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Coordonate
ale pregătirii
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ÎNTRE ANGAJAMENT

în clasa a I VaCORDANJĂ DEPLINĂ

SESIUNII MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE

Pe harta economiei agrare a 
țării, județul Arad ocupă un loc 
de primă mărime. De la un an 
Ia celălalt recoltele sînt constant 
mai marb de o calitate mereu 
superioară. Prin irigarea unor 
întinse suprafețe, prin adapta
rea unor forme stimulatorii de 
lucrare a pămintului, și în 1969 
multe cooperative agricole au 
«bținut producții bune de cere- 

•fS, plante tehnice și legume, 
/inîndu-se seama de acest lu
cru, precum și de faptul că unele 

'iprațețe destinate inițial pen- 
. a siloz au fost recoltate ca 
porumb boabe, rezultă că uni
tățile respective dispun de 
cantități suplimentare de recol
tă, și-au mărit posibilitățile în- 
grășării și valorificării unui nu
măr mai mare de animale. Rea- 
nalizînd 
create, 
dispun, 
agricole . __  __ ___
Nădlac,.. Simand, Curtici, Siria, 
Podgoria, Șag au hotărît să va
lorifice peste prevederile con
tractuale, însemnate cantități de 
produse. Centralizăm la nivelul 
județului : 10 000 tone grîu,
7 250 tone porumb, 80 tone fa
sole, 3 000 tone diverse legume, 
10 000 porci grași. Se alătură a- 
cestor cifre inițiativele organi
zațiilor U.T.C. de a sprijini ono
rarea exemplară a cantităților 
contractate. Peste 12 000 de ute-

Anul școlar care s-a deschis

• 7 250 tone porumb
(Continuare în pag. a IV-a)

< 80 tone fasole

importantele rezerve 
posibilitățile de care 
numeroase cooperative 
printre care cele din

a școlii

EUGEN BLIDEANU
director general 

în Ministerul lnvățămîntului

generale

Două fotografii de P. T1NJALĂ și I. CUCU

ciști lucrează
la pregătirea producției pentru 
valorificare, la transportul can
tităților contractate.

COOPERATORII DIN 
«/JUDEȚUL ARAD 

VALORIFICĂ
SUPLIMENTAR 

LA CONTRACTE 
9 1OOOO tone grîu

® 10 000 porci grași

La Simand am ajuns către a- 
miază. Cele opt autocamioane 
ale cooperativei agricole încăr- 
cau pentru a doua oară în ziua 
aceea.

— Efectuăm cite cinci și șase 
transporturi pe zi, ne dă pri
mele amănunte tânărul Lazăr 
Urșuț, șofer pe unul din auto
camioane. Grăbim lucrarea pen
tru ca ploile să nu ne producă 
necazuri.

— De fapt, nu mai avem mult 
de transportat.

— Dar cit ați transportat pînă 
acum ?

— D-apoi, întreaga recoltă din 
cîmp spre magaziile și pătulele 
cooperativei noi am transpor
tat-o, ne răspunde Lazăr Urșuț. 
Și producție a fost! Aproape 
cinci mii de kilograme la hec
tarul cultivat cu porumb. La 
grîu, s-au obținut 2 375 kilo
grame. aproape patru vagoane 
de sfeclă. Și suprafețele au fost 
mari : 1 450 hectare de grîu, 900 
hectare de porumb și 608 hectare 
la sfecla de zahăr. Apoi legu
mele, produsele zootehnice... De 
două săptămîni, transportăm 
fă ră pauză în bazele de recep
ție produsele contractate. Știți, 
noi ne-am angajat în adunarea 

^.generală să valorificăm supli- 
• znentar 230 tone grîu, 250 tone 
^'porumb și 262 porci grași. Așa 
' cum s-a subliniat atunci, acesta 

este un răspuns modest al nos
tru, al celor din Simand la tot 
ceea ce țara, partidul a făcut 
pentru noi. Pentru că noi _ am 
simțit din plin sprijinul țării, al 
partidului...

La ce se referea șoferul Ur
șuț ? Poate la faptul că în ul
timii zece ani cooperativa agri
colă al cărui membru este a 
primit credite pe diferite ter
mene în valoare de aproape 
douăzeci de milioane lei, ceea 
ce a permis dezvoltarea unui 
puternic sector zootehnic cu 
500 de vaci de lapte și cu o ca
pacitate de 2 000 de porci în- 
grășați anual, să construiască 
patru hectare de seră și 24 hec
tare seră-solariu — care, îm
preună aduc un venit anual de

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)

POEZIA TOAMNE!..

UNDE NE SlNT PELICANII ?
Pelicanii au devenit 

brusc un subiect „gras" 
pentru presă. Ceva ce am 
putea denumi, respectând 
proporțiile, „afacerea pe
licanului" sau „cazul pe
lican" întreținînd pentru 
public un suspens. între 
noi fie vorba, puțin cam 
fabricat. Articolașe ano
nime apărute în serioase 
săptămînale de cultură 
(Contemporanul de la 
București, Cronica de la 
Iași) cer cu fervoare 
dreptate, încheindu-se 
printr-o gazetărească a- 
țîțare a curiozității citi
torului : „vom reveni 
imediat ce vom avea date 
noi".

CÎT POATE ÎNGHIȚI 
„ÎMPĂRATUL BĂLȚILOR"

Să încercăm să repovestim și 
noi faptele (în urma unei cer
cetări detailate a situației) pen
tru că asemenea articolașe ne-au 
convins încă o dată că realita

tea poate fi și ea înfățișată în 
mai multe chipuri. în 1963,. la 
cererea organelor locale din 
Constanța, C.S.C.A.-ul a lansat 
o comandă sculptorului Vasiliu- 
Falti în vederea realizării unei 
lucrări de artă decorativă cu 
caracter monumental, destinată

DATORII URGENTE 
ALE ARTEI MONUMENTALE

spațiului verde din fața restau
rantului „Pelican" de la Eforie 
Sud. Lucrarea, evident, urma să 
închipuie... un pelican. Ea a 
fost încredințată artistului nu
mit, deoarece acesta s-a mani
festat în timp ca un sculptor a-. 
nimalier de talent și trebuie să 
spunem că din acest punct de 
vedere comanda era pe deplin 
justificată. Condițiile contractu
ale prevedeau ca lucrarea să nu 
depășească înălțimea de 2,5 m, 
urmînd să fie achiziționată pen-

____,___ a 
marcat debutul școlii generale de 
10 ani. Această nouă instituție de 
învățămînt, creație proprie a par
tidului și statului nostru în do
meniul instrucției școlare, este 
chemată să asigure întregului ti
neret un spor sensibil de învăță
tură și cultură, să contribuie la 
îmbogățirea vieții spirituale a po
porului, corespunzător nivelului 
actual al societății noastre socia
liste, cerințelor și perspectivelor 
evoluției sale viitoare, să modele
ze caracterele, să realizeze educa
ția moral-cetățenească a tinerei 
generații, s-o pregătească și s-o 
formeze în așa fel îneît să poată 
să dobîndească, într-un timp 
scurt, o calificare profesională 

rin școli de profil sau direct la 
)cul de muncă.
Alături de pregătirea de cul

tură generală, o parte componentă 
a procesului de instruire și edu
care a elevilor o constituie pre
gătirea tehnică-practică. Aceasta 
se realizează prin studierea de 
către elevi a electrotehnicii și a 
desenului tehnic. Elevii din me
diul sătesc, pe lîngă aceste disci
pline, continuă studiul agriculturii 
început în clasa a V-a. Progra
mele acestor discipline cuprind 
pe lingă un sistem de cunoștințe 
(potrivit posibilităților lor de în
țelegere) și exerciții, lucrări apli- 

I
tru suma de 50 000 lei. Pînă aici, 
am spune noi, nimic mai fi
resc. Nerespectînd însă clauze
le stabilite de beneficiar, accep
tate de vreme ce comanda însăși 
a fost acceptată, artistul a su
pradimensionat lucrarea, ea de
pășind 2,5 m, supradimensionare 

care atrăgea după sine, cum les
ne se poate închipui, și o supli
mentare în preț : 80 000 lei. Be
neficiarul, mai înțelegător cu 
artiștii decît se spune de obicei, 
a acceptat noua „propunere" 
sau, mai degrabă, a legiferat 
vrînd-nevrînd un fapt împlinit. 
După primirea avansului legal 
artistul a supradimensionat din 
nou lucrarea la 3,7 m reclamînd 
printr-o adresă pe care noi am 
avut posibilitatea s-o consultăm 
la Direcția artelor plastice din

Luni dimineața, Marea Aduna
re Națională a Republicii Socia
liste România și-a început lucră
rile în cadrul celei de-a treia se
siuni a celei de-a șasea legisla
turi.

Alături de deputați, la lucrări 
iau parte numeroși invitați — 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști de 
partid și de stat, personalități ale 
vieții economice, științifice și 
culturale, ziariști.

In sală se aflau, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, precum 
și corespondenți ai presei străine.

Ora 10. Deputății și invitații 
au întâmpinat cu puternice și în
delungi aplauze pe conducătorii 
partidului si statului.

In loja din dreapta au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
lanos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica.

„ Toți sintem răspunzători
de felul cum merg

lucrurile pe șantier"
în vecinătatea ^mediată a 

fabricii de confecții, orașul 
Miercurea Ciuc urmează să be
neficieze în curînd de o nouă 
și modernă unitate industri
ală : Fabrica de tricotaje. Pe 
șantier, un du-te-vino conti
nuu demască febra specifică 
din apropierea termenului de 
scadență. începută cu întîr- 
ziere, investiția impune gră
birea ritmului la toate punc
tele de lucru, Ia adăpostul zi
lelor încă îngăduitoare cu ac
tivitatea în aer liber. Cită 
importanță ar fiecare zi, utili
zarea eficientă a fiecărui uti
laj o demonstrează panorami
cul general al lucrărilor: din 
cele șase obiective cu termen 
de punere in funcțiune în 
acest an, trei dintre ele se 
prezintă sub acolada semnu
lui de întrebare. Este vorba 
de unitatea de tricotaje din 
lînă (periclitată de întîrzierile

C.S.C.A. (nr. 15.509 din 28.IV. 
1968) ca drept de autor suma de 
250 000 lei, deci de 5 ori mai 
mult decît valoarea stabilită ini
țial. Totodată, urma ca benefi
ciarul să suporte turnarea în 
bronz a noii variante, turnare 
evaluată de specialiști la suma 

de 132 000. Iată cum această pa
săre colosală, cu punga sa largă 
de sub cioc, în cazul nostru un 
adevărat simbol al arghilofilei, 
ar fi dorit să înghită aproape o 
jumătate de milion de lei. Evi
dent, organele locale din Con
stanța au refuzat lucrarea. Pa
sărea costa cam prea mult. Oa
meni înțelegători, cei de la Con
stanța au propus-o orașului Tul- 
cea. Edilii din Tulcea s-au ară
tat interesați de achiziția peli
canului deoarece ar fi dorit un

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 'Națio
nale.

In ultimele luni, a spus vorbi
torul, s-au stins din viață cei care 
au fost scumpii noștri tovarăși — 
Dumitru Petrescu, Alexandru 
Moghioroș și Constantin I. Par- 
hon, care în decursul mai 
multor legislaturi au fost deputați 
ai Marii Adunări Naționale și au 
îndeplinit înalte funcții de partid 
și de stat. Fii devotați ai po
porului, militanți neabătuți ai 
Partidului Comunist Român, ei 
au slujit cu fidelitate nețărmuri
tă în întreaga lor viață cauza so
cialismului, interesele patriei și 
ale națiunii noastre socialiste. Po
porul român le va păstra o caldă 
și neștearsă amintire.

Deputății și invitații au păstrat 
un moment de reculegere în me
moria celor dispăruți.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi:

1. — Proiectul de lege pri
vind conducerea ministerelor și a

BRIGADA „SC I NTEII 
TINERETULUI"

• NEAGU UDROIU 
■iklON CHIRIC 

Dorește plecan 
transmite:

din MIERCIJ
REA CIUC

la lucrările de încălzire), ali
mentarea cu apă (foarte mult 
rămasă în urmă), lucrările de 
canalizare (unde stadiul atins 
este de-a dreptul alarmant!).

element decorativ în fața hote
lului turistic „Delta" dar, evi
dent, la dimensiuni mai reduse 
care să se încadreze organic, lo
gic, arhitecturii. Artistul nu re
nunță la ultima sa dimensiune 
(,,.,.e doar împăratul bălților", 
„monument al naturii", „toți au 
statui; el de ce să nu aibă ?“) 
De aici încolo au început propu
neri fanteziste. Să fie amplasată, 
cum scrie un săptămînal, „unde
va pe faleza orașului, pe vreun 
promontoriu... undeva în calea 
vapoarelor", (Contemporanul) 
ori în mijlocul apelor Dunării 
(e drept însă că pilonul care ar 
trebui să susțină amplasarea ar 
mai costa o jumătate de milion 
și nu se știe dacă Comisia dună
reană va aproba pînă la urmă 
proiectul, deoarece pasărea ar fi 
intr-adevăr prea în calea vapoa-

O anchetă de 
CORNEL RADU 
CONSTANT! NESCU

(Continuare în pag. a IV-a) 

celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, pe baza prin
cipiului conducerii colective.

2. — Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Mili
ției.

3- — Proiectul de lege privind 
angajarea gestionarilor, constitui
rea de garanții și răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor 
organizațiilor socialiste.

4- — Proiectul de lege privind 
executarea pedepselor.

5. — Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

6. — Proiectul de lege privind 
regimul străinilor în Republica 
Socialistă România.

7. — Proiectul de lege pri
vind regimul produselor și al 
substanțelor stupefiante.

8. — Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat

9. — Raportul comisiei specia
le a Marii Adunări Naționale îm
puternicită să verifice dotarea cu

CITIȚI TN PAGINA A 3-A DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR
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Dată fiind situația de fapt — 
cu două luni înainte de înche
ierea anului — obiectivul in
vestigației noastre a fost în
dreptat spre activitatea desfă
șurată de tineri pe șantier, ur
mărind măsura în care orga
nizația U.T.C. semnează con
dica de prezență la intersec
ția problemelor mari care 
ridică aici.

DIN NIMIC... 
NIMIC RĂSARE

stat de 
conducă- 

muncă. 
neliniș-

pînă 
a or- 
spune 

sudor ION ORHE- 
De fapt, nimeni nu

Membri sau nemembri 
organizației U.T.C., tinerii 
cătuiesc aproape jumătate 
efectivul de constructori 
gajați acum în materializarea 
obiectivelor prevăzute pe șan
tierul fabricii de tricotaje. 
Dar așa cum ei împart meri
tul de a fi contribuit la recu
perarea unor importante ră- 
mîneri în urmă, în egală mă
sură li se impută, pe drept 
cuvînt, nerealizările existente. 
Am găsit firesc să detectăm 
anvergura intervenției orga
nizației de tineret în avanta
jul direct, imediat al îndepli
nirii planului. Am 
vorbă cu tineri, cu 
tori ai locurilor de 
Răspunsurile primite 
tesc, pur și simplu. Nu numai 
prin franchețe cît mai ales 
prin cruditatea lor :

— N-am participat 
acum la nici o acțiune 
ganizației U.T.C., ne 
tîrtărul sudor ION 
IANU. 
ne-a întrebat nimic. Deși, vă 
mărturisesc, sînt destui tineri 
care ar vrea să participe la 
viața de organizație.

— Eu unul, de 20 de ani 
sînt tot pe șantiere, se destăi- 
nuie șeful de echipă NICOLAE 
CORBU. Vă închipuiți că am 
lucrat cu foarte mulți tineri. 
De acești băieți trebuie să te 
ocupi cu răbdare dacă vrei 
să iasă ceva din ei. La noi nu 
se întâmplă așa ceva. Șă vă 
spun sincer parcă nicăieri 
n-am văzut atîta dezinteres 
din partea organizațiilor ob
ștești. Aseară am avut ședință

(Continuare în pag. ș V-a) 

aparatură medicală, de cercetare 
și învățămînt în unitățile clinice 
și învățămîntul preclinic, precum 
și folosirea și repartizarea cadre- 
lor medicale pe teritoriul țării.

10. — Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de stat al 
economiei naționale pe anul 1970.

11) — Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1970-

12. — Modificări în compo
nența unor comisii permanente 
ale M.A.N.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
tovarășul Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege privind condu
cerea ministerelor și a celorlalte 
organe centrale ale administrației 
de stat pe baza principiului 
conducerii colective.

Deputatul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice, ‘ a 
prezentat apoi raportul comisiei 
juridice și a Comisiei pentru con-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Avusesem Ia Cluj o discu
ție cu cîțiva studenți chimiști 
băieți și fete, fruntași la în
vățătură, care făceau impre
sia că orizontul lor de cul
tură cuprinde și alte dome
nii. La un moment dat al 
discuției, am riscat o între
bare : anume, mă interesa 
dacă știu cine e rectorul Uni
versității clujene. întreba
rea a fost întâmpinată cu un 
zîmbet. Recunoscîndu-mi ga
fa, am continuat totuși să 
întreb care e specialitatea 
rectorului. După oarecare e- 
zitări (sjc !) a venit răspun
sul. Și atunci l-am întrebat 
care domeniu sau domenii 
ale istoriei și arheologiei sînt 
specialitatea academicianului 
Daicoviciu, care-i opera dom

universitare
GH. SUCIU

niei sale. Studenții nu au mai 
putut da un răspuns nici pe 
departe satisfăcător. Și-au a- 
mintit totuși ceva de filmul 
Dacii. Unul dintre ei a re
cunoscut apoi cu amărăciune 
că, născut și crescut în Cluj, 
nu l-a văzut niciodată, pe 
stradă sau în bibliotecă, pe 
Lucian Blaga...

Ne închidem între zidurile 
unei specialități și nu mai 
avem ochi pentru lume și u- 
nivers. încet, încet ne per
mutăm sufletele într-o seră, 
ne luminează și ne încălzeș
te becul electric, iar soarele 
pe cer strălucește degeaba.

Ca studenți, trăim în cen
tre universitare animate de 
mari personalități ale cultu
rii naționale, recunoscute și 
pe plan mondial, și e trist să 
le cunoaștem și recunoaștem, 
pe o parte din ele, numai da
torită faptului că prtxesul 
de învățămînt ne apropie ne
mijlocit.

Cîți dintre noi, îndepărtați! 
mei colegi, am știut atunci 
și știind am avut neastâmpă
rul de a face doi pași de la 
filologie pînă la facultatea 
de matematică unde se mai 
rostea încă matematicianul

(Continuare în pag. a IV-a)



25 de ani de la moartea militantului socialist

Panait Mnșoin

Festivalul național de teatru, faza zonalâ Craiova

SPECTACOLE DE VIRTUOZITATE Scriitorul ZAHARIA STANCU
răspunde cititorilor săi

Panait Mușoiu — figură re
marcabilă de intelectual socia
list, neobosit propagandist al 
ideilor marxiste, publicist mi
litant deosebit de înzestrat, e- 
ditor și răspîndltor a numeroa
se traduceri din scrierile înte
meietorilor socialismului știin
țific, el însuși autor de lucrări 
de popularizare a marxismului 
— ocupă un loc de seamă în 
istoria mișcării socialiste și 
muncitorești din România. 
Născut la 18 noiembrie 1864 
dintr-o familie de țărani să
raci de la periferia orașului 
Roman, Panait Mușoiu reușeș
te cu greu să urmeze cîteva 
clase de gimnaziu după pare 
ocupă un modest post de 
funcționar la primăria orașului 
natal. La Roma ia șl primele 
contacte cu ideile marxiste, 
prin intermediul gazetelor so
cialiste ieșene „Contempora
nul" și „Revista socială". Cu- 
eerit de nobilele idealuri ale 
socialismului, el lansează în 
1885 un apel către tineretul 
local pentru înființarea unei 
asociații culturale șl artistice 
devenită în scurt timp cerc 
de studii șl propagandă socia
listă. In calitatea de membru

6

rută în 1892. La 24 februarie 
1894 trimite traducerile sale lui 
Engels însoțite de o scrisoare. 
Engels l-a răspuns dind o a- 
preciere favorabilă operei sale 
de răspîndlre a ideilor socia
liste. In 1897 scoate împreună 
cu Panait Zosîn gazeta „Miș
carea socială". In anii 1900— 
1915, Mușoiu editează „Revista 
ideii", cuprinzind articole de 
propagandă (cu unele nuanțe 
anarhiste, scrieri literare, filo
zofice, științifice, materiale în 
care se lua atitudine față de 
exploatarea la care era supusă 
clasa muncitoare și țărănimea. 
Puternice accente de protest 
social conțin articole publicate 
în timpul marii răscoale din 
1907. După primul război mon
dial, Mușoiu își continuă acti
vitatea publicistică, împotriva 
prigoanei dezlănțuite de auto
rități față de mișcarea munci
torească în perioada care a 
urmat sîngeroasei reprimări a 
demonstrației din 13 decem
brie 1918.

După crearea P.C.R.. deși nu 
făcea parte din rîndurile aces
tuia, Mușoiu a ținut perma
nent legături cu conducerea 
partidului șl a îndeplinit di
ferite sarcini, mai ales pe 11-

CaIen d a r
* al acestui cerc, Mușoiu ia le

gătură cu conducătorii socla-
, llști de la Iași, la sugestia că- 
, rora pleacă în turneu electo- 
, ral în județele Dorohol șl Bo- 
, toșani pehtru a face propa- 
, gandă în favoarea candidaților 
, socialiști. Cu acest prilej el 
, răspîndește manifestul „Către 
, muncitori !“ în care, între al- 
i tele, dezvoltă ideea necesității
► creării partidului politic al 
, proletariatului român.

