzieri- 
lor ? Deficitul de forță de mun
că necalificată, ni se răspunde. 
Ce prognoză se face privind pers
pectiva lucrărilor ?

Constructorul (I.C.M. Cluj), 
prin tovarășul ing. Gheorghe Gli- 
gor, șeful șantierului, ne asigură 
că toate rămîneriie în urmă vor 
fi recuperate pînă la 5 noiembrie 
a.c. Lucru necesar, dar după cum 
vom vedea, insuficient. De ce ? 
Montajul, paradoxal, are fixat ace
lași termen de încheiere a lucră
rilor pentru instalațiile amintite 
mai susl „Lucru imposibil de rea
lizat" precizează tovarășul ing. Ni- 
colae Țigănuș, șeful părții de

montaj. Intre construcții și mon- iluminat de la. noua fabrică și în- 
taj este necesar un decalaj de cel' tîrzierile de utilaje, începem să 

înțelegem tinde își are originea 
situația de fapt constatată în te
ren. Chiar dacă întîrzierile sem
nalate mai sus ar putea fi recu
perate,- există o buturugă mică în 
stare să răstoarne totul pe dos. 
Este vorba de cele două pompe

taj este necesar un decalaj de cel' 
puțin o decadă. Pînă la urmă 
va apare desigur și acest decalaj 
de vreme ce termenele, așa cum 
sînt stabilite, nu se pot respecta 
decît parțial. Adăugind la cele 
spuse proiectele incomplete fur
nizate de proiectant (I.P.R.A.N. 
București), care nici pînă în pre-; 
zent nu a pus la dispoziția con
structorilor documentațiile nece
sare pentru instalațiile de forță și

I. MORARU

(Continuare în pag. a 11-a)
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Cu GHEORGHE PAIZI,

director general 
în Ministerul învățămintului.

despre

A CORD AREA
BURSELOR

STUDENȚEȘTI

I 
!■

ROCADA
De fapt a fost o zi a... der- 

by-urilor. Rapid—Steaua, bu
năoară, de cind lumea, indi
ferent de poziția lor în cla
sament, oferă, în întîlnirea 
directă, detby-ul etapei. De 
altfel, meciul desfășurat în 
Dealul Spirii a fost frumos,

CLASAMENT
1. Dlnamo Buc.
2. F. C. Argeș
3. Univ. Craiova
4. U.T.A.
5. Jiul
6. Rapid
7. Farul
8. Dlnamo Bacău
9. Unlv. Cluj

10. Steagul Roșu 
îl. steaua
12. Petrolul
13. C.F.R. Cluj
14. Crișul

7 3 3 1 11— 6
8 4 13 10—14
8 3 2 3 13— 8
8 2 4 2 9—9
8 4 0 4 10—14
7 3 1 3 22—14 
«222
8 2 2 4
8 2 15

15. Politehnica Iași 8 12 5
16. A.S.A. Tg. M. 8 11616. A.S.A. Tg. M.

6— 6
6—11
9—18
5— 9
5—20

ETAPA VIITOARE
întrunind, ca spectacol, ca 
avalanșă de goluri, atributele 
supreme ale unui derby. Un 
derby... local, a fost și la 
Cluj : studenții au făcut 
„pace" cu colegii lor fero
viari. Așa, ca să fie toată 
lumea mulțumită.

v. cAbulea
(Continuare în pag. a III-a)

DUMINICA 26 OCTOMBRIE

F. C. Argeș — C.F.R. Cluj ; 
Steagul roșu — Steaua ; Dina
mo Bacău — A.S.A. Tg. Mureș; 
Farul — Dlnamo București ; 
Petrolul — Politehnica Iași > 
„U“ Cluj — Crișul ; Rapid — 
Jiul ; Universitatea Craiova — 

U.T.A.

Au fost aprobate recent noi 
instrucțiuni ale Ministerului în
vățământului și ale Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România privind acordarea 
burselor și altor forme de spri
jin material. O discuție pe a- 
ceastă temă cu tovarășul Gh. 
Paizi, director general in Mi
nisterul Invățămintului, ne-a o- 
ferit date pe care le punem la 
indemina cititorului student:

Gh. P. : Peste 60 Ia sută dintre 
cei 107 000 studenți de la cursu
rile de zi, obținînd rezultate 
bune și foarte bune la învăță
tură, avînd o frecventă regu
lată la cursuri și lucrări nrac- 
tice, respectând disciplina de în
vățămînt, avînd o comportare 
demnă și civilizată în institu
țiile de învățămînt superior și 
în societate vor beneficia — dacă 
părinții (susținătorii legali) au 
venituri care se încadrează în 
plafoanele stabilite — de ur
mătoarele categorii de burse și 
alte forme de sprijin material : 
burse integrale, constînd in alo
cația de hrană de 12.50 lei pe 
zi (respectiv 14,50 lei pe zi pen
tru studenții Institutului de edu
cație fizică și sport și ai facul
tăților de educație fizică din 
cadrul institutelor pedagogice) 
corespunzătoare numărului de 
zile calendaristice din luna res
pectivă și 30 lei lunar pentru 
cheltuieli personale; burse par
țiale, în cuantum de 80 la sută 
din alocația de hrană stabilită 
pentru bursa integrală; burse 
speciale, în cuantum de 500 
sau 400 lei lunar; scutire 
plata cheltuielilor de regie 
cămine și cantine, precum
transportul gratuit în vacanțe, 
pentru studenții bursieri; in-

acordă în ordinea descresclndă 
a mediilor : studenților din anul 
I care au realizat cel puțin me
dia 6,50 la concursul de admi-

(Continuare in pag. a 11-a)

Studenți ai Institutului Politehnic 
Galați.

SEMICENTENARUL
LICEULUI NR. 1

lei 
de 
la 
Și

demnizații anuale pentru procu
rarea de manuale și rechizite 
școlare studenților orfani sau 
celor aflați în evidența caselor 
de copii.

R : In ce mod situația școlară 
a tinărului condiționează primi
rea bursei 7

Gh. P. : Bursele, în limita 
fondului repartizat de Minis
terul Invățămintului pe institu
ții de învățămînt superior, se

Cu 50 de ani în urmă, tobe 
și tulnice anunțau satele de pe 
Crișuri deschiderea porților Li
ceului „Emanuil Gojdu" — nu- 
me pe care, cu ocazia semicen- 
tenarului, liceul orădean l-a 
repus pe frontispiciul clădirii 
sale. De atunci, de cînd pe poar
ta școlii au venit primii elevi, 
îmbrăcați în ițari și opinci, cu 
merindele subțioară, acest lă
caș de învățătură a dat zeci da 
promoții, oameni care au astăzi 
cele mai diverse profesii; pe 
mai mulți dintre ei îi găsim și 
astăzi integrați activ în viața 
constructivă de pe meleagurile 
bihorene, în viața1 țării.

Probabil, cel dintîi elevi — 
unii prezenți Ia sărbătorirea

L. V.

(Continuare în pag. a Ii-a)
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j CRONICA :
) PLASTICĂ

GALERIILE
DE ARTĂ „APOLLO"

La Galeriile de artă „A.- 
polio8 înregistrăm o ex
poziție de țintită, reunind 
structuri artistice foarte 
diverse, expoziție care, 
bineînțeles, nu poate com
pensa o ambianță săracă, 
infinita oboseală sub sem
nul căreia evoluează pei
sajul plastic autumnal. A- 
lături de lucrările lui Gri- 
gore Vasile, situate constant 
pe aceiași linie valori
că, în aceleași coordonate 
lirice, cu aceeași propen
siune pentru acordurile 
„clasice", pentru culoarea 
seductivă, „frumoasă" („Na
tură moartă", „Flori pe 
scaun", „Nud", „Statuie în 
parc"), remarcăm mutații 
vizibile din noile lucrări ale 
lui Ion Gheorghiu și Vin- 
cențiu Grigorescu, ori lucră
rile lui Mircea Ionescu, Ti- 
beriu Nicorescu și Anton E- 
berwein relevante pentru 
posibilitățile acestor artiști, 
asupra creației cărora criti
ca s-a oprit mai puțin și 
pasager, și asupra cărora 
oricum se impune revenit 
dincolo de obligațiile coti
diene a consemnării pre
zenței lor în expoziții.

Ion Gheorghiu se află evi
dent în fața unei noi etape, 
pe care este poate prema
tur s-o definim, etapă re
prezentată de lucrări ca 
„Vegetație", „Stîncă roșie", 
„Rîu galben", „Izvor", din 
care desprindem tendința de 
a sustrage forma contururi
lor intransigente, de a o 
diviza, de a o face mai in

CRONICA7] CREAȚIE Șl AUTEN
TICITATE ARTISTICĂ

r*"
MUZICALĂ

......... ... — ■'

După o palidă și nesemni
ficativă tălmăcire intr-unui 
din mai vechile concerte ale 
Filarmonicii prima dintre ma
nifestările săptămînii muzica
le ne-a dat posibilitatea reas- 
cultării uneia dintre cele mai 
promifătoare lucrări româ
nești elaborate in ultimii ani 
— „Eteromorfie" de Ștefan 
Niculescu.

Continuînd suita manifestă
rilor in care-și propune să o- 
fere în această stagiune mo
mente dintre cele mai repre
zentative ale noii creații mu
zicale românești, Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii 
ne-a prilejuit joi seara, după 
concertul inaugural în care am 
ascultat „Miorița" lui Sigis
mund Toduță, o reaudiere a 
„Eteromorfiei" o lucrare si
tuată într-o zonă stilistică 
deosebită, piesă capabilă să ne 
ofere posibilitatea de a înțele
ge autenticitatea unora dintre 
cele mai noi căutări creatoare 
ale compozitorilor noștri.

Piesa „Eteromorfie" a fost 
scrisă în 1967 ți reprezintă în 
evoluția căutărilor lui Ștefan 
Niculescu un moment hotărâ
tor : cristalizarea unei forme 
adecvate eterofoniei, proble
matică ce-l preocupă pe com

EXCEPȚIILE
(Urmare din pag. I)

tru funcționează în raionul 
Vedea, apoi la școlile din Bu- 
ruienești, Copalău, Dacșini, 
Lunca, Decindeni, urmează a*- 
poi trei ani cursurile institutu
lui și te-ai aștepta, firesc, la o 
stabilizare pe postul ce i se 
cuvine prin calificare. Dar 
ștatul lui de serviciu înscrie, 
conștiincios, numele școlilor 
din Cornești, Răcăciuni, Hu- 
lubești ; apoi profesorul de 
istorie-geografie solicită o ca
tedră formată din ore de edu
cație fizică și muzică în satul 
Uzunu, comuna Călugăreni, o 
și obține, dar nu stă mult, căci 
prin venirea titularului este 
nevoit să renunțe la noua sa 
pasiune sportivo-muzicală și 
să aterizeze la școala din Stoe- 
nești. Profesorul voiajor este 
urmat In peregrinările sale 
de soția sa, cadru didactic cu 
10 ani vechime în învățămînt, 
cu tot atîția ani vechime pe 
post de suplinitor. Andrei Cor
nelia, absolventă a Institutului 
pedagogic de trei ani, specia
litatea matematică, actualmen
te încadrată la școala din 
Belciugatele înscrie și ea pe 
ștatul de activitate un stagiu 
de 10 ani în calitate de profe
sor suplinitor. Cît de justifi
cate sînt speranțele de titula
rizare a profesorilor suplini
tori o demonstrează situația 
pe care ne-o relatează inspec
torul Smărăndoiu: „Anul 
acesta s-a publicat în bule
tin un post liber de profesor 
de istorie și un post de pro
fesor de geografie la școala din 
gufțea. Au fost depuse 180 

decisă, de a-o supune im
plicit altor raporturi spa
țiale. Transformarea este 
evidentă în calitatea pas
tei, devenită acum mai u- 
șoară, mai transparentă, 
fără a renunța la străluci
rea și fastul pe care i le cu
noșteam. Nu știm dacă tre
buie să exultăm ori nu în 
fața constatării că pictura 
lui Ion Gheorghiu s-a des
prins sau tinde să se des
prindă de sugestiile artei 
populare (mai precis a icoa
nelor pe sticlă)- Creația 
lui evoluează destul de le
jer, mai mult în direcția 
nuanțărilor unor semnifi
cații existente, decît a con
trazicerilor.

Vincențiu Grigorescu în 
„Florile" și „Fluturii", cu 
care reeditează niște suc
cese de public mai vechi, 
încearcă acum o depășire 
a condiției decorative în 
pictură prin preocupări a- 
nalitiee (aplicate însă strict 
materiei picturale), care nu 
reușesc să penetreze decît 
parțial „conținutul" vizat, 
punînd în lumină deocam
dată mai mult calitățile sa
le de virtuozitate, de ma- 
leabilitate componistică.

Mircea Ionescu prezintă 
o suită de „Compoziții" pe 
care am putea să le înca
drăm unui gestualism prin 
care artistul nu intențio
nează de fapt să reediteze, 
într-o formulă proprie, o 
modalitate oarecare de ex
presie, după cum nici nu 
ține să iște false polemici

pozitor probabil încă din anii 
în care a elaborat excelente 
studii asupra creației iui Enes- 
cu, asupra prezenței unor e- 
lemente de eterofonie în ope
ra marelui compozitor român 
(în accepțiunea cea mai ge
nerală, eterofonia este o pen
dulare intre starea monovoca- 
lă ți cea plurivocală).

Propunîndu-se drept o vir
tuală formă eterofonă compo
ziția „Eteromorfie" a lui Ște
fan Niculescu prevede, după 
cum e și normal, o implicație 
accentuată a interpretului în 
procesul de creație. Constitu- 
indu-se deci în momentul e- 
xecuției, fiecare interpretare a 
piesei poate fi practic socoti
tă o captivantă primă audiție.

In noua interpretare a Or
chestrei Simfonice a Radiote
leviziunii, piesa și-a reconfir
mat nu numai farmecul seve
rității constructive, ci și auten
ticitatea artistică. Calda sim
patie a publicului ne-a de- 
demonstrat atașamentul pen
tru căutările creatoare capabi
le să reziste confruntărilor 
contemporane. îmbogățind pa
leta stilistică românească.

Alături de arhitectură lui 
Ștefan Niculescu și paginile 
pline de semnificații filozofice

de cereri. Au fost bineînțeles 
titularizați numai doi".

