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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit marți, 25 noiembrie 1969, 
pe ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, A. 
Basov, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, tovărășească.

ATRIBUTELE EXPERIENȚEI 
EXPRIMATE ÎN BILANȚUL

ÎNTREPRINDERII
Ne aflăm doar de cîteva mi

nute în uzinele textile „Moldova" 
din Botoșani. Suficient pentru a 
sesiza în cuvintele fiecărui inter
locutor sentimentul tonic, care 
dă aripi forțelor și lumină dărui
rii : sentimentul mîndriei. Al 
mîndriei că întreprinderea lor 
ocupă un loc important în eco
nomia națională, că dezvoltarea 
sa în cei 20 de ani de activitate 
e pe drept cuvînt spectaculoasă, 
că mulți au crescut odată cu 
creșterea ei, dăruindu-i timp, 
gîndurile, energiile. De la cei 
care lucrează aici din primele 
clipe ale existenței uzinei, pre
cum maiștrii Mihail Tincu și 
Teodor Blănaru, și pînă la Maria 
Mării, Maria Iureț sau Verona 
Păduraru, a căror vîrstă coincide 
cu a întreprinderii, e un urcuș 
continuu spre împlinire deplină, 
un drum al trecerii viselor în 
realități palpabile, îmbucurătoare.

— Am venit aici înaintea to- 
pometriștilor, își amintește tova
rășul Petru Rusu, care a fost și 
primul director al fabricii. Cifre
le ne vorbesc destul de plastic 
despre drumul parcurs: filatura 
a început să funcționeze cu 5 000 
de fuse, acum are în fur de 
50 000; producția de fire s-a du
blat, iar cea de țesături a crescut 
de 6 ori. Zestrea tehnică a între

prinderii a sporit mereu, permi- 
țînd realizarea acestor salturi: 
dacă la început dispuneam doar 
de 230 de războaie și 46 mașini 
cu inele de filat, acum se lucrea
ză la 1 346 războaie și 142 rin
guri. Din cite știu, în curînd ca
pacitatea de producție va cu
noaște o nouă mărire: în urma 
unui studiu aprofundat s-a ajuns 
la concluzia că în spațiul de 
producție existent mai pot fi 
amplasate încă 144 de războaie.

Tabloul conturat de maistrul 
Rusu permite completări. Par- 
curgînd secțiile întreprinderii re
ții imagini care îți vorbesc su
gestiv despre străduința acestui 
colectiv de a-și îndeplini și de
păși sarcinile, de a da economiei 
produse de calitate superioară, 
competitive pe piața externă (ex
port în Franța, Elveția, Iugosla
via). De curînd conducerea în
treprinderii a lansat o chemare 
către toți salariații pentru a-și uni 
eforturile pentru obținerea a 
120 000 metri patrați țesături pes
te angajamentul luat la începutul 
anului, ceea ce înseamnă depă
șirea producției globale cu 1,5 
milioane. Multe aspecte ne vor
besc grăitor despre contribuția ti
neretului (90 la sută din munci-

• (Continuare în pag. a fV-a)
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Muncitoarea Verona Păduraru, ascultîrd părerea maistrului Teodor 
Blănaru.
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I IN MAREA BRITANIE

LONDRA 25. — Trimișii spe- 
ciali Ada Gregorian și Liviu Ro- 
descu transmit: Continuîndu-și 
vizita oficială în Marea Britanie, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul de 

9 externe, Comeliu Mănescu, a ple
cat marți dimineața cu un tren 

— special la Derby. Premierul ro- 
W mân a fost însoțit, de asemenea,

UN „PELICAN" Șl 
NOUĂ ÎNTREBĂRI

de Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Gheorghe Oprea, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, Vasile Pungan, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Marea Britanie, și de 
alte persoane oficiale. Pe par
cursul vizitei, înalții oaspeți ro
mâni au fost însoțiți de Denis 
Laskey, ambasadorul Marii Brita
nii la București.

La sosirea la Derby, primul 
ministru român și persoanele care 
îl însoțesc au fost salutați de 
Denning Pearson, președintele 
firmei „Rolls Royce“, de alți 
membri ai conducerii firmei, pre
cum și de primarul orașului, T. 
Taylor.

In cinstea oaspeților, conduce
rea firmei a oferit un prînz, după 
care le-a fost prezentată o succin
tă expunere asupra sferelor de 
activitate și organizării procesului 
de producție, precum și asupra 
legăturilor firmei cu străinătatea. 
Au fost vizitate apoi cîteva din 
principalele secții, uride experți ai 
firmei au dat explicații privind 
procesul de asamblare și montare 
a diferitelor tipuri de motoare de 
aviație, bine cunoscute pe plan 
mondial pentru înaltele lor cali
tăți și performanțe.

în cursul aceleiaș zile, oaspeții 
români s-au reîntors cu trenul 
special la Londra.

Cercetătorii îmbătrînesc, tema lor 
rămîne mereu în fașă

Odiseea cimentului

Medicul Stavrache Mircea, 
șeful secției chirurgie, om de 
o rară delicatețe și de o tot 
atît de rară onestitate, cum 
aveam să-mi dau seama, mi-a 
spus că „este speranța noas
tră și, de ce n-aș recunoaște? 
mîndria noastră". Colegi de 
ai săi mi-au vorbit în aceeași 
termeni și „de ce n-aș recu
noaște ?!“ m-am gîndit că 
există în toată această unani
mitate de păreri și un „coefi
cient" de colegialitate, o doză 
de nevinovată exagerare în 
„plastica" unui portret.

Aveam, deci, această mică

5Ă DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RASPUNDER
Cititorul va înțelege, chiar 

după primele secvențe ale fil
mului pe care îl derulăm, afir
mația din titlu. Ultimele file 
ale carnetelor noastre de repor- 

^iteri consemnează numele unor 
'^„Sadre didactice — profesori și 

• învățători. Profesiunea ne obli
gă să le trecem din carnete în 
paginile ziarului O facem nu 
numai cu reținere, dar și cu 
jenă, pentru că avem „prejude
cata" că despre profesori nu se 
poate scrie decît cu cel mai 
profund respect, cu gratitudinea 
pe care le-o datorăm r.u numai 
ca foste eleve, ci ca oameni care 
le-am urmărit consumul de pa
siune și competență, de inteli
gență, cultură și sensibilitate 
în profesia lor, investită de noi 
toți cu blazonul noblețil. Ținem 
la „prejudecata" noastră în ciu
da faptului că astăzi ne vom a- 
bate de la regulă, referindu-ne 
la oameni care au provocat ero
ziuni grave în prestigiul, cu re
zistență de stîncă, al profeso
rului.

...Țoțul a început astă vară, 
în*tabăra de pionieri și școlari

Un 
medic 
rezervă atunci cînd l-am abor
dat, după un ceas de aștep
tare, pe medicul chirurg Va
sile Nicolae, de la Spitalul u- 
nificat din Focșani.

Aflasem !de la colegii săi de 
spital că : a terminat faculta
tea printre primii, că ar fi pu
tut rămîne în București, „este 
bucureștean get-beget“, că a 
preferat să vină la Focșani, 
„pentru că aici avea șanse 
imediate să lucreze în dome
niul în care vroia să se spe
cializeze, că are peste SOO o- 
perații la mîna întîia, 'că și-a

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

UN ARTICOL PE CARE N-AM 
FI VRUT SĂ-L SCRIEM

Je la Brădet. Sau poate n-a în
ceput atunci. De altminteri, după 
discuția cu eroii rîndurilor de 
față, ne dăm seama că nu sîn- 
tem în posesia începutului, după 
cum nu putem pune punct și 
declara că „totul s-a sfîrșit".

O scrisoare anonimă bătută la 
mașină pe cinci pagini și primi
tă în redacție la sfîrșitul lunii 
octombrie, ne soma : „Cercetați, 
puneți lumină, iluminați imora
litatea, dați-ne încrederea că so
cietatea elimină răul și că pu
tem avea încredere în dascălii 
noștri...".

TA
Tineri, lumea 
șantierelor 

vă așteaptă!
• La dispoziția 

viitorilor construc
tori.

• Șantierele ce 
vă solicită în 1970 
și în anii următori.

Rîndurile acestea, alarmante, 
ne-au pus pe drumuri. Și nu 
numai pe noi. Am răpit și din 
timDul a doi inspectori generali 
județeni și din timpul altor 
inspectori. Nu apreciem acum 
dacă cei 12 oameni de catedră, 
la care ne-a trimis anonima, 
meritau sau nu învestitura de 
timp și nu mai puțin sufletească. 
Acum vi-i prezentăm. Așa cum 
s-au autoportretizat în tabără, 
prin comportare, și în discuția 
cu noi. (încă o explicație : ne 
folosim de inițiala numelui și,

„.Nefericitul pelican", sărma
nul „împărat al bălților", a de
venit, în ultima vreme, eroul 
unor note, voit „spirituale", dar 
total nefondate, publicate în re
viste de prestigiu, cum _sînt 
„Contemporanul" și „Cronica". 
A curs destulă cerneală, sufici
entă pentru a tulbura pînă și 
liniștea gravă și solemnă a aces
tei rare specii faunistice. Poate 
că ar mai fi curs multă cernea
lă dacă, sesizată de o interven
ție a subsemnatului în cadrul 
secției de critică a Uniunii Ar
tiștilor Plastici, redacția ziaru
lui „Scînteia tineretului" n-ar 
fi inițiat, sub semnătura criti
cului C. R. Constantinescu, o 
amplă și judicioasă anchetă * ca
re prin atenta și multilaterala 
cercetare a „cazului" a pus pro
blemele la punct.

Ancheta redacției „Scînteia 
tineretului" a fost cu atît mai 
binevenită cu cit redacțiile pres
tigioaselor reviste „Contempo
ranul" și „Cronica", deși primi
seră un amplu și documentat 
răspuns din partea Direcției ar
telor plastice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
n-au găsit necesar să restabi
lească adevărul. Redacția revi
stei „Cronica" a publicat acest 

din respect, nu specificăm școa
la, ci doar localitatea).

Silvia H., învățătoare — Bra
șov — directoarea taberei: 
Georgeta M„ învățătoare — Bra
șov — comandantă superioară 
a taberei; Mircea St. ; profesor; 
llie J., profesor; Violeta P„ pro
fesoară ; Ecaterina V., profesor; 
Mircea P„ profesor ; Petrică D. 
profesor ; Venera Is. învățătoare; 
Elena N. învățătoare ; Maria I. 
învățătoare — toți din București, 
sectoarele 6 și 7, în tabără co
mandanți sau profesori de spe
cialitate.

Anonima ni-i prezintă deplo

răspuns în mod trunchiat, dîn- 
du-i o interpretare sui-generis, 
iar cea a săptămânalului bucu
reștean a etalat o sublimă „tă
cere". Cum stăm, atunci, cu 
dreptul la replică ? Intrucît, 
însă, adevărul cu privire la 
„Pelican" a fost restabilit prin 
intervenția ziarului, conside
răm că nu mai este necesar să 
revenim asupra acestei che
stiuni.

Există însă în ancheta sus a- 
mintită un număr de nouă în
trebări care trebuie privite cu 
multă seriozitate și care se cer 
a fi luate în dezbatere. Cu a- 
tît mai mult cu cît ele privesc 
aspecte importante ale artei mo
numentale și monumental-deco
rative.

„Contrast" în secția cazan- 
gerie grea de la Uzina „In

dependența" Sibiu

Foto : I. CUCU

rabil. Petrecăreți, toți amatori 
de jocuri de cărți, unii și de a- 
venturi extraconjugale, iar alții 
plini de înțelegere, gata să le 
acopere, inventivi în descoperi
rea unor jocuri de societate cel 
puțin discutabile pentru vîrsta, 
profesia și decența elementară, 
difuzori de bancuri licențioase 
și de versuri scumpe nouă dar 
răstălmăcite pornografic. Neso
cotind regulile financiare și de 
ordine interioară privind func
ționarea taberei, cei mai mulți 
și-au adus cu ei soți, copii, ne
poți. Scrisoarea ne mai infor
mează că, într-un asemenea cli
mat. administratorul a „trăit" 
propria sa aventură, cu sora 
șefă, pînă la scena finală cînd 
soția a alungat-o din tabără pe 
soră sub amenințarea cuțitului.

Frumos, nu ? Descrierea nu 
este decupată dintr-un film de 
gust îndoielnic. Față în față cu 
toți cei care au oferit autorului

LUCREȚIA LUSTIG, 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a 11-a)

E îndeobște cunoscut că moș
tenirea noastră în domeniul sta
tuilor și monumentelor a fost 
săracă. Se impunea, așadar, 
mai ales în condițiile vastei ac
țiuni de reconstruire și moder
nizare a localităților, inițiată de 
conducerea de partid și de stat, 
o sporire a preocupării pentru 
împodobirea cu monumente va
loroase a orașelor și, de ce nu, 
și a satelor noastre.

Beneficiind, în ultimul dece
niu, de un fond anual de 6 mi
lioane lei, Direcția artelor plas-

CONST. ANASTASIU 
Inspector în Direcția 

artelor plastice în C.S.C.A.

(Continuare în pag. a lV-a)

printre milioane
In ultimii 10 ani producția de ciment din țara noastră și-a 

dublat volumul. Pe căile ferate și pe șosele se transportă mi
lioane de tone de materiale de construcții, de la fabrici spre 
șantiere. Numai că în acest sector, odată cu sporirea producției 
și a cantităților transportate au sporit an de an și pagubele : 
zeci de milioane se pierd ca urmare a unei utilizări nerațio
nale a mijloacelor circulante, a menținerii și „obiectivizării" unei 
situații care își are rădăcinile într-un șir de neglijențe și neres- 
pectări ale normelor legale. în ciuda cercetărilor efectuate, în- 
cepînd din 1961, asupra posibilităților de a optimiza transpor
turile de ciment evitîndu-se încrucișările, nu s-a făcut pînă azi 
nici un pas serios înainte. în legătură cu această situație an
cheta noastră și-a propus că caute în rîndurile specialiștilor o 
explicație și sugestii pozitive.

SOLUȚIA JUSTA1 
RĂMÎNE PE HÎRTIE...

In concluzia unui studiu efec
tuat în 1961 în colectivul de 
specialiști condus de ing. Iustin 
Aurian de la ÎNCERC (In
stitutul de Cercetări în Con
strucții) se arăta că aplicînd 
programarea liniară în organi
zarea transporturilor de ciment 
pe calea ferată se pot obține 
economii de 5 la sută din prețul 
transporturilor, adică aproxi
mativ 5 milioane lei la volu
mul din 1961. Problema a fost 
reluată în 1962 în colaborare 
cu un colectiv din Direcția de 
studii și dooumente din cadrul 
Ministerului de Finanțe. Rezul
tatul a fost același, dar „Co
mitetul pentru tehnica nouă" a 
făcut observația că dimensiu
nile reduse ale materiei cu care 
s-a lucrat ca si efectuarea cal
culelor manual pot da naștere 
la dificultăți în programare 
sau la neconcordanțe cu prac
tica.

Metodologia completă a fost 
stabilită de colectivul condus 
de ing. Gabriel Călinescu de 
la I.C.M.C. (Institutul de Cer
cetări pentru Materiale de Con
strucții), în 1965, cu ajutorul 
unui calculator. Din compara
rea calculului de repartiție 
electronic cu unul empirio a 
rezultat posibilitatea de a ob
ține economii de circa 5—10 la 
sută din valoarea transporturi-

MARIA GABRIELA
NEGREANU

(Continuare în pag. a V-a)



- CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ ;

Ne răspunde ILIE LEPĂDAT 
prim-secretar al Comitetului județean Ilfov 

al U.T.C., despre

(Urmare din pag. I) dascăl ține ca imaginea sa re
flectată în conștiința elevilor săi 
să fie imaculată. Imaginea dv. 
este imaculată în ochii elevilor 
pe care i-ați avut în tabără ? Re
petăm întrebarea întrucît cînd 
v-a fost adresată direct, n-ați 
răspuns.

Trecem peste semnalul ano
nimei privind conduita de soți 
sau de soții a unora din cei nu
miți. Este o chestiune foarte de
licată și ne abținem de la imix
tiuni în viața acestor familii.

Dar nu putem trece peste in
corectitudini de ordin financiar, 
sanitar și, nu mai puțin, etic. 
Aproape toți cei la care ne re
ferim au venit în tabără însoțiți. 
Directoarea și comandanta — de 

, copii și soți ; învățătoarea Eca- 
terina V„ de fiul student și de 
un nepot, tot student; prof. Ilie 
J. a venit cu cei doi copii, din
tre care unul a depășit cu mult 
vîrsta școlii generale ; . Venera 
L. și-a adus copilul și a. fost 
vizitată de soț și... așa mai de
parte.

Cu aceste compromisuri, di
recțiunii i-a fost greu să refu
ze găzduirea în tabără a părin
ților oare au venit să-și. vadă 
copiii. Așa se face că în ta
bără a fost un permanent du-te- 
vino, că numărul inițial de per
soane, aparținînd legal taberei, 
a fost în permanență depășit. 
Problema prezintă mai multe 
aspecte: e vorba de modul în 
care au fost folosite fondurile 
alocate pentru masa elevilor, e 
vorba, în ultima instanță, de 
aspectul general al taberei „îm
pănat cu fel de fel de inciden
te ale unor familii prezente în 
plenul lor.

Ne gîndim în primul rînd la 
serviciul de tabere al inspecto
ratului școlar Brașov, condus 
de tovarășul Costăchescu, sub 
tutela căruia se afla tabăra. Cu 
ce drept în unele cazuri a apro
bat asemenea nereguli și în al
tele a închis pur și simplu 
ochii ? Acum lucrurile apar atît 
de încîlcite încît e greu să sta
bilești cine a plătit, cît, pentru 
cîte persoane și pentru cîte zile.

bilirea unui punct de vedere co
mun, pînă la formulări chiar, 
v-ați adus aminte de adrese și 
telefoane. încît cînd am ajuns la 
Brașov, cele două învățătoare 
știau de ce venim și ce trebuie 
să ne răspundă. Nu este o sim
plă supoziție, mărturisirea ne-a 
tost făcută. Revenim. Dacă nimic 
nu era de reproșat, cum se jus
tifică afirmația profesorului 
Ilie J„ scăpată într-un moment 
de slăbiciune : „Mă întrebați de 
ce mi-am adus fata, elevă în 
clasa a Xl-a, cu mine, în tabără ? 
Ca să-i arăt de ce n-am lăsat-o 
pînă acum în nici o tab£' 
Să limpezim lucrurile : am înțe
les bine, n-ați vrut să vadă ceea 
ce s-a petrecut în colectivul dv. 
unit. Și nouă ne pare rău că a 
văzut ! Și dacă nu era^ nimic 
reprobabil, de ce învățătoarea 
Georgeta M. păstrează în caietul 
cu amintiri din tabără Scrisoa
rea a IlI-a, în versiune porno
grafică, „elaborată" de un cadru 
didactic și adusă din tabără — 
al cărei facsimil ne-a fost tri
mis la redacție ?

★
Dacă vă amintiți, la începutul 

acestui articol ne refeream la 
12 slujitori ai catedrei, la care 
ne-a trimis anonima. Pînă acum 
v-am făcut cunoștință numai cu 
11. Al 12-lea este autorul ano
nimei, la rîndu-i profesor-ingi- 
ner la o școală profesională din 
Brașov. De fapt, soțul învățătoa
rei Georgeta M. — Constantin 
M. In această calitate a locuit 
în tabără o săptămînă, dormind 
în propria-i mașină. Nu s-a re
cunoscut ca autor al scrisorii, 
soția ne-a prezentat însă reci- 
pisa de expediere — ale cărei 
date corespundeau întocmai 
(R. 1082 din 23.X.1969) — precum 
și recipisa unei alte anonime 
pe care și-a 
din București. ----- — ------ .
perit mobilul acestui act, deși 
îl presupunem. "— 
josnicie, încît ------ --- .
ruri în drept să-1 demaște și să-1 
sancționeze.

Vom adăuga altceva, nu îna-

ACTIVITATEA

P1LIUȚA
re șevalet o pmza in șantier 

așteaptă tușele pictorului. O na-

AGROCLUBURILOR COMUNALE
— Printre activitățile pe care 

Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C. ie-a inițiat, începînd din 
acest an, pentru răspîndirea in 
rîndul tineretului de la sate a 
cunoștințelor agro-zootehnice 
teoretice se numără și agroclu- 
burile. V-am ruga să ne spuneți 
care este structura organizatori
că a acestora.

— Avînd ca principal element 
al structurii organizatorice 
cercurile de dezbateri pe pro
bleme, agrocluburile își recru
tează membrii dintre cadrele cu 
pregătire medie si superioară de 
specialitate. De asemenea, parti
cipă și tineri care au absolvit 
cursurile teoretice agro-zooteh- 
nice. In acest fel este asigurat 
nivelul teoretic al dezbaterilor, 
avînd în plus avantajul de a în
druma discuțiile către aspecte
le activității practice a specia
liștilor din agricultură. în sco
pul lărgirii cadrului discuțiilor, 
la aceste agrocluburi participă, 
de fapt, toți cei care doresc 
să-și îmbogățească orizontul te
oretic al cunoștințelor agricole.

— Care este stadiul actual al 
activității în agrocluburi ?