► Ca publicist, Mușoiu colabo- 
' rează activ la cotidianul socia-

list bucureștean „Drepturile o- 
, mulul".șl la gazeta socialistă
► ieșană „Muncitorul", susținînd 
, drepturile și cauza clasei mun- 
» citoare
* trlva
, pleacă
► tact cu
* venit în țară, Mușoiu scoate la 
, Brăila publicația socialistă,
• semnificativ intitulată, „Româ- 
J nia viitoare". Un an mal tîr-
► ziu, în 1890, el se stabilește la 
J București devenind redactor la
► gazeta „Munca", organul Clu- 
“ bului muncitorilor din Capita- 
j lă, în coloanele căreia desfă-
► șoară o susținută 
j publicistică. Panait 
, traduce șl publică
• „Munca" lucrarea 
j „Socialismul utopic
• lismul științific",

în lupta acesteia împo- 
exploatăril. In 1889 
la Paris unde ia con- 
socialiștil francezi. Re-

activitate
Mușoiu 
gazeta 
Engels 
socia-

nie de propagandă. în 1926 ti
părește din însărcinarea parti
dului lucrarea lui Stalin „Ba
zele leninismului", iar în 1932, 
cii prilejul celei de-a XV-a a- 
niversării a Marii Revoluții So- ■ 
cialiste din Octombrie, editea
ză un volum documentar al
cătuit de P.C.R. cuprinzind 
realizările tinărului stat sovie
tic în cei 15 ani de existență. 
Pentru această acțiune el a 
fost arestat de siguranță și e- 
liberat abia după îndelungi in
tervenții ale Societății scriito
rilor români din rîndul căreia 
făcea parte. După 23 August 
1944, entuziasmat de perspec
tivele luminoase ce se deschi
deau țării și poporului român, 
Panait Mușoiu, deși bătrîn și 
bolnav a trecut la elaborarea 
unei noi traduceri a „Manifes
tului comunist" proiect pe 
care n-a mai reușit să-1 ducă 
la îndeplinire. Moare la 18 no
iembrie 1944 în ziua cînd îm
plinea 80 de ani. în necrologul 
publicat la 19 noiembrie 
în ziarul „Scînteia" Panait 
șold era apreciat drept 
mai mare răspînditor de
ratură socială și umanitară din 
cîți a cunoscut țara". Era un 
omagiu adus aceluia care și-a 
închinat întreaga viață nobilu
lui ideal al socialismului, mili
tantului neobosit pentru elibe
rarea socială a proletariatului 
pentru înaintarea poporului 
român pe calea progresului și 
a civilizației.

1944 
Mu- 
„cel 
lite-

în 
lui 
șl 
fragmente

din lucrarea lui Marx „Lupte
le de clasă din Franța", pre
cum și numeroase articole 
proprii.

De numele său este legată și 
prima traducere românească a 
„Manifestului comunist", apă-

La Craiova, Festivalul național de teatru și-a 
reciștigat atributele de atmosferă pe care nu le în- 
tilnisem în celelalte faze. Am regăsit, aici, acea 
ambianță sărbătorească, elevată, în care poate — 
și trebuie — să se desfășoare o manifestare de talia 
acestui festival. Prin urmare, primul punct ciști- 
gat la Craiova — pentru teatru și ideile lui — a 
fost organizarea. Felicitări.

în acest cadru exemplar am urmărit, mai întîi, 
evoluția surprinzătoare a Teatrului „Valea Jiului" 
din Petroșani. Spun surprinzătoare, pentru că pu
țini se așteptau să vadă din partea acestui teatru 
— puțin comentat de critici și rar văzut în Bucu
rești — spectacole atît de serios-profesionale, atit 
de migălos lucrate și finisate. Așa a fost „Trans
plantarea inimii necunoscute" de Al. Mirodan, în 
regia lui M. Șoma, în care excela un foarte per
sonal Socrate, așa a fost „Dona Juana" de Radu 
Stanca, în regia aceluiași M. Șoma, în care am fost

interesați mai ales de interpretarea Ruxandrei Pe
tru în rolul principal. In dimineața „zilei Petro
șani", am văzut un recital de poezie in care im
portantă era reala virtuozitate actoricească a celor 
trei, interpreți: Constantin Dumitra, Ruxandra 
Petru și Vasile Prisăcaru.

In a doua zi, teatrul din Constanța (debutind cu 
un recital nesemnificativ, retoric și demagogic) a 
prezentat „Travesti" de A. Baranga, in regia lui 
Ion Maximilian, prilej pentru Ileana Ploscaru de 
a-și demonstra, încă o dată, calitățile de come- 
diană, și „Săgetătorul" de Ion Omescu, un spec
tacol reprezentativ pentru posibilitățile de concep
ție ale tinărului regizor Geo Berechet. Și în aceste 
două spectacole, demne de toată lauda erau serio
zitatea și profesionalismul întregului colectiv acto
ricesc, Festivalul, în această ultimă etapă, stă sub 
semnul actorilor.

M. C.

Mai mulți cititori ai cărții 
„Ce mult te-am iubit" 
ZAHARIA 
scris despre 
nică pe care 
romanului.

Prin ceea 
sinceritatea și simplitatea cu 
care se adresează lumii, car
tea aderă cu mii de fire 
universul afectiv 
Poate și datorită 
ței simțămintelor 
care le reflectă, 
log tragic dintre viață și moar
te, dialog pe care tînărul Va
sile Frunzeti, din Rășinari-Si- 
biu, îl înțelege și în sensul

te-am 
STANCU 
impresia 
o creează

ce spune,

de 
ne-au 
puler- 
lectura

prin

la 
ăl fiecăruia, 

permanen- 
omenești pe 
acelui dia-

unei „confruntări dintre tine
rețe și bătrînețe, dintre vîrsta 
ce nu poate să știe despre 
moarte și experiența timpului 
ce te obligă să afli". Străduin- 
dO-mă să fiu lucid și sincer

Au începutDeschiderea primei expoziții

itinerar, 
ceree- 
istoria

„Sfinxul

— mărturisesea tînărul — 
cred că nu pot vorbi de moar
te decît în forma dialogului 
de idei, speculativ deci, sau 
fictiv... în acest sens îmi pun 
întrebarea : dacă scriitorul ar 
fi trăit în tinerețe o expe-

riență asemănătoare celei c« 
stă ia baza romanului său ar 
fi putut scrie, oare, atunci o 
astfel de carte ? Poate că e o 
curiozitate cam naivă dar /aș 
fi fericit să știu părerea \i,*-  
torului. Și aș mai vrea să 
aflu dacă, acum cînd a apă
rut trilogia „Vîntuî și ploaia" 
și cînd, probabil, lucrează ’ la 
alt volum rămîne-la acea de
clarație mai veche după care 
romanul „Ce mult te-am iu
bit" e cartea preferată a vie
ții sale ?“

La rugămintea ziarului nos
tru, scriitorul ZAHARIA 
STANCU răspunde:

iubit" nu poate fi scrisă în ti-

în cadrul anului turistic 
pionieresc 1969. inițiativa re
vistei „Cutezătorii" de a or
ganiza expediții cu obiective 
turistice și de cercetare știin
țifică. sprijinită de Consiliul 
Național al Pionierilor, a pri
lejuit școlarilor din întreaga 
țară străbaterea a mii de kilo
metri pe cele mai frumoase și 
mai interesante trasee.

Original alcătuite (căpitan, 
secund, geograf, filozof, poet 
etc) echipajele acestor expe
diții, urmărind coordonate și 
obiective specifice fiecărui ju
deț, s-au distins printr-o mare 
varietate a activității depuse : 
observații geologice și geo
grafice, istorice, etnografice, 
folclorice, economice — alcă
tuirea unor colecții științifice 
sau de artă.

Deosebit de bogatele roade 
ale acestei activități fac obiec
tul primei expoziții „Expedi
țiile cutezătorii", deschisă șîm- 
bătă, 15 noiembrie, la Palatul 
pionierilor din București. Ex
ponatele alcătuiesc o gamă 
foarte largă : machete ale tra
seelor, colecții dfe roci și de 
plante, costume naționale, 
vestigii arheologice, obiecte de 
artizanat, unelte tradiționale.

In atenția expedițiilor au 
stat, de asemenea, culegerea 
de basme, legende sau cîntece 
populare — înregistrate pe

bandă de magnetofon — pre
cum și realizarea unor cît mai 
reușite fotografii ale frumuse
ților întâlnite în cale.

Supuse ulterior unei comisii 
de specialiști în diverse do
menii, exponatele, ca și în
treaga activitate a expediții
lor, vor face obiectul unui 
concurs dotat cu trofee.

în afară de „Busola de aur", 
care va fi oferită celei mai 
reușite expediții, premiile vor 
fi decernate în funcție de cea 
mai de seamă realizare a unui 
echipaj (de pildă, 
Carpaților" pentru cel mai 
original și atractiv 
„Scutul Dacic" pentru 
țări deosebite privind 
patriei).

în anii următori, 
rea acestor expediții 
tinde de la nivelul 
la nivelul școlilor.

organiza- 
se va ex- 
județean

E. N.

PINS. Tribunalul județean Praho
va a respins recent recursul lui 
Ion Dumuravă (29 de ani), care 
fusese condamnat la 2 ani inchi 
soare pentru infracțiunile de furt 
șl ultraj la bunele moravuri. In 
vara acestui an, I. D. aflat pe pla, 
toul halelor din Ploiești a furat 
pulovărul unei femei, după care 
a încercat să dispară. El a fost 
prins imediat cu ajutorul cetățe
nilor, primindu-și apoi pedeapsa 
prevăzută de lege pentru aseme
nea fapte.

Duminică, pe toate terenu
rile de vânătoare, pasionații 
cavaleri ai sportului cu „flinte 
și alice" s-au întâlnit în mod 
„oficial" în crânguri, păduri sau 
cîmpii cu adversarii lor de 
duel — iepurii și fazanii. în
tr-o frîntură, din ce-a mai ră
mas din vestita pădure a De- 
liormanului — o grupă de vâ
nătoare, organizată de Filiala 
Ilfov și condusă de mai ma
rele vânătorilor, „comisul" Io- 
niță Vîrbu, a vânat cîteva 
pâlcuri de fazani rotați, doi ie
puri și o vulpe (nu prea și- 
reată). Mai voluminoase ar fi 
fost tolbele vânătorilor dacă a- 
ceastă zi cinegetică inaugurală 
nu era în același timp și o du
minică de fotbal. Așa moti
vează vânătorii : cum că ura- 
lele celor 100 000 de glasuri 
reunite în coruri, pe tot atâ
tea mii de voci, de pe arenele 
Stadionului „23 August", am
plificate prin clopote și sirene, 
— le-ar fi speriat vînatul iz- 
gonindu-1 din cătarea puștilor, 
undeva la mijloc de codru, prin 
hățișuri tăinuite. Noi credem 
că n-ar fi fost posibil așa ceva, 
dacă înșiși vânătorii nu luau 
cu ei, alături, în bandulieră — 

' lucru rar — și „tranzistorii".

Unul... și ajungeI
Foto: AL. SATMARI

Așa că s-a vînat... pînă la flu
ierul arbitrului scoțian. Nu ni. 
s-a părut d» mirare cînd vâ
nătorii întorși acasă au po- 
vestit seara, în locul întîm- 
plărilor cinegetice despre pa
sele lui Dobrin, Lucescu și 
Dembrovski. Oricum, de du
minică au început poveștile...

I.M.

în Editura politică
a apărut :

O carte ca „Ce mult te-am 
nerețe, chiar trăind unele experiențe zguduitoare. Dacă ar fi 
fost posibil aș fi scris-o la 30 de ani. Dar nu se poate vorbi de 
ceva Ja care nu gîndești. Atunci, ca Și tînărul meu cititor, ve
deam aftfel viața. Căci tinerețea, în general, pătrunde: și,înțe
lege totul, în afară de moarte. Pentru că nu realizează de fapt 
nici trecerea timpului, nici îmbătrînirea. De aceea cred că 
numai la maturitate, numai după ce am trăit o lungă și aspră, 
experiență de viață am putut-o scrie. Spre deosebire de toate 
cărțile mele la care am lucrat ani „Ce mult te-am iubit" am 
realizat-o în trei săptămîni, sub puternica zguduire pe care 
mi-a produs-o moartea celui mai în vîrstă dintre frații mei.

Starea de înțelepciune pe care am ciștigat-6 cu timpul m-a 
injpăcat cu viața din unghiul de vedere al morții. Neacceptînd 
nimic din ce e rău și urit in viață se poate infringe moartea, 
te poți bucura de o stare de spirit senină.

Rămin la aceeași convingere asupra cărții „Ce mult te-am 
iubit". Nu știu dacă e o carte foarte bine scrisă dar îmi place 
să o consider drept cea mai profund umană. Excluzînd totuși 
rdmanul la care lucrez și asupra căruia nu pot declara încă 
nimic, nici titlul deocamdată". V

t ■ j.
Plus 28 grade în noiembrie !

Explicații de specialitate a- rești : 
supra timpului călduros din 
luna noiembrie ne-a oferit Li
dia Rahău, șefa sectorului pre
vederi de lungă durată de Ia 
Institutul Meteorologic Bucu-

Decada cărții științifice și tehnice 18-27 noiembrie

„Toarnna îndelungată * 
din anul acesta apare ca re
zultat al unei anumite distri
buții a curenților din tropo- 
sferă, caracterizați pjintr-o 
frecventă pătrundere de aer 
cald de origine tropicală, venit 
dinspre Sahara, peste Marea 
Mediterană spre centrul și es
tul Europei. Acest fapt a de
terminat o încălzire persisten
tă și deosebit de accentuată și 
în țara noastră. La București, 
valoarea medie diurnă a tem
peraturilor lunii noiembrie — 
caracterizată în mod obișnuit- 
prin ploi, -vânturi reci,. lapo- 
viță și ninsori — a depășit în 
multe zile valoarea medie a 
temperaturilor de toamnă, eul- 

vminînd, în; săptămâna trecută 
r**cmd  s-a;"înregistrat/.valoarea'

> maximă -da ..pluș .28 de gract0 
Ai doua„decadă ^linnii-. noiern-- 

,,brie, începând de: .șăp^ărnîns 
..Viitoare; ieste -caracterizată

. / pȚjntr-o ușoară „răcire a vremii . 
datorată unor nebulozități de 
aer rece -care provine din zona 
Atlanticului de nord, trece 
peste Islanda,: Marea Norve
giei, Danemarca, ajungînd 
pînă în nord-estul Europei. 
Procesul de răcire va fi în
soțit de ploi frecvente în nprd-x-*  
vestul țării dar nu abundente, • 
iar în celelalte regiuni ploile 
vor avea un caracter ..izolat. 
Temperatura minimă va fi in
tre — 2° și +8°. Dimineața 
ceață. Nu va fi o schimbare 
bruscă de anotimp, ci ne vom 
integra treptat în iarnă

de R. Conravt și H. Robbins, 
„Organizarea strbcturală a În
treprinderilor" de M. Dumi
trescu, „Dicționar medical" 
vol. I-II, „Republica*  '/Socia-- 
listă J'edej'ăttvț*"-Iugoslavia"  „ 
de N. -Ghiaehir -și ‘ F. 'Găfă-' 
teanu,-- „Teoria." conWtHldțitC Șî” 
calculul motoarelor 1 pentru’- 
autovehicule ’ .: v: rutiere" 5"-- -de" 
B. Grttnv9âld.'"*'De  asemenea, j 
Ia editilTa ’tehnică -vor 'apărea 
in perioada decadei o serie . 
de titluri valoroase, dintre 
care menționăm: „Dispozitive 
pentru mașinî-unelte" de • 
I.. Stănescu, „Materiale plas
tice placate" de I. Franțiu, 
„Uscarea lemnului" de M. Du
mitrescu, „Auto A. B. C.“ de 
V. Stănoiu, „Umeazeala în 
construcții" de 
„Mașini-unelte", 
I. Botez etc.

• La librăriile Academiei, 
„Mihail Sadoveanu", Univer
sală, Tehnică și alte unități 
care au raioane specializate, 
se vor amenaja vitrine 
locuri speciale în care vor 
.expuse cărțile' științifice 
tehnice.

• în București se vor 
ganiza numeroase acțiuni 
popularizare și difuzare 
cărții tehnice în cele peste 
600 standuri de cărți din 
întreprinderi și instituții.

Amintim că în preajma de
cadei și în cinstea acestui eve- 
.niment editurile de speciali
tate au scos numeroase lu
crări care întregesc producția 
editorială științifică și tehnică, 
din care menționăm : „Esteti
cienii români" de Ion Pascadi, 
„Balanța legăturilor dintre ra
muri" de L. Tovissi și E. Tigă- 
nescu, „Ce este matematica" ?

ILIE RĂDULESCU :
Raportul național-in- 

ternațional și colabora
rea economică dintre 
state (Seria „Prelegeri 
de marxism-leninism. în 
ajutorul celor care stu
diază politica internă și 

externă a P.C.R.").

Și 
fi 
Și

0 CIT E CEASUL? Aceasta era 
întrebarea pe care Doina Vlaicu 
(18 ani), muncitoare la cooperati
va „Unitatea44 din Tîrgu Mureș o 
adresa trecătorilor întîrziați care 
se grăbeau către casele lor. Cînd 
oamenii se opreau să-i răspundă, 
din umbră se năpusteau asupra lor 
„prietenii44 fetei : Janoși Tibor, 
Zsiga Istvan și minorul Benko 
Sandor, care aplicau o zdravănă 
bătaie binevoitorilor pentru moti
vul că s-ar fi legat de „biata 
fată". Grupul de huligani, din care 
mai făceau parte și alți tineri în
tre 14 și 24 de ani, a fost prins și 
judecat, componenții lui fiind con
damnați la închisoare pe diverse 
termene.

or- 
de 

aVASILE N1CULAE

Un original elogiu adus constructorilor drumului național 
Sadova- Rădăuți

Foto : O. PLECAN

azi. In librării
« EDITURA PENTRU 

LITERATURA
Upton Sinclair : „Regele cărbu

ne", lei 5,00.
* * * „Elogiu folclorului româ

nesc", lei 34,00.
Al. ștefănescu : „Al cincilea a- 

notimp", lei 18,50.
Haide Victor : „Baladă lucruri

lor pierdute", lei 3,00. 
0 EDITURA TINERETULUI

Nicolae Tăutu : „Enigmatica 
SOlveig", lei 6,50.

A. K. - ’ ’
breanîi'.

* * * : „Realismul", lei 18,00.
0 EDITURA PENTRU 
LITERATURA UNIVERSALA

Emllv Dickyinson : „Versuri", 
lei 14,50.
0 EDITURA ȘTIINȚIFICA

Nicolae Bagdasar : „Teoreticieni 
ai civilizației", lei 5,00.

* * * : „Culegere de decizii ale 
Tribunalului Suprem pe anul 1968, 
lei 13,50.

Tolstoi : „Cneazul Sere
le! 9,00.

0 UN FRATE ASCULTĂTOR. 
Minorul Nicolae Șerban (12 ani) 
a fost trimis Me părinți la sora 
sa care locuiește în orașul Buzău. 
Femeia, hoață de buzunare cui 
vechi state de „serviciu" și-a exer
citat talentele „didactice" pe N.S. 
învățîndu-1 să mintă, să fure, să 
cerșească. Recent, minorul za fost 
surprins într-o piață a orașului pe 
cînd încerca să fure un portmo- 
neu cu bani din sacoșa unei cum
părătoare.

Azi, 18 noiembrie, are loc 
la librăria „Mihail Sadovea- 
nu" din Capitală întîlnirea 
poetului Cezar Baltag cu ci
titorii săi, prilejuită de apari
ția noului său volum de ver
suri : „Odihnă în țipăt".

Poetul va fi prezentat de 
criticul literar Matei Căli- 
nescu.

0 PAZNICUL... PESCUIA. La 
cooperativa agricolă de producție 
din Valea Timișului, județul Ca- 
raș Severin, în timp ce toată ob
ștea se afla la recoltatul porum
bului, cooperatorul Nicolae Bran 
transporta otava „ca să nu se 
strice dacă plouă". Pe drumul 
spre sat un consătean a observat 
că prea trag greu caii la căruță. 
Răscolind puțin otava a dat de... 
mere. Era al doilea transport de 
mere (în total 884 kg) furate de 
Nicolae Bran din livada coope
rativei. Acum infractorul așteaptă 
procesul care se va desfășura în 
public, în satul Valea Timișului. 
Cum rămîne însă cu paznicul 
contractual însărcinat să vegheze 
asupra livezii dar găsit tocmai în 
cealaltă parte, a satului, la... pes
cuit ?

Centrul de librării București 
consacră in ficare an zece zile 
acestui gen de literatură a că
rei însemnătate și valoare ca
pătă noi dimensiuni, pe mă
sura dezvoltării creației știin
țifice și tehnice în tara noas
tră.

• Pentru a ilustra creșterea 
impetuoasă a producției edi
toriale in domeniul cărților 
de specialitate, vom aminti 
doar că ' în anii 1968—1969 
s-au tipărit peste 2 500 titluri 
de cărți științifice și tehnice.

• La librăria „Mihail Emi- 
nescu“ se amenajează o expo
ziție generală a cărților știin
țifice și tehnice apărute in 
editurile : politică, Academiei, 
științifică, tehnică, medicală, 
agro-silvică, enciclopedică și 
didactică. Tot aici va avea loc 
deschiderea festivă, cu prile
jul căreia prof. dr. Radu Voi- 
nea, secretarul general al Aca
demiei, va vorbi despre reali
zările editurilor de speciali
tate din țara noastră.

INSTANTANEU
CU

MIHAELA
MIHAI

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele 9; 
11.45 ; 15,30; 18,15; 20,45).

PĂPUȘA : rulează la Republica 
(orele 10; 13,30; 17; 20,30).

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

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21), Favorit (orele 10; 
13; 15,30; 18; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15;; 18; 20,45).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).

VIRIDIANA : rulează la Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

LA NORD PRIN NORD-VEST î 
rulează la Grivița (orele 9,15; 12; 
15,15). Bicegi (orele 9,30; 12; 
15? 16,30; 19,30).

BALTAGUL : rulează la Grivița 
(orele 18,15; 20,30), Floreasca (orele 
S; 11,30; 15; 18; 20,30).

ULTIMA LUNĂ DE TOAMNA S 
rulează la Doina (orele 18,15; 20,30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI i 
țulează la Doina (orele .9—16 în 
țonținuare), .

