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al Republicii Congo (Brazzaville),
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A

cum se vede, în ge-

I
Organizațiile U. T. C

din județul Vilcea
Idovedesc ce valoare

poate avea
A

nu afli că aici se construiesc 
viguros pe calea dezvoltării

trecut două săptămîni 
am scris despre ultima 
a Comitetului județean

Premierul congolez este însoțit 
de Charles Assemekang, ministrul 
afacerilor externe, Ambroise 
\oumazalaye, coordonator al Co- 

<nisariat ilui general al planului.

a fost îndeplinit, ne de- 
direcțorul șantierului, 
ne-a lipsit în pernia- 

forța de muncă (acum

ÎNSEMNATE RAMlNERI IN URMA!
IAR ȘANTIERUL DV. ARE ÎNCĂ

României
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ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

Cinci minute cu RADU LUPU 
Moda 1970 in discuția tineretului 
Accident —incident
CADRAN ȘTIINȚIFIC : Cel mai rezistent 
material din lume
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N-au 
de cînd 
plenară
Vîlcea al U.T.C. Articolul’ în 
care am stăruit doar asupra 
chestiunilor esențiale supuse 
dezbaterii — contribuția orga
nizațiilor U.T.C. de Ia sate în 
mobilizarea tineretului la rea
lizarea sarcinilor economice — 
nu era deloc laudativ. Fiindcă 
nu ni s-a părut firesc ca pro
bleme atît de importante ca 
participarea tinerilor la muncă, 
prezența organizațiilor U.T.C. în 
activitatea cooperativelor agri
cole, și încă într-un moment 
în care calendarul agricol le 

' făcea deosebit de stringente, să 
fie abordate la modul general, 
teoretic. Articolul reținea între 
altele și opinia unor partici
pant potrivit căreia o proble
mă atît de concretă cum este

■p
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BRIGADA „SClNTEIl 
TINERETULUI" 
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• ION CH1RIC
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DIN TIRGUE

TOVARĂȘE SECRETAR ?
ANUL SE APROPIE DE SFlRȘIT

Ajunși în Tg. Secuiesc, nu poți să 
două fabrici, că acest oraș a pășit 
industriale. Un puls nou se simte, privirile cuprind contururi 
noi încă încadrate de schele. într-un timp scurt s-a constituit 
aici o adevărată platformă industrială : fabrica de confecții a 
intrat parțial în funcțiune, urniind ca în curind, pe 15 noiem
brie, să funcționeze la întreaga capacitate: în construcție, in
tr-un stadiu avansat, se află fabrica de amidon și fabrica de 
șuruburi, care vor începe să producă în cursul anului viitor. 
Este un merit al constructorilor care au reușit sâ asigure stadiile 
fizice necesare, să facă mari eforturi pentru respectarea în 
continuare a termenelor cuprinse în graficele de execuție. Cum 
pe șantier marea majoritate a muncitorilor o constituie cei ti
neri, este firesc ca resursele obținerii unor rezultate bune să 
includă și folosirea clanului lor, a capacității de mobilizare și 
dăruire specifice acestei virste. Dar respectivele resurse tre
buie descoperite și fructificate. O asemenea îndatorire revine, 
în primul rînd, organizației U.T.C. Este onorată ? Pornind de la 
analiza situației economice a unității, investigația noastră și-a 
propus tocmai acest scop.

Scenă obișnuită de muncă 

la Uzinele „Independenta" 

din Sibiu.

Foto: ED. HOFFER

— Da, avem realizări cu care 
putem să ne mîndrim — ne de
clară de la început tovarășul 
CONSTANTIN ROȘCA, direc
torul Șantierului 509 al Trustului 
construcții Brașov. Fabrica de 
confecții va intra în funcțiune 
Ia întreaga capacitate cu 15 zile 
mai devreme, pînă la 25 noiem-

CEA MAI FIERBINTE DORINȚA A PROMOȚIEI
DE MEDICI CARE ȘI-A ÎNCEPUT RECENT

brie la fabrica de șuruburi vom 
inchidc complet hala monobloc 
de fabricații, iar la fabrica de 
amidon vom preda la montaj 
două secții.

Interlocutorul nostru continuă 
expunerea motivelor generatoa
re de încredere, printre care se 
numără și obținerea unei pro
ductivități de 108 la sută; Obser
văm însă și o undă de amără
ciune pe fața sa. După o clipă 
de șovăire continuă :

— După 
neral, stăm bine. Dar cu toate 
aceste realizări, planul valoric 
nu e îndeplinit, iar restanța nu 
va putea fi recuperată pînă la 
sfîrșitul anului.

Ne așteptam să urmeze evo
carea unor cauze obiective. O 
asemenea așteptare a deve
nit aproape un punct obliga
toriu în investigațiile de acest 
gen. Ne înșelăm. Cauzele sînt a- 
proapc în întregime de natură 
subiectivă iar recunoașterea fă
țișă ni se pare de bun augur.

— Sistematizând, planul valo
rii nu 
cldră 
fiindcă 
nență 
3pai avem nevoie de 25 -de zi
dari și 50 muncitori necalifi- 
cați), fiindcă o parte prețioasă 
a fondului de timp a fost risi
pită prin absențe nemotivate 
(18 700 oni-orc). intirzieri, plim
bări fără țintă pe șantier.

La acestea se adaugă efectele 
Reorganizării corespunzătoare a 
locurilor de muncă, ale fluctua
ției și navetismului. După cum

ACTIVITATEA

Nicolae Hangiru

CONSILIUL DF STAT Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PENTRU CONVOCAREA MARII 

ADUNĂRI NAȚIONALE
In temeiul articolului 64 punctul 1 din Con

stituție, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare 
Națională în a treia sesiune a celei de-a șasea 
legislaturi, în ziua de 17 noiembrie 1969, ora 10 
dimineața.

Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU

comandantul Alfred Raoul

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, luni după-amiază a sosit 
în Capitală, într-o vizită oficială, I primul ministru a] Republicii
Congo (Brazzaville), comandantul 
Alfred Raoul.

de alte persoane oficiale, consi
lieri și experți.

în întâmpinarea oaspeților, pe 
aeroportul Băneasa, se aflau pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
ion Gheorghe Maurer, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Agachi, Bujor Al- 
mășan, Comei Burtică, Nicolae 
Giosan — miniștri, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Alexandru Tujon, ambasado-

Brazzaville, 
membri ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Repu 
Congo (Brazzaville).

După intonarea imnurilor 
stat ale celor două țări, cc 
șefi de guverne au trecut î 
vislă garda de onoare alinia 
aeroport.

Comandantului Alfred Ra 
,celorlalte persoane oficiale c 
însoțesc le-au fost preze 
personalitățile române venit 
întîmpinare.

A avut loc apoi defilarea 
militare. Un grup de pion: 
oferit oaspeților buchete de

I

prezența organizației U.T.C. în 
campania agricolă ar trebui să 
se exprime și ea în forme și 
modalități tot atît de concrete, 
că sînt în tradițiile organiza
țiilor U.T.G. de la sate nume
roase asemenea forme care ar 
trebui mai pregnant reactuali
zate și dezvoltate... Mai mult, 
pornind de la situația existen
tă la acea oră, și valabilă în 
parte și acum, interlocutorii' 
indicau cîteva adrese sigure s 
strîngerea și însilozarea fura
jelor, transportul și împrăștie- 
rca îngrășămintelor, construc
țiile zootehnice, șantierele de 

. irigații etc. menționînd totodată 
și modalități in care, pe acest 
teren vast, contribuția organi
zațiilor U.T.C. s-ar putea mate
rializa în modul cel mai pal
pabil cu putință.

Așteptam răspunsul biroului 
comitetului județean la aceste 
critici și sugestii și, el a venit 
Sub forma unei invitații...

Și iată-ne astfel, la Băbeni. 
Una din comunele mari ale ju
dețului, cu o cooperativă care 
și In acest an a obținut pro
ducții ridicate la majoritatea 
culturilor. Lucrările agricole 
s-au desfășurat aici într-un ritm 
corespunzător, la ora actuală 
s-a recoltat tot ceea ce era de 
recoltat, s-a insămînțât tot ceea 
ce trebuia grabnic însămînțat,

N. ARSENIE

(Continuare în pag. a lll-a)

Violeta Iliescu

Radu Mocanu

Să se vorbească despre

sului I

noi ca despre promoția

(Continuare în pag. a lll-a)

Tinerețea arhitecturală a Reșifei.

i

muncitorilor și personalului 
cu pregătire medie

Consiliul de Miniștri a emis 
recent o hotărîre privind organi
zarea și funcționarea cursurilor 
pentru calificarea și perfecțio
narea muncitorilor și a personalu
lui cu pregătire medie. Conform 
prevederilor hotărîrii, cursurile 
vor lua ființă în întreprinderi și 
alte 
cum 
tirea 
multor unități.

Cursurile de calificare a munci-

organizații socialiste, pre- 
și în centre pentru pregă- 
personalului necesar mai

torilor vor fi organizate în unul 
sau două cicluri (grade), în func
ție de complexitatea meseriei. 
Prin cursurile de calificare de 
gradul I se vor asigura cunoștințe 
necesare executării unor lucrări 
mai simple, iar prin cele de gra
dul II, cunoștințe necesare execu
tării de lucrări complexe.

Cursurile de calificare și de 
perfecționare vor fi organizate și

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer

Corneliu Mănescu vor face o vizită

oficială in Marea Britanie
La invitația primului ministru 

al Marii Britanii, Harold Wilson, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, în-

soțit de ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, va face o 
vizită oficială în Marea Britanie, 
în perioada 24—29 noiembrie a.c.

PREMISELE UNUI FAPT
Există fapte și adevăruri ale 

căror semnificații se impun de 
la sine — astfel că privilegiul 
de a scrie despre cea .mai tî- 
tînără promoție de medici, care 
la începutul acestei luni s-a 
prezentat la postul său de 
muncă, îngăduie reporterului o 
șansă specială. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit ultima gene-. 
rație de absolvenți propune o < 
biografie colectivă exemplară, «
al cărui fundament îl consti-h 
tuie, în primul rînd. un spirit J 
înalt de responsabilitate, dej 
conștiinciozitate și angajare lu- < 
cidă în fondul problemelor so-<, 
ciale de o importanță majoră. J

Cele aproape 1 400 de _ cadre 5 
medicale — absolvenți ai in-J 
stitutelor noastre superioare de < 
medicină — au preluat sarci-4j 
nile mari și dificile ale' activi- <, 
tații medicale în județele cele 
mai deficitare din punct de ve
dere sanitar. <!

Fie că este vorba de județul «, 
Vaslui ori Covasna, Dolj sau<| 
Botoșani, tinerii medici sta- ’i 
giari au considerat că această 5 
inițiativă este în primul rînd O J 
obligație morală care le revine 
pe drept. Noi ne-am propus să<( 
descoperim resortul -intim al S 
acestui fapt, precum și impli-Jf 
cațiile lui profesionale, morale > 
și sociale, printr-o anchetă lan-<[ 
sată printre cîțiva dintre cei 4, 
aproape 80 de stagiari reparti-S 
zați în județul Botoșani. 5

RADIOGRAFIA >
UNUI PROCES FIRESC >

Doctorii Vasile Bînzar și Hen- 5 
ric Marchievici, director și res-J> 
pectiv director adjunct ai Di- ? 
recției Sanitare a județului Bo- < 
toșani, îmi evidențiază cîteva < 
fapte :

GH, TSTRATE
(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
tn ultimele două decenii un 

nou cuvînt a apărut și și-a fă
cut loc definitiv în vocabula
rul nostru curent : seralist. Ca 
și alte cuvinte ivite în ultimii 
ani, și acesta ilustrează un fe
nomen nou, îmbracă o menta
litate nouă, un aspect inedit 
al dinamicii sociale. Este o a- 
pariție necesară sau nu ? Răs
punsul, dacă mai e nevoie de 
el, ni-1 oferă cîteva cifre : în 
1948—1949 numărul primilor se
raliști era de 2 541 ; în anul 
școlar 1966—1967 91 175 elevi 
ceea ce reprezintă 42,11 la sută 
din. totalul elevilor de la cursu
rile de zi, în aceleași clase. Sînt 
cifre care ne scutesc de orice 
comentariu, întrucît afluența ti
nerilor muncitori, constructori, 
țărani etc., spre școala serală o- 
glindește faptul că această for
mă de învățămînt constituie o 
necesitate. O necesitate indivi
duală sau socială ?

1. Individuală, pentru că tot 
mai mulți tineri (și chiar, mai 
puțin tineri 1) se conving de 
faptul că profesia lor — indife
rent care — solicită progresiv, 
în funcție de progresiva evo
luție a tehnicii și a meseriilor, 
un volum de cunoștințe din ce 
în ce mai mare și un orizont

tot mai larg de. cultură ; pentru 
că în fiece tînăr există o fi
rească dorință de afirmare, de 
autodepășire, de confirmare Și 
valorificare a potențialului său 
intelectual, creator, dorință

într-adevăr, liceul seral este o

că nivelul 
se repercu-

inteligență ; pentru 
general de cultură 
tează favorabil în procesul vie
ții sociale, în eficiența socială 
sporită a muncii ducînd la în
țelegerea mai profundă a unor

rampă de 
Dar întrebarea

SPRE
educată în țara noastră de în
tregul context social și moral.

2. Socială, pentru că dezvol
tarea impetuoasă a economiei 
naționale, modernizarea indus
triei, agriculturii etc. implică o 
calificare tot mai înaltă, însu
șirea unor tehnici și procedee 
avansate, specializarea pe te
melia unei pregătiri largi, deci: 
un consum tot mai ridicat de

lansare.
abia urmează:

CE?
noțiuni ca : disciplină, legali
tate, răspundere, spirit civic, 
urbanitate, etica socialistă.

Cum se manifestă acest ca
racter bivalent al învățămîntu- 
lui mediu seral, cum se împle- 
teso 
sele 
cum 
în - ...
elevi, ce perspective le deschi-

și se completează intere- 
individuale cu cele sociale, 
se reflectă aceste interese 
conștiința muncitorilor-

de absolvirea liceului, ce ten
dințe și aspirații îi animă pe 
seraliști ? Cum privesc colecti
vele și conducerile întreprinde
rilor această activitate 
profesională a 
lor? Iată doar cîteva 
la care încearcă să 
ancheta noastră.

extra- 
muncitorilor 

întrebări 
răspundă

Ce sînteți în 
rînd

primul 
muncitori sau 
elevi ?

Faptul că mii și mii de tineri 
muncitori au posibilitatea să 
urmeze cursurile liceului se
ral se datorește investițiilor 
pe care statul le face pentru 
întreținerea unui numeros corp 
didactio 
seral, a 
în acest 
investiție 
la prima 
prinderilor. Numărul mare 
seraliștilor 
în organizarea muncii pe schim
buri, impune uneori eforturi 
din partea celorlalți muncitori.

VIORICA DIACONESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

afectat învățămîntului 
unor școli specializate 
sens. Există, însă,. o 
mai greu sesizabilă 
vedere: aceea a între- 

al 
produce dificultăți

ce putem rem 
imediat într-un muzeu, i 
ferent ce fel e muzeul, 
liniștea. Aparent, in m 
e foarte multă liniște. < 
niște despre care putem 
ne că e adincă. Poate în 
cel mai nimerit 
pentru liniștea 
este ce! de vechi. Liniștea 
muzeelor este veche, 
dacă ea nu poate, adică 
trebuie tulburată, are 
sușirea de a ne tulbura 
noi. Tulburindu-ne, această 
liniște veche se actualizea- 
să, 
hă 
Etninescu, care punea, cum 
a arătat într-un rînd și Tu
dor Vianu, ntare preț pe e- 
pitetul vechi trebuie că nu-i 
displăceau muzeele. în fond 
codrul cîntat de el nu-i de- 
cît, am zice azi, un muzeu 
natural în aer liber.

Dar nu doresc să fac aici 
teorie asupra ceea ce e un 
muzeu. Fapt de dată recen-

it atribut I 
muzeelor |

Și 
nu 
în- 
pe

din veche se preschim- 
cumva in nouă. Lui 

care punea, cum

LINIȘTEA
MUZEELOR

de GH. SUCIU

tă e că am yizitat cu o mare 
bucurie noul muzeu din Alba 
Iulia. Este un așezămînt pe 
potriva memoriei adinei și 
vechi, bogată în de toate, pe 
care aceste locuri transilva
ne din preajma Albei-Iulii o 
deține. De dincolo de stator
nicirea romanilor, pe melea
gurile acestea, . din timpul 
dacilor, apoi tot ce a urmat 
încoace, o istorie de peste 
două mii de ani își are de
pozitat aici semnele petrece
rii prin lume, semnele ră- 
mînerii în semnificații. Se 
află însă în muzeu și vesti
gii care amintesc de un timp 
mai aproape de noi, Ia care 
am fost, parte făptași, parte 
martori. De asemenea, poate 
fi vizionată o imensă colec
ție de pictură, mai ales de 
inspirație istorică. Cred că 
nici o altă galerie din țară 
nu adăpostește atîtea pînze, 
am numărat — după proce
deul bunicului Golescu — 
peste treizeci, în care figura 
revoluționarului Bălcescu să 
fie surprinsă din atîtea un
ghiuri de vedere, din atîtea 
ipostaze diferite, toate lu- 

(Continuare în pag. a IV-a) |



Ședința Consiliului consultativ al Centrului
Festivalul national al teatrelor dramatice

de cercetări pentru problemele tineretului
I uni. 10 noiembrie a-c., a avut loc ședința Con

siliului consultativ al Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului.

Tovarășul Ton Iliescu, prim secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele tinerelului, a subli
niat obiectivele și modalitățile de activitate ale 
Consiliului consultativ, salutind prezența la șe
dință a specialiștilor și reprezentanților diferite
lor ministere, instituții, organe centrale. După 
ce conf. univ. dr. Ovidiu Bădina, directorul Cen-

„Totul e bine cînd
trului, a prezentat 
tea desfășurată în 
la înființare — au 
proiectul planului 
științifice și editorial al Centrului pe perioada 
1970—1971.

In cursul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea 
lărgirii permanente a cooperării diferitelor in
stituții. organizații centrale și specialiști pentru 
realizarea investigațiilor în domeniul tineretului 
Și s-au făcut propuneri concrete în acest sens.

informarea privind activita- 
cursul anului ce a trecut de 
urmat discuții cu privire la 
de cercetare, manifestări se termină

din urmă ale festi- 
clujean au cunoscut

M O D A 1 970

ar- 
se- 
tri-

• 250 DE MODELE NOI VOR FI PREZENTE ÎN 
RAFTURILE MAGAZINELOR. • FRUMUSEȚEA SI 
ELEGANȚA — DIRECȚIA PRINCIPALA A MODEI 
PENTRU TINERET.

rie de tineri, muncitori, elevi, stu- 
denți, funcționari, specialiști și 
comentatori de modă ai diverse
lor publicații. Opiniile acestora, 
consemnate în jurul mesei rotun
de, vor fi publicate într-un nu- 
măi viitor al ziarului nostru.

Zilele 
valului 
o efervescență neprevestită 
de atmosfera celor dinainte.

Impresiile nu sint egal fa
vorabile tuturor spectacole
lor din aceste ultime trei zi
le. Dar în fața fascinantului 
recital al Silviei Ghelan în 
„Visul" lui D.R. Popescu în 
regia lui Vlad Mugur și în 
fruțnosul decor al lui Mircea 
Matcaboji, precum și în fața 
încercării temerare a lui Dan 
Alexandrescu de la Baia Ma
re de a reactualiza „Răzvan 
și Vidra", nemulțumirea 
spectacolelor „Asasinatul de 
pe plaja pustie" de Vasile 
Rebreanu prezentat de Tea
trul din Turda, sau cel clu
jean cu piesa „Curcubeul ne
gru" a lui T Bocșa se retra
ge undeva în zona ingăduin- 
țelor. ,

, Interesul de seamă l-au 
stîrnit însă două spectacole : 
„Răzvan și Vidra", (Teatrul 
din Baia Mare) și premiera 
pe țară a mult așteptatei 
„Săptămîna patimilor" dato
rată lui Vlad Mugur (Teatrul 
Național din Cluj). Discuțiile

pe marginea spectacolului 
lui Dan Alexandrescu au re
levat ideea unui spectacol in
teresant prin valorificarea, 
în linia teatrului, a perma
nențelor umane. Fără să-și 
propună o viziune inedită a- 
supra relației Vidra-Răzvan, 
care ni se pare de o moder
nitate ce se impune a fi va
lorificată, regizorul a creat 
un spectacol „curat" prin e- 
liminarea patosului roman
tic. Meritul spectacolului re
zidă în faptul că a „deschis" 
un text față de care exista 
un respect condescendent, 
realizînd o simpatie care tre
buie însă adincită.

Poate că Realizarea lui 
Vlad Mugur cu „Săptămâna 
patimilor" nu este un mare 
succes, dar ea nu sacrifică 
textul. Un spectacol care 
poate stîrni elogii și deza
probări, căruia însă nu-i lip
sește nimic din cele necesare 
unui act teatral de ținută. Și 
aici stau mărturie jocul lui 
Valentino Doin (Ștefan) și 
decorul lui Mircea Matca- 
boji.

cu bine

CEL MM REZISTENT

MATERIAL DIN LUME
de la Universi-

La Vatra Bornei a început construcția unui nou complex bal
near, cu 6 nivele, care va fi dat în folosință la sfîrșitul anu
lui 1970. Complexul, cu o capacitate de 300 locuri, va primi 
bolnavi cu afecțiuni reumatismale, cardiace și neurologice 
cu o durată de tratament mai mare. Datorită amplasării can
tinei și băilor în interiorul complexului, bolnavii nu vor fi 
nevoiți să iasă afară, dacă nu o doresc. La subsol se vor afla 
35 căzi pentru băi cu apă minerală, cu acid carbonic și 35 
căzi pentru băi de nămol. Complexul va fi dotat și cu po

liclinică proprie.