— In cele două agrocluburi 
înființate în primăvara acestui 
an în comunele Chirnogi și 30 
Decembrie au avut loc pînă a- 
cum dezbateri interesante. De 
pildă, agroclubul din comuna 
Chirnogi a organizat recent 
două întîlniri cu specialiști de 
la Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice Fun- 
Idulea pe teme privind cultura 
cerealelor și extinderea cultu
rii plantelor tehnice, investigînd 
în acest sens posibilitățile exis
tente în momentul de față în

cooperativa agricolă de produc
ție. De asemenea, s-a stabilit, 
în cadrul . agroclubului, o temă 
de cercetare privind problema 
culturii orezului. Ing Ștefan 
Oancea, care conduce activita
tea de cercetare a agroclubului 
a inițiat o serie de cercetări 
privind asigurarea condițiilor 
optime de cultivare a orezului.

— Ce preocupări există, în 
momentul de față, privind ex
tinderea acestor noi forme de a- 
tragere a tineretului la dezba
teri vii, interesante ?

— Pe lînga cele două agro- 
cluburi amintite, se vor mai în-, 
ființa, pînă la sfîrșitul acestui 

asemenea cercuri de

dezbatere in comunele Gîrbovi, 
Fundulea și Bărcănești, In ale
gerea locului și a modului de 
desfășurare a dezbaterilor se ur
mărește, îndeosebi, frecvența ca
drelor de specialitate cu pregă
tire medie și superioară care 
să poată asigura atît orientarea 
tematică cît și nivelul ridicat al 
discuțiilor. Sperăm că asemenea 
forme de dezbatere vor deveni 
un prilej de reală stimulare a 
tuturor tinerilor din aceste co
mune, în sensul cunoașterii a- 
profundate a aspectelor teoreti
ce și practice ale muncii din a- 
gricultură.

...Și-acum, să te ții povești!...

in atelierul său pitoresc, în
conjurat de o mulțime de schi
țe, tablouri, desene, sculpturi, 
obiecte de artă populară și co
laje, Constantin Piliuță se află, 
după o călătorie lungă, din nou 
în fața șevaletului împreună cu 
proiectele sale mai vechi sau mai 
noi. Obiectivul ultimei sale că
lătorii mi-a fost dezvăluit de o 
flexibilă „maceta" a culegăto
rilor de trestie de zahăr din 
Cuba.

— Ce scop a avut și ce im
presii v-a lăsat această călăto
rie ?

— Am avut la Havana o ex
poziție de desene. Colegii mei în
tru artă plastică din Cuba au o 
mișcare artistică punctată ge
neros de frumoase succese. Am 
fost impresionat de îmbinarea 
armonioasă a tradițiilor cu ten
dințele novatoare ale artei ca
bane. Operele unor mari artiști 
ca Porto Carrero. O. David și 
J. Carnello dovedesc cu priso
sință acest lucru. în timpul șe
derii mele în Cuba am avut 
prilejul să admir opera lui 
Sandu Darie, de origină româ
nă, stabilit în urmă cu peste 
30 de ani pe acele meleaguri. O 
operă de înaltă ținută care 
șe înscrie printre marile rea
lizări ale artei cinetice mon
diale. AUTOPORTRET

tură moartă în culori calde, cu 
tonalități autumnale.

— V-a insipirat această fru
moasă toamnă ? Unde veți ex
pune tabloul, cînd va fi termi
nat ?

— Tabloul face parte dintr-o 
serie de trei pînze destinate Sa
lonului de toamnă la care voi 
participa cu această „Compoziție 
în atmosferă de toamnă" și cu 
portretele istoricului N. Iorga și 
scriitorului V. Voiculescu.

— Alte preocupări în 
Salon ? Ați abandonat 
ția de carte ?

— Nu. Lucrez acum 
trațiile celebrului basm _ . 
Cian „Făt Frumos din lacrimă' 
și la desenele destinate unei po
vestiri semnate de scriitorul Mi
hai Tunaru intitulată „Lungit 
cu fața spre cer". Un alt pro
iect la care țin deosebit de mult 
datorită dificultății lui este ilus
trația la volumul „Craii de 
curte veche" de Matei Caragiale.

— Ce alte expoziții pregătiți ?
— In această iarnă voi expune 

la galeriile de artă Apollo îm
preună cu un grup de colegi, 
iar la 15 ianuarie va avea loc 
vernisajul unei expoziții perso
nale în Suedia, la Malmo. Deo
camdată atît.

afară de 
ilustra

la ilus- 
emines-

S. CALIN

Vitrina B. T. T.

Științifico-fantasticul devine 
atît de repede realitate. încît 
se cunosc cazuri de scriitori ai 
acestui gen care s-au profilat 
pe subiecte mai statornice. Un 
neurochirurg, doctorul american 
Robert J. White, a reușit să men
țină în viață și să comunice cu 
peste 100 de creieri de maimuță 
scoși în afara țestei. Durata ma
ximă a vieții acestor creieri a 
fost de cîteva zile.

Comunicarea a avut loc cu a- 
jutorul semnalelor electrice tri
mise prin electrozi 
înainte ca < ’ ‘

anonim „materialul documen- 
— tar", lucrurile nu se infirmă, ci 
Qp dobîndesc doar proporțiile reale 

și se așează. Dar tot nu în a- 
vantajul celor care au format 

A comandamentul taberei. Deși, 
mărturisim, tot timpul am dorit 
să vină acel moment care să a- 

• r.uleze anonima.
Da, e adevărat, a 

fel de a doua viață a taberei. 
Prima aparținea copiilor și n-o 
detaliem aici, - găsim că n-are 
rost să-i amestecăm în această 
urîtă poveste pe cei peste 300 ;

©de elevi veniți la odihnă. Cea 
de a doua, aparține profesori
lor. E destul de dificil, șă urmă- 

® rești un fir din țesătura încălci- 
tă a acestei de a doua vieți; a 
fost voit dezlînat prezentată, ilo
gic, cu goluri de memorie ți- 
nînd de fapte și nume, încît re
nunțăm să transcriem fidel dis
cuția. Cu toate că ar ieși mai 
bine la suprafață lacunele'de 
sinceritate, lipsa de loialitate, 
nivelul coborît la care se auto- 

A apreciază, ca dascăli și ca oa- 
” meni, cei cărora am fost siliți să 

le trecem numele cu inițiale.

•
 Da, e adevărat, s-a jucat cărți.
Pentru că jucau și copiii. „Dar 
erau jocuri copilărești. Ș-apoi, 
jucam așa, cu totul din întîm- 
plare, numai din plictiseală..." 
Să fi prevăzut profesorii că în- 
tîmplarea își va face apariția, 

• așa... din întîmplare ? Altmin
teri de unde au apărut cărțile 
de joc ? Și, la urma urmelor — 

• vorba învățătoarei L. Venera —
„la instruire nu li s-a spus să 
nu joace cărți în tabără, după 
cum „la televizor a văzut că e 
interzis doar jocul de cărți pe 
bani!“. Ca să ne liniștească de
finitiv ne-a asigurat că n-au ju- 

A cat cărți cu elevii ci.. separat 
— într-o parte cadrele didactice, 
în alta elevii, Nu-i încărcăm 

• cititorului memoria cu titulatura 
jocurilor practicate, fiecare din 
comandanții taberei respective 

_ și-au „amintit" alte jocuri.
™ Da, e adevărat, s-au jucat 

jocuri de societate. Dar mai 
_ exact un joc a avut mare 

succes, solicitindu-i pe plan in
telectual la nivelul... abecedaru
lui. L. Venera și-a răscolit me- 

A moria și a inițiat un joc de 
w mare trecere în c-ercul ei de 

prieteni : „baba oarba !" Ima-

•
 ginați-vă, oameni de la 30 de 
ani în sus, legați la ochi, să
rind pe mese, paturi, soaune. Am

— fost asigurați că jocul păstra 
inocența abecedarului, dar, în 
focul lui, se mai colora atmosfe-

existat un

autoexpediat-o
Greu de desco-
Dar vădește atîta 
lăsăm altor fo-

’ctrozi implantați • a ra cu .fel de fel de §lume crederii să Pfi fost ® gesturi pe care nici măcar de-creieru sa ii lost v cența elementară nu le poate
scoși prin operație. Semnalele accepta. Au fost formulate cele 
sporită arundelordcerebrale U- A mai Puerile explicații de justifi-
sponta a unaeior cereDraie. u W care a serilor petrecute în to-

Semnalele cența elementară nu le poate

UN ARTICOL 
PE CARE N AM

BUNĂ ZIUA, 
DOMNULE
CREIER

„PIRATUL" A FOST PRINS. 
Nicolae Simpliceanu (18 ani) din 
Ploiești, strada B. P. Hașdeu nr. 
22, ducea o viață parazitară cu 
bani adunați din buzunarele al
tora. în „palmaresul" său, „Pi
ratul" — așa cum era poreclit — 
deținea 20 de condamnări pentru 
furt. El a recrutat dintre tine
rii lăsați fără supraveghere de 
către părinți și pe alți amatori 
de viață ușoară între care 
Gheorghe Balalia (16 ani) din 
Ploiești, Bd. Republicii 130. îm
preună au comis mai multe fur
turi din autoturisme și, de ase
menea, au furat autoturismul 
l-IF-374 cu care s-au „plimbat", 
ciocnindu-1 de toți stîlpii pînă 
l-au făcut de nerecunoscut. Cei 
doi infractori minori se află ac
tualmente în cercetare la Mili
ția municipiului Ploiești.

O PROBA DE CORECTITU
DINE. Intorcîndu-se acasă seara 
tîrziu cu taxiul, Petru Emil, din 
Cluj, str. Pavlov nr. 37, a găsit 
pe banca din spate a mașinii un 
portmoneu continînd suma de 
188 de lei și toate actele lui 
Ilyes Ștefan. Dînd dovadă de o 
exemplară corectitudine, P.E, 
împreună cu șoferul Vaida Fran- 
cisc, au predat actele și banii la 
Miliția municipiului Cluj. Petru 
Emil este una și aceeași per
soană cu reputatul fotbalist de 
acum cîțiva ani. Reputat pentru 
corectitudinea sa de pe terenul 
de joc care, după cum se vede, 
îl caracterizează și în viața par
ticulară

Sfîrșitul acestei sâptămini 
aduce în prim plan inițiativa 
cîtorva comitete județene ale 
U.T.C. în organizarea unor ac
țiuni turistice interesante, din 
care reținem :

o BRAȘOV. într-o excursie de 
două zile (29—30 XI) 42 de stu- 
denți de la Institutul politehnic 
vor străbate un itinerar care in
clude punctele Sinaia — Florești 
Prahova — Tîrgoviște — Pitești 
— Valea Oltului — Sibiu. Tot 
pentru două zile, alți 40 de tineri 
brașoveni, de la Uzina „Rulmen
tul", vor fi oaspeții orașului 
Ghecrghe Gheorghiu-Dej, Gala- 
țiului, Brăilei, Buzăului și Plo- 
ieștiului. Activul Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studențești 
din acest centru universitar va 
face o excursie de trei zile la 
Alba Iulia, Simeria, Țara Hațe
gului, Arad, Timișoara. în cadrul 
Școlii profesionale de construcții 
are loc la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni o expunere pe teme de 
turism însoțită de diafilme. De 
la Făgăraș ni se anunță că mîi- 
ne se deschide un curs de ghizi 
organizat de către comitetul oră
șenesc U.T.C., în colaborare cu 
Universitatea populară, la care 
participă 50 de tineri.

0 SIBIU. Duminică, 30 XI, un 
grup de tineri sibieni vor face 
o excursie de o zi la Alba Iulia. 
Comitetul județean 
anunță, totodată,
pregătirilor pentru deschiderea 
cursului de ghizi, 
cepe în primele zile ale 
decembrie.

0 SALAJ. 42 de tineri din Za
lău vor face o excursie la Cluj. 
In același timp, elevi ai școli
lor generale din localitate 
vizita obiective industriale 
Baia Mare.

0 BUCUREȘTI. Reținem
țiativa comitetului U.T.C. al sec
torului 1 de a inaugura cercuri 
turistice în majoritatea institu
telor de proiectări. Cercul turis
tic din cadrul Institutului me
teorologic a luat inițiativa de a

alcătui prognoze speciale con
sacrate traseelor solicitate de 
către organizatorii de turism.

I.A.
P.S. Luînd telefonic legătura 

cu Comitetul județean Maramu
reș al U.T.C.. în intenția de-a 
afla ce acțiuni turistice sînt pre
văzute a se realiza în această 
săptămînă pentru tinerii mara
mureșeni, șeful secției sport, tu
rism și pregătire militară n-a 
putut să dea nici o informație. 
Consemnăm situația ca atare, 
oferind-o spre meditație aminti
tului comitet județean.

Cine pătează
salubritatea

morală a străzii

U.T.C. ne
definitivarea

care va în- 
lunii

A DESCOPERIT-O CÎINELE. 
Minora Constantin Vasilica (13 
ani) din Buzău, str. Independen
ței nr. 125, a pîndit pînă ce ve
cinii din Curte au plecat în 
oraș. A luat cheia din ascunză
toarea unde o puseseră aceștia 
și cotrobăind prin casă și-a în
sușit suma de 1600 lei. Ea a fost 
prinsă în numai cîteva ore cu 
ajutorul cîinelui de serviciu al 
miliției.

vor 
din

ini-

TINERI ȘI TINERE!
REINNOIȚI-VA ABONAMENTUL

PENTRU ANUL 1970 LA ZIARUL

ScinteiasS® 
tineretului
«Se

Abonamentele se primesc la oficiile și agențiile poștale, de 
către factorii poștali, difuzării de presă din întreprinderi, insti
tuții, școli, institute de învățămînt superior, precum și io 
chioșcuri de difuzare a presei.

Arteră principală a Capitalei, 
bulevardul Gh. Gheorghiu-Dej, 
arată uneori ca ulița unei urbe 
de acum 30 de ani.

Dacă treci — cam pe cînd se 
îngînă în amurg ziua cu noaptea 
— prin colț pe la cinematogra
ful „Central", iei parte — cu 
surpriză — Ia un spectacol de 
care îți amintești, poate, vag, 
din anii copilăriei : din mijlocul 
trecătorilor. în ambele sensuri 
răzbate dezinvolt : „hai la papa
galii !", „horoscopul tuturor... 
spune tot... vede tot... știe tot...", 
„ia biletu’. ia viitoru*"...

Alături pe ornamentele de 
piatră ale scărilor frumosului a- 
șezămînt al armatei, peisajul 
este întregit de cîteva vînzătoa- 
re de semințe, al căror glas, în 
competiție, a depășit demult 
surdina, răsunind ba ascuțit, ba 
dogit, prelung, cîntat distonant : 
„ia semințe— ia bomboane agri
cole... marfă nouă, garantată... 
proaspăt coapte... sare multă... 
calitate curată... ia semințiliii..." 

în jurul lor, covorul pestriț 
din coji de „bostan" și „floarea 
soarelui" încearcă să te convin
gă de savoarea produselor.

Și asta la numai circa 200 
metri de Inspectoratul Miliției 
Capitalei !?!... Știm că în ultimul 
timp lucrătorii de miliție au în
treprins o serie de raiduri ur
mărind salubrizarea morală a 
unor locuri publice. Să sperăm 
că își vor arunca privirea peste 
drum de birourile lor și dumini
ca, cind speculanții de bilete și 
alți mici escroci ies pe bulevar
dul cinematografelor, îl vor cu
răța de aceste „pete".

E. P.

0 CASTELUL CORVINI- 
LOR DIN HUNEDOARA a 
devenit de cîtva timp platou 
de filmare. în interiorul me
dievalei clădiri se turnează, 
în prezent, ultima parte a fil
mului românesc „Castelul 
condamnaților", al cărui sce
nariu este semnat de Nico- 
lae Țic, Mircea Drăgan și 
Mihai Iacob. Acțiunea filmu
lui se petrece la 9 mai 1945 
după capitularea oficială a 
Germaniei fasciste, cînd un 
grup de grăniceri români a 
primit misiunea de a captura 
și lichida un stat major hitle- 
rist, ascuns intr-un castel. 
Regia noii producții cinema
tografice românești aparține 
lui Mihai Iacob. Filmul se 
bucură de concursul unor cu- 
noscuți artiști, printre care 
For.v Etterle Ion Dfchiseanu, 
Ion Besoiu, Irina Gărdescu, 
Octavian Cotescu și alții.

nele semnale au fost trimise în 
creier prin nervii ochiului 
urechii, lăsați neatinși.

Creierii au fost ținuți în via
ță, în medie 12 ore într-un re
cipient metalic, cu ajutorul unui 
aparat cord-pulmon conectat la 
sistemul circulator al unor mai
muțe vii, anesteziate.

Oamenii de știință 'consideră 
perfect posibilă „antrenarea" 
unor creieri izolați de maimuță 
drept computere vii. „Cercetă
rile viitoare — a spus dr. White 
— pot fi îndreptate spre izolarea 
creierului uman ; nu se ridică 
nici un fel de probleme tehnice 
deosebite Am învățat și vom 
mai învăța să lucrăm cu creieri 
de maimuță, vom îmbunătăți 
sistemele mecanice ale suportu
lui circulator, pentru a fi în 
stare să facem față situațiilor 
tragice în care este dus creierul 
uman în perioadele 
cardiacă".

și

vărășia „babei oarbe". O repro
ducem doar pe a învățătoarei 
Silvia A„ directoarea taberei : 
„Ne distram și noi cum puteam, 
doar nu eram la închisoare...".

Tot din nevoia de distracție, 
cadrele didactice la care ne re
ferim și-au organizat și două pe
treceri mai intime. Una cu oca
zia Sfintei Maria — ați citit 
exact — (numai la catedră se 
simt obligați săț abordeze o ati
tudine ateistă, altfel, în vacan
ță, în tabără, obligația se anu
lează) — și alta de despărțire. 
Petreceri cu tot dichisul : cu 
bere, cu dans, cu Perinița, cu... 
accidente de întrerupere a lumi- 
nei, cu glume, chiar mai deo- 
thiate. Mă rog, ca la petre
ceri 1

•
 Am sperat la un moment dat 
că întrebarea : „Dacă ați fi fost 
fiimați, în toate1 aceste ipostaze,

•
 dacă s-ar fi înregistrat totul pe 
bandă de magnetofon, poziția 
dv. în breasla dăscălească ră- 
mînea intangibilă, va da o 
A altă turnură relatărilor. răsco
lind conștiințele ?“ Nu s-a întîm- 
plat așa — o spunem cu regret, 

jfc Ne-am ales doar cu acoperirea 
” că ■ „totul s-a petrecut fără ști

rea copiilor din tabără" și cu

•
 invitația de a-i întrena chiar. 
Nu ne coborîm să-i verificăm 
pe profesori, chestionîndu-i pe 
copii, ar fi și prea trist să aflăm 
că ei știu tot ce s-a întîmplat 
în tabără Și e foarte posibil să 
știe, — nu spunem nici o nou-

W tate — în sensibilitatea și curio
zitatea lor, elevii vor să știe și, 

z®* în cele din urmă, reușesc să afle 
w totul despre dascăli. Oricare

©
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VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 8: 
10. 12,15, 14,30; 16,45; 19; 21,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
ceafărul (orele 9 11.15: 13,30: 16;
18,15; 20,45).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9.15; 12: 15.15; 18; 20,45), Ci
nemateca (Union) (orele 9,45; 
12; 14).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Festival (orele 9,15 12;
15; 18; 20,30), Favorit (orele 10: 13: 
15,30; 18; 20,30), Modern (orele 
8,45: 11,15; 13,45: 16,15: 18,45; 21,15).

PĂPUȘĂ : rulează la Victoria 
(orele 9. 12,30; 16; 19,30).

MORȚII RAMlN TINERI : rulea
ză la Central (orele 9,30: 11,45: 14: 
16,15; 18,30: 20,45).

RĂNI VECHI : 
mina (orele 9,15; 16,15; în 
nuare 18,30; 20,30).

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

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

ÎN tMPARATIA LEULUI DE 
ARGINT : 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) Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21), 
Floreasca (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9,30; 
11,45: 16; 18,15; 20,30), Tomls (orele 
9,30—15,30 în continuare; 18: 20,15).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Grivita
(orele 9: 11,15; 13,30: 16: 18,15;
20,30), Aurora (orele 9.30: 11,30: 16; 
18,15: 20,30)

AM DOUA 
TAȚI : rulează 
popoare (orele

ANGELICA Șl SULTANUL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18); 
Moșilor (orele 15,30; 18).

rulează la Lu- 
conti-

Doina
20,30).

MAME ȘI DOI 
la înfrățirea între 
15,15; 17,45: 20).

MOARTEA UNUI BIROCRAT : 
rulează la Moșilor (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Dacia (orele 8,15—20 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Bucegl (orele 9,15; 12,30;
16,15; 19,30), Arta (orele 8—16.30 în 
continuare; 19,30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18). Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR : rulează 
la Unirea (ora 20,15).

CIND VOI FI MORT ȘI LIVID : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18: 
20,15).

BALTAGUL : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17,30: 20). Giulești 
(orele 15.30: 18; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE (seriile I șl 
II) : ri lează la Cotroceni (orele 
15: 19.30).

PARIA rulează la Pacea (orele 
15.45; 18: 20,151. Viitorul (orele
15.30; 18).