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

BEBU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45), Modern (orelei 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MAI PERICULOASE. DECÎT 
BĂRBAȚII : rulează Ia Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
Ia înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile III 
și IV) : rulează la Buzești (orele 
15.30; 19).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile I și 
II) : rulează la Unirea (orele 
15,30; 19).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Miorița (Orele 9,30; 12,30;
16,15; 19,30), Tomls (orele 8—14 în 
continuare; 17; 20).

VIAȚA LUI MATHEUS : rulează 
la Lira (orele 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Cotroceni (orele 15.30; 20,30).

CELE TREI NOPȚI----- ----------
IUBIRI : rulează la 
(ora 18).

PARIA : rulează la 
rele 8,45—16,15 în

ALE UNEI 
Cotrocenl

Lumina (o- 
con ținu are; 

18,30; 20,45), Drumul Sării (orele

15; 17,30; 20), Moșilor (orele 15,30; 
18).

TIGRUL:
(orele 15,30; 18; 20,15), 
(orele 15,30; 13; 20,15).

OAMENI ÎMPIETRIȚI :
la Moșilor (ora 20,30).

LUPII ALBI : rulează
Iești (orele 15,30; 18; 20,30), Volga 
(orele 9—15,30 în continuare; 18; 
20,30).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Popular (o- 
rele 15,30; 18), Vitan (orele
15,30; 18).

NOAPTEA : rulează la Popular 
(ora 20,30).

CRĂCIUN
rulează la Vitan

STELELE DIN 
la Munca (orele 

ADIO GRINGO 
căra (orele 15,30; ... ___ _

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Arta (orele 9,15—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

ATENTATUL DE LA SARA. 
JEVO : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : rulează la Rahova (ora 
20,15)..

rulează la Ferentari 
Crîngași

rulează

la Giu-

CU ELISABETA : 
(ora 20,30).
EGER : rulează 

16; 20).
: rulează la Fla- 

18; 20,30).

SOARELE 
rulează la 
15,30; 18).

APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Progresul (ora 20,30).

BĂRBAȚI ÎN DEPLASARE î 
rulează ia Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

VAGABONZILOR : 
Progresul (orele

SS/earre

— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : FE
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 19,30 ; 
Circul de Stat : RITMURILE ARE
NEI — ora 19,30.

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio) : CINE 
EȘTI TU î — ora 19,30 : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : LIVADA CU VIȘINI
— ora 20 ; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20 ; Teatrul Mic : ÎN
GRIJITORUL — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : PĂLĂRIA FLORENTINA 
ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Notta- 
ra" (B-dul Magheru) : VIJELIE ÎN 
CRENGILE DE SASSAFRAS —
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : ENIG
MATICA DOAMNA „M“ — ora 
20 : Teatrul „Ion Vasilescu" : 
DOAMNA DE LA MAXIM — ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
POVESTE NETERMINATA — 
ora 16 ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : ELEFĂNȚELUL CU
RIOS — ora 17 ; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 15 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO

0 18,00 Deschiderea 
Lumea copiilor, 
sportivi. —

emisiunii.
Cei mai mici 

Transmisiune din Sala 
Sporturilor Floreasca 0 18,30 Lice
enii — emisiune pentru elevi. Eu 
sau alții ? 9 19,00 Telejurnalul de 
seară 0 19,20 Intermezzo muzical 
0 19,30 — Atomul — această ne
cunoscută. „Bătălia pentru nucleu" 
0 20,00 Seară de teatru : „Mali
țioasa mea fericire" de Maiiughln 
(II). In românește de Ira Vrabie. 
Adaptarea șl regia : Letiția Popa. 
Distribuția : Virgil Ogășanu, San
da Toma Irina Petrescu, Vasile 
Cosma, Boris Ciornei, Mihaela 
Murgu, Mihai Niculescu 0 21,30 
Reflector — Telefoileton cotidian 
0 21,40 Muzicoramâ TV. Revista 
actualităților de muzică ușoară 
0 22,20 50 de ani de la înființarea 
Conservatorului „Gheorghe Dlma" 
din Cluj 0 22,55 Telejurnalul de 
noapte • 23,10 închiderea emisiu
nii.

Pentru interviul pe care 
să i-l iau Mihaelei Mihai 
puteam dori o ocazie mai 
tă: recent ea a triumfat 
Festival internațional! Am întîm- 
pinat-o la aeroport.

— Cum a fost, Mihaela ?
— Inchipuie-ți numai: seară 

de seară în alt oraș, timp de două 
săptămâni și mai bine.

— A fost, deci, un concurs 
itinerant...

— ...intitulat „Festivalul șlagă
rului prieteniei" și cuprinzind 16 
concerte în 14 mari orașe (prin
tre care Berlin, Sonneberg, Er
furt, Halle, Frankfurt am Oder, 
Dresda, Leipzig). Nu a existat 
nici un fel de juriu, publicul 
fiind unicul judecător. La intra
rea în sală, fiecare spectator pri
mea un buletin pe care, la sfîr- 
șitul reprezentației nota numele 
preferatului său. Totalizîndu-se 
voturile pe concerte, eu am cîș
tigat de trei ori, iar Dan Spătarii 
de două ori. La sfîrșitul con
cursului, însumîndu-se toate vo
turile, mi s-a acordat Marele 
Premiu.

votam 
nu-mi 
ferici
ta un

FILATELIE
In 

timbre 
ne de 
„Măști 
care formează seria (40, 55 bani, 
1,55 și 1,75 lei) reproduc măști 
folclorice stilizate după materia] 
autentic din comunele Tudora 
(Județul Botoșani), Bîrsești 
(Jude(ul Vrancea), Rudăria (Ju
dețul Caraș-Severin) și Bucu
rești (Județul Ilfov).

pregătire la Fabrica de 
se află o nouă emisiu- 
mărci poștale intitulată 
folclorice", cele 4 valori

D. Moraru, 
voi I

a cîștigat tot o 
i, Anda Călugă-

— Anul trecut 
interpretă română, __ a_
reanu ! Ce melodii ai cîntat și 
ce „adversari" ai avut ?

— Am cîntat „E vîrsta între
bărilor" (o strofă în limba ger
mană) și „Ora cîntecului". Din
tre cei 24 de concurenți din 9 
țări, cei mai cunoscuți publicului 
român sînt Dagmar Frederic 
(R.D.G.) și Peter Pdor (Ungaria).

— Proiecte ?

— Unele sînt legate tocmai de 
victoria în acest Festival, care 
mi-a adus oferte pentru patru e- 
misii TV. în R.D.G. : una în 
decembrie și celelalte anul vii
tor, într-un show-concurs inter
național cu clasament stabilit pe 
baza scrisorilor primite de la 
telespectatori. La București, pre
gătesc două recitaluri: unul TV. 
și altul, bineînțeles, cu public.



LUCRĂRILE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE Acum e plăcut
Expunerea la proiectul de lege privind 
conducerea ministerelor și a celorlalte 

organe centrale ale administrației de stat 
pe baza principiului conducerii colective

LEGE
privind conducerea ministerelor

și a celorlalte organe centrale ale
administrației de stat pe baza

prezentată de tovarășul ILIE VERDEȚ,
principiului conducerii colective

prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

Stimați tovarăși deputați și 
deputate,

Din împuternicirea Consi- 
liului de Miniștri prezint spre 
examinare Marii Adun" i Na
ționale proiectul de lege pri
vind organizarea conducerii 
ministerelor și a celorlalte or
gane centrale ale administra
ției de stat pe baza princi
piului conducerii colective.

Așezarea întregii activități, 
la toate nivelele, pe princi
piul muncii și conducerii co
li 3ive se înscrie printre prin
cipiile fundamentale care stau 
la baza măsurilor de îmbu- 
L ’ ‘ățire a organizării, condu
cerii și planificării economiei 
naționale, de perfecționare a 
întregii vieți sociale, potrivit 
programului elaborat de Con
ferința Națională din decem
brie 1967 și hotărîrilor Con
gresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Necesitatea muncii și con
ducerii colective izvorăște din 
caracteristicile esențiale ale 
societății socialiste, din cerin
țele actuale ale progresului e- 
conomiei și societății noastre. 
Inscriindu-se în tendința ge
nerală a dezvoltării democra
ției socialiste, aplicarea con
secventă a acestui principiu 
are menirea să contribuie la 
sporirea numărului celor a- 
trași efectiv la rezolvarea ce
lor mai importante probleme 
ale țării, să asigure un cît 
mai larg teren de manifesta
re energiei și inițiativei crea
toare a valoroaselor cadre de 
care dispune astăzi țara noas
tră. în același timp, promo
varea lui este indisolubil le
gată de exigențele producției 
moderne. Este limpede că în 
prezent, mai mult decît ori- 
cînd, îndeplinirea sarcinilor ce 
ne stau în față nu se mai 
poate desfășura în cele mai 
bune condițiuni în baza deci
ziilor adoptate într-un sector 
șau altul, la un nivel sau al
tul, de către o persoană, ori- 

”~^de pregătită ar fi ea. 
" unitățile mari și complexe 
înzestrate cu instalații și uti
laje moderne, care constituie 
într-o măsură tot 
nota dominantă a economiei 
noastre, legăturile tot mai 
strînse dintre numeroasele u- 
nități care alcătuiesc aparatul 
de producție al țării, într-un 
cuvînt actualele forțe de pro
ducție presupun decizii fun
damentate temeinic, forme de 
conducere care să asigure un 
maximum de precizie și efi
ciență. Pornind de la aceste 
imperative și referindu-se la 
conducerea unipersonală, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în Raportul la al X- 
lea Congres al partidului că a- 
ceasta nu mai corespunde ac
tualei etape a sistemului nos
tru. socialist și că „în condi
țiile proprietății comune asu
pra mijloacelor de producție, 
se impune ca o necesitate o- 
biectivă realizarea conducerii 
colective, participarea nemij-

mai mare

locită a oamenilor muncii la 
conducerea activității econo
mice".

în perioada scurtă care a 
trecut de la Conferința Na
țională a partidului, în apli
carea practică a principiului 
conducerii colective au fost 
făcuți o serie de pași impor
tanți. în întreprinderi au fost 
constituite comitete de direc
ție, în centrale — consilii de 
administrație, iar în institu
tele de cercetare au fost crea
te consiliile științifice.

Experiența acumulată arată 
că aceste forme de conducere 
își demonstrează viabilitatea, 
că ele creează într-adevăr 
premise pentru o îmbunătăți
re substanțială a conținutului 
muncii. Se poate aprecia că 
prin modul în care au știut 

_ să-și axeze activitatea pe pro
blemele cheie ale unităților 
lor, prin spiritul de răspun
dere manifestat în adoptarea 
deciziilor de fiecare dintre 
membrii lor și prin rezulta
tele obținute, cele mai multe 
comitete de direcție răspund 
din plin menirii pentru care 
au fost create.

Prevederile prezentului pro
iect de lege se integrează în 
contextul preocupărilor parti
dului nostru pentru perfecțio
narea activității ministerelor, 
a celorlalte organe centrale, a 
Consiliului de Miniștri, 
ocupări avînd drept scop 
plificarea aparatului de 
sporirea operativității și 
cienței lui în rezolvarea 
blemelor unităților în subordi
ne, îmbunătățirea 'stilului 
metodelor de muncă.

Adoptarea proiectului 
lege care vă este prezentat 
desăvirși aplicarea — în între
gul sistem al economiei națio
nale, în întreaga activitate so- 
cial-economică — a principiu
lui muncii și conducerii colec
tive.

Proiectul de lege definește 
atribuțiile colegiului. Colegiul 
este organul de conducere 
care, în cadrul liniei generale 
a partidului și statului, elabo
rează programul de dezvoltare 
a ramurii respective. El are 
sarcina să asigure toate con
dițiile tehnice-materiale și or
ganizatorice, pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan atît pe 
ansamblu, cît și în fiecare 
centrală sau unitate econo
mică din sistemul ministeru
lui, pentru utilizarea cea mai 
rațională a fondurilor de in
vestiții și îndeplinirea exem
plară a obligațiilor contrac
tuale interne și externe. Toate 
acestea, ca și stabilirea liniilor 
directoare ale progresului teh
nic, organizarea unei cît mai 
intense și raționale cooperări 
între întreprinderi, asigurarea 
folosirii depline a utilajelor și 
forței de muncă, a formării 
cadrelor necesare sînt cîteva 
din acele probleme generale 
privind activitatea ministeru
lui la care se referă proiectul 
de lege și în rezolvarea cărora

pre- 
sim- 
stat, 
efi-

pro-

Și

de 
va

colegiul funcționează ca organ 
deliberativ.

Din colegiile ministerelor 
fac parte oameni care, prin 
pregătirea lor și prin posturile 
de răspundere ce le ocupă — 
miniștri și adjuncții lor, secre
tarii generali, directorii gene
rali, directori și alți conducă
tori din ministere și unitățile 
în subordine, specialiști cu ex
periență îndelungată și cu o 
înaltă calificare din cadrul 
ministerului și din afara lui 
— sînt cei mai în măsură să 
se pronunțe în problemele 
fundamentale ale dezvoltării 
ramurii?

O asemenea componență 
urmărește în primul rînd asi
gurarea abordării multilate
rale, aprofundate a fiecărei 
probleme care intră în compe
tența acestor organe de con
ducere, optimizarea deciziilor 
ce se adoptă, astfel îneît 
transpunerea lor în viață să 
ducă la economisirea muncii 
materializate și a muncii vii, 
la obținerea unei ef iciențe ma
xime a activității economice.

Tovarăși deputați și depu
tate !

Proiectul de lege care vă 
este prezentat oglindește con
cepția partidului nostru, po
trivit căreia funcționarea noi
lor organe de conducere tre
buie să asigure îmbinarea 
muncii și răspunderii colective 
cu răspunderea individuală a 
celor ce fac parte din compo
nența lor.

Așezarea conducerii minis
terelor pe principiul conduce
rii colective nu diminuează 
răspunderea personală a mi
niștrilor și adjuncților lor, a 
celorlalte cadre de răspundere 
din ministere în ceea ce pri
vește îndeplinirea integrală și 
la termenele stabilite a sarci
nilor în domeniul sporirii pro
ducției, îmbunătățirii calității 
produselor, al investițiilor, 
dezvoltării exportului, asigu
rarea unei rate înalte de ren
tabilitate. Aceștia sînt che
mați nu numai să participe la 
elaborarea deciziilor, ci și să 
asigure condițiile pentru înde
plinirea lor.

Sensul profund al proiectu
lui de lege care se află în dez
batere este de a asigura o 
creștere a spiritului de răs
pundere în îndeplinirea sar
cinilor, imprimarea unui spi
rit de profundă exigență și 
autoexigență în activitatea 
desfășurată pe toate treptele și 
în toate unitățile din cadrul 
fiecărei ramuri, al fiecărui 
sectar de activitate.

îngăduiți-mi, tovarăși, să-mi 
exprim convingerea că Marea 
Adunare Națională va aproba 
textul ce i-a fost prezentat. 
Aceasta va permite asigurarea 
unui cadru organizatoric adec
vat cerințelor unei conduceri 
moderne și eficiente a ramuri
lor economiei noastre națio
nale, în actuala etapă, a fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

de un colegiu, organ 
care hotărăște în 
generale privind

Art. 1. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat sînt condu
se pe baza principiului condu
cerii colective.

Art. 2. — Ministerul este 
condus
deliberativ, 
problemele 
activitatea ministerului.

Art. 3. — Colegiul ministe
rului este alcătuit din : minis
tru,' adjuncții ministrului, se
cretarii generali; directori ge
nerali, directori și alți condu
cători ai compartimentelor or
ganizatorice ale ministerului, 
precum și ai unor unități din 
subordinea acestuia; specia
liști cu experiență îndelungată 
și înaltă calificare, din cadrul 
ministerului sau din afara a- 
cestuia.

Din colegiul ministerului 
face parte și un delegat al 
sindicatelor, desemnat de U- 
niunea Generală a Sindicate
lor.

Dispozițiile alineatului pre
cedent nu se aplică în cazul 
Ministerului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor In
terne și Consiliului Securității 
Statului.

De asemenea, din colegiu pot 
face parte și delegați ai altor 
organizații obștești care își 
desfășoară activitatea în ra
mura sau domeniul de activi
tate al ministerului.

Componența colegiului se a- 
nrobă de Consiliul de Miniștri, 
la propunerea

Președintele 
ministrul ; în 
lui, atribuțiile 
se îndeplinesc 
junct al ministrului, iar dacă 
ministrul nu are prim-adjunct, 
de un adjunct al ministrului, 
desemnat de ministru.

Art. 4. — La ședințele cole
giului pot fi invitați delegați 
ai unor organe și organizații 
de stat ori obștești interesate 
în examinarea problemelor 
supuse dezbaterii. De aseme
nea, la ședințele colegiului pot 
fi invitați și specialiști din ca
drul ministerului sau din afa
ra acestuia.

Art. 5. — Pentru analizarea 
unor probleme de mare com
plexitate sau care interesează 
întreaga activitate a ministe
rului. colegiul poate constitui 
colective de lucru cuprinzînd 
specialiști din cadrul ministe
rului sau din afara acestuia ; 
desemnarea specialiștilor din 
afara ministerului se va face 
cu acordul ministrului sau al 
conducătorului organului cen
tral respectiv.

Art. 6. — Colegiul își des
fășoară activitatea în prezen
ța a cel puțin două treimi din 
numărul membrilor săi și a- 
doptă hotărîri cu majoritatea 
membrilor ce-1 compun.

în caz de divergență între 
ministru și majoritatea mem
brilor colegiului, problema a- 
supra căreia nu s-a realizat un 
acord este supusă, după caz, 
președintelui, prim-vicepre- 
ședintelui sau vicepreședinte-

iriinistrului. 
colegiului este 

lipsa ministru- 
de președinte 

de primul ad-

Raportul Comisiei juridice și al Comisiei pentru consiliile
populare și administrația de stat
prezentat de deputatul Traian lonașcu

să locuiești aici
(După 9 luni de la apariția articolului „PE PLATFORMA 

PETROCHIMICĂ PITEȘTI, PENTRU A DOUA OARĂ LA 
CĂMINELE CONSTRUCTORILOR")

iui Consiliului de Miniștri 
care coordonează activitatea 
ministerului ; dacă una dintre 
părți nu este de acord cu so- . 
iuția dată, problema va fi W 
supusă Biroului Permanent al 
Consiliului de Miniștri, pentru a 
a hotărî. ™

Ari. 7. — Ședințele colegiu
lui au loc cel puțin o dată pe A 
trimestru și se convoacă, în 
timp util, de ministru. Cole
giul poate fi convocat și la ce- £ 
rerea a cel puțin o treime din 
numărul membrilor săi.

Art. 8. — Colegiul ministe
rului în întregul său și fiecare 
membru în parte răspund în 
fața Consiliului de Miniștri ® 
pentru întreaga activitate a 
ministerului ; fiecare membru 
al colegiului răspunde în fața 
colegiului și a președintelui a- 
cestuia pentru îndeplinirea a 
sarcinilor ce îi sînt încredin- " 
țațe.

Art. 9. între ședințele co- A 
legiului, ministrul împreună W 
cu ajuncții ministrului și se
cretarii generali dezbat și re
zolvă probleme curente ale 
activității ministerului și sta
bilesc măsurile necesare pen
tru îndeplinirea operativă a 
hotărîrilor colegiului.

Art. 10. — Ministrul infor- w 
mează colegiul ministerului a- 
supra principalelor probleme a 
rezolvate în perioada dintre “ 
ședințe.

Art. 11. 
hotărîrilor 
exercitatea 
ministrul emite, potrivit legii, A 
ordine, instrucțiuni și alte 
acte prevăzute de lege.

Art. 12. — Ministrul repre- $ 
zintă ministerul în raporturile 
cu celelalte organe și organi- _ 
zații din țară, precum și în re- 9 
lațiile internaționale.

Art. 13. — Dispozițiile arti- 
colelor 2—10 din prezenta -lege ™ 
se aplică în mod corespunzător 
și organelor centrale ale ad- a 
ministrației de stat, altele de- ™ 
cît ministerele,

Art. 14. — Conducerea mi- A 
nisterelor și a celorlalte or- w 
gane centrale ale administra
ției de stat, în ale căror legi 
de organizare este prevăzută 
conducerea colectivă prin or
gane deliberative, se exercită 9 
în continuare potrivit prevede
rilor acelor legi, cu excepția — 
dispozițiilor privitoare Ia or- ® 
ganizarea și funcționarea bi
roului executiv sau comitetu- a 
lui executiv, care se abrogă. " 
Atribuțiile acestor organe de 
donducere se vor exercita, în A 
mod corespunzător, potrivit 
dispozițiilor prezentei legi, de 
celelalte organe prevăzute în 
legile lor de organizare.

Art. 15. — Dispozițiile legii 
de față vor fi de asemenea, 9 
aplicabile în ce privește mo
dul de desemnare a membri- 
lor organului colectiv de con- V 
ducere, a înlocuitorului pre
ședintelui acestui organ pen- a 
tru cazul că președintele ar ™ 
lipsi, precum și de rezolvare a 
eventualelor divergențe între A 
președinte și majoritatea ” 
membrilor.

Cititorii noștri își amintesc 
desigur de cele două sesizări 
ale ziarului nostru în legfftuiă 
cu condițiile de locuit de la 
grupul social din cadrul plat
formei petrochimice din Pi
tești, mai precis la căminele 
constructorilor. Cea de a treia 
revenire în acest perimetru ne 
oferă prilejul consemnării unei 
schimbări radicale în bine, de 
astădată peisajul întrunind

cele în care locuiesc munci
torii întreprinderii de con
strucții montaj Pitești, cît și 
ai Întreprinderii de montaje 
București, atit la familiști cît 
și la nefamiliști. De asemenea, 
grupurile sanitare au fost do
tate cu tot ce le este de tre
buință, camerele de mijloc în 
care cîndva erau puse paturi 
au fost descongestionate, ser
vind acum pentru a citi în

— Incepînd de miercuri —• 
ne spune inginerul Alexiu Că
tălin, secretarul Comitetului 
coordonator al zonei petro
chimice — în cele două ba
răci destinate în exclusivitate 
tinerilor se vor muta noii lo
catari. Criteriile ce stau la 
baza repartizărilor prevăd o 
seamă de condiții dintre care 
amintesc: tînărul trebuie să 
fie exemplu de comportare la

— In executarea a 
colegiului și în ” 

atribuțiilor proprii,

or-

condițiile pe care în mod nor
mal ar fi trebuit să le aibă 
încă de la început. Faptul este 
evident de la primii pași fă- 
cuți în colonia muncitorească. 
Aleile — pe care la data vizi
tei precedente le-am fi numit 
mai degrabă drumuri în care 
fără nici o exagerare roata ca
rului s-ar fi putut îngropa 
pînă la butuc — sînt acum, 
pietruite. Pe marginea lor, din
colo de șanțurile pentru cana
lizare ptecis delimitate peste 
care trecerile din seînduri 
rupte au fost înlocuite cu mici 
poduri de beton, spațiile verzi, 
băncile adaugă alte elemente 
unui tablou al grijii gospodă
rești.