STERE GULEA

Unul din grațioasele „modele* 
care a cîftigat sufragiile publicu

lui în timpul prezentării

Timp de trei zile, în Capitală, 
secția de creație a Combinatului 
de confecții și tricotaje, împreună 
cu Ministerul Comerțului Interior 
și Comitetul municipal U.T.C. 
au organizat o paradă a modei 
pentru tineret, itinerată în sala de 
marmură a Casei centrate a 
matei, Ia Casa ziariștilor și la 
diul Fabricii de confecții și 
cotaje București.

Duminică la Combinatul ... 
confecții și tricotaje din Bucu
rești, în prezența unui numeros 
public format din tineri a avut 
loc cea de a treia confruntare cu 
publicul. Supuse testelor, cele 
peste 250 de modele, alcătuind 
gama vestimentației din cete pa
tru anotimpuri, au îndeplinit în 
totalitate sufragiile tinerilor parti- 
cipanți ; acestea vor constitui de 
acum modelul și viitoarea sursă 
de inspirație pentru moda anu
lui 1970, destinată tineretului.

Dorind să cunoască mai în a- 
mănunt opțiunile tineretului, Mi
nisterul Comerțului Interior, In
stitutul de cercetări comerciale și 
colectivul de direcție al combina
tului — au invitat la discuții, în 
cadrul unei mese rotunde, o se

OFICIILE POȘTALE DIN ÎNTREAGA 
TARĂ CONTRACTEAZĂ ABONAMENTE 
LA PUBLICAȚIILE CUPRINSE IN CATA
LOGUL PRESEI EXTERNE PENTRU 

ANUL 1970

n telexul nostru.^ 
| telexul nostru

zeului Silvanus. 
Zaharia Milea,

și păuni (prof.

. AAAAAA/VSA/>

Tn cinstea
Arheologul ______ _ ,
de la Muzeul de istorie din 
Turda, a descoperit la poa-

„Scriba" (sc
ai municipiului, 

cunoscută, pe teri- 
numai dintr-o

inscripție descope-

Prima zi a Ralucăi. Fa
de lingă Hațeg are 
cu noul născut Ralu- 
suflete. Cinci (anima- 
găsesc la grădina zoo- 
de la Băneasa și in 

„Trivale" din Pi-

vația 
acum, 
ca, 14 
le) se 
logică 
rezervația ..
tești. O pereche urmează să 
ia drumul ocolului silvic 
din Tg. Neamț. In rezerva
ția de la Hațeg mai există 
120 de cerbi lopătari și 40 
de căprioare. In curînd — 
fazani aurii 
I. Vlad).

lele dealului Cetea un mo
nument roman de o deose
bită însemnătate : altarul 
închinat zeului Silvanus in 
care se menționează, pentru 
prima dată, un 
cretar) 
funcție 
toriul Daciei, 
singură
rită la Ulpia Traiană. (Be- 
none Neagoe).

RADU LUPU despre concursuri,
muzică și... RADU LUPU

S Torturi peste torturi, prăjituri, bomboane de ciocolata, un 
desert pantagruelic. Imaginea noastrâ a fost surprinsa sîm-

< bata la cofetăria „Liliacul" din Drumul Taberei, în momen-
> tul prezentării celor mai reușite realizări ale tinerilor cofe- 
Z tari parlicipanți la concursul profesional organizat de Co-
< miletul U.T.C.-comert din Capitala. Cititorii noștri nu trebuie
> sâ se întristeze câ nu au fost de fața în acele momente.
< Concursul se va repeta în fiecare sîmbâta : la ora 6 dimi- 
J neata începe confecționarea prăjiturilor iar la ora 10 ce]e
> mai reușite produse, selecționate de un juriu, sînt expuse în
r cofetăriile „Liliacul", „Ghiocelul", „Opereta", „Savarina" 
Q (Complexul 2 Baba Novac).

Hotel modern la Cra
iova. Parter, patru nivele, 
noua construcție are o ca
pacitate de 250 paturi, hol 
de recepție, restaurant, uni
tăți de servire. In prezent 
se execută lucrări de finisaj 
la izolația fonică a camere
lor. Hotelul turistic își va 
primi oaspeții la 1 aprilie 
1970. Fără glumă. (Tr. Ro- 
șianu).

1

• „EL FUGITIVO". Cunoaștem un EL FUGITIVO, original. 
Nu îl urmărește nimeni, n-a comis nimic grav, fuge din pa
siune. îi place atletismul și, neavînd timp să se antreneze altcînd- 
va, s-a gîndit să folosească traseul dintre locuința sa din comuna 
Jigodin și I.J.E.M.C. Miercurea-Ciuc, unde este lăcătuș, drept 
pistă de alergare. Străbate, astfel, zilnic, o distanță de circa 
șapte kilometri, în timp ce autobuzul îi transportă doar servieta 
și restul hainelor. „El fugitivo" — cum l-au poreclit consătenii 
— se cheamă de fapt BUJTE ISTVAN și are 19 ani. Visul său 
este să ajungă atlet de performanță. Cu o asemenea insistență 
pașii îl apropie vertiginos de idealul propus. în orice caz, gale
ria improvizată a locuitorilor din 
în fiecare dimineață și la prînz, 
reîntoarce acasă.

Miercurea-Ciuc îl încurajează 
cînd pleacă la serviciu și se

PĂRINȚI! Ioana Preda are
Niagara nr. 50 A. Deocamdată

• II ESTE TARE „MILA" DE 
15 ani, și locuia în București, str. 
ea este pacienta unui spital de boli dermato-venerice din ora
șul Buzău.

întrebată de ce și-a părăsit domiciliul, a declarat că îi era 
„tare milă de părinții săi". Contrariați, lucrătorii de miliție 
i-ad cerut explicații. Cu acest prilej ei au aflat de la Ioana că 
tatăl era cam „neascultător" și se amesteca m treburile ei. O 
dată, a niîncat pentru acest lucru chiar și o bătaie soră cu 
moartea, iar dacă Ioana ar fi continuat să rămînă mai departe 
în Capitală, nu numai el ar fi continuat să fie bătut măr, dar și 
mama sa. De către cine ? vă veți întreba. De la diverși huligani 
cu care Ioana își petrecea nopțile prin baruri și cafenele și care 
nu admiteau — iezi, doamne — ca partenera lor să fie „jignită" 
de proprii ei părinți. „Desigur — declară ea cu cinism — am ve
nit la Buzău pentru a nu mai fi nevoită să-i pun pe „prietenii" 
mei să le mai ardă din cînd în cînd cîte o bătaie. Pentru ce-mi 
vor lăsa moștenire merită acest sacrificiu și din partea mea“...N

De unde atita cinism la 15 ani ? Din ce lume descinde „mora
la" care prezidează asemenea cuvinte, și mai ales, asemenea 
fapte ? Intrind într-un anturaj deocheat la Buzău, Ioana Preda 
a devenit în scurt timp victima propriului său viciu, care a con
dus-o mai întîi la miliție și apoi la spital.

• LEMNELE FURATE NU ȚIN DE... CALD. Intr-una din zi
lele trecute, maistrul MITROI GHEORGHE de la punctul de lu
cru „Frăsinet" al Șantierului de construcții nr. 2 Craiova și-a fă
cut de lucru prin oraș. Spre sfîrșitul zilei, s-a prezentat la de
pozitul central împreună cu autocamionul nr. 214.391 condus de 
șoferul Călărășanu C-tin solicitind lemne de foc pentru punctul 
de lucru. Zis și făcut. A încărcat mașina cu 3.636 kgr. lemne 
și a plecat. In loc să ajungă însă la punctul de lucru din Fră
sinet, s-a oprit la locuința sa din Craiova, unde a descărcat 
lemnele.

Spre surpriza lor, deloc plăcută, tocmai cînd considerau că 
le-a reușit isprava, au primit vizita lucrătorilor de miliție .

Acum au prilejul să constate că lemnele statului, nu țin de 
cald, cînd sînt furate.

Fizicienii 
tatea din Harcov au pus la 
punct un material care are 
o rezistență excepțională :
este vorba de monocristale 
filiforme de tungsten, de
opt ori mai rezistente la ru
pere decît cele mai bune 
oțeluri speciale. Ele supor
tă o sarcină de 230 de tone 
pe centimetru pătrat.

O tehnică de sudură revo
luționară a fost de aseme
nea concepută de curînd în 
Uniunea Sovietică : sudura 
la rece a metalelor cu aju
torul vidului. Ea are avan
taje deosebite prin faptul 
că suprimă zonele deterio
rate de căldură care apar 
totdeauna la procedeele cla
sice, permițînd în același 
timp unirea oricăror me
tale — operație pînă astăzi

zat. Se cere însă ca supra
fețele de contact să fie per
fect curate, eliminîndu-se 
cele mai mici fire de praf.

O inovație care a fost 
primită cu mult interes pe 
plan mondial o constituie 
noul procedeu sovietic de 
suprimare a norilor de praf 
ce apar în cariere, puțuri 
de mină, tuneluri, în urma 
exploziilor necesitate de lu
crările curente. Aparatura 
constă în patru dispozitive 
capabile să proiecteze 650 
de litri pe minut dintr-o 
substanță specială, spuman- 
tă, alcătuită din clei de oase 
și sodă caustică. Depunîn- 
du-se pe rocă înaintea ex
ploziei ea împiedică apoi 
crearea prafului.-In prezent 
a început dotarea tuturor 
utilajelor gigante de foraj 
din Uniunea Sovietică (de 
genul celor care sapă tune
luri pentru metrouri) cu a- 
semenea „tunuri" contra 
prafului.

'>

in agitația continuă a aero
portului Băneasa e mult spus 
„aproape cinci minute" cu Radu 
Lupu, (24 de ani) care abia s-a' 
întors dintr-un lung ..voiaj mu
zical". Totuși, cu riscul de a 
obține prea puține informații, 
abordez dialogul ;

— Bine ați venit ! Nu v-ara 
mai... ascultat de mult...

— Intr-adevăr. După ce, 
1966, am cîștigat concursul Van 

■ Cliburn, iar apoi „George Enes- 
cu" în 1967, aș fi avut posibili
tatea să concertez foarte mult, 
dar afn renunțat pentru a ter
mina conservatorul. Concursul 
de la Leeds, însă pot spune că 
m-a reconsacrat pe podiumul de 
concert.

— Ce v-a oferit în plus, față 
de premiul întîi, concursul de 
la Leeds ?

— Tn primul rînd surpriza că 
acest premiu mi s-a acordat în 
unanimitate de către juriu, fe
nomen deosebit de rar în cadrul 
concursurilor muzicale. Apoi, 
am constatat că în general a- 
ceste competiții tind a cîștiga 
mai mult în obiectivitate, dimi- 
nuîndu-se caracterul iminent su
biectiv al aprecierilor unui juriu 
de altfel neomogen, față de un 
„lot de concurenți" — anul a- 
cesta la Leeds au fost 86 la 
pian — inegali de la un an la al
tul, de la o personalitate la alta. 

. Am mai beneficiat de concurs 
ca de un prilej unic de studiu, 
atît al celorlalți parteneri cît și 
al meu personal. Tntr-un cuvînt. 
într-un concurs învăț cum tre
buie și cum nu trebuie să cînt 
la'pian.

— Dar pe un ,____ . „
ciați în exclusivitate după com
portarea sa intr-un concurs ?

— Nu întotdeauna, pentru câ 
verdictele juriului nu se confir
mă mereu și după concurs. De 
pildă tînăra pianistă braziliană 
Cristina Ortiz, care acum doi ani 
a luat la București doar men
țiune, anul acesta a fost cîști- 
gătoarea concursului Van Cli
burn. Publicul însă este cel care 
face ulterior, pe un timp mai. în
delungat, adevărata judecată de 
valoare a interpretului.

— Aveți un compozitor prefe
rat? Beethoven revine des în 
repertoriul dv. ?

— Fără îndoială, interpretarea 
«oncertelor lui Beethoven este 
b condiție esențială pentru un 
pianist. De altfel pe el îl consi
der cel mai mare dramaturg al 
muzicii simfonice. Totodată am 
o infinită admirație pentru Mo
zart Bach mă atrage prin echi-

în

pianist îl apre-

și cîteodată pentru călibrul său
este mai liniștit și liniștitor de
cît Mozart. în egală măsură îi 
prețuiesc pe romantici — și poa
te și Beethoven este mult mai 
romantic decît pare — sau pe 
compozitorii contemporani. Vă 
dați seama deci că îi prefer pe 
toți pentru cîte un element par
ticular. Anglia însă mi s-a pă
rut locul unde acum este apă
rată fervent tradiția mozartiană 
și unde are loc o „redescoperi
re" a lui Pergolessi, ScarlattU 
și a altor preclasici.

— Aveți un ideal printre marii 
pianiști contemporani ?

— Nu. Mai mult decît atît. de 
pe acum sînt convins că stilul 
meu interpretativ se va. schimba ] 
continuu. ; I

Poate din această cauză nu 
mă prea împac cu înregistrări- I 
le. Dar cred că mi-ar fi și foarte 
greu să mă încadrez într^o anu- 
mită manieră fixă, deoarbee nu 
sînt adeptul concertului ..mâți- I 
nai". Exersez foarte mult, stu- I 
diez bucata, am o concepție a- 
supra ei, dar la concert nu o ' 
reproduc „ad litteram". Aici in- I 
tervine condiția distinctă a in- ' 
terpretului — starea psihică, de 
moment, fantezia, ca element 
specific al unei presonalități ar
tistice.

Am totuși o pildă pe care o > 
urmez: Sviatoslav Richter,
deoarece are. poate, cel mai bo- | 
gat repertoriu pianistic. Vreau 
și eu să cînt oît mai mult. ,

I
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PAUL SPIRA I
AZI ÎN LIBRĂRII

EDITURA PENTRU 
LITERATURA UNIVERSALA 

Ilya Ehrenburg: „Oameni, 
ani, viață", lei 8.75.

EDITURA MILITARĂ
Ion Dulămiță : „Frații Raco- 

țeanu". lei 4,75; Elsa Grozea : 
„Din stejar stejar răsare, lei 
18,00.

EDITURA ȘTIINȚIFICA
V. Ștefănescu și colectiv : 

„Limba engleză — curs prac
tic". vol. I, lei 22,00; M. Du
mitrescu: „Organizarea struc
turală a Întreprinderilor", lei 
11,00.

EDITURA DIDACTICA 
ȘI PEDAGOGICA

E. Fischbein: „A învăța șl a 
înțelege", lei 1.80: O. Wilde: 
„Fericirea de a fi onest", lei 
6.15; Chary Lamb: „Povestiri 
după Shakespeare", lei 5.95.

EDITURA TEHNICA
L. V. de Sitter „Geologie 

structurală" Iei 37,00.

100 DE ANI DE LA 
MOARTEA LUI

♦

Arhivele Statului din Iași 
a organizat o sesiune științi
fică comemorativă, deschi- 
zind albumul manifestărilor 
cultural-științifice Asachi. în 
„aula" Goliei au luat loc re
prezentanți ai vieții științi
fice și culturale ieșene — 
cercetători, profesori, redac
tori, ziariști ș.a.

Gheorghe Titileanu, direc
tor general al Arhivelor Sta
tului a rostit cuvîntul de des-

GHEORGHE ASACHI
chidere, trecînd în revistă 
principalele momente — în- 
cepînd cu momentul Asachi 
— ale dezvoltării arhivisticii 
românești. După aceea, s-au 
expus comunicările : ..Reali
zările școlii de ingineri ho
tărnici a lui Gheorghe A- 
sachi oglindite în documen
tele și planurile păstrate în 
Arhivele Statului din Iași", 
„Gheorghe Asachi. inițiatorul 
formării unei biblioteci pe

lingă Arhivele Statului din 
Iași", „Preocupările lui 
Gheorghe Asachi în legătură 
cu heraldica și sigilografia" 
ș.a.

Șirul comunicărilor este 
încheiat de referatul „Activi
tatea lui Gheorghe Asachi ca 
arhivist în lumina realizări
lor arhivisticii de azi", sem
nat de Gheorghe Ungureanu.

M. MOCANU

CONSTANTIN SCINTEIE — 
Bacău. Aveți un fiu cate este 
angajat, ca ucenic, în curs de 
calificare la locul de muncă, ia 
Cooperativa meșteșugărească 
,.Tehnica“-Bacău. Deși lucrează 
în mediu nociv, nu înțelegeți de 
ce nu i se dă spor de toxicitate 
și antidot. Vreți să știți, de ase
menea, care este retribuția lu
nară la care are dreptul pentru 
munca depusa, rugîndu-ne să 
precizăm și ahtul normativ care 
reglementează această situație. 
Răspunsul la prima întrebare 
1 am aflat de la conducerea coo
perativei în cauză, cu care am 
luat între timp legătura. Sporul 
de toxicitate urmează să-1 pri
mească, întrucît, recent, s-au 
făcut analize asupra gradului 
de toxicitate al locului de 
muncă, tn cel mai scurt timp se 
va rezolva și problema antido
tului, care se va da zilnic. Cit 
privește retribuția lunară, ea 
este fixată, prin Inrirucțiunile 
UCECOM nr. 56 157/67, Ia suma 
de 200 leu

CORNEL GRATIAN Alexandria.

în te- 
în altă 
muncă 

muncă.

Ne sorieți că vi s-a desfăcut contractul de muncă 
meiul art. 161 din Codul muncii, prin mutarea unității 
localitate, și nu știți dacă încetarea raporturilor de 
în asemenea condiții întrerupe sau nu vechimea în

Trebuie făcută, mai întîi, o precizare : consecințele desfa
cerii contractului de muncă sînt diferite, în funcție de noțiunea 
de 
de 90 de zile de la data desfacerii contractului vă reîncadrați 
în muncă la o altă unitate, vechimea în muncă este păstrată. 
Se

„vechime" la care vă referiți. Astfel, dacă în mai puțin

întrerupe numai vechimea de muncă in aceeași unitate, 
în raport de care se acordă sporul de vechime.

PREMIERĂ
LA CINEMATOGRAFUL

REPUBLICA DIN CAPITALĂ
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MARȚI 11 NOIEMBRIE

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Patria (orele 11,30; 
16,30; 19; 21,30). Sala Palatului
R.S.R. (orele 17,15; 20,15).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Festi
val orele 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21). Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

CĂLDURA : rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează 4a Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21), 
București (orele 9; 11,15; 13,30:
16,15; 18,45; 21).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18.30: 20,45).

VIRIDIANA ; rulează la Central 
(orele 9,30. 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Cinemateca (sala Union) 
(orele 10; 12,30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15.45 în 
continuare; 18,15; 20.45).

BALTAGUL : rulează la Doina 
(orele 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45 - 
program pentru copii orele 9—10), 
Gloria (orele 18.15: 20,30), 
ra (orele 18,15: 20,30).

LA NORD PRIN NORD 
rulează la Gloria (orele 
15), Flamura (orele 9; 12;

PROGRAM DE FILME 
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII ; rulează la Feroviar 
(orele 9; 11; 13.15; 16; 18,15; 20.30). 
Melodia (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30). Modem (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ru-
14;

Flamu-

VEST : 
9; 12;
15).
DOCU-

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Tomis (orele 9; 11,15 13,30; 
15,45; 18,15: 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Grivița (orele 9,15—12,15 în 
continuare; 16,15; 19,30), Aurora 
(orele 9,30; 12,30; 16; 19,30).

LA EST DE EDEN : rulează la 
înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI : rulează la Buzești (o- 
rele 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL î 
rulează la Dacia (orele 8.30—21 în 
continuare).

LUPII ALBI : rulează la 
cegi (orele 9: 11,15:
20.30) , Floreasca 
13,30; 16; 18,15; 
9.30—15,45 în <
20.30) .

ATENTATUL 
VO : rulează ! 
15,30; 18; 20,15), 
18; 20,30).

STELELE DIN jEGERî rulează la 
Lira (orele 15,30: 19).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20). Viitorul (orele 
15.30; 18), TATA (ora 20.30).

PARIA: * “ ' — - -
(orele 15,30;
Ie 9,30—16
20,30).

FAMILIA
TA :
18),
20.15) .

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : (rulează Ia Cotroceni (o- 
rele 15,30; 20 30).

VIRSTA INGRATA : rulează Ia 
Pacea (orele 15.45: 18; 20.15).

A TRAJ PENTRU A TRĂI : 
lează la Crîngași (orele 15,30;
20.15) .

RĂZBOI și PACE: (seriile

Bu- 
13,30; 16; 18,15; 

(orele 9; 11,15: 
20,30), Arta (orele 
continuare: 18,15; .

DE LA SARAJE- 
!a Unirea (orele 
Vitan (orele 15,30;

rulează la Giulești 
18; 20,30), Volga (ore- 
în continuare; 18,15:

NOASTRĂ TRĂ-SNI- 
rulează la Cotroceni (ora 

Ferentari (orele 15,30; 18;

ru-
18;

III

$1 IV) î rulează la Miorița (orele 
9,30; 13; 16,30; 20), Moșilor (orele 
15,30; 19).

