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CONSECVENTĂ
Sesiunea de examene din iar

nă s-a încheiat cu rezultate 
bune. Din situațiile statistice tri
mise de centrele universitare 
reiese că, spre deosebire de anul 
trecut, cînd mai mult de jumă
tate dintre studenți nu au pro
movat toate examenele, acum 
procentul de promovabilitate se 
înscrie între 60 și 90 la sută. Tn 
numeroase colective toți studen
ții sint integraliști.

Așa se prezintă tabloul gene
ral, imaginea de ansamblu a se
siunii de examene care s-a 
desfășurat între 1 și 17 februa
rie. Pentru a desprinde însă 
toate semnificațiile acestor re
zultate globale este necesară o 
analiză amănunțită, o examinare 
atentă a detaliilor. Desigur, 
faptul cel mai important, care 
se cere a fi explicat în primul 
rînd. este saltul calitativ de la 
rezultatele îngrijorătoare obți
nute în toate sesiunile de exa
mene ale anului universitar 
trecut (avem în vedere și sesiu 
nile extraordinare, inițiate cu 
scopul de a mai reduce numărul 
restanțierilor) la bilanțul pozi
tiv realizat în februarie 1970. 
In această privință, opiniile stu
denților și ale cadrelor didac
tice pot fi sintetizate într-o sin
gură frază : „Atunci cînd măsu
rile privind buna organizare a 
procesului de învățămînt sînt 
aplicate cu seriozitate, activita-
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Ați remarcat, fără îndoia
lă, că, de la o vreme, toată 
lumea a devenit specialistă 
în probleme de educație a 
tineretului, există un .stoc 
supranormativ de sfaturi pri
vind viața și comportarea ti
nerei generații și, evident, se 
fac eforturi pentru a scăpa 
de el. Colegi de breaslă pe 
care ii cunosc de 20 de ani și 
tot de 20 de ani le urmăresc

tea de pregătire profesională se 
desfășoară tot cu seriozitate". 
Studenții au înțeles că Ministe
rul învățămîntului este ferm în 
respectarea hotărîrii de a nu 
mai eluda propriile regulamente, 
că celor care nu reușesc să pro
moveze examenele în sesiunile 
obișnuite nu li se va mai face 
favoarea de a se organiza pentru 
ei sesiuni speciale. Așadar, lip
siți de „perspectiva" promovării 
în sesiuni extraordinare, la 
sfîrșitul anului universitar, acei 
studenți care altădată erau ten
tați să-și prelungească vacanța 
cu cîteva luni nu și-au mai pu
tut permite să ignoreze faptul 
că cei mai mulți dintre colegii 
lor încep pregătirile pentru 
examene în primele săptămîni 
ale semestrului. Menționăm, de 
asemenea, că și asociațiile și-au 
adus în acest an universitar o 
contribuție mult mai eficientă 
în stimularea pregătirii profe
sionale, acționînd direct în co
lectivele studențești, îndeosebi 
în grupele unde se semnalau 
fenomene de delăsare și super
ficialitate.

Un alt detaliu semnificativ : 
rezultatele obținute de studenții 
primului an. In anii trecuți, 
după fiecare sesiune de examene 
se purtau discuții privind „pro
blema anului I“, De obicei, aid 
se înregistrau cele mai slabe re
zultate. Iar justificările nu lip
seau. Se spune că sînt timizi, că 
nu au deprins încă tehnica mun
cii universitare, că sînt în peri
oada de acomodare. Iată însă că 
în această sesiune se produce o 
răsturnare a situației : anul I 
obține cele mai bune rezultate. 
Rectorul Institutului politehnic 
din București, prof. dr. docent 
George Bărănescu afirma 
potrivit părerilor cadrelor di
dactice, studenții primului an al
cătuiesc cea mai bună serie din 
ultimii 20 de ani. Explicația este 
dată și de faptul că studenții 
anului I sînt absolvenții liceului 
de 12 ani, deci beneficiari ai 
unui sistem complex, bine orga
nizat, de pregătire preuniversi- 
tară. Nu este însă mai puțin 
adevărat că exigența care a do
minat concursul de admitere în 
vara anului 1969, considerată de 
unii exagerată, a contribuit la o 
selecționare judicioasă a candi- 
daților.

Felul în care s-au desfășurat

că,

examenele studențești din luna 
februarie, rezultatele bune obți
nute conduc la concluzia că fer
mitatea în aplicarea hotărîrilor 
luate șl creșterea exigenței sînt 
factori care se cer a fi promo
vați în continuare. Acestora tre
buie să li se adauge însă și alte 
măsuri care să asigure o mai 
bună organizare a procesului de 
învățămînt. Sesiunea a eviden
țiat unele aspecte care nu sînt 
de natură să bucure ; un număr 
mare de absențe la examene, 
numeroase restanțe, situații de 
mediocritate. Ele se datoresc în 
primul rînd superficialității și 
delăsării unor studenți, dar se 
cunosc și alte cauze, printre 
care lipsa de manuale și cursuri 
tipărite la unele discipline, lip
sa de exigență în desfășurarea 
unor seminarii. Cei care au cre
zut că exigența este doar o me
taforă, o noțiune confecționată 
cu scopul de a-i speria și a-i de
termina astfel să rezerve mai 
multe ore studiului, au avut pri
lejul, la examenele din această 
sesiune, să constate că s-ati în
șelat. Pentru unii această con
statare va avea un gust amar, 
deoarece în zilele următoare se
natele și consiliile profesionale 
vor dezbate propunerea (confor
mă Regulamentului activității 
profesionale) ca acei studenți 
care în sesiunea din iarnă nu au 
promovat nici un examen (în 
centrul universitar București 
sînt peste 800) să fie exmatricu
lați din facultate. Iată deci că 
studenții sînt datori să reflec
teze cu toată seriozitatea asupra 
acestei noțiuni — exigența — 
care, departe de a fi o metaforă, 
devine tot mai- mult o determi
nantă a procesului de învăță
mînt. Numai că exigența trebuie 
să fie, în egală măsură, un cri
teriu fundamental în aprecierea 
activității tuturor factorilor care 
activează în învățămîntul supe
rior. Pentru că atît timp cît se 
manifestă îngăduință față de 
neajunsurile privind elabora
rea și editarea cursurilor, ana
lizarea în unele catedre a cali
tății prelegerilor sau a modului 
în care sînt conduse semina- 
riile, e greu de crezut că pot fi 
înlăturate minusurile care per
sistă încă în pregătirea unor 
studenți.

ADRIAN VASILESCU

Dragi tovarăși,
Am primit cu multă plăcere invitația de a participa la 

festivitățile pe care le organizați cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la înființarea cooperativei dumneavoastră. Mulțu- 
mindu-vă pentru această invitație, îmi exprim regretul că 
nu-i pot da curs, că ocupațiile mă împiedică să fiu în mijlo
cul dumneavoastră la această manifestare sărbătorească. Do
resc însă să vă asigur că iau parte cu toată inima la bucuria 
dumneavoastră, că împărtășesc pe deplin sentimentele de 
justificată satisfacție pe care le trăiți în aceste momente.

Aniversarea de astăzi vă dă prilejul să faceți bilanțul unei 
activități rodnice, să treceți în revistă drumul mereu ascen
dent pe care l-ați parcurs in aceste două decenii. Cooperativa 
din Sintana — este un lucru unanim cunoscut — se numără, 
datorită muncii harnice și pricepute a membrilor săi, printre 
unitățile agricole fruntașe ale țării. Pentru frumoasele reali
zări pe care le-ați obținut în acești ani vă adresez, dragi coo
peratori din Sintana, cele mai calde felicitări din partea Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, a guvernu
lui, Consiliului de Stat și a mea personal. Tot ceea ce ați 
realizat în cooperativa dumneavoastră constituie o puternică 
demonstrare a faptului că drumul pe care ați pășit acum 20 
de ani, ascultînd îndemnul partidului, este un drum bun, 
care vă duce spre bunăstare, progres și fericire. Realizările 
cooperativei din Sintana, ca de altfel ale majorității coopera
tivelor agricole din patria noastră, confirmă cu putere juste
țea politicii marxist-leniniste a partidului de transformare 
socialistă a satului rt/mânesc, de așezare a producției agri
cole pe baze noi, moderne.

Vă adresez, dragi tovarăși, cu prilejul acestei aniversări, 
urarea și îndemnul de a munci cu rezultate și mai mari în 
viitor, de a obține noi succese în activitatea pe care o desfă- 
șurați — punind tot mai larg în valoare rezervele și posibili
tățile de care dispune cooperativa dumneavoastră, — în 
interesul bunăstării tuturor membrilor cooperatori, al propă
șirii agriculturii noastre socialiste, a întregii economii națio
nale.

Tuturor vă doresc spor la muncă, sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

\ *

W w&q---

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit în după-amiaza zilei 
de 26 februarie a.c., la Palatul 
Republicii, pe membrii dele
gațiilor care 
crările Consfătuirii 
rilor de uniuni 
țări socialiste 
București.

La primire 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș. Gheorghe 
Pană, Manea Mănescu, Dumi
tru Popescu, Corneliu Mănes
cu, ministru al afacerilor ex
terne, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și 
membri ai conducerii 
Scriitorilor din

Au participat 
lor diplomatice 
garia, R. S. 
Cubei, 
Mongole, R. P. Polone, R. P.

participă 3a lu- 
conduce- 

scriitori din 
se ține la

de 
ce

au luat parte

Artă, 
Uniunii 

România.
șefii misiuni- 
ai R. P. Bul- 
Cehoslovacia,

R. D. Germane, R. P.

Timpul prețios
se scurge prin

efortul (uneori, ce să
mint ?, chiar încununat de 
succes) de a redacta, astfel 
incit să nu provoace o como- 
ție fatală secretarului de re
dacție, trei rînduri despre un 
chelner bacșișoman sau un 
frizer, vai !, purtând un ha
lat nescrobit, și-au găsit — 
în sfîrșit ! adevărata vocație 
in pedagogie, psihologie și 
sociologie, chinuiți pînă la 
epuizare și epuizați pină la 
indignare de faptul că tine
rii mai fac și cite una ne
făcută.

Deși nu-i prima oară cînd 
mă jur să fug de polemică, 
scăpărîndu-mi călciiele, mă 
văd mereu silit să-mi calc 
jurămintul — și iată-mă și 
acum, formulind păreri con
tradictorii, discutind, cum 
zice argoul studențesc, „la 
ba din contra" cu cîțiva din 
ultimii moraliști apăruți 
peste noapte.

Să încep cu un bănuit teo
retician. D-sa învață pe ti
neri că „trăsăturile de ca
racter au un singur izvor : 
acela al orînduirii sociale". 
Nimic mai fals ! Cred că se

(Continuare în vag. a Il-a)

clepsidra nepăsării
In aceste zile, în satele jude

țului Timiș, activitățile de pro
ducție -fiind, mai reduse, tinerii 
dispun de mai mult timp care ar 
putea fi folosit de organizațiile 
U.T.C. pentru diferite activități. 
Logic, acum ar fi momentul or
ganizării pentru tineri a unor ac
țiuni antrenante care să le po
larizeze interesul, să răspundă u- 
nor pasiuni, dorinți sau înclinații 
firești spre educare, informare, 
întregirea cunoștințelor sau dis
tracție.