— Din martie și pînă acum 
— ne spune tovarășul Stelian 
Pepenescu, șeful biroului ad
ministrativ de la platforma 
petrochimică — a fost ame
najată o suprafață de peste 
32 000 mp spații verzi.

Și iată-ne la numai un me
tru de baracamente. Le cer
cetăm cu atenție pe fiecare 
în parte. Ne așteptăm să re
vedem ușile rupte, clanțele 
lipsă, geamurile sparte. Dar 
nimic din toate acestea. Proas
păt vopsite ușile sînt la locul 
lor, ferestrele sclipesc, distin
gem perdeluțele, clanțele fără 
nici o excepție răspund co
menzilor, ne invită înăuntru... 
Pătrunși în dormitoare re
marcăm curățenia desăvîrșită, 
cearceafurile și pernele albe 
întinse „de sare banul”, dușu
melele acoperite cu linoleum, 
difuzoarele, mesele frumos îm
brăcate pe care sînt așezate 
ghivece cu flori. (Cele 26 fe
mei de serviciu își fac așadar 
cu responsabilitate datoria). 
Din loc în loc cuierele, dula
purile pentru haine între
gesc tabloul ce se reeditează 
atît la barăcile din P.F.L. cît 
și la cele de zidărie, atît la

liniște o carte, pentru a purta 
o discuție.

Semnele reamenajarilor e- 
fectuate sînt evidente peste 
tot pe drumurile de acces, 
prin dormitoare, la punctele 
alimentare și la bibliotecă 1 
Celor peste 100 000 lei chel- 
tuiți cu această operhție li 
s-au adăugat eforturile con
stante ale constructorilor care 
locuiesc în colonia mijicito- 
rească, în special ale uteciș- 
tilor care au efectuat aici 
peste 10 000 ore muncă vo- 
luntar-patriotică.

Vrei să ne-ntîlnim sîmbătă 
seara...?

locul de muncă și în societate, 
să participe activ la viața de 
organizație îndeplinindu-și cu 
seriozitate, cu punctualitate 
sarcinile ce-i sînt încredin
țate.

In scopul întăririi discipli
nei, la barăcile tineretului, din 
inițiativa comitetului coordo
nator pe zonă, s-a întocmit un 
regulament de funcționare — 
derivat din regulamentul ge
neral de funcționare existent 
în celelalte barăci — în care 
alături de faptul că se speci
fică responsabilitățile ce le 
au toți locatarii, responsabilii 
de dormitoare care alcătuiesc 
comandamentul, cuprinde 
drepturile și îndatoririle tine
rilor ce locuiesc aici, progra
mul zilnic.

Astfel, măsurile de reame- 
najare a coloniei muncitorești 
luate de antrcprcnoiul gene
ral — Întreprinderea de con- 
strucții-montaj Pitești —^sînt 
completate de cele ale co
mitetului U.T.C. coordonator 
de zonă, asigurîndu-se în 
acest fel o bună întreținere a 
locuințelor, o viață civilizată.

GH. GHIDRIGAN

In dormitoare ordinea și curățenia sînt de acum stăpîne.

Comisia juridică și Comisia 
.pentru consiliile populare și 
administrația de stat ale Sttâ*  

"'rii Adunări Naționale, întru
nite în ședințe în zilele de 7 
mai și 13 noiembrie 1969, au 
examinat și discutat Proiectul 
de lege privind conducerea 
ministerelor și a celorlalte or
gane centrale ale administra
ției de stat, pe baza principiu
lui ■ conducerii colective.

Comisiile au constatat că a- 
cest proiect de lege este o 
expresie a’preocupării de a a- 
duce la îndeplinire, în dome
niul conducerii organelor cen
trale ale administrației de stat, 
sarcinile trasate la Conferința 
Națională ți reafirmate cu de
osebită tărie la Congresul al 
X-lea al partidului, privitoare 
la continua perfecționare a ac
tivității statului nostru.

Una dintre metodele cele

mai eficiente, destinate să a- 
sigure ridicarea nivelului ac
tivității organelor de stat, este, 
desigur, aplicarea consecventă 
a principiului conducerii co
lective. După cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„realitatea arată că oricît ar fi 
de capabil un conducător, din 
oricare sector al activității so
ciale, el poate să cunoască și 
să rezolve în mod just proble
mele din sfera sa de activitate 
numai în măsura în care se 
bizuie pe experiența colectivu
lui în care lucrează".

Făcînd o pătrunzătoare ana
liză științifică a principiului 
conducerii colective, Conferin
ța Națională și Congresul al 
X-lea al partidului au stabilit 
directivele principale ce tre
buie avute în vedere în apli
carea sa. Astfel, în primul 
rînd, este necesar ca organele

de conducere ale ministerelor 
— colegiile acestora — să aibă 
un caracter deliberativ, iar nu 
doar consultativ, așa cum a 
fost în trecut.

în al doilea rînd, conducerea 
colectivă, exercitată prin co
legiile ministerelor, implică 
răspunderea fiecărui membru 
al colectivului, atît pentru 
propria sa activitate, cît și 
pentru cea a întregului colec
tiv.

în al treilea rînd, activita
tea de conducere înfăptuită în 
cadrul planului acestor organe 
trebuie să se îmbine și cu alte 
forme de muncă în colectiv, 
cum este, în special, invitarea 
la deliberările lor a reprezen
tanților unor importante or
ganizații obștești, a 
meni de știință și a 
cialiști.

4 Proiectul de lege

unor oa- 
altor spe-

are meri-

tul mare de a unifica sistemul 
de organizare a ministerelor și 
celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, ridicînd 
conducerea colectivă la rangul 
unui principiu general, vala
bil pentru întreaga adminis
trație de stat.

Comisiile au constatat, de a- 
semenea, că proiectul de lege 
constituie un important instru
ment politico-juridic pe calea 
perfecționării aparatului de 
stat și prin faptul că generali
zează metodele cele mai efi
ciente verificate de .experiența 
de pînă acum la toate organele 
centrale de specialitate ale 
administrației de stat.

Apreciind în mod deosebit 
principiile care stau la baza 
proiectului de lege și țelurile 
urmărite, comisiile au făcut 
propuneri de natură să îmbu
nătățească redactarea unor 
texte ale proiectului de lege.

Propunerile noastre au fost 
însușite de organul inițiator și 
incluse în forma în care pro
iectul de lege este supus dv. 
spre dezbatere și adoptare.

Avînd în vedere că proiec
tul de lege răspunde necesită
ților actualei etape de dezvol
tare a statului nostru, comi
siile vă roagă să vă însușiți 
textele în forma în care ele vă 
sînt propuse.

Intre angajament și faptă
(Urmare din pag. I)

•
 aproape nouă milioane lei. S-au 
probabil, la cele 37 de tractoare

(Urmare din pag. I) 
siliile populare și administrația ® 

de stat la acest proiect de lege.
A început apoi discuția gene

rală la primul punct al ordinii de 
zi. Au luat cuvîntul deputatul
Mihai Telescu, prim-secretar al A 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, ministrul ener- A 
giei electrice, Octavian Groza, și 
deputatul Costache Sava, director 
general al Combinatului petrochi- £ 
mic din Pitești.

După încheierea dezbaterilor a 
avut loc discuția pe articole a ” 
proiectului de lege. Marea Adu- 
nare Națională a adoptat apoi, W 
prin vot secret, cu bile. Legea — 
privind conducerea ministerelor ™ 
și a celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, pe baza 
principiului conducerii colective.

A
După-amiază, au avut loc șe- 

dințe de lucru ale comisiilor per
manente ; economico-financiară; ^9 

pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat; juridică > pen- 
tru sănătate, muncă și prevederi 
sociale; pentru industrie, con
strucție și transporturi.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

ce lucrează, respectînd întocmai 
regulile agrotehnice, cele trei 
mii și ceva de hectare ale coo
perativei. La faptul că hărniciei 
și recunoscutului simț gospodă
resc al localnicilor se adaugă 
acum priceperea a trei ingineri, 
salariați ai statului în coopera
tiva agricolă. Poate la faptul că 
prin lucrări finanțate de către 
stat și acele 
altădată neluate 
cauza excesului 
au devenit cea 
parte din moșia 
sau la faptul că, 
rativei îi sînt asigurate' cinci- 
sprezece-douăzeci de ' vagoane 
îngrășăminte chimice. Poate la 
toate acestea, pentru că îți ge
neral vorbind, toate sînt dovezi 
ale politicii economice a parti
dului și statului de sprijinire a 
țărănimii cooperatiste,. în stră
daniile acesteia de a smulge pă- 
mîntului roade cît mai bogate. 
Urșuț, toți membrii cooperativei 
din Șimand au judecat larg, a- 
vînd în atenție nu numai pro
priile interese ci și interesul ge
neral, al țării.

— La noi producția a fost 
bună, chiar foarte bună, se a- 
dresa tovarășul Cornel. Mun- 

A teanu, secretarul Comitetului de 
partid, membrilor cooperatori. 
Sînt însă și zone ale țării unde 

• anul n-a fost bun pentru agri
cultură, unitățile de acolo ne- 
ayînd posibilitatea livrării pro-

sute de hectare 
în cultură din 
de umiditate, 
mai roditoare 

cooperativei, 
anual, , coope-

duselor contractate, planificate 
deci să întregească fondul cen
tralizat al statului. Noi avînd 
posibilitatea putem să rămînem 
deoparte ?

Și n-au rămas cei de la Și- 
mand cu mîinile încrucișate la 
apelul ce li s-a adresat. Discu- 
tînd gospodărește, sfătuindu-se 
și acționînd cum era mai bine 
au descoperit suficiente resurse 
care, valorificate, să aducă nu
mai avantaje atît lor cît și coo
perativei. Ceea ce se cuven'ea 
ca retribuție pentru cele 30 000 
zile-muncă economisite anul a- 
cesta prin reducerea persona
lului administrativ și eliminarea 
unor lucrări fără efect asupra 
producției s-a hotărît să se va
lorifice ca supliment la con
tract, acest avantaj răsfrîngîn- 
du-se asupra cîștigului real al 
membrilor coop’eratori prin, 
creșterea retribuției bănești. 
Apoi, s-a luat hotărîrea să se 
mai valorifice la stat întreaga 
depășire de producție ca și eco
nomia realizată la muncile 
I.M.A.

Din ceea ce ne revine la ziua- 
muncă, avem posibilitatea să 
creștem și să . valorificăm cîte 
un porc, a venit propunerea lui 
loan Covaci. Este și o formă de 
a ne valorifica avantajos pro
dusele.

Foarte mulți participanți la 
adunarea generală au îmbrăți
șat propunerea lui Covaci. în 
dreptul fiecărei surse s-au așezat 
cifre sub care s-a tras linie și 
s-a adunat. Rezultatul a fost cu
prins într-o frază din cuprinsul

adresată conducerii 
tovarășului Nicolae 
„Noi, membrii coo"

telegramei 
partidului, 
Ceaușescu : 
perativei agricole din Șimand, 
reanalizîndu-ne posibilitățile de 
care dispunem, vom livra peste 
prevederile contractului 2.10 tone 
grîu, 250 tone porumb, 268 porci 
grași, o mie tone sfeclă de za
hăr, 146 tone legume și 280 hec
tolitri lapte". Cifrele însă n-au 
rămas numai înscrise pe hîrtie.l 
întreaga cooperativă a depus 
eforturi în scopul traducerii lor 
în fapte. Echipe de tineri au 
muncit la bătutul porumbului, 
la încărcatul și descărcatul pro
duselor.

— Zilnic, ne spune Petru Jer- 
cher, secretarul comitetului co
munal U.T.C., cam o sută de ti
neri lucrează. în adunarea gene
rală de acum două săptămîni am 
discutat asupra formelor prin 
care să acționăm în scopul înde
plinirii exemplare a sarcinilor 
asumate de către cooperativa 
noastră. Cei mai mulți sînt gru
pați la transportul în baze. Alți 
41 însă efectuează fertilizarea 
terenurilor, pregătesc suprafețe» 
Ie rezervate legumiculturii. Nu» 
me de evidențiați ? Emilia și Iu*  
liana Ivanovici. Vitarie și Gh. 
Miloș, ’ “ ■
Pucea, 
Urșuț, Anton Hohbar, 
Cergaru.

Cînd apar aceste rînduri, de 
la Șimand se transportă în baze 
ultimele tone de produse. O do
vadă că, aici, între angajament 
și faptă este o concordanță de
plină.

loan Ferenți, Aurelia
Tudor Mercea, Lazătf 

, Adriatf)



(Urmare din pag. I)

relrtr). O comisie de artă monu
mentală a C.S.C.A. și a repre
zentanților beneficiarilor (la care 
a participat și artistul) reunită 
la 10 iulie 1969 hotărăște Că : 
„sub raport artistic comisia vi
zează că lucrarea este bună și 
că ar putea fi amplasată unde
va, (s.n.) în Deltă, dar trebuie 
respectat contractul inițial ca di
mensiune și ca preț" (extras din 
pi-ocestil verbal). Unde în Del
tă ne întrebăm noi ? Și dacă s-a 
botărît revenirea la clauzele ini
țiale de ce-1 trimiteți pe bietul 

.pelican în singurătatea bălților, 
acolo unde nu calcă picior de 
om, și nu-1 trimiteți să decore
ze litoralul ?

CU CE MONEDĂ 
SE PLĂTEȘTE 

RESPECTUL DATORAT ARTEI 
Șl ÎN CE MONEDA

ESTE CONVERTIT 
ACEST RESPECT

respect despre care cu atita pa
tos vorbește este reciproc, că 
atitudinii într-adevăr plină de 
respect cu care este tratată arta 
și creatorul ei de către stat, de 
către public merită să i se răs
pundă cu aceeași monedă, cu o 
atitudine în evaluarea căreia 
n-au ce să caute „supradimen
sionările" impuse sub generoasa 
formulă a respectului -pentru 
artă ? în cazul despre care 
scriem trebuie să mai spunem că 
autorul și-â mai plasat o foca tot 
„supradimensionată", la Mamaia. 
Cît despre faptul că toată a- 
ceastă „poveste" tinde să devi
nă Sistem de care abuzează din 
ce în ce mai mulți, revista nu 
suflă un cuvințel. Ne e drag, și 
nouă împăratul bălților dar par
că mal dragi ne sînt Blaga și 
Aurel Vlaicu, Nicolae Iorga sau 
Dimitrie Paciurea. Am epuizat 
aproape totul în domeniul artei

aparte, prin Hotărîri ale Consi
liului de Miniștri. Dacă am în
suma cheltuielile făcute numai 
în ultimii 10 ani de pildă, cifrate 
la suma de circa 60 milioane, de
sigur că s-ar depăși cu mult 
toate cheltuielile făcute■în a- 
ceastă direcție de țara noastră 
de la întemeierea principatelor 
și pină in 1941 ! Este, deci, fi
resc să ne întrebăm : ce monu
mente de valoare intrate, ca să 
zicem așa, in conștiința națiunii 
a-au cîeat, în acești ultimi 
10 ani ? Vom constata că sînt 
foarte puține, putîndu-se numi 
în special cîteva lucrări 
artă monumentală izbutite 
lipsite de 
le-am 
multe 
țite" 
mentală 
spațiilor verzi sau ansamblurilor 
arhitectonice, artă care trăiește

de 
însă 
care 
mai 

„înghi- 
către arta monu- 
decorătivă destinată

anvergura pe 
fi dorit*o.  Cele 

comenzi sînt 
de către arta

vedere artistic, mai elevată sau 
mai puțin elevată, conformă cu 
personalitatea și originalitatea 
fiecărui artist. Dar refuzăm să 
vedem necesitatea realizării unor 
lucrări care nu-și pot găsi ra
țiunea expunerii lor publice, a 
acelor lucrări care zac de ani 
de zile in depozitele C.S.C.A. 
sau ale muzeelor și care sînt 
apoi casate, cum remarcam de 
altfel într-un articol. A fi pus 
în situația de a distruge o lucra
re de artă înseamnă a situa pla
nul considerațiilor sub zona rea
lizării artistice, a o muta din 
planul valoric în acela al non
valorii plătite.

Nu e un secret pentru nimeni 
că numeroase orașe din țară sînt 
sărace în monumente. Nu ne 
propunem să ne ocupăm acum 
de ele. Ne vom referi la Ca
pitală care nu pe apare cu ni-

ÎNVĂTĂMÎNT
A

teriu, chiar dacă printre ele se 
risipesc și cîteva de valoare, nu A 
poți faoe un oraș cu monumente. v

CUM SE COMANDA 
UN MONUMENT?

CRON ICI • CRON ICI •

Să revenim la situație, 
eanul „locuiește" de peste 
tn atelierul sculptorului „... 
București. Evident, trebuie în
treprins ceva. Ori, de comun a- 
oord jcu artistul, trebuie să se 
bevinâ la comanda inițială ori 
să se renunțe mai reped*  la în
treg Contractul pînă nu ajunge 
pelicanul de 10 metri prin trece
rea timpului și... redimensionări 
Caz îh care nu ne-ar mai 
putea scăpa decît muzeul 
de istorie naturală achizi- 
ționîndu-1 (după retușurile de 
rigoare) drept ihtiozaur. Presa 

. ămintită relata toată întîmpla- 
rca „nu pentru a contribui la 
clarificarea acestui caz ci pentru 
umorul său Conținut". Mărturi
sim că am sesizat și noi umo
rul situației însă „gustarea" 
ne-a lăsat un iz amar. Ca 
orice „poveste" care costă atît 
efort, o circulație imensă de 
hîrtii, oameni reținuți în comi
sii, bani de deplasări și. în fine, 
cum am văzut, bani din ce în 
ce mai mulți, arta fiind la noi, 
cum bine se știe, apreciată, În
curajată, înconjurată de atenția 
oficială și a publicului. Iată 
Insă că o publicație (Contem
poranul) apelează Ia „prin
cipii" scriind : „indiferent de 
originea impasului (de ce indi
ferent ?) în care s-a ajuns, im
portant este să se găsească o 
soluție pozitivă în spiritul res
pectului cu care este înconjura
tă la noi munca artiștilor vîrst- 
nici — și nu numai a lor"... și 
dăi, și dăi pe tema respectului 
față de artă și creator. Nu crede 
publicația respectivă , că acest

Peli-
6 ani 

din Unde ne sînt
PELICANII?

monumentale ca să ne ocupăm 
atita de pelicani, de capre ne
gre, de zimbri și alte monumen
te ale naturii ? Am ridicat acele 
monumente sau compoziții scul
pturale care să celebreze figu
rile proeminente ale culturii 
noastre ori momentele impor
tante ale istoriei noastre ? Sem
natarii acestor notițe au luat 
contact oare cu reprezentanții 
C.S.C.A.-ului să vadă că pentru 
un monument reprezentînd de 
pildă una din figurile noastre 
proeminente nu se plătesc-- de
cît circa 100 000 lei unor autori 
de prestigiu ?

AVEM UN CIMITIR 
AL STATUILOR, 

ÎNSĂ NU MONUMENTELE 
ORAȘULUI

In ciuda acestei situații, se 
poate afirma Oă la noi ridica
rea monumentelor, grija față de 
ele are calitatea de instituție. 
Anual sînt acordate de către ,stat 
pentru lucrări de artă plastică 
cu caracter monumental 6 mi
lioane lei, in afara monumente
lor de importanță națională a- 
probate și retribuite din fonduri

în cel mai perfect anonimat. 
Cunoaștem cazul multor artiști 
de talent care au expediat mul
te comenzi de acest gen : sute 
de metri pătrați înfrumusețați 
cu cîteva elemente firave de 
covor oltenesc sau compoziții 
abstracte realizate din cîteva 
bare de oțel îndoite, Cum, evi
dent, aceste lucrări nu-i repre
zintă, nu sint suma unor cău
tări întrupate fericit intr"0 lu
crare demnă de a deveni în acest 
mod publică, sîntem îndreptățiți 
să afirmăm că la baza acestor 
activități stă încă o perimată 
mentalitate mercantilă. Este ele
mentar a spune că retribuția 
materială are a ține seama de 
anumite calități, care justifică 
nu numai comanda unor lucrări 
de artă monumentală, dar și rea
lizarea lor în condițiile stabilite 
și acceptate. Apoi, trebuie să fim 
de acord că acest fel de artă este 
terenul unei vocații speciale, că 
garanția reușitei stă și într-o 
constantă și fructuoasă activita
te în acest dohieniu și nu în- 
tr-una întîmplătoare O lu
crare poate fi, din punct de

Coordonate aie pregătirii
(Urmare din pag. I)

cative care contribuie la conso
lidarea cunoștințelor și la forma
rea unor deprinderi intelectuale 
dar, mai ales, practice. Acestea 
sînt însă lărgite și întregite prin 
efectuarea unor lucrări practice, 
care se organizează diferențiat, 
potrivit condițiilor specifice din 
mediul rural și urban, cît și posi
bilităților existente în localitățile 
în care funcționează școlile.

în această privință, indicațiile 
Ministerului Învățămîntului arată 
că la alegerea specialităților tre
buie să se țină seama de frec
vența profesiunilor sau ocupații
lor sociale din localitatea în care 
funcționează școala respectivă, de 
interesele și înclinațiile elevilor, 
precum și de posibilitățile de a- 
sigurare a condițiiloi de practică.