TIGRUL: rulează la Munca
(orele 16; 18; 20). Progresul (orele 
15,30; 18).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE î 
rulează la Progresul (ora 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

MOARTEA UNUI BIROCRAT: 
rulează la Popular (orele '15,30; 
18; 20,15).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

CONTEMPORANUL TĂU 
lează la Rahova (ora 20), 
GELICA ȘI SULTANUL 
16- 18)

BLOW-UP (spectacol festiv) 
rulează la Capitol (orele 19,30).

„Ion Vasilescu": DE LA BACH 
LA TOM JONES — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : RECI
TAL DE MUZICĂ DE CAMERA
— ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă": 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCALĂ
— ora 16; Teatrul Țăndărică (Ca
lea Victoriei) ; ELEFÂNȚELUL 
CURIOS — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul .,C. Tănase“ (Sala 
Savoy): CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO — ora 19,30; (Calea Victo
riei): FEMEI, FEMEI, FEMEI — 
ora 19,30; Circul de Stat: RITMU
RILE ARENEI — ora 19,30.

1 1
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MARȚI 11 NOIEMBRIE 1969
Opera Română : FRUMOASA 

DIN PĂDUREA ADORMITA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : O FEMELE CU 
BANI — ora 19.30; Teatrul de Co
medie : CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHIA — ora 20 ; Teatrul
Lucia Sturdza Buîandra" (Schitu 

Măgureanu) ' NEPOTUL LUI RA
MEAU — ora 20 : (Șală Studio) • 
PHOTO FINISH — ora 20 ; Tea
trul Mic : CARLOTA — ora 20; 
Teatru.! Giulești : TEATRUL GER
MAN DIN WEIMAR - ora 19.30 : 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul Ma
seru) • VIJELIE ÎN CRENGILE 
DE SASSAFRAS - ora 19.30; 
(Sala Stâdio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ „M“ — ora 20; Teatrul

• 18,00 Lumea copiilor • 18,20 
între cuburi și creioane. Film : 
Vitaminele • 18,30 Alma Mater — 
emisiune pentru studenți „Bobo
cii". Gînduri, preocupări, și pers
pective ale studenților anului I. 
Transmisiune de la Institutul Po
litehnic o 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Pauză muzicală • 
19,30 Ce știm și ce nu știm des
pre om ? Prima emisiune dintr-un 
ciclu de cultură științifică se in
titulează (I) Memoria a două 
treimi de secol. Realizator A. Ba- 
calu • 20,00 Film artistic. „Caut 
o nevastă" —- comedie muzicală, 
producție a studiourilor sovietice.
• 21,30 Reflector. Telefoileton 
cotidian « 21,40 Teleglob. Imagini 
din Suedia • 22,00 Toamna mu
zicală clujană. Reportaj muzical
• 22,35 Telejurnalul, de noapte © 
22,50 Antologie lirică, 
mânească clasica 
în - interpretarea 
dina Bălănuță și 
23,10 închiderea

Poezia ro
și contemporană 
actorilor Leopol- 
Ludovic Antal © 
emisiunii.

ft
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CREANGARegia : ȘERBAN __________
Scenariul : HORIA PATRAȘCU, ȘERBAN CREANGĂ 

Cu : Vladimir Găitan. Emilia Dobrin, Nicolae Volcz, Se
bastian Papaiani, Ștefan Mihăilescu - Brăila, Elena 
Soltuz, Nicolae Secăreanu, Ernest Maftei, Mihai Ba- 
diu, George Mihăită.

Imaginea : TIBER 11 OLASZ
Muzica : RICHARD OSHANITZKI

Decoruri : ȘTEFAN MARITAN.



MINIFABRICA
Facultățiie din Tg. Mureș pre

gătesc medici, profesori și ac
tori. Deși cuprind un număr re
lativ restrîns de studenți — în 
jur de 2000 — acestea alcătuiesc 
o colectivitate cu o personalitate 
bine j ■‘n.turată, un cadru de ac- 
tivita,^universitară care se bu
cură de prestigiu în lumea șco
lii superioare românești. în Con
ferința U.A.S. din Centrul uni
versitar s-a subliniat meritul 
corpului didactic, al organiza
țiilor de partid și al asociațiilor 
studențești pentru faptul că în 
cele trei .institute de învățămînt 
superior se dezvoltă un climat 
științific șt social-cultural care 
generează, în majoritatea ca
zurilor, nobila ambiție a stu
denților de a se forma ca spe
cialiști de valoare, intelectuali 
cu o temeinică pregătire profe
sională, cu un larg orizont de 
gîndire politică, cu o bogată 
cultură. Comentariul de față 
nu-și propune o prezentare amă
nunțită a acestor realități. De 
altfel, referatul și intervențiile 
participanților la discuții au 

- surprins aproape în întregime 
aspectele fundamentale ale ac
tivității din cele trei institute 
de învățămînt superior din Tg. 
Mureș, unde învață, înfrățiți, 
studenți români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Ne 
vom opri însă asupra unui as
pect care, raportat la tema prin- 

( cipală a dezbaterilor din Con
ferință — responsabilitatea co
lectivului studențesc — trezește 
nedumeriri. în referat s-a men
ționat că un număr de studenți 
iși neglijează obligațiile profe- 

. sionale, lipsesc nemotivat de la 
cursuri, de la seminarii, de la 
lucrări practice, afișează o ati
tudine de superficialitate și în 
consecință, obțin rezultate ne- 
satisfăcăteare la învățătură. 
Asemenea rezultate, condamna
bil Mn oricare colectiv studen
țesc sînt și mal greu de accep
tat aici, la Tg. Mureș, unde — 
așa1 cum arătam mai sus — spe
cificul centrului universitar este 
dat. în primul rind, de numărul 
restrîns de studenți...

Consiliul U.A.S. înțr-un cen
tru universitar cu 2000 de stu
denți are posibilitatea să impul- 

din 
să 
nu 
fa-

că 
ale

unor asemenea stări de fapt nu 
poate să fie decit aceea expusă 
în cuvîntul său de studentul 
Vasile Sîrbu și anume că „de 
multe ori. traducerea în viață 
a acțiunilor inițiate de Consiliul 
U.A.S. din centrul universitar 
se face neadecvat".

Intr-adevăr, se constată 
sînt puține acele acțiuni
Consiliului U.A.S. în organiza
rea cărora să se fi ținut seama 
de faptul că fiecare colectiv stu
dențesc are specificul său, per
sonalitatea sa distinctă, preocu
pări diverse și, ca atare, activi
tățile organizate în cadrul aso
ciațiilor trebuie să definească a- 
ceste trăsături caracteristice, să

esre au fost investiți cu manda
tul de a face parte din Consiliul 
U.A.S. iși pot sprijini colegii or- 
ganizînd competiții științifice ia 
un înalt nivel de exigență, stră- 
duindu-se să atragă în îndruma
rea directă a cercurilor studen
țești cadrele didactice cu expe
riență, găsind cele mai potrivite 
modalități pentru valorificarea 
cercetărilor efectuate de stu
denți. Totodată se impune ini
țierea unor acțiuni energice care 
să ducă la eliminarea unor stări 
de fapt nedorite : absențe nume
roase, rezultate slabe la exame
ne... Fiecare activist al asocia
ției știe că este dator să milite
ze pentru crearea în colectivele

Consiliului U.A.S. de a organiza 
« astfel de activitate prin care 
să sprijine formarea unor inte
lectuali cu o concepție matură, 
responsabilă, despre studenție și 
despre tinerețe, conștienți de me
nirea lor în societate, de faptul 
că se pregătesc pentru o profe
sie care-i solicită deopotrivă în 
toate colțurile țării.

în cuvîntul său, rostit în în
cheierea dezbaterilor conferinței, 
tovarășul TRAIAN ȘTEFĂNES- 
CU, președintele Consiliului 
U.A.S.R., a evidențiat faptul că 
în acest an universitar, caracte
rizat printr-o maximă exigență, 
întreaga activitate a asociațiilor, 
munca politico-ideologică, acți-
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sioneze direct activitatea 
fiecare colectiv studențesc, 
cunoască „la zi" realitățile 
numai din fiecare institut și 
cultațe. ci din fiecare an, chiar 
din fiecare grupă, în acest con
text, este de neînțeles cum a 
fost posibil ca în anul universi
tar trecut, la Institutul de me
dicină și farmacie, institut cu 
numai 1157 de studenți. să se a- 
jungă la 26 000 de absenți. Este, 
de asemenea, de neînțeles fap
tul că studenții care s-au dove
dit nepăsători față de îndepli
nirea îndatoririlor profesionale, 
manifestînd delăsare, dezinteres 
în studiu, n-au simțit, acționînd 
acea atitudine fermă care să. 
creeze în jurul lor o atmosferă 
de intransigență colectivă, de 
combativitate. Firește, explicația

le sintetizeze. în Conferință s-a 
vorbit despre inițiative care s-au 
bucurat de o bună apreciere din 
partea studenților, despre unele 
manifestări prestigioase, care a- 
testă creșterea, capacității orga
nizatorice a membrilor Consiliu
lui U.A.S. Toate acestea sînt 
realități incontestabile. Dar în 
conferință, ca și în activitatea 
zilnică, nu s-a accentuat asupra 
specificului pe care îl are Cen
trul universitar Tg Mureș 
centru cu un număr restrîns de 
studenți, unde Consiliul U.A.S. 
are posibilitatea să cunoască 
preocupările din fiecare colec
tiv studențesc și să organizeze 
acțiuni care să răspundă direct 
acestor preocupări. Mai mulți 
participanți la discuții au afirmat 
că factorul care asigură eficien
ța activității asociațiilor este 
comunicarea directă cu mase 
de studenți. Totul depinde însă 
de felul cum este tradus în fapt 
acest principiu, de priceperea 
celor care conduc activitatea a- 
sociației. I se cer însușiri deo
sebite și o înaltă responsabilita
te celui care, în calitate de ac
tivist al asociației studențești II 
revine îndatorirea să se adreseze 
colegilor săi, să-i mobilizeze la 
acțiune.

în Conferință s-a vorbit elo
gios despre numeroși studenți 
foarte buni, tineri care au pa
siunea descoperirilor științifice, 
muncesc cu perseverență, 
străduiesc să desfășoare o acti
vitate creatoare. Se împacă oare 
această realitate cu fontul «ă în 
cercurile- științifice activitatea 
studenților se reduce de multe 
ori la informare și documenta
re, că uneori se manifestă o ne
justificată teamă în fața actului 
creației ? Firește că nu, iar cei

studențești a unei ambianțe care 
să stimuleze nobila pasiune 
pentru studiu. Dar în conferință 
s-a evidențiat faptul că atunci 
cînd este vorba de înfăptuirea 
unor asemenea deziderate, se 
mai folosesc căi ocolite, se orga
nizează încă acțiuni formale. 
Crearea acestei mult discutate 
„ambianțe care să stimuleze pa
siunea pentru studiu" cere im 
efort colectiv, pricepere și tact 
din partea cadrelor de asocia
ție, cere îmbinarea muncii di
recte în grupe, în ani (Consiliul 
U.A.S. din Centrul universitar 
Tg. Mureș are posibilitatea prao- 
tică de a influența direct acti
vitatea fiecăruia dintre cei 2 000 
de studenți) cu acțiuni de un in
teres mai larg, care să poarte 
amprenta personalității unor 
activiști stimați, prețuiți ți. res
pectați de către colegi. Acum, 
cînd la Tg. Mureș, printr-o ho- 
tărîre a Ministerului Invățămîn- 
tului și a Comitetului Executiv 
al U.A.S.R. s-a inaugurat 
de cultură a studenților, au spo
rit și mai mult posibilității

unite cultural-artistice, turistice, 
sportive, trebuie să constituie 
un ansamblu unitar, conceput 
cu pricepere și cu inteligență, o- 

rientat în scopul determinării 
unei atitudini pozitive a tuturor 
studenților, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 

. față de menirea lor în societa
te, fața de răspunderea colecti
vă ce le revine de a se ferma 
ca intelectuali cu o pregătire 
multilaterală, capabili să onore
ze, la sfîrșitul anilor de studen
ție, încrederea ce K s-a acordat 
și grija părintească de care se 
bucură din partea partidului și 
statului. Asociațiile din Centrul, 
universitar Tg. Mureș — a spus 

vorbitorul — dispun de condiții 
specifice care le oferă posibili
tatea concretă de a valorifica 
pe deplin toate acțiunile în ve
derea realizării dezideratului 
principal al muncii lor : afirma
rea studentului ca participant 
activ la procesul de învățămînt, 
conștient de menirea sa după 
absolvirea facultății.

• eeDAR ClND, 
TOVARĂȘE

SECRETAR ?
(Urmare din pag. I)

se observă sînt chestiuni a că
ror rezolvare este posibilă, a- 
ceasta depinzînd de măsurile ce 
se iau, de soluțiile care se a- 
doptă, de unirea eforturilor tu
turor factorilor care au, într-o 
unitate economică, îndatoriri bi
ne precizate pe linia întăririi dis
ciplinei. Printre acești factori se 
numără și organizația U.T.C. Ea 
nu poate rămîne indiferentă la 
faptul că, deși tinerii reprezin
tă marea majoritate, s-au înre
gistrat nu mai puțin de 18 700 
ore absențe nemotivate, că zile
le de după plata salariilor sînt 
zile de redusă activitate pe 
șantier, că mulți dintre membrii 
săi alimentează prin comportări 
fenomenul fluctuației.

— Este un lucru cert — ne 
-declară tovarășul CONSTAN
TIN ROȘCA, directorul șantie
rului — că planul valoric ar fi 
fost îndeplinit dacă nu intîmpi- 
nani aceste dificultăți. Noi, con
ducerea șantierului, am luat di
ferite măsuri, dar nu am reușit 
să obținem o îmbunătățire radi
cală a situației. Poate dacă or
ganizația U.T.C. ne-ar fi spriji
nit atît cît putea, am fi reușit 
mai mult și, fără îndoială, 
ne-am fi îndeplinit și planul. 
Precis nu știu ce activitate a 
desfășurat organizația U.T.C. de 
pe șantier în sprijinul produc
ției. Nu cunosc nici o acțiune a 
ei, nu am fost niciodată invitat 
la vreo adunare a tinerilor.

. înainte de a trage vreo conclu- 
■Zie asupra declarației de mai 
sus norniin la pas pe întinderea 
șantierului.

Instantaneele se succed cu re
peziciune. Trec pe lingă noi ti
neri în grupuri, de parcă au 
ieșit acum la plimbare pe una 
din străzile orașului. Oprim pe 
cineva care, după cum îl arată 
și salopeta, e vopsitor.

— Mă numesc Manole Țepeș, 
ne spune tînărul. Sînt vopsitor 
la extinderea de la fabrica cte 
confecții.

— De aici pînă la locul dum
neavoastră de muncă sînt aproa
pe 800 de metri. încotro ?

— Am venit la magazie de 
mi-am luat pensulă.

Aspecte asemănătoare, care 
vorbesc grăitor despre organiza
rea deficitară a locurilor de 
muncă, întîlnim la tot pasul. Ti
nerii ne privesc curios cînd fa
cem observațiile necesare, răs
pund prin ridicare de umeri. Or
ganizația U.T.C. ? Nu, nu au 
participat la nici o acțiune. Al
ții da, dar la una singură, la

o adunare. „Eu sînt aici 
martie, ne spune Gheorghe Mi- 
huleac, și aș fi vrut să ne adu
năm, să ne gîndim împreună ce 
putem întreprinde. Sînt dornic 
să particip la o acțiune a tine
retului. Dar dacă nimeni nu se 
interesează de noi... Nu știu nici 
cine e secretarul comitetului 
U.T.C. Doar pe Sasu îl știu, care 
vine și ne ia cotizația. Declara
ții asemănătoare ne dau Manole 
Țepeș și alți tineri pe care îi 
oprim.

Continuăm raidul înregistrînd 
concomitent. în carnet și pe pe
liculă aspecte grăitoare : un 
grup de tineri dorm la soare pe 
un placaj, alți doi încarcă pie
triș în roabe .și îl duc spre niște 
cofraje, dar nu cunosc obiecti
vul la care lucrează ; 6 tineri în 
șir indian vin de la capătul ce
lălalt al șantierului unde au fost 
să scoată bonuri pentru cantină, 
lășînd uneltele în părăsire ; mer- 
gînd la cantină mai surprindem 
pe alți 9 plecați de la locurile 
de muncă și care risipesc astfel 
cel puțin o jumătate de oră ; 
dintre cei care stau sprijiniți în 
unelte și tăifăsuiesc reținem 
imaginea a trei tineri care pri
vesc la al patrulea cum zgîrie 
pămîntul cu lopata... Rememo
răm și un alt aspect. Eram în 
biroul directorului cînd începe 
să zbîrnîie telefonul. După cî- 
teva clipe sîntem invitați să 
constatăm un caz. în fața ba
răcii, un tînăr privește în pă- 
mînt. E Vasile C. Turcu, mun
citor la stația de betoane., Lin
gă el sînt cîteva. bare de metal 
pe care a încercat să le sustra
gă din șantier, să le ducă acasă 
în . comuna Livezile din județul 
Bacău. A fost prins. „Numai 
eu am luat ? ne spune tînărul. 
Dar așa sînt eu, fără noroc. Al
ții fură și nu-i vede nimeni". La 
cine s-o fi referind tînărul cînd 
presupune că cineva nu vede ? 
Amînăm răspunsul pentru mai 
tîrziu și constatăm că nu de
parte de locul acestui neprevă
zut dialog s-a adunat aproape 
o stivă ' ■ ■ - --
seînduri, cuie, bare de metal, 
rogojini, carton.........................
care într-o singură zi au fost re
cuperate cu ajutorul miliției de 
la cei care le-au sustras.

Avem în față programul de 
activități al comitetului U.T.C. 
de pe platformă. Sînt formulate 
cîteva acțiuni, cîteva sarcini : 
1. Vom lua măsuri ca tinerii să 
cunoască sarcinile de produc
ție și termenele de dare în func
țiune a obiectivelor : 2. Va
lua ființă o gazetă satirică j 3.

ADRIAN VASILESCU

Se va urmări ca toți tinerii șa 
fie mobilizați Ia cursurile de 
calificare. Din capul locului 
trebuie să facem două precizări : 
față de cele constatate de noi 
pe teren, sau de problemele re
ieșite ca principale din dialo
gurile cu conducerea șantierului 
și cu tinerii, programul de ac
tivitate este sărăcăcios și tot
odată șablonard. Fiecare din as
pectele constatate ar trebui să 
constituie mobilul unei acțiuni 
concepute cu grijă, finalizată cu 
mult simț de răspundere, în loc 
de aceste cîteva formulări clasi
ce care nu obligă la prea mult. 
Ceea ce este mai grav, ni se 
pare însă faptul că, pînă în pre
zent, nimic din ceea ce și-a pro
pus comitetul nu a fost realizat 
De altfel, aici pe platforma in
dustrială de la Tg. Secuiesc, de 
cîteva luni nu a avut loc nici 
o acțiune ’4.T.C.

— Ne-am propus să facem o 
gazetă satirică, ne declară Carol 
Bolazs. locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. Dar nu ne-am 
hotărît unde s-o fixăm. Și apoi, 
nu avem cazuri de pus acolo.

Cazuri?! Dar cele constatate 
de noi nu sînt cazuri ? Cu ele 
ar putea să umple patru gazete, 
nu una.

— Vedeți, continuă Carol Bo
lazs, noi am vrut dar...

— Vreți să apelăm noi la con- 
șantierului s-o confec- 
Am putea încerca...
nu, o vom executa noi.

— Chemare?!... Nu.. Ba par
că am auzit, ne declară Carol 
Bolazs.

— Constructorii de pe plat
forma Tg. Secuiesc au răspuns 
acestei chemări ?

— Nu ! Nu știu.
Facem un pas spre colecția 

de unde ridicăm ultimul număr 
al ziarului județean și-l arătăm 
tovarășului Bolazs. Citește, se 
miră și tace. Răspunsul a apă
rut semnat de comitetul de 
partid, de comitetul sindicatului 
și de conducerea șantierului. Nu 
și de comitetul U.T.C., deși che
marea era și către organizația 
U.T.C. Ne-am fi așteptat să ni 
se spună ee acțiuni a prevăzut 
organizația U.T.C. pentru a răs
punde acestei chemări, cum a 
gîndit să-și sporească eforturile, 
care e partea din răspuns pe care 
comitetul U.T.C. se angajează 
în numele tuturor tinerilor, re- 
prezentînd majoritate^ salaria- 
ților de pe șantier, să o înde
plinească. Dar. nici răspunsul 
dat și apărut în ziar nu e cu
noscut. O asemenea situare în 
afara problemelor actuale ale 
producției este încă o dovadă că, 
cel puțin în acest domeniu, co
mitetul U.T.C. nu răspunde în
datoririlor sale.

Ne amintim că directorul șan
tierului preciza un fapt: restan
țele de la îndeplinirea planului 
valoric nu ar fi apărut, dacă

de materiale (sticlă,

bitumat etc.),

ducerea 
ționeze ?

— N’u, 
lăsați...

La o 
răspunsul că aici, pe șantierul 
509, nu se pot organiza decît. a- 
dunări cu tineri. De ce numai 
adunări, nu înțelegem. Pe alte 
șantiere, în condiții similare, se 
desfășoară o întreagă gamă de 
acțiuni pentru folosirea fondului 
de timp, pentru organizarea 
locurilor de muncă, pentru gos
podărirea materialelor etc. Aici 
însă nici adunările nu se des
fășoară, deși se bate monedă pe 
ele. Alta 
edificare 
dialog.