Primul popas îl facem, într-o 
după amiază obișnuită la Topo- 
lovățul Mare. Mulți tineri nave
tiști se întorc acasă venind de la 
întreprinderile și fabricile timișo
rene unde muncesc. Ne ducem 
la biblioteca comunală, amenaja
tă într-o clădire improprie, nea
trăgătoare și friguroasă. Nu poa
te rămîne aici nici măcar biblio
tecara Victoria Gherghina, dar

mi-te cititorul care ar vrea 
găsească o ambianță cît de cit 
plăcută. Există, e drept, intenția 
mutării bibliotecii intr-un local 
adecvat. Dar pină atunci ? Pînă 
atunci: volume, 4 000, cititori,

ELISEI IARȚA

(Continuare In pag. a H-a)

„Electroputere" — Craiova: Dumitru Verdeș și Ion Verița — absolvenți ai școlii profesional», 
promoția 1969 — de la fabrica d» aparataj, lucrează la separatoarele de 110 kV 
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PE AGENDA DE LUCRU
A ORGANIZAȚIILOR 

RRĂILENE ALE U. T. C„ 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

DE MASĂ

k UN „CAP DE AFIȘ I
I

MEREUF ÎN ACTUALITATE
i
I
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Legea organizării
I

și disciplinei muncii in I

unitățile socialiste de stat
I
I

— în ansamblul problemelor 
care ne preocupă, organizarea 
și desfășurarea aotivității spor
tive de masă deține — prin re
zultate și amploare — un loc 
însemnat. La sate, tn comune, 
în școlile de toate gradele din 
raza județului nostru fenomenul 
sport și exercițiu fizic constituie 
o realitate lesne de observat în 
preocupările fiecărei organizații 
de tineret. Chiar dacă sîntem 
conștienți că rezultatele nu sînt 
încă pe măsura tuturor resurse
lor și posibilităților de care dis
punem „terenul" cîștigat tn acest 
domeniu ne oferă, de fiecare

Convorbirea noastră cu tovarășul MILEA BAICU,
prim-secretar al Comitetului județean Brăila al V.T.C.

• „TERENUL" CTSTIGAT ARE TREI REPERE. • SPORTUL SI 
TINERELE FETE — UN CAPITOL NEREZOLVAT ÎNCĂ. • ETA
PELE DE MASA RECLAMA PREZENTA TEHNICIENILOR. • CA
LENDARUL DE „CASA" ESTE O MODALITATE SIGURA DE 
SUCCES. *

dată, convingerea că eforturile 
trebuie amplificate.

— Care ar fi reperele acestui 
„teren" ciștigat ? Și, totodată, 
care sînt direcțiile în care apre- 
ciați că acest „teren" poate fi

extins în cel mai scurt timp ?
— O recentă analiză, în ca

drul secretariatului Comitetului 
județean Brăila al U.T.C., a sta
diului și măsurilor pe care le 
reclamă activitatea sportivă de

masă, a delimitat concludent 
acest „teren" cîștigat: numărul 
tot mai mare de tineri care iau 
parte la acțiunile calendarului 
sportiv ; baza materială a activi
tății | sportive de masă — ame
najări de terenuri și instalații 
sportive simple, mici complexe, 
săli și localuri de club, mate
riale și echipament sportiv ; ca
lendarul competițional — core
larea celui local și județean cu 
cel central, din care decurge — 
care respectă în primul rlnd

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ungare, Uniunii Sovietice, a- 
creditați la București.

■Președintele Uniunii Scriito
rilor, acad. Zaharia Stancu,. a 
prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți condu
cători de partid și de stat pe 
membrii delegațiilor Uniuni
lor de scriitori din : Bulgaria 
— condusă de Gheorghi Dja- 
garov, președintele Uniunii; 
Cehoslovacia — condusă de 
Andrej Plavka, președintele 
Uniunii. Scriitorilor Slovaci; 
poetul Luis Rivera Suardlaz, 
reprezentantul Uniunii Națio
nale a Scriitorilor și Artiștilor 
din Cuba ; R.D. Germană — 
condusă de Fritz Selbmann, 
vicepreședinte a! Uniunii; R.P. 
Mongolă — condusă 
Udval, președintă a Uniunii ; 
Polonia — condusă 
Lenart, membru în 
Uniunii;. Ungaria — condusă 
de Darvas Jozsef, președinte 
al Uniunii; U.R.S.S. — condu
să de Gheorghi Markov, se
cretar al Uniunii, care parti
cipă la lucrările Consfătuirii. 
Adresîndu-se oaspeților, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

de S.

de Josef 
Prezidiul

Stimați tovarăși,
Este pentru mine o deosebi

tă plăcere să mă întîlnesc as
tăzi, aici, cu dumneavoastră — 
reprezentanți ai scriitorilor din 
țările socialiste frățești reu
niți în consfătuirea priete
nească de la București — și 
să vă salut călduros în nume
le Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri.

Noi, în România, apreciem 
fn mod deosebit activitatea 
pe care o desfășoară scriitorii 
pe tărîmul educației popoare
lor noastre în spiritul prieteni
ei și colaborării frățești, în 
spiritul socialismului, al idei
lor marxism-leninismului. 
Fără îndoială, scrisul a avut 
și are un rol important în 
răspîndirea ideilor înainta
te; dumneavoastră, scriitori
lor, vă revine în continuare o 
misiune de seamă în promo
varea prieteniei și colaborării 
dintre țările socialiste, dintre 
toate forțele progresiste și an- 
tiimperialiste, a prieteniei și 
colaborării între toate po
poarele lumii. Scriitorii îșivor 
face datoria față de propriile 
popoare, față de umanitate, în 
măsura în care scrisul lor va 
sluji acestui nobil țel.

Apreciem faptul că în con
sfătuirea de Ia București ați 
făcut un schimb liber de pă
reri asupra felului în care în
depliniți sarcinile încredința
te de partidele comuniste, aș
teptările clasei muncitoare și 
popoarelor din țările dumnea
voastră, acționați în spiritul 
cauzei socialismului, în inte
resul mișcării comuniste, al

clasei muncitoare din Întrea
ga lume.

Știm că discuțiile pe care 
le-ați purtat au fost rodnice. 
Sîntem convinși că și în vii
tor se vor dezvolta asemenea 
schimburi de păreri libere în
tre scriitorii din țările socia
liste ; aceasta va contribui la 
o mai bună cunoaștere reci
procă, la apropierea dintre po
poarele noastre, la întărirea 
sistemului mondial socialist.

Vă urez din toată in>ma 
succes în activitatea creatoare 
pe care o desfășurați.

Răspunzînds GHEORGHI 
MARKOV, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din Uniunea So
vietică, a spus :

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși din conduce

rea Partidului Comunist Ro
mân,

Dragi tovarăși din conduce
rea statului socialist român,

Ingăduiți-mi ca, în numele 
consfătuirii noastre reprezen
tând uniunile scriitorilor din 
țări socialiste, să vă mulțu- 
•mim din toată inima pentru 
că ne-ați acordat 
tenție, pentru că 
posibilitatea de a 
în fața dv.

Cred că exprim 
turor participanților, dacă 
să vă spun că un rol uriaș în 
succesul acestei consfătuiri l-a 
jucat Uniunea Scriitorilor din 
România, și, personal, preșe
dintele acestei uniuni, acade
micianul Zaharia Stancu. At
mosfera de prietenie, tovără
șie și atenție a domnit din 
prima clipă cînd am pășit pe 
pămîntul țării dv., atît de prie
tenesc.

La ordinea de zi a consfă
tuirii noastre au stat cele mai 
diferite probleme, dar dacă 
am exprima pe scurt sensul 
acestor discuții, trebuie spus 
că am discutat o singură pro
blemă, care este cea mai im
portantă pentru scriitorii din 
țările noastre socialiste : cum 
să facem mai bine, cu mai 
multă eficiență, recurgînd la 
mijloacele literaturii, să aju
tăm partidele noastre comu
niste să realizeze mărețele 
sarcini pe care și le-au pro
pus în această etapă plină de 
răspundere pentru dezvoltarea 
omenirii-

Ingăduiți-mi încă o dată să 
vă mulțumesc pentru atenția 
Pe care ne-ați acordat-o.

Secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut apoi 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, cu membrii delega
țiilor uniunilor de scriitori din 
țări socialiste, participanți la 
Consfătuire.

această 
ne-ați 

ne găsi

părerea tu-
am

(Agerpres)

Primire la președintele

Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă iugoslavo-română 
de colaborare economică.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, au participat Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă de co
laborare economică, precum și 
Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

i
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C.M. DE HANDBAL A ÎNCEPUT: ROMÂNIA• SPORT • SPORT • Un mare gînditor:
O REPRIZA CARE

z
Grupa B

Moment dificil la poarta norvegienilor.

Campionatul Mondial de hochei

AL. D. XENOPOL
V. ERA SĂ NE COSTE 50 de ani de la moarte*

(Prin telefon de Io trimisul nostru special VASILE CABULEA)

mărilor personali- 
de la sfîrșitul vea- 

și începutul

Aseară, în Palatul Sporturilor 
din Paris, echipa României a ob
ținut primul succes în actualul 
turneu al C.M. de handbal, în- 
vingînd, după un joc destul de 
bun, echipa țării gazde cu un 
scor poate nu atît de confortabil 

cum ne-am 
caz, victo- 
pentru res-

SPEIMIVEEIE mSERE RENASC
Cu meciurile de ieri s-a completat un al doilea rund al cam- 

pionatului mondial de hochei, acum toate echipele au cite doua 
meciuri jucaUe — deci pe hîrtie pot începe calculele. înaintea 
meciurilor de azi — adunate din nou 4, într-un program-maraton
— clasamentul are în frunte formația care nu pare că va avea 
de înfruntat vreun adversar pe măsură pînă la sfîrșit : S.U.A., 
cu două victorii din două meciuri, golaveraj 3D—2. Ii urmeaza, 
tot cu cite două victorii, reprezentativele Republicii Federale a 
Germaniei și Norvegiei, departajate însă prin golaveraj : 8—4 
și respectiv, 8—5. Pe locul al patrulea se află echipa României
— la egalitate de puncte cu cea a Elveției, egală și prin golave
raj — dar beneficiind de avantajul numărului mai mare de go
luri marcate, 7 față de 6 ale elvețienilor. In continuare, in ordi
nea golaverajului negativ, echipele fără nici o victorie pînă la 
această oră : Iugoslavia, Japonia și Bulgaria.

Mîine seară, firește, vum avea un alt clasament. Nu ne vom 
hazarda in pronosticuri, nu riscăm totuși nimic afirmînd că cele 
patru meciuri nu vor putea „umbla" la .locul 1 și la ultnnul . 
echipa Iugoslaviei va trebui să-și cheltuiască ambiția exclusiv 
pentru limitarea scorului in fața S.U.A., în vreme ce bulgarii 
vor da mult de furcă metodicilor norvegieni, fără insă a-i putea 
învinge. In rest, meciuri deschise oricărui rezultat : vest-ger- 
manii și elvețienii vor încerca să-și apropie locul al doilea și, 
evident, numai uriii din ei vor reuși, iar reprezentanții noștri — 
sperăm, vor încerca să se împace cu publicu[ pe care atît de 
rău „l-a îmbolnăvit", străduându-se să întreacă o alta favorita 
a acestuia — echipa Japoniei.

țin mai întîi egalarea (prin 
Gheorghiu) și în fine victoria 
(prin Pană). Tribunele trăiesc, 
după această explozie de bucu
rie, zece minute de mare emo
ție, în care iugoslavii încearcă 
să schimbe soarta meciului. 
Fără succes, anunță sirena, aco
perită de ovațiile publicului. A 
fost o victorie evident merita
tă, o victorie necesară nu 
mai pentru clasament, ei 
pentru moralul echipei care 
în continuare de înfruntat
versari din ce în ce mai valo- 

iroși.

nu
li 

are 
ad-

COSTIN BUZDUGAN

și concludent (12—9), 
fi așteptat. în orice 
ria rărniue 
tul bătăliei.

Meciul a 
inegală, curioasă. începutul a fost 
timid, lent, jucătorii ambelor e- 
chipe nu-și găseau cadența, nu 
construiau cu claritate și eficien
ță. Timp de 15 minute s-a jucat 
cu trac, încîlcit, sub impulsul e- 
moției, ratîndu-se cinci atacuri 
unul după altul. Antrenorii stri
gă de pe bancă de răgușesc în- 
cercînd să organizeze jocul tac
tic dar ei nu aud. De-abia în mi
nutul 10 Gruia deschide scorul. 
Apoi, după un minut, marchează 
francezii prin Germain, ca în mi
nutul 16 Gruia să facă 2—1, 
moment în care echipa noastră 
începe să pună stăpînire pe joc, 
se desprinde și ia un avans din 
ce în ce mai substanțial, înche
ind repriza cu scorul de 7—2.