De aceea, activitatea sau ins
truirea practivă a elevilor din ac
tualele clase a IX-a, iar în viitor, 
și a X-a — cuprinde o diversi
tate de profiluri, ceea ce va ușu
ra orientarea elevilor spre școli 
profesionale. în situații în care 
absolvenții învățămîntului general 
nu vor urma școli profesionale, ei 
au posibilitatea să se încadreze 
mai ușor în diferite locuri de 
muncă și, în primul rînd, în uni
tățile productive din localitățile 
în care domiciliază.

Din modul în care ea a în
ceput, din felul cum a fost pri
mită de elevi, de părinți, reiese 
limpede că practica va răspunde 
menirii pentru care a fost creată. 
Experiența care se desprinde, di
feritele aspecte care apar încă de 
la început trebuie analizate cu 
toată grija, pentru ca eventualele 
neajunsuri să fie înlăturate la 
timp și prevenite.

O primă concluzie care se 
desprinde este aceea că ma
joritatea școlilor au studiat cu a- 
atenție și au știut să aplice la 
condițiile specifice îndrumările 
date de Ministerul Învățămîntu- 
lui. Majoritatea elevilor din jude
țele Tulcea, Brașov, Vrancea, 
Alba, Bacău, Constanța ș.a. efec
tuează practica în cooperativele 
agricole de producție, în între
prinderile industriale și în atelie
rele școlare, sub îndrumarea pro
fesorilor maiștri, a muncitorilor 
și tehnicienilor din unitățile pro
ductive. în județul Tulcea, de 
exemplu, cei 715 elevi din clasa 
a IX-a, efectuează practica după 
cum urmează : 415 (58%) în sec
toarele agricol și industrial, 118 
(17%) în atelierele școlare și 184 
(25%) în unitățile de deservire 
a populației.

S-au constatat însă și cazuri 
cînd unele conduceri de școli nu 
au luat din timp toate măsurile 
pentru crearea condițiilor necesa
re bunei desfășurări a instruirii 
practice a elevilor. Ne referim, 
de exemplu, la unele școli din 
municipiul Arad unde, deși există 
multiple posibilități pentru efec
tuarea practicii în unități indus
triale, elevii fac practica în ate- 
liere-școală care nu dispun de O 
dotare corespunzătoare.

Școlile au la îndemînă o lu
crare metodică „Recomandări 
gentry organizarea și desfășura*

rea pregătirii practice a elevilor 
din clasa a IX-a a școlii generale 
de 10 ani“. Elaborată pe baza 
unei largi consultări cu specia
liști din diferite domenii, cu di
rectori de școli și inspectori șco
lari, lucrarea are rolul să orien
teze conducerile de școli și ca
drele didactice asupra principale
lor probleme pe care le ridică a- 
ceastă activitate cu elevii.

In primul rînd, sînt menționate 
domeniile în care se poate rea
liza pregătirea practică, fără ca 
registrul specialităților și profilu
rilor să fie epuizat. S-a lăsat șco
lilor libertatea de a valorifica po
sibilitățile determinate de specifi
cul economic caracteristic locali
tății în care funcționează unită
țile de învățămînt.

în cadrul lucrării, un loc im
portant îl ocupă „formele și me
todica organizării și desfășurării 
instruirii practice a elevilor". Și 
în această privință, școlile sînt 
îndrumate să folosească variatele 
posibilități de care dispun. Ast
fel, pregătirea practică se poate 
organiza în atelierele proprii — 
dacă școlile le-au putut amenaja, 
fără a fi obligate, mai ales pen
tru primul an, să facă acest e- 
fort — în atelierele școlilor și ale 
liceelor de specialitate din locali
tate. Recomandările amintite cu
prind o serie de indicații de or
din metodic pentru desfășurarea 
lucrărilor practice în atelierele- 
școală.

Profesorii găsesc indicații în 
legătură cu modul în care ur
mează să planifice materia (lu
crările) pe lecții, cerințele gene
rale și esențiale pe care trebuie 
să le îndeplinească lucrările exe
cutate de elevi, îndrumări în le
gătură cu structura lecțiilor de 
lucrări practice desfășurate în a- 
teliCre-școală.

Ținînd seama de condițiile 
existente care determină școlile 
să organizeze instruirea practică

a elevilor în unitățile de produc
ție și de deservire a populației, 
lucrarea metodică indicată cuprin
de o serie de recomandări utile. 
Astfel, se fac precizări asupra 
condițiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească locurile unde elevii 
fac practică (fabrici și uzine, uni
tăți agricole și de deservire a 
populației ș.a.), cu privire la ale
gerea și planificarea lucrărilor 
practice, asupra modului în care 
trebuie să fie îndrumați elevii 
pentru însușirea unor cunoștințe 
și formarea deprinderilor practice 
corespunzătoare. De asemenea, se 
arată necesitatea alcătuirii unor 
colective care să coordoneze acti
vitatea practică a elevilor pe a- 
ceastă cale.

într-un capitol special sînt tra
tate problemele privind practica 
anuală și practica continuă a ele
vilor organizată în sectorul agri
col ce se desfășoară în confor
mitate cu calendarul muncilor *a-  
gricole corespunzător diferitelor 
zone agricole (cîmpie, deal, mun
te, deltă etc.), rămînînd ca în lu
nile de iamă (noiembrie—febru
arie) să fie predate cu precădere 
cunoștințele teoretice prevăzute 
în programa școlară.

Pe lîngă aceste îndrumări, re
comandările amintite mai cuprind 
planuri tematice pentru lucrări 
practice în diferite specialități (e- 
lectrotehnică, lăcătușerie, strun- 
gărie. croitorie ș.a.) și normative 
minimale (orientative) de dotare 
a atelierelor școlare.

Recomandările elaborate de Mi
nisterul Învățămîntului privind 
organizarea și desfășurarea pre
gătirii practice a elevilor în școa
la generală vor fi îmbunătățite pe 
baza experienței ce se va dobîndi 
în acest an. în acest scop, vor 
fi reținute observațiile, sugestiile 
și propunerile făcute de cadre di
dactice și de alți specialiști în le
gătură cu activitatea practică a 
elevilor.

/

mic mai puțin săracă Cînd a- 
firmăm aceasta avem in vedere 
și o situație moștenită. Nu ne 
putem imagina astăzi Piața Uni
versității fără ansamblul celor 
patru statui care cinstesc me
moria unor ilustre personalități 
ale culturii și istoriei noastre. 
Trebuie să convenim însă că 
statuia lui Mihai Viteazul exe
cutată în 1876 de Carrier Belle- 
use se distinge mai ales prin co
rectitudine, la fel cea înfățișînd 
pe Ion Eliade Rădulescu (autor 
Ettore Ferrari, 1879) sau pe 
Gheorghe Lazăr realizat de Ion 
Georgescu a cărui principală 
obsesie (aici) se pare a fi fost 
mai mult aceea de a nu contra
zice „viziunea" italianului. A 
existat la noi în trecut și prac
tica izvorîtă dintr-o neîncredere 
în capacitatea artiștilor autoh
toni, de a încredința importante 
lucrări de artă monumentală 
unor artiști străini, practică 
prelungită pină aproape de zi
lele noastre („Monumentul eroi
lor sanitari" — Raffaello Roma- 
nelli, 1932). Chiar după ce cuplul
I. Fekete și Lidia Kotzebue a 
realizat remarcabila Statuie a 
aviatorilor, poate unul dintre 
cele mai izbutite monumente 
ale Capitalei (1930—1935), F. L. 
Gove ridică în 1937 un vetust șl 
greoi Monument al aerului. Lîn
gă acestea se pot cita lucrări 
semnate de Alfred de Boucher,
J. F. Lambreaux, ș.a. ce fac casă 
bună cu altele semnate de Spi
ridon Vrînceanu, Spiridon Geor
gescu, Dimitriu Bîrlad. V. Iones- 
cu-Varo, astăzi autori de mult 
uitați. Lucrări realizate In anii 
noștri, trebuie să recunoaștem, 
dacă nu sînt mai puține ca nu
măr, sînt încă mai puțin sesiza
bile privitorului. Aproape toate 
lucrările monumentale de scul
ptură sînt amplasate în parcul 
Herăstrău, care a devenit un soi 
de depozit in aer liber, un soi 
de cimitir al statuilor, găsindu-se 
reunite aici alandala cele mai 
diverse viziuni, dimensiuni și 
materiale deși am fost informați 
că a existat și o preocupare, plă
tită bineînțeles, un plan al unui 
arhitect după care s-a dispus a- 
cest „ansamblu". Intîlnim aici 
pescăruși, figuri mitologice, for
me decorative abstracte etc. Ne 
întrebăm, așa cum s-au întrebat 
și alții, unde sînt monumentele 
care să celebreze momente ca
pitale din istoria națiunii ca 
Unirea Principatelor sau Elibe
rarea ca și a unor proeminen
te figuri ale științei, culturii și 
istoriei noastre ? „Ne preocupă 
asemenea idei" — ne-au mărtu
risit factori de răspundere din 
Direcția artelor plastice, din 
C.S.C.A. — ...„dar nu se poate 
încă, ținind seama de transfor
mările pe care sistematizarea o- 
rașului le reclamă, deci de 'spa
țiul în care vor fi ele amplasa
te și pentru care va trebui să 
fie ele comandate". Atunci, de 
ce să ne mai întrebăm unde 
ne sînt pelicanii și nu, mai de
grabă. unde ne sînt monumente
le ? Credem, și dezideratul nu 
ni se pare de loc absurd, că 
pentru cele 60 de milioane chel
tuite (dacă ar fi numai ele !) 
puteam să mai avem cel puțin 
unul sau două monumente care 
să ne reprezinte pe plan națio
nal, care să fie pe drept cuvînt 
o mîndrie națională. Spre bu
curia noastră și a tuturor tre
buie să spunem — dacă mai e 
nevoie I — că avem artiști ca
pabili să răspundă acestor dezi
derate, că talentul multora din
tre monumentaliștii noștri, este 
demn de stima publică și, firește, 
demn de toată încrederea.

Există însă o măcinare a for
țelor în sterile comisii, o dis
persare a responsabilităților, lip
sește o viziune de ansamblu, un 
plan de perspectivă guvernat de 
idei ferme. Dintr-o sută de pie
tre paralelipipedice puse una 
lîngă alta se poate face un pa
vaj, dar dintr-o sută de lucrări 
de artă adunate fără nici un cri-

Pentru o mai completă edifi- A 
cate vrem să demontăm. în linii ” 
generale, mecanismul comandă
rii și realizării unui monument, a 
Să considerăm cazul unei lucrări w 
monumentale destinate provin
ciei, lucru la urma urmei la fel 
de valabil și pentru Capitală. 
Organele locale care intențio
nează să ridice o statuie unei 
eminente personalități care s-a A 
născut sau a activat în partea 
locului procedează astfel : îm
preună cu serviciul local de ar
hitectură și sistematizare trimit, 
o documentație la București în 
care se stabilesc, în linii mari, 
dimensiunile și forma monumen
tului, în funcție de cadrul na
tural și arhitectonic, indicînd 
uneori și un artist, care poate fi 
acceptat sau nu. întreaga do
cumentație sosește la C.S.A.E.L. 
(fost C.S.C.A.S.). adică la arhi- 
tecții bucureșteni care în cali
tate de for suprem decid, în 
urma consultării planurilor ora
șelor respective, dacă documen
tația și cererea sînt realiste, ra
diind în majoritatea cazurilor 
mai mult de jumătate din pro
puneri pe motiv că nu se înca
drează esteticii localității. Evi
dent, aici nu se discută ideea 
ridicării unui anume monument 
în sine ori calitatea sa artistică. 
Dacă propunerea a trecut 
examenul ea ajunge la 
C.S.C.A. (Comisia de artă mo
numentală) în care figurează 
și artiști ai U.A.P. care stabi
lesc artistul și condițiile con
tractuale. Evident, nu rareori cei 
din provincie sint siliți să re
nunțe sau să primească altceva 
decît ceea ce au dorit. Pentru 
Capitală situația e aproape iden
tică, conlucrarea arhitecților cu 
artiștii plastici înfăptuindu-se în 
același spirit. Practic, dacă 
C.S.A.E.L. consideră că o lucra
re de artă plastică strică esteti
ca orașului, aceasta nu se rea
lizează. Evident, acest \jntreg 
sistem funcționează numai pen- ” 
tru ceea ce urmează a se reali
za curent, la zi. Pentru ceea ce 
există deja nu se mai pun nici ™ 
un fel de probleme. Altminteri 
n-am fi siliți să cităm cazul Bi- 
sericii Doamnei, declarată mo- V 
nu men t de arhitectură, dar stri
vită intre două magazine, unul 
de brînză și unul, de confecții, A 
la care vizitatorii au acces cu 
mare greutate, magazine care au 
intrat brutal în perimetrul legal 
de protecție al monumentului, 
ca să nu mai cităm statuia lui 
Constantin Brîncoveanu, din 
Piața Sf. Gheorge, năpădită de 
vegetație din care se înregis
trează mai clar numai Soclul.

NOUA ÎNTREBĂRI VECHI
Firesc, aceste situații ridică 

destule întrebări. Ce utilitate și 
responsabilitate mai au organe
le locale de arhitectură și sis
tematizare dacă totul se hotă
răște la București, printr-o gre
oaie corespondență ? în provin
cie nu sînt oare aceiași arhi- 
tecți calificați, absolvenți ai In
stitutului de arhitectură? Cum 
pot stabili de la birou arhitecții 
de la C.S.A.E.L. ce este valahi] 
într-o localitate pe care de mul
te ori nici n-au văzui-o ? Dar, 
dacă ar proceda corect și ar tri
mite arhitecți în documentație 
pe teren în acest scop (ceea ce 
nu se întîmplă), nu s-ar face 
cheltuieli nejustificate, iar e- 
xistența organelor locale de ar
hitectură n-ar deveni inutilă? 
Acest drept de veto al C.S.A.E.L. 
nu impietează oare și asupra 
unor sensuri mai adinei ale o- — 
perei de artă, vetoui ei, pornind 9 
de la criterii de estetică urbană, 
dar afectînd implicit ideea unei 
realizări artistice de valoare? In A 
colaborarea amintită artistul 
plastic are și el un drept de 
veto în raport cu arhitectura, cu A 
spațiul propus sau trebuie, așa “ 
cum se intimplă în majoritatea 
cazurilor, să se conformeze si- a 
tuației create ? Ce pondere au V 
sugestiile delegaților U.A.P. in 
comisia de artă monumentală 
a C.S.C.A.S-ului în desemnarea 
unui artist sau altul, in stabili
rea urgenței de lucrări ? Siste
mele de concurs nu trebuie A 
oare supuse dezbaterii publice, ” 
așa cum ne-am obișnuit să pro- a. 
cedăm cu toate marile acti/i- ” 
tăți de importanță națională, 
deoarece, nu mai este nevoie de*  — 
subliniat, un monument implică 9 

publi- 
expo-
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Un promițător debut cinematografic

„CĂLDURĂ"
Șerban Creangă este primul 

din cea mai tînără promoție de 
absolvenți ai clasei de regie 
film de la I.A.T-C, care debu
tează cu un lung metraj artis
tic. CĂLDURĂ — realizat după 
un scenariu scris de Regi
zor în colaborare cu tînărul 
scritor Horia Pătrașcu, onorea
ză așteptărite noastre, fiind o 
realizare care-și merită buna 
apreciere a criticii și a specta
torilor.

E plăcut să constați astfel în
cununarea cu succes a efortu
rilor depuse de o „echipă" de 
tineri, de la regizor, scenarist 
și pînă la interpreții pricipali, 
în nuanțarea — prin interme
diul ecranului — felului de a fi 
al celor care se pregătesc pen
tru marele examen al vieții. 
Există în această poveste a 
unor absolvenți de liceu ceva 
din autenticul patos oontem-

„fură" o scrisoare de dragoste 
și, suit în vîrful patului, o Ci
tește cu voce tare scontînd un e- 
fect vesel. La început, pe chipu
rile celorlalți se citește o bono
mă nedumerire, mai ales că „lec
torul" șarjează. încet, încet tex
tul scrisorii impune seriozitate și 
așteptatul moment de destin
dere se transformă într-unpl de 
o tăcere aproape solemnă, unde 
doar ochii lor vorbesc despre 
ceea ce ades este exprimat la
conic prin sinceritate, încre
dere...

La fel și secvențele din satul 
în care eroul g pentru un scurt 
timp director de cămin cultu-

A poran, o pledoarie pentru solida- 
" ritate și responsabilitate. De 

remarcat, cu acest prilej, și fap
tul că filmul nu se oprește asu
pra unui „caz" de violentă 
spectaculozitate, dintre acelea 
care, oricum, generează drama
tice conflicte la îndemînă pon- 
cifelor cinematografului. în 
CĂLDURĂ nl se propune un 
personaj în care foarte mulți 
dintre noi se pot regăsi, filmul 
dorindu-se o semnificativă măr
turie a aspirațiilor și psiholo
giei tinerei generații.

Narațiunea cinematografică 
cuprinde cîteva remarcabile 
momente dintre care airv aminti, 
atît pentru, noutatea, lor tema
tică cît și pentru plastica lor 
filmică, secvența dușului și cea 
a lecturii cu voce tare a unei 
scrisori de dragoste. în prima, 
găsim un umăr de factură po
pulară de o neobișnuită pros
pețime, secvență în oșre Sebas
tian Papaiani excelează, ca de 
fapt în toate episoadele cu- 
prinzînd viața în armată. A 
doua, de un dramatism poetic, 
este una dintre cele mai fru
moase ale filmului. Un coleg

umană. Refacerea cuplului — 
eroul își reîntîlnește iubita 
după mariajul ei eșuat — pare 
compensatorie. Impresia aceas
ta de lirism forțat e . susținută 
și prin Faptul că interpreta 
personajului feminin, Emilia 
Dobrin, a fost pe tot parcursul 
filmului stînjenită de rol, exte
rioară lui, nereușind mai mult 
decît o prezență fizică neutrală. 
Ceilalți debutanți, Vladimir 
Găitan și Nicolae Walcz extind 
lista bunilor noștri actori de 
film.

în încheiere, trebuie să-i a- 
mintim lui Șerban Creangă, 

jț tocmai pentru că este singulară 
în filmul său, pastișa directă — 
după „Duminică la ora 6“ — a 
unor imagini de fundal : meciul 
de tenis, cu o de altfel fru
moasă plastică formală a miș
cărilor lente, de alb, pe un 
gri estompat și cu un sunet sec 
al mingilor, sunet scos într-un 
jnim-plan sonor tie mare efect. 
Mai ales că regizorul a fost 
secondat de un foarte bun ope
rator, Tiberiu Olasz, care de
monstrează certe virtuozități de 
expresie.

Nu. ne referim doar la leit- 
motivul secvențelor-amintiri, cu 
relantiul lor vaporos, cît la 
surprinderea exactă a acelor 
amănunte, aparent fără semni
ficații. dar cu o precisă func
ționalitate. Amintesc, în acest 
sens, insistenta filmare a bibe— 
lourilar de prost gust care trC 
nează în camera unui personal 
de o activă îngîmfare și o no
torie suficiență, „prezentîm- 
du-niil“ cotnplet prin interring, 
dim obiectelor care 
tulesc șl-i . 
moral...

Promițător debut ______
grafic, filmul CĂLDURĂ ne în
dreptățește nerăbdarea întîlniril 
și cu realizările celorlalți tineri 
regizori care în acest an au in
trat în filmul românesc.

* 
t

ral, consemnează cu un deose
bit simț al detaliului, 
jurări al căror „real" 
multă vreme atenției 
lor noștri.

In ciuda unor _ ____
atu-uri profesionale, demne de 
remarcat la un debutant, nu 
putem omite unele carențe care 
dăunează acelui „întreg" ce ar 
trebui să fie filmul. Anumite 
goluri, momente parazitare în- 
tp-o acțiune al cărui suflu epic 
e vizibil fragil, au fost rezol
vate prin calofilia imaginii, prin 
căutarea ostentativă a unor 
vagi simboluri de recentă modă 
în filmul contemporan. Aceste 
carențe sînt, desigur, oarecum 
scuzate de „primul pas" al re
gizorului pe platouri.

Am fi tentați să reproșăm 
filmului realizat de Șerban 
Creangă un happy-end a 
cărei absență nu ar fi impietat 
cu nimic pledoariei sale pen
tru înțelegerea ' .căldura"

împre- 
a scăpat 
cineaști-

evidente

. îi alcă-
justifică uhiversul .

cinemato-

TUDOR STANESCU

Falsă perspectivă

o responsabilitate civică, 
că, de altă natură decît o 
ziție personală ?

încheiem cu întrebarea 
sată conducerii Direcției 
lor plastice din C.S.C.A. : Cre- A 
deți că această situație este nor- " 
mala, e logică și poate conduce 
la dezvoltarea artei noastre mo- 
numentale ? Iată 1 
primit : „Situația nu 
mai fericită, există 
mă de neajunsuri 
din divizarea atribuțiilor și răs
punderilor, un sistem greoi de A 
avizare, fapt pentru care se stu- ™ 
diază acuni niște propuneri me
nite să reglementeze această si- -- 
tuație. Oricum, ea definește o 9 
realitate și, vrînd-nevrînd, să ți
nem seama deocamdată de ea“.