Desigur, sînt și mișcări de 
cadre justificate, posturi care 
rămîn vacante prin pensio
nări de vîrstă sau boală, de
cese etc ; pentru un an ele 
sînt ocupate $le suplinitori ; o 
instrucțiune a Ministerului 
Învățăm întului prevede că 
posturile rămase vacante prin 
transfer pot fi ocupate cu pro
fesori titulari numai dacă pe 
raza aceleiași comune a mai 
fost anunțată liberă o catedră 
de același fel ; în caz contrar, 
se adaugă și acest post la a- 
cela al suplinitorilor și în a- 
nul următor se publică-

Observăm din cele de mai 
sus că dispunem de o mare 
categorie de profesori voiajori, 
înclinați sau nevoiți să-și tot 
schimbe locui de muncă și, 
odată cu aceasta, chiar spe
cialitatea pe care o predau. 
Ne gîndim că pentru curma
rea acestei situații, Ministerul 
Învățămîntului ar trebui să ia 
unele măsuri mai severe. 
Ce ar fi dacă la trans
fer, în loc ca „voiajorii" să 
albă o situație egală cu aceea 
a profesorilor titulari, li s-ar 
oferi locurile rămase vacante 
după încheierea lucrărilor de 
transfer și dacă în timp de 10 
ani nu li s-ar permite decît 
trei transferuri, ținînd seama 
de ciclicitatea de 4 ani a sis
temului nostru de învățămînt 7 
Ne gîndim, de asemenea, la 
limitarea dreptului de a preda 
specialități în afara aceleia în
scrisă pe diplomă. Desigur, 
aici s-ar putea argumenta că 

cu un mod tradițional de 
a aborda pictura. El tinde 
să exprime, în primul rînd, 
structurala sa nevoie de 
Ordine, de rigoare, de ex
ploatare intensă a expresi
vității semnului plastic, ne
voie in care descifrăm și 
impulsuri lirice spontane, 
permanent cenzurate însă, 
surdinizate.

Grafica lui Tiberiu Nico
rescu, de o mare sensibi
litate, cizelată cu o pasiune 
de bijutier, contopește în 
straturi indefinibile o su
gestie suprarealistă cu una 
a expresionismului abstract, 
realizînd o pendulare con
tinuă între semnificația ex
primată voalat, mai mult 
bănuită, și distrugerea ei, 
ascunderea ei. înyăluirea 
ei în mister. Volutele dense, 
în egală măsură abstracte 
și organice (au un aspect 
vegetal) sînt conduse cu o 
intenție de incantatoriu ca
re subliniază înclinația sa 
evidentă către un anume 
ezoterism.

Sculptorul Anton Eber- 
wein contribuie la ținuta 
de ansamblu a expoziției 
cu cîteva lucrări de di
mensiuni reduse („Mireasă", 
„Primăvară", „Domniță", 
„Ziua") din care desprin
dem tendința sa de a cul
tiva ritmurile decorative, 
cu un anume accent arhaic, 
către o cizelare a materia
lului în concordanță cu vi
ziunea sa delicată, gracilă.

C. K. CONSTANTINESCU

și estetice ale poemului lui 
Richard Strauss „Moarte și 
transfigurație" (țesut în unele 
momente cu inexplicabile du
rități sonore), simfonicul diri
jat de Em. Elenescu ne-a mai 
oferit posibilitatea reîntîlnirii 
unei tinere violoniste de ta
lent : Marină Iașvili care a 
interpretat o lucrare deja as
cultată de noi în ultimele, săp- 
tămîni — „Simfonia spaniolă" 
După cum vedeți, paralelis
mele în programele bucureș- 
tene au debutat cu începutul 
stagiunii... Poate totuși se vor 
și încheia în această etapă...

Reveria iberică din paginile 
partiturii lui Ed. Lalo a găsit 
în Marină Iașvili un interpret 
plin de forță, strălucire, far
mec, dar cu momente t0~ 
riditate și expansivitate ce se 
cereau temperate.

La Filarmonică, tînărul di
rijor clujean Erich Bergel și-a 
reconfirmat din nou magistra
la capacitate de a stăpini apa
ratul orchestral. Erich Bergel 
se recomandă în continuare 
prin profunditatea conceptua
lă vizibilă de astădată preg
nant în substanțialul Concert 
pentru orchestră de coarde de 
Paul Constantinescu.

IOSIF SAVA

atîta vreme cît mai există la 
catedre absolvenți de liceu, 
diplomații universitari ar fi 
mai apți să predea, chiar da
că nu sînt în specialitate. 
Chiar dacă am fi de acord cu 
argumentul, nu considerăm de 
minimă importanță faptul că 
exercitarea profesiei învă
țate în facultate presupune 
continuă perfecționare, conti
nuă informare și întregire a 
cunoștințelor cu ceea ce apare 
nou în sistemul științelor res
pective, deci că neexercitarea 
meseriei, lipsa de preocupare 
pentru lărgirea cuantumului 
de cunoștințe duce la o trep
tată deprofesionalizare.

Inundat de hîrtii și dosa
re, serviciul de personal 
este pus cîteodată in si

tuații dificile. Se consumă 
ore și ore de muncă, răspun- 
zîndu-se unor sesizări înain
tate de solicitanțî altor orga
ne sau revenirilor nerăbdă
toare ale acelorași solicitanțî. 
„Am Impresia că unii oameni 
bat la mașină aceeași petiție 
și o înaintează unor foruri di
verse : uneori pînă să ajungă 
sesizarea la noi, solicitantul 
este deja în posesia rezolvării 
comunicate tot de noi" — ne 
spune inspectoarea Vasilescu 
Felicia. „Cu toate acestea 
trebuie să răspundem tutu
ror forurilor, cheltuim timp 
prețios de muncă. Volumul ide 
corespondență crește enorm, se 
cheltuiesc bani pentru efecte 
poștale, timbre, dactilografieri 
etc."

0 sumă de fluctuații scrip-

n-au realizat

(Urmare din pag. I)

turi, sfecla și cartofii ar tre
bui să fie ajunse în bună parte 
pe piață sau la bazele de re
cepție. La Cămăraș, Săvădisla, 
Bobilna, Călan etc. cantități 
însemnate cu sfeclă așteptau... 
în pămînt. Cooperatorii din co
muna Sîncrai privesc liniștiți 
cerul senin și se consolează 
cu toamna frumoasă de care 
au noroc. Deși au început de 
mult recoltatul cartofilor, din 
60 de hectare
decît 3 hectare, în timp ce pe 
piețele Clujului și ale altor 
orașe se simte acut lipsa a- 
cestui produs. 50 000 hectare 
de porumb mai sînt de recol
tat în județul Cluj. în nume
roase cooperative această lur 
crare se află abia la început. 
Dacă sfecla de zahăr este re
coltată de pe aproape întreaga 
suprafață, nu înseamnă că a- 
cest capitol este încheiat; au 
rămas netransportate din 
cîmp peste 1400 de vagoane 
de sfeclă, cantitate care la 
actualul ritm de lucru rămîne

MAXIMA OPERATIVITATE
o problemă și aceasta în con
dițiile în care întâlnești slaba 
organizare în mult prea multe 
locuri.

Timpul de lucru nu este fo
losit nici pe departe cum tre
buie în județul Cluj aceasta 
ni se pare cea mai însemnată 
rezervă pentru intensificarea 
ritmului de muncă. E greu de 
explicat cum la C.A.P. .,Mihai 
Viteazul" într-una din dimi
nețile trecute nu lucrau 5 
tractoare și o semănătoare. Un 
tractorist avusese nuntă, altul 
se supărase pentru că i s-au 
făcut observații pentru întâr
zieri repetate, iar ceilalți, pur 
și simplu la ora 10 nu veni
seră încă la lucru! Situații 
asemănătoare am întâlnit la 
Lița, Mera, Mihăiești etc. 
Aici, tractoriștii zic că n-au 
terenuri eliberate, cooperato
rii că tractoriștii vin târziu la 
lucru că transportă lemne în 
loc să transporte recolta și 
așa mai departe. Actualul ritm 
de lucru înlătură numeroasele 
asigurări că epoca optimă va 
fi respectată. întrebăm direc
ția județeană : care epocă op
timă ? A justificărilor ?

w
Și în județul Mehedinți se- 

mănatul griului este foarte 
mult rămas în urmă. Care sînt 
cauzele ? Alegem întîmplător 
un „perimetru" de muncă : co
operativele agricole de pro
ducție Corcova, Jirov, Menți, 
Valea Motrului, Strehaia și 

...urmărim pe parcursul unei 
zile și a cîtorva zeci de kilo
metri cum se desfășoară acti
vitatea din zori și pînă în 
seară (cum veți vedea nu 
chiar „din zori" și nu chiar 
„pînă în seară"). în ciuda unei 
dimineți frumoase, care anun
ță o zi însorită, ulițele comu
nei Corcova sînt încă liniștite. 
Abia în jurul orei 8, pe pos
tată apar și cooperatorii... în 
acest „ritm" de lucru, bilan
țul la zi este următorul: din 
370 de hectare cultivate cu 
porumb s-au recoltat 217, iar 
dintre acestea au fost elibe
rate pentru însămînțări doar 
115 hectare. Neavînd teren su
ficient pentru pregătit și însă- 
mîntat, cooperatorii de aici 
cultivă în al treilea an la rînd 
grîu după grîu. Din cele 520 
hectare prevăzute pentru în
sămînțări, doar 350 au primit 
sămînța.

— Toate cele 8 tractoare• • • • • a
alegem la 

Frățiloiu 
în Bucu- 
Institutu-

tice dar care consumă timp, 
se datoresc nehotărîrii unor 
solicitanțî. Inspectorul Smă- 
răniioiu. ne furnizează o sumă 
de cazuri din care 
întîmplare unul. 
Ion, cu domiciliul 
rești, absolvent al 
lui pedagogic de trei ani, fa
cultatea fizică-chimie, a fost 
repartizat de comisia guverna
mentală în comuna Sohatu, 
județul Ilfov. Cere negație, 
afirmînd că dorește să plece în 
județul Buzău- Inspectoratul 
acordă negația, dar specifică i 
„județul Buzău" ; atunci Fră- 
țiloiu renunță și cere catedră 
în apropiere de București I 
se oferă catedră de suplinitor 
Ia Tîncăbești ; refuză și aceas
ta și i se oferă o altă suplinire, 
o acceptă, dar la prezentarea 
titularului, care fusese tempo
rar reținut într-o altă muncă, 
Frățiloiu o la de la început.

La dosar se găsesc 8 cereri 
și tot atîtea răspunsuri; nu
mărul orelor de așteptare în 
sala de audiență cheltuite de 
Frățiloiu e incalculabil ; nu
mărul orelor cheltuite pentru 
lămurirea situației lui de că
tre inspectorii de cadre — la 
fel de incalculabil, cît de inu
til irosit.

Poate că ar ti cazul să în
cheiem cu concluzii generali
zatoare, dar enunțarea lor pe 
puncte nu ni se pare a rezol
va problema incorectitudinii 
celor neprezentați la posturi
le lor și care adoptă practica 
turismului în învățămînt. Față 
de aceștia credem că trebuie 
să se ia măsuri serioase și 
definitive, stabilindu-se norme 
legale care să nu admită 
creșterea numărului de voia
jori.

sînt la muncă, caută să ne con
vingă economistul brigăzii de 
mecanizare: trei ară, două 
discuiesc, unul seamănă...

...La ora 11, însă un tractor 
a fost scos din brazdă șl tri
mis după ulei la 20 de km, 
cînd putea fi trimis seara, 
după orele de muncă. Al doi
lea tractor, la aceeași oră, um
bla pe drum cu o combină de 
recoltat in. La ora 14 același 
tractor pe același drum, l-am 
găsit tractînd o grapă. Organi
zare, nu glumă. Si președin
tele stătea la sediul C.A.'P., 

. iar inginerul agronom a mers 
doar un ceas în cîmp...

La ora 16 ajungem peste 
deal, pe pămîntul cooperativei 
agricole din Jirov. Lîngă niște 
hambare 7 oameni se învîrt 
în jurul unui cîntar. Alături, 
la o magazie, alți 10—12 coo
peratori așteaptă pe magazio
ner să le distribuie ceapa. 
Președintele a fost chemat Ia 
o ședință la județ. Și coope
rativa agricolă din Jirov are 
pe cîmp din 315 hectare, 200 
cu porumb nerecoltat. în a-

(tractoristul Nasta 
și Ilie Gheorghe) arau 
ora 19 o coastă de pă- 
al cooperativei agricole 
Motrului. Mai bine zis,

nu se repară defecțiunea, 
explică clar că „nu-i stă 

caracter să se murdărească 
mîini cu 16 ani de școală"

celași timp, cooperativa mai 
are de însămînțat, de arat și 
de discuit încă 200 hectare.

Oricît ne-am grăbit, după 
ora 16 la Menți, Husnița, Tîm- 
na, și Strehaia nu am mai gă
sit pe cîmp nici un cooperator. 
Plecaseră. La sediul coopera
tivei „Valea Motrului" din 
Strehaia, președintele și con
tabilul jucau șah. Singurele 
două tractoare ale brigăzii I 
Strehaia 
Petre 
de la 
mint 
Valea 
se chinuiau, fiindcă unuia îi 
lipseau fiarele de plug. Celă
lalt tractor avea pompa hidra
ulică defectă. Șeful de brigadă 
Marinescu Costel, întrebat de 
ce 
ne 
în 
pe
(este maistru mecanic). Ca și 
la Corcova, în această secție 
lucrează 19 tractoare cu un șef 
de secție, ajutorul său și con
tabilul care numără hectare
le... Dhr cîți le numără ?

In județul Mehedinți, cazu
rile prezentate nu sînt sin
gulare. Direcția agricolă și U- 
niunea județeană efectuează 
un slab control în unități, o 
muncă de îndrumare super
ficială, pentru că în unitățile 
agricole activitatea în actuala 
campanie este slab organizată, 
ceea ce se prezintă la tot lo
cul, sînt numai scuzele. Dar 
semănînd scuze, se înțelege că 
nu va crește grîul.

ACORDAREA BURSELOR
(Urmare din pag. I)

tere ; studenților din ceilalți ani 
de studii care în anul univer
sitar precedent au realizat cel 
puțin media 6,50 — la sectoarele 
învățămîntului superior tehnic, 
agronomic și economic — și cel 
puțin media 7 '
de învățămînt 
dical, sportiv, 
gogic.

La stabilirea

— la sectoarele 
universitar, me- 
artistic și peda-

_ _______  mediei în vede
rea atribuirii bursei se vor lua 
în calcul notele obținute la exa
menele (probele) necesare pro
movării anului de studiu. Nu 
se atribuie burse sub nivelul 
mediilor de mai sus, chiar dacă 
nu se folosește integral fondul 
de burse repartizat de Minis
terul învățămîntului.

R : La începutul semestrului 
II, situația burselor se reanali- 
zează. După ce criterii ?