Repriza a II-a are cu totul o 
altă factură. în Ioc ca echipa

un tonic

avut o desfășurare

noastră să intre pe teren stăpînă 
pe situație, cum ne lăsase să 
credem la sfîrșitul primei repri
ze, francezii sînt aceia care con
trolează jocul și reușesc să mo
difice scorul de mai multe ori. 
în numai două minute se marcă 
de trei ori. Au loc schimbări ne
inspirate în formația noastră și 
deruta care o cuprinde pentru 
cîteva clipe e fructificată de gaz
de, care înscriu în mai puțin de 
două minute, de trei ori : 10—6. 
E un moment dramatic. Penu 
care apărase senzațional în prima 
repriză, acum se lasă bătut cu 
ușurință. Apărarea cedează și 
ea inexplicabil. Repriza aceasta 
putea să ne coste. Chicid prin
de curaj, punctează de două 
ori și reface oarecum diferența, 
redîndu-ne liniștea. După o 
de ratări și de o parte și de 
meciul ia sfîrșit cu scorul 
12-9.

în vreme ce trebuie să 
statăm că francezii au constituit 
o surpriză plăcută — au viteză 
de alergare, o tehnică bună, dar 
le lipsesc aruncătorii la poartă, 
pe care dacă i-ar avea ar fi o 
putere în handbal — evoluția e- 
chipei noastre în primul meci nu 
poate fi calificată decît medio-

eră. Dar, pentru că a fost prima 
întîlnire, pentru că i-au lipsit doi 
trăgători, Samungi și Guneș, ne
restabiliți încă, sîntem datori să-i 
acordăm circumstanțe atenuante. 
Așteptăm mai mult de la ea în 
viitoarele partide. Iată autorii 
punctelor echipei noastre : Gru
ia — 5. Moldovan — 2 (din 7ia — 5, Moldovan — 2 (din 
m.), Chicid — 3, Licu — 2.

Mîine revenim cu amănunte.

(Urmare din pag. I)

suită 
alta, 

de

con-

Alte rezultate înregistrate : 
R. D. Germană — U.R.S.S. 13— 
11, (8—6); Suedia — Norvegia 
8—6 (5—2); Ungaria — Islanda 
19—9 (9—3); Danemarca — Po
lonia 23—16 (10—6) ; Ceho
slovacia — Japonia 19—9 (8—2); 
R . F. a Germaniei — Elveția 
11—10 (3—1).

I
I
I
I
I

Capriciile sorților au făcut ca 
ieri să se întâlnească, in deschi
derea ’ ' ' ’ ° _
toare 
detă. 
tunci. 
telor, 
prim 
pliqat ---- , — - -
între cele două partide : au fost 
la. fel de disputate, pe gheață 
s-a consumat aceeași awioare, a- 
ceeași luptă dramatică : un joc 
ceva mai lucid, mai gindit și 
mai curat ca tehnică a fost pri
mul, in schimb al doilea ne-a 
adus mult dorita bucurie a vic
toriei.

Mai întii, Elveția — Norvegia, 
învingătorii noștri din prima zi, 
aparent lipsiți de șanse încă de 
atunci, au ieșit pe gheață înso
țiți de aceeași judecată pripită ; 
pretendenți la medalii păreau 
adversarii lor, in ciuda mo
destiei cu care se anunțaseră 
hotăriți doar să-și mențină lo
cul în grupă pentru la anul. în 
primele minute, intr-adevăr, 
favoriții controlează jocul și 
chiar inscriu destul de lesne :
1— 0. Repriza se încheie totuși 
în avantajul norvegienilor. cu
2— 1, grație unei dăruiri in joc 
care parcă le-a tăiat picioarele 
adversarilor. Urmează o repriză 
care aduce pe primul plan lup
ta, adesea acerbă, o luptă a for
țelor egale exprimată printr-un 
număr ca și egal de șuturi pe 
poartă (11—10), prin perioade e- 
gale de dominare copioasă în 
treimea adversă și printr-un scor 
egal : 1—1. în fine, repriza care 
va consfinți surpriza norvegiană 
— încheiată cu minimul avantaj 
de un gol, înscris chiar în pri
mul minut, a fost, în mod neaș
teptat, mai calmă ca celelalte, 
caracterizată printr-un joc mai 
sigur al învingătorilor și prin-

cuplajului, două învingă- 
de marți, iar in meci ve- 
douâ din învinsele de a- 
Fâră intervenția sentimen-, 
care bineînțeles aduc în. 
plan meciul ce ne-a im- 
direct, ar fi greu de ales

tr-o prematură resemnare a în
vinșilor.

Hocheiștii români au fost din 
nou întîmpinați, la apariția pe 
gheață, de uralele generosului 
nostru public : era dovada încre
derii pe care încă le-o mai a- 
corda. a speranțelor care nu se 
mai voiau înșelate. Și, în, final, 
încrederea a fost răsplătită, spe
ranțele împlinite. Dar vai, după 
cite emoții ! după cite momente 
de disperare ! după cite spaime ! 
Gluma de data trecută, apropo 
de stimulentul pe care pare să-l 
reprezinte televiziunea pentru 
hocheiștii noștri, s-a potrivit și 
de data asta : telespectatorii vor 
fi fost doar contrariați aflind la 
începutul transmisiei că repri
za a IlI-a pornește de la 1—1 ; 
dar cei care au fost la patinoar 
știu că această egalitate fusese 
obținută cu destulă dificultate, 
deși în prima repriză nu. s-a 
marcat nimic, iar in a doua noi 
deschisesem scorul prin Szabo 
Geza. Românii jucaseră însă 
haotic, la intîmplare, surprinză
tor de puțin îndrăzneți in fața 
porții iugoslavilor care, în ce-i 
privește, atacau mult mai peri
culos și clar.

Așadar, repriza televiziunii. 
Surpriză : nu se sfîrșise primul 
minut și eram conduși cu 2—1. 
Egalăm peste două minute prin 
Calamar, dar nu se reia bine 
jocul și la primul contraatac 
primim gol. A fost nevoie de 
acest al treilea gol — și nu în
țelegem de ce — pentru ca por
tarul Dumitraș. care are pe 
conștiință și cîteva goluri din 
meciul cu norvegienii, să fie 
rechemat de pe gheață, locul lui 
luîndu-1 Crișan. Cu un „spate" 
asigurat de-acum încolo fără 
greșeală, băieții noștri atacă cu 
mult mai mult aplomb. încear
că poarta din orice poziție, in
sistă în treimea adversă și ob-

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața de la ora 9,30 au loc partidele : Bulgaria—Norve

gia și Elveția—R. F. a Germaniei iar după-amiază, cu începere de 
la ora 17, partidele Iugoslavia—S U.A. și România—Japonia.

preferințele și tradițiile sportive 
create în fiecare asociație, co
misie și organizație U.T.C. De 
fapt ordinea celor trei repere 
este inversă întrucît datorită 
unor competiții de larg ecou — 
gen „Cupa tineretului de la 
sate", „Olimpiada de iarnă" a 
elevilor, Concursul popular de 
șah, ca să nu numim decît trei, 
de cea mai mare actualitate, a 
căror organizare a fost oosibilă 
datorită bazei materiale conso
lidate în ultima vreme în fiecare 
unitate (sat. școală, întreprin
dere), numărul de tineri a atins 
aproape cifra maximă.

— De ce aproape ?
— Pentru că principala noas

tră deficiență în organizarea ac
tivității sportive de masă rămîne 
mobilizarea tinerelor fete la 
competițiile care li se adresează, 
în egală măsură, si lor. în spe
cial la sate, se face resimțită 
această nedorită absență. înțe- 
pînd cu etapele de masă ale 
Crosului tineretului obiectivul 
principal va fi tocmai îndrepta
rea acestei stări de lucruri. Am 
pus la punct un sistem îmbună
tățit de premiere în material și 
echipament sportiv a asociații
lor și comisiilor sportive care 
izbutesc să mobilizeze la startul 
întrecerilor un număr cît mai 
mare de tinere. De asemenea, 
nucleele sportive ale județului 
vor folosi, mai eficient, mijloa
cele propagandistice pe care le 
au lă îndemînă. O altă direcție 
spre care practica de pînă acum 
ne obligă să ne îndreptăm toată 
atenția este formarea și instrui
rea instructorilor sportivi. Fînă 
în prezent, numărul lor este des
tul de redus : 30. Aici intrăm 
însă în domeniul colaborării 
noastre cu tehnicienii C.J.E.F.S. 
Nimic de zis, această colaborare 
există, se face simțită, cu pre
cădere în cadrul fazelor supe
rioare ale competițiilor de masă: 
etapele pe centre de comune, pe 
județ. Aci sînt delegați, cu regu
laritate, arbitri, oficiali, spor
tivi eu experiență fără al căror 
aport, în ceea ce privește latura 
tehnică a întrecerilor, ne-am 
descurca cu greutate. Dar pre
zența contribuției tehnicienilor 
C.J.E.F.S. trebuie să' se facă sim
țită î* primul rînd la primele 
etape ale marilor competiții. Nu 
s-ar simți nevoia aci atît de 
arbitri și oficiali, cît de instruc
tori sportivi care, aflați printre

concurenti. să furnizeze detalii 
tehnice, să inițieze pe mulți 
dintre sportivii care se prezintă 
la start doar cu dorința de a se 
întrece. Doleanța noastră este 
aceeași și în ceea ce privește 
Inspectoratul județean de învă- 
țămînt. Nu este lipsit de impor
tanță să arătăm cu această oca
zie că noi nu putem dirija ca
drele de specialitate, că nu le 
putem folosi oricînd și oricum.

Inspectoratul, prin atribuirea 
unor sarcini concrete profesori
lor de educație fizică, ne poate 
furniza un prețios punct de spri
jin pe care îl așteptăm în con
tinuare. Nu este mai puțin ade
vărat că mulți profesori de edu
cație fizi'că își aduc o contribu
ție prețioasă și fără să aștepte 
vizări directe de la „centru" . 
profesorul Roman Buzoianu de 
la Liceul din comuna Movila 
Miresei și profesorul Ion Marin 
de la Școala profesională 
comuna lanca sînt doar 

'exemple de pasiune.
— Se vorbește despre 

„comitet de sprijinire" a activi
tății sportive Ia sate. Ce ne pu
teți spune despre existența și 
activitatea lui în satele și comu
nele județului?

— Numeroase consilii de con
ducere ale C.A.P.-urilor (Rîm- 
nicelu, Bărăganu, Găiseanca, 
Movila Miresei) acordă, fără re
zerve, întreg sprijinul lor activi
tății sportive de masă din co
mună. Pe de o parte existența 
unor asociații sportive puternice 
care au creat un prestigiu spor
tiv local determină această op
tică salutară, pe de altă parte 
ajutorul multilateral acordat

inițial de către C.A.P.-uri (tran
sport, fonduri, materiale de con
strucție pentru bazele sportive) 
a creat premiza formării aces
tor puclee în alte comune. 
Poate mai mult ca în alte si
tuații, în județul nostru proble
ma dezafectării terenurilor 
sportive n-a fost de fapt o „pro
blemă". Bazele existente, mar 
mult, au fost întărite, consoli
date, extinse de către C.A.P.-uri, 
consiliile populare comunale, 
conducerile de școli : la Măxi- 
neni, Traîanu, Viziru, însurăței 
și în multe alte comune. Școlile 
asociațiile sportive sătești, au 
datorită acestor contribuții' și 
un patrimoniu propriu în ceea 
ce privește materialele sportive: 
la lanca există materiale în va
loare de peste o sută de mii de 
lei ca și la liceele din Movila 
Miresei, Făureî și Măxineni.