VIAȚA LUI MATEUS : rulează 
la Viitorul (ora 20,30).

BĂRBAȚI ÎN ------- ----------- - '
rulează la Crîngașl 
18; 20.15).

TESTAMENTUL 
mabuse : rulează 
le 9.30—16 In continuare :
20.30) .

VIRIDIANA : rulează 
ța (orele 9,30: 11.45: 14: 
20,45).

LUPII ALBI : rulează
Iar (orele 15.36: 18).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Munca (orele 16: 
18: 20).

VARA CAPRICIOASA : rulează 
la Popular (ora 20,30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 19).

GALILEO GALILEI l rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

OMUt, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Vltan (orele 15.30: 18:
20.30) .

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Rahova (orele 18; 20.30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINEȚE: 
rulează la Rahova (ora 15,30).

MICA ROMANȚĂ DE VARA î 
rulează la Progresul (ora 20,30).

YO-YO — rulează la Buzești 
(ora 20,30).

DEPLASARE :
(orele 15,30:

DOCTORULUI 
la Volga (ore- 

18,15:

la Mlorl-
16,15: 18:

la Popu-

VRUT SA-L
SCRIEM

Opera Română : TRUBADURUL
— Ora 19,30; Teatrul Național „I. L.
Caragiale" (Sala Comedia): CAS- 
TILIANA — ora 19,30; (Sala Stu
dio) . O FEMEIE CU BANI — 
ora 19.30; Teatrul- de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra (Schitu Măgvreanu) : 
STRIGOII — ora 20; (Sala Studio): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; Teatrul 
Mic : CARLOTA — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru): CIND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 19,30; (Sala Studio): 
ANONIMUL — ora 20; Teatrul 
„I. Vasilescu" : DE LA BACH 
LA TOM JONES — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă": TOATE 
PINZELE SUS — ora 9,30; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei): PA- 
PUCIADA — ora 17; (Str. Acade
miei): CĂLUȚUL COCOȘAT —
ora 17; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy); VARIETĂȚI ’69 — ora 
19,30; (Calea Victoriei): FEMEI,
FEMEI. FEMEI — ora 18; Ansam
blul U.G.S.: RITM ’70 — ora 20
— premieră: Circul de Stat: 
RITMURILE ARENEI — ora 19,30.

I
I
■

Nu ne îndoim că inspectoratul 
școlar județean, avizat de-acum, 
va clarifica lucrurile în spiri
tul legalității.

Ne ■ întoarcem, la profesori. 
Mai întîi, directoarea. La toate 
întrebările a.răspuns invariabil: 
„Np știu, eu n-am văzut, lă 
masă aveam atîțî copii cite fișe, 
tabăra a funcționat bine, fără 
accidente, colectivul didactic 
s-a purtat ireproșabil..." Se pot 
trage două concluzii : „nu știe, 
n-a văzut". . înseamnă, implicit, 
că a fost depășită în atribuțiile 
ce le avea ca director. Sau „știe, 
a văzut" și acoperă plătindu-și 
astfel nevoia de a fi. la rindu-i, 
acoperită învățătoarea Silvia H. 
nu ne-a ajutat deloc să stabilim 
cu exactitate adevărul nici în 
ceea ce o privește, nici cu pri
vire la restul colectivului. De 
ce ?

Ciudat este că și ceilalți „nu 
știu, n-au văzut", ca pînă la 
urmă să-și amintească : că au 
„fost discuții" . în legătură cu 
plata pentru ,^uprapopulația ta
berei", că acei care au plătit 
au făcut-o după discuție, pen
tru un număr de zile stabilit la 
înțelegere. In cele din. urmă, 
toate la un loc trădează nu 
niște goluri de memorie ci de 
cinste

Am avut de-a face cu 11 oa
meni care au încercat să ni se 
înfățișeze, individual, fără cusu
ruri și, în bloc, ca un colectiv 
unit care a „ars" pentru ca via
ța taberei să fie desăvîrșită. 
Le-au lipsit însă argumentele și 
atunci au apelat la explicații 
lamentabile, nu numai în fond 
ci, și ca formă de exprimare. 
Intr-adevăr, „solidaritate" de 
colecțiv. Dacă nimic nu era de 
reproșat, atunci de ce a fost ne
voie să se recurgă la o adevă
rată mașinațiune de avertizare 
a tuturora, imediat ce ne-am 
început investigațiile ? Deși 
față de noi nu v-ați amintit de- 
cît cu mare greutate numele co
legilor, cînd a fost vorba de sta

inte însă de a ne manifesta încă 
o dată regretul că trebuie să 
scriem despre asemenea fapte, 
că a trebuit să mergem pe firul 
scrisorii și că, faptele, adeve- 
rindu-se în bună parte, i-aU 
furnizat chiar satisfacții „ano
nimului". Regretăm că am dȚ-t 
curs nu unor bune intenții. £1 
unei meschinării incalificabile.

-Cititorului i-am făcut cunoscut 
apelul disperat din finalul scri
sorii, și care trebuia luat în 
considerare. Dar noi am citit 
cinci file bătute la mașină pe 
care am vrea să le uităm Un 
profesor. într-un limbaj atingînd 
patologicul, obligă un colectiv 
redacțional (la rîndul nostru am 
fost siliți să oferim o lectură.-? 
jignitoare inspectorilor școlaf^» 
care ne-au ajutat) să citească 
obscenități, să aleagă din ceea 
ce a produs imaginația sa bol
năvicioasă. simburele de ade
văr. Nu numai demnitatea de 
profesor, dar demnitatea de om 
îi cerea șă scrie altfel, cu bun 
simț, chiar dacă nu renunța Ia 
anonimat. Așa, a fost un aten'at 
la bunele moravuri, pasibil de 
pedeapsă juridică. Ne dăm sea
ma insă, după ce l-am cunoscut, 
că îi cerem prea mult apelînd 
la conștiință, demnitate, bun 
simț omenesc.

Inspectoratele școlare respec
tive vor dispune fără îndoială, 
cele de cuviință încît portretul 
moral al corpului profesoral să 
rămînă în continuare imaculat, 
fără petele pe care le lasă, ac
cidental. cîțiva.

Ce am mai putea adăuga ?
Profesorul Dumitru Bădu- 

lescu. inspector în cadrul in
spectoratului școlar al Capitalei, 
care ne-a însoțit în elucidarea 
cazului, declara, la un moment 
dat, că în 30 de ani de carieră 
didactică primește astfel prima 
sa sancțiune, gravă : să fie obli
gat să afle cît de jos se pot 
coborî niște colegi de breaslă. 
La rîndu-ne, această sarcină 
profesională ne-a apărut ca o 
sancțiune.

îndrăzneții
Foto : O. PLECAN

Inter-
Film
23,15

0 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Studioul pionierilor. O profesiune 
frumoasă 0 18,20 Film „In
excursie" 0 18,30 Actualitatea mu
zicală 0 19,00 Telejurnalul de
seară e 19,30 Anchetă socială. 
Cronofagii. Colaborează la emisiu
ne scriitorii : Eugen Barbu, Al. 
Mirodan, prof. Victor Sahinl, 
dr. Francisc Proinov. Reporter : 
Carmen Dumitrescu 0 20,20 Tele- 
clnemateca. „Barbă roșie" (seria a 
II-a) — producție a studiourilor 
japoneze 0 21,45 Reflector — te- 
lefoileton cotidian 0 21,55 Salonul 
literar TV. Amfitrion — Alexandru 
Piru 0 22,25 Film documentar : 
Itinerar albanez 0 22,45 
mezzo coregrafic 0 22,55 
documentar : Mongolia 0 
Telejurnalul de noapte 0 23,25 
Secvențe înregistrate din finala 
turneului de handbal masculin — 
„Trofeul Carpați" 0 24,00 închi
derea emisiunii.
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Numai pentru viitorul cincinal
construcțiile solicită 160 000 

de muncitori calificați
Convorbire cu tovarășul MATEI GHIGIU,---- ---------- _ j

ministrul Construcțiilor Industriale
Ne interesăm la Ministerul Construcțiilor In dustriale : „Cine anume din conducerea acestei 

instituții se ocupă de problema orientării profesionale a tinerilor. Aflăm că însuși tovarășul ministru 
MATEI GHIGIU. se ocupă cu acest grup de pro bleme ce se referă la tinerele cadre, la condițiile 
lor de studiu, de viață și de muncă, la repartizarea lor în întreprinderi.

lată-ne, așadar, discutînd cu tovarășul Matei Ghigiu, ministrul Construcțiilor Industriale, asupra 
unor probleme referitoare la necesitatea de cadre în industria construcțiilor și la unele aspecte privind
orientarea profesională a tineretului.

lumea

0 dinamică
— Vă rugăm să prezentați cî- 

teva elemente statistice, conclu
dente, privitoare la necesitatea 
de calificare a unui număr spo
rit de cadre pentru construcții, 
în general și pentru construcțiile 
industriale în special, în lumina 
prevederilor planului cincinal...

— Este vorba de o problemă 
de o deosebită însemnătate pen
tru economia noastră națională. 
Aș aminti faptul că necesarul de 
cadre în perioada 1971—1975 în 
ramura construcții-montaj porneș
te de la prevederile unei creșteri 
a producției cu 53 la sută în i975, 
față de preliminările calculate 
pentru anul 1970. In acest impor
tant domeniu al economiei națio
nale, productivitatea muncii ur
mează să crească cu 27—30 la 
sută în aceeași perioadă, ceea ce 
va avea urmări asupra numărului 
mediu de salariați care va fi în 
1975 cu 18 la sută mai mare de- 
țît în anul 1970.

- Aceeași'creștere procentuală va 
caracteriza și activitatea ministe
rului nostru. Menționez că în a- 
nul 1975 efectivul muncitorilor 
constructori din unitățile ministe
rului se va ridica la 155 000 de 
oameni față de 131000 prelimi-

concludentă
nați pentru anul 1970. Intrucît pe 
de o parte ponderea muncitorilor 
calificați din numărul total al 
muncitorilor va trebui să crească 
de la 70 la sută în anul 1970 la 
75 la sută în anul 1975, este ne
cesar ca pentru unitățile ministe
rului să fie calificați în total, în 
perioada 1971—1975 peste 50 000 
de muncitori.

— Cîți muncitori vor trebui 
calificați în aceeași perioadă, pe 
întreaga ramură ?

— Aproximativ 160 000 de 
muncitori.

— Ați putea să ne dați cîțiva 
indici referitori și la dinamica 
sporului de cadre tehnice necesi
tate de șantierele de construcții ?

— în perioada 1971—1975 vom 
avea nevoie de peste 450 de in
gineri sosiți de pe băncile facul
tăților. Printre aceștia vor fi a-? 
proape 280 de ingineri construc
tori, avînd specialitatea construcții 
civile și industriale... Șantierele 
industriale și de construcții vor 
mai necesita un număr de peste 
550 de subingineri, dintre care 
375 constructori, 130 instalatori 
etc., precum și un număr 
peste 1850 de tehnicieni.

ne, restul muncitorilor fiind cali
ficați prin cursuri de scurtă du
rată. De pildă, pentru anul 1970

necesarul suplimentar de munci
tori calificați este de circa 10 000 
care vor fi acoperiți astfel:

— absolvenți de școli profesionale
— absolvenți ai uceniciei la locul de muncă
— absolvenți ai cursurilor de scurtă durată începute 

în 1969
— calificare prin cursuri de scurtă durată în anul 

1970

De remarcat creșterea numă
rului de tineri ce urmează să ob
țină calificarea prin cursurile de 
scurtă durată. Acestea sint orga
nizate în cadrul întreprinderilor 
și șantierelor noastre. Durata lor 
variază între 4—6 luni. După ab
solvirea lor, tînărul se încadrează

1700
700

1000

6 600

în prima treaptă de calificare. în 
cazuri excepționale, cu aprobarea 
forurilor superioare se pot orga
niza cursuri de scurtă durată și 
cu scoaterea din producție. Apro
ximativ 50 la sută din timpul a- 
fectat școlarizării se consumă în 
lucrări practice.

Șantierele — porți deschise 
spre afirmarea tineretului

— După cîte înțelegem, în mo
mentul de față, pe multe șantiere 
die țării se face simțită nevoia u- 
nui mare număr de muncitori ca
lificați...

Da. îndeosebi în unele me
serii specifice sectorului de con
strucții, printre care zidari, mo
zaicari, faianțari. betoniști etc... 
...Trebuie să constat faptul că ti
neretului nu i-au fost prezentate 
în suficientă măsură frumusețea 
acestor meserii, condițiile în care 
își vor desfășura viața pe șantie
re, marile posibilități de înaintare 
în calificare ce le sînt oferite. Ori
care dintre meseriile amintite mai 
sus oferă mari posibilități de îm
plinire a personalității : la dispo
ziție există modalități de califica-

re pînă în cele mai înalte trepte 
ale profesiunii, ca să nu mai a- 
mintim faptul că acești muncitori 
au mari posibilități de cîștig po
trivit cantității și calității muncii 
lor. Din păcate, tineretul nu se 
îndreaptă decît în mică măsură 
către aceste meserii. Am să amin
tesc faptul că la un centru de 
concurs de admitere, pentru un 
loc la meseria de lăcătuș s-au în
scris cite 8 candidați, iar pentru 
un loc la meseria de zidar doar... 
0,5 candidați.

Remarc apoi o mare instabili
tate a cadrelor, în construcții. A- 
cest grafic exprimă clar, după o- 
pinia mea, situația :

Construcții %
Industrie %

Ponderea muncitorilor grupați după vechimea
în muncă, comparativ cu sectorul industrial:

Total sub 5—9 10—14 15—19 peste
muncitori 5 ani ani ani ani 20 ani

100 53 22,8 13,3 6,8 4,1
100 32 25.9 20,9 12 9,2

Ceea ce înseamnă că mai mult 
de jumătate dintre muncitorii de 
pe șantiere sînt fluctuanți, nelu- 
crînd decît o perioadă sub 5 ani. 
O vechime de 20 de ani de acti
vitate neîntreruptă pe șantiere nu 
o au decît mai puțin de 7 la sută 
dintre muncitori, ceea ce este cu 
mult sub necesități!

Țin să mai remarc tendința u- 
nor cadre inginerești de a părăsi 
șantierele și a se refugia în locuri

de muncă unde sînt mai puțin so
licitați.

— Vorbeați despre nevoia de 
muncitori calificați... Ce face mi
nisterul pentru a sprijini califi
carea tinerilor ?

— Pentru asigurarea cadrelor 
de muncitori calificați, Ministerul 
Construcțiilor Industriale folosește 
capacitatea de școlarizare a șco
lilor profesionale de care dispu-

la dispoziția
viitorilor constructori

Școlile profesionale ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor vă oferă : • școlari
zare gratuită, pe toată durata cursurilor • 
transport gratuit la plecarea și întoarcerea 
din vacanță și practică • cazare și masă 
gratuită, în internatele și cantinele școlilor 
• echipament gratuit • articole de igienă 
personală gratuite • rechizite gratuite • 
locuri de practică corespunzătoare fiind în
zestrate cu :

• ateliere-școală moderne, bine dotate cu 
scule

•
și utilaje
săli de clasă spațioase 
laboratoare 
internate confortabile 
cantine

£zzzzzzz//zzzzzzzzzzzzzzz/zzzz//zzzz/z/zzzzzz/zzzzzzz/zzzzzzz/zzzzz/z/zzzzzzzzzz»'

și ajunge tehnician sau economist. 
(vezi graficul alăturat — n.r.).

— Acoperă rețeaua de școli 
necesitățile ?

— în oarecare măsură, da... Din 
păcate, actualele capacități de 
școlarizare nu acoperă necesită
țile rezultate pentru perioada 
1971—1975. într-adevăr, pe eco
nomie, capacitatea totală existen
tă pentru pregătirea muncitorilor 
calificați prin școli profesionale 
pentru construcții-montaj este de 
circa 25 000 elevi, care va asigu

ra în 1970 un număr de aproxi
mativ 9 000 de absolvenți. La 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale rețeaua de școli va da în 
anul 1970 circa 2 500 de absol
venți.

Pentru ca față de structura pre
liminată în 1970 (18 la sută mun
citori școlarizați din totalul mun
citorilor calificați) să se ajungă în 
1975 la circa 30 la sută, este ne
cesar ca din totalul de calificat 
în perioada 1971—1975, adică 
158 400 (din care pentru Ministe-
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rul Construcțiilor Industriale 
50 800) un număr de 62 500 (din 
care pentru Ministerul Construc
țiilor Industriale 19 350) să fie 
pregătiți prin școli profesionale 
(inclusiv ucenicie la locul de 
muncă).

Aceasta înseamnă că în con
strucții-montaj capacitatea de șco
larizare va trebui să sporească de 
circa 1,4 ori pe total ramură și de 
circa 1,8 ori la Ministerul Con
strucțiilor Industriale.

Rezultă că față de cele 7 școli 
existente astăzi în rețeaua minis
terului, în cincinalul următor mai 
trebuie construite încă 5 școli noi. 
în prezent se găsesc în construc
ție, Ia Craiova și în București — 
la Popești Leordeni, două școli 
a cîte 16 săli de clasă, cu ateliere- 
școală și cu căminele și cantinele 
aferente.

— După cîte știm, vă pasionea
ză la fel de mult construcțiile ca 
și tinerii constructori...

— Da... pentru că, după părerea 
mea, nimic nu poate fi mai fru
mos în activitatea omenească de
cît emoția pe care ți-o dă parti
ciparea la făurirea unui edificiu, 
fie că este vorba de o fabrică mo
dernă, ori un complex de locu
ințe. Este vorba despre unul din
tre cele mai frumoase sectoare de

activitate și de creație ale geniu* 
lui uman. Din toate timpurile 
construcțiile au preocupat și în 
același timp i-au impresionat pe 
oameni. De altfel, acesta este fă
gașul pe care se înfăptuiește, îna
inte de toate, progresul condiției 
speciei umane.

— Și mai există și satisfacția 
individuală...

— Evident, munca în construc
ții prezintă o mare varietate, so- 
licitînd la extrem capacitatea de 
creație. Constructorul trebuie să 
rezolve probleme multiple ivite 
pentru întîia dată, pe șantier, ast
fel încît fiecare muncitor se trans
formă într-un element activ în 
realizarea producției. Inerția este 
cel din urmă lucru ce-și poate face 
loc pe un șantier. Or, este știut că 
tînărul, prin structura sa, este un 
dușman al inerției... Mai subli
niez apoi faptul că sectorul de 
construcții este domeniul în care 
își găsesc aplicație cele mai noi 
și complexe procedee tehnologice, 
fiind locul de convergență al ex
perimentării celor mai variate teh
nici. și materiale. Și apoi, nu tre
buie uitat faptul că lucrările în 
construcții se execută în aer li
ber... Pentru cei ce iubesc natu
ra și munca, construcțiile repre
zintă locul activității ideale.

Spectaculosul cotidian
— După cite înțelegem, socotiți 

că tineretul trebuie să aibe o pon
dere mare în lumea șantierelor.

— Nu numai eu socotesc acest 
lucru... Mai există un aspect, pe 
care l-aș aduce în mod deschis 
în fața opiniei publice a tinere
tului. Avînd în vedere condițiile 
de muncă mai grele de pe șan
tierele de construcții, datorită în 
special intemperiilor, apreciem că 
pentru majoritatea meseriilor este 
indicat să fie calificați cu priori
tate tineri care au organismul mai 
viguros, fiind mai rezistenți la 
condițiile specifice muncii în con
strucții.

— Vă teferiți poate și la un a- 
nume grad de dificultate a unor 
profesiuni de pe șantier...

— Da. Apreciem că o seamă de 
meserii solicită un grad mai mare 
de mobilitate, reflexe prompte, 
unele simțuri mai agere, ceea ce 
ne determină să ne gîndim în 
primul rînd la tineri. în concret, 
este vorba de unele meserii asu
pra cărora doresc să insist. în pri
mul rind m-aș referi la meseria 
de „montator de elemente prefa
bricate". Ca să fiu mai explicit:

după ce stîlpii verticali ai vreunei 
construcții au fost înfipți în pa
harele de beton, trebuie plasate 
elementele orizontale — grinzile
— pentru planșee sau învelitoare. 
în acest moment, se lucrează cu 
schele mobile pe care stau mon- 
tatorii și manevrează o seamă de 
dispozitive delicate. După grindă 
urmează să fie amplasate elemen
tele de acoperiș — plăci, chesoa- 
ne sau fîșii. Toată această activi
tate se desfășoară la mari înălțimi 
și cere multă îndemînare, suplețe 
și calificare...

M-aș referi apoi la o altă pro
fesiune „cu un înalt grad de di- 
ficultate“, care prin înseși datele 
ei este destinată unor oameni ti
neri : „mașiniștii conducători de 
utilaje". Este vorba de excavator 
riști, buldozeriști și macaragii. 
Imaginați-vă că un macaragiu 
care dirijează o macara de 120 
de tone, trebuie să plaseze într-un 
punct fix, cu un braț lung de 25 
de metri, o sarcină de 20 de tone
— două vagoane ! Este evident 
de cîtă îndemînare și simț al 
spațiilor are nevoie un tînăr ma
caragiu care dirijează un aseme
nea mecanism complex și sensibil.