Gh. P. : Iși mențin bursa nu
mai studenții care în sesiunea 
din iarnă au promovat toate 
examenele .(probele) programate 
prin planul de învățămînt pen
tru semestrul I; au aminat sau 
nu au promovat un examen 
(probă) în situația cînd au avut 
programate mai mult de două 
examene (probe), dacă la cele
lalte au realizat cel puțin me
dia limită stabilită pentru atri
buirea burselor ; nu au putut 
să-și susțină examenele (pro
bele) ca urmare a faptului că 
se aflau internați în spital sau 
în concediu medical. De aseme
nea, studentele bursiere aflate 
în concediu pre și postnatal.

Studenții bursieri din ultimul 
an de studiu își mențin bursa 
după sesiunea de examene a ul
timului semestru al cursurilor 
teoretice, dacă pînă la încheie
rea lucrărilor de repartizare la 
stagiu au promovat toate exa
menele (probele) programate; 
de asemenea, rămîn bursieri 
pînă la sesiunea de restanțe (re
examinări) prevăzută în planul 
de învățămînt sau aprobată în 
mod special de Ministerul învă- 
tămîntului, cei care au amînat 
sau nu au promovat un examen 
(probă), în situația cînd au avut 
programate mai mult de două 
examene (probe), dacă Ia cele
lalte au realizat cel puțin media 
limită stabilită pentru atribui
rea burselor. își mențin bursa 
pînă Ia sesiunea de restante (re
examinări) prevăzută în planul 
de învățămînt sau aprobată în 
mod special de Ministerul în
vățămîntului și studenții ulti
mului an de studii care nu au 
putut să-și susțină Examenele

REALIZAREA PLANULVI
(Urmare din pag. I)

speciale nelivrate de Uzina de 
pompe din București, așteptate, 
conform contractului la 30 mai 
1969, dar care nu au sosit încă. 
Aceste pompe condiționează ne
mijlocit punerea în funcțiune a 
fabricii fiind indispensabile pen
tru stația de epurare a apei re
ziduale. Uzina de pompe din 
București nu a reușit încă să 
toarne aceste pompe din fontă 
silicoasă și după cum ne infor
mează tovarășul ing. Dumitru 
Grecov, directorul uzinei în cau
ză — ele „vor fi livrate în cel 
mai bun caz abia în a doua ju
mătate a lunii noiembrie".

Se impune, firește, o concluzie, 
cerută de la început, în mod in
sistent, de întrebarea noastră : ce 
situație va găsi aici sfîrșitul tri
mestrului ? Reproducem opinia 
Băncii de investiții, către care 
ne-a condus în final, constatările 
de pe șantier : „această capacitate 
nu va intra în funcțiune pînă 
la 31 decembrie 1969, fiind posi
bilă doar intrarea parțială în pro
be tehnologice în luna decembrie 
a.c.“.

Semnalele de alarmă declanșa
te de situația existentă pe șantier 
sînt emise în mai multe direcții, 
simultan. în primul rînd, sînt vi
zate întreprinderea de construcții 
montaj Cluj, I.P.R.A.N. București 
și Uzina de pompe București. 
Pentagonul format din cei 4 con
structori plus beneficiarul este 
obligat de necesitatea respectării 
riguroase a termenului de dare 
în funcțiune să-și acorde în așa 
fel laturile încît să formeze un 
organism omogen capabil să diri
jeze toate eforturile spre realiza
rea scopului comun, materializa
rea completă a investiției.

Am lăsat intenționat la sfîrșit 
o problemă de maximă impor
tanță pentru realizarea oricărei 
investiții : recrutarea personalu
lui necesar efectuării lucrărilor 
de pe șantier. în cazul șantieru
lui orădean, trecînd pe la mai 
multe locuri de muncă am con
statat că sînt foarte puțini tineri

SEMICENTENARUL
(Urmare din pag. I) 

semicentenarului — nu și-au 
recunoscut liceul. Era și greu 
după atîția ani. Chiar dacă clă
direa și-a păstrat zidurile, inte
riorul are o ținută contempora
nă. S-au alăturat sălilor de clasă 
știute, laboratoare modern uti
late, cabinete metodice, o boga
tă zestre didactică.

In Oradea, ziua de duminică 
a fost dominată de acest eveni
ment școlar cu largi rezonanțe 
în viața culturală și spcială a 
orașului. Orădenii, în calitatea 
lor de foști elevi ori profesori, 
de părinți sau actuali elevi au 
trăit cu toții bucuriile pe care 
le prilejuiește o asemenea săr
bătoare. Tot ce s-a petrecut a 
însemnat o incursiune în istori
cul trecut și prezent al liceului; 
bilanțul a dat satisfacții și a

urmare a faptului 
internați în spi- 

concediu medi- 
și studentele bur
in concediu pre 

cazul cînd, 
sesiuni, 

anul,

(probele) ca 
că se aflau 
tal sau în 
cal, precum 
șiere aflate 
și postnatal. în 
în urma acestei sesiuni, stu
denții prdmovează anul, își 
mențin bursa pînă la încheierea 
lucrărilor de repartizare la sta
giu, iar in caz de nepromovare 
pigrd calitatea de bursieri.

Primesc bursă integrală cu 
condiția promovării fiecărui an 
de studii, indiferent de media 
obținută, următoarele categorii 
de studenti : orfanii de ambii 
părinți, lipsiți de întreținere, cei 
proveniți din casele de copii, 
cei proveniți din plasament fa
milial și fiii inginerilor și medi
cilor veterinari care lucrează 
în întreprinderi agricole de stat, 
în cooperative agricole de pro
ducție, în întreprinderi pentru 
mecanizarea agriculturii, în -cir
cumscripții sanitare veterinare 
și sectoare de producție ale sta
țiunilor experimentale, conform 
prevederilor din 1962 cu privire 
ia redistribuirea cadrelor de 
specialiști din agricultură, indi
ferent de veniturile părinților 
și numai dacă părinții lor s-au 
stabilit în localitatea în care au 
fost repartizați. Aceste burse 
nu se revizuiesc in cursul anu
lui universitar.

Studenții 
în anul de 
repetă.

R : Care 

nu primesc bursă 
studiu pe care îl

sînt plafoanele de 
venituri stabilite pentru acorda
rea bursei ?

Gh. P. : în cazul veniturilor 
provenite din salariul lunar ta
rifar net sau pensia ambilor 
părinți (susținători, legali) limita 
este de 1 800 lei lunar pentru 
bursă integrală si 1 801—2 500 lei 
lunar pentru bursă parțială. A- 
ceste plafoane de venituri se 
aplică și în situația în care 
salariile au fost modificate ca 
urmare a introducerii noului 
sistem de salarizare și majorare 
a salariilor

în cazul veniturilor impoza
bile anuale provenite din gos
podăria personală a membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție, a veniturilor profesiona
le impozabile anual sau a veni
turilor impozabile anual reali
zate din alte surse se prevede 
un plafon de pină la 1 500 lei 
anual, pentru bursă integrală, 
iar pentru bursă parțială intre 
1501 și 3 000 lei anual.

Plafoanele de venituri ale pă
rinților (susținătorilor legali) se 
măreso în funcție de numărul

care muncesc aici. Acest lucru 
ne-a fost confirmat și în discu
ția cu secretarul U.T.C. Lucrul 
apare cu atît mai surprinzător cu 
cît șantierul are cantină și posi
bilități de asigurare a cazării 
acestor tineri, iar lipsa de forță de 
muncă s-a nominalizat ca prin
cipal neajuns în desfășurarea ac
tivităților de pe șantier, din <care 
cauză constructorul nu a respec
tat nici unul din termenele ce-i 
jal<?nau, prin grafice, activitatea. 
Unde sînt totuși tinerii de pe 
șantier, de ce acesta continuă să 
simtă lipsa mîinii de lucru ? S-a 
procedat îndeajuns la explorarea 
judicioasă a posibilităților de re
crutare a tinerilor din apropierea 
șantierului, din zonele limitrofe, 
s-a făcut o popularizare suficien
tă a importanței lucrărilor de pe 
șantier ? Este ușor să aștepți cu 
m’îinile în sîn, ca apoi, dacă nu 
vin de la sine, din întîmplare am 
zice, muncitori necesari, să ai la 
îndemînă o scuză pentru toate 
întârzierile lucrărilor. Graficele au 
suferit amînări din lipsă de per
sonal — iată un paravan de rezis
tență îndoielnică. Recrutarea și 
menținerea personalului pe șantier 
este, desigur, o chestiune de care 
răspunde conducerea șantierului. 
Cum s-a ocupat de acest capi
tol, ne arată concret situația e- 
xistentă pe șantier, unde, așa cum 
arătam, mîna de lucru este insufi
cientă, iar numărul lucrătorilor ti
neri foarte redus.

Dar nu am fi întârziat atîta a- 
supra acestei probleme dacă ea 
n-ar reprezenta și un teren foarte 
larg penti j intervenția operativă 
a organelor U.T.C., a organizației 
U.T.C., chemate să susțină pe 
măsura puterilor lor, eforturile 
care se fac în toate sectoarele e- 
conomice pentru încheierea cu un 
bilanț favorabil a sarcinilor de 
plan pe acest an. Trebuie inves
tit maximum de efort organiza
toric pentru atragerea tinerilor pe 
șantier. Noi ne:am oprit la cei 
din cadrul uzinelor chimice „Sin
teza" Oradea, dar exemplul în
tâlnit aici — acuta lipsă de forță 

generat noi imbolduri pentru ca 
fiecare generație care va urca 
treptele liceului să aducă adău
giri de valoare Ta prestigiul 
școlii.

Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C., decernată cu acest pri- 
lejj a consfințit succesele din 
ultimii ani pe care organizația 
U.T.C. le-a adăugat Ia cele ale 
școlii.

Să urăm corpului profesoral 
"și colectivului de elevi ale lice
ului orădean succes deplin în 
realizarea angajamentelor lu
ate față de partid, personal față 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, de a adăuga ce
lor cinzeci de ani ai săi de e- 
xistență alți ani rodnici în pre
gătirea pentru muncă și viață 
a generațiilor care își vor în
scrie numele în cataloagele șco
lii.

Anul universitar cu-

copiilor (inclusiv ai studentului) 
pe care ii au în întreținere ast
fel : cu 200 lei pentru fiecare 
copil în întreținere, începind 
cu al doilea, cînd veniturile sînt 
lunare ; cu 300 lei pentru fieeare 
copil întreținut, începind cu al 
doilea, cînd veniturile sînt a- 
nuale.

Instituțiile de învățămînt su
perior pot acorda burse parțiale 
și unor studenți care au pro
movat anul universitar prece
dent dar nu îndeplinesc condi
țiile de școlaritate sau de veni
turi prevăzute. Acestea se atri
buie cu prioritate fiilor de mun
citori și de țărani, la propune
rea decanatelor și a consiliilor 
asociațiilor studențești.

R: Care este durata pentru 
care se atribuie bursele ?

Gh. P. : Perioada anului uni
versitar. A 
prinde : durata cursurilor, a se
siunilor de examene din iarnă 
și vară, a practicii în producție 
sau de diplomă, susținerea exa
menului de diplomă in prima 
sesiune și 3—5 zile rezervate 
pentru pregătirea și desfășura
rea festivității de încheiere a 
cursurilor, plecarea la practică, 
la odihnă, repartizarea absol
venților la Stagiu.

Pentru perioadele de vacanță 
și sesiunea de examene din sep
tembrie nu se acordă burse.

Prin excepție, pentru unele 
categorii de studenti bursele se 
atribuie pe toată durata anului 
(12 luni), dacă în timpul vacan
țelor nu au asigurată întreține
rea pe altă cale jodihnă. trata
ment) din fondurile statului — 
orfanii de ambii părinți, lipsiți 
de întreținere ; cei care au fost 
bolnavi TBC sau cei proveniti 
din mediul TBC; cei proveniți 
din familii care nu le pot asi
gura o educație corespunzătoa
re ; cei proveniți din plasament 
familial : cei care se află în evi
dența caselor de copii și care nu 
primesc întreținere pe altă cale. 
Declarați repetenți în iunie, a- 
ceștia nu mai primesc bursă.

Studenții bursieri internați in 
spital Iși mențin bursa maximum 
15 zile de la data internării, iar 
cei aflați în concediu medical 
vor primi bursă pe timp de cel 
mult 60 de zile de la data îm
bolnăvirii. în cazul depășirii a- 
cestor termene, studenții vor 
primi bursă numai după relua
rea activității școlare.

Studentele bursiere aflate ir» 
concediu pre și postnatal vor 
primi bursă pe durata acestuia, 
durată care este cea stabilită 
pentru angajate, potrivit nor
melor legale. 

de muncă — este comună pe nu" 
meroase șantiere. Iată un bun 
prilej de a face doVada capaci
tății de mobilizare, a forței de 
convingere de care dispune or
ganizația U.T.C. Iar Comitetul 
municipal Oradea al U.T.C., Co
mitetul județean Bihor al U.T.C. 
au la îndemînă o aseme.._u posi
bilitate. în raza lor de activitate 
sînt mai multe șantiere. în aceste 
momente importante pentru bi
lanțul final al anului, printr-o ac
țiune hotărîtă, avînd ca obiectiv 
recrutarea tinerilor așteptați să lu
creze pe șantier, stabilizarea lor la 
locul de muncă prin diminuarea 
fluctuației, organele U.T.C. pol 
să contribuie substanțial la îmbu
nătățirea situației existente la 
această oră. Așadar, o modali
tate imediată, prin care hotărîrile 
recentei plenare a C.C. al U.T.O 
își pot măsura ecoul neîntârziat îr 
agenda de lucru a respectiveloi 
organe și organizații U.T.C. în ve
derea ridicării contribuției tineri
lor la îndeplinirea, cu succes a 
sarclnflcr de plan tri construcții.

PENTRU
TIMPUL 

©¥. LBER

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Patria (orele 12; 15; 18; 21) 
tesuval (orele 9,15; 12,1/ 16,30;
20,15).

MAI PERICULOASE -DECÎT 
BĂRBAȚII: rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16,30; «,45; 
21) ; Favorit (orele 10; 13; 15 30 
18; 20,30) ; Luceafărul (orele 9; 
11,i5; 13,30; 16; 18,30; 21).

LUPII ALBI ; rulează la Repub
lica (orele 8,15; 10 45; 13,15; 16 
18.45; 21,15); Gloria (orele 9; 11.15 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Flamuri 
(orele 3,30; 11,30; 14.30; 17,30
20 30) ; Modern (orele 9; 11,15; 
lsjsu; 16; 18,15; 20,30).

PARIA : rulează la Feroviara 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21) 
Excelsior (orele 8,30 ;„10; 13,30; 16
18.30 21) ; Melodia (orele 9; 11,15
13.30 16; 18,15; 20.30).