— Din 
rul local 
comitetului județean P.C.R. și a 
Consiliului popular județean că
tre constructorii de pe șantiere
le județului Covasna, în care 
sînt chemați și tinerii de pe 
șantierul 509 să-și sporească 
eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor de investiție, pentru 
buna gospodărire a materialelor 
și asigurarea condițiilor de lu
cru pe timp de iarnă. Știați de 
această chemare ?

altă întrebare primim

e explicația. Și pentru 
mai reproducem un

cite cunoaștem, în zia- 
a apărut o chemare a

Lumină irumptă in zeci de 
reflexe albe, galbene, verzi, 
albastre și roșii. Grațioase pa
hare cu picior, servicii de apă 
minuțios pictate, vaze orna
mentale în contrast de opal, 
lampadare discrete și atitea 
alte transparențe in diverse 
forme și culori se oferă privi
rii. Intîlnirea cu una din ma
terializările frumosului util, 
cu autorii lui ne-o prilejuieș
te vizita făcută centrului șco
lar a sticlei de Turda. Mal 
precis noii și modernei clădiri 
care din noiembrie 1968 adă
postește atelierul sau școala 
aflată în incinta fabricii de 
sticlă din aceeași localitate. O 
reeditare. la o scară mai mică 
a întreprinderii, o autentică 
microfabrică în care cîteva 
sute de tineri învață tainele 
frumoasei meserii de sticlar. 
Iată-ne admirîndu-i la lucru 
pe cei care dintr-un bob de 
strugure incandescent fac cu 
dexteritate ca la capătiil țevei 
de suflat să se nască conturul 
elegant al unei căni sau al 
unui abajur. Iată-i cu un 
etaj mai jos pe elevii gravori 
care în zumzetul continuu al 
polizoarelor lasă în corpul 
prelung al vazei autografe 
durabile ale măiestriei lor. Nu 
întîmplător adeseori desenul 
înfățișează o floare. După 
cum flori, cercuri sau romburi 
pictează cu migală ucenicii 
din atelierul de alături. Inlia 
ei, peste tot, maiștrii le urmă
resc atenți evoluția, dau in
dicațiile necesare, explică un 
procedeu sau altul de fabri
cație. De remarcat ordinea 
deplină ce domnește aici, re
partizarea strictă a sarcinilor.

— Șefii de echipă, ne spu
nea tovarășul maistiu Aurel 
Boia, sînt aleși dintre ucenicii 
cu cele mai bune rezultate. 
Maria Milășan din anul III, 
Ioan Erda și Lupu Patrinichl 
din anul II, Ileana Șerban șl 
Brîndușa Andrieș din anul I, 
sînt tineri de nădejde în care 
avem încredere deplină atît 
noi cît și echipele pe care le 
conduc.

O precizare. Atelierul școa
lă are un plan bine delimitat 
care face parte integrantă din 
planul întreprinderii. Notăm 
cu satisfacție că el a fost în
deplinit și depășit lună de 
lună în mod ritmic. Pentru 
anul viitor produl'Ra ''’“‘fabricii' 
elevilor este planificată să de
pășească 4 milioane lei. Este 
credem, o reliefare elocventă 
a faptului că microfabrica 
centrului școlar M.I.U: din 
Turda reprezintă certitudinea 
că muncitorii care mîine vor 
lucra în întreprinderile din 
industria sticlei vor fi 
pregătiți, profesional, vor face, 
fotă exigențelor tot mai 
ale producției la locurile de 
muncă unde vor fi repartizați.

GII. GHIDRIGAN 
Foto : C. CIOBOATA

hirte

mari

Să muncim cite unul ca să

aibă cine să stea

dificultățile semnalate ar fi fost 
înlăturate din timp, dacă alături 
de ceilalți factori care pot ac
ționa eficient organizația U.T.C 
și-ar fi îndeplinit la rindul său 
misiunea.

Ne amintim și de faptul că 
Iuliu Bențe, secretarul Comite
tului orășenesc U.T.C. Tg. Se
cuiesc caracteriza activitatea co
mitetului U.T.C. de pe șantier 
drept mulțumitoare. Cum este 
mulțumitoare ? înțelegem că 
tovarășul secretar, avînd atîtea 
organizații in oraș, nu reușește 
să ajungă prea des pe șantier, 
dar să se mulțumească cu atît 
de puțin e greu de crezut. Oare 
nu este o cauză și în această lip
să de exigență ?

Considerăm, de asemenea, că 
Biroul Comitetului județean Co
vasna al U.T.C. trebuie să a- 
corde mai multă atenție acestui 
șantier, organizației respective 
de tineret. Fiindcă în rezolvarea 
unor probleme cum ar-fi recru
tarea forței de muncă necesare, 
despre care amintea tovarășul 
Constantin Roșea, directorul 
șantierului, mai puțin pot să in
tervină organizațiile U.T.C. din 
șantier și municipiu. Comitetul 
județean are infinit mai mul
te posibilități să intervină în a- 
ceastă direcție. Și, așa cum pre
ciza recenta Plenară a C.C. al 
U.T.C., are datoria să o facă.

I

M inifabricd

... forme care apoi, aici, la secția de decorativă, se 
împlinesc in mîinile acelorași elevi, in frumuseți 

definitive.

...Chiar dacă la capătul bățului de suflat nu se află 
decît un ucenic, pasta Jncandeșcentă se supune 

comenzii, căpătînd formele dorite...

Fotoreportaj 

din atelierul 

școală 

aL Fabricii 

de sticlă 

din turda

al cărei plan de producție va depăși anul viitor 
4 milioane...

REDESCOPERIREA
ACȚIUNII CONCRET!

(Urmare clin pag. !)■ de furci și lopeți fuseseră pre
gătite de eu seară, dar cum rii- 

'să aștepte 
se procură 
zece unel- 
face din 
fiecare a-

nu e prea mulțumitoare, cît 
la alte lucrări ca plantatul n 
milor, îngropatul viei, însil 
zarea furajelor — în care c 
ganizațiile pot prin asemen 
acțiuni concrete să realizeze 
pe plan educativ mult mai mi 
decît prin discuții, dezbateri s 
alte astfel de forme. Cît pi 
vește observațiile critice pub 
cate în ziar privind ultima noa 
tră plenară, sîntem întrutof 
de acord, a adăugat în încheie
re tovarășul Constantin Dincu- 
lescu, primul-secretar al Comi
tetului județean Vîlcea al U.T.C. 
Am discutat articolul în birou, 
cu întregul aparat și, în lumina 
măsurilor stabilite de recenta 
plenară a C.C. al U.T.C., am 
desprins concluzia că într-ade- 

■ văr cea mai bună unitate de 
măsură a contribuției noastre la 
realizarea sarcinilor ce stau în 
fața unităților agricole nu pot 
fi decît asemenea acțiuni con
crete, mobilizarea tinerilor în
deosebi prin astfel de forme 
care se soldează cu rezultate 
palpabile. Am întocmit în acest 
sens și răspunsul pe care îl 
vom trimite redacției.

Acțiunile la care am parti
cipat duminică constituie însă 
după părerea noastră cel mai 
bun răspuns. Și sperăm că ele 
vor constitui, așa cum ni s-a 
precizat, doar un început, că 
vor fi amplificate și extinse în 
toate organizațiile.

Pentru aceasta, experiența 
acțiunilor de duminică va trebui 
— ceea ce există și intenția 
să se facă — privită cu toată 
grija și sub toate aspectele po
sibile. Facem această precizare 
ca nu cumva să scape din ve
dere un aspect care ni. s-a pă
rut esențial : prezența activis
tului în organizarea și desfășu
rarea acțiunilor. Fiindcă, și 
credem să ne întîlnim aici • cu 
părerea tovarășului Dinculescu, 
cu care am vizitat trei din 
menționatele localități, așa cum 
ni se pare că a existat o con
diționare lăuntrică, decisivă 
între succesul, de pildă, al. ac
țiunii de la Băben! și partici
parea efectivă, dinamizatoare a 
activistului Robin Todea, tot o 
astfel de legătură ni s-a părut 
a exista între eșecul acțiunii 
planificate la C.A.P. N. Bălces- 
cu și calmul imperturbabil, se
nin cu care un alt activist, Du
mitru Gheorghe, constata că se
cretarul comitetului U.T.C. din 
această comună nu știe nici 
cîți uteciști are organizația pe 
care a fost ales s-o' conducă...

Asta, doar așa, ca o obser
vație utilă pentru succesul ex
tinderii lăudabilelor acțiuni con, 
crete care au început duminică,

mânui nu-i convine 
pînă obosește cineva, 
în grabă și restul de 
te. Organizarea se 
mersul... căruței. La ____ „__
telaj 3—4 tineri pentru încăr- 

’ cat, la fiecare atelaj 3—4 tineri 
pentru descărcat, restul 
cîmp, împrăștie i.. 
mezile transportate, 
„surplus" de forțe e 
Silozul de cartofi 
și cîțiva tineri, ca 
„calce pe picioare" 
să-l' curețe.

Orele trec, între Roșu Ionel, 
Sandreu Elena, Cornelia Bîrcă, 
Vasilescu Nicolae, Popa Irina, 
Berbece Ion și Dăscălescu Mi
hai, între ei, care i s-au părut 
brigadierului mai harnici, și 
ceilalți, greu poți face distinc
ții. Toți lucrează, toți au partea 
de contribuție la acest prim 
bilanț : 60 tone bălegar trans
portat în cîmp, un hectar și 
jumătate de grădină hrăpit, 
vorba unui cooperator, „ca la 
carte". „Asta, da, e o treabă, 
concretă", își dă cu părerea 
brigadierul. Lăudați, tinerii sînt 
totuși modești. „E doar înce
putul". „Și doar dintr-o scăpa
re, explică un membru din co
mitetul U.T.C., au lipsit meca
nizatorii cu remorcile. Data 
viitoare vom lua legătura și 
ei. Să vorbim atunci..."

Si tinerii și-au formulat 
loc un angajament concret : 
privința administrării îngrășă
mintelor, cel puțin pe supra
fața celor 10 hectare în 
vor fi cultivați cartofii, 
avea ei grijă.

O imagine asemănătoare 
înregistrat duminică și în 
operativa agricolă din satul 
Galicea, și. dacă timpul ne-ar 
fi permis să fim prezenți de
odată în mai multe locuri, am 
fi putut consemna acțiuni iden
tice în încă cîteva comune, 
la Olaru, Orlești, Budești, Dră- 
goești, în cooperativa agricolă 
Bercioiu.

— Ne-am stabilit pentru în
ceput cîteva localități doar, 
unde sînt și mai mulți tineri 
și unde nevoile cooperativei cer 
și ele un sprijin mai mare din 
partea noastră. Am dat sar
cină unor activiști să se ocupe 
cu cea mai mare atenție de 
organizarea acestor acțiuni. 
Pentru ca să pornim bine, să 
putem să le extindem. Atît în 
ceea ce privește lucrările de 
fertilizare a solului, în care 
situația pe ansamblul județului

i au fost onorate și, dat fiind 
producțiile peste plan obținute, 

! chiar suplimentate datoriile 
I contractuale.
| Concentrarea de forțe care s-a 

dovedit necesară a făcut ca
> pentru un timp, realizarea unor 

obiective să intîrzie. Intre a- 
cestea lucrările de fertilizare a 
solului. Peste 3 000 de tone de 

. îngrășăminte trebuie de-acum 
transportate pe cîmp. „E o ches- 

| tiune esențială", i-a spus pre
ședintele C.A.P. secretarului co- 

I mitetului comunal U.T.C., cînd 
I acesta l-a întrebat unde ar simți 
I nevoie mai mare de ajutor din 

partea tinerilor. „îndeosebi, la 
grădină și pe suprafața ce o 
vom cultiva cu cartofi". „îngră- 
șămintele. i-a argumentat și șe
ful brigăzii I —’ centru, 
ajutat să depășim 
planificată la această 
Și secretarul U.T.C. 
folosească la rîndul 
leași argumente...

Și în sfîrșit, duminică, peste 
70 de tineri, (și ar fi fost și mai 
mulți — ni se spune, dacă eram 
siguri că se va opri ploaia), 
din sat, cum li se spune coope
ratorilor, de la liceu, deși și ei 
sînt în majoritate din localitate, 
de la cooperație și cîțiva de la 
schela petrolieră au ținut să 
dovedească 
vingere. în 
rul Traian 
comitetului 
avînd alături brigadieri, colecti
viști mai vîrstnici — conducători 
de atelaje, s-au prezentat la se
diul brigăzii I a C.A.P. Șaizeci

I

!

ne-au 
producția 
cultură", 
avea să 
lui ace-

puterea lor de con
frunte cu profeso- 
Ior.escu, secretarul 
comunal U.T.C. și

„TIMPUL TRECE, LEAFA-MI MERGE"... La soaie, culcați pe placaj, tinerii dorm și visează că 
vor fi tul bura ți de membrii comitetului U.T.C. Visul nu se realizează.

în 
uniform gră- 

Un 
bine venit, 
e aproape 
să nu se 

se grăbesc

mic

cu

pe 
în

care 
vor

am 
co-



APROAPE ȘI DEPARTE

DE CARTEA, FILMUL

ȘI TELEVIZORUL

SATULUI I

Scurte sondaje în cîteva co
mune din județul Ilfov,, alese 
la întîmplare, ne-au convins că 
în unele locuri mass media mai 
are multe obstacole de depășit 
pentru ca întreaga lor forță să 
devină un bun social Ia înălți
mea exigențelor spirituale ale 
societății noastre socialiste.

BIBLIOTECI CARE TAC Șl CÂRTI 
CARE ZAC

N'u tăcerea care înconjoară 
minunatul act al lecturii, al me
ditației, ci tăcerea care închide 
porțile spre lectură, care-1 izo
lează pe cel care n-a gustat 
din miraculosul fruct al slovei 
în neștiința lui naivă, dar devo
ratoare de personalitate, aceasta 
e tăcerea pe care o acuzăm. 
Bibliotecile din comuna Axinte
le și din Bărcănești funcționea
ză la ora actuală ca niște insti
tuții mute, care nu știu să che
me, să ‘ ’ 
leze la 
cartea
ne, nu 
sul" cărții 
rile 
cărții, 
nile principale ale unei biblio
teci publice, este în cazul celor 
două instituții un capitol defi
citar, reprezentat simbolic prin 
ceea ce bibliotecarii respectivi 
numesc „vitrină eu noutăți" : 
cîteva volume pe un raft pră
fuit. în rest... tăcere, adică 
bibliotecarul deschide biblio
teca, se așează la masă și aș
teaptă cititorii — dacă vin, 
bine, dacă nu vin iar bine —, 
completează niște rubrici în re
gistre de care nimeni nu se in
teresează sau nu se vede că se 
interesează și pleacă. în tot 
cursul anului 1969 biblioteca din 
Axintele a organizat 3 acțiuni 
cultural-educative . două seri 
literare și o Seară de infor
mare politică; atît de eficiente 
îneît și unii dintre organi
zatorii lor nu și le mai aduc 
aminte. De menționat : contri

îndemne .oamenii să ape- 
serviciile lor, să le ofere 
ca pe o mare promisiu- 
știii să facă auzit „gla- 

în toate preocupă- 
coiectivității. Propaganda 

care este una din sarci-

buția bibliotecarului la aceste 
acțiuni este aceea 
trecut
de masă ale bibliotecii. Nici 
o expoziție de carte, nici un afiș 
nicăieri, nici o informare asu
pra cărților noi, nici o formă 
organizată de colaborare cu or
ganizația de tineret, cu intelec
tualii din comună, nici o cons
fătuire cu cititorii, nici o con
sultare a cititorilor cu privire la 
achiziție de cărți noi, nici un 
concurs literar, nici o formă 
de propagandă a cărții — iată 
pe scurt bilanțul activității bi
bliotecii din Axintele, și cu u- 
nele excepții pozitive și a ace
leia din Bărcănești : intr-un 
program unitar de activități 
cultural-educative, faptul că la 
filiala din Horia a bibliotecii 
comunale din Axintele cîteva 
sute de volume se deteriorează 
în mizeria prăfuită a unei ca
mere pustii, adaugă, în activita
tea acestei biblioteci, încă o no
tă întunecată. în același regis
tru al indiferenței față de valo
rile culturale ooate fi înscrisă 
activitatea raioanelor de carte 
ale magazinelor din Axintele 
și Horia unde cărți în valoare 
de zeci de mii de Iei. înghesuite 
împreună cu alte mărfuri, pe 
rafturi neîncăpătoare, așteaptă 
oficierea contabilă a decesului 
lor, menit să le treacă la amba
laje și să certifice (justificativ 
însă !) disprețul față de carte 
al conducerii cooperativei de 
consum din Axintele. Datorită 
acestui dispreț față de carte și 
de cumpărător, un balot de cărți 
sosit acum mai bine de o lună 
de zile, nu poate fi desfăcut de 
către gestionar și foarte puținii 
clienți de carte ai magazinului 
nil au posibilitatea să se infor
meze asupra noutăților sosite, 
pentru că cei care conduc coo
perativa nu au reușit să se de
plaseze eîteva sute de metri de 
la birourile lor pentru a face 
procesul verbal de dare în pri
mire. După toate acestea să ne 
întrebăm : care e aportul bi
bliotecii in culturalizarea comu
nei, de vreme'ce, după mai bine 
de 10 ani de funcționare are la

de a le fi 
în condica activităților 

ale bibliotecii.

ora actuală 98 de cititori, dintre 
care o bună parte prezenți doar 
nominal in lumea cărții ?

că ele ar trebui să învețe să cea
ră, să știe ce să ceară și să știe 
cum să organizeze activitatea de 
difuzare a filmului.

FILMUL MUT, FILMUL ORB, FIL
MUL CU ZGOMOTE... TELEVIZORUL ÎN CAPTIVITATE

MȘm MIWOR
(Urmare din pag. 1)

minînd patriotul, ideologul 
de Ia 1848. Specialiștii pictu
rii pot discuta cu folos des
pre calitatea artistică a a- 
cestor opere, nu-i ncvpie de
cît de minimul efort de a 
străbate cîteva săli.

Nu vreau însă să rezum 
conținutul bogatului muzeu 
de la Alba lulia. Pe cind mă 
plimbam singur prin sălile 
lui, mi-a fost dat să asist la 
un lucru care venea .otal in 
contradicție cu cele ce spu
neam la început despre li
niștea muzeelor. Un grup 
(se organizase deci 
numită excursie în 
de vizitatori treceau în iu
reș de la o sală la alta. 
Cite unu! se oprea cîteva se
cunde în fața ținui exponat 
mei insolit, apoi. ea să 
piardă coloana o lua f 
nici o jenă la fugă, 
prindă pe cei grăbiți. Nil 
mai urii decît să vezi pe 
neva fugind printr-o sală 
muzeu !

Dacă venim la muzeu 
să vedem o clădire ori cîteva 
săli răcoroase și liniștite, a- 
tunci e mai bine să rămî- 
ncra acasă. Dacă venim la 
muzeu să vedem chiar cîteva 
exponate, pentru a le înre
gistra pasiv, pentru a avea 
și noi un bagaj do erudiție, 
din care la nevoie să scoatem 
ca un prestidigitator cutare 
sau cutare obiect, atunci iar 
e mai bine să rămînem acasă.

o așa 
grup)

ci- 
de

ca

La un muzeu, mai cu seamă 
la un muzeu istoric, 
ca să facem o confruntare : 
să 
noastră cu una mai 
decit noi, cu una care ne a- 
parține și nouă pentru că 
am primit-o ea urmași drept 
moștenire. Căci nu neapărat 
pentru a vedea cutare expo
nat venim la muzeu, ci pen
tru a 
ni cu 
aceea 
ceea 
cind.

Țăranul pe care l-am gă
sit afară la intrare, un țăran 
simplu din jurul Albei-Itilii 
știa de ce vine la muzeu. Re
voltat și el de modul cum a- 
cel grup de excursioniști 
au istovit „vizita** lor, mi-a 
spus că el vine de demult la 
muzeu! din Alba lulia. De 
ani de zile, de cind acesta se 
afla in sălile cele vechi. Vine 
din cind în cind ca să vadă 
cîteva lucruri care au rămas 
de la Avram lancu. Le pri
vește un ceas sau două, apoi 
pleacă acasă. De mulți ani re
petă vizitele lui. L-am în
trebat : — Altceva ce îți mai 
place din muzeu ? — Păi, îmi 
răspunse el, nu știu ce mi-ar 
mai plăcea, pentru că 
fiecare dată 
să mai văd

Nu fugiți 
zeelor : în 
Meditați puțin la răspunsul 
țăranului de care v-am po
menit.

venim

confruntăm memoria 
veche

ne intîlnj sau reîntîl- 
semnificația lui. — de 
păstrăm muzee, de a- 
le căutăm din cind in

Atracția pe care ecranul o 
exercită din ce în ce mai 
puternic asupra locuitorilor 
cin mediul rural și în mod deo
sebit asupra tinerilor este un 
fenomen îmbucurător, căci ci
nematograful e unul din mijloa
cele cele mai eficiente ale cultu
rii de masă. Iată, însă, că, da
torită acestei deosebite forțe 
de atracție, unii activiști din 
comune tind să transforme fil
mul intr-o activitate cultural 
educativă universală care în
locuiește toate celelalte activi
tăți și justifică lipsa oricăreia 
dintre ele.