— Ce competiții de „casă" sînt 
prevăzute, pentru etapele urmă
toare, în calendarul sportiv ju
dețean ?

— în afara etapelor Crosului 
tineretului, calendarul acestei 
primăveri mai cuprinde : turul 
județului la ciclism, „Cupa re
coltei" (la 5 discipline sportive), 
campionatul sătesc la fotbal (3 
serii X 8 echipe). „Cupa școla
rului" la oină, „Cupa speranțe
lor" la volei, „Cupa Danubiana" 
la handbal, „Cupa Dunării" la 
tenis de masă. La aceste diverse 
competiții de casă, vor intra în 
concurs numeroase echipe și 
tineri laureați ai titlurilor ju
dețene în competițiile „Cupei 
tineretului de la sate", princi
pala întrecere care lansează 
„vîrfurile" sportive de masă.

• LA MACON (GEORGIA) 
a început un turneu interna
țional de tenis la care parti
cipă și jucătorii rom/ni I In 
Tiriac și Iiie Năstase. De
semnat cap de serie, Ilie 
Năstase nu a jucat în primul 
tur, în schimb Ion Țiriac a 
fost eliminat de vesf-îțerma- 
nul Ingo Buding, învingător 
cu 4-6, 11-9, 7-5. Alte rezul
tate : Gorman—Baranyi 4-6, 
6-1, 10-8; McManus—Battrick 
6-3, 10-12, 10-8 : Fairley-Rob- 
bie Smith 6-2, 6-1 ; Franulo- 
vici—Osborne 11-9, 3-6, 8-6 ; 
Koch—Lail 6-4, 6-3 ; Kukal— 
Curis 6-2, 6-2.

• LA LONDRA au început 
campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Ang'iei. 
în turul doi echipa feminină 
a României a învins cu sco
rul de 3-0 echipa secundă a 
Olandei. La masculin a fost 
înregistrată o mare surpriză : 
echipa secundă a Iugoslaviei 
a învins cu scorul de 3-1 
echipa Suediei.

• ASEARĂ, în sala sportu
rilor de la Floreasca a avut 
loc o reuniune amicală de 
box in cadrul căreia au evo
luat pugiliști de la Steaua și 
Metalul. în cel mai așteptat 
meci, campionul european la 
cat. cocoș A. Dumitrescu 
(Steaua) a dispus la puncte 
de I. Lungu (Metalul). C. Gr 
iescu (Steaua) l-a învins la 
puncte pe Constantin (Me
talul), iar M. Lumezeanu 
(Steaua) a dispus prin aban
don de Mihăilesc 1)

(Agerpres)

din 
două

acel
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în galeria 
tăți române 
cului al XIX-lea 
veacului al XX-lea, Alexandru 
D. Xenopol ocupă un loc a- 
parte. Figura acestui mare căr
turar, istoric, sociolog, econo
mist și filozof român, omagiată 
în acest an la propunerea Comi
siei Naționale UNESCO, cu pri
lejul împlinirii a jumătate de 
secol de la moarte, a fost și 
continuă să rămînă reprezenta
tivă pentru curentujl de idei al 
gînditorilor patrioți ale căror 
idealuri se confundă cu grija 
pentru soarta țării. Meritul său 
deosebit evidențiat mai ales du
pă cucerirea independenței na
ționale a României, este că a a- 
părat cu vehemență nevoile e- 
conomiei românești, fiind unul 
din promotorii industrialismu
lui în țara noastră, merit subli
niat 
portul Comite
tului ~ 
prezentat la cel 
de-al IX - lea 
Congres al Par
tidului Comu
nist Român prin 
glasul secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

S-a aăscut în martie 1847 la 
Iași. încă din copilărie a fost 
martorul unor evenimente epo
cale în viața țării : cortegiul 
de urmări ale revoluției de la 
1848, Unirea Principatelor la 
1859. viața și domnia lui Ale
xandru Ioan Cuza. Studiile li
ceale de la Iași și Institutul A- 
cademic i-au permis un contact 
direct cu profesori reputați — 
Titu Maiorescu, Grigore Cobăl- 
cescu și alții. în timpul studen
ției devine membru al Societă
ții culturale „Junimea", cu aju
torul căreia își va definitiva 
studiile universitare în Germa
nia. La Berlin i s-a acordat 
înaltul titlu de doctor în drept, 
iar la Giessen cel în filozofie, 
în anii care au urmat întoar
cerii în. țară, adică după 1871, 
Xenopol a îndeplinit funcția de 
procuror la Tribunalul din Iași 
concomitent cu aceea de profe
sor la liceul numit și Institutul 
Academic unde făcuse ultime
le trei clase. După șapte ani pă
răsește procuratura și se ocupă 
de avocatură. Patru ani mai tir- 
ziu. în 1883, la vîrsta de 36 de 
ani, avea să deschidă primul 
său curs de istorie națională la 
Universitatea din Iași. La 46 de 
ani, deci în 1893. este ales mem
bru al Academiei Române, apoi 
membru corespondent al Insti
tutului Franței și profesor la 
Sorbona.

în calitatea sa de istoric, Xe
nopol a reușit să elaboreze mo
numentala „Istoria românilor 
din Dacia traiană" în 14 volu
me (ulterior lucrarea avea să 
fie rezumată în 2 volume în 
limba franceză) despre care în
suși autorul avea să spună că 
reprezintă „una din lucrările 
cele mai mari ale vieții mele". 
Tot în domeniul istoriei elabo
rează „Domnia lui Cuza Vodă" 
și „Istoria partidelor politice în 
România". Preocupat intens de 
problemele legate de filozofia

și în ra-
Central

unui

VI. Accident stupid
Era prima zi de filmare la filmul „Bătălie pentru Roma" Pro

ducător Brauner, regizor Siodmak, regizor din partea română Ser
giu Nicolaescu și secund Doru Năstase. Operator era Dik Arnold.

Filmam la Comana la marginea unei păduri.
La marginea pădurii, un ora este spînzurat de alții. Tocmai 

cînd unul dintre oameni se dădea jos de pe o scară după ce pu
sese ștreangul apare din pădure Totila cu ceata lui. Unul dintre 
oamenii lui Totila sare din galopul calului și se agață de frînghia 
spînzurătorii și de acolo lovește cu picioarele scara. Omul de pe 
scară cade jos. în timpul ăsta, Totila cu ceata îi măcelăresc pe 
ceilalți.

Omul de pe scară e Dan Vieru și cel care sare pe frînghie Cech 
Szabo.

Sîntem pe potecă în pădure. N-au fost aduși caii noștri și 
călărim pe niște cai țărănești. Toți sîntem nervoși. Din cauza asta 
caii nu ascultă. Parcă sînt niște pisici cărora li s-a pus un ciorap 
în cap. Merg numai de-a-ndoaselea și noi trebuie să apărem în 
galop. N-au mers gloabele astea în galop de cînd s-au născut, 
în față e Totila, pe urmă vine Rășcănescu cu mine, pe urmă mai 
vin cîțiva și Soby. După Soby încă cîțiva. S-a dat „motor". 
Calul lui Hoffman, el e Totila, nu vrea să se urnească din loc. 
E la fel de gloabă ca și ale noastre dar în plus Hoffman nici nu 
știe să călărească. Ii pocnim noi, din spate, calul peste crupă și 
în sfîrșit pornim. Trec în galop pe lingă spînzurătoare și dau în 
dreapta și-n stînga cu sabia în cei de jos care se feresc cum pot. 
Mă opresc cînd cred că am ieșit din cadru și întorc calul înapoi. 
Mă așteptam să văd scara dărîmată și pe Soby încă agățat de 
frînghia spînzurătorii. Scara era la locul ei și Soby nu era pe sfoară.
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Pe urmă observ că e îmbulzeală și-l văd pe Soby care este dus în 
brațe. Ce se întâmplase ? Soby a venit în galop și s-a agățat de 
frînghie. I-au alunecat mîinile și a căzut jos. Pînă aici nimic rău 
de cît că trebuia să filmăm din nou. în momentul în care a ajuns 
pe pămînt, l-a lovit calul din spate și l-a trîntit pe burtă. Ceilalți 
cai l-au călcat, cel mai rău e că l-au lovit în cap. I s-au făcut in
jecții cu vitamina K și l-au trimis la spital. Comoție cerebrală. 
Și-a revenit destul de repede. Peste cîteva zile a venit la sală la 
antrenament dar n-a făcut antrenament și nici n-a filmat aproape 
o lună.

— Cum ai căzut Soby ?
— Nu știu. Nu mai țin minte nimic. Nu mai știu nici despre 

Comana și nu mi-aduc aminte nici de pădure. Ce știu e din ce 
mi s-a povestit.

Peste cîteva zile mă întâlnesc în oraș cu Dan Viere.
— Grușa ! Tu l-ai lovit pe Soby ?
Am înlemnit. Cum era să-l lovesc eu, că doar eram înaintea 

lui ? Și dacă-1 loveam aș fi spus.
— Cine ți-a spus că l-am lovit eu ?
— Nu mie mi-a spus. Lui Soby i-a spus cineva că tu l-ai lo

vit.
Ce să fac ? Soby a uitat tot. Rășcănescu a fost lingă mine și 

știe că n-aveam cu ce să-l lovesc, dar nu știu dacă o să vrea să 
vorbească cu Soby. L-am lovit o dată la sală 
care-1 doare și de-atunci îmi cam ț 
ma în dinți și mă duc la el. A mers cu mine la Soby și i-a spus 
că eu eram în față deci n-aveam cum să-l lovesc. Soby aproape 
că nici nu-1 ascultă. Mijește puțin ochii și se uită gînditor la mine.

— Știi că mi-aduc și eu aminte ? ! Era Totila în față și pe 
urmă Rășcanu și cu tine. Sigur ! N-aveai cum să mă lovești tu,

Au trecut de atunci aproape doi ani și într-o seară în bărulețul 
hotelului „Carpați" din Brașov a venit din nou în discuții întâm
plarea de la Comana.

— Nu mi-aduc aminte de absolut nimic. Bineînțeles că nu 
mi-aduc aminte nici că tu erai în fața mea, dar știam că o să lu
crăm împreună că îmi plăcea cum te miști. Atunci erai aproape 
un copil și erai tare speriat. Nu-i deloc plăcut să lucrezi cu un 
om care se gîndește tot timpul că are o pată. De aia ți-am spus 
că mi-aduc aminte.

dată la sală peste un genunchi 
poartă pică. îmi iau totuși mi

AUREI, GBUȘEVSCHI
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istoriei, elaborează, după ani d* 
studii „Les principes fondamen- 
taux de l’histoire", „L’hypotess 
dans l’histoire", „Cauzalitate în 
succesiune", „Noțiunea valorii 
în istorie", „Zur Logik der Ges- 
chichte", prin care demonstra 
caracterul științific și sistema
tic al istoriei. Savantul român 
este remarcat de personalități 
prestigioase ale epocii — Ric
kert, Grice, Berr, Lacombe, nu
mele lui Xenopol fiind des ci
tat în publicațiile de specialita
te din occidentul european și a- 
desea solicitat să-și spună opi
niile în cele mai înalte foruri 
din vremea șa.

Tot în anii tinereții se crista
lizează și concepția sa despre 
lume ce se caracterizează prin 
recunoașterea 
materialiste :

CALENDAR

unor element» 
prioritatea mate

riei față de spi
rit. unitatea ma- 
teirie și lumii, 
caracterul o- 
teriei și lumii, 
al cauzalității, 
al legilor spa
țiului și timpu

lui. Din păcate, concepțiile sala 
despre formele fundamentale ale 
mișcării plătesc tribut orientării 
metafizice și mecaniciste, 'de 
unde și orientarea ulterioară 
spre idealism în domeniul isto
riei.