0 preocupare consecventă:
condițiile de viață

o discriminare între muncitorii ti
neri și cei mai în vîrstă, iar ve
nitul lunar pe care îl obțin tine
rii este în funcție de munca e- 
fectiv prestată. De asemenea, 
pentru activitate deosebită în ca
drul echipelor, tinerii au posibi
litatea de a fi premiați din fon
durile întreprinderii constituite îrt 
acest scop.

Șefii de echipă se preocupă ca 
tinerii să fie repartizați la început 
la lucrări mai ușoare corespunză
toare gradului lor de pregătire 
și experiență. La șantierele mari 
funcționează cluburi, dotate cu 
biblioteci tehnice, unde pot con
sulta cărți în specificul meseriei, 
există cinematograf, sală de spec
tacole etc. Sînt create posibili
tăți de practicare a sportului. în 
afara orelor de urogram.

Cazarea tinerilor se asigură în 
aceleași condiții ca și pentru 
muncitorii cu stagii mai mari în 
șantiere, iar familiștii primesc ca
mere separate fie în baracamente, 
fie în blocuri de locuințe.

Pentru tinerii muncitori neca- 
lificați sînt posibilități de califi
care în școlile ce funcționează pe 
lîngă întreprinderile de construc
ții și șantiere, în meseriile specifi
ce sectorului de construcții,

— Mulți tineri nu cunosc exact 
condițiile ce se asigură pe șan
tiere cadrelor de tineri calificați, 
și, poate, de aceea evită să lu
creze în acest sector. Ce ne pu
teți spune despre aceste condiții P

— întreprinderile și șantierele 
de construcții din ministerul no
stru se preocupă de modul cum 
muncesc tinerii muncitori califi
cați. Din momentul sosirii lor din 
școli, la șantiere, ei sînt înca
drați la categoria 3 de salarizare, 
la șantierele unde se aplică în 
continuare vechiul sistem de sa
larizare, și la categoria 1, nivel 
de bază, la șantierele unde se ex
perimentează noul sistem de sala
rizare. După trecerea unei perioa
de de 2—-3 luni, în care sînt ve
rificați în producție, tinerii sînt 
încadrați la categoria 4, respectiv 
categoria 1, treapta I de salari
zare.

Pentru ca să-și poată ridica 
gradul de calificare tinerii sînt in
troduși în echipe în care lucrea
ză muncitori cu experiență. De 
asemenea, pe unele șantiere func
ționează școli de ridicarea califi
cării și de specializare.

La stabilirea încadrării pe baza 
actelor de studii și a cunoștin
țelor profesionale nu se face nici
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— Cum ați putea fi sprijiniți 
de alți factori ce influențează opi
nia publică în strădaniile depuse 
pentru atragerea unui număr cit 
mai mare de tineri care să se ca
lifice în meserii specifice de con
structori ?

— Aveți o rețea proprie de 
învățămînt. Ce profil au școlile 
din cadrul Ministerului Construc
țiilor Industriale P

— Fiind vorba de o necesitate 
stringentă de cadre, într-un dome
niu atît de însemnat, rețeaua noa
stră de școli s-a dezvoltat, iar 
profilul acestora s-a îmbunătățit 
an de an.

Tinerii care absolvă școala ge-

nerală de 8 ani pot ajunge mun
citori, maiștri, tehnicieni și eco
nomiști, subingineri și ingineri. La 
absolvirea ciclului de 8 clase 
există în fața lor posibilitatea de 
a urma fie o școală profesională, 
fie un liceu de specialitate, teh
nic sau economic. Un absolvent 
de liceu teoretic, după ce și-a tre
cut bacalaureatul poate urma o 
școală de specializare postliceală

— Ar exista numeroase căi... 
Mai întîi mi-aș permite să afirm 
că această activitate ar putea fi 
deosebit de susținută de către 
organizațiile U. T. C. din toate 
școlile și din marile întreprinderi 
industriale din orașe. Am fi dori
tori să primim vizita pe șantierele 
de construcții a unor întregi or
ganizații uteciste, cărora să le fie 
înfățișate, la concret, viața, preo
cupările și posibilitățile de afir
mare ale tinerilor, pe aceste șan
tiere. în această direcție, găsesc 
un loc și activității caselor de cul
tură ca și cluburilor tineretului... 
Poate că în coloanele unor ziare, 
și în special în presa de tineret, 
ar putea să apară un număr mai 
mare de articole despre această 
preocupare constantă a noastră de 
a asigura șantierelor cadrele nece
sare, provenite din rândurile ti
neretului.

Aș îndrăzni, apoi, să mă refer 
la unele emisiuni ale Televiziunii, 
dedicate tinerilor și care socotesc 
că în prea mică măsură ne a- 
cordă sprijinul lor în orientarea 
profesională a tineretului spre 
șantiere. După cum socotesc că 
ar fi binevenită realizarea unui 
studiu de către Centrul de cer
cetări în problemele tineretului 
în care să se abordeze această in
teresantă și complexă problemă a 
opțiunii tinerilor de a trăi pe șan
tiere.

Evident, sînt probleme ce ne 
preocupă și care nu pot fi rezol
vate, Ia nivelul cerințelor actuale, 
decît printr-o activitate coordona
tă care să demonstreze tineretu
lui că locul său se află pe șan- 
tinerele de construcție ale țării.

ÎNTREBARE
Care sînt drepturile ma

teriale ale ucenicilor care se 
pregătesc prin „ucenicie la 
locul de muncă" ?
RĂSPUNS

în timpul pregătirii teore
tice în școlile profesionale, u- 
cenicilor li se asigură, de că
tre școală, întreținerea com
pletă și gratuită. In timpul 
pregătirii practice în produc
ție, ucenicii primesc, in anul 
I, o indemnizație de 500 lei 
lunar, pentru a-și acoperi 
cheltuielile de întreținere ; 
în anii II și III indemnizația 
crește în raport cu pricepe
rea de care dă dovadă uce
nicul și cu aportul său in 
producție.
ÎNTREBARE

Ce durată are pregătirea 
pentru meseriile școlilor Mi
nisterului Industriei Con
strucțiilor ?
RĂSPUNS

Durata de pregătire este de 
2 ani la majoritatea meseri
ilor și de 3 ani la meseriile 
cu profil mecanic și electric : 
lăcătuși, electricieni, strun
gari.

ÎNTREBARE
La ce vîrstă se pot înscrie 

tinerii la concursul de admi
tere ?
RĂSPUNS

Pentru a se putea înscrie 
la concursul de admitere în 
școlile profesionale sau la 
ucenicie, tinerii trebuie să 
aibă cel puțin 15 ani și cel 
mult 18 ani împliniți pînă la 
31 decembrie al anului res- 
?iectiv.
NTREBARE
Ce acte se cer pentru în

scrierea la concurs ?
RĂSPUNS
• Certificat de absolvire a 

școlii generale în original
• Certificat de naștere, un 

original și o copie
• Fișa copilului de la 0 la 

15 ani, sau certificat medical
• Buletin de analiza sîn- 

gelui, efectuată cu cel mult 
3 săptămini înainte de con
curs

• Rezultatul examenului 
radiologie pulmonar, efectuat 
cu cel mult 3 luni înainte de 
concurs.
ÎNTREBARE

Unde se fac înscrierile pen
tru. concursul d’e admitere ?

RĂSPUNS
înscrierile se fac Ia școli, 

la centrele de concurs indi
cate pe hartă, la întreprinde
rile și trusturile de construc
ții și la întreprinderile de 
materiale de construcții a- 
parținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
ÎNTREBARE

In ce constă concursul de 
admitere ?
RĂSPUNS

După examenul medical, 
care este eliminatoriu, can- 
didații sînt examinați în scris 
și oral, asupra cunoștințelor 
de limbă română și matema
tică, dobîndite în clasele V— 
VIII ale școlii generale. 
ÎNTREBARE

Cînd se organizează con
cursul de admitere în rețeaua 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor ?
RĂSPUNS

Concursul de admitere se 
organizează în două sesiuni :

• sesiunea de vară, în luna 
iulie
• sesiunea de toamnă, în 

luna septembrie.

Șantiere ce vă solicită in 1970și in anii următori
e

e

» 
e 
e

Combinatul de îngrășăminte cu azot nr. 3, Slobozia. 
Unitatea de îngrășăminte cu azot nr. 4, Piatra Neamț. 
Unitatea de îngrășăminte cu azot nr. 5, Tîrgu Mureș. 
Combinatul de celuloză papetară, hîrtie și cartoane 
foioase, Turnu Severin.
Fabrica de celuloză din răsinoase, etapa ll-a, Dej. 
Fabrica de ciment și var, Cîmpulung Argeș.
Uzina de autoturisme și piese de schimb Colibași. 
Fabrica de ciment, var și azbociment Alejd.
Dezvoltarea Uzinei Valea Călugărească.

din

Fabrica de geamuri trase și speciale Buzău.
Uzinele de aluminiu, de prelucrarea aluminiului și de produse
cărbunoase Slatina.

Combinatul pentru industrializarea cărnii Galați.
Uzina de mașini grele București.
Dezvoltări la Combinatul chimic Rîmnicu Vîleea—Govora. 
Rafinăria „D" Constanța.
Rafinăria Pitești, etapa ll-a și dezvoltări la Combinatul pe
trochimic Pitești.
Uzina de oțeluri înalt aliate si de scule Tîrgoviște și dezvol
tarea Uzinei de utila; petrolifer Tîrgoviște.
Dezvoltări la „Industria sîrmei" — Cîmpia Turzii.
Dezvoltări la Uzina de medicamente București — etapa ll-a 
Fabrica de materiale izolatoare Vaslui.
Uzina mecanică Moreni.

CAROL ROMAN
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Citită cu răsuflarea tăiată de sute de mii de cititori, în tramvaie, în trenuri, acasă, une
ori chiar în timpul mersului pe stradă, literatura științifico-fantastică a devenit, de o bună 
bucată de vreme, unul dintre genurile literare cele mai gustate de publicul cititor. Volumele 
apărute în colecțiile de aventuri sau științifico-fantastice ating tiraje exorbitante. Prinîr-un 
ciudat paradox, însă, atracția criticii literare, cu rari excepții, față de S.F. este foarte redusă. 
Se discută de către critica literară la nesfîrșit despre problemele romanului sau poeziei, 
ignorîndu-se un gen care nu rareori întrunește multe din virtuțile amîndurora. Reiese_ de 
aici cumva faptul că acest fel de literatură ar fi fără ecou în conștiința cititorilor, cărora 
criticii — în virtutea uneia din accepțiunile ocupației lor — li se substituie? Nu credem. Do
vadă stă afluxul tot mai mare de autori de S.F. spre porțile editurilor, dar și afluxul de 
cititori, tot de S.F., spre standurile librăriilor. Anticipațiile lui Jules Verne și Swith au devenii 
reale. Ce se va întîmpla de acum înainte, la ce putem visa? La începutul erei cosmice.în 
fața literaturii de aventuri, în fața autorilor de science-fiction se pun probleme deosebite.

Cum se raportează această literatură la realitățile de astăzi ale omenirii, cum se inte
grează ea în problematica omului contemporan și a omului de mîine, ce raporturi noi s-au 
creat între ea și cititori, iată cîteva din întrebările la care 
cadru! unui ciclu de articole pe care îl va găzdui ziarul 

noscuți autori de cărți de aventuri și science- fiction.

apărufe în colecțiile de aventuri sau științifico-fantastice ating tiraje 
ciudat paradox, însă, atracția criticii literare, cu rari excepții, față de

vor încerca să răspundă, în 
nostru, unii dinîre cei mai cu-

■ i- '

CRONICA TEATRALĂ

„Transplantarea
inimii necunoscute"

• •

de ALEXANDRU MIRODAN
Literatura trăiește în multe 

părți o criză a definiției. Nu 
se știe ce este romanul și se 
scriu biblioteci a o demonstra, 
nu se poate surprinde în noțiuni 
substanța poeziei. Cauza ? Prea 
multe definiții care dispun de 
prea puțin temei.

Iată o definiție : SF (science
fiction) „este o literatură care 
explorează cîmpul posibilului, 
așa cum ne permite știința să-1 
întrevedem" (Michel Butor).

Este această definiție justă ? 
Dacă nici o piedică nu intervine, 
bunul simț se va grăbi s-o ac
cepte. Orice clipă de întîrziere 
îi poate fi însă fatală. Un mo
ment de răgaz și ne vom pune 
întrebarea : ce este posibilul ?

Cu riscul paradoxului, vom a- 
minti că posibilul implică impo
sibilul. într-adevăr, calitatea 
posibilului vine tocmai din pro-

ȘTIINȚIFIC SAU FANTASTIC ?
babilitatea redusă, deci din pre
zența apropiată a imposibilită
ții. Poate însă știința să ne lase 
să întrevedem imposibilul ? 
(Desigur, dar cîți savanți vor 
semna sub această frază ?) Iar 
posibilul științific întrevăzut nu 
are o ușoară umbră de probabil? 
Acest cerc vicios poate fi dez
voltat într-o spirală plină de 
avînt.

Să notăm însă desconsidera
rea în definiția lui Butor a fan
tasticului ca element definitoriu 
pentru literatura de science-

de Horia Aramă
fiction. Căci sîntem departe de 
a identifica fantasticul cu posi
bilul.

Cîteva meridiane mai aproape 
de noi, de data aceasta un om de 
știință cunoscut adoptă un punct 
de vedere similar luînd în de- 
rîdere încercarea autorilor de 
SF de a ocoli uneori cuceririle 
sigure ale științei, atracția lor 
față de problemele nerezolvate 
sau insolubile deocamdată. Pen
tru respectivul om de știință

Pledoarie pentru
aventură

La un moment dat cuvîntul 
aventură era hulit, ca și cuvin
tele cibernetică, genetică, telepa
tie. Cei care se războiesc cu cu
vintele vor fi continuînd cu a- 
ceastă întortochiată îndeletnicire, 
dar plămăditorii secolului XX au 
luat cibernetica și adăugînd-o ra- 
chetodinamicii au deschis era 
cosmică ; au luat genetica și au 
încununat cu ea frunțile mai tu
turor laureaților Nobel pentru 
medicină, din ultimii ani; au lu
at telepatia și au transmutat-o 
din sfera noțiunilor oculte în la
boratoare și statistici. Ce era să 
facă aventura ? Și-a declarat vîr- 
sta matusalemică și a fost lăsa
tă să treacă. Dar fostele colege 
de carantină reușiseră s-o condi
ționeze pentru totdeauna cu fio
rul științei. Astăzi aventura tre
buie să fie neapărat la curent cu 
ultima cucerire a tehnicii. Și nu 
mă gîndesc la cea de anticipație, 
ci la una foarte reală care se nu
mește Gagarin sau Armstrong, în 
sensul ei nobil, Minichielli (tînă- 
rul care a răpit un avion pentru 
11 000 km), în sensul ei aberant.

De fapt, aceste rînduri vor să 
constituie o pledoarie pentru a- 
ventură. Ba mai mult, ca editor 
al unei colecții de sciencefiction 
încerc și pe această cale să-i con
ving pe unii colegi și colabora
tori că talentul lor este cel mai 
bine servit prin mijlocirea aven
turii. Dar problema este mai 
complexă, chiar paradoxală, și 
numai abordînd aspectele ei difi
cile vom ajunge la o concluzie 
eficientă.

Mai întîi, latura cea mai evi
dentă a chestiunii. Cîte un autor 
scrie o lungă povestire care ar 
putea interesa ca travaliu stilis
tic, cu meandrele-i psihologice, 
prin ostroavele de poezie, dar în 
care ideea anticipatoare este fira
vă, iar aventura aproape nulă. O 
asemenea lucrare nu va avea 
succes la cititorii obișnuiți ai 
S.F.-ului, la copiii și tinerii aces
tei generații născute sub ochiul 
ciclopic al televizorului. Din pri
cina acestui aparat magic care 
îmbrîncește în milioane de case 
seriale palpitante, excelent rea
lizate, literatura acestui final de 
mileniu e nevoită să-și perfec
ționeze rapid și eficace mijloace
le de prins în cuvinte o acțiune 
accelerată. De aici o concluzie 
practică, valabilă cel puțin în 
genul de care vorbim : dacă nu 
vrea să scrie în vînt, scriitorul 
modem (mai ales cel care se a- 
dresează tinerilor) va aborda o is
torie trepidantă, limitîndu-se u-

de Adrian Rogoz

neori la nararea amănunțită a 
unor senzaționale cazuri reale le- 
pocale realizări științifice, des
coperirea unor răsunătoare cri
me ; captivante misiuni de spio
naj). Aceasta nu înseamnă, fireș
te, că stilul, analiza psihologică, 
umorul și alte clasice virtuți li
terare sînt abolite, dar ele își 
manifestă forța exclusiv prin in
termediul aventurii.

Dacă, așadar, cădem de acord 
asupra inevitabilității aventurii, 
putem discuta despre natura ei. 
Abia aici cred eu că intervin a- 
devăratele dificultăți.

Am urmărit cu sufletul la gură 
„Cei șapte magnifici", „Eldora
do" și aîte westernuri bine făcute 
și, în general mă integrez ușor și 
cu plăcere în fluxul acestor mi
turi modeme. Dar sînt foarte 
multe filme în care violența este 
atît de lipsită de sens și de artă 
încît totul pare o încăierare de 
bețivi cretini. Există deci, chiar 
și în acest domeniu, o scară va
lorică. A nega violența în accep
ția de eveniment arzător, în
tr-o lume pătrunsă în era vite
zelor cosmice, ar fi o naivitate. 
Nu vorbim lesne și nu acceptăm 
decît „violența" care poartă un 
sigiliu uman. în concepția noas
tră „aventura" trebuie să conți
nă un conflict al valorilor uma
ne, o ciocnire care să aibă un 
țel, altul decît perfecționarea 
„măiestriei" cu care se poate fa
ce răul. Prinderea unui criminal 
odios (S.F.-ul cunoaște și el a- 
semenea vînători) sau peripețiile 
unui fugitiv gonit de bandiți sau 
de nedreptățile unei societăți rău 
întocmite (vezi BRADBURY) — 
iată sursele unor violențe care au 
un tîlc omenesc. în asemenea o- 
pere acțiunea dură, palpitantă 
vehiculează semnificații etice, 
după cum, în antichitate, tra
gedia revela sufletul protago
nistului ei.

— însă, Ia urma urmei, aven
tura trebuie să fie întotdeauna 
violentă ? Aceasta mi se pare 
întrebarea-cheie Răspunsul ni-1 
sugerează astronautica, poate cel 
mai teribil thrill al secolului nos
tru. După suprasarcinile cumpli
te ale lansării, urmează o stare 
diametral opusă : imponderabili
tatea. Iar science-fiction-ul în 
care periplurile siderale sînt e- 
venimente obișnuite ne-a fami
liarizat cu asemenea îndelungate 
călătorii și cu 
să-și înfrîngă 
de lîncezeală.

Există prin urmare și aventuri 
mai puțin spectaculoase, mai tai
nice și cred că unul dintre rolu
rile importante ale literaturii de 
anticipație este să-l pregătească 
pe tînărul cititor cu acest adevăr 
esențial intr-un ev al inteligenței, 
cum este al nostru.

Uneori, în aceeași acțiune, di
ferite tipuri de aventură se îm
pletesc, se confundă și se ascund 
unul pe altul. De pildă, care este 
veritabila aventură a lui Valeri 
Brumei: clipa în care'a zburat 
fără aripi mai sus decît orice pă- 
mîntean, anii de înverșunat an
trenament sau acum, după acci
dent, cînd spiritul său neînfrînt 
a învins nimicnicia unui trup a- 
proape infirm ?

Sau care a fost autentica aven
tură în scurta existență a lui E- 
variste Galois : zbaterea lui za
darnică de a pătrunde în poli
tehnică, duelul ce avea să-i curme 
viața sau celebra scrisoare aș
ternută în ajunul morții și care 
avea să cutremure fundamentele 
matematicii ?

Un scriitor modern care vrea 
să comunice un mesaj uman (fie 
el chiar tragic) și care, nerenun- 
țînd la severele rigori ale artei, 
nu se adresează numai unor „a- 
leși“, trebuie să cerceteze și să 
răsfrir.gă prin opera lui comple
xul cimp al aventurii. In acest 
sens, cred că anticipația, tocmai 
prin natura ei vizionară, legată de 
evoluția speciei umane, poate să 
propună soluții fascinante. Gîn- 
diți-vă numai la tulburătorul ro
man al lui Stanislaw Lem : So
laris, în care povestea unei sfî- 
șietoare iubiri, plăsmuirea sub o- 
chii noștri a unei lumi hiperstra- 
nii, enigma epistemologică și 
disperată luptă pentru contactul 
cu ceilalți se amalgamează inex
tricabil într-o acțiune pasionan
tă, de roman polițist.

Iată cîteva idei pe care pro
babil, toți cascadorii literari le 
cunosc.

este inadmisibul ca scriitorul să 
facă apel, pentru dezvoltarea 
conflictului său, la mijloace care 
permit depășirea vitezei luminii 
ori ne introduc în lumi consti
tuite pe alte legi materiale, în 
cuprinsul cărora întîlnim „fiin
țe din siliciu, anti-materie sau 
numai din unde electromagneti
ce".