ATENTATUL DE LA SARAJE
VO : rulează la Victoria (orele 9 
11 15; 13,30; 16, 18,30; 20,45).

MY FAIR LADY : rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16 30; 20).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI 
TA : rulează la Lumina (orele 
9—16,15 In continuare ; 18.30; 20,45)

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL*:’ rulează la Doina (orele 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45); Cotro- 
cenl (orele 15 30; 18) ; VIAȚA LUI 
MATHEUS (orele 20 30).

PARISUL VESEL : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 in conti
nuare).

STELELE DIN EGER : ruleazi 
la Gri vița (orele 9,30; 12,30; 16,30;
19.30) ; Tomis (orele 8,30—14 în con
tinuare) ; 17; 20).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
înfrățirea între popoare (orele 15; 
17,45; 20). *,

DRAGOSTE LA LAS JlZGAS : 
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18); SAGEATA COSMICA și UL
TIMA LUNA DE TOAMNA (ora
20.30) .

TIGRUL : rulează la Dacia (ore
le 8—20 45 în continuare) ; Moși
lor (orele 15 30; 18; 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, 20,30); Miorița (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.45) ; Arta (orele 9 30—16 In con
tinuare ; 18,15; 20,30).

CREOLA OCH1I-ȚI AR", CA 
flacăra : rulează la Un.’ -a (o- 
rele 15,30; 18); SINGURĂTATE IN 
DOI (orele 20,15).

SOARELE VAGABONZILOR ; 
rulează la Lira (orele 15 30; J8;
20,30).

ÎN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15 ; 17,30; 
20).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Giulești (orele
15.30 18; 20 30); Floreasca (orele
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL VENDETA î 
•rulează la Volga (orele 9—15,30 In 
continuare ; 18; 20,30). i

VIRSTA INGRATĂ : rulează la 
Viitorul (orele 15 30; 18); CINE 
L-A UCIS PE LIBERTY WALA- 
CE (ora 20,30) ; Vit'an (orele 15,30; 
18) ; PIPELE (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Aurora (orele 9,30; 12 30; 
16; 19 15). _

memento : rulează la Popular 
(orele 15,30) ; STRIGATUL : (orele 
18; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Munca (orele 16; 18) ; TAN
DREȚE (ora 20).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNEȚE : 
rulează la Flacăra (orele 15 30; 18;
20,30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : ru
lează la Rahova (orele 15,30 ; 18) : 
COLINA (ora 20,30).

A TRĂI PENTRU A TRAI : ru
lează la Progresul (orele 15 30 ; 18: 
20,15).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează la Ferentari (ore
le 15 30; 18; 20,15).

MARATON : rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

NOAPTEA GENERALILOR : ru- 
rează la Cosmos (orele 16; 19).

LUNI 20 OCTOMBRIE 1969

Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri" din Iași (la Teatrul Națio
nal „I.L. Caragiale" — Sala ' .me
dia) : VIAȚA LUI GALILEI “ ora 
20 ; (la Teatrul „Bulandra" — 
Schitu Măgureanu): STAN PĂȚI
TUL — ora 16; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu
reanu) : VICTIMELE DATORIEI 
— ora 20 ; (Sala Studio) : SFtN- 
TUL MITICĂ BLAJINU — ora 20.

LUNI 2# OCTOMBRIE 196»

• 1S’i00.>r Buletin de «tiri *18,05 —Așcniuță — reporter • 18,20 — 
Studioul tineretului. Licențe ono- . 
rate șl neonorate * 18,55 - Ra
liul României ’69 * 19,15 — Ctnte- 
cul de leagăn In muzica corală *
19,30 - Telejurnalul de seară * 

~ id1"83 vară fierbinte * 
21 J?5.- Steaua fără nume *21,50 
—Cadran * 22,20 — Telejurnalul 
de noapte * 22,35 — Gong.
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ROCADA...
(Urmare din pag. I)

Indiscutabil, derby-ul veritabil 
al etapei a VIII-a, s-a consumat 
în partida Dinamo București — 
Universitatea Craiova, la care au 
asistat vreo 15 000 de suporteri 
dinamoviști și citeva sute de ol
teni, care sîmbătă s-au întors 
acasă triști, după ce nutriseră 
speranțe deșarte, aproape o oră ! 
Dar, după modul cum au evo
luat idolii lor, după forma pe 
care au arătat-o — o compor
tare mediocră, sub pretențiile 
poziției de lider — nu trebuie 
să fie prea supărați. Pentru că

potențialului fizic. Și aceasta cu 
atît mai mult Cu cit „internațio
nalii" dinamoviști sînt pioni de 
bază ai naționalei.

Avînd în compartimentul de
fensiv, în Stoenescu și Pîrvu, 
doi oameni slabi, iar la înain
tare un Sălceanu, depășit de joc, 
fără sclipiri și fără randament, 
Dinamo n-a evoluat la dimen
siunile cărții ei de vizită. O 
greșală flagrantă a lui Pîrvu îl 
aduce pe Oblemenco în poziție 
favorabilă de a înscrie încă in 
minutul 9 de joc. Dar oaspeții 
comit o eroare crezind că acest 
gol e suficient pentru victorie, 
orientîndu-și jocul spre menți-

DIAGRAMA
ETAPEI

RAPID — STEAUA : 3—3 
(2—1). Au marcat : Angeles- 
cu (min. 30 și 57), Neagu 
(min. 32) pentru Rapid și Du
mitrii! III (min. 40), Negrea 
(min. 55), Tătaru II (min. 62) 
pentru Steaua.

DINAMO — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA: 2—1 (0—1). 
Au marcat Dinu (min. 53) și 
Lucescu (min. 70) pentru Di
namo și Oblemenco (min. 9) 
pentru craioveni.

UNIVERSITATEA CLUJ 
— C.F.R. CLUJ : 0—0.

[foragz « fotbaF» Forași |«MW

Luna octombrie a adus soc- 
cerului românesc două mo
mente contradictorii în esen
ța lor : eșecul echipelor
U.T.A,, Rapid și Steaua în ... șj victoria

aur a naționalei în jo- 
cu Portugalia — momen- 
care nu trebuie jude- 
unul în funcție de ceiă- 

___, dar nici ignorate. Asupra 
fiecăruia din aceste momente, 
protagoniștii, antrenorii, foru
rile de specialitate, presa, opi
nia publică au meditat și au 
emis judecății de valoare, a 
căror valabilitate se vrea de
finitivă.

Dacă vrem să fim realiști și 
dorim într-adevăr binele fot
balului nostru pornit, se pare, 
pe un drum bun — evident 
mai mult la nivelul reprezen
tativei — trebuie să fim cel 
puțin consecvenți, bucuria u, 
nul succes să nu ne îmbete 
ori să ne înduioșeze în așa 
măsură îneît să uităm drama, 
să uităm rușinea încercată. 
Scriem aceste rînduri pentru

NOTA
eșecul 

Rapid 
cupele europene 
de 
cui 
te 
cate 
lalt, INCONSECVENȚĂ

că, lată, un coleg, C. Firănes- 
cu, își exprimă în ziarul 
SPORTUL din 17 octombrie 
a.c., (articolul „Nu numai Dan 
și Răducann"), speranța că 
„Federația va reanaliza” mă
sura de sancționare a celor 
două echipe și cluburi, U.T.A. 
și Rapid, care în confruntările 
amintite s-au dovedit a fl‘lip
site de răspunderea cuvenită 
în reprezentarea cel puțin o- 
norabilă a fotbalului nostru. Șl 
că „va permite echipei fero
viare (ca șl celei arădene) să 
susțină, măcar în țară, parti
de internaționale". (Amintim

că una din măsurile adoptate 
de Federație constă în ridica
rea dreptului celor 2 echipe de 
a disputa, pe timp de un an, 
meciuri internaționale, în țară 
sau peste hotare).

Nu discutăm acum dacă mi- 
■ sura hotărîtă de Biroul fede

ral în ședința sa din 3 octom
brie a fost sau nu cea mal po
trivită. (în treacăt fie spus, noi 
am aprobat-o întrutotul. ca de 
altfel întreaga presă). Nu în
țelegem Insă de ce confratele 
C. F„ prezent la acea ședință, 
nu șl-a expus atunci obiecții
le. Sau măcar a doua zl. în

publicația respectivă. Oare nu,, 
este vorba aici de o pledoarie 
în favoarea renunțării la mș- g 
te principii, la consecvență?] 
Se pare că da, de vreme cel 
între timp nu a intervenit ni- H 
mic. De ce să judecăm acum J 
cu alți ochi decît atunci ? Pen- f 
tru că nunta! prin asemenea 
măsuri severe vom reuși să 
Întronăm responsabilitatea la
toate nivelele activității fotba
listice, să combatem mentali
tăți care au infestat și au ■se
mănat derută în fotbal. Ană* la 
rînd am tot criticat forul aic 
specialitate cș nu ia măsuri 
drastice împotriva iresponsa
bilității sau că le la și nu și i 
le respectă, îneît a reveni a- 
cum înseamnă a încălca niște 
principii sănătoase pe care cu 
toții le-am votat și sîntem da
tori să le slujim. Aceasta cil 
atît mal mult cu cit motivele 
pentru care se cere clemență 
sînt, se pare, mai mult de or
din sentimental.

V. CABULEA

situația din campionat, clasa
mentul însuși prin cite o în- 
timplarp, poate să aducă la șefie 
o echipe care adesea nici măcar 
nu emite asemenea aspirații. 
Revenind la... derby, trebuie 
Spus că deși se întîlneau, prima 
și a doua clasată, deși gazdele 
includeau în formația lor nu 
mai puțin de 5 dintre „tricolo
rii" care au repurtat strălucita 
victorie împotriva portughezilor 
duminica trecută, partida nu a 
satisfăcut așteptările. în prrtna 
parte a meciului craiovenii au 
dominat cu o oarecare autoritate 
terenul și jocul. Dinamoviștii, 
jucînd cam dezordonat nu și-au 
putut organiza jocul, nu-și gă
seau cadența necesară. Sigur, la 
aceasta contribuia oboseala — 
după suprasolicitarea de durată 
— a unor jucători, în special a 
selecționabililor. Dacă acest lu
cru nu era într-atit de evident 
la Radu Nunweiller, care a fost 
cel mai bun de pe teren — de
monstrând o clarviziune, o in
spirație șl vioiciune remarca
bile — în schimb pe Lu
cescu, dar mai ales pe Dinu, 
îi vedeai cum, cu toate efor
turile, nu mai găsesc acea 
picătură de energie necesară în
fruntării și cîștigării întotdeauna 
a duelurilor cu adversarul, sal
vării cursivității acțiunilor și 
valorificării lor. Nu știu ce tre
buie făcut dar e neapărat nece
sar ca băieții să aibă un pro
gram special de odihnă pentru 
recuperare, pentru refacerea

nerea rezultatului. In repriza a 
doua Dinamoviștii intră pe teren ' 
și atacă „victoria" parcă schim
bați la față. Acțiunile lor sint 
bine concepute la mijlocul tere
nului și doar cîteva minute le 
trebuie pentru a se instala de
finitiv în terenul craiovenilor. 
Superioritatea din toate punctele 
de vedere se materializează prin 
două goluri semnate de Dinu și 
Lucescu. In' vreme ce oaspeții, 
prin contraatacuri sporadice pun 
mult prea rar în pericol poarta 
apărată de Coman — ei fac to
tul, comit obstrucții, trimit min
gile fără adresă, cele mai multe 
în afara terenului de joc chiar 
în tribune pentru a stăvili 
incursiunile colegilor lui Dumi- 
trache — dinamoviștii atacă cu 
insistență, organizînd un ade- 
văraț asediu la buturile lui 
Oprea, a cărui formă excepționa
lă salvează fostul lider de la o 
înfrîngere categorică. Au fost 
cîteva faze în care apărătorii 
craioveni, sufocați, au intrat in 
situația de șah-mat și numai 
norocul i-a făcut să scape mai 
ieftin decît s-ar fi putut întîm- 
pla. Așa cum nu știm dacă discu
tatul penalty i-ar fi îndreptățit 
pe oaspeți, moralmente vorbind, 
să spere într-o victorie sau in
tr-un draw. Rezultatul, după 
factura jocului, ni se pare echi
tabil și ștafeta șefiei a intrat pe 
mîini bune. Dar viitoarele etape 
ne pot rezerva rocade și mai 
spectaculoase. Este în firea lu
crurilor și a... fotbalului.

U.T.A. — PETROLUL : 
1—1 (1—0). Au marcat: Le- 
reter (min. 32) pentru U.T.A. 
și Dincuță (min. 50) pentru 
Petrolul.

POLITEHNICA IAȘI — 
STEAGUL ROȘU : 3—0 (2—0) 
Au marcat : Moldoveanu 
(min. 10 și 40) Simionaș (min, 
49).

CRIȘUL ORADEA — DI
NAMO BACAU : 0—4 (0—1). 
Au marcat : D. Ene (min. 14), 
Dembrovschi (min. 50 și 69) 
și Rugiubei (min. 60).

JIUL — A.S.A. TG. MU
REȘ : 3—0 (1—0). Au marcat: 
Naidin (min. 13). I. Constan
tin (min. 58 și 79).

F.C. ARGEȘ — FARUL : 
4—1 (0—0). Au marcat: Radu 
(min. 49), Jercan (min. 58), 
Prepurgel (min. 62) și Roșu 
(min. 79) pentru piteșteni și 
Sasu (min. 70) pentru'Farul.

• RUGBY

apărută în 
— un vii-

Marica, de 
întrutotul

Nu de mult, am stat de vorbă 
cu juventistul Marica, de Ia Po
litehnica din Dealul Copoului. 
Marica este un mai vechi cu
noscut al meu, de pe vremea 
cînd juca la Politehnica Bucu
rești, de pe vremea cînd juca la 
Dinamo din Ștefan cel Mare și 
eu ii prevedeam — în prima 
Cronichetă juventistă 
„Scinteia tineretului" 
tor de aur.

— Ce s-a intîmplat, 
nu mi-ai îndrituit 
speranțele ?

— Am plecat la lași, unde 
mă integrez anevoie în forma
ția seniorilor, am avut de dat 
examene, acum sint student la 
Științe economice, m-am căsă
torit, am avut o neînțelegere cu 
maestrul Șerban Justin și așa 
mai departe...

— Cîți ani ai, Marica ?
— 20, dar cred că am ajuns 

la adevărata maturitate și sper 
să-mi meargă numai bine pe 
toate fronturile.

— Ești un juventist sadea.
— Parcă numai eu ? Uitați-vă 

la prima noastră garnitiiră. Noi 
jucăm cu mulți juventiști, năs- 
cuți in anii 1950, 1951 : Sîmionaș, 
Incze, Andrioaie, Ailoaie, Con- 
tardo, Stoicescu, lanul...