în sfîrșit, o altă latură a gân
dirii lui Xenopol, o constituia 
ideile privind dezvoltarea eco
nomică a țării noastre. în lu
crările sale el întregește o se
rie de idei ce se cristalizează în 
răstimpul de după 1877, idei sus
ținute de Dionisie Pop Marțian 
încă din timpul domniei lui Cu
za și continuate de Mihail Ko- 
gălniceanu. „Oare este cu pu
tință ca o țară să rămînă numai 
agricolă ? — protesta Xenoțsol. 
Oare agricultura se poate dez
volta în toată întinderea ei fă
ră o industrie...? Și oare bin* 
este pentru o țară de a rămîne 
deodată numai la agricultu
ră ?“. El explica științific că li
mitarea economiei la un singue 
sector, dorită de o parte di* 
moșierimea vremii, duce po
porul volens nolens la sărăcie. 
Iar țara în ansamblul ei la în
robire față de țările industriali
zate din Apusul Europei. în lu
crările sale pe teme economice 
se situează pe poziția protejării 
economiei românești ce avea să 
ducă la dezvoltarea unei indus
trii naționale.

Ea puțin timp după mutarea 
la București, Alexandru D. Xe
nopol, omul mereu jovial, cu 
un zîmbet permanent pe buze 
se îmbolnăvește grav. Cinci ani 
de cumplită suferință, paralizia 
atacîndu-i pînă și centrele vbr- 
oirii, îl imobilizează total. în 
februarie 1920, cel care a dat 
prima mare sinteză istorică a 
poporului român, închidea ochii 
pentru totdeauna. La moartea 
lui, Nicolae Iorga spunea că .,in
telectualitatea românească pier- 
ie . .. pe unul dintre cei mai 
jlorioși reprezentanți ai ei".

Conf. univ. dr. 
ION GHEORGHIU

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI •
TIMPUL

(Urmare din pag. 1)

300; majoritatea elevi. Nu se 
știe nimic la bibliotecă despre 
„Olimpiada mecanizatorilor" sau 
despre învățămîntul agrozooteh
nic. In planul de muncă, nici o 
acțiune pentru tineret, doar din 
cînd în cînd, cite o dimineață de 
basme pentru copii. In drum 
spre sediul cooperativei agricole 
de producție, ne oprim la bufe
tul bine aprovizionat și ne con
vingem că aici „vin mulți tineri, 
în fiecare seară și stau ore în 
șir". Discutăm cu Dorina Olariu, 
secretara comitetului U. T. C. al 
cooperativei, intrînd direct 
subiect:

— Ce fac tinerii tn timpul 
liber ?

— E ceva foarte monoton, 
prea avem nimic în afară de 
leoizor... film... dar, de fapt,

în

lor

Nw 
te-

. , ... ,-r., ni
mic. Altădată se organizau seri 
de dans, tinerii veneau, se dis
trau. Acum parcă a dispărut și 
dansul. Duminica, absolut nimic, 
stăm acasă...

Răspunsul oglindește dezinte
resul comitetului U.T.C. față de 
modul în care tinerii își petrec 
timpul liber. Situația ne pare pa
radoxală aflind că cele trei or
ganizații pe care le îndrumă a- 
cest comitet, cuprind un număr 
mare de tineri, care lucrează în 
toate sectoarele cooperativei a- 
gricole din tot atîtea sate. Ce 
s-ar putea întreprinde ? Ne spu
ne chiar tînăra pentru care 
timpul liber înseamnă multă mo
notonie : „ar fi bine, bunăoară,

să ne întîlnim cu specialiști din 
agricultură, cu profesori care să 
ne vorbească despre diferite cu-, 
ceriri ale științei, cu medici care 
să dea sfaturi tinerelor mame, 
am vrea să punem cît mai multe 
întrebări pentru că vrem să știm 
ce-i nou în țară și în lume". Am 
mai adăuga noi că foarte opor
tune ar fi discuțiile concrete cu 
tinerii care lucrează în sectoare
le de bază, vizite în cooperative
le agricole cu cei mai buni în
grijitori de animale, schimburi 
de experiență.

Cine împiedică comitetul. 
U.T.C. să înscrie în programul 
său tocmai ceea ce doresc tine
rii ? Evident că nimeni și nimic, 
doar însăși lipsa lui de inițiativă, 
imobilismul în care se complac 
cei aleși să organizeze acțiunile 
pe care le așteaptă tinerii. 
De situația aceasta necorespunză
toare se face răspunzător fiecare 
comitet comunal U.T.C. (Cărpi- 
niș, Periam, Banloc) localități în 
care acțiunile pentru tineri sînt 
lăsate de izbeliște. Am discutat, 
pe aceeași temă cu factorii răs
punzători, peste tot ni se mărtu
risește că s-a făcut „ceva": or
chestră de muzică ușoară, fanfa
ră, cor de femei, brigadă și no
tăm ca atare. Ne lovim, insă 
inexplicabil, de același punct ne
vralgic al „condițiilor materiale". 
Observăm însă că, în fond, e 
vorba numai de lipsă de iniția
tivă. Comitetele U.T.C. au la 
dispoziție însuși spiritul de iniția
tivă ai tinerilor. De ce nu-l fruc
tifică P

CU PUTIN EFORT...
(Urmare din pag. 1)

pot număra pe degete oame
nii care încă n-au aflat că 
eliberarea socială, de exem-

piu, 
luptă 
nici 
unor 
totul

se realizează printr-o 
conștientă, ea nefiind 
pe departe consecința 

acte de caracter. E cu 
altceva cînd se spune

despre caracter (așa cum face 
Micul dicționar filozofic) că 
acesta „se formează în pro
cesul integrării individului 
într-un anumit sistem de re
lații sociale, trăsăturile ca
racterului dobîndind valoa
re socială și morală, poziti
vă sau negativă". Că trăsă
turile de caracter dobîndese 
valoare socială nu-i tot una 
cu faptul că ele își trag izvo
rul — și încă unicul izvor — 
din orînduirea socială. Atît 
mai trebuie : să ne învinuim 
societatea pentru tarele noa
stre de caracter, să înlocuim 
educația și autoeducația -u 
un țap ispășitor în seama că
ruia să punem tot ce ne in
dispune din profilul nostru 
psihico-moral !

Altcineva, descoperindu-și 
recent (de, tot ce se poartă I) 
vocația de psiholog specialist 
în suflete tinere, scrie că s-a 
„observat" (unde și cînd ?) 
„rolul preponderent al profe
siei asupra formării unui ca
racter" ! Poate că de asta 
s-a și adresat tinerilor 
un mare pedagog cu cuvin
tele : 
meni 
poate 
cenții 
formarea caracterului lor, 
încă înainte de a avea o pro
fesie. In sfîrșit, poate că tot 
de asta sociologii (au
tentici !) deplîng faptul că — 
II citez pe F. Baumgarten, 
unul din întemeietorii Școlii 
elvețiene de adaptare socială 
— „procesul științific și teh
nic nu merge, așa cum s-ar 
crede, mină în mină cu dez
voltarea caracterului uman".

Al treilea și ultimul (cel 
puțin azi) cu care nu mă pot 
declara de acord, redezgroa- 
pă problema așa numiților 
„idoli" pe care și-i fac tine
rii, avertizînd adolescenții să 
fie „cu băgare de seamă" ce 
modele își aleg în viață, pen
tru că... etc... etc... Personal, 
cred că această chestiune a 
„idolilor" nu se mai pune nici

„Deveniți mai întîi oa- 
și apoi ingineri !“. Și 
că tot de asta adoles- 
depun eforturi pentru 

caracterului

pe departe așa cum se punea 
cu niște ani in urmă, mai 
cred că ea nu se pune la noi 
a?a cum se pune prin alte 
părți, în fine, cred că a fi 
o adolescentă de 16 ani și a 
dormi cu fotografia lui De
lon sub pernă, sau a fi un 
adolescent care colecționează 
articolele laudative despre 
fotbalistul Dumitrache, nu 
înseamnă că fata și băiatul 
pomenit și-au făcut din De
lon și, respectiv, Dumitrache 
niște „idoli", niște modele ju- 
cînd un rol important în for
marea caracterului lor. Ei 
nu încearcă să împrumute de 
la actorul de cinema en vo
gue și de Ia „corsarul" fotba
lului nostru ceea ce au a- 
ceștia mai specific psihic și 
comportamental. Fetei îi pla
ce, pur și simplu, cum arată 
și cum joacă actorul francez, 
băiatului, de asemenea, cum 
driblează, cum se înalță, cum 
șutează și cît de însetat de 
goluri este blondul jucător 
dinamovist. N-am făcut un 
sondaj, în adevăratul înțeles 
al cuvântului, am chestionat 
doar o clasă de elevi de li
ceu în legătură cu „idolii" 
lor. Jumătate de clasă s-a a- 
rătat cu totul plictisită de o 
asemenea întrebare la care 
n-avea ce să răspundă, cea
laltă jumătate s-a declarat 
dispusă să răspundă numai 
în urma amendamentului 
prin care dădeam o altă in
terpretare cuvîntului „idol" 
Nu aceea, clasică, de model 
de caracter sau exemplu de 
urmat, ci una proprie (și, zic 
eu, singura acceptabilă) 
persoană în preajma 
ți-ar face plăcere să 
despre care îți 
să discuți.

Nu încerc să 
concluzie. îmi 
voia cititorului,
gestie : să mai căutăm și alte 
soluții pentru a ne debarasa 
de stocul supranormativ de 
sfaturi. Cu puțin efort, vom 
găsi.

face

de 
căreia 

te afli, 
plăcere

nici o
cu

trag 
permit, 

o amplă su-
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PROIECT

Legea organizării și disciplinei muncii
în unitățile socialiste de stat

Consiliul de Miniștri și Uniunea Generală 
a Sindicatelor din Republica Socialistă Ro
mânia au elaborat proiectul de lege cu pri
vire la organizarea și disciplina muncii în 
unitățile socialiste de stat.

In spiritul democrației socialiste ce carac
terizează viața politică și socială a țării 
noastre, acest proiect de lege va fi supus unei

ample dezbateri publice în unități economice 
și instituții de stat — în cadrul organizațiilor 
sindicale — astfel ca masele populare să-și 
poată aduce contribuția la definitivarea lui.

Propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
vor fi înaintate organelor sindicale locale și 
prin acestea Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Raporturile de muncă în unitățile de stat 
se întemeiază pe proprietatea socialistă a 
întregului popor asupra mijloacelor de pro
ducție. Naționalizarea principalelor mijloa
ce de producție din iunie 1948, transforma
rea clasei muncitoare în clasă conducătoare 
a societății noastre, extinderea continuă a 
proprietății socialiste ca urmare a politicii 
statului de alocare a unei însemnate părți 
a venitului național pentru reproducția lăr
gită. de dezvoltare rapidă ți multilaterală 
a economiei naționale, măsurile luate de 
partid și guvern pentru perfecționarea vie
ții sociale și adîncirea democrației socia
liste, au schimbat în mod esențial poziția 
oamenilor muncii în societate.

în Republica Socialistă România, fiecare 
cetățean are dreptul și posibilitatea de a 
desfășura o activitate în orice domeniu, e- 
eonomic, social sau cultural, potrivit pre
gătirii sale ți nevoilor societății.

Oamenii muncii primesc drept retribuție 
o parte din venitul național destinată con
sumului, în raport de cantitatea și calita
tea muncii prestate ; ei beneficiază totoda
tă de fondurile materiale și bănești puse 
la dispoziție de către stat, în folosul între
gului popor, pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului și culturii, ocrotirea sănătății pu
blice, asigurări și asistență socială.

Oamenii muncii participă nemijlocit la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor de 
producție, a hotărîrilor privind organiza
rea și administrarea unităților socialiste ; 
ei își aleg reprezentanți în organele de 
conducere colectivă ale unităților, dezbat 
în adunarea generală modul de realizare 
a sarcinilor și problemele îmbunătățirii 
activității ace’Sf&r unități.