Merită oare să discutăm pe 
terenul autorului ? Să-i amin
tim, de pildă, că acum un nu
măr de ani era de neconceput 
o viteză egală cu 80% din a lu
minii, viteză omologată de știin
ță și amintită chiar în articolul

jad la care, discret, ne referim ?
™ Nu o vom face, din binecu- 
Mjj vîntatul motiv că o singură idee 
Hj ne interesează aici : omul de 
t Știință respectiv se alătură in- 
O voluntar scriitorului sus-amin- 
ffl fit în a nega fantasticului orice 
H loc în chiar literatura științifi- 
pțj co-fantastică.
m Dincolo de jocul denumirilor 
R pe care le poartă genul de care 
Ei! ne ocupăm (science-fiction, li- 
Cj tetatoră științifico-fantastică sau 
kP de anticipație), nu-i pot fi nega- 
p te, în general, ca elemente de- 
ffl finitorii, nici științificul și nici 
L fantasticul. Această simplă afir- 
EJ mație își are însă riscurile ei. 
P îndată apar la orizont cohorte 
ri de întrebări : fiecare dintre a- 
p ceste elemente este oare obliga- 
[j[] toriu și necesar ? Decurg oare 
QHJ unul din altul și cine din cine 
Ull anume ? Cu alte cuvinte, în SF 
IEI științificul e fantastic sau fan- 
® tasticul e științific ? Și în ce 
H măsură este științific acest fan- 
p tastic ?
□ Nu e posibil să răspundem 
ED aici, cît de subiectiv, tuturor în-UW viu mc OUMACCL1V, țutuiui 111-

Ijj] trebărilor. Să începem prin a nu 
[Sj răspunde la prima dintre ele. |
I

t

L

Juij 
ffl

înțr-adevăr, cu toate că intenția , 
științifică și modalitatea fantas
tică fac parte din esența genu- , 
lui, se cunosc scrieri al căror 
caracter fantastic este practic 
egal cu zero, întrucit previziu- ! 
nea științifică ocupă întreg spa- : 
țiului. Or. sîntem departe de a ; 
identifica fantasticul cu previ
ziunea științifică. —

în extrema opusă întîlnim po- O 
_ vestiri în care elementul știin- 
yj țific lipsește cu desăvîrșire, fără 
1 să fie absent însă aerul scrieri

lor SF. Adesea mizează pe mi
marea notei științifice un scrii
tor de talia lui Borges. Greșim A 
oare cînd asemuim elementul ™ 
științific cu realul și ne între
băm dacă, așa cum în orice scri
ere realistă contează nu stricta 
autenticitate a faptelor, ci vero
similitatea prezentării lor, în li
teratura SF greutate are nu fap- 
tul științific, legea naturii, in
venția, ipoteza pe care se ba
zează scrierea, ci farmecul știin- A 
ței, aerul specific apropierii de “ 
polii cunoașterii ?

Să fie de neconceput un ro
man plin de „farmec SF“ al că
rui izvor să fie o invenție ve
che, răscunoscută ca fapt știin
țific nud ?

Răspunsul îl dau tot mai răs
picat scrierile moderne în care 
elementul științific aproape că 
nu apare, oricum nu este defi
nit, iar ceea ce „se vede" este 
numai nimbul, vraja lui. Și nu A 
înțeleg de ce n-ar putea fi mi- 
mat cu folos fantasticul însuși.

Ciudat răspuns : SF e posibil A 
și fără S (elementul științific) " 
și fără F (elementul fantastic). 
Mai ales fără S, aș îndrăzni să A 
adaug, în orice caz 
explicit.

o

fără un S

astronauții siliți 
nervii exasperați

I
tice
aces

(Urmare din pag. I) spre statui 
încît acum

Absența lor concomitentă pare 
imposibilă. Dar mai știi ?

Am afirmat că absența unuia 
dintre factorii S și F nare să 
nu distrugă în mod obligatoriu 
scrierea științifico-fantastică. 
înseamnă că cei doi au putere 
egală ? Care dintre ei poate mai 
lesne lipsi ? în linii mari, fără 
fantastic, științificul cu greu va 
fi literar. Fantasticul însă ne 
leagănă încă din preistorie. Pu
tem atunci afirma, deși nu fără 
riscuri, că în literatura SF nu 
științificul e fantastic, ci fan
tasticul este, tinde să fie sau să 
pară științific. Să adăugăm : și 
în caz de nereușită se consolea
ză foarte repede.

în realitate nici nu poate e- 
xista un fantastic întrutotul 
științific. între cei doi termeni 
stăruie 
tocmai 
definit

Dacă 
zurilor 
tea constata absența unuia din
tre cei doi factori care dau tit
lul acestui articol, nu omitem 
faptul că imensa majoritate a 
literaturii SF are meritul de a-i 
uni și a da sens unuia prin ce
lălalt.

Aceste cuvinte nu trebuie lua
te însă drept o retragere strate
gică pe poziții dinainte stabili
te, întrucit autorul este departe 
de a considera că aportul ce
lor două elemente în discuție la 
reușita unei cărți poate fi egal 
și nu este greu de observat spre 
ce parte înclină inima lui. Po
ziția contrară, utilitaristă, ideea 
că literatura SF are menirea de 
a face educație științifică în 
sens liceal a făcut nu puține 
victime, printre care și pagini
le în care subsemnatul, ascul- A 
tind binevoitoare îndemnuri, și-a 
însoțit viziunile de... explicații. 
Desigur însă, ca orice literatură, a 
SF își păstrează funcția de cu- ™ 
noaștere în sensul filozofic.

în orișice caz, considerarea 
cărților sau a autorilor conform 
unor prescripții privind prezen
ța, absența ori măsura unor 
principii alchimice în mixtura ft 
vrăjitorească a creației SF nu 
pare să promită prea mult. După 
cum nici definițiile prea conci- 
se nu ne ajută să notăm sub fal
sa dilemă din titlul nostru re- _ 
zolvat. ™

o tensiune. Și poate că 
aci rezidă farmecul ne- 
(din fericire) al genului, 
am insistat asupra ca- 

extreme în care s-ar pu-

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra'

După o perioadă de timp des- 
tul de îndelungată în care re- 

9 putația dramaturgului s-a hră
nit mai ales din amintiri (dar 
ce amintiri frumoase !), teatrul 

A lui Al. Mirodan revine, dezin- 
w volt și spectaculos, în actualita

te, cu o piesă purtînd marca vi- 
• zibilă a unei personalități ce s-a 

definit în întregime încă de la 
debut. Riscul acelui debut 

— „prea" concludent s-a dovedit, 
V cu vremea, mai mare decît s-ar 

fi crezut : el a creat un fel de 
inhibiție față de piesele urmă- 

A toare ale autorului, un reflex 
de raportare permanentă, în ca
re prima grijă era să se de;

•
 monstreze că Mirodan n-a mai 
izbutit să-și atingă nivelul din 
Ziariștii. Ceea ce nu era chiar

•
 pe de-a-ntregul fals, căci sub
stanța morală și omenească a 
mizei dramatice din Ziariștii 
era realmente mai densă decît

9 cea din piesele ulterioare. Dar, 
devenită prejudecată, această 
comparație veșnică ne-a făcut 

A să trecem mai ușor decît s-ar 
“ fi cuvenit pe lingă o operă de 

mare profunzime și delicatețe 
ca Șeful sectorului suflete și, 
mai recent, să neglijăm pînă la 
omisiune o alta, plină de căldu
ră și de adevăr, care se numeș
te Camuflaj.

Autorul s-a dovedit însă supe
rior prejudecăților noastre și a 
știut să se păstreze, în ciuda 
pauzelor, „la zi", rămînînd cu 
consecvență el însuși. S-a vor
bit adeseori despre formația jur
nalistică a lui Mirodan. expli- 
cîndu-se prin aceasta sursa de 
„fapt divers", de extracție re
ală, a celor mai multe dintre 
piesele sale. Caracterizarea este 
definitorie și în alte privințe, 
căci dramaturgia și publicistica 
sa au un aer care le este comun 
— acela al inteligentei conștien
tă de sine, exhibîndu-se cu vo
luptate dar nu fără o secretă 
autoironie.

Poate că Transplantarea ini
mii necunoscute conține expre-

sia eea mai concentrată a aces
tei trăsături. în noua piesă, in
teligența autorului trăiește la 
modul intrinsec, necesară și su
ficientă sieși, consumîndu-și 
propria substanță, fără a îm
prumuta din exterior decît im
pulsul inițial. De aici o anume 
artificialitate, dar și o sponta
neitate fermecătoare, o goană 
plină de naturalețe a ideilor și 
a paradoxurilor.

Cinev-i făcea observația că 
eroul piesei, Don, este un fost 
Cerchez, ușor obosit, ușor scep
tic, ajuns la vîrsta rentabiliză
rii „înțelepte" a idealurilor. 
Comparația poate rezista numai 
în ceea ce privește cantitatea de 
strălucire și de umor investită 
de autor în cele două personaje. 
Pe planul semnificațiilor, însă, 
în cazul lui Don aceste atribute 
exterioare ascund, de fapt, o 
complicată strategie socială, țin
tind propria prosperitate, pre
cum și plăcerea de a prevedea 
și specula, în folosul său, mi
cile cusururi ale oamenilor. Pri
vind astfel lucrurile, se 
întrebarea dacă marele 
mec al personajului în ipos
taza

naște 
far-

sa „negativă" mai 
în partea

De la stingă: Marin Morarii, Radu Beligan, Ileana Predescu, Vale
ria Marian și Florian Pitiș, văzuți de NEAGU RĂDULESCU

poa
te fi contracarat, în partea a 
doua a piesei, cu argumente la 
fel de convingătoare. Căci în 
partea a doua, un truvai împru
mutat de dramaturg din arsena
lul gazetăresc cotidian, trans
plantul inimii generoase a unui 
necunoscut, vrea să-1 transfor
me intr-un alt om, pur și in
transigent, apt de toate sacrifi
ciile pentru semenii săi. El nu 
pregetă să meargă pînă la a-și 
jertfi propria sa viață pentru 
cea a aprcapelui. Din gest nu 
trebuie reținut decît înțelesul 
său metaforic ; dar spectacolul, 
de dragul unui happy-end cam 
îndoielnic, modifică acest final, 
salvîndu-și eroul în ultima 
clipă și răpindu-i astfel o parte 
din semnificație.

De altfel, semnificația perso
najului în noua sa ipoteză este 
oricum mai restrînsă decît a do
rit-o autorul. Căci el se mani
festă nu prin acte, ci prin ati
tudine și reflecție, care pe a- 
locuri nu se ridică peste decla- 
rativism. Mai mult decît alte
ori. substanța acestei piese se 
materializează eu precădere Ia 
nivelul replicii, acțiunea — atî- 

- ta cîtă este — relevîndu-se doar 
ca un pretext pentru a dezlănțui 
imaginația, vorbăreață a eroilor. 
Replica lui Mirodan are într-a
devăr un mare potențial drama
tic, ea poate sluji nu numai 
drept material de construcție, 
dar și drept construcție propriu- 
zisă. Dar lipsa armăturii solide 
a faptelor nu . poate să nu se 
facă simțită. Din purtător al 
unei acțiuni, cuvîntul devine el 
însuși acțiune, propus și accep
tat ca atare, cu autoritatea unei 
inteligențe mobile și pătrunză
toare, cu înțelepciunea unui 
simț acut al dialecticii morale, 
cu vervă, cu degajare și cu haz. 
Nu „excesul de spirit" poate fi 
reproșat autorului (cum s-a 
făcut uneori), căci aceasta în
seamnă a-i reproșa însuși spe
cificul său. Problema este că, în 
raport cu semnificația metamor
fozei morale a lui Don, virtu
țile teatrului de replică, oricît 
de spiritual ar fi el, sînt insufi
ciente. Metafora se cerea forti
ficată prin acțiune. Altfel, far
mecul „feței negre" a persona-

jului riscă să rămînă mai con
vingător...

Exceptînd inexplicabila modi
ficare a finalului, spectacolul 
poartă marca plină de noblețe 
a fidelității calde față <|e piesă. 
Fidelitate care are, de altfel, 
rădăcini mai vechi, căci Moni 
Ghelerter și Radu Beligan au 
găsit în dramaturgia lui Al. Mi- 
rodan, încă de la începuturile 
ei, trăsăturile de sensibilitate, 
de elocvență, de delicatețe și 
de umor care conveneau foarte 
precis propriei lor personalități, 
și i s-au dedicat, în consecință, 
cu fervoare. Este, de fapt, o în
delungată prietenie artistică, cu 
efecte dintre cele mai fericite. 
Cu obișnuita sa luciditate, auto
rul a surprins exact, în progra
mul de sală, nota definitorie a 
artei regizorale a lui Moni Ghe
lerter : „La o privire grăbită, 
Moni Ghelerter apare în situa
ția regizorului de-o supt' ,,iă 
modestie care se consacră dra
melor și concediilor, dizolvîn- 
du-se în substanța lor ca un 
preot al cuvintelor scrise. Dar 
modestia-i falsă ; nealergînd să 
se. facă înțeles, distinsul meu 
prieten nutrește orgoliul supe
rior al omului care vrea să 
înțeleagă". Rezultat dintr-o ase
menea întîlnire, era și de aștep
tat ca spectacolul să aibă fluen
ța și spontaneitatea unei con
fesiuni lirice, pe dimensiunile 
căreia contactul cu sala devine 
neobișnuit de cald și de apro
piat. Faptul se datorează, în cea 
mai .mare măsură, personalității 
iradiante a Iui Radu Beligan. 
Profund elaborat, jocul său 
pierde, pe scenă, orice urmă vi
zibilă a acestei elaborări, orice 
detaliu de compoziție care ar 
putea atenta la desăvîrșita na
turalețe a personajului. Sau. ca 
să-1 citez din nou pe Mirodan, 
actorul își joacă rolurile „de 
parcă le-ar scrie" ; îndărătul 
fiecărei replici și fiecărui gest 
se simte incandescența gîndului 
care se naște atunci și acolo. 
Este arta unui mare actor, a că
rui cerebralitate se completează 
firesc cu o intensă șl, totodată, 
discretă forță emoțională.

Pentru ceilalți actori din dis
tribuție, a fi egali lui Radu Be
ligan intr-un spectacol desfășu
rat în registrul specific aj acesj 
tuia este, desigur, o adevărat? 
performanță. Marin Morarii (1V 
rolul eternului secondant-raiso- 
nneur, pe care-1 interpretează 
cu o mare prospețime umoristi
că) și Ileana Predescu (ascun- 
zîndu-și o undă fragilă de tris
tețe sub un surîs inteligent, de 
intensă feminitate) o realizea
ză, înscriindu-și în palmares 
două din cele mai elocvente cre
ații ale lor din ultima vretnî. 
Florian Pitiș și foarte tînara 
Valeria Marian fac față mai 
greu ; în jocul lor, efortul de 
elaborare este încă vizibil, dar 
talentul, farmecul și 
acestor doi actori sînt 
ntregul compensatorii.

Excelent decorul lui _____
Popov și — mai ales — ideea de 
a introduce în spectacol cîteva 
fragmente din filmele de ani
mație ale lui Sabin Bălașa. A- 
cestea din urmă sînt atît de 
frumoase, încît întrebarea dacă 
ele au. realmente de-a face cu 
substanța piesei nici nu se mai 
pune.

tinerețea 
pe de-a-

Vladimir

SEBASTIAN COSTIN

s-a amînat amplasarea acestui 
monument valoros în locul sta
bilit inițial ?

La alcătuirea proiectului Tea
trului Național, arhitecții n-au 
considerat necesar să-i consulte 
și pe artiștii decoratori, astfel 
încît aceștia, puși în fața unui 
fapt împlinit, nu au posibilita
tea să facă decît ceea ce le în
găduie un spațiu prestabilit ca
re ține seama doar de criteriile 
intenționale sau intenționate ale

vize estimative etc.) nu pot fi 
înălțate doar cu avizul Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă și fără acela al fostului 
C.S.C.A.S. recte, al actualului 
C.S.E.A.L.

Organele locale din Tulcea, de 
pildă, pe baza unei ample docu
mentații, au cerut avizul 
C.S.C.A. pentru ridicarea unui 
monument al Independenței, pe 
același loc unde fusese un ast
fel de monument și care, acum

fort să fie îndreptat 
și monumente astfel 
ponderea o au creațiile cu ca
racter pur monumental-decora- 
tiv. Faptul tete cu atît mai cri
ticabil cu cît nu toate creațiile 
din această ultimă 
un elevat 
tistică.

Credem 
cauze ale 
șluiesc in 
re dintre

tic, oultural sau artistic către 
impun ridicarea unui bust sau 
a unui monument ce nu implică 
investiții cu caracter republi
can ?

Este mai mult decît evidentă 
existența unei anomalii de op
tică și tot atît de evidente sînt 
și deficiențele pe care le creea
ză. De ce nu se iau atunci mă
surile necesare ?

Un alt aspect al problemei, 
dezbătut în ancheta ziarului, es-

perațiune care urmărea să va
lorifice lucrări ce constituiau, 
în mare măsură, proprietatea 
sa.. Este surprinzător faptul că 
nici Uniunii Artiștilor Plastici 
și nici chiar artiștii, semnatari 
ai acestor lucrări, nu au găsit 
necesar să formuleze vreo obi
ecție. Oare unele din aceste lu
crări nu și-ar fi găsit o mai 
bună valorificare în fața unor 
edificii culturale sau adminis
trative ale Capitalei, în scuaru- 
rile sau parcurile create în noi
le cartiere ale Bucureștiului ? 
E o întrebare pe care o adre
săm, deopotrivă, tuturor insti
tuțiilor amintite mai sus.

Studiind ancheta publicată în 
ziarul „Scînteia tineretului", ne 
exprimăm acordul deplin cu 
numeroase din problemele abor
date, O rectificare însă e ne
cesară. Criticile aduse C.S.E.A.L. 
— de curînd constituit — se cu
vin de fapt serviciului de spe
cialitate din fostul C.S.C.A.S., 
serviciu trecut, recent. în no-s*< ' 
menclatura C.S.E.A.L. în același 
timp însă, apreciem că, în no
ua sa formulă serviciul respec
tiv din C.S.E.A.L. are datoria 
să analizeze criticile formulate 
și să ia

• s-a străduit să investească 
aceste sume în lucrări care șă 
celebreze pagini însemnate din 
trecutul de luptă, să evoce per- 

’ „ li ale po- 
i_____ ______ , —. decoreze im
portantele ansambluri arhitecto
nic-urbanistice înălțate pe teri
toriul patriei. Dacă am da glas 
cifrelor, am putea afirma că în 
acești ani au fost create apro
ximativ 300 lucrări de acest 
gen. Putem cita aici monumen
tele închinate ostașului român 
(București, Oradea, Baia Mare, 
Arad, Satu Mare, Timișoara), 
apoi cele consacrate răscoale
lor de la Bobâlna, de la 1907 
(Buzău, Pitești, Craiova), monu
mentul Mihai Viteazul de la 
Alba Iulia, cel intitulat „Lu- 
peni 1929“ din orașul cu același 
nume, și numeroase altele. La 
acestea s-ar putea adăuga alte
le finisate sau în lucru : Monu
mentul Independenței, Unirii 
(București), Horia, Cloșca și 
Crișan (Cluj) ș.a.m.d.

Privind, însă, cu mai multă a- 
tenție cifrele, constatăm exi
stența în acest domeniu a unor 
serioase carențe. In parte, ele 
au fost dezbătute în ancheta 
amintită, și se datoresc într-o 
mai mică măsură creatorilor — 
cărora le-am reproșa, totuși, u- 
neori, o insuficientă documen
tare, iar alte ori, o nejustifica
tă megalomanie — și într-o mă
sură mai mare instituțiilor în
sărcinate să dirijeze această ao- 
tivitate.

Direcția artelor plastice, prin 
comisia de artă monumentală 
nu a vegheat ca principalul e-

(
trecutul de luptă, să e’ 
sonalități proeminente 
porului nostru, să decc nivel de

categorie au 
realizare ar-

I
însă că principalele 
acestor carențe sălă- 
insuficienta colabora- 
arhitecții proiectanți

Pesen cte- MiHU;

DESPRE UN „PELICAN"
și artiștii oreaitori, dintre Direc
ția artelor plastice și fostul Co
mitet de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematiza
re (actualul Comitet de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală), în tendința spre o 
centralizare excesivă, promova
tă de ultima.

în acest sens, sîntem în mă
sură să dăm cîteva exemple, 
mai edificatoare, după părerea 
noastră, chiar decît cele prezen
tate în ancheta ziarului.

Monumentul 1907, creat 
sculptorul Naum Corcescu, 
crare valoroasă, așteaptă
1957 găsirea unui amplasament.

De ce oare timp de un deceniu

de 
lu- 
din

concepției arhiteotonice. Poate 
că insuficienta colaborare dintre 
arhitecți și artiști se explică și 
prin faptul că încă nici pînă a- 
cum nu au fost reglementate 
modalitățile de conlucrare din
tre aceștia și mai ales criteriile 
de remunerare.

O explicație, (de altfel nu sin
gura) trebuie găsită în sistemul 
birocratic și de centralism ex
cesiv al fostului C.S.C.A.S. Nu 
înțelegem de ce un bust sau un 
relief, menit să decoreze un li
ceu sau o casă de cultură din- 
tr-un oraș de provincie, pentru 
care organele locale de sistemati
zare au întocmit o judicioasă do
cumentație (expuneri de moti
ve, planuri de amplasament, de-

o jumătate de veac, a fost dis
trus. Vechiul monument, de care 
bătrînii orașului. își mai amin
tesc, se bucură de o largă tra
diție scrisă și orală, el este îm- 
plîntat în conștiința locuitorilor.