— Poate urmați exemplul și 
mai tinerilor voștri colegi care 
se aburcă încet, încet pe trep
tele clasamentului cadet : iată, 
acum sint pe locul 6, după ce 
in campionatul trecut au fost 
ultimii, iar după etapa a 4-a «- 
rau pe poziția a 13-a ! Apropo, 
vrei să-mi spui numele acestor 
minji care in ultimele două par
tide au făcut două isprăvi : 1—0 
cu temuții, dar capricioșii ste- 
liști și 2—1 cu puternica echipă 
de tineret a Steagului roșu 1

— Scrieți : Vasile lordache- 
Chihaia, Grigore, Lupea, Mol- 
doveanu — Costăchescu, Anton 
— Diaconu, Dănilă, Mihai Ior- 
dache, Ștefănescu.

— Mulțumesc Marica !
...Atît a durat discuția mea cu 

Marica. însemnărilor de astăzi 
nu le pot însă pune punct îna
inte de a face și alte cîteva con
siderații. In primul rind, feli
citări lui Dașcu. Juventistul de 
la campionii Băniei și-a semnat 
două piezențe in „A" cu cile un 
gol în fiecare partidă, scoțînd

meci egal la Iași și învingînd 
Rapidulețul la Tg. Jiu. Acestui 
băiețel imberb dar cu perciuni, 
harnic și modest, care anul tre
cut stătea liniștit in umbra lui 
Tacoi, a lui Zdrăilâ și-a lui Bă
lan, i se cuvin numai cuvinte de 
laudă. Să semnalăm, apoi o sur
priză juventistă (oltenii — cam
pionii 1 — învinși cu 0—5 de Di
namo București ? !), să ne ma
nifestăm nedumerirea pentru 
comportarea lamentabilă a se
niorilor de la Crișul (in 
timp ce cadeții lor conduc 
autoritar în clasamentul ju- 
ventist) și, în sfirșit, să ne în
trebăm cum se face că antreno
rul Steinbach, altădată vestit în 
a lucra cu copiii, nu reușește să 
readucă pe linia de plutire co
rabia cu numele A S.A. — al că
rei echipaj este alcătuit aproape 
numai din mînji. Dar o ase
menea problemă merită ea în
săși un articol special. Deci, pe 
altădată...

REZULTATELE 
CATEGORIEI B 

LA FOTBAL
SERIA I

Portul Constanța — Flacă
ra Moreni 2—1 ; Progresul 
Buc. — Metrom Brașov 4—0; 
Chimia Suceava — Politeh
nica Galați l—0 ; Poiana 
Cîmpina — Metalul Bucu
rești 1—1 ; Oțelul Galați — 
Știința Bacău 1—1 ; Metalul 
Tîrgoviște — Ceahlăul Pia
tra Neamț 3—1 i Progresul 
Brăila — Gloria Bîrlad 5—1 : 

, Dunărea Giurgiu — Sportul 
studențesc 1—0.

IN CLASAMENT conduce, 
acum,- PROGRESUL BUCU
REȘTI cu 12 puncte, urmată 
de Metalul București cu a- 
celași număr de puncte, dar 
cu un golaveraj mai slab.

SERIA A II-A
Vagonul Arad — Gaz metan 

Mediaș 1—0 ; C.F.R. Tim. — 
Minerul Anina 4—1 ; Minerul 
Baia Mare — C.S.M-.Sibiu 
2—0 ; Metalul Tr. Severin — 
Chimia Rm. Vîlcea 2—1 : O- 
limpia Oradea — C.F.R. A- 
rad 3—1 ; C.S.M. Reșița — 
Metalurgistul Cugir 2—0 ; 
Electroputere Craiova — Me
talul Hunedoara 1—0 ; Olim
pia Satu Mare — Ripensia 
2—1.

.ÎN CLASAMENT conduce 
acum, VAGONUL ARAD cu 
12 puncte urmată de C.S.M 
Reșița cu 11 puncte.

Un vînt extrem de puternic 
tuflînd dintr-o singură direcție, a 
ridicat rînd pe rînd, pentru ambe
le echipe, probleme tactice spe
ciale în jocul Steaua — Dinamo, 
anunțat în presa de sîmbătă Pe 
stadionul Ghencea, dar desfășu
rat de fapt în Parcul Copilului 
duminică dimineața. Un public 
și așa destul de numeros a asistat 
astfel la un spectacol rugbistic 
satisfăcător, chiar pasionant pe 
alocuri și în orice caz extrem de 
instructiv. Folosind vîntul ce-i 
avantaja net în prima repriză ste- 
lițtii ajung adesea cu lovituri de 
picior în terenul advers dar ra
tează numeroasele ocazii de a 
deschide scorul, pe care le oferă 
greșelile adversarilor. La rîndul 
lor, dinamoviștii se organizează 
bine pe înaintare, cîștigă balonul 
și deși nu atacă la mînă, ci șu- 
tează contra vîntului, reușesc to
tuși să mențină scorul alb.

In repriza secundă, cînd toată 
lumea se aștepta la reacția fireas
că a formației campioane — acum 
avantajată de vînt — lucrurile 
iau o întorsătură ciudată : steliștii 
sînt cei ce cîștigă baloane, atacă 
la mînă și marchează o încercare 
bine lucrată pe 3/4 și adusă din 
nou pe înaintare unde Ciornei 
înscrie iar Durbac transformă. 
5—0. Dinamoviștii — deși lucrul 
era elementar — nu folosesc lovi
turile de picior pentru a se apro
pia de terenul advers, ci se com
plică într-un joc steril și pericu- 
lor în propriul lor cîmp. Steaua 
profită de această eroare tactică, 
și este chiar pe punctul de a-și 
mări avantajul. In min. 70 jocul 
revine în zona apărării steliste și 
în două minute Nica Gh. reușește 
transformarea a două lovituri de 
pedeapsă 5—3 apoi 5—6. De abia 
acum partida începe să se joace 
cu adevărat. Dinamoviștii aglo
merează jocul pe înaintare, deși 
este clar că obosiți de eforturile 
din prima repriză sînt depășiți 
net de adversari. împinși în te
renul propriu sint nevoiți să ce
deze. Rezultatul final : 8—6.

Rezultate tehnice: Vulcan — 
Grivița Roșie : 14—20 (5—9); 
Progresul — Universitatea Timi
șoara : 3—6 (3—6)," Rulmentul 
Bîrlad — Agronomia Cluj : 0—6 
(0—0); Știința Petroșeni — Farul 
Constanța : 15—0 (0—0).

Fază din meciul Progresul—Universitatea Timișoara.

• AUTOMO
BILISM

Campionatul național de viteză 
în coastă la automobilism s-a în
cheiat ieri, la Pîrîul Rece, odată 
cu disputarea ultimei etape.

Iată pe scurt rezultatele: în 
etapă pe primele trei locuri în 
clasamentul general s-au aflat 
Florin Hainăroșie (Alfa Romeo 
1750 Coupe) Marin Dumitrescu 
(Fiat 850 Coupe), I. Răuță (Da
cia 1100) Primii doi au cîștigat 
și clasele a V-a și a IV-a, Răuță 
a cîștigat clasa a IlI-a, clasa a 
ll-a fiind cîștigată de Gh. Rotaru, 
iar clasa l de Gh. Suciu. Cam
pioni republicani au fost declarați 
Florin Hainăroșie — în clasamen-

tul general (urmat de Eugen Io- 
nescu Cristea, Aurel Puiu, H. 
Graef). Iar la clase ; V •— Haină
roșie, IVr— Branbăliban, III — 
Aurel .Puiu, II 
I — H. Graef, 
deși la clasă E. 
pe locul II, în 
în clasamentul 
este inversă dat 
acesta se iau în
mai bune rezultate în trei probe 
din patru. Să mai menționăm că 
la clasa lor ei s-au aflat azi pe 
primul loc, la egalitate de puncte, 
dar învingător, conform regula
mentului a fost declatat brașo
veanul H. Graef care e mai tînăr.

— Gh. Rotaru, 
De remarcat că 

1. Cristea se află 
urma lui Graef, 
general, situația 
fiind că pentru 

considerație cele

• VOLEI
Așadar, cu prima etapă con- ■ 

sumată ieri, s-a dat startul în 
noua ediție a campionatului 
național al diviziei A și B. 12 
echipe masculine și tot au!că 
feminine se vor întrece din 
nou în cea dinții categorie a 
țării pentru titlul de campioa
nă și, bineînțeles, pentru un 
,loc cit mai bun în clasamen
tul final, urmărind în același 
timp o evoluție care să sem
nifice înregistrarea unui real 
progres în acest sport, astfel 
ca voleiul românesc să fie 
înmatriculat ,printr-un certi
ficat de calitate atît de nece
sar în marile confruntări ce 
se anunță la orizont : campio
natul mondial din 1970, C.C.E. 
și altele. Etapa inaugurală a 
debutat fără „nervi" de toam
nă. Adică, cu rezultat.e scon
tate în care, totuși latura teh- 
nico-spectaculară nu a fost 
neglijată. Doar sălile în care 
s-au desfășurat întîlnirile, au 
adus nostalgia zilelor cînd se 
bucurau de o mai mare asis
tență (la partida Steaua — 
Petrolul din sala Progresul) 
au fost prezenți circa 40 de 
spectatori. Să fie vorba de lip
sa capetelor de afiș ? Nicide
cum ! Cred că programarea 
partidelor în mai multe săli 
și la aceleași ore face impo
sibilă participarea iubitorilor 
de volei din Capitală. De a- 
ceea, sugerăm federației de 
specialitate și comisiei de com
petiții luarea unor măsuri Care 
să ducă la evitarea acestor' 
anomalii. Iată rezultatele teh
nice înregistrate în prima eta
pă : MASCULIN I Steaua ' 
Petrolul Ploiești 3—0 ; Pro
gresul București Politehnica 
Timișoara 2—3 Unirea Tri
color Brăila — Dihamo Bucu
rești 1—3 ; Minerul Baia
Mare — Rapid București O— 3; 
Viitorul Bacău — Politehnica 
Galati 3—1 ; „U“ Craiova - 
Tractorul Brașov 3—2. FE
MININ : Progresul București 
— „U“ Timișoara 0—3 ; Rapid 
București — Medicina Bucu
rești 3—0 ; Farul Constanța— 
Dinamo București 0—3 ; 
C.S.M. Sibiu — C P. Budv''-♦i 
3—1 ; Penicilina Iași — I.E.F.S. 
București 3—0.

• Echipa italiană de fotbal 
A.C. Milano a sosit în Argen
tina în vederea meciului •(re
turul finalei Cupei interconti
nentale) pe care-1 va susține 
miercuri pe stadionul Boca 
Juniors cu formația Estudian- 
tes la Plata.

De la aeroport, fotbaliștii 
italieni au fost transportați di
rect în localitatea Don Tor- 
cuato, situată la 40 kilometri 
de capitală, unde vor rămîne 
pînă în zita meciului.

• Numai cinci goluri îl mal 
despart pe celebrul fotbalist 
brazilian Pele de cifra record 
de 1 000 de goluri, neatinsă 
pînă în prezent de nici un alt 
fotbalist din lume. Pele a mar
cat 4 goluri în meciul cîștigat 
recent de F. C.‘Santos cu sco
rul de 6—2 împotriva echipei 
Portuguesa (turnee 1 pentru 
..Cupa de argint”). înaintea a- 
cestui joc. „perla neagră” în-

D. MANOILEANU

scrisese (începînd din anul 
1956 cînd a debutat ca jucător 
profesionist). 991 de goluri. 
Cele mai multe (126) le-a mar
cat în anul 1959.

• A fost stabilit programul 
„Cupei campionilor europeni"

GHEORGHE MITROI

Fază din meciul Steaua—Universitatea Cluj.

• Selecționatele europene de 
tenis de masă și-au continuat 
turneul în 
la Sendai 
ril gazdă, 
au învins 
și cu 3—2 _ . _
două puncte ale echipei Euro-

Japonia, întîlnind 
reprezentativele ță- 
Formațiile japoneze 
cu 6—1 la masculin 

la feminin. Cele

A. B. CORNEL VALEANU

• HANDBAL
De trei zile, bucureștenli asistă 

la un adevărat festival handba
listic — cel de-al doilea turneu de 
sală al acti aiului campionat. Și 
chiar dacă partidele nu se ridică 
la un nivel tehnic deosebit, ama
torii, dornici de spectacole spor
tive agreabile, vin la „Floreasca" 
în număr suficient pentru a ne 
reaminti întrucîtva de „tinerețea" 
handbalului nostru. „Defilarea" 
tuturor divizionarelor de prima 
mînă ne oferă o interesantă pri
vire de ansamblu șl întrebarea 
care se degajă pregntat este : cu 
cine vom face „naționala” ? In 
afara Stelei, care mal posedă, 
încă, cîteva certe Individualități, 
restul echipelor evoluează cam la 
același numitor comun șl de mul
te ori victoria se datorește șan
sei, dispoziției jucătorilor sau. 
ceea ce este șl mai grav, erori
lor de arbitraj.

Derbiul zilei de duminică? dis
putat între Dinamo București și 
Universitatea Cluj a avut un ast-

la baschet. In competiția femi
nină, Rapid București va întîl- 
ni pe Hapoel Tel Avlv. la 5 
noiembrie. In deplasare, și la 
12 noiembrie la București. în 
turneul masculin, Dinamo 
București va juca la 6 noiem
brie cu Partizan Tirana la Scu
tari, returul fiind programat 
la 13 noiembrie.

pei în meciul feminin au fost 
realizate de Maria Alexandru. 
Presa japoneză de specialitate 
evidențiază jocul tenace și abil 
al româncei, singura care a 
ținut piept cu brio sportivelor 
nipone.

• Programul fotbalistic in
ternațional al săptămînli ce 
urmează este dominat de me

ciurile pentru preliminariile 
campionatului mondial. De 
luni, începînd cu meciul Aus
tralia — Coreea de sud și pînă 
duminică 26 octombrie Cînd 
are loc partida Maroc — Su
dan se vor desfășura în total 
7 meciuri. Miercuri se joacă în 
grupele europene următoarele 
partide : Ungaria — Danemar
ca, Tara Galilor — R. D. Ger
mană, U.R.S.S. — Irlanda de 
nord, R. F. a Germaniei — 
Scoția, Olanda — Bulgaria. Tot 
miercuri are loc returul finalei 
Cupei lnter-contlnentale între 
Estudiantes la Plata șl A. C. 
Milano. De asemenea sînt pro
gramate numeroase meciuri 
pentru cupele continentale 
unde figurează șl formația 
Dlnamo Bacău angajată în tu
rul doi al Cupei europene a 
Tîrgurilor avînd ca adversară 
echipa norvegiană Skeld Oslo.