Cu distincția, am adăuga noi, 
eă de realitate trebuie ținut Q 
seama tocmai din dorința și din 
necesitatea de a acționa asupra 
ei, și nu de a te conforma, pa- A 
siv, ei.

adre- 
arte-

astre mo-
răspunsul " 

e cea
o sea- A 
izvorîte

în fiecare fapt de artă 
căutăm instinctiv noutatea. 
Noutatea care izbește și re
ține spiritul, care tinde să 
dizolve perpetuu convin
geri migălos conturate, care 
ne lipsește, tocmai prin ine
vitabila sa insurgență. Ea 
este impulsul ideal al unei 
alerte intelectuale. Este în
tr-un anumit sens interlo
cutorul încăpățînat pe care 
încercăm să-l reducem la 
numitorul comun al ideilor 
noastre, și de care în egală 
măsură ne-am lăsat cuce
riți cu o plăcere nemărtu
risită. Chiar 
expozant pe 
rim în timp 
ochi avid 
măcar acele 
să le anunțe, fiindu-ne su
ficientă măcar noutatea 
virtuală. Cînd aceasta lip
sește încercăm un alt gen 
de contrariere, care ne o- 
bligă la sondaje de profun
zime, căci fără îndoială 
foamea de insolit satisface 
zone mai puțin adinei, tră- 
dind numai oroarea de fi
xații, o anume nerăbdare 
în schimbarea „decoruri
lor", care odată satisfăcută 
încetează să mai solicite 
intens spiritul. De aceea 
mărturisim că e dificil de 
a scrie despre expozițiile 
unor artiste aproape ne
schimbate, egale în esență

Adnotări universitare
(Urmare din pag. 1) 

poet Dan Barbiiian ? Am fi 
avut dreptul atunci să co
rijăm sau chiar amendăm 
portretul făcut de George 
Călinescu în Istoria litera
turii marelui poet. Nu ne-a 
mai rămas decît să credem, 
pentru că nu am cercetat la 
timpul cuvenit.

îmi amintesc cu cîtă însu
flețire evoca decanul Facul
tății de matematică din Iași 
atmosfera cursurilor și con
ferințelor ținute de G. Ibrăi- 
leanu și Petre Andrei. Era 
un frumos obicei, ca profeso
rii să-și înceapă cursurile cu 
o prelegere numită lecția de 
deschidere, care indiferent 
de domeniu era agreabilă 
în chip general. Ce „lecții" 
de-a dreptul frumoase erau 
acestea. Am antologat într-un 
volum vreo douăzeci din eie

și cînd vreo editură îl va 
tipări poate va fi și un ușor 
semnal de a reînnoda o 
tradiție.

O personalitate, activînd 
indiferent în ce domeniu, mai 
aproape sau mai îndepărtat 
de propria-ți preocupare, tre
buie să te intereseze ca o 
izbîndă a culturii in general. 
Trăind intr-un mediu de cul
tură superioară și cunoscin- 
du-i pe cît posibil spiritele 
de vîrf, dobimliin o emula
ție în plus în atingerea țe
lului propriei noastre activi
tăți. Un interes față de acti
vitățile de dincolo de cea a 
noastră ne procură și o 
bază de discuție culturală, 
de emoție polivalentă. Pot fi 
auziți destui absolvenți care 
se „plîng" că Ia locul de 
muncă nu au cu cine schim
ba o vorbă. Tinjesc după

clasicității
cu ele însele pe parcursul 
a cîtorva decenii. Perspec
tiva clasicității atunci cînd 
vorbim de pictura lor este 
fără îndoială o perspectivă 
falsă. Creația lor aparține 
temporal unui moment, ca
re in egală măsură apar
ține contemporaneității, căci 
a-ți păstra nealterată o vi
ziune nu înseamnă obliga-

în fața unui 
care îl urmă- 
căutăm cu un f 
mutațiile, sau 
elemente care

PLASTICĂ

dialog. în cazul unei catedre, 
de pildă, matematicianul e 
„înglobat" în cifre, chimistul 
în formule, istoricul în date. 
Așa zice un filolog. Ceila/ți 
zic toți, la rîndu-le, că el e 
cu capul în nori. Cînd se în- 
tîmplă așa, înseamnă că în 
timpul studenției nici unul 
dintre ei nu a făcut efortul 
de a-și apropia domeniul ce
luilalt, nu a fost tentat să 
vadă în formule și în cifre 
un simbol încărcat și cu o 
doză de poezie, sau în meta
foră un raționament. Și a- 
tunci e normal ca discuția 
lor de intelectuali să se în- 
tîlnească cu predilecție cînd 
e vorba despre sport, aceas
tă pseudoreligie modernă 
prin care omul crede că a 
scăpat, pentru o clipă, de în
trebările adînci care dom
nesc într-însul.

toriu izolare (de altfel o 
izolare imposibilă) ci și o 
raportare implicită la coti
dian și o polemică numai 
în măsura în care cotidia
nul nu tin^e să-și nege per
manențele. Expozițiile Lu
ciei Demetriade-Bălăcescu, 
Margaretei Sterian (Sala 
Dalles) și ale Michaelei E- 
leutheriade (Galeriile de ar
tă din lîd. Bălcescu nr. 32), 
ilustrează sugestiv concep
tul de artă feminină, artă 
fără îndoială cu trăsături 
specifice, eliberată de false 
și ipocrite pretenții egali
zatoare. Evident o anume 
celebralizare, o anume de
cizie și duritate în expre
sie ale artei feminine mo
derne nu sînt în măsură să 
altereze un specific condi
ționat de resorturi mai a- 
dînci. Să fim bineînțeleși : 
diferențele nu sînt valorice, 
ci de specific. Arta lor este 
în consecință limpede, di
rectă, caldă, lipsită de difi
cile și complicate progra
me, o artă a spontaneității, 
a jocului nedisimulat, dar 
evident lipsit de gratuități, 
o artă care ,,nu rîvnește să 
fie privită cu ochi prea 
gravi11. Ea ilustrează un a- 
numit tip de sensibilitate, 
creatoare de imagini deli
cate, iradiind o poezie inti
mistă, cu un univers artis
tic ancorat decis în reali
tatea lucrurilor și deci în 
mai mică măsură unul fa- 
bulativ. Arta lor este o artă 
a nuanțelor, a diferențieri
lor subtile de sentiment, o 
artă care cultivă linia fra
gilă. transparențele și vi
brațiile de culoare, șlefui
rea detaliilor. La Lucia De-

metriade-Bălăcescu anecdo
tica motivelor este motiva
tă de viziunea sa carnava- 
lescă, perpetuu schimbătoa
re asupra realității, anec
dotică care ne reține nu 
prin literaturizare, ci prin 
tonul ei lejer, de pur și 
inofensiv, dar și elevat a- 
muzament, prin ceea ce reu
șește să compenseze în pla
nul plasticității. Se impu
ne subliniată în pictura sa 
tocmai această atitudine de 
detașare asupra obiectului 
artei, ca și asupra operei 
în sine, a unei nonșalanțe 
de o mare modernitate în 
fond, descoperirea unui di
ficil și consecvent travaliu 
artistic dincolo de explozi
ile aparent capricioase și 
ușoare ale jocului său. Mar
gareta Sterian rămîne anco
rată în realitate, la un su
biect clar formulat parcă 
tocmai din plăcerea de a-1 
distruge apoi sau mai degrabă 
de a sugera posibilitatea dis
trugerii sale. Fantasticul său 
rezultă tocmai din această 
pendulare între aparența 
și esența lucrurilor, în a- 
ceastă incipientă dizolvare 
(evidentă în distrugerea 
contururilor devenită la ea 
o adevărată modalitate ca
racteristică de tratare) ca- j > un anumi(. mjs_

inexplicabil fior 
gravitate ce tră- 

adînc și subtil

re degajă 
ter, un 
tragic ,o 
dează un 
gînditor. Michaela Eleuthe- 
riade expune o amplă sui
tă de lucrări reunite sub ti
tlul „Impresii din Franța și 
Italia" care nu sînt așa cum 
ar vrea să ne sugereze titlul 
totuși arhintiri, notații 
plastice ale unor priveliști 
pitorești. Ciudata lor ega
lizare ca atmosferă vine să 
sublinieze parcă tocmai acea 
trăsătură constantă a artei 
sale care este exotismul, 
dorul mărturisit al călători
ilor, nostalgia reculeasă. 
Pinzele sale de mici dimen
siuni finisate cu pasiune de 
bijutier, cu o remarcabilă 
acurateță plastică dar și cu 
o elegantă degajare, cu o 
liberă și impulsivă scriitu
ră plastică compozițională 
a motivului sînt expresia 
pe de o parte a unei struc
turi lirice pline de fervoa
re cenzurată însă evident 
de o gindire ordonatoare, 
predispusă decantărilor în
delungi.

C, RADU



nistrului, a plecat luni în 
R.D. Germană, pentru a par
ticipa la cea de-a 30-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru energie electrică, ce se 
va desfășura între 18 și 23 no
iembrie la Berlin,

Tovarășui ION GHEUKuHE MAURER, Preș dintele Con
siliului de Miniștfi al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea lui SULEYMAN DEMIREL, primul ministru al 
Turciei, următoarea telegramă :

Foarte mișcat de amabilul mesaj de felicitări pe care Ex
celența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia noii 
mele numiri ca prim-ministru, aș dori să vă exprim mulțu-

„Trofeul Car păți"

la handbal feminin

La orizont : CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

Luni s-a înapoiat în Capitală 
tovarășul Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.Q.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, care, Ia invi
tația Partidului Comunist din 
Japonia, a făcut o : vizită în a- 
ceastă țară.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.CR., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
și Ghizelâ Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

mirile mele vii și cele mai bune urări pe care le adresez 
pentru, fericirea dv. personală, precum și pentru noi succese 
în serviciul țării dv.

A părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie, Gavro Altman, 
redactor șef al revistei „Komu- 
nist", organ al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, care, la invi
tația revistelor „Lupta de clasă“ 
și „Contemporanul", a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare oaspetele a fost sa
lutat de Ștefan Voieu, redactor-

Ț al revistei „Lupta de clasă", 
șî Georg*  Ivașcu, redactor-șef al 
revistei „Contemporanul".

Luni la amiază a plecat la 
Moscova tovarășul Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, însoțit de consilieri 
și experți pentru a participa 
la lucrările Comisiei perma
nente a C.A E.R. pentru co
merț exterior.

Împlinirea unui ’ secol de la 
moartea lui Gheorghe Asachi a 
prilejuit, în întregul județ Bacău, 
o serie de manifestări evocative. 
Astfel, la Clubul „1 Mai" din Co- 
mănești, la Biblioteca municipală 
din Bacău și la 36 de cămine 
culturale sătești au fost organi
zate luni medalioane și simpo
zioane literare consacrate vieții 
și operei cărturarului Gheorghe 
Asachi, contribuției sale la dez
voltarea culturii în țara noastră.

CRONICA
U. T. C.

Delegația Mișcării Tine
retului Comunist Francez 
(M.J.C.F.), condusă de Paul 
Augot, membru al Biroului 
Național ai M.J.C.F., vice
președinte la „Loisir et va- 
cance" care, Ia invitația 
C.C. al U.T.C. se află în 
țara noastră, a vizitat Com
binatul chimic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Baia 
Mare, barajul Firiza, Uzi
nele textile și liceul „Ion 
Slavici" din Arad, I.AS. 
Baratca, din județul Arad. 
Cu prilejul vizitei, delega
ția a fost primită la Comi
tetul județean Arad al 
U.T.C.

La Sfîntu Gheorghe s-au des
fășurat duminică și luni manifes
tările prilejuite de aniversarea a 
90 de ani de la înființarea Mu
zeului din localitate. Cu acest 
prilej, în sala Teatrului maghiar 
de stat din oraș, a avut loc o 
adunare festivă la care au parti
cipat un mare număr de invitați, 
cadre didactice universitare, cer
cetători din institute științifice 
din țară, reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură si 
Artă, ai organelor locale de 
partid și de stat, precum și pro
fesori de literatură, istorie și 
științe naturale din județ.

In încheierea adunării ș-a dat 
citire textului unei telegrame a- 
dresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care colecti
vul muzeului își exprimă recu
noștința sa față de conducerea 
dr Partid și de stat pentru grija 
permanentă acordată dezvoltării 
științei și înfloririi culturii, răs- 
pîndirii cuceririlor acesteia în rin- 
dul poporului.

(Agerpres)

Noul regulament al patrulelor 
de circulație ale pionierilor 

și școlarilor
A fost elaborat noul regula

ment privind organizarea de 
către Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și In
spectoratul General al Mi
liției a patrulelor de circula- 

•ți ale pionierilor și școlarilor. 
După cum se știe, asemenea 
patrule au fost alcătuite ex
perimental încă de la începu
tul anului^ .1968. Activitatea 

'‘acestora a âvtit un larg răsu
net. bucurîndu-se de succes în 
numeroase mari localități ale 
țării. Potrivit noului regula- 

, ment, scopul organizării pa
trulei or, care constituie o for
mă de activitate pionierească, 
este de a deprinde pe școlari 
să circule corect pe drumurile 
publice, de a asigura îndru
marea și supravegherea circu

lației'copiilor - în împrejuri- 
mile școlilor, în timpul depla
sării acestora spre școală și 
casă, de a preveni produce
rea de accidente de circulație.

Patrulele, ai căror membri 
vor fi instruiți permanent de 
către cadre didactice și ofițeri 
de miliție, se organizează pe 
toată durata unui an in școlile 
generale din localitățile ur
bane și rurale cu circulație 
rutieră intensă, la casele pio
nierilor și in taberele șco
lare.

Această, amplă acțiune de 
educație în domeniul circula
ției rutiere, a cărei generali
zare începe în întreaga țară, 
trebuie sprijinită de întreaga 
populație. Organizarea patru
lelor școlare se încadrează in
tr-un larg complex de măsuri, 
în curs de elaborare, care au 
ca scop nu numai evitarea 
unor ireparabile accidente, ci 
și formarea, încă din copilă
rie, a unei discipline cetățe
nești, impusă de ritmul trepi
dant al vieții moderne.

(Agerpres)

ROMÂNIA -R.D.G.
In finală

(Prin telefon de la trimisul 
nostru). — Aseară, în Sala 
sporturilor din Cluj s-au dis
putat partidele decisive pentru 
stabilirea clasamentelor în 
cele două grupe în care au 
fost împărțite echipele partici
pante la „Trofeul Carpați". E- 
chipa noastră de tineret a în- 
tîlnit selecționata maghiară, 
jocul avîhd drept miză finala 
pentru locurile 5—6. Jucătoa
rele noastre au atacat timid, 
s-au dovedit lipsite de forță și 
precizie în atac, și insuficient 
de mobile în apărare. De a- 
ceea partida a revenit echipei 
Ungariei cu scorul de 15—9 
(5—2). Cele mai bune realiza
toare — Toth (4) și Bajogh (4) 
din echipa maghiară și Meze- 
narath (6) din formația noastră. 
Locul I în această grupă a re
venit echipei R.D.G. care în 
partida decisivă a dispus cu 
19—13 (9—8) de echipa
U.R.S.S. Jucătoarele germane 
dispun de un bogat bagaj teh- 
nico-tactic, sint foarte incisive 
în atac, știu să speculeze ori
ce greșeală a adversarelor. De 
aceea finala pe care o vor 
disputa cu ele jucătoarele 
noastre trebuie privită cu toa
tă atenția.

în cealaltă grupă. meciul 
pentru locurile 3—4 a opus 
formațiile Poloniei și Ceho
slovaciei. Sportivele poloneze 
au oferit o replică neașteptat 
de puternică partenerelor lor 
mult mai experimentate pe 
care le-au condus pînă în mi
nutul 36. Partida, de o bună 
factură tehnică. s-a încheiat 
totuși pînă la urmă cu scorul 
de 17—15 (8—10) în favoarea 
Cehoslovaciei.

Meciul vedetă a opus prime
le reprezentative ale Români
ei și Iugoslaviei, două dintre 
marile favorite ale turneului. 
Echipa noastră a evoluat ne
convingător, jucătoarele au șu
tat deseori nemotivat, au dat 
multe pase greșite, au ratat 
chiar și două lovituri de la 7 
metri. Irina Climovschi și Lu- 
ebeția Anca au apărat slab. 
Am cîștigat totuși pînă la urmă 
cu 11—10 (6—8) datorită că
derii fizice a adversarelor in 
finala partidei. In urma rezul- 
tatelot*  de aseară, miercuri 
după amiază, î.ncepînd de la 
orele 15,00, se vor desfășura 
următoarele partide :

• Pentru locurile 7—8 : RO
MANIA (tineret) — POLONIA.

• Pentru locurile 5—6 : CE
HOSLOVACIA — UNGARIA.

• Pentru locurile 3—4 :
U.R.S.S. — IUGOSLAVIA.

• Pentru locurile 1—2 :
ROMANIA - R.D.G.

OVIDIU PĂUN

Start in pregătirile 
echipei reprezentative

După preliminariile a- 
tîi de zbuciumate ale 
campionatului mondial 
de îotbai, iatci-ne înain
tea apropiatului turneu 
final ui catnpkOncou.ui 
mondial de handbal mas
culin care, așa cum se 
știe, va avea loc între 25 
februarie și 8 martie, în 
Franța. Și cum România 
a fost și este cotată ca o 
forță de eliiă în materie, 
este firesc, să ne infor
măm cititorii despre pre
gătirile reprezentativei 
noastre pentru această 
confruntare.

Pe această . temă am avut un 
scurt dialog, zilele acestea, cu 
proî. LUCIAN GRIGORESCU, 
secretarul general al Federației 
române de handbal.

— Care sint punctele nodale 
ale programului de pregătire a 
echipei noastre naționale ?

— O dată cu încheierea turu
lui de sală al campionatului 
republican, ,1a Timișoara, am 
intrat într-o riouă etapă : pregă
tirea echipei naționale. în mo
mentul de față întregul lot se 
află în- cantonament la Timi
șoara, unde sub conducerea an
trenorilor Nicolae Nedef, Oprea 
Vlase șl Eugen Trofin, se pregă
tește cu asiduitate și o accen
tuată răspundere. Primul și cel 
mai serios examen înaintea 
„mondialelor", este Turneul 
pentru ..Trofeul Carpați" (este 
vorba de cea de-a X-a ediție a 
„Cupei orașului București, ce se 
desfășoară cu regularitate în 
Capitală, competiție a cărei de
numire s-a schimbat) care va 
avea loc la Timișoara, între 
22—26 noiembrie, și la care par

ticipă 8 echipe — număr record 
— de mare valoare ca : Dane
marca — vice-campioană mondi
ală — Suedia, Iugoslavia, Fran
ța, Ungaria, Polonia, România I 
și II. Turneul poate fi considerat 
un campionat mondial în minia
tură — cel mai serios test pentru 
echipele participante la „marato
nul" din Franța.

Din programul de pregătire 
mai desprindem și următoarele 
turnee- al echipei București în 
R. F. a Germaniei (1—18 decem
brie), al reprezentativei în Elve
ția (9—11 decembrie), R.S. Ceho
slovacă (17—19 decembrie) și un 
meci cu R. D. Germană (14 de
cembrie).

Apoi selecționabilii noștri vor 
participa, la începutul lui 1970, la 
următoarele competiții și me
ciuri : 1—7 ianuarie — Turneul 
internațional de la Berlin și 
Rostock (selecționata orașului 
București), 1—2 ianuarie, Tur
neul internațional din Berlinul 
occidental (selecționata orașului 
Timișoara), 29—31 ianuarie, Tur
neul internațional din Polonia 
(România, Iugoslavia, Danemar

ca și echipa țârii gazde) precum 
și o partidă sau probabil două, 
cu echipa Poloniei, care între 
6—10 februarie va întreprinde 
un turneu în țara noastră.

Acesta este, în mare, progra
mul de pregătire al echipei na
ționale masculine de handbal 
care ne va reprezenta la C.M. 
din Franța. între aceste etape 
de deplasare, lotul își va schim
ba domiciliul după împrejurări, 
la Cluj, la Sibiu și București.

— Ce configurație are lotul și 
dacă s-ar putea să comunicăm 
cititorilor, în cazul in care s-a 
conturat, lista jucătorilor selec
ționați.

— Lotul dispune de elemente 
valoroase din două sau chiar trei 
generații. Alături de Oțelea, 
Gruia, Popescu, găsim o pleiadă 
de tineri care au primit deja 
„botezul" marilor competiții o- 
ficiale — Penu, Dincă, Goran, 
Samungi, Gațu, Guneș, Licu, 
Marinescu, Moldovan Dumitru și 
alții și maî tineri, mai puțin sau 
chiar deloc încercați în focul 
marilor confruntări internațio
nale — Bota, Birtalan, Coasă, 
Chicid, Orban.

— Așadar un lot al tinereții...
— Da, un lot compus din ele- 

fnente tinere, talentate, o garni
tură de jucători dotați, de care, 
după cum se vede, nu ducem 
lipsă. Important este ca aceștia 
să se pregătească ei înșiși și să 
fie pregătiți, după un program 
riguros și metodic care să im
plice atît aspectele tehnice, tac
tice cît și cele moral-volitive, în 
așa fel ca toți aceștia să ajungă 
la un nivel valoric incontestabil. 
Echipa trebuie să fie un meca
nism care să funcționeze irepro
șabil. Speranțe, promisiuni sint, 
dar ele trebuie confirmate, îm
plinite.

V. CĂBULEA

Cei mai mici înotători deprind tainele acestui frumos sport. Peste ani, poate unii dintre ei ne 
vor reprezenta culorile în mari concursuri internaționale.

Va marca Pele, 
miercuri seară, 

cel de-al 1000-!ea 
gol ?

Evenimentul așteptat de în
treaga lume fotbalistică nu s-a 
petrecut duminică. Pele, „regele 
fotbalului brazilian", nu a reușit 
să înscrie cel de-al 1000-lea gol 
din cariera sa în ciuda faptului 
că a,fost susținut de o mulțime 
fanatică în meciul de campio
nat pe care echipa sa, Santos, 
l-a disputat în deplasare cu 
formația orașului Salvador. 
Momente dramatice au trăit 
spectatorii în .ultimul minut al 
partidei, cînd balonul expediat 
de Pele a lovit bara și s-a îna
poiat în teren, fiind preluat de 
Jair, care a egalat. Partida s-a 
terminat la egalitate : 1—1.

Următoarea șansă pentru 
„perla neagră" a fotbalului bra
zilian de a realiza această per
formanță încă neegalată în 
istoria fotbalului 0 oferă parti
da de campionat ce o va sus
ține echipa Santos miercuri ea- 
ra pe stadionul Maracana din 
Rio de Janeiro în compania 
formației locale Rio. Se așteaptă 
ca !a acest meci să asiste 200 000 
de spectatori.