Dar și folosirea filmului este 
deficitară. „Muțenia" informa
tivă a filmului începe încă îna
inte de proiectarea lui Prac
tica elementară de a anunța 
prin afiș filmul care va rula 
lipsește cu desăvîrșire, așa cum 
lipsește orice program în activi
tatea .căminului cultural. Nu 
există ore fixe de începere : 
uneori, așa cum a fost cazul 
la care am asjstat (Axintele) 
operatorul este căutat prin sat 
— filmul începe după ora 21. 
ceea ce în plină campanie de re
coltare e cam prea nocturn, iar 
dacă ținem seama' și de faptul 
că jumătate din public este cons
tituit din elevi care au venit la 
film direct de la școală, ne pu
tem întreba dacă filmul așa cum 
este el practicat în Axintele, e 
un real sprijin în activitatea de 
educație. Dar adevărata aven
tură în care se lansează specta
torul de film din Axintele înce
pe abia după primele secvențe : 
sonorul tace, iar cind nu tace, 
scoațe niște zgomote insuporta
bile. iar imaginea cade cînd prea 
jos, cînd prea sus, așa că citi
rea dialogului e o chestiune de 
noroc

Atit la Axintele, cit și la 
Bărcănești, unde vizionarea nu 
este afectată de atitea intem
perii tehnice, filmul nu-șj gă
sește încă un Ioc bine definit 
în ansamblu] activităților cultu
rale Căminele culturale din 
cele două comune ca și organi
zațiile U.T.C. neglijează un pri
eten care le-ar putea fi de ma
re folos Cu ce mijloace să se 
îmbine acțiunea filmului cînd 
în _ Axintele el este singura ac
tivitate culturală, iar la Bărcă
nești nu are nici o legătură cu 
celelalte activități sporadice, 
în difuzarea filmului, așa cum 
se resimte ea la nivelul comunei, 
prezidează încă hazardul ț în 
ultimul timp cinematografele 
sătești sînt bombardate cu fil
me de aventuri, multe de cea 
mai slabă calitate artistică, iar 
capodoperele cinematografului 
mondial ocolesc, parcă, drumuri
le de țară. Organele locale nu 
au nici un cuvînt de apus în ce
rerea de film, lor le revine sar
cina doar să transporte filmul 
de la centrul de difuzare și să-1 
proiecteze. Deși unele organe 
locale nu-s deloc afectate de a- 
ceastă stare de lucruri, credem

imagine destul de frecven- 
în viața comunei Axintele 

aceea a grupurilor de ti- 
și vîrstnici care se adună

o 
tă 
este 
neri 
seara sau în zilele de sărbători 
în fața căminului cultural Pen
tru ca ei să intre in cămine, nu 
e nevoie de cine știe ce formule 
mobiliza torice magice — e des
tul ca să se deschidă ușa, să se 
dea drumul la televizor. Acesta 
ar fi un prim pas. Pină acum, 
însă, nici conducerea căminu
lui, nici organizația de tineret 
nu au făcut. nimic 
zorul stă săptămîni 
în captivitate și tinerii 
în stradă și se plictisesc, 
ceeași plictiseală ne-a 
și în satul Condeești,

și televi- 
întregi 

stau 
„A 

izbit 
, . comuna 

Bărcănești, unde de doi ani de 
zile oamenii nu au văzut nici un 
film și n'u se bucură de nici un 
iei de serviciu cultural în afa
ra radioului și televizorului per
sonal sau al vecinului. Aici 
singurul spațiu social în care 
cetățenii își pot petrece 
timpul este bufetul „Am cu
treierat cu mașina prin toată 
țara, ne spune Ion Crăciun — 
șofer la C.A.P Condeești — dar 
atita dezinteres pentru activita
tea culturală 
tru nu am 
avem

ca în satul nos- 
văzut. Și noi 

nevoie de multă cultu
ră. în această perioadă eu mun
cesc de luni dimineața p.înă sîm- 
bătă seara și duminica aș vrea 
și eu să văd un film, un spec
tacol. Dar unde să-1 văd ?

CÎND EXISTA PREOCUPARE.,

Faptul că acolo unde există 
un climat general favorabil cul
turii, acolo unde toate organele 
comunale își aduc contribuția 
la activitățile cultural-educative 
din localitatea respectivă că
minul cultural este cu adevă
rat un centru al vieții spirituale 
a satului, o dovedește activita
tea din comuna Coșereni. Aici 
secretarul comitetului comu
nal de partid, primarul, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C. participă nemijlocit la ac
tivitățile cultural-educative din 
comună, ei fac parte din diferi
te grupe specializate de activi
tate ale căminului cultural.

Propaganda cărții și a filmului 
ocupă în activitatea culturală 
din Coșereni locul pe care îl 
merită ; expozițiile tematice de 
cărți, expozițiile permanente, 
afișul (pictate cu talent de prof. 
Andrei --------- ' ’ *
sarea ________________________
lui pe Fa instituțiile din co
mună ---- '
bile ______
lui și a colectivului ___
cii pe care acesta a știut 
și-l organizeze. Dar ceea ce este 
mai important este faptul că la 
acest cămin s-a creat un colec
tiv de muncă, format din inte-

Macarovski) ; depla- 
periodică a bibliotecaru-

sînt componente sta- 
ale muncii bibliotecaru- 

bibliote- 
să

(Urmare din pag. I)

I atît 
cit

de 
nu am avut timp 
și alte lucruri.
prin sălile mu- 
muzee e liniște !

Frumoasa Casă de cultură o studenților din Cluj.

Seraliștii se bucură, deci, 
de o investiție materială, 
și de o investiție de încredere, 
morală. Sentimentul de datorie 
față de societate, față de colec
tivele care le facilitează stu
diul, ar trebui să constituie, 
deci, suportul moral al condui
tei, aspirațiilor, tendințelor 
muncitorilor-elevi.

Un sondaj întreprins la Li
ceul nr. 25 din București ne 
oferă însă un răspuns surprin
zător : 47 la sută din cei ches
tionați se simt datori, consideră 
că au obligații materiale și 
morale față de colectivul între
prinderii din care fac parte ; 
53 Ia sută ignoră acest senti
ment, fiind încredințați că 
n-au nici o datorie față de în
treprinderile respective.

Cum se poate explica acest 
raport 
provine 
53 la 
intenții 
producție ?'

în consecință, numai o parte 
din seraliștî se consideră în 
primul rînd muncitori, în vre
me ce ceilalți, aproximativ 
jumătate, sînt încredințați — 
printr-o optică falsă, subiecti
vă — că principala lor sarcină 
este școala, că actualul lor sta
tut de muncitori este un statut 
provizoriu... Vom reveni asu
pra acestor constatări.

I* wn

nemulțumitor, de unde 
ingratitudinea 

sută ? întrebarea : 
ați avut la intrarea în 

_________ ?“ constituie, în acest 
sens, o întreBare-cheie. Rezultă 
din răspunsuri — procentul lor 
e sensibil egal cu cel anterior 
— că aproximativ jumătate din 
cei chestionați au intrat în 
producție cu intenția de a-și 
continua studiile 
îți al doilea rînd 
fesa meseria. Cu 
profesia, munca 
dere constituie 
un fel de auxiliar, suportul 
material care le dă posibilita
tea să-și continue studiile în 
condițiile optime create de sta
tul socialist.

Sondajul, efectuat în cîteva 
clase ale unui singur liceu, nu 
ne permite să tragem concluzii 
generalizatoare, dar ne oferă 
cîteva indicii care marchează 
existența unor fisuri în con
știința. în mentalitatea celor 
învestigați de noi. Se remarcă 
astfel. lacunele în educația 
pentru muncă față de care rămîn 
încă datoare școlile de cultu
ră generală și chiar școlile pro
fesionale, precum și slaba acti- ' 
vitate dusă în acest sens de 

B numeroase organizații U.T.C.
în rîndurile tinerilor muncitori.

celor
„Ce

la seral și 
de a-și pro- . 
alte cuvinte 
în întrep-rin- 

pentru aceștia 
auxiliar,

lectualii comunei care îndrumă 
cu abiliate consumul de cultură. 
Un colectiv de 13 profesori, in
gineri și funcționari formînd 
redacția centrului de radioficare 
care deservește trei comune și 
patru sate, concepe, săptămî- 
nal, un program variat și atrac
tiv în cadrul căruia rubricile 
destinate propagandei cărții și 
filmului ocupă un loc important. 
Rubricile ,,Ce e nou în bibliote
că", „Cărți și cititori" „O carte 
pe săptămînă". „Pc ecrane", 
„Cronică cinematografică" aduc 
un real folos publicului, orien- 
tîndu-1 spre cele mai elevate 
surse de cultură. Atunci cînd 
este vorba de un film deosebit, 
conducerea căminului, în colabo
rare cu organizația U.T.C. (care 
conduce interesanta rubrică săp- W 
tămînală a emisiunilor locale 
„Să stăm de vorbă, tinere") or- 
ganizează simpozioane, așa cum 0 
s-a întîmplat recent cu filmul 
„Răutăciosul adolescent". Desi
gur, și la Coșereni conducerea a 
căminului este handicapată de W 
sistemul defectuos de difuzare a 
filmului, dar, neexistînd handi- — 
capul inerției și al dezinteresu- 0 
lui pe plan local, efectele aces
tui sistem sînt mult ameliorate 
și prin interes și energia con- A 
ducerea căminului reușește să 
procure o bună parte din filme
le dorite.

Tn ceea ce privește vinzarea 
cărții în mediul sătesc, un bun 
exemplu pentru toate unitățile 
cooperației de consum, în care 
cărțile au statut de intruse, este 
raionul specializat cu cartea din 
cadrul cooperativei de consum 
din Bărcănești, o adevărată li
brărie în care totul, începind 
de la vitrină și rafturi pină la 
solicitudinea afectuoasă a ges
tionarului Zaharia Stelian, îți 
amintește atit de plăcut, după 
ce ai vizitat atitea alte locuri 
unde excela indiferența, că aici 
se vinde o marfă superioară. Li
brăria deservește în perma
nență cîteva biblioteci persona
le informîndu-.și clienții la lo
cul lor de muncă asupra noută
ților apărute și dîndu-le posibi
litatea să cumpere în rate 
mare număr de cărți odată, 
cest sistem de comerț activ 
civilizat este în același timp 
act de cultură care merită 
pună pe gînduri 
transformă cartea 
lipsă de răspundere 
pentru șoareci și ambalaj

Raidul nostru prin cele trei 
comune ale județului Ilfov ne-au 
dat prilejul să constatăm că 
mijloacele de informare cultu
rală nu acționează pretutindeni 
cu întreaga lor forță, că în pri
vința lor, organele culturale ju
dețene nu au elaborat încă un 
statut genera] și obligatoriu 
pentru toate căminele culturale, 
statut care să corespundă speci
ficului acțiunii acestor mijloa
ce, ceea ce permite, în condiții
le unui control local și județean 
ineficient, o interpretare liberă 
între limite prea largi : nici o 
preocupare — o preocupare per
severentă.

pe acei 
cu o lejeră 

în hrană

CRONICI • CRONICI •

răzbunători;
episodul

După ce Sfîntul i-a bătut și 
el pe cîți a putut, împărțin- 
du-.și pumnii cum alții împart 
cojile de semințe , după ce 
potrivindu-și zîmbetul sub 
cerc, ca sub umbrelă, a trîn- 
tit portierele mai multor mărci 
de mașini; după ce s-a încă
pățînat să se sentimentalizeze ; 
după ce a început să gîndeas- 
că îngrijorător de mult („lu
mea e scena, oamenii actorii") 
îneît. ajunsesem să ne îngrozim 
că-i poale lua foc fruntea lui 
frumoasă ; după ce a ctitorit 
biserici și după ce i-a trimis 
pe escroci în cîmpiil muncii... 
ci bine, după aceea... Steed ! 
Yes. Peel ! Yc-s, Tara : un băr
bat la trecut, care Tn loc de 
aureola sfinților poartă o pă
lărie de oțel inoxidabil; un 
bărbat elegant ca un mane
chin de modă din timpul re
ginei Victoria ; un bărbat zîm- 
bind mereu ironic, cu spatele 
la adversari ți cu mîinile în 
buzunare. Da, acesta este Răz
bunătorul. Steed, băiatul de 
fier al „Mamei" șt răsfățatul 
scenaristului; Steed, eroul in-

Luis Eunuci regizor clin 
A categoria creatorilor exemplari — 

• și-a făcut de mult publică in
transigența față de „putreziciu- 0 nea morală pe care sentimentalis
mul o strecoară în societate", de- 
clarație susținută cu fidelitate de 0 această monografie filmică a im
pasului individualist exacerbat, 

_ care este „VIRIDIANA". 0 Poate că avem, desigur, o altă 
accepție, 
lism", 
vorba 
lemică

dar nu 
acum ci 
a unui

pentru ..sentimenta- 
de semantică e 
de virulența po- 
cineast organic

„MAMA“
vincibil care se prăbușește ca 
o avalanșă peste răufăcători, 
turtindu-i, pe urmă făcînd 
tăieței cu ouă. Alături de el 
a fost Peel, fata „Mamei", a- 
cum e Tara King și ca fata 
„Mamei", dar prin adopție ! 
Împreună au făcut „Răzbună
torii", un serial burn pentru 
că e jucat foarte bine și pe 
urmă pentru că „se mai întîm- 
plă" sîmbătă de sîmbătă. Mai 
ales Steed, arborînd un tip de 
umor britanic de calitate, mai 
strălucitor decît. umorul lui 
Templar, pare că ne face cu 
ochiul din mers, copilărin- 
du-ne cu dezinvoltură r fiți li
niștiți, pare a ne spune acest 
Făt-Frumos tomnatec, cînd e 
în primejdie de desființare, 
adversarul meu, dacă nti-l bat 
eu, se bate singur. Și interve
nea și Peel, acum ajunsă Tara 
King, un fel de răzbunătoare 
a femeilor vărsînd bărbații pe 
jos cum alții, varsă apa- Pe 
urmă tot felul de invenții dia
bolice. roboți și roboței, com
putere bolnave, mașini infer
nale, rețete gastronomice... Ne

place. Pentru că este un serial 
onest, pe care nu-l putem bă
nui nici o clipă de intenții 
rele; pentru că Steed este 
simpatic și n-are secrete față 
de, noi; pentru că ne „deco
nectăm" in liniște și cu plă
cere ; pentru că atunci cînd 
prin forța împrejurărilor se-n- 
tîmplă să fie și cadavre, nu ne 
speriem, dimpotrivă, așteptăm 
ca ele, din clipă în clipă, să 
ne facă cu ochiul; pentru că 
este intr-adevăr un serial de 
sîmbătă seara, timp în care 
nimeni nu are ceva moi hun 
de făcut decît să se odihneas
că. Pentru toate acestea. Steed 
merită o cunună cu lauri pe 
care. împreună cu Tara Kins, 
să i-o ducă „Mamei". Nu de 
altceva, dar ani vrea s-o mai 
vedem pe respectabila ..doam
nă" stind îmbrăcată în frac 
în mijlocul unui bazin cu apă 
și pe „copiii" săi sărind în jur 
ca delfinii. Oricum, simbetele 
nu i ie purtăm.

IULIAN NEACȘU

$

VIRIDIANA
împotrivit datelor definitorii ale 
unei societăți, cea spaniolă, afla
tă într-o lungă și convulsivă a- 
gonie. Sub calma aparență a unei 
povestiri din care erotismul bine 
temperat nu lipsește, se ascunde, 
îngrozitor — și spre—final explo
ziv .— adevărul despre ceea ce 
poate însemna caritatea, religia, 
„puritatea" . într-o lume a singu
rătății absolute. Să nu uităm ce 
vrea să însemne „sentimentalism" 
într-o societate în a cărei întune
cată istorie sîngeroșii reprezen
tanți ai puterii, laice și clericale, 
deopotrivă, spălau — într-o anu
me zi a anului — picioarele cer
șetorilor, încercîndu-și voința în 
trufia lor fără egal și fără leac.

Joime — acest moleșit 
unchiul Viridianei, se 
finalizînd astfel drama-

FLORIN CABA

Scenă din flimul „Viridiana

In vederea căror per
spective urmați liceul 

seral?
La această întrebare răspun

surile sînt — în ordinea frec
venței lor — următoarele :

a) pentru a-mi 
lesia ;

schimba pro-

continua 
aceeași

stu- 
pro-

este

b) pentru a-mi 
diile răminind in 
fesie ;

c) pentru a fi avansat;
d) pentru că liceul seral 

necesar profesiei actuale T
e) pentru un orizont cultural 

și intelectual mai larg, pentru 
satisfacția de a fi un om bine 
pregătit.

Interesele converg, deci, că
tre un alt statut profesional și 
social, fiind strîns legate de 
intenția promovării ca urmare 
a absolvirii liceului. în gene
ral vorbind, nu poate decît să 
ne bucure dorința de promo
vare, de afirmare a tinerilor. 
Dar, intrînd în detalii, consta
tăm că această dorință este 
minată de tendințe evazioniste, 
de comoditate sau, chiar, de 
viziuni puerile: un lăcătuș vrea 
să devină, rediotelegrafist, un 
sudor — impiegat de mișcare, 
un laborant — profesor de 
educație fizică și sport, alt lă
cătuș — pilot de avion. Distan
ța dintre profesia actuală și 
cea dorită e atît de mare în 
asemenea cazuri îneît fenome-

nul nu se poate explica decît 
fie printr-o eroare inițială în 
alegerea profesiunii, fie — re
venim la o idee exprimată an
terior — prin mentalitatea 
unora că meseria actuală e un 
auxiliar, un suport material în 
vederea continuării studiilor. 
De menționat faptul că o par
te din cei ce se văd avansați 
după absolvire visează la un 
post de funcționar !

De ce este atît de freoventă 
dorința de a schimba profesia? 
Au nimerit întîmplător acești 
tineri în meseria respectivă ? 
Sau, în întreprinderile unde 
lucrează posibilitățile de pro
movare sînt limitate, alimen- 
tînd astfel tendințele evazio
niste ? înainte de a răspunde 
acestor întrebări trebuie să 
subliniam procentul-surprinză-

Pentru a încheia sondajul, 
am propus interlocutorilor 
noștri o întrebare care vizează, 
de asemenea, perspectiva : „Ce 
propuneri aveți în legătură eu 

muncitorilor după 
liceului seral ?“

încadrarea 
absolvirea

In ce sens „rampa 
lansare"?

de

Răspunsurile constituie 
mozaic foarte colorat din 
desprindem : „Neapărat 
rea la o categorie t_,____
ră...“, „...insă aceasta (nuan
țează alt răspuns) numai dacă 
respectivul individ îmbină per
fect cunoștințele teoretice cu 
cele practice". „Avansare în 
funcție de media obținută",

un 
care 

trece- 
superioa-

RE CE?
tor de mic al celor ee consi
deră că liceul e necesar profe
siei lor actuale. Un laborant 
scrie negru pe alb : „meseria 
actuală nu-mi cere să termin 
liceul !“ Un lăcătuș afirmă : 
„pentru a da cu ciocanul și a 
strînge șuruburi nu e nevoie 
de cunoștințele acumulate în 
liceu".

Se evidențiază aici o menta
litate paradoxală : tineri care 
prin însuși faptul că urmează 
liceul seral și-au propus o acti
vitate de perspectivă, nu cu
nosc sau nu vor să vadă per
spectivele propriei lor profe
sii, ale propriei lor întreprin
deri .unde vor lucra — în viito
rii .10, 15, 20 de ani — în con
diții de înaltă mecanizare și 
automatizare. Cu atît mai mult 
cu cit subiecții anchetei noas
tre sînt muncitori la Uzina de 
mașini electrice, Uzinele „Se
mănătoarea", Fabrica de con
fecții și tricotaje — București, 
„Electronica" — întreprinderi 
în care progresul tehnic are o 
contribuție tot mai hotărîtoare 
în realizarea producției.

„Nu sînt de acord cu încadra
rea absolvenților în posturi de 
funcționari, tehnician II etc., 
deoarece liceul, fără o școală 
de specializare, nu este folosi
tor decît la ridicarea culturii 
generale", „Consider că înca
drarea muncitorilor după ab
solvirea liceului trebuie să se 
facă după gradul de calificare 
a muncitorului și nicidecum 
după diploma de bacalaureat, 
care nu trebuie să constituie 
decît o rampă de lansare spre 
școli superioare", „Să li se dea 
o categorie automat și posibili
tatea urmării unei facultăți se
rale".

Grupînd statistic „culorile" 
acestui mozaih de păreri, ob
servăm că dominantă este pre
tenția unei încadrări mai bune, 
dorința de a promova fie în 
activitatea direct productivă, 
fie în corpul tehnico-adminis- 
trativ. Justificată ni se pare 
dorința seralistului de a i se 
recunoaște meritul unui efort 
suplimentar, al unei activități 
depuse în afara orelor de mun-

că. Unele răspunsuri sublinia
ză. faptul că, în anumite cazuri, 
criteriile de diferențiere nu 
funcționează normal, că se 
produce pe alocuri o egalizare, 
o uniformizare inechitabilă. 
Astfel, muncitorii calificați în 
cîteva luni la locul de muncă 
sînt echivalați cu absolvenții 
școlilor profesionale și chiar 
ou absolvenții liceului seral.

Totuși, frecvența cu care in
terlocutorii noștri susțin, une
ori pe un ton revendicativ, 
pretenția unei avansări „auto
mate"^. ridicării pe o altă 
treaptă profesională și de sa
larizare, evidențiază o concep
ție de răsfăț social, o exage
rare. subiectivă a rolului învă- 
țămîntului de cultură generală. 
Nici o diplomă, inclusiv cea de 
bacalaureat sau chiar de ingi
ner, nu aduce după sine în 
mod automat, o recompensă. 
Recompensa vine de pe urma 
folosirii, aplicării cunoștințe
lor acumulate și în funcție de | 
rezultatele obținute.