Ajunsa a cincea ediție,
„Cffpa României',‘ la baschet a 
angrenat în întrecere peste 100 
de echipe feminine și masculi
ne. Finala feminină a de
butat cu o lovitură de teatru, 
Politehnica-București, câștigă
toarea ediției precedente a lost 
eliminată pentru... lipsa vizei 
medicale. Cele patru echipe care 
luptă pentru cîștigarea trofeu
lui sînt; Rapid, I.E.F.S., Voința 
București (reprezentînd divizia 
secundă) și Crișul Oradea. După 
două zile de într.eoeri, s-au în- 
............. " ‘ ‘ I.E.F.S.— 

— Voința 
Crișul O- 
masculin 

.. Universi- 
alăturl de primele

registrat rezultatele : 
Voința 61—58 j Rapid 
97—33 și I.E.F.S. - 
radea 57-49. La
I.C.H.F. București și 
tatea Cluj, '

două echipe ale noastre, Dinamo 
și Steaua, își dispută întîietatea. . 
Câștigătoarea trofeului ne va 
reprezenta în competiția euro
peană, întîlnind pe Giessen 1846 
(R.F.G.).

Notăm absența unor echipe 
de. valoare care nu au rezistat, 
se pare, etapelor precedente : 
Rapid, Universitatea Timișoara, 
Politehnica București. Iată cîte
va rezultate înregistrate la bă
ieți: Dinamo București—I.C.H.F.: 
88—70 ; Steaua — Universitatea 
Cluj : 78—65 ; Steaua—I.C.H.F.
—106—75 și Dinamo—Universi
tatea Cluj : 83—69. In urma a- 
cestor rezultate, astă seară, în 
sala Floreasca cele două eterne 
livale Steaua și Dinamo, bene
ficiind de loturile complete, 
printre care Albu, Novac, Cer
nea, Dragomirescu (Dinamo) și 
Nosievici, Jekeli, Tarău, Savu 
(Steaua) vor încerca, într-un 
spectacol de gală, să-și adjude
ce — și sperăm, după un meci 
de înaltă ținută — mult rîvnitul 
trofeu. ' .

CORNEL IONESCU

fel de deznodămînt. După ce di
namoviștii au debutat furtunos, 
luînd conducerea cu 4—0, studen
ții calmează jocul și egalează la
6— 6, rezultat cu care '
de altfel, prima parte 
După pauză studenții
7— 6 dar dinamoviștii 
scurt timp la 11—7 și 
torla se repetă clujenii remon
tează din nou cele 4 puncte dife
rență șl scorul devine în final 
12—12. Aici, într-o atmosferă in
fernală cronometrul de la masa 
arbitrilor se oprește, dar semnalul 
de încheiere nu se face auzit. 
După timpul regulamentar de joc 
studenții comit un fault discuta
bil pe semicerc și arbitrul acor
dă 7 metri. Șut și gol. Și iată 
cum o partidă al cărei rezultat 
egal ni se părea nu numai echi
tabil dar șl real, se termină cu un 
scor viciat de arbitraj. tn rest, 
Steaua și-a cam pierdut corțtra- 
candidații pe drum și nu vedem 
cum mai poate pierde titlul cu 
toate că mai este pînă la final. 
Echipele studențești și dinamo
viștii bucureșteni și brașoveni 
rămîn aceiași competitori din 
partea fără „dureri" dar și fără 
pretenții a clasamentului. Voin
ța București și Minerul Baia 
Mare au confirmat bunele pă
reri din ultimul timp, asigurîn- 
du-și un „pat" călduț pentru la 
primăvară. Rafinăria Teleajen 
și Dinamo-Bacău încep sa pri
vească cu grijă spre divizia se
cundă

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate de-a lungul celor trei 
zile. VINERI ; Din. Brașov — Ra
finăria Teleajen 20—13: Minerul 
B.M. — Din. Bacău 18—18; Din. 
București — Voința 26—17; _,U“
Cluj — „Poli" Timișoara 17-1-15; 
Steaua — ,,U" București 23—13. 
SÎMBĂTĂ : „Poli" Tim. - Rafi
năria 18—13; Voința — Din. Ba
cău 26—20; Minerul B.M. — Din. 
Brașov 21—17; ,,U“ București — 
Din. București 16—14; Steaua — 
.,U“ Cluj .25—15. DUMINICA : 
Steaua — Rafinăria 22—12; Voința 
— Minerul B.M. 24—21; „Poli" 
Tim. — Din. Brașov 14—13; Din. 
București—„U“ Cluj 13—12, „U“ 
București — Din, Bacău 19—15.
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măsura singur puterile spiri
tului.

Uneori — mai rar decît ai 
ilori — televizorul iți oferă 
prilejul extraordinar de a 
cunoaște oameni care sînt și 
ei „cineva". Asta se întini- 
plă insă numai atunci cind 
realizatorul emisiunii se 
consideră ți el un om intre 
cărțile sale, care se adresea
ză altuia aflat in aceeași si
tuație. Și nu cînd — să zi
cem — pune întrebări al că
ror răspuns nu-1 interesează 
nici cit ploaia de alaltăieri 
sau determină niște bieți oa
meni serioși să iasă pe sce
nă făcind „knix“-uri (și chic- 
suri) și recitîndu-și poezioa
rele în proză didactică, pre
cum domnișoarele de la 
grădiniță. Pentru că sporti
vul sau actorul sau învăța
tul care apare Ia televizor 
este mai totdeauna „cineva", 
dar foarte rar este lăsat să 
o arate.

Și doar e atît de simplu ! 
Dacă nu-mi pare rău că am 
devenit, mă rog frumos, 
tele-sportiv, asta i se dato
rește și omului fermecător 
care este Cristian Țopescu 
(mai leneș decit ne obișnui
se, de la o vreme, măi obo
sit — curaj !). De neuitat ră- 
mîne pentru mine discuția 
pe care a avut-o Cristian 
Țopescu cu Ion Tiriac. Lu
crurile s-au intîmplat cam 
așa : Tiriac și Năstase erau 
abia la jumătatea drumului 
lor extraordinar. Dar nu ob
ținuseră prima sau a doua 
dintre marile 
Imediat după, 
s-au așezat doi 
pescu și Țiriac.
ziarele sportive din întreaga 
lume aveau să scrie numele 
celui de-al doilea cu litere 
groase. Dar Țopescu l-a în
trebat : „Ce șanse crezi 
(sau credeți) că aveți în vii
toarele intilniri ?“ „Păi (a 
spus „păi" sau îmi place 
mie să cred că a spus așa ?) 
să ne gindim !“ S-a aple
cat puțin și nici nu i se 
mai vedea fața, se dusese de 
rîpă toată telegenia, priveam 
și noi un cap cu părul zbur
lit. Și a început să se gîn- 
dească, să-și adune ginduri- 
le adică, pentru ca să dea 
un răspuns lămurit. Mă ui
tam Ia părul acela zburlit 
și așteptam. „Ar fi cam așa
— a spus și a ridicat capul. 
Eu pe cutare nu-l pot învin
ge cu ușurință — și iată de 
ce". Și a explicat de ce. 
„Apoi Năstase — e inegal, 
știți bine". Și a explicat 
tuni stau lucrurile cu Năsta
se „Cit despre partida cu X, 
trebuie să ne mai gin- 
dim" — a adăugat. Și era 
nemaipomenit faptul că in
tr-adevăr omul acela serios 
și cinstit ne obliga pe toți
— și mă obliga pe mine, în 
camera mea cu cărți — să 
mă gîndesc la șansele sau la 
neșariseje, la emoțiile și la 
tulburările lui, ale lui Ti
riac. Trebuia intr-adevăr să 
ne mai gindim. Iar cînd o 
lună mai tîrziu am auzit că 
același Țiriac, după ce Nă
stase l-a biruit pe un celebru 
jucător englez, l-a așteptat în- 
genunchiat pe tenismanul ro
mân și l-a dus apoi în circă, 
gestul nu m-:i mirat. Orice 
om care gîndește. orice om 
care e „cineva", trebuia să 
îngenunchieze. Fiind un a- 
șemenea om — și eu îl știam

familie, ci de 
nici n-ar fi 
altfel.
că. în camera 
cărți, Ion Ți-

lor v+ctorii. 
pe o bancă 

oameni : Țo- 
A doua zi

se Încheie, 
a întîinirii. 
conduc cu 
ajung în 

de-aici is-

S. UNGUREANU

bine, (nu din 
la televizor), 
putut să facă

Sînt convins 
lui cu (sper) , , __ T.
riac știe ’să nu privească la 
micul ecran ca un copil dus 
la panaramă, 
care gîndește.
care posedă 
nemaipomenită, 
Ibrăileanu o socotea proprie 
în cel mai înalt grad po
porului nostru și pe care o 
numea „spirit critic".

ei ca un om 
Ca un om 

acea însușire 
pe care

• HIPISM
A 30-a reuniune de trap 

desfășurată duminică diminea
ța, la Ploiești, a oferit în ge
neral rezultatele indicate de 
calculul performanțelor ante
rioare. Surprinde însă clasa
rea .pe locul II a cailor Oglin
da și Silva (antrenorii lor : M. 
Ștefănescu și I. Toderaș) față 
de ultimele performanțe (1’35,3 
loc XI, respectiv 1’35,3 locul 
XII). Nesancționarea la timp 
a acestui gen de „performan
țe" nu poate crea decît nemul
țumiri atît în rîndul driverilor 
cit și al publicului. Cazurile 
nu sînt izolate. De la începu
tul sezonului un număr de 
peste 20 conducători au avut 
performanțe contradictorii 
pentru curse încete și totuși 
nu s-au luat decît sporadice 
și tardive măsuri de sancțio
nare. Oare arbitrii alergărilor 
nu-și dau seama că neapli- 
carea de sancțiuni în astfel 
de cazuri înseamnă generarea 
de finaluri incorecte și în fond 
estomparea performanțelor de 
valoare ?

A. D. IONESCU

SPORT>SPORT•SPORT » SPORT•SPORT•SPORT,

/

i

I



MEIEREĂ VIZITEI IN INDIA
A TOVARĂȘILOR NICOEĂE CEAUSESCU

SI ION GHEORGHE MAUREI!
BOMBAY 19. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Ion Puținelu transmit: Preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu soția, Elena Maurer, care, 
la invitația președintelui Indiei, 
Varahagiri Venkata Giri, și a 
primiilui ministru, Indira Gandhi, 
au întreprins o vizită de șase 
zile în India, au plecat dumini
că dimineața spre patrie.

Pe aeroportul din Bombay — 
orașul care a constituit ultima 
etapă a vizitei oaspeților români 
în India — președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România și președintele 
Consiliului de Miniștri au fost 
conduși de dr. P.V. Cherian, gu
vernatorul , statului Meharashtra, 
și de D.S. Desai, locțiitorul pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al'guvernului local.

Oaspeții sînt salutați, de ase
menea, de membrii guvernului 
local, ai Consiliului municipal 
al orașului Bombay, și de alte 
oficialități. Sînt prezenți, amba
sadorul României la Delhi, Petre 
Tănăsie, și membrii Consulatului 
român la Bombay.

Drapelele de stat ale Româ
niei și Indiei sînt arborate pe 
clădirea aeroportului. După in
tonarea imnurilor de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii India comandantul 
gărzii de onoare prezintă rapor
tul. Președintele Consiliului de 
Stat al Romîniei, Nicolae 
Ceaușescu, trece în revistă gar
da de onoare.

Oaspeților români li se ofeiă 
frumoase ghirlande care simbo
lizează prietenia și ospitalitatea.

După un ultim rămas bun de la 
oficialitățile locale, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, și președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, în
soțiți de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, și de celelalte persoane o- 
ficiale române care i-au însoțit 
în vizita în India, urcă în avio
nul prezidențial. Din ușa avionu
lui, președintele statului român 
salută asistența.

La ora 8 (ora locală — Bom
bay), avionul prezidențial a de
colat spre patrie.

★
în drum spre pptrie, avionul 

prezidențial a făcut o scurtă

escală la Tașkent, unde președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, și președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, și 
persoanele oficiale care îi înso
țesc, au fost salutați de Rahman- 
kul Kurbanov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Uz
bece, membru al Biroului Poli- 3 
tic al C.C. al P.C. din Uzbe- d 
kistan și alți conducători de 
partid și de stat.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
la Moscova, și membri ai amba
sadei.

Oaspeții români au vizitat în 
timpul scurtei lor escale expozi
ția realizărilor economiei națio
nale a Uzbekistanului.

Excelenței Sale
DOMNULUI VARAHAGIRI VENKATA GIRI, 

Președintele Republicii India
Excelentei Sale

DOAMNEI INDIRA GANDHI, 
Primul Ministru al Republicii India i

NEW DELHI

Părăsind teritoriul Republicii India, dorim să vă exprimăm încă 
o dată calde mulțumiri pentru ospitalitatea desăvîrșită și senti
mentele prietenești cu care am fost înconjurați tot timpul vizitei 
noastre în frumoasa dumneavoastră țară.

Avem convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și India se vor dezvolta continuu în interesul celor două 
țări, al bunei înțelegeri între popoare, destinderii și păcii în 
lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și poporului 
indian prieten, multă sănătate și fericire, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

T COMUN
ROMĂNOINDIAN
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tr-o atmosferă prietenească și 
cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Consiliului 
de Miniștri au avut, de aseme
nea, convorbiri oficiale cu pri
mul ministru al Republicii In
dia, Indira Gandhi, cu privire la 
evoluția relațiilor bilaterale și 
unele probleme internaționale 
actuale.

Din partea română la aceste 
convorbiri au participat : Cor
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Pe
tre Tănăsie, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în In
dia, Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiiloi 
de mașini, Gheorghe Dobra, vi
cepreședinte al Comisiei guver
namentale de cooperare econo
mică și tehnică.

Din partea indiană au partici
pat : Dinesh Singh, ministrul a- 
facerilor externe, Fakhruddin Aii 
Ahmed, ministrul dezvoltării in
dustriei și comerțului interior, 
Bhagat Bali Ram, ministrul co
merțului exterior, Shri S. Than, 
ambasadorul Indiei în România, 
Kewal Singh, secretarul Minis
terului Afacerilor Externe, K. 
B. Lai, secretarul Ministerului 
Comerțului Exterior.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră și cor
dială, caracteristică relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, 
contribuind la adîncirea încre
derii și înțelegerii reciproce.