în dubla lor calitate, de proprietari șl 
producători, oamenii muncii poartă răspun
derea în fața societății atît pentru înfăp
tuirea obligațiilor personale de serviciu, 
cît și pentru contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor ce revin unității în ansamblu în 
cadrul planului general de dezvoltare eco
nomică și social-culturală a țării, asigura
rea ordinei ți disciplinei în producție, a- 
părarea și întărirea proprietății socialiste. 
Un rol important îl au sindicatele — ca 
organizații de masă ale oamenilor muncii 
— în dezvoltarea conștiinței acestora de 
proprietari ai mijloacelor de producție, în 
creșterea răspunderii lor pentru buna or
ganizare și desfășurare a activității unită
ților socialiste, în stimularea inițiativei ți 
capacității lor creatoare.

întărirea disciplinei în muncă, perfec
ționarea organizării activității unităților 
socialiste, contribuie la folosirea superioa
ră a potențialului material și uman al 
țării, la mobilizarea maselor de oameni ai 
muncii pentru realizarea programului sta
bilit de partid pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate ți trecerea 
la construirea comunismului în patria noa
stră

CAPITOLUL I
Obligațiile conducerilor 

de unități

Art. 1. — Organele de conducere ale uni
tăților socialiste de stat— din industrie, agri- 
culfuiă. construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor, cercetare științifică ți din cele
lalte ramuri ale economiei — răspund în 
fața statului și a colectivelor de salariați 
din cadrul acestora pentru organizarea ju
dicioasă a întregii activități, pentru inte
gritatea avutului obștesc și buna gospodă
rire a fondurilor materiale și bănești pen
tru adopțarea măsurilor necesare în vede
rea îndeplinirii integrale și la timp a sar
cinilor de plan, pentru respectarea princi
piilor si normelor disciplinei socialiste. 
Aceste organe au îndatorirea de a asigurai

a) — fundamentarea temeinică a proiec
telor planurilor de producție ți a planurilor 
de muncă, crearea tuturor condițiilor pen
tru realizarea acestora, pentru creșterea 
productivității muncii și a eficienței întregii 
activități ;

b) organizarea științifică a producției și 
muncii prin stabilirea unei structuri orga
nizatorice raționale a unității, repartizarea 
tuturor salariaților pe locuri de muncă și 
precizarea atribuțiilor și răspunderilor lor, 
elaborarea de norme de muncă fundamen
tate din punct de vedere tehnic, exercita
rea unui control permanent și exigent asu
pra modului de îndeplinire a sarcinilor ;

c) aplicarea cuceririlor științei și tehnicii 
avansate, a tehnologiei și metodelor mo
derne de lucru, utilizarea intensivă a mij
loacelor de muncă, organizarea asistenței 
tehnice în cadrul fiecărui schimb și la toate 
locurile de muncă ;

d) asimilarea în fabricație a unor produse 
cu caracteristici superioare, la nivelul per
formanțelor atinse pe plan internațional, 
ridicarea continuă a calității produselor ;

e) aprovizionarea la timp și în bune con
diții a tuturor secțiilor și compartimentelor 
de lucru cu materii prime, materiale, com
bustibil și energie, respectarea consumurilor 
normate de materiale ;

f) folosirea rațională a forței de muncă, 
menținerea numărului de salariați la ni
velul strict necesar realizării sarcinilor de 
plan, ridicarea calificării cadrelor, crește
rea stabilității acestora, promovarea lor in 
raport cu pregătirea și meritele în muncă ; 
nici un salariat nu poate fi scos din pro
ducție, în afara deputaților Marii Adunări 
Naționale în timpul sesiunilor sau a altor 
cazuri prevăzute de lege, neadmițîndu-se fo
losirea salariaților în cadrul programului 
de lucru pentru activități nelegate de pro
ducție sau de obligațiile de serviciu ;

g) îndeplinirea riguroasă a contractelor 
încheiate de unitate cu privire la livrarea 
produselor în termenele, sortimentele și de 
calitatea prevăzută, efectuarea în bune con
diții a lucrărilor și serviciilor stabilite, res
pectarea obligațiilor asumate prin cooperare 
și colaborare cu alte unități.

h) examinarea cu atenție și luarea în 
considerare a tuturor observațiilor critice, 
sugestiilor și propunerilor de măsuri for
mulate de salariații unității în cadrul adu
nării generale sau în alte împrejurări.

în funcție de profilul, specificul și com
plexitatea sarcinilor fiecărei unități, orga
nul de conducere al acesteia întocmește re
gulamentul de organizare și funcționare, 
precum și — împreună cu comitetul sindi
catului — regulamentul de ordine interi
oară, pe baza și în aplicarea prevederilor 
prezentei legi.

Art. 2 — Directorul asigură conducerea 
operativă a unității, aduclnd la îndeplinire 
hotărîrile organului de conducere colectivă 
și sarcinile stabilite de forul ierarhic supe
rior. Conducătorul de unitate are datoria 
de a lua toate măsurile necesare, în limita 
atribuțiilor sale și potrivit legii, pentru rea
lizarea prevederilor de plan, buna organi
zare a producției, asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de muncă, îmbunătățirea 
activității unității respective.

Art. 3 — în vederea bunei funcționări a 
unităților socialiste, activitatea acestora se 
organizează pe secții și ateliere de produc
ție, sectoare de aprovizionare, de desfacere 
și transport, laboratoare, ateliere de între
ținere, secții și sectoare de cercetare, ser
vicii funcționale și alte compartimente.

Inginerii șefi, șefii de secții și de ateliere, 
șefii de servicii, conducătorii tuturor com
partimentelor de muncă au datoria de a 
stabili din timp sarcinile ce revin colecti
velor pe care le conduc sau coordonează, 
de a asigura asistența tehnică necesară, în
tărirea disciplinei în muncă, elaborarea și 
aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice 
în vederea îndeplinirii integrale a planului 
și îmbunătățirii activității sectoarelor res
pective.

Maiștrii au obligația de a conduce nemij
locit procesul de producție, de a asigura 
— pentru fiecare loc de muncă de care răs
pund — buna organizare a producției și a 
muncii, aprovizionarea cu materii prime, 
materiale, scule și dispozitive, îndrumarea 
tehnică corespunzătoare, folosirea și între
ținerea mașinilor și utilajelor, respectarea 
ordinei, utilizarea judicioasă de către fie
care salariat a timpului de lucru.

CAPITOLUL II
Drepturile și îndatoririle 

salariaților

Art. 4. — O dată eu angajarea într-o uni
tate socialistă de stat, salariații devin mem
bri ai colectivului de muncă al acesteia și 
beneficiază de următoarele drepturi :

a) salariu corespunzător cantității și ca
lității muncii depuse, sporuri de salariu 
pentru munca prestată în condiții deose
bite. precum și alte sporiri și indemnizații 
prevăzute de lege ;

b) repaus săptăjnînal și concediu anual 
de odihnă plătit;

c) ajutoare materiale, în cadrul asigură
rilor sociale de stat, în caz de incapacitate 
temporară de muncă, maternitate, pentru 
îngrijirea copilului bolnav, pentru refacerea 
și întărirea sănătății, pentru cazuri de deces 
în familie; asistență medicală gratuită și 
înlesniri în caz de trimiteri la tratament în 
stațiuni balneo-climaterice ;

d) program de lucru redus, potrivit legii, 
dacă lucrează în condiții vătămătoare și pe
riculoase sau dacă din motive de sănătate 
organele medicale prescriu un astfel de 
program ;

e) alocație de stat pentru copii, folosirea 
creșelor și grădinițelor de copii în condi
țiile legii;

f) condiții corespunzătoare de protecție 
și securitate a muncii, precum și de măsuri 
speciale de ocrotire pentru femei și tineri ;

g) sprijin și înlesniri, în condițiile prevă
zute de lege, pentru îmbunătățirea pregă
tirii profesionale ;

h) aleg și pot fi aleși in organul colectiv 
de conducere al unității. își pot exprima 
părerea în orice problemă a activității a- 
cesteia, participă la adunarea generală a 
salariaților, se pot adresa organului de con
ducere al unității cu propuneri și sugestii, 
pot solicita să ia parte la ședințele orga
nului colectiv de conducere atunci cînd se 
analizează munca sectoarelor în care lu
crează ;

i) se pot adresa organului ierarhic supe
rior sau organului de jurisdicția muncii, în 
cazul măsurilor pe care le consideră că a- 
duc prejudicii intereselor unității sau unor 
drepturi personale ;

j) beneficiază de înlesniri la obținerea 
unei locuințe proprietate de stat, precum 
și la obținerea creditelor pentru construirea 
unei locuințe personale ;

k) la încetarea activității, ca salariat, din 
cauza unei invalidități sau la atingerea li
mitei de vîrstă, beneficiază de pensie, in 
condițiile legii.

. Art. 5 — Salariații au datoria de a respec
ta ordinea și disciplina la locul de muncă, 
de a îndeplini toate sarcinile de serviciu 
ce le revin potrivit legii, contractului co
lectiv și contractelor lor de muncă, regu
lamentului de organizare și funcționare a 
unității, regulamentului de ordine interi
oară, precum și dispozițiilor privind des
fășurarea activității în unitate.

îndatoririle generale ale salariaților sînt 
următoarele :

a) respectarea programului de 'lucru și 
folosirea integrală a timpului de muncă 
pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu ;

b) însușirea și respectarea procesului teh
nologic și de muncă stabilit, utilizarea ins
talațiilor la parametrii de funcționare pre- 
văzuți in documentația tehnică, folosirea 
intensivă a tuturor mijloacelor de muncă, 
utilizarea rațională a materiilor prime și 
materialelor ;

c) ridicarea necontenită a nivelului pro
fesional în vederea realizării sarcinilor de 
plan. îmbunătățirii continue a calității pro
duselor și lucrărilor, creșterii productivi
tății muncii ;

d) respectarea normelor de protecție a 
muncii, precum și a celor privind folosirea 
echipamentului de protecție și de lucru, 
prevenirea incendiilor sau a oricăror altor 
situații care ar putea pune în primejdie 
clădirile, instalațiile unității, ori viața, in
tegritatea corporală sau sănătatea unor per
soane ;

e) respectarea reglementărilor privind 
păstrarea secretului de stat ;

f) apărarea și buna gospodărire a bunu
rilor proprietate socialistă, participarea ac
tivă la analiza și dezbaterea problemelor 
generale ale activității în unitate, în ve
derea continuei îmbunătățiri.

Salariații trebuie să aibă o comportare 
corectă, să promoveze raporturi de întra
jutorare cu toți membrii colectivului de 
lucru, să combată orice fel de manifestări 
■ecorespunzătoare, să acționeze în spiritul 
atitudinii comuniste față de muncă și so
cietate.

CAPITOLUL III
încheierea contractului 

de muncă, stabilirea 

vechimii neîntrerupte 

în aceeași unitate și a 

vechimii neîntrerupte 

in muncă

Art. 6. — Contractul de muncă se încheie 
în formă scrisă ; el concretizează și comple
tează, in măsura necesară, drepturile și 
obligațiile părților prevăzute de lege și de 
contractul colectiv de muncă.

Art. 7. — Contractul de muncă se în
cheie pe durată nedeterminată; potrivit cu 
necesitățile, contractul de muncă se poate 
încheia și pe durată determinată.

Art. 8. — Vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate ere salariatul care a lucrat într-o 

unitate, pe baza aceluiași contract de mun
că incheiat pe durată nedeterminată.