Poate fi liceul seral o „ram
pă de lansare"? Desigur, dar în 
sensul că, după absolvire, tînă- 
rul bacalaureat să dovedească 
o mai bună pregătire profesio
nală, un orizont mai larg asu
pra domeniului său de, activi
tate, un nivel tehnic superior 
receptivitatea sporită la nouta
tea științifico-tehnică, cu alte 
cuvinte capacitate superioară 
de adaptare la dinamismul dez
voltării nivelului 
producție. Deci, o 
lansare" pe orbita _________
sociale și nu în aria îngustă a 
unor interese egoiste, indivi
duale. Intrucît principalul be
neficiar al eforturilor pe care 
le face statul prin organizarea 
și finanțarea acestei forme de 
învățămînt, este societatea, 
producția, în speță între
prinderile unde lucrează ac
tualii muncitori-elevi. De a- 
ceea, această investigație prin 
care am sondat mentalitatea, 
opiniile, intențiile unui grup 
de seraliști, o vom continua în 
întreprinderi, urmărind alte 
aspecte ale aceleiași probleme. 
Vom prezenta constatările 
noastre intr-un număr viitor.

Don 
hidalgo, 
sinucide 
tica șfîșiete a solitudinii sale de-o 
viață; Viridiana va eșua și ea 
într-o moarte lentă, „împăcată" 
cu o lume căreia trebuie să-i 
cerșească continuu puțină căldu
ră omenească. Jorge, tîrziu regă
situl fiu al bătrînului Don Joinie, 
e cel care, într-un fel, și-a înțeles 
mediul ' și nu mai încearcă o e- 
vadare din el. Nici măcar una 
iluzorie...

în rest, pentru puțin timp dar 
de ajuns, pestrița adunătură de 
cerșetori, vagabonzi, milogi și in- 
firihi ce va declanșa, eh brutali
tate, rechizitoriul pe care-1 face 
Bunuel. Nu e nici o urmă de u- 
manitate în ei, totul e urît, trist, 
murdar, obscenul lor banchet 
nocturn fiind un apogeu al dis- 
peraților unde — mai ales că re
gizorul „reamintește" la un mo
ment dat de „Cina cea de tai
nă" — totul e pus sub un mare 
și zadarnic semn de întrebare. O 
neîncredere totală într-o lume 
căreia cerșetorii acesteia îi semni
fică „morala", incapacitatea de g 
se salvg.

Dacă în filmele sale, Fellini, 
analizează morala creștină prin 
prisma datelor ei spectaculare, 
dențințînd ambiguitatea și fățăr
nicia umilinței ei exterioare, Lf 
Bunuel merge mai departe, 
nunțînd falsitatea acelui fel de 
milă bigotă care schilodește su
fletul omului. „Erezia" lui, uni* 
că în istoria artei filmului, este 
cea mai vehementă încriminare a 
ipocriziei. Și asta în ciuda scep» 
ticismuluî său, vizibil nu atît în 
finalul filmului ci în secvența 
unde Jorge cumpărînd din milă 
un cîine sufocat de ritmul că
ruței de care era legat, vede 
imediat un altul aflat în aceleași 
condiții... Un singur gest carita
bil nu rezolvă nimic, subliniază 
Bunuel cu o amărăciune lesne de 
înțeles. Cît privește scepticis
mul secvenței finale (bărbatul și 
cele două femei cu oare va trăi 
în singurătatea somptuoasă a co- 

Inacului) trebuie să reamintim că 
inițial scenariul prevedea un al
tul : Viridiana venea resemnată 

I.în camera lui Jorge. Cum oficia
litățile au interzis acest final, 
bănuindu-1... imoral, regizorul J I găsit soluția aceasta a „triunghiu
lui", soluție care — așa cum se 
pare șj în film — e în fapt o 
contestare și mai puternică a unei 

Ilumi fără nici o speranță. E ceea 
ce banda sonoră a făcut mai sen
sibil prin trecerea de la obsesivul 

Iși halucinantul „Haleluiah di 
Mesia" de Haendel, la mediocri
tatea țipătoare a unei melodii de 
jazz...

în rolul principal, o actriță fas
cinantă, Silvia Pinal, alături de 
alți interpreți excelenți: Marga
rita Lozano, Francisco Rabal, 
Fernando Rey.

I
i
I
I
I

TUDOR STANESCU

$14 iKtPUI TURNEUL
TEATRUL NATIONAL GERMAN

DIN WEIMAR
tehnic de 

„rampă de 
intereselor I

I
I
I
I

Teatrul Național German din 
Weimar și-a început luni seara 
turneul în țara noastră prezen- 
tind, în sala Teatrului Ginlești 
din ** ”*
piesa 
vară" 
cerea 
ține 
helm 
scenă 
Henry _ ___r___
shakespeareană este pusă în 
scenă de regizorul Fritz Ben- 
newltz ; decourile sînt semnate 
de Franz Havemann, iar cost», 
mele de Ingrid Rahaus. Din 
ampla distribuție a piesei ma
relui Will menționăm pe in- 
terpreții rolurilor principale : 
Sylvia Kuzlemskl, Gudrun 
Wolkmar, Wolf-Dietrich Voigt, 
Jurgen Zartmann, Fred Grae- 
ve, Manfred Heine, Rosemarie 
Deibel.

Capitală, spectacolul cu 
„Visul unei nopți de 
de Shakespeare. Tradu- 

în limba germană apar- 
scrfitorului August Wil- 
Schlegel, iar muzica de 

compozitorului englez 
Purcell. Capodopera



A

cu pregătire
(Urmare din pag. I)

vor funcționa, de regulă, fără 
scoatere de la locul de muncă a 
celor care le frecventează. In 
mod excepțional, pentru unele 
meserii (specialități sau funcții) 
care necesită o pregătire com
plexă ce nu poate fi asigurată 
concomitent cu activitatea în pro
ducție sau pentru întreprinderile 
și secțiile noi. se vor putea orga
niza cursuri de calificare și per
fecționare cu scoatere de la lo
cul de muncă, cursanții respectivi 
încheind angajamente de școlari
zare cu organizațiile socialiste.

La terminarea cursurilor se vor 
da certificate de absolvire.

In hotăpre se prevăd, de ase
menea, dispoziții referitoare la 
personalul didactic de predare și 
de instruire practică ce vă func
ționa la cursurile de calificare și 
perfecționare a muncitorilor si a 
personalului cu pregătire medie ; 
personalul didactic va fi recrutat 
din rîndul celor mai buni specia
list din producție sau al cadrelor 
dicfețttice de specialitate cu pre
gătire superioară. Instruirea prac-

tică la cursurile de calificare și 
perfecționare va fi asigurată de 
cei mai buni muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri și alți specia
liști. Ea reglementează, totodată, 
drepturile materiale și alte înles
niri ce se acordă cursanților ad
miși la cursurile de calificare sau 
de perfecționare.

Hotărîrea mai prevede și posi
bilitatea organizării de cursuri de 
lecalificare pentru muncitorii și 
personalul cu pregătire medie, 
care, datorită unor măsuri tehni- 
co-organizatorice — schimbarea 
profilului sau reorganizarea uni
tății, introducerea mecanizării și 
automatizării, crearea unor noi 
ramuri și siibramuri industriale și 
a altor măsuri — trebuie să se 
pregătească într-o altă meserie 
sau specialitate. Totodată se dă 
posibilitatea calificării unor mun
citori în meserii simple sau în do
menii restrînse ale unei meserii 
(specialitate sau funcției, la care 
noțiunile teoretice pot fi însușite 
odată cu deprinderile practice, 
prin practică la locul de muncă 
fără cursuri teoretice.

(Agerpres)

Vizitele delegației Asociației
de prietenie

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-rornână, condusă de 
A. M. " 
trului 
făcut 
Argeș.

La 
au avut 
Mihăilescu. 
liului

Jdanov, adjunct al minis- 
petrolului al U.R.S.S., a 
luni o vizită, în județul

Pitești, membrii delegației 
o întîlnire cu Nicolae 

președintele Consi- 
județean

sovieto-române
I 

A.R.L.U.S., și Vasile Negescu, 
secretar al Consiliului. Oaspeții 
au vizitat apoi Combinatul pe
trochimic din Pitești, Muzeul Go
lești și monumentele istorice din 
orașul Curtea de Argeș.

După-amiază, delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-româ- 
nă s-a înapoiat la București.

(Agerpres)

LA AMIAZA a ple-• LUNI
cat :.
Gomitetului 
rii, Maxim 
participa la ședința grupei de Iu- A 
cru pentru problemele coordo- 
nării planurilor
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți membri ai 
conducerii C.S.P.. precum și a 
A. V. Basov, armbasadoiul Uniunii 
Sovietice, la București.

spre Moscova președintele 
tetului de Stat al Planifică- "

Berghianu, pentru a

din cadrul

• LUNI DIMINEAȚA, acad, g} 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Grupului parlamentar A 
pentru relațiile de prietenie Ro- 
mânia-Franța, a primit pe depu
tatul Xavier Deniau, vicepre
ședinte al Comisiei pentru afa
cerile externe a Adunării Națio
nale Franceze, aflat în vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a participat Pierre Polen, amba
sadorul Franței la București.

• MIHAI MARINESCU, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a plecat luni spre Berlin, 
unde va lua parte la cea de-a 
treia sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare e- 
conomică între Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai guvernului și 
reprezentanți ai unor 
centrale. precum și 
Moldt. ambasadorul R. 
mane la București.

★
In aceeași zi, Mihai Marinescu 

a sosit la Berlin. Pe aeroportul 
Schonefeld, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de Kurt Fichtner, vice- 
președinte al Consiliului de Mi- 
niștri al R. D. Germane, și de 
alte persoane oficiale. A fost pre
zent, de asemenea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R. D. Germană. Nicolae Ghenea.

instituții
Ewald 

D. Ger-
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După antrenament, un-, autocontrol al pulsului.

Ultimele declarații înainte de meciul Românja-Grecia, 
ale antrenorului ANGELO NICULESCU

• CUPLUL ROMAN ION TIRIAC — ILIE NASTASE s-a 
calificat in semifinalele probei de dublu bărbați din cadrul 
turneului international „Open" de tenis, care se desfășoară 
în prezent in sala Coubertin din Paris. în „sferturile" de 
finală ale probei, perechea română a eliminat în două 
seturi : 6—4, 6—4 cuplul Cliff Drysdale (Republica Sud- 
Africană) — Roger Taylor (Anglia). Intr-o altă partidă, 
Buchholz (S.U.A.) — Moore (Republica Sud-Africană) a în
trecut cu 4—6, 6—3, 8—6 pe Barthes (Franța) — Pilici (lugo- 
slavia).
• ECHIPELE DE HANDBAL JUNIORI ALE ROMÂNIEI, 

care întreprind în prezent un turneu în R. D. Germană, au 
jucat la Aue și Leipzig cu selecționatele similare ale țării

, gazde. In toate cele trei partide disputate pină acum, victoria
► a revenit gazdelor cu 11—5 (5—3) și 10—7 (3—3) la feminin 
k și cu 15—9 (8—3) la masculin A doua întîlnire dintre echipele
► masculine se va desfășura astăzi la Potsdam.
► • IN COMP1NATUL BRAZILIAN DE FOTBAL F. C. San-
► tos a terminat Ia egalitate : 1—1 cu Sao Paulo. Meciul s-a 
k disputat pe un teren desfundat de ploaie. Pele nu a dat 
k randamentul obișnuit. Spectatorii așteptau ca Pele să înscrie 
t și să se apropie de cifra de 1 000 de goluri. Pentru a ajunge
► la această cifră Pele mai are de marcat 4 puncte.
K • DUPĂ 9 ETAPE, în fruntea clasamentului campionatului 
k spaniol de fotbal se află echipele Atletico Bilbao și Atletico 
* Madrid cu cite 14 puncte.
, Formația Real Madrid ocupă locul 3 cu 13 puncte. In etapa 
k a 9-a, Real Madrid a pierdut in deplasare cu scorul de 0—1
► în fața formației Sevilla, iar Atletico Bilbao a întrecut cu
k 3—0 pe Las Palmas.
► • CELEBRUL CICLIST FRANCEZ JACQUES ANQUETIL 
k își va lua joi adio de la publicul spaniol. El va evolua în 
, cadrul unei reuniuni care va avea loc pe velodromul din
► Madrid. Anquetil, Împreună cu vest-germanul Altig, va par-
► ticipa Ia un omnium, alături de spaniolii Perurena și Rodri- 
k guez. După cum se știe, Anquetil se va retrage din activi- 
. tatea competițională la sfîrșitul acestui an.
► • ÎN FINALA PROBEI DE DUBLU din cadrul competiției 
k internaționale de tenis denumită „Trofeul Așilor", perechea
► Gimenn (Spania) — Stelle (Australia) a învins cu 2—6, 7—5, 
k 3—6, 8—6, 7—5 cuplul australian Emerson—Laver.

Omul care la această oră este 
cel mai puțin dispus să comen
teze aspectele partidei de dumî 
nică dintre România și Grecia, 
să angajeze dialoguri pe această 
temă, este chiar antrenorul na
ționalei, Angelo Niculescu. Du
minică. după meciul-test cu a- 
chipa lui Valentin Stănescu. era 
imposibil să-1 „ataci". Era afec
tat nu atît de rezultat cit de 
modul cum s-au mișcat jucăto
rii np teren. Dar aspectele a- 
cestuî meci contează mai puțin. 
Fapt este că „profesorul Ange
lo" era supărat. „Antrenament 
slab, atît". Altă declarație n-a 
făcut. C'u o zi înainte, șîmbătă 
seara, sus, în Poiana Brașov, în- 
tr-un moment de respiro, a fost 
mai accesibil

— Cum evoluează lucrurile ?
— Bine. Echipa și-a recuperat 

forțele, jucătorii au reintrat în 
atmosfera pregătirilor sub toate 
raporturile — climat caracteris
tic echiuei naționale. Fiecare se 
pregătește cu mult suflet pentru 
jocul cu grecii de duminică S» 
poate observa la ei cu ușurință 
seriozitate, un inalt simț de răs
pundere în tot ce fac. Ei se su
pun cu rigurozitate, cu con
știinciozitate programului de 
pregătire, pe care-1 respectă, aș 
zice, ca niște școlari ascultători. 
K o atmosferă bună, de activi
tate laborioasă. Domină calmul, 
încrederea. Fără să suDra sau 
subestimăm adversarul.

— Credeți că jocul de dumi
nică, dată fiind miza extrem de 
mare, vă va pune probleme di
ficile ?

— Firește. Este un meci greu. 
Dar aceste probleme nu le poate 
rezolva nimeni altcineva deci» 
jucătorii inșiși. Acestea ne preo
cupă la modul cel mai serios 
posibil. Ceea ce se-ntîmplă și se 
spune in afară, ne interesează 
mai puțin.

— Ați urmat, pentru pregătiri 
același itinerar ca și înainte de 
meciurile cu Elveția și Portuga
lia : Poiana — Snagov. E vorba 
de vreo superstiție ?

— Nu, nicidecum ! Am
Poiana Brașov pentru că întru
nește toate condițiile : climat 
excelent pentru refacere, odih
nă : bază materială adecvată | 
un partener de antrenament 
ideal — echipa Steagul Roșu — 
și un antrenor de profundă înțe
legere : Valentin Stănescu. în

DOMINANTELE SAPTĂMÎNII PREGĂTITOARE : CALMUL, IN-

CREDEREA, SERIOZITATEA.

ATU-URILE „TRICOLORILOR" DAR Șl ALE ADVERSARILOR. 

O DOLEANȚĂ A ANTRENORULUI ECHIPEI NAȚIONALE.

blicul trebuie, în această partidă, 
să joace rolul suportului moral. 
Spiritul unitar, căldura cu care 
ne-ar place să încurajeze „tri
colorii" noștri in cel mai impor
tant meci din întreaga istorie 
a fotbalului românesc, am vrea 
să fie una din scintcile care să 
ne lumineze drumul spre victo
rie.

plus, brașovenii, reprezentanții 
organelor locale, vizitindu-n« 
sau transmițindu-ne mesaje, 
ne-au acordat o atenție deose
bită. Și aceasta nu-i puțin.

— Revenind la meci, aș vrea 
să vă întreb în cine și în ce a- 
veți mare încredere ?

— în fermitatea apărării. în 
orientarea liniei de mijlocași și 
a potențialului lor de joc, in su
dura, decizia și incisivitatea 
compartimentului ofensiv, in 
forța de realizare a înaintașilor. 
Si, mai presus de toate, am în
credere in forța colectivă a în
tregii echipe.

— Cum considerați că trebuie 
să joace echipa centru victorie?

— Jucătorii care intră pe la- 
ren să-și îndeplinească, în una
nimitate și simultan, 
de joc. Poate credeți că 
spus nimic, dar să știți 
spus de fapt totul.

— Credeți în forța și 
tățile echipei Greciei ?

— Apreciez forța de joc, cali
tățile echipei adverse. Sîntem 
preocupați să Ie anihilăm, ini- 
punindu-le jocul nostru, făcîn- 
du-i în acest fel pe adversari 
să se orienteze, să-și adapteze 
maniera de joc după a noastră. 
Dar aceste chestiuni — ce gîn
desc și cum gîndesc despre joc 
— nii-ar place să mă întrebați 
după meci.

— Aveți de făcut reproșuri 
cuiva ?

— Nu, dimpotrivă. Federația, 
antrenorii de la cluburile care 
furnizează jucători, m-au ajutat 
enorm. Mai puțin U.T.A.

— In final aș vrea să vă în
treb dacă aveți de adresat cuiva 
vreo doleanță ?

— Da, publicului, o dorință 
de mare însemnătate pentru noi. 
In limitele celei mai curate spor
tivități, să ne încurajeze, fără 
oprire și oboseală, de la începu
tul pină la sfirșiul meciului. Pu-

• LUNI DIMINEAȚA a ple
cat spre Viena o delegație mili
tară condusă de general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar- 

Republicii Socialiste 
care, la 

federal

mate ale
România, 
nistrului
Georg Prader. va
oficială în Austria.

invitația mi- 
al 
face

apărării, 
o vizită

înapoiat• LUNI SEARA s-a 
în Capitală Mihai Suder, minis
trul industriei lemnului care a 
făcut o vizită în Suedia la invi
tația ministrului suedez al agri
culturii, Ingemund Bengtsson.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Lemnului, precum și baron Cari 
Rappe, ambasadorul Suediei la 
București.

• LUNI A SOSIT în Capitală
delegație a Institutului de £ 

marxism-leninism de pe lîngă ™ 
C C. al P.S.U.G.. condusă de 
prof. dr. Heinrich Gemkoxv. di
rector adjunct, oare, la invitația 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., va face o vizită 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Nicolae Goldber- 
ger, prim-adjunct al directorului 
Institutului de studii istorice și 
social-politioe.

C

de c

ales

(Agerpres)

Profile" tn secția turnătorie a 
Uzinei de mecanică grea din 

București

Foto : ION CU CU

V. cabulea

sarcinile 
nu v-am 
că v-am

posibili-

în îndelungata mea activitate 
de profesor am fost călăuzit, 
dacă vreți, de o axiomă : 
EDUCAȚIA FI&ICA = EDU
CAȚIE PRIN MIȘCARE ! Por
nind de la aceasta, am ajuns la 
concluzia că este nefiresc ca un 
profesor de educație fizică să 
ofere dreptul la mișcare numai 
elevilor sănătoși, bine dotați ; 
de acest drept trebuie să bene
ficieze, cu precădere, în mod 
diferențiat, individualizat, și 
grupa elevilor cu o dezvoltare 
fizică mai slabă — deficiențe 
fizice și psihice. Așa cum la 
toate obiectele, profesorii res
pectivi lucrează cu toți elevii 
clasei, indiferent de deosebirile 
marcante dintre aceștia, și la 
ora de educație fizică trebuie 
aplicată aceeași cerință.

Optica greșită că ora de edu
cație fizică trebuie să fie, oare
cum, în exclusivitate o pepinie
ră olimpică, care vine, se pare 
din partea forurilor conducă
toare în sport și chiar în învă- 
țămînt, s-a strecurat și în rîn
dul cadrelor didactice. Goana

TOȚI ELEVII
TREBUIE SA
LUCREZE!“

(Urmare din pag. I)

— Aveam mare nevoie 
medici. Față de anii prece- 
denți, cînd din 40 de absolvenți 
repartizați în județul nostru se 
prezentau (unii temporar !) nu
mai 10—12, actuala i"' 
100 — prezintă o 
aparte. întru 
acestui eveniment, 
lună înainte, prin 
noștri sanitari ajutați de comi
tetele executive ale Consiliului 
popular județean, și ale consilii
lor populare locale, am asigurat 
în toate aceste circumscripții 
vacante, condiții tehnico-sani- 
tare corespunzătoare. Ne-am în
grijit ca fiecare medic, fără 
nici o excepție, să aibă cazarea 
și masa asigurate, ba mai mult, 
am repartizat fiecăruia cite 
2 000 kg de lemne trebuitoare 
în acest sezon de iarnă — des

tul de aspru în nordul Moldo- 
.\>i. Ceea ce am considerat noi 
'necesar să transmitem acestei 
promoții a fost, în primul rînd, 
convingerea că numai aparent 
vor lucra singuri în unitățile 
lor, fiindcă noi vom fi întot
deauna alături de ei. De altfel, 
toate aceste circumscripții me
dicale sînt afectate unor spitale 
de zonă, unde fiecare va sa
tisface un stagiu de speciali
tate în secțiile respective.