Cetățenii Șimleului Silvaniei, 
doresc, în amintirea cărturaru
lui Simion Bărnuțiu, de la a că
rui naștere s-au împlinit 160 de 
ani, să înalțe un bust al acestei 
personalități în fața liceului 
nou, bust care să-l înlocuiască 
pe cei distrus acum mai bine 
de un sfert de veac de trupele 
hitleristo-hortiste.

Ne întrebăm : oare organele 
de avizare ale C.S.C.A.S. — 
C.S.E.A.L. au fost sau sînt în 
măsură să cunoască, mai bine 
decît specialiștii locali condiți
ile arhitectonic-urbanistice, tra
dițiile, rațiunile de ordin poli-

te aoela al valorificării fondului 
existent de lucrări de artă mo- 
numental-decorativă.

Intenția de a împodobi parcu
rile Capitalei cu astfel de lu
crări este lăudabilă. Dar felul 
în care a fost materializată a- 
ceastă intenție este discutabil. 
Aglomerarea, fără nici un cri
teriu (deși se pare că în acest 
sens a existat și un plan) în 
parcul Herăstrău a unui mare 
număr de lucrări disparate ca 
temă și stil, fără nici o legătu
ră cu mediul ambiant, creează 
o impresie nu tocmai plăcută. 
Organele de sistematizare și ur
banistice ale Capitalei nu s-au 
dovedit prea inspirate, după 
cum nici Direcția artelor plasti
ce din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă nu și-a spus 
mai răspicat cuvîntul într-o o-

măsurile ce se impun.
★

cum se vede, creația 
și monumental-decora- 
mistuită de probleme 

Ancheta cu-

După 
statuară 
tivă e 
complicate, vaste. _____ _
rajoasă și judicioasă întocmită 
de cronicarul „Scînteii tinere
tului “ar putea fi un început de 
rodnice dezbateri. Ea ar putea 
constitui un bun prilej, nu nu
mai pentru presa de specialita
te, ci și pentru artiști și publi
cul larg de a participa la o dis
cuție largă, menită să găsească 
cele mai eficiente soluții. în ve
derea stimulării activității în 
acest domeniu.

* „Unde ne sînt pelicanii ?“ 
6378 din 18 noiembrie 1969. nr.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5 INFORMAȚII — SPORT MIERCURI 26 NOIEMBRIE 1969

cu privire la aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea soldelor personalului

Consiliului Securității Statului și Ministerului Afacerilor Interne
lumina hotărîrii Plenarei 
al P.C.R. din octombrie

în
C.C.
19(jfexju privire la îmbunătățirea 
sist^wftlui de salarizare și majo
rarea salariilor, Consiliul de Mi
niștri a adoptat recent două ho
tărîri prin cară aprobă aplicarea, 
cu începere de la 1 decembrie 
a.c. a noului sistem de salari
zare și maiorarea soldelor perso
nalului Consiliului Securității 
Statului și Ministerului Afaceri
lor Interne.

Conform prevederilor acestor 
hotărîri, soldele cadrelor militare 
din Consiliul Securității Statului 
și Ministerul Afacerilor Internt 
urmează să fie majorate în medie 
cu 9 la sută, respectiv 11,5 18
sută.

Majorarea soldelor se va fact 
în procente diferențiate, avîn- 
du-se în vedere răspunderea ot 
o au cadrele în îndeplinirea sar
cinilor ce le revin și specificul 
activității ce o desfășoară. Creș
teri în procente mai mari se vot 
acorda personalului militar cu 
solde mai mici.

în scopul stimulării cadrelor 
militare pentru perfecționare!, 
continuă a pregătirii lor politica, 
militare și de specialitate, pe lîn- 
gă solda de grad și funcție, ho- 
tărîrile prevăd instituirea unui 
sistem de gradații. Gra lațiile se 
acordă ca și pentru cadrele Mi
nisterului Forțelor Armate, în 
raport de vechime, din trei în 
trei ani. acelora care obțin rezul
tate corespunzătoare în îndepli
nirea sarcinilor încredințate, fie- 
O»--e gradație atrăgînd după sine 
o\5.ajorare cu 5 la sută a solde! 
de gard și funcție. Totodată, cei 
care obțin rezultate deosebite îr 

* Jeplinirea misiunilor și a sarci- 
\vor de serviciu vor beneficia îr 
continuare de recompense.

Ofițerii, maiștrii militari, sub
ofițerii și angajații civili care lu
crează în locuri sau în condiții 
deosebite de muncă, vor primi 
indemnizațiile și sporurile prevă
zute de dispozițiile legale în vi
goare, în mod similar cu salaria- 
ții din celelalte sectoare ale e- 
conomiei.

O dată cu majorarea soldelor 
cadrelor militare, se majorează 
și salariile personalului civil din 
Consiliul Securității Statului și 
Ministerul Afacerilor Interne 
pentru categoriile de salariați 
unde în economia națională s-a 
aplicat generalizarea experimen
tării noului sistem de salarizare.

Noile hotărîri ale Consiliului 
de ’ Miniștri confirmă consecven
ța 01 care se înfăptuiește politica

partidului și statului nostru pri
vind ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și cultural al 
tuturor oamenilor muncii.

Aplicarea noului sistem de sa
larizare și majorarea ■ soldelor 
personalului Consiliului’ Secu
rității Statului și Ministerului A- 
facerilor Interne exprimă încă o 
dată grija și prețuirea de care 
cadrele acestor instituții se bucu
ră din partea partidului și gu
vernului, a întregului popor.

Introducerea noului sistem de

salarizare va constitui pentru ca
drele Consiliului Securității Sta
tului și ale Ministerului Afaceri
lor Interne un puternic stimulent 
în munca consacrată înfăptuirii 
cu perseverență a hotărîrilor ce
lui de-al X-lea Congres al Parti
dului, în perfecționarea continuă 
a pregătirii militare și profesio
nale, în activitatea lor închinată 
slujirii fără preget a intereselor 
patriei, ale poporului nostru, con
structor al socialismului.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis o tele
gramă domnului RICHARD NIXON, Președintele Statelor 
Unite ale Americii, în care se spune :

Cu prilejul încheierii zborului navei cosmice „Apollo-12“, 
vă transmit sincere felicitări dumneavoastră, cosmonauților 
Conrad, Gordon și Bean, precum și savanților și tehnicieni
lor americani care au înfăptuit cu succes programul celei de-a 
doua expediții selenare.

Ne exprimăm încrederea că această remarcabilă realizare 
va servi progresului general al umanității, cauzei colaborării 
și înțelegerii între popoare.

„Concursul anual
de cîntece pionierești

itustrată din Piatra Neamț.

UN MEDIC
(Urmare din pag. I) 

dat examenul de medic spe
cialist anul acesta (unde a 
reușit cu brio), că este un chi
rurg foarte bun, „mîini ca ale 
sale se găsesc destul de rar", 
că și-a dat admiterea la doc
torat și că — „amănunt esen
țial” — are doar 29 ani.

Și am aflat de la medicul 
Vasile Nicolae că : „mă inte
resează suturile pe colon 
(tema lucrării de doctorat, mi-a 
spus unul din colegii săi), am 
vrut să fac chirurgie, fac, am

Atributele 
experienței
(Urmare din pag. 1)

tori sînt tineri) mai ales printr-o 
bună organizare a Jocurilor de 
muncă, prin acțiuni de întreține
re și folosire judicioasă a utila
jelor. Tinerele țesătoare sau fila
toare, maiștrii sau inginerii evocă 
alte acțiuni care „le-au mers la 
inimă" și a căror eficiență e pusă 
în evidență de o preocupare mai 
mare a tinerilor în folosirea unor 
procedee tehnice noi cum ar fi 
cel de samforizare a țesăturilor. 
Întîrziind în secția țesătorie, aici 
unde lună de lună planul este 
depășit în proporție de 4—5 la 
sută, nu poți să nu constați că 
la războaie lucrează aproape nu
mai tinere. Lor li se datoresc 
multe realizări din ultima vreme 
ale întreprinderii, de la ele se 
așteaptă succese viitoare.

— Lucrez la 12 războaie, ne 
spune Maria Mării, și, folosind 
metoda marșrutului, reușesc 
să-mi depășesc în fiecare lună 
planul. Fiind și secretară U.T.C. 
am căutat mereu ca toate colege
le din jur să-și însușească bine 
cunoștințele profesionale, deprin
derile necesare. Mă bucur că 
pînă în prezent am reușit. Nu de 
mult am primit Medalia muncii, 
care constituie Pentru mine1 o 
răsplată emoționantă.

D-snre tesătoarea Maria Mării 
ne vorbește cu că'dură și maistrul 
principal Mihai Tănase apreciind 
mai ales cantitatea de gîndire pe 
£are o depune în activitatea la 
Vreri ei de muncă. Concludentă 
e‘ și aprecierea colectivului : e 
secretară a organizației U.T.C. 
d;n te'ătorie, membră a comite
tului de partid de aici, în comi
tetul U.T.C. al urinei și în co
mitetul iudețean U.T.C.

-— Mai am cîteva zile, si împli
nesc 20 de ani, ne mărturisește 
Maria Iureț. Dacă acum îmi de
pășesc mereu olanul trebuie să 
recunosc că datorez mvF colec
tivului oare m-a ajutat zilnic, cu 
der>seȚ"',ri răbdare. F-ără aiutorul 
celor din iur nu as fi putut de
veni fruntașă, nu as fi putut urca 
treapta stimei tuturor.

Maistrul M'hai Tănase, în cu
vinte domoale, ne evocă secven
țe din devenirea altor tinere 
muncitoare, creionează portretele 

^țirief gpn cel al Au
rică! Arim, foste eleve la școala

măiestriei sale, acum ele însele 
numărîndu-se printre cele care 
descifrează tainele în ajutorul u- 
nora mai tinere, proaspăt sosite 
în întreprindere. Ni se relevă 
astfel multiplele legături dintre 
membrii acestui colectiv robust, 
legături flexibile dar trainice.

— Cînd văd o colegă din apro
piere că se află în dificultate, că 
nu reușește să facă față solicită
rilor de la locul de muncă, îi vin 
în ajutor din proprie inițiativă, 
ne mărturisește Verona Păduraru 
Așa am fost învățate de tovară
șul maistru Rlănaru, eu un ase
menea climat și etică a muncii 
le obișnuim, la rîndul nostru, pe 
cele care acum îpvață meseria de 
la noi.

în apropiere, maistrul Teodor 
Blănaru ascultă cuvintele elevei 
sale, a cărei vîrstă se suprapune 
exact peste vîrsta uzinei, peste 
timpul de cînd el se află aici, la 
uzinele textile din Botoșani adică 
de la înființarea acesteia, de a- 
cutn 20 de ani. Ascultă, apoi face 
remarca •

— Colectivul întreprinderii 
noastre, după cum se vede, a 
reușit să-și îndeplinească sarcini
le, să producă mereu mai bine și 
mai mult. Sursa obținerii unor 
astfel de realizări se află poate 
și în faptul că fiecare dintre noi 
am căutat să învățăm în fiecare 
zi cîte ceva. Cei care am fost la 
înființarea uzinei am acumulat 
continuu noi cunoștințe, ne-am 
perfecționat mereu astfel. îneît 
acum sîritem maiștri, cadre teh
nice cu o experiență vastă. în 
stare să conducem, să rezolvăm 
problemele complexe ale pro
ducției. Mă bucur că aproape 
toți tinerii merg pe același drum, 
că se străduiesc Să-și ridice per
manent nivelul profesional. Ei se 
ajută între ei iar noi le acordăm 
întregul snriiin. Procedînd astfel, 
nu mă îndoiesc că rezultatele 
noastre vor cunoaște noi amplifi
cări.

Am părăsit Uzinele 
„Moldova" din Botoșani 
seară. Lăsam în urmă o 
prindere tînără, plecam în
cu bucuria cunoașterii unui co
lectiv robust, care în cei 20 de 
ani ai existenței sale a știut să 
nu-si refuze nici o treaptă spre 
deplina împlinire.

avut norocul să lucrez intr-un 
colectiv de oameni care-și în
țeleg profesia la nivelul pro
fesionalismului, citesc litera
tură de specialitate pentru că, 
dincolo de pasiune, meseria 
noastră presupune un milion 
de idei din care trebuie să în
veți să știi să alegi, aștept 
spitalul nou, pră simt bine aici, 
între colegii mei. aici mi-am 
întemeiat familia, mă gîndesc 
la evoluția mea profesională și 
pentru asta nu stau cu mîinile 
în buzunare, mă simt legat 
de oamenii de aici tocmai, 
sau mai ales, sau și pentru că 
mi-au acordat șansa să izbu
tesc, dacă nu spun prea mult, 
în profesie, să fac totul pen
tru a mă realiza cum eu știu 
și sper și cred să se întîmple.

Nu am discutat despre fap
tul că : medicul Vasile Nico
lae a renunțat de două ori la 
București : odată ca bucureș- 
tean și a doua oară cînd ar fi 
putut rămîne la un spital în 
Capitală, nu am 
despre tentațiile marilor 
șe, despre aceea că ar fi 
tut da concurs pentru 
urbe decît Focșani, nu 
discutat despre „cum 
plictisim în provincie" 
despre „nostalgia" marilor 
bulevarde și vitrine si re
clame „luminînd feeric", nu 
am discutat despre încă 
nu știu cite „motive" în 
jurul cărora „șuetele" re
vendică nu știu ce colț de 
cafenea sau parc sau premi
eră de gală Nu am discutat 
despre faptul că medicul tre
buie să plece să-și facă dato
ria acolo unde este chemat. 
Nu am discutat toate astea 
pentru că „toate astea" nu 
intrau în discuție. Pentru că 
„toate astea" nu l-au interesat 
niciodată. Mai exact spus, nu 
intră în ideile medicului Va
sile Nicolae despre profesie. 
Sînt exterioare faptelor sale. 
Și se situează dincolo de posi
bilitatea de ale discuta ca om.

discutat
ora- 
pu- 
altâ 
am 
ne 
și

textile 
spre 

între- 
suflet

1. Concursul aflat la cea de a patra ediție este deschis tuturor 
compozitorilor, membri ai Uniunii Compozitoriloi sau

2. Concursul se desfășoară pe două secțiuni :
a. Cîntece pe teme inspirate din universul copilăriei 
pionierești, imnuri, cîntece lirice ș.a.) ;
b. Cîntece distractiv-reereative și jocuri de mișcare 
și muzică.

3. Cîntecele vor fi scrise pentru una sau două voci, fără 
niament. Textul va cuprinde — de preferință — trei 
un refren.

4. Lucrările în formă definitivă (text și muzică), purtînd un 
motto, vor fi trimise Ia Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor, B-dul Dr. Marinescu nr. 2, îp trei exemplare, cu 
mențiunea „Pentru Concursul de cîntece — secțiunea a sau 
b" ; împreună cu cîntecul va fi trimis un 
care va fi scris motto-ul ales și care va 
adresa expeditorului.

5. Concursul se va închide la 25 aprilie 1970.
6. Pentru cele mai valoroase lucrări, Consiliul 

nizației Pionierilor, la propunerea juriilor formate din persona
lități ale vieții muzicale și literare, va acorda următoarele 
premii :
PENTRU SECȚIUNEA A :
— un premiu în valoare de 9.000 lei;
— un premiu II în valoare de 7.000 lei;
— un premiu III în valoare de 5.000 lei ;
— 3 mențiuni a cîte 3.000 lei.
PENTRU’SECȚIUNEA B :
— premiul „Silvia Chicoș“ în valoare de 9 000 lei;
— un premiu II în valoare de 7.000 lei;
— un premiu III în valoare de 5.000 lei;
— 3 mențiuni a cîte 3.000 lei.

Premiile și mențiunile se vor acorda pentru muzică și text, 
în cote stabilite de juriul concursului, în funcție de valoarea 
acestora.

Unul din cîntecele premiate — la aprecierea Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor — va intra, potrivit regu
lamentului Festivalului cultural-artistic al pionierilor și școla
rilor — în repertoriul obligatoriu al tuturor formațiilor corale 
pionierești, în anul 1970/1971.

Cîntecele premiate, precum și un număr de lucrări valoroase, 
recomandate de juriu, vor fi tipărite și difuzate în rîndul 
pionierilor și școlarilor.

Rezultatele concursului vor fi comunicate în presă. 
Manuscrisele trimise nu se înapoiază autorilor.

amatori.

(marșuri

cu text

Un derbi
excelent

Aseară, în sala Dinamo, s-a dat 
startul în turneul internațional de 
volei la care participă elita vo
leiului nostru feminin Rapid, Pe
nicilina, Dinamo și, ca invitată, 
selecționata Berlinului. Atenția 
iubitorilor a fost polarizată în 
primul rînd de partida Dinamo- 
Penicilina al cărui rezultat intere
sa direct cele două echipe, deoa
rece întîlnirea conta atît pentru 
campionat, cît și pentru turneu. 
Valoarea ambelor formații, fina
liste ale campionatului precedent, 
erau cărți de vizită indiscutabile. 
Așa cum a reieșit din evoluția 
partidei, dinamovistele au căutat

acompa- 
strofe și

alt plic închis pe 
conține numele și

Național al Orga-

• ANTRENORUL ECHIPEI DE FOTBAL A BRAZILIEI, Joao 
Saldanha, a dat publicității lista celor 22 de jucători preselec- 
ționați pentru turneul final din Mexic : portari : Ado (Corin
thians), Leao (Palmeiras) : fundași : Carlos Alberto (Santos), Ze 
Maria (Portuguesa Desportos), Brito (Flamengo), Scala (Interna- 
cional), Joel (Santos), Beldochi (Palmeiras), Marco Antonio 
(Fluminense), Everaldo (Gremio) : mijlocași : Cladoaldo (Santos), 
Gerson (Sao Paulo), Wilson Piazza (Cruzeiro), Rivelino (Corin
thians), Lopes (Cruzeiro) ; atacanți : Jairzinho (Botafogo), Roge- 
rio (Botafogo), Pele (Santos), Tostao (Cruzeiro), Toninho (Sao 
Paulo). Cesar (Botafogo), Edu (Santos).
• FOTBALISTUL BRAZILIAN PELE, recordman mondial ab

solut al golgeterilor (autor a 1 000 de goluri în 14 ani de activi
tate fotbalistică), a primit la Belo Horizonte o coroană de 22 ka
rate, încrustată cu pietre de onix.

e LA TBILISI s-a disputat meciul de fotbal dintre reprezen
tativele de juniori ale U.R.S.S. și Poloniei, contînd pentru pre
liminariile turneului U.E.F.A. Victoria a revenit tinerilor fotba
liști sovietici cu scorul de 3-0 (1-0), prin golurile marcate de 
Grigoriev, Petrosian și Mjavanadze.

în meciul următor din cadrul acestei grupe, selecționata 
U.R.S.S. va întîlni pe teren propriu, la 30 noiembrie, echipa 
României.

MERIDIAN jl

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ a 
plecat la Praga o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de tov. Dumi
tru Joița, membru supleant al 
C C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C. din 
vizită în

• LA INVITAȚIA PROCU
RORULUI GENERAL al Re
publicii Socialiste România, marți 
la amiază a sosit în Capitală o 
delegație a procuraturii generale 
a Republicii Populare Polone, 
condusă de procurorul general, 
Kazimierz Kosztirko.

• CONCURSUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE GIMNA
STICĂ de la Tokio a lost cîștigat de sportiva sovietică Larisa 
Petrik, clasată pe locul patru Ia Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico. Ea a totalizat 37,90 puncte, fiind urmată în cla
sament de compatrioata sa Olga Karaseva — 37,70 și de gim
nasta japoneză Kayoko Hashiguchi — 37,45 puncte. Campioana 
S.U.A., Cathv Rigby, a ocupat locul cinci cu 37,30 puncte.
• IN CADRUL TURNEULUI INTERNAȚIONAL „OPEN*‘ de 

tenis de la Stockholm, cunoscutul jucător profesionist australian 
Rod Laver l-a învins în trei seturi : 3-6, 6-3, 6-1 pe campio
nul de juniori suedez Kjell Johansson. O victorie de prestigiu a 
obținut Charles Pasarell (Porto Rico), învingător ce 3-6, 6-3, 7-5 
în fața australianului Roy Emerson. Alte rezultate : Holmberg 
(S.U.A.) —Andersson (Suedia) 2-6, 6-3, 6-1 ; Moore (Republica 
Sud-Africană) — Folke (Suedia) 7-5, 8-6.

în proba de dublu bărbați, perechea Gimeno (Spania) — Stolle 
(Australia) a dispus cu 6—2, 6—0 de cuplul Jorgen Ulrich— 
Torben Ulrich (Danemarca).