Are, de asemenea vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate :

a) salariatul cu contract pe durată nede
terminată care a lucrat In două sau mai 
multe unități, ca urmare a transferării sale 
în interesul serviciului ;

b) salariatul cu contract de muncă pe 
durată determinată care a lucrat în fiecare 
an, în funcție de necesitățile serviciului, cel 
puțin 6 luni în aceeași unitate sau în uni
tăți diferite unde a trecut in mod organi
zat, la indicația unui organ competent ;

Art. 9. — Salariatul cu contract de muncă 
pe durată nedeterminată care s-a încadrat 
in termen de 90 zile de la încetarea moti
vului pentru care nu a mai lucrat, benefi
ciază de vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate în următoarele cazuri :

a) a fost trimis să urmeze o școală, un 
curs de calificare, de perfecționare sau de 
specializare ;

b) a îndeplinit sarcini cu caracter perma
nent în cadrul organizațiilor obștești, cu 
aprobarea conducătorului organului com
petent ;

c) a îndeplinit o funcție electivă, eu ca
racter de continuitate, pentru care a pri
mit salariu ;

d) a fost trimis să lucreze într-o organi
zație internațională ;

e) a îndeplinit obligații militare sau a în
cetat activitatea ca militar în cadrele per
manente sau ca personal militarizat, în 
condițiile Decretului 407 din 1958 ;

f) i s-a desfăcut contractul de muncă de 
către unitate din cauză că a lipsit mai mult 
de 3 luni de la serviciu, fiind în incapaci
tate temporară de muncă, constatată prin 
certificat medical ;

g) a fost eliberat dintr-o funcție pe care 
a ocupat-o ca urmare a numirii sale de 
către organul superior competent ;

h) i s-a desfăcut contractul de muncă și 
ulterior s-a stabilit de organele compe
tente că motivele care au stat la baza 
acestei măsuri au fost neîntemeiate ;

i) a încetat activitatea din cauza sțărn 
sănătății, constatată prin certificat medical, 
care a făcut necesară schimbarea locului de 
muncă, în cazul cînd unitatea nu i-a putut 
oferi o altă muncă corespunzătoare ;

j) a fost pensionat pentru invaliditate ;
k) unul din soți îl urmează pe celălalt, 

care a fost transferat în interesul serviciu
lui sau mutat împreună cu unitatea în alta 
localitate, a fost trimis în misiune perma
nentă in Străinătate sau să lucreze într-o 
organizație internațională.

In aceleași condiții beneficiază de vechi
mea neîntreruptă în aceeași unitate sala
riata care a încetat activitatea fiind gra
vidă sau pentru a-și crește , un copil pînă 
la împlinirea vîrstei de 7 ani.

Beneficiază de vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate salariatul căruia i s-a des
făcut contractul de muncă din cauza înce
tării activității unității, reducerii _ perso
nalului sau reintegrării celui prevăzut la 
litera h. dacă s-a reîncadrat în muncă în 
termen "de 90 de zile de la data desfacerii 
contractului

Prevederile de la litera a — f și de la 
alineatul 2 se aplică în cazul, cînd salaria
tul s-a reîncadrat în aceeași unitate sau 
într-o altă unitate, dacă unitatea la care 
a lucrat confirmă în scris că nu îi este 
necesar.

Art 10. — Se consideră că au vechime 
neîntreruptă în muncă următoarele cate
gorii de salariați :

a) salariatul care se află în una din si
tuațiile prevăzute la art. 8 și 9 ;

b) salariatul care s-a transferat la ce- 
rere.

c) salariatul care a încetat activitatea 
și s-a reîncadrat în termen de 90 de zile 
în altă localitate, pentru a-și urma soțul 
care are locul de muncă în acea locali
tate ;

d) cel care s-a încadrat într-o unitate 
de stat în termen de 90 de zile de la data 
ieșirii dintr-o cooperativă de producție 
meșteșugărească în care a lucrat ca mem
bru cooperator, sau de la data încetării 
activității ca salariat în alt loc de muncă 
decît într-o unitate socialistă.

Art. 11. — Transferul salariaților de la 
o unitate la alta are loc în următoarele 
situații :

a) Transferul în interesul serviciului eare 
se acordă — la cererea unității unde se 
transferă salariatul respectiv — de către 
conducerea unității de la care pleacă, cu a- 
probarea organului ierarhic superior al a- 
cesteia.

In cazul transferului de la o instituție 
centrală sau de la o unitate cu statut de 
centrală este suficient acordul acesteia.

b) Transferul la cererșa salariatului care 
se poate face numai cu acordul unității de 
la care pleacă și al unității unde se trans
feră în condiții bine justificate, cum ar fi 
apropierea de familie, trecerea într-o muncă 
corespunzătoare pregătirii sale, ocuparea 
unui post prin concurs.

Trecerea de la o unitate la alta prin actul 
de numire al organului superior competent 
constituie transfer în interesul serviciului.

Salariatul trecut la o altă unitate ca efect 
al unei fuziuni sau absorbții, al divizării 
patrimoniului unității sau al desprinderii 
unei părți din acesta se consideră, de ase
menea, transferat în, interesul serviciului.

CAPITOLUL IV
Recompense și sancțiuni

Art. 12. — Salariații care îți îndeplinesc 
la timp și în bune condiții sarcinile ce le 
revin și au o conduită ireproșabilă pot 
primi, potrivit dispozițiilor legale, urmă
toarele recompense :

a) mulțumirea verbală sau în scris din 
partea organelor de conducere ;

b) evidențierea în muncă ;
c) înscrierea pe tabloul de onoare |
d) înscrierea în cartea de onoare j

e) ordine, medalii, titluri de onoare, di
plome de onoare, insigne și titluri distinc
tive ;

f) gratificații și premii ;
g) alte recompense, în bani sau în obiecte, 

excursii gratuite și alte asemenea, prevă
zute in regulamentul de ordine interioară 
sau în contractul colectiv.

Recompensele prevăzute la lit. d și e, 
acordate salariatului, vor fi înscrise în car
netul său de muncă.

Pentru vechimea neîntreruptă în aceeași 
unitate, salariații primesc un spor de sa
lariu potrivit legii. In raport de vechimea 
în muncă și de vechimea neîntreruptă în 
muncă, salariații beneficiază, după caz, de 
creșterea duratei concediului de odihnă, a 
ajutoarelor de boală și pentru maternitate, 
a pensiilor, potrivit legii.

Art. 13. — încălcarea cu vinovăție de 
către salariați a obligațiilor lor de muncă, 
inclusiv a normelor de comportare, se sanc
ționează, după caz, cu :

a) mustrare ;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gra

dații ori trepte de salarizare pe o perioadă 
de 1—3 luni sau, în cazul celor încadrați 
cu salariul de bază, diminuarea acestuia 
cu 5—10 la sută pe aceeași perioadă ;

d) retrogradarea în funcție sau în cate
gorie — în cadrul aceleiași profesii — pe 
durată de 1, 2 sau 3 luni ;

e) desfacerea disciplinară a contractului 
de muncă.

La stabilirea sancțiunii se va ține seama 
de cauzele și gravitatea faptei, împreju
rările in care a fost săvirșită. gradul de 
vinovăție a salariatului, dacă acesta a mai 
avut și alte abateri în trecut, precum și de 
urmările abaterii.

Sancțiunea disciplinară se aplică numai 
după cercetarea prealabilă a faptei ce con
stituie abatere, ascultarea salariatului și ve
rificarea susținerilor făcute de acesta în 
apărare.

Sancțiunea disciplinară poate fi stabilită 
și va trebui să fie comunicată salariatului 
in cel mult 30 zile de la data cînd cel in 
drept să o explice a luat cunoștință de să- 
vîrșirea abaterii ; aplicarea sancțiunii nu se 
va putea face însă mai tîrziu de 6 luni 
de la data săvîrșirii abaterii.

Art. 14. — Sancțiunea disciplinară se sta
bilește de organul de conducere colectivă 
sau directorul unității.

Sancțiunile prevăzute Ta art. 13, lit. a și 
b pot fi de asemenea, aplicate de maiștri, 
precum și de șefii unor compartimente din 
unitate, potrivit regulamentului de ordine 
interioară.

Pentru salariații numiți de organul ierar
hic superior, precum și pentru cei încadrați 
cu aprobarea acestuia sau a organului co
lectiv de conducere din unitatea respectivă, 
desfacerea contractului de muncă prevăzut 
la art. 13 lit. e se poate face numai de 
aceste organe, sau, după caz, cu aproba
rea lor.

Art. 15. — Răspunderea penală sau mate
rială ori aplicarea unei măsuri de influen
țare obștească nu exclud răspunderea dis
ciplinară pentru fapta săvirșită. dacă prin 
aceasta s-au încălcat și obligații de muncă.

In stabilirea sancțiunii disciplinare pre
văzute la art. 13 lit, c, șe va ține seama 
și de faptul dacă pentru încălcarea înda
toririi de serviciu s-a aplicat o amendă.

Art. 16. — In cazul în care unitatea a fă
cut plîngere penală împotriva unui sala
riat sau acesta a fost trimis în judecată 
pentru fapte penale, incompatibile cu func
ția deținută, conducerea unității îl va sus
penda din funcție. în timpul suspendării, nu 
se plătesc drepturile de salariu.

Art. 17. — In cazul constatării nevino-fă- 
ției salariatului sancționat conform art. 13 
sau suspendat din funcție potrivit art. 16, 
acesta are dreptul la o despăgubire egală 
cu partea de salariu de care a fost lipsit. 
Dacă în perioada suspendării din funcție, 
cel sancționat a ocupat un alt post ca sa
lariat, despăgubirea se va diminua cu sala
riul primit în această perioadă.

Art. 18. — împotriva sancțiunii discipli
nare cel sancționat poate face plîngere, în 
scris, în termen de 15 zile de la comunica
rea sancțiunii.

Plîngerea împotriva sancțiunii disciplinare 
se soluționează de către :

a) persoana care ocupă funcția ierarhică 
imediat superioară celui care a aplicat sanc
țiunea ;

b) organul colectiv de conducere, pentru 
sancțiunea aplicată de conducătorul unității ;

c) organul ierarhic imediat superior pen
tru sancțiunea aplicată de organul colectiv de 
conducere al unității ;

d) comisia de judecată, dacă sancțiunea 
constă în desfacerea disciplinară a contrac
tului de muncă.

Hotărîrile date de cei prevăzuți la lit. a, b 
și c sînt definitive. împotriva hotăririi date 
de comisiile de judecată, prevăzute la lit. d, 
partea nemulțumită poate face plîngere la 
judecătoria în a cărei rază teritorială func
ționează comisia, în termen de 15 zile de la 
pronunțarea hotăririi sau de la comunicare, 
dacă a lipsit de la pronunțare ; hotărîrea ju
decătoriei este definitivă.

Art. 19. — Sancțiunea disciplinară aplicată 
unui angajat — cu excepția desfacerii con
tractului de muncă — se consideră a nu fi 
fost luată dacă timp de un an de la execu
tarea ei angajatul nu a mai săvîrșit o altă 
abatere.

înainte de expirarea termenului de un an, 
dar nu mai devreme de 6 luni, de la data 
executării sancțiunii, conducătorul unității 
poate dispune, dacă angajatul nu a mai să
vîrșit în acest interval nici o abatere, avînd 
o bună comportare, ca sancțiunea aplicată să 
fie considerată a nu fi fost luată.

Art. 20. — Dacă s-a constatat nevinovăția 
salariatului sancționat, persoanele care cu 
rea credință au aplicat sau au determinat 

aplicarea unei sancțiuni disciplinare răspund 
disciplinar, material și, după caz, penal.

Art. 21. — Unitatea care trimite un sa
lariat la o școală, curs de perfecționare 
sau la specializare, cu scoatere din pro
ducție. sau organizează, potrivit legii, 
cursuri de pregătire ori de ridicare a cali
ficării Ia locul de muncă, va încheia cu 
salariatul respectiv un act adițional la con
tractul de muncă, în care va trebui să se 
prevadă și următoarele :

a) obligația unității de a suporta parțial 
sau integral, în condițiile legii, cheltuielile 
pentru instruirea salariatului;

b) îndatorirea salariatului de a lucra în 
unitatea respectivă cel puțin 3 ani de la 
terminarea formei de instruire ;

c) obligația salariatului ca în cazul neres- 
pectării îndatoririi prevăzute la lit. b.. să 
plătească o despăgubire reprezentînd chel
tuielile făcute de unitate sau alte organe 
pentru pregătirea lui profesională.