„Toți sîntem răspunzători
(Urmare din pag. 1)

de producție, de la care însă 
președintele sindicatului a lip
sit. Intre altele, trebuie spus 
că ședințele de sindicat nu 
s-au ținut din ianuarie. Cred 
eu că organizația U.T.C. tre
buie să se ocupe serios de ti
neri dacă vrem să scoatem 
muncitori buni din ei, cu care 
să ne facem mereu planul. 
Pentru că toți sîntem răspun
zători de felul cum merg lu
crurile pe șantier.

O ascultăm pe tehriiciana 
GHIZELA MIHALY, locțiitor 
al secretarului comitetului 
U.T.C. Așteptăm să schițeze 
un gest de împotrivire, even
tual să ne furnizeze amenda
mente fie chiar de mai redusă 
substanță, la cele auzite. Dar :

— Activitatea organizației 
noastre mergea într-adevăr 
foarte prost. Sint aici oameni 
adunați din toate părțile, care 
ridică multe probleme. Secre
tarul comitetului U.T.C. spune 
că dînsul fiind șef de serviciu 
nu are vreme pentru U.T.C., 
iar, singură n-am reușit ni
mic.

Comentariile ni se par de 
prisos. Comitetul U.T.C. există 
dar nu „se vede", incercind să 
supraviețuiască prin secretar, 

..care, la rîndu-i, se vede și 
mai puțin (noi cel puțin am 
vrut să-1 vedem la propriu dar 
în zadar l-am căutat timp de 
mai multe ore ; nimeni, din 
subalterni sau din șefii săi, 
nu ne-au putut ajuta !). Re
producem, ca un corolar al 
celor spuse pînă acum la 
adresa sa, a inginerului Bo- 
tund Szekely, „organizatorul" 
activității U.T.C. din șantier, 
cuvintele tovarășului ing. Ia- 
nos Bojthe, secretarul birou
lui de partid :

— N-am ce să spun bun 
despre felul cum activează 
organizația U.T.C. care n-a 
întreprins nici o acțiune pen
tru a impulsiona bunul mers 
al lucrărilor. Și s-ar fi putut, 
se poate interveni în nume
roase probleme. Să ne gîndim 
numai la organizarea locului 
de muncă, Ia prevenirea risi
pei de materiale, la preveni

rea situațiilor cind dupg pri
mirea salariului o seamă de 
tineri lipsesc nemotivat de la 
serviciu. Principala vină o 
poartă secretarul comitetului 
U.T.C., pe care l-am chemat 
nu o dată în fața biroului de

’ „Eu ce puteam să fac ?

partid. Ne-a promis că se va 
îndrepta. Dar n-a făcut nimic. 
Evident, nu trebuie învinuit 
(ie unul singur ci împreună cu 
întregul comitet.

Să ne mai mirăm atunci că 
în locul rezervat rubricii re
alizări nu încape decît cuvîn- 
tul edificator — zero ? Doar 
din nimic...

„ȘEFUL ȘANTIERULUI 
NU NE ÎNȚELEGE"

Cuvintele din subtitlu apar
țin tovarășului EUGEN TU- 
DORAbf, secretarul comite
tului orășenesc Miercurea 
Ciuc. Exclamația a izbucriit 
la întrebarea noastră, vizavi 
de colaborarea organizației 
U.T.C. cu conducerea admi

■ ■ ■

nistrativă a șantierului, apar
ținător I.S.C.M. Brașov.

Contrariați de o atare pozi
ție, am ținut cu tot dinadinsul 
să-l cunoaștem pe ing. Victor 
Roșea, șeful șantierului din 
Miercurea Ciuc. Descoperim în 
birou un bărbat trecut de 40 
de ani dintre care 15 petrecuți 
pe șantier, la Sighet, la Tg. 
Mureș, la Orăștie. Discuția 
noastră are loc între frinturi 
de indicații, reevaluări de dis
poziții, analize rapide ur
mate de trimiteri Spre sume
denia de probleme carși aș
teaptă rezolvarea. Ri^ăm în 
cele din urmă întrebarea.

— Cum simțiți activitatea 
organizației U.T.C., a tinerilor 
de pe șantier în efectuarea 
lucrărilor ce vi s-au încredin
țat.

— Este necesară o separare, 
în ce-i privește pe tineri, sint 
unii dintre ei de-a dreptul ex
cepționali. La miezul nopții 
dacă fac apel la ei vin la 
treabă. Referitor la organiza
ție, de cind am venit aici, 
n-am văzut nimic, nici o acți
une, fie și pentru populariza
rea acestor oameni în care 
punem bază sau pentru a-i 
critica pe indolenți, pe cei ce 
nu se țin de treabă.

— Băieții din comitetul 
U.T.C. obișnuiesc să vă soli
cite, să vă ceară ajutorul în 
diverse probleme ?

— Niciodată. Și asta pen
tru că nu se lucrează din ini
mă. După părerea mea în 
fruntea organizației n-au ce 
să caute oameni inactivi, fără 
dorința de a se așeza la muncă, 
pe care nu-i dor proble
mele șantierului.

Nedumeriți, continuăm :
— Datt de la comitetul .mu

nicipal U.T.C. a trecut cineva 
pe la dv. ?

— Nu. De la județ a fost 
o dată un tovarăș dar nu pen
tru a-mi cere ajutorul ci ca să 
mă informeze în legătură cu 
o ședință pe care voiau s-o 
țină.

— Sînteți dispus să realizați 
această colaborare ?

— Nu numai că primesc cu 
plăcere, dar sint cu totul in
teresat, considerînd orice in
tervenție cu caracter educativ 
ceea ce este în realitate — un 
ajutor binevenit, foarte ne
cesar.

Reproducem și două din 
direcțiile nominalizate pe loc : 
întărirea disciplinei (în două 
luni s-au înregistrat
2 200 ore/om absențe nemoti
vate !) și stabilizarea cadrelor 
(numai în acest an numărul 
„cavalerilor rătăcitori" a fost 
de 470 de oameni !).

Ne sună în urechi încă 
cuvintele tovarășului secretar 
Tudoran :

— Șeful șantierului nu ne 
înțelege... Personal n-am stat 
cu el de vorbă, pentru că 
mi-e frică de el... (I ? !)

înghițim în sec. Tocmai 
pentru că nici noi nu mai 
înțelegem...

„POATE TREBUIA SA INSISTAM 
Șl MAI MULT"...

Eără îndoială că pe șantier, 
mai ales la începutul său, 
sînt sumedenie de probleme 
ce-și așteaptă rezolvarea. Un 
mare volum de muncă iau 
chiar treburi aparent ușor de 
soluționat : întocmirea evi
denței, strîngerea cotizațiilor. 
Dar dacă o să tot numărăm 
cîți uteciști avem și vom 
alerga numai după cotizație 
riscăm să se încheie șantierul, 
fără a schița măcar gestul 
unei acțiuni constistente, edu
cative, prin excelență. ■ In 
această privință, intervine ho- 
tărîtor capacitatea de cuprin
dere a organelor superioare, 
de îndrumare și control.

— Stă în atenția noastră să 
dinamizăm viața de organiza
ție pe șantier, ne spune tova
rășul A. Fabian, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Harghita al U.T.C. Poate tre
buia să insistăm și noi mai 
mult.

Ni se vorbește de inițiativa 
— notabilă — a constituirii 
unui colectiv mixt care să se 
deplaseze pe șantier. Obiecti
vele sint mai multe și se in
tegrează în cerințele prezen
te și de perspectivă ale șan
tierului. între altele, urmează 
să se stabilească măsuri con
crete ceea ce este, de aseme
nea, bine pentru recrutarea de 
cadre necesare beneficiarului.

Tovarășul ing. Victor Roșea 
ne vorbea de deficitul de 
forță de muncă pe șantier. Ne 
amintim că în Plenara C.C. 
al U.T.C., comitetul județean 
Harghita a fost criticat toc
mai pentru lipsa de preocu
pare in acest sens.

— Nu este posibil să extin 
deți inițiativa de față și pen 
tru recrutarea de tiner-i aștep 
tați de șantiere ?

— Am încercat. Nu se poa
te nu există disponibilități.

Cu privire la această ultimă 
afirmație, am vrea" să amin
tim un exemplu furnizat de 
ing. V. Roșea : „Un maistru 
de-al meu, tînărul Andrei 
Sima a mers vreo patru du
minici la rînd în zona Sovata. 
A reușit să ducă cu el aproape 
60 de oameni".

Tovarășul Fabian ne spu
nea că personal a recrutat 
pentru viitoarea fabrică de 
tricotaje 16 tinere din Sin Do
minic.

De acești băieți trebuie să te ocupi cu răbdare dacă vrei să 
iasă ceva din ei. La noi nu se întîmplă așa ceva

La șantier este într-adevăr, 
ceva mai greu. De ce nu s-ar 
încerca însă o activitate co
mună cu conducerea șantie
rului căreia nu-i dă mina să 
tot trimită delegați peste dele
gați, dar poate orienta activul 
comitetului județean, aflat tot 
timpul în teren ?

Am reținut de la tovarășul 
prim-secretar dorința comite
tului județean de a vitaliza 
activitatea Organizației U.T.C. 
de la șantier. în prezența 
noastră, tovarășii Tudoran și 
Bojthe au stabilit să proce
deze de urgență la analiza ac
tivității comitetului U.T.C. de 
pe șantier, să ia măsuri în 
consecință. Sîntem de părere 
că aici „trebuie să se insiste 
mai mult".

SEMNALE DE APEL

întrebat care sînt elemen
tele de stringentă actualitate 
pe șantier, tovarășul ing. 
V. Roșea ne-a răspuns ;

— Am ; nevoie, ca de aer, de 
circa 30 de instalatori pen
tru fontă. Măcar timp de o 
lună de zile.

— Am înregistrat apelul dv. 
și-l retransmitem. Poate în 
alte locuri prisosesc. Alt
ceva ?

— Ne lipsesc în jur de 100 
de oameni — zidari și munci
tori necalificați. In plus, re
țineți, nu avem ocupate, din 

y lipsă de cadre două posturi 
de șefi de lot, postul de șef al 
serviciului tehnic — produc
ție și... cel de inginer șef.

Am reținut I

• ÎN CADRUL „Cupei cam
pionilor europeni" Ia handbal 
feminin, la Sofia s-au intîlnlt 
formațiile Institutului de cultu
ră fizică din Sofia și S. K. 
Copenhaga. Victoria a revenit 
handbalistelor daneze cu scorul 
de 12—3 (7—2).

• FINALA probei de simplu 
masculin din cadrul turneului 
Internațional de tenis de Ia 
Buenos Aires se va disputa în
tre jucătorul francez Francois 
Jauffret șl iugoslavul Ze- 
liko Franulovici. In semi
finale, Jauffret l-a eliml- 
minat surprinzător cu 6—4,
6—4, 6—3 pe cunoscutul tenis- 
man australian Roy Emerson, 
iar Franulovici l-a învins cu
6— 3, 7—5, 6—0 pe americanul 
Cliff Richey.

Finala de dublu femei a fost 
cîștlgată de perechea america
nă Billie Jean King-Rosemary 
Casals învingătoare cu 6—i,
7— 5 în fața cuplului vest- 
german Helga Niessen-Cora 
Sehewidy.

• TURNEUL internațional de

tenis (rezervat jucătorilor pro
fesioniști) de la Viena s-a în
cheiat cu victoria redutabilului 
jucător australian Tony Roche, 
în ultimele partide disputate, 
Roche l-a întrecut cu 6—4, 6—3 
pe francezul Pierre Barthes, 
iar Newcombe (Australia) a 
dispus cu 6—3, 1—6, 6—4 de 
Cliff Drysdale (Republica Sud- 
Africană). Tenismanul olandez 
Tom Okker s-a retras din con
curs, fiind ușor accidentat.

e DUPĂ patru runde șl dis
putarea partidelor întrerupte, 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Emmen 
(Olanda) conduce Lazarevici 
(Iugoslavia) — cu 3,5 puncte, 
urmată de Tuk (Olanda) — 2,5 
puncte.

Cîteva rezultate în partidele 
întrerupte : Lazarevici-Van der 
Giessen 1—0 ; Eretova-Lazare- 
vici 0—1 ; Tuk-Dobson remiză ; 
Vreeken-Van der Giessen 0—1.

• DISPUTAT în prezența a 
peste 3 000 de spectatori, crite
riul ciclist de la Le Hâvre a 
fost cîștigat de cunoscutul ru
tier francez Jacques Anquetil. 
Pe locurile doi și trei s-au cla
sat cicliștii belgieni Jsan 
Graczyk și respectiv de Vlae- 
mynck.

• PRIMA probă din cadrul 
concursului internațional de 
călărie de la Geneva a revenit 

campionului vest-german Al
win Schockemoehle, care a 
concurat pe calul „Wlmper". 
Pe locul secund s-a clasat bra
zilianul Nelson Fessoa pe 

Samson", iar locul trei a fost 
ocupat de italianul Graziano 
Mancinelli pe „Water Surfer".

® TURNEUL Internațional 
masculin de volei (rezervat e- 
chipelor studențești) de la Fra
ga s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Cehoslovaciei, care 
a totalizat 8 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat for
mațiile U.R.S.S. — 7 puncte, 
Italiei — 6 puncte, României — 
5 puncte și reprezentativa de 
juniori a Cehoslovaciei — 4
puncte.

In ultima zi a competiției, 
Cehoslovacia a învins cu 3—2 
(15—13, 15—11, 11—15 7—15,
15—11) U.R.S.S., iar Italia a 
dispus cu scorul de 3—1 ^6—4,
8—15. 15—6, 15—12) dă echipa
României.

« LA ..CRYSTAL PALACE" 
din Londra au luat sfîrșlt în
trecerile ultimului concurs de

tenis contînd pentru „Cupa 
Dewar". Iată rezultatele înre
gistrate în ultimele finale : 
dublu bărbați : Hewitt, Hoad- 
Pasarell, Smith 14—12, 6—4 ;
dublu femei : A. Jones, V. 
Wade-J. du Plooy, G. Williams 
7—5, 3—6, 6—2. După disputarea 
a cinci turnee, clasamentul fi
nal al „Cupei Dewar la tenis se 
prezintă astfel : masculin : 1. 
M. Cox (Anglia) — 21 puncte ; 
2. R. Hewitt (Republica Sud- 
Africană) — 13 puncte ; 3. Is
mail el Shaffei (Republica Ara
bă Unită) — 11 puncte ; femi. 
nin : 1. Virginia Wade (Anglia) 
— 23 puncte , 2. Julie Heldman 
(S.U.A.) — 18 puncte ; 3. Ann 
Jones (Anglia) 14 puncte.

© TRADIȚIONALUL concdrs 
internațional de cros desfășurat 
la Paris a revenit în acest an 
atletului .englez Dick Taylor, 
cronometrat pe distanța da 
8,300 km cu timpul de 26’59’’. 
Pe locul secund s-a clasat cu
noscutul campion belgian Gas
ton Roelants : 27’16”, urmat de 
englezii Bob Hoit — 27’ 27’’ șl 
John Caine — 27’ 51”.

• LA LENINGRAD s-a dis
putat meciul dintre echipele 
masculine de handbal ale 
U.R.S.S. șl Finlandei, contînd 
pentru preliminariile campio
natului mondial. Gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 22—10 (11—6). Returițl 
acestei întîlniri va avea Ioc 
la 30 noiembrie la Helsinki.



Problema limitării cursei înarmărilor 
strategice

A

începerea convorbirilor preliminare 
sovieto-americane

HELSINKI 17 (Agerpres). — 
Luni, au început la Helsinki con
vorbirile preliminare sovieto-ame
ricane cu privire Ia limitarea 
cursei înarmărilor strategice.

La festivitatea de deschidere, 
cele două delegații au fost salu
tate de ministrul afacerilor exter
ne al Finlandei, Ahti Karjalainen. 
Subliniind însemnătatea momen
tului, ministrul finlandez a ară
tat că nu a existat niciodată un 
asemenea interes ca astăzi asupra 
necesității încetării cursei înarmă
rilor nucleare. Urînd succes parti- 
cipanților, Ahti Karjalainen și-a 
exprimat opinia că rezultatele 
convorbirilor de la Helsinki vor 
determina nu numai viitoarele 
progrese pe planul dezarmării și 
controlului armamentelor, dar și 
viitorul relațiilor internaționale.

Conducătorul delegației sovie
tice, Vladimir Semionov, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., a subliniat, la rindul 
său, marea importanță pe care 
guvernul Uniunii Sovietice o a- 
cordă convorbirilor în problema 
limitării cursei înarmărilor strate
gice. Dorim ca obiectivele care 
stau în fața întîlnirii de la Hel
sinki să fie rezolvate cu succes, 
a declarat Semionov, adăugind că 
dacă la ambele părți există nă
zuința. reală de a căuta o înțele
gere reciproc acceptabilă, care să 
nu lezeze securitatea celor două 
state și nici a celorlalte state, ele 
pot și trebuie să depășească greu
tățile și piedicile evidente și să 
găsească soluții raționale. în ce 
privește delegația sovietică — a

RETROCEDAREA OKINAWEI
OBIECTIVUL VIZITEI PREMIERULUI JAPONEZ ÎN S.U.A.
TOKIO 17 — Corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
Premierul Eisaku Sato a plecat 
luni la Washington pentru a ne
gocia cu președintele Richard 
Nixon termenul și condițiile de 
retrocedare către Japonia a insu
lei Okinawa, aflată sub adminis
trația americană de la ultimul 
război mondial. Plecarea a avut 
loc pe fundalul mitingurilor și 
demonstrațiilor de protest des
fășurate în ultima săptămînă pe 
întreg teritoriul japonez.

în Statele Unite premierul gă
sește, de asemenea, o atmosferă 
de mare tensiune, determinată 
de demonstrațiile de protest ale 
opiniei publice americane îm
potriva politicii administrației 
față de războiul din Vietnam. 
Vizita premierului Sato are loc 
într-un moment în care diplo
mațiile celor două țări tind să 
meargă în direcții opuse.

Întrucît retrocedarea Okinawei 
va fi hotărîtă, se pare, într-un 
asemenea moment, există motive 
să se creadă că modul în care 
se va perfecta această problemă 
va avea un rol crucial în rela
țiile viitoare jopono-americane 
și în politica celor două țări fa
ță de această vastă regiune.

Toate aspectele retrocedării se 
pare că au fost puse la punct 
în timpul convorbirilor preala
bile purtate atît între miniștri 

continuat el — eforturile sale vor 
fi îndreptate tocmai în această 
direcție.

Luînd cuvîntul, conducătorul 
delegației americane, Gerald 
Smith, directorul Agenției pentru 
dezarmare și controlul armamen
telor, a subliniat că delegația 
S'U.A. este profund conștientă 
de răspunderea celor două părți 
participante la întîlnirea de la 
Helsinki. El a dat apoi citire me
sajului adresat delegației ameri
cane de președintele Richard 
Nixon. în mesaj se exprimă spe
ranța că delegația americană va 
aborda aceste convorbiri în spiri
tul unei atitudini pline de răs
pundere față de realizarea unui 
acord echitabil.

După'festivitate, cele două de
legații au avut o întîlnire confi
dențială. Convorbirile următoare 
se vor desfășura prin rotație la 
sadiul ambasadelor U.R.S.S- și 
S-U.A. de la Helsinki.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE fă- 
>cuță presei la sosirea; la Hel
sinki, Vladimir Semionov, con
ducătorul delegației Uniunii So
vietice la convorbirile prelimi
nare cu privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice, a 
subliniat că „Delegația U.R.S.S. 
pornește de la ideea că în ur
ma schimbului de păreri cu re
prezentanții americani trebuie 
șă se pună baza necesară con
vorbirilor ulterioare. în ceea ce 
ne privește, a spus conducătorul 
delegației sovietice, intenționăm 
să depunem toate eforturile pen
tru ca această sarcină să fie în
deplinită cu succes".

de externe ai celor două țări, 
cît și între ministrul de externe 
Kiichi Aichi și ambasadorul 
S.U.A. la Tokio, Armin Meyer. 
A mai rămas de definitivat nu
mai problema bazelor nucleare 
americane din Okinawa. Felul în 
care această problemă cheie va 
fi abordată va fi hotărîtor pen
tru succesul sau eșecul negocie
rilor ce vor avea loc la Washing
ton pînă vineri.

Ministrul de externe Aichi 
afirma săptămînă trecută în fața 
ziariștilor străini aflați la Tokio 
că poziția Japoniei este ca Oki
nawa să aibă același statut ca și 
restul teritoriului nipon. în ca
pitala Japoniei se exprimă spe
ranța că premierul va insista 
asupra acestui punct de vedere, 
îndeplinind astfel așteptările po
porului japonez și ale populației 
din Okinawa.

BRAZILIA. Universitatea din Sao Paolo.

R.P.D. COREEANĂ. Aspect 
de producție la o uzină de 

motoare electrice.

Sesiunea 
O.N.U.

Comitetul pentru proble
mele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Gene
rale a O.N.U. își continuă 
dezbateri asupra a trei punc
te de pe agenda sa : elimi
narea tuturor formelor de dis
criminare rasială, măsuri îm-' 
potriva intoleranței rasiale, 
problema violării drepturilor 
și libertăților fundamentale 
ale omului.

în discursul său, reprezen
tanta României, Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, a subliniat 
că realizarea obiectivelor în
scrise în Carta O.N.U. este 
de neconceput în condițiile 
în care mai persistă în unele 
țări ideologii și practici de 
violare a drepturilor omului, 
manifestări de intoleranță și 
discriminare.

Delegația României a ex
primat dorința de a vedea 
organizațiile naționale și in
ternaționale preocupate în 
mai mare măsură de a insu
fla tineretului respectul față 
de demnitatea ființei umane, 
sentimentul profund al soli
darității umane universale.

„Apollo-12“ 
în drum spre Luna

Cea de-a patra zi în spațiu a astronauților de pe „Apo- 
llo-12“ a decurs conform planului. La ora 03,52 G.M.T. (05,52 
ora Bucureștiului), Charles Conrad, Richard Gordon și Aten 
Bean au fost treziți din somn de un semnal special de pe 
Pămînt, după care au trecut la efectuarea unor treburi „gos
podărești".