Cele două părți au consemnat 
cu satisfacție că relațiile româno- 
indiene cunosc o dezvoltare mul
tilaterală și au apreciat că exis
tă condiții propice pentru lărgi
rea și diversificarea lor, cores
punzător intereselor celor două 
țări. Ele au exprimat hotărîrea 
de a folosi posibilitățile pe care 
le oferă economiile celor două 
țări în vederea intensificării, în 
avantajul reciproc, a schimburi
lor comerciale, a cooperării eco
nomice și tehnico-științifice, a 
relațiilor culturale, precum și în 
alte domenii de activitate.

Cele două părți au exprimat 
satisfacția față de încheierea, în 
cursul vizitei, a unui acord de 
cooperare științifică și tehnolo
gică, semnarea protocolului de 
schimburi comerciale pentru a- 
nul 1970 și a unui protocol pri
vind cooperarea în industriile 
minieră, construcție de mașini și 
chimică. Aceste aranjamente, 
precum și tratativele purtate în 
timpul vizitei vor contribui la 
întărirea relațiilor economice bi
laterale.

Părțile au apreciat, de aseme
nea, că există perspective reale 
de cooperare economică în terțe 
țări și că această problemă tre
buie să fie studiată în conti
nuare.

în cursul convorbirilor, părțile 
au constatat cu satisfacție exis
tența unor puncte de vedere 
identice sau apropiate față de 
problemele internaționale ma
jore.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pri

mul ministru, Indira Gandhi, au 
exprimat atașamentul guvernelor 
lor Ia principiile coexistenței 
pașnice și au reafirmat necesitatea 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre- 
.burile interne și avantajului reci
proc, principii care trebuie să 
constituie baza relațiilor dintre 
state, mari sau mici, indiferent 
de sistemul lor social. Părțile 
și-au reafirmat poziția lor că di
vergențele între state, inclusiv ce
le privind frontierele naționale, 
trebuie rezolvate prin mijloace 
pașnice, fără a se recurge la for
ță.

Părțile au subliniat necesitatea 
ca să se ajungă cit mai grabnic 
la un acord privind dezarmarea 
generală și totală, inclusiv dezar
marea nucleară, sub un control 
internațional eficient. De aseme
nea, au apreciat importanța pe 
care o reprezintă interzicerea 
armelor atomice și lichidarea sto
curilor existente, desființarea 
blocurilor și bazelor militare stră
ine, retragerea trupelor străine 
de pe teritoriul altor țări, pentru 
securitatea și pacea mondială.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pri
mul ministru, Indira Gandhi, au 
reafirmat adeziunea țărilor lor la 
principiile Chartei O.N.U. în 
concepția celor două părți, spo
rirea eficacității și prestigiului 
O.N.U., în special înfăptuirea u- 
niversalității sale, sînt de natu
ră să contribuie la reglementarea 
problemelor vieții contemporane, 
la promovarea cooperării între 
state. Cele două părți s-au feli
citat pentru conlucrarea rodnică 
a țărilor lor în cadrul O.N.U. și 
s altor organizații internaționale, 
apreciind că adîncirea acesteia 
în viitor corespunde intereselor 
reciproce, cauzei păcii și înțe
legerii în lume.

Părțile și-au exprimat solidari
tatea cu lupta popoarelor pentru 
libertate și independență națio
nală și sprijinul deplin pentru 
realizarea aspirațiilor legitime de 
dezvoltare economică și politică 
de sine-stătătoare ale popoarelor 
din lumea întreagă. Ele au con
damnat dominația și asuprirea 
popoarelor din coloniile portu
gheze, Rhodesia și Namibia, dis
criminarea rasială și politica de 
apartheid practicate de guvernul 
din Republica Sud-Africană. Ele 
au reafirmat necesitatea ca rămă
șițele colonialismului să fie li
chidate, ca drepturile fundamen
tale ale popoarelor să fie respec
tate, iar egalitatea în drepturi 
între națiuni să fie instaurată.

Cele două părți au subliniat 
profunda lor îngrijorare în legă
tură cu persistența în diferite 
părți ale lumii a unor focare de 
tensiune și conflicte armate, care 
primejduiesc securitatea și pacea 
mondială. în acest context, s-a 
evocat pericolul pe care îl re
prezintă continuarea conflictului 
în Vietnam, exprimîndu-se spe
ranța că tratativele de la Paris 
vor duce Ia soluționarea acestuia 
pe cale pașnică, în cadrul acor
durilor de la Geneva din 1954, la 
retragerea trupelor străine, astfel 
incit poporul vietnamez să-și poa
tă hotărî soarta fără amestec din 
afară

Cele două părți și-au exprimat 
neliniștea față de actuala situație 
din Orientul Apropiat. Ele s-au 
pronunțat pentru soluționarea 
crizei din această parte a lumii, 
potrivit rezoluției Consiliului dc 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
pentru retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, asi
gurarea integrității frontierelor și 
securității tuturor statelor din re
giune, rezolvarea problemei rc- 
fugiaților palestinieni, conform 
intereselor lor legitime.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra situa
ției din Europa. Conducătorii 
ambelor părți au apreciat că fă
urirea securității europene, ca și 
îmbunătățirea situației din Asia 
și din alte părți ale lumii, ar con
stitui un factor cu înrîurire pozi
tivă asupra evoluției relațiilor 
dintre țări. România și India sa
lută ideea unei conferințe a sta
telor europene, consacrată coope
rării și asigurării securității în 
Europa.

Luînd în considerare situația 
economică generală din lume, ce
le două părți au apreciat că este 
esențială găsirea de soluții grab
nice pentru problemele care frî- 
nează creșterea economică a ță
rilor în curs de dezvoltare. în a- 
cest scop și-au reafirmat dorința 
lor de a întări cooperarea în ca
drul O.N.U. și a altor organizații 
internaționale. în acest context 
cele două părți au apreciat că 
accesul nestînjenit al tuturor sta
telor la cuceririle științei și teh
nicii moderne, constituie o pro
blemă de interes major pentru pro
gresul omenirii, a cărui soluțio
nare implică, pe lingă eforturile 
proprii ale fiecărui popor, crea
rea condițiilor favorabile pentru 
dezvoltarea comerțului și colabo
rării economice internaționale, 
fără discriminări și bariere, pe 
baze reciproc avantajoase.

Părțile au reafirmat importanța 
contactelor, la toate nivelele, sta
bilite în ultimii ani între Româ
nia și India și au arătat că vizita 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri și a celorlalte personalități 
române a constituit o contribuție 
valoroasă la mai buna înțelegere 
reciprocă, un pas important în 
evoluția relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări 
și popoare.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
le Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au mulțumit 
pentru primirea cordială și ospi
talitatea ce le-a fost acordată de 
guvernul și poporul indian.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și so
ția, au invitat pe președintele 
Republicii India, Varahagiri Ven
kata Giri, și soția, să facă- o vi
zită oficială în România.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
adresat primului ministru, Indira 
Gandhi, invitația de a vizita Ro
mânia.

Invitațiile au fost acceptate cu 
plăcere.

Cu prilejul Zilei 

Forțelor Armate 

ale României
• Cu prilejul celei de-a 25-a 

aniversări a forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
atașatul militar și aero al Româ
niei la Budapesta, colonel Emi- 
lian Bîrlea a depus coroane de 
flori la mormintele și monumen
tele ostașilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Unga
riei de sub jugul fascist de la 
Nyregyhaza, Tiszalok, Miskolc, 
și Megyaszo.

• Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România. însărcinatul cu afa
ceri ad-inte,rim al României în 
Republica Populară Albania. 
Dumitru Cosma, a organizat la 
Tirana o gală de filme docu
mentare românești. Au partici
pat Reiz Malile, ministrul ad
junct al afacerilor externe.Na- 
no Kutra, șef adjunct al direc
ției politice a Armatei Populare 
Albaneze, și alte persoane ofi
ciale.

Orientul
Apropiat

CAIRO. Un purtător de cu- 
vînt al armatei egiptene a de
clarat că duminică dimineața, 
în mai multe zone ale Canalului 
de Suez, a avut loc un violent 
duel de artilerie între forțele 
armate ale R.A.U. și cele isra- 
eliene — informează agenția 
Reuter. Incidentele s-au produs 
în special în partea de sud a 
Canalului, la Port Tewfik, El 
Kantare și la sud de lacul 
Amer.

TEL 
cuvînt 
rat că__ ________ r.___  _
țele armatei egiptene au deschis 
foc de artilerie asupra pozi
țiilor israeliene situate în par
tea de sud a Canalului de Suez, 
în special «în regiunea Port 
Tewfik — informează agenția 
France Presse.

AVIV. Un purtător de 
militar israelian a decla- 
duminică dimineața for-

CAIRO. După cum relatează 
ziarele din Cairo, anunță agen
ția Reuter, sîmbătă au avut loc 
ciocniri între trupele libaneze și 
grupuri de comando palestinie
ne în regiunile din sudul Liba
nului. Potrivit acestor ziare, în 
cursul incidentelor un membru 
al .grupurilor de comando a 
fost ucis, iar doi civili libanezi 
răniți.

O unitate a forțelor patriotice sud vietnameze în aejiuns.

Trucaj la Seul
înscenarea de la 17 octombrie, dată la care populația fusese 

chemata să se pronunțe în favoarea amendării unor prevederi 
constituționale, privind posibilitatea realegerii președintelui 
pentru a treia oară consecutiv a adus autorităților sud-coreene 
rezultatele scontate. Potrivit comisiei centrale electorale, din cei 
circa 11 milioane alegători, „doar" 2 766 799 s-au opus modifi- 
cării constituției. Dispunînd de un vast aparat represiv, pus 
la punct de-a lungul primelor două mandate, Pak Cijan Hi a 
reușit să-ți ducă la bun sfîrșit intențiile.
Hotărîrea generalului-preșe- 

dinte de a-și prelungi cu încă 
un mandat „activitatea" a stîr- 
nlt o amplă mișcare protestata
ră. Odată cu intensificarea lup
telor de partizani, cu sporirea 
numărului grevelor, cu acțiuni
le țărănești îndreptate împotri
va acaparării terenurilor agri
cole datorită extinderii conti
nue a bazelor militare america
ne (recent, primul ministru sud- 
coreean se declara gata să pri
mească noi efective americane 
în eventualitatea evacuării ba
zelor pe care S.U.A. le dețin în 
Okinawa) asistăm la creșterea 
nemulțumirii tineretului stu- 
dios. Săptămîni de-a rîndul, 
studenții universităților din 
Seul și Taegu au organizat 
demonstrații și mitinguri împo
triva regimului dictatorial, a 
intențiilor de amendare a cons
tituției. La facultățile de drept 

‘ ’ la Universitatea 
Seul a fost recent 
adunare la care 

și-au ■ reafirmat 
a continua lupta

și comerț de 
națională din 
organizată o 
participanții 
hotărîrea de 
pentru instaurarea uhui regim 
democratic.

In cadrul măsurilor represi-

Perspective 
suedeze

Npul cabinet, condus de Olof Palme, exponent al aripii de 
stînga a Partidului Social Democrat, cuprinde majoritatea 
membrilor fostului guvern, ceea ce lasă să se întrevadă conti
nuitatea politicii suedeze. Olof Palme care a deținut portofo
liul comunicațiilor și apoi cel a educației și problemelor cul
turale are o reputație de reformator, de activitatea lui fiind 
legate cel puțin, trecerea în Suedia la circulația pe dreapta și 
reforma școlară. El este cunoscut ca un adversar al politicii a- 
mericane în Vietnam și participarea sa alături de un diplomat 
nord-vietnamez (imediat după recunoașterea R.D. Vietnam de 
către Suedia) la o demonstrație cu torțe la Stockholm, împo
triva războiului dus de S.U.A. în Vietnam, a determinat Admi
nistrația să-l cheme pe ambasadorul american la Washington 
pentru „consultări" care nu s-au încheiat nici astăzi. într-o 
conferință de presă, referindu-se la relațiile țării sale cu S.U.A., 
Olof Palme a exclus posibilitatea ca Suedia să renunțe, ca ur
mare a unor nemulțumiri americane, la atitudinea sa de deza
probare a războiului dus de Washington în Vietnam. Comen- 
tînd în continuare reacția S.U.A. în ceea ce privește acordarea 
unui ajutor suedez în valoare de 40 milioane de dolari R.D. 
Vietnam și informațiile privind o eventuală revizuire de către 
guvernul american a înlesnirilor comerciale pentru Suedia 
(creditele Băncii de Export-Import promise S.A.S. pentru achi
ziționarea de avioane Douglas și Boeing în valoare de 400 mi
lioane de dolari), premierul a spus : „Vom face tot posibilul 
să explicăm politica noastră dar nu o vom schimba". Presiu
nile de ordin economic proiectate de Washington sînt viu cri
ticate în Suedia, cu atît mai mult cu cit ajutorului suedez pen
tru Vietnam nu-i poate fi atribuit un caracter militar. In acest 
sens, abservatorii politici au remarcat apariția pentru prima 
dată a unui articol semnat de ministrul de externe Torsten 
Nilsson în ziarul liberal DAGENS NYHETER, în care acesta 
încearcă să clarifice paragrafele respective din cuvîntarea sa 
ținută în fața Congresului Partidului Social Democrat șl care 
se refereau la ajutorul ce urmează a fi acordat pe un termen 
de trei ani R. D. Vietnam. Articolul ministrului de externe și, 
ulterior, declarația dată publicității de guvernul suedez urmă
resc desigur și liniștirea factorilor de guvernămînt din S.U.A. 
și unele țări nordice, membre ale N.A.T.O., ca Norvegia Și 
Danemarca care s-au plîns că nu au fost consultate înainte de 
luarea deciziei. în esență, în aceste documente se vorbește 
despre „faza de plan" în care se găsește programul de ajutor 
și de „primii pași care vor fi întreprinzi probabil pînă la^sfir- 
șitul luptelor în Vietnam" (THE TIMES). Pe lîngă aceasta ac- 
țiune suedeză pe plan extern, trebuie amintită și declarația 
privind intensificarea colaborării economice cu Cuba intr-un 
timp „cît mai scurt posibil", ceea ce a dus la crearea unui al 
doilea front al nemulțumirilor americane.

Pe plan intern, proiectele de reformă urmăresc o mai echita
bilă tepartizare a impozitelor, dintre acestea cea mai Impor
tantă fiind reforma fiscală anunțată de ministrul de finanțe 
Gunnar Strang. Impozitul pe averi va crește la averile mai mari 
și va fi redus la veniturile mai mici de 100 000 de coroane. A- 
ceste reduceri de impozite pentru cei cu venituri scăzute sînt 
compensate printr-o creștere cu 4 la sută a impozitului indi
rect.