® CRIZA CICLISMULUI PROFESIONIST italian cunoaște o 
serioasă recrudescență. Din cele 12 echipe patronate de firme 
comerciale 4 au lichidat conturile, lăsind șomeri 50 de alergă
tori. Cicliști cunoscuți ca Taccone, Bianchetto, Carminati, Mug- 
naini nu au găsit angajament și probabil vor fi nevoiți să aban
doneze activitatea competițională.
• LA PIATRA NEAMȚ au luat sfârșit întrecerile campionatu

lui republican feminin de șah. Victoria a revenit Margaretei 
Teodorescu, care ciștigă astfel pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campioană națională. Ea a totalizat 10 puncte din 13 
posibile, fiind urmată în clasament de Gertrude Baumstarck — 
9,5 puncte, Veturia Simu și Alexandra Nicolau — cite 9 punc
te etc.

să-și onoreze titlul de campioane 
în cel dintâi derbi al campiona
tului, iar jucătoarele din Iași să-și 
demonstreze clasa pe care o de
țin. Rezultatul — o partidă cum 
de mult nu s-a putut vedea în 
sălile noastre de sport, un exce
lent derbi. Jocul a debutat spec
taculos. Formațiile joacă atent, 
neuitînd latura tehnico-tactică. 
Așa se face că în primele două 
seturi am asistat la o adevărată 
urmărire clasică, pînă la urmă 
sorții dînd cîștig de cauză gazde
lor care și le-au adjudeoat la 12 
și respectiv la 14. Au fost seturile 
cînd s-a realizat, cu o tensiune 
maximă, un joc de calitate, bazat 
pe pase distribuite inteligent 
și încheiate cu șuturi nă- 
praznice în terenul advers. Ulti
mele două seturi au avut o colo
ratură aparte și au fost mai pu
țin interesante sub aspectul acu" 
mulărilor de puncte. Dinamo a 
slăbit ritmul de joc, a făcut cîte
va greșeli tactice în teren, iar 
blocajul nu i-a funcționat etanș 
ca pînă atunci. Penicilina a se
sizat slăbiciunile din terenul gaz
delor, a luat conducerea, cîștigînd 
setul detașat, la 4. în ultimul set 
situația s-a repetat, dar în sens 
invers. Oaspetele greșesc enorm 
și jucătoarele din Șoseaua Ștefan 
cel Mare speculează greșelile și 
își asumă victoria finală cu 
3—1. Am remarcat de la învin
gătoare pe Bogdan, Popescu și 
Constantinescu, și de la învinse 
pe Căunei, Dobrescu și Nan. în 
cel de al doilea joc, Rapid—selec
ționata Berlinului, rapidistele 
și-au adjudecat victoria cu 3—2 
după o partidă disputată.

Astăzi, au loc în aceeași sală, 
de la orele 17,30 partidele Dina
mo—Rapid și Penicilina—selec
ționata Berlinului.

CORNEL VÂLEANU

Patinajul viteza
reintra in

actualitate

Cehoslovacia. va face o 
schimb de experiență.

INVITAȚIA CONSI- 
CENTRAL AL UNIU-

• LA 
LIULUI
Nil SINDICATELOR DIN IU
GOSLAVIA, o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România 
condusă de tovarășul Florian Dă- 
nălache, președintele Consiliului 
Central, a făcut între 17 și 22 
noiembrie a.c. o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia.

în timpul șederii în Iugoslavia, 
membrii delegației U.G.S.R. au 
purtat convorbiri cu membrii de
legației U.S.I., condusă de pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugosla
via. Dirșan Petrovici.

Președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R a invitat ne pre
ședintele' Consiliului Central al 
U S.I. să facă, în anul 1970, o 
vizită în România, în fruntea u- 
nei delegații a Uniunii Sindica
telor din Iugoslavia. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

e MARȚI LA AMIAZĂ a ple
cat în R. D. Germană ministrul 
construcțiilor industriale. Matei 
Ghigiu, pentru a participa la lu
crările celei de-a XXVII-a ședin
țe a Comisiei permanente pen
tru construcții din cadrul 
C.A.E.R.

Odiseea eiaeatahi
(Urmare din pag. I)
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lor de ciment pe cale ferată, 
deci un avantaj economic foar
te important.

La Centrul de calcul și ci
bernetică economică și Ia Cen
trul de calcul al I.C.M.C s-a a- 
bordat ulterior o problemă mai 
largă, aceea a repartiției optime 
a sarcinilor de producție pe fa
brici și sortimente, punîndu-se 
în evidență posibilitatea obți
nerii unui beneficiu de circa 17 
la sută pe întregul sector ci
ment (circa 200 milioane lei 
anual, ne spune matematicianul 
M. Altăr) din care se reține 
ca realizabil un procent de 10 
la sută Nici una dintre cerce
tările menționate nu a fost 
aplicată. După cum se vede 
s-au irosit în acești ani efor
turile multor cercetători și ju
decind după soluțiile calculato
rului, sute de milioane lei. 
L-am întrebat pe Ing. St. Ni
colae, șef serviciu la D.G.A.D. 
(Direcția generală pentru apro
vizionare și desfacere) din Mi
nisterul Materialelor de Con
strucții dacă este la curent cu 
evoluția acestor studii și ce 
s-a făcut pentru aplicarea lor. 
„într-adevăr nici unul n-a fost 
aplicat — ne-a comunicat 
domnia sa, binevoitor. Meto-

dologia practică nu o permite".
Și ni s-a exemplificat prin 

tentativa de aplicare, în 1966 a 
metodologiei complexe stabilite 
la I.C.M.C. Trebuia calculată 
atunci formula optimă a repar
tiției cimentului de tip R.I.M., 
în vederea asigurării transpor
tului celui mai eficient, după 
care ar fi urmat aplicarea for
mulei, cu realizarea în fapt a 
beneficiului prevăzut. Calcu
lul electronic a cerut atunci 
mult mai mult timp decît ..car
tografierea" clasică !

Faptul pare paradoxal chiar 
și celor mai creduli ; și totuși 
inerția se justifică prin acest 
eșec concret. Care au fost cau
zele lui ?

IAR CU PIERDERILE
NE-AM OBIȘNUIT...

I. 
la

Cu prilejul unui concurs de pa
tinaj viteză, desfășurat în orașul 
Kolomna, campioana mondială 
Lasma Kauniste a terminat în
vingătoare în proba de 1 500 m, 
cu performanța de 2’ 32" 5110. 
Luînd startul și în cursa de 500 
ni, Kauniste s-a clasat pe locul 
4, cu timpul de 48"5/10 In a- 
ceastă probă, pe primul loc s-au 
clasat la egalitate Nina Statkie- 
vici și Tatiana Averina, cronome
trate în 48” 2/10. In concursul 
masculin, Iuri lumașev a cîștigat 
două probe : 500 m în 43” și
3 000 m în 4’41”9/10.

*«•

A început să plouă

După cum ne-a spus tov. 
Zătreanu, director general 
D.G.A.D., cererile de ciment din 
țară, așa numitele „desfășură
toare" trebuie să ajungă la 
D.G.A.D., conform dispoziții
lor în vigoai-e, începînd cu 60 
de zile înaintea emiterii repar
tițiilor pentru a fi centralizate, 
în fapt, desfășurătoarele ajung 
la centru incomplete 
rînd, unele depășind 
timul termen admis 
planul de transport 
circa 25 de zile după 
planului de repartiții. Se justi
fică astfel prin deficiențe de 
organizare întîrzierea de 20 de 
zile pe care a generat-o cal
culul electronic, întîrziere da
torată în parte și faptului că, 
nedispunînd de calculator pro
priu, specialiștii au trebuit să 
se deplaseze la Hunedoara. 
Adică o serie de defecțiuni 
care nu țin de valoarea și efi
ciența metodei ci de o defec
tuoasă organizare sînt prezen
tate ca fiind elemente obiective 
ale unei stări de fapt ce nu 
poate fi schimbată. Este evident 
că această situație nu permite 
o soluționare științifică. Dar 
nu se poate oferi nici o justi
ficare pentru perpetuarea aces
tei situații. In prezent repar
tițiile continuă să fie emise pe 
rînd, în funcție de primirea 
desfășurătoarelor, pînă la epui
zarea stocului de ciment. A- 
ceastă practică înlătură întîr- 
zierile. Iar cu pierderile ne-am 
obișnuit...

Să tragem oare concluzia că 
situația menționată este cea 
mai adecvată ? Vor continua 
factorii responsabili să se 
opună modernizării numai pen
tru că situația de fapt i se opu
ne ? Nu-i oare mai firesc să-i 
analizăm acesteia elementele 
șubrede și să le normalizăm, 
subordonîndti-le optimizării ? 
Mai ales că această „situație de 
fapt" se bazează pe nerespecta-

și pe 
chiar ul- 
legal iar 
vine cu 

încheierea

rea de către beneficiari a dis
pozițiilor legale, se datorează 
lipsei de ritmicitate și de or
ganizare a aprovizionării pe o 
serie de șantiere.

Discuțiile purtate la D.G.A.D. 
ne-au relevat și un alt aspect, 
acela al neconcordanței dintre 
planurile C.F.R. și necesitățile 
transportului de ciment pe ca
lea ferată.

— Nu dispunem de mijloace 
de transport suficiente și rit
mic puse la dispoziția noastră 
— ne spune ing. St. Nicolau. 
Din această cauză unele fa
brici de ciment sînt pe punctul 
de a se bloca — fabricile de 
la Medgidia. Tg. Jiu și altele 
lucrează cu pierderi planificate 
de fabricație : stocuri mari aș-, 
teaptă să fie transportate. în 
timp ce pe șantiere munca 
stagnează, poate, din lipsă de 
ciment. Se ivesc factori obiec
tivi care ne împiedică să res
pectăm un plan judicios de re
partiții — de exemplu faptul că 
în timpul campaniei agricole 
de toamnă vagoanele sînt în
trebuințate la transportul ce
realelor. In acest timp canti
tăți mari de ciment se deterio
rează, unii beneficiari îl refuză 
și pe bună dreptate. De aici 
pierderi...

Ne exprimăm convingerea 
că asemenea factori „obiectivi" 
fiind cunoscuți de ani de zile, 
se puteau lua măsuri pentru 
anihilarea efectelor lor nega
tive. Respectării unui plan ju
dicios de repartiție nu 1 se 
opune o situație realmente o- 
biectivă, ci neglijența și como
ditatea care au dus la „obiecti
varea" unor fenomene negati
ve și îndelung repetate.

Direct legată de acest aspect 
este problema transportului ci
mentului în vrac pentru a că
rui optimizare s-a făcut un 
calcul riguros . la I.C.M.C. 
Această modalitate de tran
sport presupune existența unui 
parc de vagoane cisternă tip 
10 V, a unor dispozitive pneu
matice de încărcare și descăr
care. Ne aflăm iarăși în fața 
unei situații „obiective" care 
și ea reprezintă în fond ridi
carea la rangul de argument 
al unor lipsuri provenite din 
neglijențe. Astfel, parcul de 
vagoane cisternă cu încărcare- 
descărcare pneumatică a cres
cut din 1962 pînă în 1969, de 
la 60 la 1660 bucăți, suficiente 
pentru acoperirea necesităților. 
Lipseso însă... instalațiile pneu
matice din stații ! Cum s-ar 
spune avem și calul și potcoa
va ne lipseso doar cuiele I 
Pentru realizarea instalațiilor 
amintite s-a intervenit în nu
meroase rînduri la ministerele 
care au organizații de construc
ții. Intervențiile au fost, în 
mare parte, ineficace iar pierde-

rile persistă. Comentariul este 
de prisos

Un alt exemplu . pentru aco
perirea necesităților transpor
tului de ciment s-a mai propus 
construirea autocisternelor de 
8 tone omologate în 1960 (!)... 
prin 1-1 C.M. 1320 ; Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini nu le-a introdus nici pînă 
acum în fabricație !

Să tragem, din cele 
sus, concluzia că acest 
în sine nu se pretează 
ganizare rațională ?

de mai 
domeniv 
la o or-

PIERDERILE CRESC PARALEL 
CU PRODUCȚIA DE CIMENT

Pentru remedierea unora din
tre deficiențele amintite ing. 
G. Călinescu propune să se 
pună la dispoziția Ministerului 
Materialelor de Construcții un 
calculator la ca.re un personal 
minim specializat să soluțio
neze științific și la timp pro
blemele economice practice.

Ing. C. Zătreanu, director 
general al D.G.A.D., propune 
modificarea legislației în acord 
cu posibilitatea practică de a- 
plicare a metodelor matema
tice. După ing. St. Nicolau și 
matematicianul H. Rudeanu, 
aceasta ar presupune emiterea 
unui plan de repartiție anual, 
nu trimestrial, a unui plan de 
transport trimestrial, nu lu
nar, reglementarea disciplinei 
contractuale, eventual înlocui
rea contractului între furnizor 
și solicitant cu dispozițiile 
D.G.A.D., transformate în acte 
normative (aceasta ar simplifi
ca operațiile, ar scurta timpul, 
ar anula birocrația). Ideea in
dicativului financiar ar trebui 
subordonată optimizării — ne 
spune H. Rudeanu. Aceasta 
presupune înlocuirea planului 
valoric, care obligă beneficiarii 
să nu țină seama de necesită
țile concrete, ale producției, cu 
o formulă mai judicioasă".

Matematicienii de la Centrul 
de calcul al I.C.M.C. lucrează 
în continuare la perfectarea 
metodologiei, pornind de la 
ideea că însăși aplicarea ei tre
buie să constituie o problemă 
de cercetare-

Pînă acum cercetătorii s-au 
dovedit a fi mai interesați de
cît înșiși beneficiarii în opti
mizarea muncii acestora din 
urmă. Ei speră să înfrîngă, pînă 
în 1970, inerția și să dea un 
final fericit odiseii cimentului. 
Deocamdată în limita procen
tului de 5% se pierd cîteva 
zeci de milioane pe an în pro
ducția și repartiția cimentului. 
Să reținem faptul că față de 
1960 producția de ciment a 
țării s-a dublat, pagubele ur- 
mînd, din păcate și ele aceiași 
dinamică ascendentă. Și pro
ducția crește mereu...
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R. P. POLONA. — în imagi
ne noi cămine studențești 
construite în centrul universi
tar Shizorvir din districtul 

Mokoiow

polono-vest-germane
VARȘOVIA 25 (Ager

pres). — Ziarul polonez 
„Zycie Warszawy" publi
că un interviu 
de cancelarul 
Willy Brandt.

acordat 
R.F.G.

Fara
necro

declarat

S-ar fi cuvenit un necro
log. Cu lacrimile de rigoare 
și cu florile presărate lîngă 
coșciug. Decesul trebuia 
consemnat în chenar ne
gru. Dar, în fond, nu s-a 
produs nici un deces. Este 
drept, faimoasa P.I.D.E. (po
liția politică portugheză) a 
încetat să mai existe. Un 
comunicat oficial publicat la 
Lisabona pune capăt teribi
lei instituții. P.I.D.E. însem
na crima acoperită prin tex
te de lege, brutalitatea de
venită un exercițiu cotidian, 
tortura medievală practicată 
cu resursele modernității. 
Renumele instituției era în
fiorător. „Suspecții" nu pă
răseau beciurile P.I.D.E. de
cît sub formă de cadavre. 
Schingiuitorii aveau o ima
ginație pe lîngă care gro
zăviile inchiziției par treburi 
de începători nepricepuți. 
P.I.D.E. devenise „o univer
sitate a represiunii", un 
Gestapo care a supravie
țuit pînă în ceasul cosmic al 
istoriei europene. S-au scris 
pagini cutremurătoare des
pre ceea ce a însemnat, a- 
ceastă poliție atotputernică, 
prezentă în fiecare dome
niu al vieții portugheze. 
P.I.D.E. urmărea ca o umbră 
rău prevestitoare pe fiecare 
portughez, chiar pe cei a- 
tlați în funcții înalte dar bâ- 
nuiți de insuficientă loiali
tate. A fi inclus pe listele 
sale negre însemna sen
tința capitală...

Lisabona lui Caetano do
rește să se îndepărteze de 
„momentul Salazar". Practi
cile trecutului apropiat 
prea compromițătoare, 
sigur, ar fi fost foarte 
pfu să se renunțe la 
Schimbarea produsă în 
tugalia nu afectează 
structurile, esența |_ '

Cancelarul federal a 
că guvernul R.F.G. este de acord 
cu propunerile formulate de Wla- 
dyslaw Gomulka și va sugera în 
următoarele zile guvernului polo
nez începerea unor convorbiri po
litice. Trebuie creată posibilita
tea examinării tuturor probleme
lor care prezintă interes comun, 
a spus Willy Brandt. Guvernul 
R.F.G. aspiră la pace și este gata 
să încheie un acord cu guvernul 
polonez. Cunoaștem și apreciem 
dorința Poloniei de a trăi în ca
drul unor frontiere garantate. 
Acum, principalul este ca trata
tivele să aibă rezultate corespun
zătoare intereselor ambelor țări.

Renunțarea la folosirea forței, 
a arătat în continuare cancelarul 
federal al R.F.G., constituie un 
element important al politicii ex
terne a R.F.G. Așa cum am ară
tat și în declarația guvernamen
tală din 28 octombrie, guvernul 
R.F. a Germaniei este convins că 
renunțarea la folosirea forței ai 
aduce o mare contribuție la des
tinderea în Europa și ar crea o 
atmosferă favorabilă întreprinde
rii unor noi pași pe această cale

Guvernul federal și-a exprimai 
dorința de a începe convorbiri pe 
această temă. Am dori, de ase
menea, ca la aceste convorbiri cu 
guvernul polonez să 
problema renunțării 
forței.

Apreciem pozitiv 
conferințe europene 
problemei securității 
rii, a spus W. Brandt, dar cre
dem că este important ca această 
conferință să fie pregătită foarte 
atent, astfel incit ea să poată 
constitui un progres pe calea spre 
slăbirea încordării în Europa. 
Dezvoltarea schimburilor comer
ciale și tehnico-științifice cores
punde cu siguranță nu numai in
tereselor noastre. Pentru o astfel 
de pregătire, care în mod practic 
a și început, trebuie să fie răs
punzătoare toate guvernele. Nu 
trebuie să existe nici un fel de 
condiții în ce privește accesul la 
conferință.

discutăm 
la folosirea

ideea unei 
consacrate 

și coopera-

O nouă victorie parțială 
a fost înregistrată de oa
menii muncii italieni. După 
cum informează agenția 
A.N.S.A., este vorba de cir
ca 100 000 muncitori agri
coli, care au reușit să în
cheie un nou contract co
lectiv de muncă. Cu acest 
prilej, ei au obținut o serie 
de îmbunătățiri în ce pri
vește salarizarea și norme
le de muncă.

Pe de altă parte, A.N.S.A. 
adaugă că acțiunile reven
dicative continuă în diver
se orașe. Așa, de pildă, sa- 
lariații de la serviciile pen
tru transporturile publice 
din Milano au participat 
luni la o grevă, paralizînd 
întregul trafic. De aseme
nea, continuă greva perlată 
a funcționarilor bancari. A- 
ceastă acțiune revendicati
vă s-a desfășurat în tot 
cursul săptămînii trecute 
în mai multe orașe.

Greviștii revendică în
cheierea unui nou contract 
de muncă.

în sfîrșit, în localitatea 
Siracusa grupuri de mun
citori au participat la o 
demonstrație de protest. Ei 
au blocat timp de cîteva 
ore linia ferată din apro
pierea localității respective.

Nordek“
stîrneste

neîncredere
Marți a început în ca

pitala Norvegiei o con
ferință de două zile a 
primilor miniștri din ță
rile scandinave.

O.N.U. Dezbaterile asupra Sărbătoarea Republicii
problemelor dezarmării

NEW YORK 25. — Corespondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : în Comitetul politic al Adunării Gene
rale a O.N.U. au continuat luni după-amiază dezbaterile asu
pra problemelor dezarmării.

Reprezentantul Madagascarului, 
Charles Ranarson, s-a pronunțat 
pentru interzicerea experiențelor 
nucleare subterane peste o anu
mită putere, pînă la realizarea 
unui acord privind interzicerea 
completă a unor asemenea explo
zii.

Pierre de Chevigni, reprezen
tantul Franței, a subliniat că 
Franța se va conforma prevederi
lor tratatului de neproliferare a 
armelor atomice, dar că fără eli
minarea din arsenalele statelor a 
unor astfel de arme nu se poate 
vorbi de dezarmare. Vorbitorul a 
insistat asupra poziției Franței, 
potrivit căreia, măsurile parțiale 
în domeniul dezarmării nu fac 
decît să întărească monopolul 
nuclear al marilor puteri, pentru 
realizarea dezarmării fiind ne
cesară mai întîi eliminarea mij
loacelor de transport a armelor 
termonucleare la ținte, acțiune ce 
trebuie urmată de interzicerea a- 
cestor arme și apoi de distrugerea 
lor completă.

La cererea misiunii perma
nente a Republicii Socialista 
România pe lîngă Națiunile Uni
te, la O.N.U. a fost distribuită, 
în calitate de document al Adu
nării Generale, declarația mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germane, 
Otto Winzer, adresată președin-

telui sesiunii actuale a O.N.U., 
în legătură cu „problemele me
diului înconjurător", 
înscris pe agenda celei 
24-a sesiuni ce urmează 
abordat în dezbateri de 
plenara Adunării Generale.