Ei au efectuat apoi prima 
transmisiune TV în culori, timp 
de 56 de minute, în cursul căreia 
au prezentat imagini din cabină și 
din spațiul cosmic. „Toți trei ne 
simțim perfect. Facem exerciții, 
dormim bine, avem mîncare 
bună, apă rece de băut și ne 
bucurăm de minunata priveliște 
pe care ne-o oferă Pămîntul și 
Luna. Nu ducem lipsă decît de 
cei dragi de acasă11, a declarat 
Gordon. Astronauții au prezentat, 
de asemenea, imagini televizate 
ale Pămîntului, care apărea ca o 
planetă verde-aurie, suspendată 
în spațiu Telespectatorii au putut 
apoi vedea globul Lunii, care se 
contura din ce în ce mai precis 
prin hubloul cabinei.

După ce au luat masa de prtnz, 
cei trei astronauți au primit apro-

India: Evoluția conflictului 
din Partidul Congresului

Inaugurarea sesiunii de 
iarnă a Parlamentului din 
India, programată pentru 
17 noiembrie, coincide cu 
scindarea partidului de 
guvernămînt al țării. Con
gresul Național Indian, în 
două fracțiuni opuse. în 
cadrul unei reuniuni care 
a avut loc la Delhi, 65 de 
parlamentari membri ai 
acestui partid și reprezen- 
tînd aripa sa de dreapta 
au hotărît să constituie 
un grup de opoziție de
numit tot „Partidul Con
gresului".

Ca „președinte" al grupului 
parlamentar nou creat a fost de
semnat Morarji Desai, fost vice- 
prim-ministru și ministru al fi
nanțelor în guvernul Gandhi, că
ruia i-a fost retras însă acest 
portofoliu în urma opoziției sale 
față de proiectul de naționaliznre 
a principalei bănci din țară,

în urma constituirii acestui 
grup opoziționist, Congresul Na
țional Indian, respectiv primul 
ministru și membrii partidului 
care o sprijină, pierde majoritatea

G. MACOVESCU
' ÎN FRÂNTA-»

PARIS 17. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : George Macovescu, 'prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a sosit la Paris, pentru 
a face o vizită oficială la invitația 
lui Herve Alphand, secretar ge
neral al M.A-E- al Franței.

în cursul șederii sale la Paris, 
George Macovescu va avea o în
trevedere cu Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței; el va avea, totodată, 
convorbiri cu Herve Alphand și 
cu alți membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, în 
legătură cu relațiile bilaterale 
româno-franceze. în cadrul con
vorbirilor se va proceda, totodată, 
la un schimb de păreri în prin
cipalele probleme ale vieții inter
naționale și asupra problemelor 
privind securitatea europeană.

Consultările dintre reprezen
tanții celor două ministere se în
scriu în contactele obișnuite con
venite prin Deolarația comună 
româno-franceză, semnată în mai 
1968 la București.

barea, la ora 12,22 G.M.T. (14,22 
ora Bucureștiului), să se culce- 
După o oră, nava spațială „A- 
pollo-12" a depășit zona în care 
puterea de atracție a Pămîntului 
și Lunii se anulează reciproc. Tra- 
versînd această linie imaginară, 
„Apollo-12“ a intrat în zona de 
gravitație a Lunii, accelerîndu-și 
viteza pînă la 3 884 kilometri pe 
oră.

în timp ce își continuă marșul 
spre satelitul artificial al Terrei, 
„Apollo-12“ se pare că este urmă
rit de un obiect misterios, des
pre care se crede că ar putea fi 
cea de-a treia treaptă a rachetei 
„Saturn", sau eventual panourile 
protectoare care înconjurau mo
dulul lunar înaintea desprinderii 
sale de cea de-a treia treaptă a 
rachetei „ Saturn" • 

absolută în cadrul parlamentului, 
relatează corespondentul agenției 
Reuter. în prezent, menționează 
agenția citată, primul ministru 
dispune de adeziunea a 210 de- 
putați, reprezentanți ai partidului, 
din totalul de 523 de membri ai 
Camerei inferioare a Parlamentu
lui indian.

In ciuda scindării intervenite 
în sînul partidului de guvernă
mînt care a dus la pierderea 
de către acesta a majorității 
absolute în Parlament, primul 
ministru Indira Gandhi a obți
nut adeziunea covîrșitoare a 
deputaților în primul test ma
jor prilejuit de actuala sesiune 
parlamentară de iarnă. Cu aju
torul deputaților comuniști, so
cialiști și independenți, parti
zanii premierului au respins 
moțiunea de cenzură introdusă 
de partidul de extremă dreaptă 
Swatantra, care se opune 
unor inițiative de politică ex
ternă ale guvernului. Rezulta
tul votului : 306 la 143 în de
favoarea moțiunii de cenzură, 
subliniază agenția A.P., relevă 
că ocuparea bănciilo.r opoziției 
de către 65 d^ membri ai Par
tidului Congresului nu consti
tuie o amenințare reală la 
adresa premierului.

VACANTĂ AGITATĂ
ÎN PARAGUAY

»
In plină vacanță universitară, pe străzile principale ale capitalei paraguayene, a avut loc, 

la sfîrșitul săptămînii trecute, o puternică demonstrație a studenților. Organizată la chemarea 
singurei organizații studențești legale — Asociația Națională a Studenților —- manifestația, desfă
șurată în pofida interdicțiilor polițienești, a avut drept scop să exprime protestul tinerilor față da 
noile atacuri ale regimului militar la adresa autonomiei universitare.

Trecînd printre șirurile de 
polițiști și mașini blindate, mo
bilizate în grabă pentru a îm
piedica demonstrația, înfrun- 
tînd șarjele brutale (peste 30 de 
studenți au fost răniți și aproa
pe 20 arestați), tinerii și-au ex
primat revendicarea principală: 
încetarea amestecului poliției în 
facultăți și anularea așa-numi- 
tului „proiect de reorganizare a 
învățămîntului superior”.

Cerințele studenților de înce
tare a amestecului poliției în 
facultăți țintesc anularea unui 
decret guvernamental emis la 
26 octombrie, decret în virtutea 
căruia, începînd cu noul an uni
versitar (care urmează să se 
deschidă în ianuarie) a fost in
trodusă obligativitatea partici
pării „organelor ordinei pu
blice" la orice adunare, în afara 
cursurilor, care „depășește zece 
persoane”. Calificînd decretul 
drept „un act care poate trans
forma viața universității într-un 
regim de închisoare", Asociația 
Națională a Studenților a che
mat studențimea la „acțiuni e- 
nergice pentru anularea acestui 
act medieval".

O indignare tot atît de accen
tuată a stîrnit și proiectata re
formă universitară „ale cărei 
linii generale au fost prezen
tate recent de Ministerul Instruc
țiunii Publice și care ar urma să" 
intre, parțial, în vigoare în noul 
an universitar. „Proiectul — se 
arată într-o declarație a Aso
ciației Naționale a Studenților 
—_ vizează introducerea, unui 
spirit de cazarmă în universi
tate și să anihileze orice pre
ocupare a studenților pentru 
viața social-politică. Schimbă
rile prevăzute țin seama numai 
de dorința unei minorități de 
a-și păstra monopolul puterii".

Principalele prevederi ale 
proiectatei reforme se referă la 
restrîngerea posibilităților tine
rilor proveniți din păturile 
populare de a intra în universi
tăți și la interzicerea oricărei 
activități obștești a studenților 
sub sancțiunea expresă a ex
cluderii definitive din școală.

Ofensiva cercurilor de dreap
ta de la Assuncion împotriva u- 
niversității are un caracter pre
cis. La fel ca și în alte țări la- 
tino-americane, studenții para- 
guayeni se află, în marea lor 

Profesori părăsind școala din Bedworth-Warwickshire prin CU' 
loarul viu al elevilor

majoritate, alături de forțele 
progresiste. Or, tocmai acest 
lucru irită autoritățile de la As
suncion. Nu întîmplător, „pa
chetul" de măsuri și proiecte 
vizînd întărirea controlului po
lițienesc în facultăți survine 
după o perioadă de doi ani ca
racterizată ca fiind cea mai fur
tunoasă dirt istoria universității 
paraguayene. în ultimii doi ani 
universitari s-a înregistrat o in
tensificare fără precedent a lup
tei studențimii pentru democrati
zarea universității, împotriva re
gimului dictatorial. De altfel, în 
anul universitar precedent cursu
rile la cele trei universități de 
stat au fost suspendate aproape

Greve ale profesorilor 
englezi

Profesorii din Marea Britanie 
au început greve de cite o ju
mătate de zi în sprijinul cererii 
lor de mărire a salariilor. Șco
lile din Clitheroe (Lancashire) 
și Bedworth (Warwickshire) au 
dat semnalul. Grevele s-au ex
tins apoi în Birmingham, Leeds, 
Liverpool, Sheffield, Southam
pton, Newcastle pînă în Țara 
Galilor. Cererea profesorilor se 
referă la o creștere a salariului 
de 135 de lire pe an pe cînd gu
vernul și-a precizat poziția în 
această problemă fiind dispus să 
acorde doar 59 de lire. Decizia 
guvernamentală a provocat ne
mulțumiri și ca urmare nume
roase școli din Marea Britanie 
și-au închis pe rînd porțiZ:, 
în semn de protest față de rezul
tatul negocierilor. Procentul ce
rut de profesori reprezintă o re
venire la cerințele formulate de 
ei în primăvară și care s-au sol
dat cu o creștere destul de mo
destă atunci (aproximativ o trei
me din suma revendicată). Mai 
trebuie adăugat că ceea ce s_a 
încercat să se reglementeze în 
primăvară fără succes, nemulțu- 
mindu-i pe profesori, se va per
manentiza pe o durată de doi ani. 
Creșterea oferită de guvern a 
fost prezentată ca o limită a 
ceea ce politica economică poate 
permite. Comitetul Burnham în
sărcinat cu negocierile purtate 
cu liderii profesorilor motivau 

două luni ca urmare a tulbură*  
rilor și incidentelor.

• DAVID PACKARD, mini- 
stru-adjunct al apărării S.U.A., 
a sosit duminică la Saigon pen
tru o vizită de o săptămînă. El 
urmează să se întîlnească cu ge
neralul Creighton Abrams, co
mandantul suprem al forțelor 
americane, din Vietnamul de 
sud, și cir alte oficialități nord- 
americane și saigoneze. Packard 
a declarat că scopul misiunii 
sale este de a verifica „progre
sele vietnamizării“ războiului 
din această țară, termen sub 
care Administrația Nixon în
țelege întărirea forțelor milita
re ale regimului saigonez.

Studenții paraguayeni își a- 
firmă decizia de a se opune cu 
energie noilor măsuri restrictive. 
Asociația Națională a Studenți
lor a anunțat că va organiza o 
serie de mitinguri și demonstra
ții și, în cazul cinci autoritățile 
nu ar renunța la măsurile pre
conizate, va fi boicotată des
chiderea noului an universitar, 
inițiindu-se o grevă generală 
studențească. Demonstrația de 
săptămînă trecută de la Assun
cion a constituit un prim aver
tisment.

P. NICOARA

refuzul guvernului pentru creș
terea de 130 de lire în aprilie 
viitor prin sursele relativ mici 
disponibile pentru invățămintf 
avertizînd în același timp îm
potriva „nepăsării" față de prac
tica pedagogică are i-ar putea 
copleși pe profesorii dezamăgiți. 
Dar ce sancțiuni s-ar putea în
treprinde in condiți’ie in care 
există deja o lipsi, acută de 
cadre didactice în țară?

Acțiunile greviste au ost în
treprinse de Uniunea națională 
a profesorilor și de Asociaț.d 
națională a învățătorilor care 
reprezintă 300 de mii de pro
fesori, afectînd 300—400 de școli 
din întreaga țară. Pregătirea a- 
cestor acțiuni greviste vor costa 
70 000 lire, ceea ce dovedește 
seriozitatea cu care ele sînt pre
gătite de organizațiile profesio
nale care hu selecționat școlile 
în care se desfășqară în prezent 
grevele pentru ca efectul lor să 
fie mai mare. <

Corespondentul ziarului''*  X- 
MES scria în legătură cu starea 
sufletească a acestor profesări: 
„Numai cu cîteva luni în urmă 
am descris resentimentul pe 
care-1 observasem Ia profesorii 
din Londra Ia sfîrșitul trimes
trului de vară. In școala pe care 
am vizitat-o ieri m-a intimpinat 
sentimentul de supărare și in
dignare al profesoriior.Ei spu
neau că oferta (autorităților) 
este o insultă". Același cores
pondent remarca că Ia o alF” 
școală mulți profesori în vîrsUt 
de pînă la 30 de ani cu un stagiu 
de patru-cinci ani dar cu un sa
lariu sub 20 de lire pe săptămî
nă considerau nesatisfăcătoare 
grevele de jumătate de zi optînd 
pentru acțiuni greviste „reale", 
de două săptămîni. La Londra 
s-a anunțat dealtfel că 1 500 de 
profesori vor începe o grevă de 
două săptămîni la 1 decembrie.

Pe profesori îi hărțuiește cos
tul vieții, chiriile și tarifele de 
circulație. „Ofensa mai înseam
nă și salariu mijlociu al unui 
profesor tînăr, cu o practică de 
3—4 ani care este sub salariul 
unui pompier sau gunoier care 
au obținui de curind o majorare 
a salariilor lor. De aceea nemul
țumirea este generală" — scria 
ziarul londonez citat. O directoa
re cu o vechime de 33 de ani în 
învățămînt, relata ziarului TI
MES : „este scandalos că această 
țară bogată forțează oameni 
mine și personalul școlii mele să 
declarăm grevă pentru a obține 
un salariu decent".

DOINA TOPOR

F>
• LA INVITAȚIA Consiliului 

Central al Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia, la 17 noiembrie 
a sosit la Belgrad o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din țara noastră, condusă de to
varășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La sosirea în gara Dunav, de
legația a fost intimpinată de 
Dușan Petrovici-Șane, preșe
dintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din IutUs- 
lavia, Raif Dizdarevici, secretar 
al Consiliului Central al Uniu
nii Sindicatelor din Iugoslavia, 
și Dușan Bogdanov, președin
tele Uniunii Sindicatelor din 
R.S. Serbia.
LIBIA : BAZELE MILITARE STRĂI

NE INDEZIRABILE
• GUVERNUL de la Tripoli a 

interzis avioanelor americane 
să mai utilizeze baza militară 
a S.U.A., Wheelus, aflată pe te
ritoriul Libiei, a declarat, în 
cadrul unui interviu acordat 
ziarului „Al Ahram" ministrul

libian al apărării, colonelul 
Adam al Houaz. El a adăugat 
că vor fi luate măsuri stricte, în 
caz de nevoie va fi utilizată și 
forța armată — pentru punerea 
în aplicare a acestei dispoziții. 
Vor fi exceptate de la aceste 
măsuri numai avioanele ce asi
gură aprovizionarea bazei.

Libia a anunțat deja că nu va 
mai fi reînnoit acordul cu Sta
tele Unite privind această bază, 
acord care expiră în 1970.

• LA LUSAKA a fost sem
nat un acord între Zambia, Tan
zania și R.P. Chineză privind 
construirea și finanțarea unei 
căi. ferate între cele două ■ țări 
africane.

Calea ferată, care va lega re
giunea cupriferă din Zambia cu 
Tanzania va avea o lungime de 
1 800 de kilometri și o capacita
te anuală de transport de apro
ximativ 3 milioane tone. Valoa
rea proiectului este apreciată la 
150 milioane lire sterline. Potri
vit acordului, această cale fera
tă urmează să fie dată în ex
ploatare în decurs de 5 ani.

• IN CURSUL NOPȚII de 
duminică spre luni forțele 
Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, au declanșat 
10 bombardamente asupra u- 
nor poziții fortificate deți
nute de trupele americano- 
saigoneze — relatează cores
pondentul agenției Reuter.

In zona plgtourilor centra
le ale Vietnamului de sud a 
fost semnalată, in ultimele 
48 de ore, o intensificare a 
acțiunilor ofensive ale patri- 
oților care au avut ca obiec
tiv îndeosebi instalațiile mi
litare ale trupelor inamice 
de la Bu Prang.

In cursul nopții de dumi
nică spre luni, bombardiere
le gigantice americane 
„B—52“ au efectuat noi rai
duri în regiunea din apro
pierea frontierei cu Cambod- 
gia, lansînd aproximativ 700 
tone de bombe, informează 
agenția Reuter.

• O DELEGAȚIE a Camerei 
Populare a Republicii Demo
crate Germane, condusă de 
Hermann Budzislawski, a sosit 
duminică la Londra pentru o vi
zită de o săptămînă in Marea 
Britanie. Agenția ADN preci
zează că este prima vizită a u- 
nei delegații parlamentare a 
R.D.G. în Anglia.

R.A.U.: REUNIUNEA CABINE
TULUI

• CONSILIUL DE MINIȘ- 
TRI AL REPUBLICII ARABE 
UNITE s-a întrunit sub preșe
dinția lui Gamal Abdel Nasser 
pentm a examina situația din re
giunea Orientului Apropiat în 
contextul contactelor diplomatice 
inițiate în ultima vreme în legă
tură cu această problemă, infor
mează agenția M.E.N. Ministrul 
de externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, a prezentat un raport con
sacrat recentei întruniri a Consi
liului unificat al apărării al Ligii 
Arabe. De asemenea, președin
tele R.A.U-, Gamal Abdel Nasser, 
a expus cu prilejul reuniunii re
zultatele convorbirilor avute cu 
președintele Consiliului Coman

damentului Revoluției Sudaneze, 
Gaafar El Numeiry, care a între
prins o vizită la Cairo.

• TEL AVIV. — Aviația is- 
raeliană a efectuat luni trei rai
duri asupra unor baze ale orga
nizațiilor de guerilă, poziții de 
artilerie și stații de radar situate 
pe teritoriul iordanian — trans
mite din Tel Aviv agenția U.P-I., 
care citează un purtător de cu- 
vînt militar. Unul din avioanele 
israeliene a fost atins de tirul ar
tileriei iordaniene și s-a prăbușit 
la vest de fluviul Iordan, pilo
tul reușind să se salveze.

★

• AMMAN. — La Amman s-a 
anunțat că 22 de avioane israe
liene au întreprins luni raiduri a- 
supra teritoriului iordanian — 
transmite agenția U-P.I. Unul 
dintre aparatele de zbor israelie
ne s-a prăbușit pe teritoriul si
tuat la vest de fluviul Iordan, 
după ce a fost lovit de artileria 
iordaniană. Pierderile suferite de 
forțele iordaniene se cifrează, po
trivit purtătorilor de cuvînt mili
tari, la șase soldați uciși și 11 
răniți.

• LA MUZEUL „PITRE" 
din Palermo s-a deschis du
minică — sub egida muzeu
lui etnografic sicilian și a 
asociației de prietenie italo- 
române, o expoziție de artă 
populară românească. Sînt 
prezentate țesături și mara
me, obiecte lucrate artistic 
în lemn și piele, ceramică, 
instrumente muzicale, covoa
re, costume naționale din di
ferite regiuni ale țării.

La festivitatea1 inaugurării 
_3U fost prezenți Gaetano Fal- 
zone, directorul muzeului 
etnografic sicilian, oameni 
de cultură și artă, precum 
și Alexandru Bălăci, direc
torul „Bibliotecii române 
din Roma".

• GIACOMINA GRASSI CA- 
VALLERI, în vîrstă de 30 de 
ani, a dat naștere duminică la 
patru gemeni — trei băieți și o 
fetiță. Noii născuți se află sub 
supraveghere medicală. Se pre
cizează că lehuza a urmat recent 
un tratament împotriva sterili
tății.

Tatăl celor patru gemeni, 
Luigi Cavalleri, a declarat că 
vestea l-a bucurat așa de mult 
încît nu a avut încă timp să se 
gîndească la numele noilor năs
cuți.

P.N.D. CAUTĂ O SALA...

încercarea Partidului Național Democrat de tendință neonazistă 
de a ține congresul său în orașul Saarbrucken a eșuat complet. 
Duminică, Tribunalul Suprem al landului Saar a respins recursul 
P.N.D., prin care cerea anularea interzicerii ținerii Congresului, 
hotărîtă de administrația orașului. Sîmbătă, hotărirca de inter
zicere a congresului fusese confirmată de prima instanță a ora
șului Saarbrucken. Președintele partidului, Adolf von Thadden, 
a anunțat imediat că rcnupță dellinitiv să mai țină congresul în 
acest oraș, urmind ca să se stabilească ulterior o altă localitate. 
El a precizat*că,  în cazul în care va avea loc congresul, pro
gramul lucrărilor acestuia va fi redus.

Eșecul P.N.D. este rezultatul direct al presiunii opiniei publice, 
care s-a manifestat cu o deosebită vigoare. Federația sindicate
lor vest-germane a cerut în cîteva rînduri administrației orașu
lui de a nu autoriza organizarea congresului. în fața primelor 
ezitări le administrației, forțele democratice din Saarbrucken 
și din alte orașe ale Germaniei occidentale anunțaseră că vor 
organiza mari demonstrații de protest.

PREMIILE GONCOURT Șl RENAUDOT

e CA ÎN FIECARE AN, și în toamna aceasta „Goncourt" și 
„Renaudot" au deschis sezonul marilor premii literare de sfîr- 
șit de an. Premiu! Goncourt a fost decernat scriitorului Louis 
de Carette, cunoscut sub pseudonimul Felicien Marceau, pentru 
romanul său „Creezy". De Carette, în vîrstă de 56 de ani, este 
originar din Cortenberg (Belgia) și trăiește în Franța din 1950.

★ ★ ,
Strîns legat de decernarea premiului Goncourt, premiul 

Theoophraste-Renaudot, după numele unui vechi ziarist francez, 
a fost atribuit în acest an lui Max Olivier Lacamp, pentru ro
manul său „Focurile mîniei". Scriitorul și ziaristul Max Olivier 
Lacamp este în vîrstă de 55 de ani și s-a născut la Havre. Din 
1954, el este reporter la ziarul „Le Figaro".
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