Parcurgînd pe diferite tra
see teritoriul județului, am ve
rificat cele menționate de con
ducerea Direcției Sanitare și, 
înfr-adevăr, realitatea și-a dez
văluit conturul între care în
căpea și adevărul faptelor care 
urmează.

PROFILURI TINERE — 
INCIPIENTE ALE UNOR 

VIITOARE PERSONALITĂȚI
Nu departe de malul Prutu

lui, în nordul cel mai... nordic 
al Moldovei, se află și comuna 
Coțușca. La 1 noiembrie — 
«îmbăta seara — toată lumea a

cifră — 80 din 
semnificație 

întîmpinarea 
noi, cu o 

i inspectorii

atlat ca s-au prezentat pentru 
întîia oară aici, doi tineri me
dici. De fapt o familie : Mihai 
și Angelica Caraza. Doctorul 
Mihai Caraza este șeful pro
moției de medici adsolvenți ai 
acestui an din Institutul de me
dicină Iași. Media îi îngăduia 
să aleagă orice circumscripție.

— Eram „cap de afiș". Am 
ales această localitate, complet 
necunoscută. Auzisem doar 
e mult de lucru ; satele 
compun circumscripția sînt 
sipite în tot acest nord-est 
Moldovă. Cel măi apropiat 
tal e la 20 kilometri — Săveni. 
E și un miraj al necunoscutu
lui. poate. Cert este că acolo 
unde munca e mai dificilă,

că 
care 

ri
de 

spi-

treruptă in aceeași localitate- 
înlocuitorii săi : absolvenții 
Livja Preda și Aurel Moscovici.

— Ceea ce a realizat aici doc
torul Sandovjci, au afirmat ei, 
constituie un motiv în plus pen
tru noi să nu ne îngăduim co
modități sau ezitări în profesie. 
Rangul de cinste al unei cariere 
exemplare — aceea a doctorului 
Sandovici, 
localnici — trebuie 
cu orice preț. Tinerețea 
aptă de un asemenea act. 
înțeles că prezența noastră aici 
este o problemă de conținut și 
nu o simplă mișcare de oameni 
înspre teritoriile „descoperite" 
profesional ale țării.

La Cristești, proaspătul ab-

mult respectat de 
păstrat 

este
Am

Fiindcă a face servicii omului 
înseamnă a descoperi capacită
țile, tainele pure și impure ale 
propriului tău suflet.

Directorul spitalului din co
muna Sulița, doctorul Nicolae 
Hangîru, lucrează aici — sin
gur — de 11 ani. Volumul de 
muncă pe. care a trebuit să-1 
depună avînd sub directul său 
control nu numai spitalul cu 50 
de paturi dar și o circumscripție 
cu aproape 8 000 de locuitori, 
i-a îngăduit să acumuleze o ex
periență yastă, în virtutea că
reia va ști să ajute și să con
lucreze cu cele patru tinere 
cadre medicale cu care va co
labora de astăzi înainte. La ca
pătul celor 11 ani de activitate

trebuie să aibă un gradaj 
subtil, adică în ea trebuie să 
fixezi medicamentul cu efectul 
cel mai rapid, cel mai lesne de 
găsit, ba chiar pe cel mal la 
tndemîna posibilităților de 
cumpărare ale pacientului. Asta 
înseamnă că trebuie să cunoști 
oamenii satului ; practica noa
stră profesională n-o putem rupe 
de cea socială. E și o condiție a 
adaptabilității noastre aici.

— In ziua în care noi, cei 
patru, ne-am instalat îh Sulița, 
îmi spune doctorul stagiar Ilie 
Bălteanu, am avut deosebita 
cinste să fim însoțiți de minis
trul sănătății, tovarășul Dan 
Enăchescu. împreună eu dum
nealui am făcut o vizită minu-

PROMOJIA CONGRESULUI X

ca
ca

acolo și palificareâ și perfecțio
narea ta ca medic se poate rea
liza mai repede. Debutul este 
punctul cel mai inefabil al me
seriei noastre. El include prin
tre factorii săi determinanți, dîr- 
zenie, adaptabilitate, precizie, 
sociabilitate și o viziune supe
rioară asupra menirii tale 
om educat., ca intelectual,
medic. Adică o conștiință to
tală. Am venit cu mult chef 
de lucru. Aici am găsit un dis
pensar nou. Deci, mai mult 
decît mă așteptam. Există, prin 
urmare, un nucleu, o realitate, 
pe care eu mă bazez și de care 
mă folosesc cu precădere. Săp- 
tămîna asta îl aduc aici și pe 
fiul meu — Gabriel. Are un an 
și două luni. Sînt sigur că fa
milia noastră nu va suferi de 
inadaptabilitate, nici de „traume 
intelectuale"...

La Corlăteni, doctorul Nicolae 
Sandovici a fost pensionat, 
după 40 de ani de muncă neîn-

solvent Alexandru Plopeanu a 
solicitat un post de asistentă 
medicală pentru soția sa. De 
altfel, postul era vacant. Astfel, 
într-un sat moldovenesc s-a 
stabilit o altă tînără familie, 
venită tocmai din Timișoara, 
familie sudată și prin identita
tea pasiunilor — medicina, 
l-am însoțit la cîteva consulta
ții pe doctorul Plopeanu. Părea 
că nu de ieri își trece iscăli
tura pe fișele de tratament 
pe rețete. Pe fruntea Iui 
numai calm ; efortul de a 
cu virtuozitate în tainele 
seriei fusese deja depășit.

în Ipotești, noul medic
• rel Vlădescu își anunțase 

rea peste o zi. Radu '* 
cu o „vechime" de un an de 
zile, îi pregătise o primire fes
tivă-

— A face servicii 
In comuna natală 
nostru național — 
cum nu se poate

sa.

Și 
era 

intra 
îne

Vio- 
sosi- 

Mocanu.
an

omului — 
a poetului 
e o cinste 
mai rară.

începută în condiții dificile, 
cînd înzestrarea tehnico-sani- 
tară a spitalului era minimă, 
doctorul Hangîru rapprtează că 
unitatea posedă un cabinet sto
matologic, un aparat Rontgen, 
un laborator bine pus la punct, 
o farmacie, un microbuz și o 
salvare. Păstrînd o anume auto- 
nemulțumire în glas, Violeta 
Iliescu ne mărturisește :

— Fiind din Brașov, pînă 
acum n-am cunoscut niciodată 
satul. Mi-l imaginam gloduros, 
eu oameni taciturni, cu multă 
monotonie. Numai de .două zile 
sînt aici — și mi-am făcut 
chiar două prietene. Există co- 

bi- 
că 

fel,

fetărie, cinematograf și o 
bliotecă bogată. Cert este 
oamenii sînt peste tot la _. , 
apropiați și luminoși, iar' prie
tenia lor e. un stimulent con
tinuu. Aici am aflat de la doc
torul _ Hangîru că 6 rețetă nu 
trebuie să fie o demonstrație a 
erudiției noastre teoretice. Ea

țioasă tuturor secțiilor spita
lului, laboratorului, camerelor 
de tratament și consultații. Am 
rămas foarte mulțumiți, cu atît 
mai mult cu cît noi venisem 
aici cu o oarecare temere. Nu 
bănuisem nici o clipă că și în
tr-o circumscripție comunală, 
condițiile de lucru pot fi atit 
de corespunzătoare. Mulțumi
rea pe care am exprimat-o to
varășului ministru e - ■ ■
acestui fapt. Se vede 
logia proaspătului 
mai suportă retușuri, 
ori în chip necesar.

— Eu am convingerea, re
marcă Viorel Rudoiu, că mae
ștrii noștri din facultate ne ur
măresc prin vizoare secrete. 
Lor le datorăm succesele și mai 
puțin insuccesele noastre. Eu 
m-am prezentat aici cu două 
săptămîni mai devreme. Aveam 
nevoie să-mi stăpînesc emo
țiile debutului. Gîndesc eă în 
anumite împrejurări lipsa pro-

fesorilor și a sfatului lor ime^j 

diat vor însemna pentru noi un 
examen supralicențial.

— într-adevă, generația noas
tră comunică prin canale se
crete, adaugă Zoe Gavriluță, și 
ea componentă a lotului „celor 
patru". Am văzut odată, într-o 
expoziție, o hartă economică 
ale cărei localități profilate pe 
o anume componentă industria
lă erau simultan luminate în 
rețea. .Așa crejd că sîntem și 
noi, medicii acestei promoții : 
relee într-o rețea de legături 
fine al căror propulsor lumi- 
niscent este omul. Omul 
cial, cu nevoile sale.

GÎND CONTINUU
Nimic mai adevărat. Actuala 

promoție, prin angajamentele 
și prin încadrarea ei cu impli
cații superioare într-o activi
tate ale cărei sarcini sînt deo
sebit de mari, sparge plafonul 
mediocru al unor temporare 
stări d’e fapte stagnante, adu- 
cînd drept replică propria 
biografie colectivă, adaos 
viața complexă nu numai
unui județ, ci a țării întregi. 
Biografie al cărei contur se 
definește de pe acum demn și 
integru.

De altfel, concluzionînd, 
dintre tinerii medici îmi 
sese :

— După "zece ani, cînd 
colegii ne vom reîntîlni cu 
fesorii noștri, vom raporta a- 
cestora „filmul cu implicații" 
al „ascensiunii" noastre. Și 
dacă din munca noastră colec
tivă se va împlini un nucleu 
de realități, ce va rămîne, am 
vrea, în viitorul acela — mai 
mult sau mai puțin depărtat 
să se vorbească despre noi 
despre promoția “ 
al X-lea. Această 
explica nu numai 
tră — ci înseși 
perspectivele și 
bază onorante, pe 
putut avea și pe 
ferm, le-am putut
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so-

sa 
la 
a
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mărturia 
că psiho- 
absolvent 
de multe

unul 
spu

toți 
pro-

. ca
Congresului 

formulare va 
vîrsta noas- 
posibilitățile, 
sarcinile de 
care le-am 
care, cred 

; împlini.
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după rezultate face ca acestea 
să tindă spre acordarea aten
ției sporite unei minorități a 
clasei — aleasă dintre elevii 

. cei mai bine dotați — în detri
mentul celorlalți. Lecțiile se 
transformă uneori în pregătirea 
unor „campioni" sau „echipe", 
negli.jîndu-se restul elevilor. E 
adevărat că o asemenea preo
cupare este foarte comodă, dar 
ea afectează, în primul rînd psi
hicul elevilor neluați în seamă, 
care devin timizi, „neajutorați", 
bolnăvicioși, se simt intr-un 
permanent complex de inferio
ritate față de ceilalți.

în afară de aceștia, mai apare 
o categorie : aceea a elevilor 
„scutiți medical". Datorită unei 
greșite înțelegeri a scopului 
orei de educație fizică, sau 
poate tocmai din cauză că 
ceasta nu e ceea ce ar trebui 
'■ă fie, unii părinți umblă pen
tru obținerea unor scutiri medi
cale pentru copiii lor. Este o 
idee total greșită. Nu există 
abatere mai gravă împotriva 
sănătății decît sustragerea de la 
lecția de educație fizică, care se 
adresează — așa ar fi,, cel puțin 
firesc — TUTUROR, fără nici o 
excepție, inclusiv ' „scutiților" 
medicali. Chiar acei a căror 
scutire ar părea mai aproape de 
firesc (handicapațil fizici sau 
psihici) trebuie să lucreze la 
lecție în limitele posibilităților 
lor fizice. Pentru aceasta profe
sorul are datoria să ofere elexd- 
lor un program de lucru, de du
rată, de repaus diferențiat, indi
vidualizat. Nu pot fi concepute 
rezultate pozitive cu elevii defi
cient! dacă profesorul nu va 
aplica acestora un tratament 
special, concretizat nu numai 
printr-un repertoriu motric di
ferențiat dar și prin adootarea 
unui spirit de îngăduință și înțe
legere pentru acești elevi. Efec
tul stimulator obținut prin dife
rite aprecieri pozitive făcute de 
profesor are darul de a-i îndem
na și mai mult la lucru, fapt 
ce-i determină Ia cheltuiala unei 
energii de multe ori superioară 
celor valizi De aceea și notarea 
maximă tocmai la educație fi
zică — acolo unde acești elevi 
n-au sperat niciodată să fie ast
fel apreciați — constituie o me
todă cu efecte deosebite.

Ora de educație fizică în 
primii ani de școală are o pre
zență formală în programul ore
lor de curs, întrucît ceea ce se 
face in decursul ei este fără nici

a-

o bază științifică, la latitudinea 
învățătorilor care, într-un pro
centaj foarte mare, nu au o pre- • 
gătire specializată în acest sens. 
La aceasta se mai adaugă și 
baza materială insuficientă. Ma
joritatea școlilor generale nu 
dispun de săli de sport, orele, 
atunci cînd nu sînt folosite în 
alte scopuri (cum ar fi dirigen- 
ția etc.), efectuîndu-se în holuri 
sau în bănci (? !).

Referitor la baza materială 
trebuie spus că nici liceele nu 
dispun de condiții prea strălu
cite. Aceasta, după 
mea, se datorește în 
rînd faptului că se pune 
gerat accentul pe sportul de 
performanță în școală. S-a a- 
juns la situația cînd orice in
succes sportiv pe plan interna
țional se repercutează asupra 

. activității sportive școlare. In
vestițiile pe plan financiar re
flectă cu prisosință prăpastia în
tre sportul de masă și cel de 
performanță. Risipa 'mare de 
bani în -folosul performanței și 
în detrimentul masei a dus de 
multe ori la cheltuirea fără prea 
mari rezultate a unor fonduri 
care puteau fi folosite în folosul 
unor construcții sportive școla
re. Despre necesitatea acestora 
•cred că nu mai e nevoie să in
sist. Chiar cele mai mari licee 

au săli de sport 
cerințele actuale. 
-------- - a au fost 

în perioada cînd

părerea 
primul 

exa-

bucureștene 
depășite de ____
Majoritatea acestora 
construite 
existau două clase paralele în- 
tr-un an. în prezent, populația 
școlară s-a triplat, s-a cuadru- 
plat ajungîndu-se la 8—10 clase 
ale aceluiași an de studiu. Noile 
construcții școlare sînt, unele și 
ele deficitare la acest capitol, 
iar despre piscine de înot ce să 
mai vorbim. Concluzia se im
pune de la sine. Și știut este că 
o mișcare sportivă care nu are 
asigurată o bază de masă, creș
te „flori de seră", iar perfor
manțele sînt izolate, fără să ne 
mai referim la sarcina de bază 
a școlii de a crește un tineret 
sănătos și pregătit atît intelec
tual cît și fizic, și psihic.

Dar pentru asta trebuie ea 
TOATĂ LUMEA SA LUCREZE 
EA ORA DE EDUCAȚIE FI
ZICA !

Prof. CONSTANTIN TUDOSE
Liceul „Nicolae BSlcescu" — 

, București



în pregătire, la Washington

Noi manifestații 
antirăzboinice

Conducătorii acțiunilor 
de protest împotriva răz
boiului dus de Statele V- 
nite în Vietnam au decla
rat că speră ca la mani
festațiile ce vor avea Ioc 
în perioada 13—15 noiem
brie să participe aproxi
mativ 500 000 de persoane.

Națională și chiar armata pentru 
respectarea acestor instrucțiuni.

□ ahhh Mm

După cum se știe, in zilele de 
13 și 14 noiembrie urmează să 
aibă loc în S.U.A. un „marș îm
potriva morții". între autorită
țile federale și organizatorii a- 
cestui marș au lo 3 în prezent 
discuții asupra traseului pe care 
îl vor urma manifestanții. A- 
ceștia dm urmă doreso ca de
monstrația să aibă loc pe arte
rele din fața Casei Albe, dar 
autoritățile federale se opun, 
dînd instrucțiuni potrivit cărora 
demonstranții nu vor avea voie 
să treacă pe nici o arteră si
tuată la o distanță mai mică 
de 300 metri de Casa Albă. Mi
nisterul Justiției a avertizat că 
vor fi folosite poliția, Garda

• Agenția United Press In
ternational anunță că Admi
nistrația S.U.A. „a început o 

. campanie liniștită dar puterni
că împotriva oponenților din 
Congres ai războiului d+n 
Vietnam", în scopul „izolării" 
acestora. Declanșarea campani
ei — scrie agenția, pare să fia 
legată de apropiatele audieri 
în problema războiului ce vor 
avea loc în. comisiile pentru 
probleme externe ale Camerei 
reprezentanților și Senatului. 
Audierile — după cum a pre
cizat senatorul William Ful
bright — au fost hotărîte ca 
urmare a numărului mare ac 
rezoluții prezentate în forul 
legislativ, atît de susținătorii, 
cît și de oponențij actualei po
litici vietnameze a guverr-.uluî 
Statelor Unite.

t□

S.U.A. — Polițiști, pe strâziie orașului Jacksonville, dupâ recentele incidente rasiale

împotriva barierelorVIZITA

o t □
din viata tineretului lumii

Nemulțumiri
in amfiteatrele italiene

Paralel cu frămîntările muncitorești, Italia este confruntată de 
Mendicativ-protestatare studențești. începutul noului an universitar 
'ale studențimii. La Roma, Milano, Torino, Genova, Pavia s-au desfășurat mitinguri și manifestații de 
‘stradă ale studenților.

o recrudescența a mișcării re- 
e marcat de numeroase acțiuni

TEST ELECTORAL
VEST-GERMAN LA VIENA

Rezultatele alegerilor municipale 
și comunale din landul Renania

de nord-Westfalîa
Duminecă au avut loc 

în landul Renania 
nord-Westfalia (R. F. 
Germaniei) 
nicipale si

de 
a 

alegeri mu- 
comunale.

electorale auDeși pe listele ________ __
fost înscrise 9,5 milioane persoa
ne, participarea la vot a fost mult 
mai redusă decît la scrutinul din

ȘEDINȚA
UNEI COMISII

A C.A.E.R
MOSCOVA 10 (Agerpres) — 

La Moscova a avut loc cea de-a 
XlX-a ședință a Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru pro
blemele economice.

Au participat delegații ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. : Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia. Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S.

Potrivit acordului existent în
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. 
Iugoslavia cu privire la partici
parea Iugoslaviei la lucrările 
organelor consiliului, la ședința 
comisiei a participat o delegație 
din R.S.F.I.

Ca observatori, la ședință au 
luat parte delegați din R.D. 
Vietnam.

Comisia a discutat , probleme 
legate de îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cea de a XXIII-a se
siune (specială) a C.A.E.R., a 
stabilit ordinea abordării pro
blemelor respective, a trecut în 
revistă mersul luorărilor de a- 
naliză a indicatorilor dezvoltă
rii colaborării economice, a a- 
nalizat aspectele economice ge
nerale ale specializării interna
ționale și ale cooperării produc
ției.

Comisia a precizat principa
lele probleme ale activității ei 
pentru primul semestru al anu
lui 1970 și a stabilit temele și 
termene pentru înfăptuirea unor 
conferințe științifice internațio
nale.

In cadrul ședinței comisiei, a 
avut loc și o consfătuire ă direc
torilor Institutelor de cercetări 
științifice în domeniul econo
miei din țările membre ale 
C.A.E.R.

Ședința comisiei și consfătui
rea directorilor s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
de colaborare frățească.

1964. Acest fapt este pus 
parte și pe seama timpului 
favorabil, duminică asupra aces
tui land abătîndu-se o puternică 
furtună.

Desfășurate la mimai șase săp- 
tămîni de la confruntarea pentru 
Bundestag, alegerile din Renania 
de nord-Westfalia au confirmat 
pozifia predominantă a Partidu
lui social-democrat, căruia i-au 
revenit 46,1 la sută din numărul 
voturilor exprimate. Totuși, Uniu
nea Creștin-Democrată, aflată în 
prezent în opoziție, a înregistrat 
un spor de 2,2 la sută față de 
alegerile din 1964, adjudecin- 
du-și 45,3 la sută din voturi.

Partidul liber-democrat, care, 
împreună cu social-democrații, 
alcătuiesc noua coaliție, a pierdut 
1,9 la sută din voturile obținute 
în 1964, dar și-a îmbunătățit sim
țitor poziția față de scrutinul de 
la 28 septembrie a.c., primind 
duminică 6,1 la sută din totalul 
voturilor exprimate.

Un succes important a obținut 
Partidul Comunist German, care, 
pentru prima oară de la crearea 
sa. în 1968. își ca trimite depu- 
tafi în conducerea unei munici
palități vest-germane. P.C. Ger
man a obținut la Bottrov, centru 
industrial din regiunea Ruhrului, 
5,3 la sută din voturi.

în 
ne-

a LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU PROBLEMELE ECO
NOMICE SI FINANCIARE AL 
ADUNĂRII GENERALE A 
O.N.U. • CUVÎNTUL REPRE
ZENTANTULUI ROMÂNIEI

fost întîmpinat de mi- 
federal al apărării, 

Prader, de ofițeri su- 
ai armatei austriece.

VIENA 10. — Corespon
dentul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : Luni dimineața, 
ministrul forțelor armate al 
României, general-colonel Ion 
Ioniță, a sosit Ia Viena în
tr-o vizită oficială la invitația 
ministrului austriac al apără
rii, Georg Prader.