Continuîndu-și eforturile pe linia democratizării și moderni
zării învățămîntului, Olof Palme a prezentat principiile de bază 
ale reformelor in acest domeniu : democratizarea învățămîn
tului prin participarea elevilor, părinților, profesorilor și per
sonalului administrativ la viața școlii, reforma sistemului de 
notare a elevilor, alternanța studiilor cu munca salariată și 
dezvoltarea învățămîntului pentru adulți. Dezvoltînd tezele 
foarte apreciate de suedezi ale „educației permanente" Olof 
Palme conchidea în cuvîntul adresat celui de-al 24-lea Congres 
al partidului său : „Școala nu trebuie să fie reflectarea socie
tății actuale, ci un curs de democrație, destinat să formeze ce
tățeni cu răspundere" (LE MONDE).

Propunerile Tineretului Social Democrat (S.S.U.) privind na
ționalizarea băncilor particulare, propuneri popularizate pe 
scară națională cu mult timp înaintea alegerilor au dat Ioc la 
dezbaterile cele mai aprinse, ministrul de finanțe Strâng fiind 
obligat să declare că guvernul dispune de mijloace suficient de 
puternice pentru a controla piața creditului. Deși moțiunile res
pective au fost respinse, S.S.U. a repurtat o victorie clară asu
pra acelora care s-au opus ca reprezentanți ai guvernului să 
intre în consiliile de administrație ale băncilor particulare.

Observatorii politici din Stockholm se arată încredințați că 
acestor reforme li se va asigura un curs „accelerat" remareînd 
în sprijinul acestor păreri fermitatea acțiunilor întreprinse și 
pînă acum de primul ministru, deși nu sînt de așteptat schim
bări cel puțin pînă la viitoarele alegeri din 1970 cînd P.S.D. are 
de apărat procentul cu care a cîștigat in 1968.

DOINA TOPOR

LA PAZ CONTRA 
„GULF OIL"

Amatorii de statistici 

calculaseră că Bolivia a 
fost în 144 de ani scena 

a 105 lovituri de stat, 
ceea ce reprezintă, fi
rește, un record în ma
terie. Ultimul președinte 
ajuns întîmplător la pu
tere (datorită catastrofei 
aeriene care a costat via
ta generalului Barrientos) 
a definut funcția supremă 
doar 152 de zile. Lovitu
ra de stat a generalului 
Alfredo Ovando Candia 
a suscitat destule semne

nuite da prospectare și de ex
ploatare. Finanfele boliviene 
obțineau doar 30 la sutâ di; 
veniturile lui „Bolivian Gulf Oil 
Corp" și 11 la sută sub formă 
de redevențe pentru petrolul 
extras. Milioane de dolari îm
bogățeau pe magnații din Pitts
burgh în condițiile în care 68 la 
sută din bolivieni trăiau în lan
țurile analfabetismului iar nu
mărul șomerilor cunoștea o am
plificare de natură să adînceas- 
că pînă la explozie conflictul 
social. Generalul Ovando Can
dia a reliefat că vechiul con
tract „leza grav interesele na
ționale" și că actualul guvern 
„nu va permite acumularea 
privată a puterii economice la 
un nivel care ar dăuna inde
pendenței economice a țării".

Hotărîrea Boliviei, care tre
buie inclusă într-un mai larg 
contex latino-american, expe
riența peruviană avînd un rol

de întrebare.

armată ce a intervenit 
ori în ultimii 

pentru reprimarea mani- 
antiguvernamentale. 

de șomeri, re
uniri din procen- 
mai ridicate din 
au asigurată ziua

ve, autoritățile au dispus sus
pendarea cursurilor la univer
sitățile la care s-a înregistrat 
o sporire a mișcării revendica
tive. Telegramele de presă in
formau că pe măsură ce se 
apropia data referendumului se 
înmulțeau înscenările judiciare, 
aveau loc noi răfuieli cu cei ce 
manifestau resentimente față de 
regim.

Anii oare s-au scurs de la 
instaurarea dictaturii lui Pak 
Cijan Hi au agravat și mai mult 
situația economiei. Cîteva date 
sînt elocvente în acest sens. Cir
ca 80 la sută din bugetul țării 
ia actualmente drumul întreți
nerii unei armate de 600 000 oa
meni,
de numeroase 
ani 
festațiilor 
7 milioane 
prezentînd 
tele cele 
lume, nu 
de mîine.

Acțiunile 
treprind continuu la Seul, pen
tru perpetuarea actualului re
gim, ilegale chiar și în confor
mitate cu prevederile constitu
ției sud-coreene, nu fac decît să 
agraveze tensiunea care dom
nește în Coreea de sud. Mai 
mult decît ajjît, corespondenți) 
de presă au remarcat existența 
chiar în rîndurila partidului 
guvernamental a unor membri 
ce și-au exprimat rezerve în le
gătură cu metodele folosite pen
tru asigurarea continuității re
gimului dictatorial. '

De altfel, pentru aflarea ade
văratelor sentimente pe care 
populația, tineretul sud-coreean, 
le ntitrește față de regimul dic
tatorial, nu era necesară orga
nizarea referendumului ale că
rui rezultate, în condițiile 
de cruntă represiune din Core
ea de sud, erau previzibile. Ma
nifestațiile de stradă, demons
trațiile spontane, lozincile an
tiguvernamentale pe care par- 
ticipanții le poartă, sînt cele mai 
bune teste pentru cunoașterea 
revendicărilor privind o viață 
politică normală, înnoiri demo
cratice în conformitate cu in
teresele naționale-ale poporu
lui.

ilegale care se tn-

IOAN TIMOFTE

DELEGAȚIA GUVERNAMENTA
LĂ SOVIETICA A SOSIT LA 

PEKIN

• IN CONFORMITATE cu a- 
cordul intervenit între guver
nele Republicii Populare Chine
ze și Uniunii Sovietice, la 19 
octombrie a sosit la Pekin dele
gația guvernamentală sovietică 
condusă de V. Kuznețov, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., care va 
participa la convorbirile în pro
blemele care interesează ambele 
părți.
J-a aeroport, delegația sovieti

că a fost întîmpinată de Ciao 
Kuan-hua, conducătorul delega
ției guvernamentale a R.P. Chi
neze la convorbiri, și de membri 
ai delegației.

MONEDE CĂUTATE...

• GUVERNUL canadian. a a- 
nunțat că a interzis scoaterea 
din țară a monedelor de 5 cenți. 
Explicația : datorită conținutu
lui lor ridicat în nichel, aceste 
monede se vindeau pe piața in
ternațională sub formă de nichel 
brut la prețul de... 7 cenți buca
ta. Numai în ultimele zile ex
porturile de nichel sub această 
formă s-au cifrat la suma de 
100 000 de dolari, anunță auto
ritățile vamale canadiene.

PREȘEDINTELE Zambiei, 
Kenneth Kaunda a anunțat o 
serie de măsuri menite să 
intensifice controlul statului 
asupra bogățiilor naturale 
ale țării. Intr-un comunicat 
prezidențial se arată că gu
vernul zambian a preluat 
prin intermediul Corporației 
dezvoltării naționale a Zam
biei 51 la sută din acțiunile 
companiilor străine, care ac
ționează în țară — „Shell- 
British Petroleum* și firma 
italiană „Agip".

Declarațiile noului președinte 
folosea' un limbaj ce nu pro
mitea o căsnicie liniștită cu 
Washingtonul. Comentatorii în
cercau să se descurce în labi
rintul incertitudinii : s-a produs 
o operațiune de tip clasic sau 
în politica boliviană a interve
nit, realmente, o schimbare ? 
LA MONDE formula direct în
trebarea : „Ce politică intențio
nează să ducă acum generalul 
Ovando? Este vorba oare de o 
lovitură de stat la fel cu orica
re alta sau, dimpotrivă, de o 
mișcare avînd tendințe asemă
nătoare cu cea din Peru, din 
toamna trecută ?"

Cotidianul parizian evita răs
punsul. Examenul se putea pro
duce doar pe baza faptelor. 
Faptele n-au întîrziat. Trei săp
tămîni după instalarea la pu
tere, generalul Ovando Candia 
a decretai naționalizarea resur
selor petroliere ale țării deținu
te de filiala boliviană a trus
tului nord-american „Gulf Oii 
Corp" din Pittsburgh. Toate in
stalațiile și proprietățile sale 
au trecut în patrimoniul statu
lui. De altfel, la ora cînd de
cizia devenise publică unități 
militare ocupaseră instalațiile și 
birourile companiei. Hotărîrea 
luată la La Paz a fost o sur
priză în măsura în care unele 
forțe politice speraseră că noul 
regim nu se va angaja pe dru
mul unei înfruntări cu Wa
shingtonul. Destui crezuseră că 
promisiunile primei declarații 
sînt destinate numai cîștigării 
opiniei publice iar anularea 
„codului petrolului", hotărîtă 
chiar în ceasurile ce au urmat 
formării noului guvern, nu va fi 
urmată de acte radicale. Noii 
deținători ai puterii au nesoco
tit avertismentele mai mult sau 
mai puțin discrete ale Washing
tonului (un credit de 23 000 000 
dolari a fost refuzat Boliviei) și 
au acționat conștienți de riscu
rile pe care și le asumaseră.

în capitala boliviană s-a sub
liniat că naționalizarea a inter
venit din cauza „marilor profi
turi realizate de “Gulf Oil* care 
contrastau cu veniturile modeste 
obținute de stat". Compania a- 
mericană, instalată din 1957 în 
perimetrul petrolier Santa Cruz, 
obținuse privilegii puțin obiș-
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stimulator, a declanșat nemulțu
mirea Washingtonului. Diplo
mația americană a reacționat, 
totuși, cu prudență, evițînd o 
ruptură brutală. Departamentul 
de Stat a anunțat că nu va pro
ceda la suspendarea ajutorului 
pentru Bolivia dacă guvernul de 
la La Paz va acorda o com
pensație corespunzătoare socie
tății „Bolivian Gulf Oil Corp' 
(cum, de altfel, a promis), tx- 
perții studiază decretul boli
vian, încercînd să stabilească 
soarta proprietăților companiei 
evaluate la 140 000 000 dolari. 
Se amintește câ ajutorul econo
mic promis Boliviei pentru 1970 
se cifrează la ceva mai mult de 
15 000 000 dolari iar cel mili
tar la 2000000 dolari.

Naționalizarea petrolului bo
livian reprezintă un început ? 
Sîmbătă, muncitorii din minele 
de aur exploatate de o com
panie americană au ocupat ga
leriile, cerînd ca și această bo
găție a țării să treacă în pa
trimoniul statului. Opinia pu
blică dorește pași energici în . 
direcția recuperării avuției na-'V’ 
ționale acaparate de capitalul 
străin. Măsurile luate împotriva 
lui „Gulf Oii" sînt promițătoa
re dar rămîne de văzut cît da 
departe va fi dispus generalul 
Ovando Candia să se angaje
ze în disputa cu Washingtonul. 
Oricum, dincolo de declarațiile 
prudente și de efortul de a evi
ta un conflict acut, relațiile Bo
liviei cu S.U.A. vor traversa o 
perioadă de dificultăți. Tensiu
nea este evidentă, chiar dacă la 
Departamentul de Stat se fac 
declarații liniștitoare.

E. O

• IN SALA Coloanelor din 
Moscova a avut loc un con
cert al marii orchestre a Ra- 
dioteleviziunii sovietice, sub 
bagheta cunoscutului dirijor 
român Iosif Conta. Concertul 
care a cuprins Rapsodia nu
mărul unu de George Enes- 
cu, Concertul numărul unu 
pentru pian și orchestră de 
Prokofiev, Mica serenadă 
nocturnă de Mozart, poemul 
simfonic Til Uilenspiegel, de 
Richard Strauss, a fost în 
întregime televizat, bucurîn- 
du-se de un mare succes.

VIITORUL TRANSPLANTĂRILOR 
CARDIACE

• încetarea din viață a 
reverendului Charles Boulogne, 
unul dintre pacienții care au su
praviețuit cel mai mult timp cu 
o inimă grefată, face obiectul 
a nenumărate comentarii din 
partea oamenilor de știință și a 
specialiștilor. Moartea reveren
dului Boulogne, care trăia de 
aproape 18 luni cu o inimă gre
fată, a produs surprindere, mai 
ales pentru faptul că, în tim
pul convalescenței, el dăduse do
vadă de o deosebită vitalitate.

Unul dintre cei mai mari imu- 
nologi francezi profesorul Hal
pern afirmă că moartea reveren
dului Boulogne pune sub semn 
de întrebare întreaga pro’blemă 
a transplantărilor cardiace. 
Aceasta nu înseamnă de fapt că 
trebuie condamnat principiul e- 
fectuării grefelor de inimă dar 
această problemă trebuie privi
tă cu • mult mai multă atenție. 
Specialistul francez ajunge la 
conclu?ia că cea mai mare difi
cultate în obținerea de rezulta
te pozitive în acest domeniu nu 
o constituie de fapt tehnica chi
rurgicală propriu-zisă, ci în 
special eficacitatea medicamen
telor împotriva fenomenului de 
respingere a inimii grefate.

• POLITIA capitalei nipone 
a hotărît să mobilizeze peste 
25 000 de oameni pentru a in
terveni, la nevoie, împotriva 
puternicelor manifestații anti
războinice, care vor avea loc 
marțea viitoare. Se crede că la 
aceste demonstrații vor parti
cipa peste 20 000 de studenți și 
aproximativ 100 000 de munci
tori. Ca un preludiu al acestei 
acțiuni de amploare, sîmbătă, 
grupuri de studenți au demon
strat în fața reședinței primu
lui ministru Sato,

ADEVĂRUL DESPRE INCENDIEREA REICHSTAGULUI
Jacques Delarue, raportor al Comitetului special pentru creceta- 

rea științifică a cauzelor și consecințelor celui de-al doilea război 
mondial, a declarat la o conferință de presă că incendierea Rei
chstagului a fost plănuită de Heinrich Himmler și colaboratorii săi, 
probabil din dispoziția lui Hitler. El a afirmat că Comitetul din 
care face parte va publica în curînd un raport privind această ches
tiune, raport bazat pe studierea unor documente istorice și a unor 
dovezi criminologice care au insumat peste 600 de pagini.

Delarue a subliniat că Comitetul a ajuns la concluzia că „ino
cența" nazistă în acest caz și vinovăția presupusă a olandezului 
Marinus van der Lubbe „nu stau în picioare la o examinare știin
țifică a faptelor".

In continuare, el a arătat că incendiul a fost pregătit minuțios de 
cîteva înalte oficialități naziste șt că la el a participat un comando 
alcătuit din membrii SS șl SA care au înlesnit răspîndirea focului. 
Dintre aceștia, mulți au fost apoi executați sau au dispărut. Totuși, 
Comitetul a reușit să strîngă mărturii de la 40 de persoane, între 
care „șapte foarte importante".
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