Declarația subliniază, între 
altele, interesul R. D. Germane 
față de inițiativa O.N.U. de a 
organiza o conferință interna
țională la Stockholm în proble
mele mediului uman și expri
mă dorința R.D. Germane de a 
lua parte la această importantă 
acțiune, a cărei menire este de 
a conjuga eforturile statelor 
lumii în direcția conservării 
naturii, a raționalizării utiliză
rii resurselor ei, a luptei îm
potriva poluării aerului și apei 
etc. Totodată, în declarație se 
subliniază că R.D. Germană a 
luat notă cu satisfacție de fap
tul că la cea de-a 47-a sesiune 
a Consiliului economic și so
cial al Națiunilor Unite, multe 
state s-au pronunțat pentru 
respectarea principiului uni
versalității participării la a- 
ceastă conferință ce urmează a 
avea loc în anul 1972.

FESTIVITĂȚI

Lupte violente
în Vietnamul de sud

Zona cuprinsă între 121 și 145 kilometri nord de capitala 
sud-vietnameză a fost în ultimele 24 de ore centrul unor 
ciocniri violente între detașamente ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de 
saigoneze.

sud și unități ale trupelor americano-

— rela- 
agenției 
ambele

în cursul luptelor 
tează corespondentul 
Associated

din viata tinEi-Htuluilinnii
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AVUT LOC

punct 
de-a 

a fi 
către

LA ULAN BATOR

Populare Mongole

părți au suferit pierderi. în 
același timp, patrioții au de
clanșat marți noi atacuri asu
pra taberei forțelor inamice 
de la Bu Prang, aflată într-o 
regiune unde au avut loc în 
ultimele trei săptămîni lupte 
deosebit de intense. Grupuri 
ale patrioților au bombardat, 
de asemenea, cinci poziții for
tificate ale trupelor america
ne, situate la aproximativ 80 
kilometri sud de Bu Prang.

La Vian Bator a avut loc marți 
o adunare festivă a reprezentan
ților oamenilor muncii din capi
tala R. P. Mongole, consacrată 
celei de-a 45-a aniversări a pro
clamării Republicii ~ 
Mongole.

In prezidiu au luat 
denbal, prim-secretar 
P.P.R.M., președintele 
de Mininștri, J. Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, alți conducători de par
tid și de stat ai R. P. Mongole.

La ședință a prezentat un ra
port Ț. Gotov, secretar al Pre
zidiului Marelui Hural Popular, 
care a vorbit despre semnifica
ția proclamării Republicii Popu
lare Mongole și despre dezvolta
rea țării în cei 45 de ani care au 
trecut. El a arătat că Mongolia 
a devenit un stat agrar-industrial 
cu o economie socialistă, cu in
dustrie modernă, cu o industrie 
de construcții și cu transporturi 
dezvoltate. Toate ramurile econo
miei naționale, a arătat raporto
rul, înregistrează ritmuri rapide de 
dezvoltare.

Populare

loc J. Țe- 
al C.C. al 
Consiliului

sini 
De

stin
ele. 
Por- 
însă 

structurile, esența politică, 
ci doar aparențele. De ace
ea practicile trecutului a- 
propiat au rămas și practi
cile prezentului. Se încear
că, totuși, să se creeze im
presia „înnoirii". Astfel 
poate fi explicat comunica
tul ce anunță dispariția 
P.I.D.E. Dar să nu ne gră
bim cu necrologul.

P.I.D.E. a dispărut. în 
schimb, toate atribuțiile sala 
au trecut unei... direcții ge
nerale. întregul personal a 
rămas la locul său. Nimeni 
nu și-a pierdut slujba. Schin
giuitorii de profesie n-au a- 
vut emoții. „Experiența" lor 
este prea prețioasă pentru 
a se renunța la ea. Atunci ? 
S-a modificat doar forma 
(U.P.I. scria : „Numai nume
le organizației este schim
bat").

Portughezii n-au motive să 
se bucure. P.I.D.E. nu se 
mai numește P.I.D.E. dar a 
rămas aceeași îngrozitoare 
instituție, chiar dacă tăblița 
de la intrare a fost scoasă 
și înlocuită cu alta mai li
niștitoare. Motiv pentru care 
un necrolog devine inutil. 
Ca și lacrimile de rigoare 
sau florile ce nu pot să lip
sească de lîngă un ca
davru...

Participanții la conferință 
vor încerca să înlăture deose
birile de păreri existente între 
ei privind întemeierea unei 
uniuni vamale a țărilor scan
dinave, cunoscută sub numele 
de „Planul Nordek“. Dane
marca nu este dispusă să re
nunțe la politica sa vamală de 
apărare a agriculturii sale. Pe 
de altă parte, Norvegia și Da
nemarca nu sînt de acord cu 
înlăturarea taxelor vamale la 
o serie de materii prime, in 
timp ce acestea ar fi menți
nute în Suedia. La rîndul ei, 
Finlanda își exprimă îngrijo
rarea că o uniune ' 
statelor scandinave 
duce la stînjenirea 
sale economice cu 
țări din afara acestei 
geografice.

vamală a 
ar putea 
relațiilor 

i celelalte 
zone

• MARIN Alexie, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Singapo
re, a prezentat președintelui 
singaporez, Yusof bin Ishak, 
scrisorile de acreditare.

La ceremonie au asistat func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Singapore.

ALEXEI KOSTGHIN 
A PRIMIT PE 

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
LA MOSCOVA

E. O.

• PREȘEDINTELE Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S,, Alexei 
Kosîghin, a primit marți la

Promotorii apartheidului sud-african au avut, o dată în plus, 
prilejul să constate opoziția fermă a studențimii față de rîn- 
duieliie rasiste.

O ceremonie organizată cu mult fast de conducerea universi
tății „Witwaterswand" din Johannesburg cu prilejul inminării 
„premiului academic anual" a avut un deznodămînt cu totul 
neașteptat pentru inițiatori. „Premiul academic" al universității 
din Johannesburg, care se decernează în fiecare an unei per
sonalități din lumea universitară a fost acordat acum rectorului 
universității „Princeps" din Capetown. J. P. Duminy, cunoscut 
pentru vederile sale ultra-rasiste și autor al unor „lucrări 
filozofice" care încearcă să justifice apartheidul. Reacția stu
denților a fost promptă și energică. în locul unei festivități 
„cuminți" care, în intenția organizatorilor, trebuia să se 
transforme implicit (avînd în vedere personalitatea sărbători
tului) într-o omagiere a apartheidului, manifestarea a luat 
turnura unei puternice demonstrații de protest anti-rasiste.

Cu cîteva ore înaintea începerii festivității, principalele căi 
de acces spre aula universității au fost ocupate de studenți 
care scandau • „Nu vrem apartheid !“. In momentul cînd și-au 
făcut apariția ministrul invățămintului și educației, Arthur 
Craigle și „sărbătoritul" J. P. Duminy, deasupra capetelor mul
țimii studenților au apărut pancarte pe care scria : „Cine i-a 
invitat aici pe părinții rasismului?". Este ușor de închipuit 
încurcătura în care s-au găsit inițiatorii festivității. „Oaspeții", 
acompaniați de soțiile lor, au încercat să facă pe indiferenții, 
pe surzii și pe orbii, dar aceasta nu le-a ajutat la nimic. Auto
mobilele lor au încercat să-și ocupe locurile speciale de par
care dar șoferii au constatat că acestea fuseseră ocupate de 
zeci de studenți și le-a fost imposibil să staționeze la o dis
tanță mai mică de un kilometru de intrarea în incinta univer
sității.

Așa cum se întîmplă de obicei în asemenea împrejurări, în 
R.S.A., a fost chemată la fața locului poliția. Făcînd uz de bas
toane de cauciuc, paturi de armă și gaze lacrimogene, polițiștii 
au reușit cu greu să disperseze masa de studenți și să deschidă 
drum invitaților. Dar surprizele neplăcute pentru organizatorii 
ceremoniei au continuat. Printr-o scară de serviciu care leagă 
subsolul clădirii universității de aula principală, un mare grup 
de studenți a pătruns în aulă șl a întrerupt ceremonia cu 
strigăte „Duminy pleacă acasă" și „Nu avem nevoie de rasiști 
în universități". A urmat din nou intervenția poliției Și o 
busculadă care, practic a pus capăt festivității programate. 
In încordarea creată s-a renunțat Ia cuvîntări și premiul a fost 
înmînat la banchetul organizat în seara respectivă într-o mică 
localitate turistică din apropierea Johannesburgului.

Incidentele de la universitatea „Witwaterswand" reflectă 
pregnant starea de spirit anti-rasistă a celei mai mari părți 
a tinerei generații din Republica Sud-Africană.

P. NICOARĂ

Kremlin pe Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România în Uniunea Sovieti
că. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

• FRONTUL de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo) a dat pu
blicității în capitala Tanzaniei, 
Dar-es-Salaam, un comunicat 
referitor la succesele obținute în 
lunile septembrie și octombrie 
de patrioții mozambicani în lup
ta împotriva trupelor colonialis
te portugheze. Potrivit comuni
catului, în cursul operațiunilor 
militare inițiate în această pe
rioadă de detașamentele Freli
mo în provincia Cabo Delgado 
au fost uciși 150 de militari por

tughezi, iar numeroși alții au 
fost răniți. Totodată, patrioții 
mozambicani au capturat de la 
trupele colonialiste mai multe 
vehicule militare, precum și o 
importantă cantitate de muniții.
• PREȘEDINTELE Richard 

Nixon a anunțat marți că Sta
tele Unite renunță la folosirea 
tuturor armelor biologice și a a- 
firmat că țara sa nu va folosi 
niciodată prima armele chimice 
mortale sau paralizante. El a fă
cut această declarație într-o 
conferință de presă, ținută la 
Washington, în cursul căreia a 
precizat că în viitor cercetările 
în domeniul armelor biologice 
vor fi limitate la descoperirea

consul COLHOZNICILOR 
DIN UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 25 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiv 
Duță, transmite : In sala Pa
latului Congreselor din Krem
lin au început marți lucrările 
Congresului al III-lea al col
hoznicilor din Uniunea Sovie
tică. La congres participă 
4 521 delegați din toate regiu
nile Uniunii Sovietice. In pre
zidiul congresului au luat loo 
Leonid Brejnev, secretar gene; 
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri, Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, alți 
cători de partid și de 
Uniunii Sovietice. La 
se aflau, de asemenea, 
din străinătate invitați . 
greș, printre care și delegația 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție și 
a Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii din Republica So
cialistă România, condusă de 
tovarășul Vasile Vîlcu, preșe
dintele ~ 
ționale 
cole de

După 
tită de ____ ___ _ , ....
ședințele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a luat cuvîntul 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.

Vorbitorul a arătat că, înde
plinind hotărîrile Congresului 
al XXIII-lea și plenarelor C.C. 
al P.C.U.S., țărănimea colhoz
nică, lucrătorii din sovhozuri, 
specialiștii din agricultură au 
depus în ultimii ani mari efor
turi pentru sporirea producției 
agricole. In perioada 1965—

condu- 
stat ai 
tribună 
oaspeți 

la con-

Consiliului Uniunii Na- 
a Cooperativelor Agri- 
Producție.
o scurtă cuvîntare ros- 
Alexei Kosîghin, pre-

1968 — a spus el — volumul 
mediu anual al producției agri
cole globale a crescut ou 18 la 
sută în comparație cu cei patru 
ani precedenți. Au crescut, de 
asemenea, achiziționările de 
stat. Toate acestea au penmis 
să crească nivelul consumului 
de produse alimentare de către 
populație. După cum știți, a 
arătat în continuare vorbitorul, 
anul acesta a fost pentru agri
cultură un an greu. Multe re
giuni ale țării au primit lovi
turi din partea naturii. Dar, și 
în acest an producția și achizi
ționările de produse agricole 
principale se vor situa aproxi
mativ la nivelul mediei anuale 
înregistrate în ultimii patru ani.

Un rol important în dezvol
tarea în continuare a agricul
turii și colhozurilor va reveni 
pe viitor noului statut model al 
colhozurilor, pe care delegații 
la congres urmează să-1 dezba
tă, a arătat L. Brejnev. Odată 
cu acest statut, a spus vorbito
rul ,se poate spune, pe drept 
cuvînt, că a început o nouă 
etapă în dezvoltarea colhozuri
lor.

In încheiere, Leonid Brejnev 
s-a referit la unele probleme 
internaționale, de actualitate, 
subliniind că politica exterhă 
sovietică este îndreptată spre 
consolidarea și dezvoltarea 
prieteniei frățești și colaborării 
multilaterale cu statele socia
liste, o politică externă care 
militează pentru o pace traini
că, pentru coexistența pașnică și 
colaborarea reciproc avantajoasă 
între toate statele, indiferent de 
sistemul lor social.

de seruri de imunizare împotri
va unor asemenea mijloace de 
luptă. Nixon a arătat că ho- 
tărîrea luată nu se va aplica însă 
gazelor lacrimogene, așa-numi- 
ților „agenți de control ai răs
coalelor", precum unor tipuri de 
gaze chimice folosite pentru 
distrugerea plantelor.
„RETROSPECTIVĂ BRÂNCUȘI" 

LA NEW YORK

• LA MARELE muzeu 
arte plastice Guggenhein 
New York a avut loc vernisa
jul expoziției „Retrospectivă 
în creația lui Constantin Brân- 
cuși", la care participă muzee 
din România, Statele Unite, 
Franța și din alte țări. De ase
menea, sînt expuse lucrări ale 
marelui scluptor român apar- 
ținînd unor colecționari parti
culari de artă din numeroase 

. țări ale lumii. Din țara noas
tră, sînt prezentate exponate 
din patrimoniul Muzeului na-

ds 
din

țional al Republicii Socialiste 
România din București, Muzeu
lui din Craiova, precum și ale 
unor colecționari particulari.

La vernisaj, care a fost pre
cedat de un cocteil organizat 
de conducerea muzeului, au 
participat oficialități ale ora
șului New York și personali
tăți politice, directori d'e mu
zee, oameni de artă și cultură, 
ziariști americani și străini- 
Au fost prezenți ambasadorul 
României la Washington, Cor- 
neliu Bogdan, membri ai am
basadei și ai misiunii perma
nente a României pe lîngă 
O.N.U.

Expoziția, care a fost prezen
tată și la Philadelphia, va ră- 
mîne deschisă cîteva luni „după 
care va fi prezentată în ma
rele oraș Chicago. La sfîrșitul 
primăverii, operele de artă a- 
parținînd muzeelor și colecțio
narilor din România se vor re
întoarce în țară, împreună cu 
alte 20 de creații brâncușiene,

Azi, poporul mongol sărbă
torește împlinirea a 45 de 
ani de existență a Repu- 
blicii’Populare Mongole. La 
26 noiembrie 1924, prima în
trunire a Marelui Hural 
Popular adopta noua con
stituție a țării, prin care 
Mongolia era proclamată Re
publică populară. Acest act 
venea să consfințească în 
primul rînd cuceririle re
voluției populare mongole 
din 1921, in urma căreia în 
Mongolia fusese instaurat gu
vernul popular. Totodată 
prin trecerea în proprietatea 
întregului popor a pămintu- 
lui și bogățiilor naturale ale 
țării, se crea premisa esen
țială pentru smulgerea din 
mina feudalilor și a clerului 
a restului de putere pe 
care aceștia continuau sâ-1 
dețină.

In momentul proclamării 
sale ca Republică populară. 
Mongolia era considerată 
una din cele mai înapo
iate țări din lume. Industria 
lipsea cu desăvîrșire. Nu 
exista nici măcar o mo
nedă națională. Ocupația 
de bază a populației 
era creșterea vitelor. Țara 
era dominată de feudalii au
tohtoni in colaborare cu ne
gustorii și cămătarii străini. 
Analfabetismul era în floare.

Preluînd această grea moș
tenire, regimul popular și-a 
propus o dezvoltare a econo
miei naționale pe calea so
cialistă, care să ducă Ia o 
schimbare a structurilor eco
nomice și sociale din Mon
golia. Elementul principal al 
acestui proces îndelungat a 
fost lichidarea relațiilor de 
producție feudale și înlo
cuirea lor cu relațiile de pro
ducție socialiste. Trebuia de
pășită apoi grava înapoiere 
economică și culturală, ca
racterul extrem de unilateral 
al economiei mongole.

In acest sens, in cei 45 
de ani care au trecut de 
la proclamarea Republicii 
Populare Mongole, poporul 
mongol a obținut succese 
importante. Sub conducerea 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol s-a trecut la 
dezvoltarea organizată a 
principalei ramuri economice: 
creșterea vitelor, creîn- 
du-se în același timp bazele 
unei noi ramuri — cultivarea 
pămintulul. Incepînd din anul

1940, in Mongolia a începui 
dezvoltarea, în baza unui 
plan economic de perspectivă, 
a unor ramuri industriale 
pentru care existau condiții. 
Pe harta Mongoliei au înce
put să apară treptat unități 
ale 
Și 
alimentară, 
rapidă au 
consecință 
strucțiilor și a materialelor 
de construcții, precum și in
dustria lemnului. Concomi
tent s-au luat măsuri pentru 
întărirea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii.

Succese însemnate s-au în
registrat și pe frontul social 
și cultural. In cadrul unei 
acțiuni largi și organizate, a 
fost lichidată racila analfa
betismului, s-a dezvoltat în- 
vățămintul general, mediu și 
superior. Rezultatele acestor 
eforturi sint concludente. 
Astfel, dacă în întreaga Mon
golie a anului 1920 nu exista 
decît o singură școală cu 
20 de elevi, în prezent în 
Mongolia funcționează insti
tute de învățămint superior 
în care se predau 50 de spe
cialități și peste 60 de școli 
de specialitate, care asigură 
economiei naționale peste 
2000 de specialiști anual, iar 
în școlile de cultură generală 
sînt cuprinși 155.000 de copii 
la o populație de 1,1 mii. lo
cuitori. în capitală și princi
palele centre urbane func
ționează teatre, cinematogra
fe, ansambluri de cîntece și 
dansuri. In Mongolia, altă
dată atît de lipsită de bine
facerile culturii, există o or
chestră simfonică, un teatru 
de operă și. o universitate, în 
orașele mici și la sate își des
fășoară activitatea case de 
cultură, cluburi culturale, 
caravane cinematografice. O 
puternică dezvoltare a cu
noscut și activitatea editoria
lă, în R. P. Mongolă apărind 
în prezent peste 60 de ziare 
și reviste, cărți beletristice, 
științifice și tehnice.

Pe plan internațional, sta
tul socialist mongol se bu
cură de un prestigiu crescînd, 
intreținînd relații diplomati
ce cu 44 de state și partici- 
pînd activ la viața interna
țională.

Cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Mongole, 
poporul și tineretul român 
urează poporului și tineretu
lui mongol noi succese în 
construirea socialismului, în 
dezvoltarea continuă a patriei 
sale.

industriei 
energetice,

O
extractive 

ușoară șj 
dezvoltare 

cunoscut în 
ramura con-

1
BAZIL ȘTEFAN ■

------- i

J

TELEGRAME
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului JUMJAAGHIIN 
ȚEDENBAL, prim - secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, ♦ "• 
și tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mon
gole, o telegramă în care se spune : în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al 
poporului român și ai nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră și, prin dumneavoastră. Comitetului Central ai Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui 
Hural Popular. Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Mongole și poporului frate mongol felicitări cordiale și 
cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Mongole.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările im
portante obținute de oamenii muncii mongoli în opera de 
construire a noii orînduiri și le urează noi succese în înflo
rirea Republicii Populare Mongole.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că 
relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală din
tre Republica Socialistă România și Republica Populară Mon
golă se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism- 
ieninismului și internaționalismului socialist, , spre binele 
ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii în 
lume.
Tovarășul Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis o telegramă tovară
șului Dondogiin Țevegmid, pre
ședintele Marelui Hural Populai 
al Republicii Populare Mongole, 
prin care-i adresează felicitări cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Mongole.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Mongole, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Comeliu Mă- 
nescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Luvsantorjiin Toiv, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole.

(Agerpres)

urmînd să fie expuse în Muzeul 
național al Republicii Socialiste 
România din București.

La Berlin a avut loc cea de-a 
XXX-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru ener
gie electrică, la care au partici
pat delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Un
gară și U.R.S.S. Au fost de 
asemenea, prezenți o delegație 
a R. S. F. Iugoslavia și un re
prezentant al Dispeceratului 
central al sistemelor energetice 
interconectate al țărilor membre 
ale C.A.E.R.
• LA VARȘOVIA au luat sfîr

șit lucrările Comisiei Permanen
te a C.A.E.R. pentru industria 
chimică. La lucrări au luat par
te delegațiile țărilor participante 
la C.A.E.R. : Bulgariei, Cehoslo
vaciei, R. D. Germane, Poloniei, 
României, Ungariei și Uniunii

Sovietice. In conformitate cu 
acordul dintre C.A.E.R. și gu
vernul R. S. F. Iugoslavia, Ia 
ședință a luat parte delegația 
Iugoslaviei.

In calitate de observatori au . 
luat parte reprezentanți ai 
R. D. Vietnam. Tv"

Lucrările comisiei s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

FORMAREA
NOULUI GUVERN LIBANEZ

• MARȚI seara, Rashid Kara- 
me a anunțat formarea noului 
guvern libanez, punindu-se ast
fel capăt crizei ministeriale care 
durează de peste șapte luni.

După cum relatează postul de 
radio Beirut, în noul guvern de
numit și „Cabinetul unității na
ționale", sînt reprezentate toate 
partidele politice din țară cu 
excepția Partidului Blocul Na
țional, condus de Raymond Edde.
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