La sosirea pe aeroportul 
Wien-Schwechat, oaspetele ro
mân a 
nistrul
Georg 
period

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți, Dionisie Bircea, însărci
nat cu afaceri ad-interim, și 
alți membri ai Ambasadei ro
mâne.

După intonărea imnurilor 
de stat ale celor două țări a 
fpst trecută în revistă compa
nia de onoare, aliniată pe ae
roport.

în după-anriaza aceleiași 
zile, ministrul forțelor armate 
al României, Ion Ioniță, îm
preună cu ofițerii superiori 
care-1 însoțesc, a vizitat Aca
demia Militară Tereziană din 
Wiener-Neustadt.

Seara, ministrul rotnân a 
vizionat spectacolul „Flautul 
fermecat", la Opera de stat 
din Viena.

NEW 
dentul 
droaie 
pentru 
și financiare al adunării ge
nerale a O.N.U. și-a încheiat 
dezbaterile asupra raportului 
anual al 
tru comerț și dezvoltare, or
ganism al Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Co
mitetul a trecut în revistă ac
tivitatea desfășurată de con
siliu precum și rolul Națiuni
lor Unite în instruirea și cali
ficarea de personal tehnic în 
țările aflate în curs de dez
voltare în vederea accelerării 
progresului lor pe drumul 
spre industrializare.

Luind cuvîntul la dezbateri, 
delegatul român Constantin 
Niță a subliniat aportul adus 
de organizație la identificarea

YORK — Corespon- 
Agerpres C. Alexan- 

transmjte: Comitetul 
problemele economice

consiliului pen-

problemelor majore ale coo
perării și colaborării intre sta
te, la soluționarea acestora, 
accentuînd unele din princi
palele direcții ale activității 
de viitor a organizației.

Relevînd poziția consecven
tă a României de dezvoltare 
a relațiilor ei economice cu 
toate statele lumii, vorbitorul 
a arătat că această poziție se 
reflectă și în participarea ac
tivă a țării noastre la lucrări
le U.N.C.T.A.D.. în cadrul că 
rora a prezentat propuneri 
care au întrunit aprecierea 
pozitivă a marii majorități a 
statelor, cum ar fi promovarea 
formelor moderne de coopera
re economică. industrială și 
tehnică, pregătirea de cadre în 
domeniul comerțului exterior 
etc. Vorbitorul a arătat că Ro
mânia se pronunță împotri
va tuturor barierelor și discri
minărilor ridicate de diferite 
state în calea extinderii schim
burilor comerciale interstata
le și cere desființarea acestora 
în vederea creării de condiții 
reciproc avantajoase în rela
țiile economice dintre state.

La universitatea din Roma 
studenții au organizat o grevă 
demonstrativă de o zi. La fa
cultatea de drept din Genova 
autoritățile universitare au fost 
nevoite să suspende cursurile 
timp de două zile din cauza 
tulburărilor studențești. Din in
formațiile care ne-au parvenit 
reiese faptul că majoritatea ac
țiunilor revendicative au fost 
declanșate ca urmare directă, 
imediată, a unor nemulțumiri 
studențești. La universitatea ca
tolică din Milano, de pildă, ca 
urmare a sporirii taxelor pen
tru a doua oară în decurs de 
un an. La Genova — ca reac
ție la anularea unei decizii care 
prevedea construirea a două 
noi amfiteatre. La Torino — ca 
protest la supraaglomerarea în 
sălile de cursuri. La Padova — 
ca o blamare a reducerii fon
durilor alocate pentru restau
rantele studențești.

Dincolo, însă, de nemulțumi
rile imediate care au declanșat 
protestul studențesc, presa ita
liană este aproape unanimă în 
a sublinia că recrudescența 
mișcării revendicative studen
țești are la bază dezamăgirea 
provocată de amînarea repeta-

tâ a promisei reforme a univer
sității italiene.

Insatisfacția studențimii vizea
ză aspecte esențiale ale întregii 
vieți universitare. ~ . „.L_ 
astfel de stări de lucruri ca pi 
nuria de cadre universitare, li| 
sa sălilor de cursuri în împreju
rările unei creșteri masive a 
numărului de tineri care se în
dreaptă spre învățămîntul supe
rior, de insuficiența burselor. 
Dar, într-un sens mai larg, miș
carea protestatar-revendicativă 
a studenților italieni vizează, 
paralel cu îmbunătățiri de or
din material, o reformă de 
structură a universității. Or, așa 
cum remarcă influentul cotidian 
IL MESSAGERO, „deși nici un 
om de stat și nici un universi
tar nu contestă necesitatea acu
tă a reformei, deși de cel puțin 
un deceniu corpurile legiuitoa
re sînt în principiu de acord a- 
supra acuității punerii de acord 
o universității cu epoca revolu
ției tehnologico-electronice, o 
rezolvare a problemei se lasă 
încă așteptată". La rîndu! său, 
L’ESPRESSO relevă că mișcarea 
protestatară studențească re
prezintă în ansamblu „o reacție 
justificată și necesară la defec-

E vorba de
>e- 
p-

tele, contradicțiile și inechități
le sistemului (italian n.n.) de 
învățămînt, la un sistem depășit 
de predare a științei și la o re
glementare anchilozată a ra
porturilor dintre universitate și 
studenți, care nu asigură stu
denților o participare normală 
și necesară la administrarea u- 
niversitâții". Analizînd, pe baza 
unei anchete în patru centre u- 
niversitare, starea de spirit ac
tuală a studențimii, IL MESSA
GERO conchide că nemulțumirea 
care a declanșat noile acțiuni 
studențești rezidă în „lipsa u- 
nei perspective reale de modifi
care a actualelor structuri uni
versitare". Ziarul relevă că sen
timentul dominant la studenți 
este că „imobilismul 
echipe guvernamentale univer
sitare" face mai puțin proba
bil ca oricînd „un pas serios 
înainte în abordarea unei veri
tabile reforme de structură a 
școlii superioare". Concluzia : 
„dezamăgirea — subliniară 
ziarul italian — devine un s,”. • 
timent dominant și nu poate Să 
ducă decît la exacerbarea fră- 
mîntărilor în citadelele univer
sitare".

actualei

EM. RUCAR

a

ORIENTUL APROPIAT
• UN ARTICOL DIN „AL AHRAM" • REUNIUNEA

CONSILIULUI APĂRĂRII AL LIGII ARABE
CAIRO. — în numărul său 

de luni, ziarul „Al Ahram“ a- 
nunță că textul ultimelor pro
puneri americane 
glementarea crizei

pentru re- 
din Orien-

nești participante la tirg, care 
le-au prezentat exponatele.

de
. anunță agenția .

tul Apropiat a fost remis gu
vernului egiptean de către 
S. Vinogradov, ambasadorul 
U.R.S.S. la Cairo. Ziarul citat 
reamintește că planul ameri
can fusese transmis guvernu
lui sovietic de către A. Do- 
brînin, ambasadorul U.R.S.S. 
la Washington și precizează că 
un exemplar al acestui text a 
fost remis, de asemenea, lui 
Salah Gohar. subsecretar de 
stat la Ministerul egiptean al 
Afacerilor “’Externe de către 
șeful serviciului american de 
pe. lingă Ambasada Spaniei 
din capitala R.A.U., care re
prezintă interesele S.UA. la 
Cairo

TURCIA. — Imagine din Istanbul

CAIRO. — Consiliul Apărării 
al Ligii Arabe, întrunit la Cairo 
în prezența miniștrilor apărării, 
afacerilor externe și ai șefilor de 
state majore din țările membre, 
cu excepția Tunisiei, au continuat 
dezbaterile asupra problemelor 
însorise pe ordinea de zi. După 
cum transmite agenția M.E.N., 
Consiliul apărării a hotăriț con
vocarea unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor arabe care să aibă 
loc la jumătatea lunii decembrie. 
Hotărîrea a fost anunțată de mi
nistrul marocan al afacerilor ex
terne, Abdel Hadi Boutaleb.

Se va asista oare în 
Ecuador la o nouă lo
vitură de stat ? Obser
vatorii notează faptul 
că manifestațiile stu
dențești au fost fo
losite in mai multe 
rînduri de milita
rii ecuadorieni drept 
pretext pentru răstur
narea regimurilor con
stituționale. Așa s-a 
întâmplat, de pildă, în 
1935, 1947 și 1961. Situa
ția actuală ar putea 
să ducă la un dezno- 
dămint similar. De 
ae acum comandanții 
armatei se agită, afir- 
mîntl că „nu vor per
mite ca patria să fie 
distrusă de 
nihilistă".

Actuala 
din viața 
Ecuadorului 
provocată 
incidente petrecute în 
orașul Guayaquil, cel 
mai important centru 
industrial și comercial 
al țării. Aici, studen
ții , colegiului „Cesar 
Borja Lavayen" au 
inițiat, la 27 octombrie, 
tumultoase acțiuni de 
protest ce aveau să se 
extindă și în alte ora
șe ecuadoriene. Bilan
țul represiunilor poli
țienești este extrem de 
singeros : șase studenți 
uciși, numeroși răniți 
și un număr nepreci
zat de arestați. Dar de 
fapt conflictul a iz
bucnit încă la 9 oc
tombrie cind studenții 
din Guayaquil, în semn 
de protest față de re
fuzul autorităților de 
a spori alocațiile buge
tare destinate învăță- 
mintului, au refuzat 
nă-1 salute pe președin
tele țării, Velasco

o revoluție

încordare 
politică a 

» fost 
de gravele

R

Ibarra, sosit în acest 
oraș pentru a prezida 
o reuniune a Comitetu
lui consilierilor eco
nomici. La cîteva zile 
după acest ,,alrbnt“, 
ministrul educației, 
Alfonso Arroyo Ro- 
helly, a ordonat închi
derea colegiului „Ce- 
sar Borja Lavaven*' 
ceea ce a avut drept 
rezultat greve și de- 
monstații ale tineretu
lui studios. A urmat o

rănilor căpătate. La 
Guayaquil, Loja, Cu
enca, Esmeraldas. Mi- 
lagros și în capitala 
ecuadoriană. Quito, 
mii de studen,! au ie
șit pe străzi cerînd să 
se pună capăt repre
siunilor. Numeroase 
organizații s-au solida
rizat cu acțiunile lor, 
printre care Federația 
studenților universitari 
din Ecuador, Uniunea 
democratică populară,

Protest
studențesc 
în Ecuador

„escaladare" a demon
strațiilor însoțită de o 
creștere, în progresie 
geometrică a represiu
nilor polițienești folo- 
sindu-se arme de foc, 
gaze lacrimogene și 
bastoane de cauciuc 
împotriva manifestan- 
ților. Studentul Miguel 
Andrade Tamayo a 
fost ucis. La 21 octom
brie, în ziua funerarii- 
lor acestui tinăr, corte
giul a fost atacat din 
nou de poliție ceea ce 
a avut drept urmare 
moartea elevului în 
vîrstă de 12 ani, Fre
ddy Huancayo. Ulte
rior, alți patru tineri 
au decedat din cauza

Uniunea democratică 
a femeilor. Termome
trul politic avea să în
registreze o tempera
tură tot mai ridicată, 

în acest context a 
izbucnit „cazul Barre
to" ce avea să ducă la 
o vie polemică „inter- 
guvernamentală". Jor
ge Vicente Barreto o 
figură dubioasă a vie
ții politice ecuadoriene 
avînd legături cu une
le organizații extremis, 
te de dreapta, a acuzat 
pe vicepreședintele ță
rii, Jorge Zavala Ba- 
querizo că a dat spri
jin economic „mișcării 
subversive" din Gua
yaquil. El a repetat a-

ceastă acuzație și față 
de fostul președinte e- 
cuadorian, actualul se
nator Carlos Julio Aro- 
semena, invinuindu-1 
de a fi „finanțat gue
rilele urbane". Drept 
urmare Arosemena a 
fost ținta unui atentat 
nereușit o bombă ex- 
plodînd Ia locuința sa. 
In ce-1 privește pe vi
cepreședintele Zavala 
el a calificat drept 
„calomnii ridicule" a- 
cuzațiile ce i-au fost 
aduse, subliniind că 
ele urmăresc crearea 
unui conflict în guvern 
deoarece, criticînd ac
țiunile poliției din 
Guayaquil subliniase 
că „protestele nu vor 
putea fi înăbușite cu 
gloanțe și nici prin 
torturi". Oricum, cri
za interguvernamenta- 
lă fusese declanșată. 
Miniștrii au început 
să-și aducă acuzații re
ciproce, ceea ce i-a în
demnat și pe militari 
să se agite.

Observatorii politici 
•lin Quito relevă fap
tul că actuala situație 
neliniștitoare din Ecu
ador are cauze mu,IU.-» 
mai profunde, ea fiina 
legată de creșterea ne- 
mulțunirii unor largi 
sectoale ale populației 
față de înrăutățirea 
economiei și intensifi
cării procesului infla
ționist. Ei își pun în
trebarea dacă zgomo
tul săbiilor ce a înce
put să se facă auzit in 
cazărmi nu preveștește 
cumva o nouă lovitură 
de stat din partea mi
litarilor. Dar deocam
dată este încă dificil 
să se dea un răspuns,

F. NICOARÂ

Cursul aurului înregistrează 
scăderi

CURSUL aurului a scăzut din nou pe principalele piețe li
bere din Europa apuseană, apropiindu-se rapid de prețul ofi
cial (35 dolari uncia). Luni, la bursa din Londra aurul fin a fost 
cotat la 37,50 dolari uncia, cu 1,35 dolari mai puțin decît prețul 
înregistrat vineri la închiderea operațiunilor pentru week-end1.

Tendințe similare au fost constatate și la Paris și Frankfurt 
pe Main. Specialiștii le explică printr-o creștere a încrederii în 
banii de hîrtie. Speculatorii sînt de părere că aurul nu este 
acum o investiție avantajoasă. în consecință, cererea de metal 
prețios a scăzut considerabil și o dată cu ea prețul aurului.

FRĂMÎNTĂRILE
DEMOCRAT
CREȘTINILOR

ITALIENI

• ÎN Comunicatul comun, dat 
publicității după vizita președin
telui Iosip Broz Tito în Algeria, 
se subliniază că, in cursul con
vorbirilor cu președintele Houari 
Boumediene, au fost abordate 
probleme internaționale de in
teres reciproc, printre care cele 
referitoare la situația din Orien
tul Apropiat și din Vietnam.

Părțile au discutat, de aseme
nea, aspecte ale dezvoltării re
lațiilor de prietenie dintre Iu
goslavia și Algeria.

Cei .doi președinți au reafir
mat politica de nealiniere a sta
telor lor și și-au exprimat con
vingerea că pacea va putea fi 
asigurată numai în condițiile 
cînd relațiile internaționale se 
vor baza consecvent .pe princi
piile respectării suveranității și 
independenței, neamestecului în 
treburile interne ale altor țări, 
dezvoltării economice armonioa
se a comunității internaționale.

Președintele Houari Boume
diene a aceeptat invitația de 
face o vizită în Iugoslavia.

CIOCNIRI ÎN OKINAWA

a

• ÎN centrul administrativ 
al Insulei Okinawa — Naha — 
s-a produs duminică o puterni
că ciocnire între poliție și ti
nerii sosiți din diverse locali
tăți japoneze pentru a protesta 
împotriva prezenței bazelor 
americane. Mai multe persoane 
au fost rănite, iar 23 de tineri 
arestați.

• REZULTATELE alegerilor 
preliminare, desfășurate sîm- 
bătă la New Orleans pentru 
desemnarea candidaților Par
tidului democrat la posturile 
administrației locale, au con- 

. firmat că șansele procurorului 
' districtual Jim Garrison de a 

fi reales nu au fost diminuate 
de eșecul încercării acestuia de

9 demonstra existența 
conspirații în asasinarea fostu
lui președinte Kennedy. Garri
son a obținut peste 83 000 de 
voturi , pe cînd cei trei rivali ai 
săi au totalizat la un loc abia 
74 000 voturi. In condițiile din 
New Orleans, victoria în ale
gerile preliminare' este apre
ciată drept un indiciu puternic 
al succesului în alegerile pro- 
priuzise.

TÎRGUL INTERNATIONAL 
AL CĂRȚII DE LA SOFIA

Duminică, Tîrgul internațio
nal al cărții de la Sofia a fost 
vizitat de Todor Jivkov și de 
alți conducători de partid și 
de stat bulgari- La standul ță
rii noastre, conducătorii bul
gari au fost întâmpinați' de am
basadorul României la Sofia. 
Nicolae Blejan. și de reprezen
tanți ai întreprinderilor româ-

• CONSILIUL de Miniștri al 
R. P. Polone a adoptat recent o 
hotărîre cu privire la înființarea 
combinatelor industriale și 
construcții, 
P.A.P.

Potrivit 
combinatele , 
plex de întreprinderi industriale, 
de construcții sau de construcții 
industriale, în componența cărora 
intră, de .asemenea, unități orga
nizatorice ale bazei tehnico-știin- 
țifice, deservirii sociale, schimbu
rilor comerciale etc.

• LA Teatrul Național de 
păpuși din Havana a avut loc 
o manifestare culturală, prile
juită de împlinirea a 20 de ani 
de la înființarea Teatrului 
„Țăndărică" din București. Ca- 
rucha Camejo, directoarea ar
tistică a vorbit despre activita
tea Teatrului 
continuare a 
spectacol de

Au fost de 
ambasadorul 
vana și membri ai ambasadei.

noilor reglementări, 
reprezintă un com-

„Țăndărică", în 
fost prezentat un 

marionete.
față Vasile Mușat, 
României la Ha-

f

■STATELE membre ale 
Comunității Economice « Eu
ropene au hotărît că tra
tativele cu Marea. Britanie 
privind cererea sa de ade
rare la Piața comună vor 
fi posibile.numai după rea
lizarea unui acord defini
tiv privind finanțarea co
mună a agriculturii. La a- 
ceastă concluzie au ajuns 
miniștrii de externe ai „ce
lor șase" în cursul reuniu
nii lor de luni de la Bruxe
lles. Reuniunea a avut ca 
scop pregătirea conferinței 
la nivel înalt a statelor 
membre ale C.E.E., prevă
zută pentru începutul lunii 
decembrie.

• GENERALUL Mohamed 
Siad Barre, președintele Con
siliului Revoluționar Suprem 
al Somaliei, a rostit la postul 
de radio din Mogadiscio '6 cu- 
vîntare, în care s-a propunțat 
în favoarea diminuării rămăși
țelor tribale din viața ■ecbho-

mică și socială a țării. Pre
ședintele a subliniat că, pentru 
a crea un stat, cu adevărat in
dependent, cu o economie sănă
toasă, trebuie acordată o aten
ție deosebită dezvoltării 
țămîntului și pregătirii 
cadre naționale calificate.

PARIS : „ZILELE 
ECONOMIE! POLONEZE"

• LA Paris se apropie de sfîr- 
șit „Zilele economiei poloneze". 
Deschiderea acestor manifestări 
a fost marcată prin Expoziția 
realizărilor științei și tehnicii 
poloneze.

„Zilele economiei poloneze" 
premerg apropiatele tratative 
privind noul acord comercial

franco-polonez pe o durată de 
cinci ani.

învă- 
unor

• O FURTUNĂ asemănă
toare celei care a avut loc săp- 
tămîna trecută în țările scan
dinave 
noaptea asupra 
dentale, pînă acum prezența ei 
fiind semnalată în Olanda și 
Franța. Viteza vîntului, anunță 
serviciile meteorologice fran
ceze, a atins 160 km pe oră. 
Vase comerciale și de pescuit 
au fost blocate în porturile de 
pe coasta normandă, iar în in
teriorul țării circulația rutieră 
a fost întreruptă din cauza 
ploilor puternice și vîntului 
care a smuls copacii și a dărî- 
mat mai multe clădiri.

s-a abătut duminică 
Europei occi-

Helsinki, Nicolae Herlea și 
București, au întreprins un

• LA INVITAȚIA Operei din 
Victoria Bezetti, de la Opera din 
turneu în Finlanda.

Sîmbătă, 8 noiembrie, la Opera din Helsinki, cei doi cîntă- 
reți români au interpretat rolurile Rigoletto și Gilda din spec
tacolul „Rigoletto".

Cei doi artiști, primii soliști români la Opera din Helsinki, 
au fost primiți cu multă căldură, fiind aplaudați la scenă des
chisă in repetate ■ rînduri.

La spectacol au participat dr. Mircea Bălănescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Helsinki, precum și membri 
ai ambasadei.

ROMA. 10. — Corespondentul 
j Agerpres, N. Puicea transmi
te : Lucrările Consiliului na
țional al Partidului Democrat- 
creștin din Italia — începute 

’joi după-ămiază — au luat 
.sfîrșit duminică noaptea prin
► alegerea noului secretar națio- 
*nal al partidului in persoana 
, lui «Arnaldo Forlani și a.direc-
> țiunii P.D.C. Arnaldo Forlani, 
’in vîrstă de 43 de ani. minis- 
,tru de stat în actualul cabi- 
' net, condus de Mariano Ru
mor, a întrunit consensul larg 
al reprezentanților celor nouă 
curente din cadrul democrației 
creștine.

Quasi-unanimitatea obținută 
de el este rezultatul a patru 
zile de dezbateri și 
intense. Considerînd 
samblu pozitivă", 
lui Forlani, reprezentanții au
torizați ai curentelor din 
P.D.C. au lăsat însă să se în
țeleagă că adeziunea lor se re
feră doar la persoana secreta
rului național, nu și la conți
nutul și metodele preconizate 
pentru realizarea unei noi 
platforme de acțiuni progra
matice a partidului.

tratative 
„în an- 

alegerea
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