Prevederile prezentului articol se aplică 
și salariaților trimiși la specializare sau do
cumentare în străinătate.

Art. 22. — întreruperea vechimii în muncă 
sau a vechimii in aceeași unitate, atrage, 
potrivit legii, diminaarea sau, după caz, 
pierderea unor drepturi privind acordarea 
treptelor și gradațiilor, gratjficațiilor, con
cediului de odihnă, ajutoarelor materiale 
pentru incapacitate temporară de muncă.

CAPITOLUL V
Regulamentul de ordine 

interioară și statutul 

disciplinar

Art. 23. — Regulamentul de ordine inte
rioară — în întreprindere, organizație eco
nomică. instituție — se stabilește de către 
conducerea unității. împreună cu comitetul 
sindicatului. El se întocmește potrivit în
drumarului elaborat de Ministerul Muncii 
și Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, pe baza prevederilor prezen
tei legi : îndrumarul va indica, pe baza 
prevederilor prezentei legi, și ce .trebuie 
să cuprindă contractul de muncă în formă 
scrisă.

Art. 24. — Regulamentul de ordine inte
rioară stabilește obligațiile unității și cele 
ale salariaților, cuprinde dispoziții referi
toare la organizarea lucrului in unitate, dis
ciplina muncii, recompensele ce se pot a- 
corda, modul de aplicare a sancțiunilor dis
ciplinare și persoanele care au dreptul de 
a le aplica.

Art. 25. — Regulamentul de ordine inte
rioară se aplică tuturor salariaților unității, 
precum și celor care lucrează in unitate ea 
detașați.

Ucenicii care se pregătesc la locul de 
muncă, elevii și studenții care fac practică 
în unitate, precum și. salariații — delegați, 
sînt datori să respecte regulile de disci
plină de la locul de muncă unde își desfă
șoară activitatea.

Art. 26. — în sectoarele în oare natura 
activității impune instituirea unui regim 
de disciplină specific, se întocmește un sta
tut disciplinar de către organul central de 
resort. împreună cu comitetul uniunii sin
dicatului pe ramură, care se aprobă prin 
hotărîre a Consiliului de Miniștri.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 27. — îndrumarul prevăzut la art. 23 
va fi întocmit în termen de 60 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi.

Unitățile sînt obligate ca în termen de 6 
luni de la aceeași dată să elaboreze noi re
gulamente de ordine interioară. Ministe
rele și celelalte organe centrale vor asigura 
coordonarea și controlul executării acestei 
sarcini.

Art. 28. — Dispozițiile privitoare la regi
mul juridic al salariaților din unitățile so
cialiste de stat se aplică în mod corespun
zător și angajaților din organizațiile coope
ratiste și celelalte organizații obștești.

Se recomandă organizațiilor cooperatiste 
și celorlalte organizații obștești, ca, pornind 
de la obiectivele si prevederile prezentei 
legi, să stabilească reglementări corespun
zătoare cu privire la organizarea și disci
plina muncii în cadrul acestor organizații.

Ari. 29. — Contractul de muncă în formă 
scrisă se va încheia cu noii salariați potrivit 
îndrumarului prevăzut la art. 23 din pre
zenta lege.

Pentru ceilalți salariați. existența con
tractului de muncă se poate dovedi prin 
orice mijloace admise de lege.

Art. 30. — Dispozițiile legii de față intră 
în vigoare pe data de ....................... 1970.

Vechimea neîntreruptă în aceeași unitate 
și vechimea neîntreruptă în muncă se stabi
lesc, pentru perioada dinainte de...............
1970, pe baza reglementărilor anterioare 
modificărilor aduse prin prezenta lege

Plîngerile împotriva sancțiunilor discipli
nare în curs de rezolvare la data intrării 
în vigoare a prezentei legi vor fi soluțio
nate de organele competente la care se gă
sesc pendinte.

Art. 31. — Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă art. 17», art. 20 
lit. e, art. 24—26 inclusiv, art. 125, art. 133 
și art. 1331 din Codul Muncii, precum și 
orice alte dispoziții contrare.
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Aniversarea a 20 de ani de la înființarea 
C. A. P. „Viața Noua“ din comuna 

Sîntana, județul Arad
SOFIAS-au împlinit douăzeci de ani 

de la înființarea cooperativei a- 
gricole de producție „Viața 
Nouă", din comuna Sîntana 
județul Arad. In aceste două 
decenii, sub imboldul mari
lor prefaceri ale edificării con
strucției socialiste, la Sîntana 
și-au împlinit destinele 1123 
de familii de țărani români, ger
mani și maghiari, care au deve
nit o mare și unită familie a că
rei hărnicie și pricepere gospodă
rească sînt cunoscute și apre
ciate în întreaga țară. în ade
văr, drumul continuu, ascen
dent al cooperativei din Sîntana, 
realizările sale din an în an 
mai valoroase, au constituit 
uti exemplu nu numai pentru 
unitățile agricole socialiste, dar și 
o demonstrație a vigoarei și jus
teței politicii partidului nostru 
de transformare socialistă a agri
culturii românești. Cooperativa 
„Viața Nouă", alături de alte 
mari cooperative agricole din țară, 
a constituit întotdeauna un model, 
un țel de atins pentru țărănimea 
cooperatistă, în privința organi
zării, conducerii producției și p- 
fectelor binefăcătoare asupra 
creșterii nivelului de viață al 
membrilor săi. Mîndria pe de
plin justificată pentru aceste în
semnate realizări, recunoștința

nemărginită față de partidul co
munist care le-a călăuzit perma
nent drumul de-a lungul celor 
două decenii, au însuflețit aduna
rea festivă care a avut loc în 
comupă joi la amiază, în prezența 
a numeroși țărani cooperatori, re
prezentanți ai organelor județene 
de partid, de stat și obștești.

Cu profundă emoție și bucurie 
participants la adunare au ascul
tat scrisoarea de salut adresată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cooperatorilor din Sîntana, cu 
prilejul acestui jubileu.

Cooperatorii din Sîntana au fost 
felicitați de tovarășul Teodor 
Haș, prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular iu- 
dețean, Traian Andea, președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție din Macea, loan Borti?, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din Comlăuș și de 
alți invitați.

Cu puternic entuziasm, partici- 
panții la adunare au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care sînt scrise cuvinte de 
caldă și nemărginită recunoștință 
pentru ajutorul acordat de partid- 
de secretarul general al partidu
lui, în marile lor înfăptuiri.

ORIENTUL
APROPIAT
ACORD ÎNTRE AUTORITĂȚILE 
LIBANEZE SI ORGANIZAȚIILE 
DE REZISTENTĂ PALESTINIENE

Dineu în cinstea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești

Scene de
necrezut 

la Saigon

Conferința cvadripartită
în problema vietnameză

BEIRUT. — Acordul interve
nit între organizațiile de re
zistență palestiniene și autorită
țile libaneze prevede o serie de 
măsuri avînd drept scop menți
nerea ordinei în taberele refu- 
giațiior palestinieni. In confor
mitate cu acest acord, instruc
ția militară în taberele refugia- 
ților a încetat, a anunțat Kamal 
Jumblatt, ministrul de interne 
al Libanului. Intr-un comuni
cat dat publicității miercuri 
seara. Organizația de eliberare 
a Palestinei a confirmat aceste 
precizări adăugind că acordul 
mai prevede ■■ interzicerea circu
lației pe străzi și în locurile pu
blice a membrilor înarmați ai 
forțelor de comando și consti
tuirea de Comitete municipale 
în cadrul taberelor de refugiați, 
care se vor ocupa de efectuarea 
diferitelor servicii cu caracter 
social. Comandamentul armatei 
palestiniene se va ocupa de pro
bleme privind securitatea, în 
timp ce forțele jandarmeriei 
libaneze, în cooperare cu coman
damentul palestinian, vor insta
la posturi de control în afara 
taberelor grupurilor de co
mando.

SOFIA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, tiansmite : 
Primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Todor Jivkov, a oferit un 
dineu în saloanele Comitetului 
Central al Partidului în cinstea 
reprezentanților partidelor comu-

Tovarășul
Paul feulescu Mizil

• JOI DIMINEAȚA a sosit în 
Capitală Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Fe
derale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă iugoslavo-română de co
laborare economică.

La Consiliul Miniștri au a- 
vut loc joi convorbiri între Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin

tele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de cola
borare economică și Dușan Gli
gorievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă de colaborare eco
nomică.

Au fost examinate probleme 
privind colaborarea și cooperarea 
economică și tehnică dintre cele 
două țări.

RONALD ZIEGLER 
DEZMINTE UNELE INFORMAȚII

Miine sosesc la București 
astronauții americani care au 
zburat cu nava „Apollo~12“

Secretarul de presă al Casei 
Albe. Ronald Ziegler, a dezmin
țit informațiile apărute în presă 
potrivit cărora președintele 
Nixon ar fi hotărît livrarea 
Israelului de către S.U.A. a 25 
de avioane de tipul „Phantom”, 
„Nu a fost luată nici o hotărîre 
în această problemă* a spus 
Ziegler, recunoscînd totodată tă 
vinderea eventuală a unui anu
mit număr de avioane militare 
americane Israelului „continuă 
să facă obiectul unei exami
nări”.

a părăsit Sofia
SOFIA 26. — Joi seara a ple

cat din Sofia spre patrie tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
care împreună cu tovarășii I. 
Rădulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Gh. Zaharia director 
adjunct al Institutului de studii 
istorice și social politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., au 
participat la întîlnirea repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești ce a avut 
loc în capitala bulgară între 24 
și 25 februarie 1970

Oaspeții români au fost con
duși la plecare de tovarășii Ve- 
nelin Koțev, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Gheorghi Bo
kov, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.B., Krum Vasilev, 
șeful secției de propagandă și a- 
gitație al C.C. al P.C.B. David 
Elazar, membru al C.C. al 
P.C.B., directorul Institutului de 
istorie al C.C. al P.C.B., de ac
tiviști de partid.

A fost prezent Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia și 
membri ai ambasadei.

P.C.B., de ac-

Sîmbătă 28 februarie a.o. so
sesc în Capitală astronauții ame
ricani Charles Conrad jr. Ri
chard Gordon și Alan Bean, 
componenții echipajului navei 
cosmice „Apollo 12“, împreună 
cu soțiile, în cadrul unui turneu 
pe care îl întreprind in mai 
multe țări din America Latină, 
Europa, Asia și Africa.

După cum se știe, nava spa
țială „Apollo 12". lansată la 14 
noiembrie 1969. a evoluat în spa
țiu peste 10 zile ; Conrad și

Bean s-au desprins cu modulul 
lunar de nava cosmică și au ase- 
lenizat, rămînînd pe Lună 32 
ore, Gordon i-a așteptat, apoi i-a 
reîmbarcat, revenind pe Pămînt 
la 24 noiembrie.

Timp de trei zile, astronauții 
americani vor vizita Bucureștiul, 
șe vor întîlni cu oameni de ști
ință și ziariști din Capitală, vor 
fi oaspeți ai unor instituții de 
învățămînt, culturale și artis
tice.

W. Brandt l-a primit
pe ministrul comerțului 

exterior al României

ȘPEHTeU TIMPUL DV. LIBER

GHICI CINE VINE LA CINA 1 
rulează Ia Patria (orele 9: 12: 15; 
18; 21).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Republica (orele 9: 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

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

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11.45; 
14; 16,15; 18,45; 21).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE : rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16.30; 18,45;
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), Mo
dern (orele 9.15; 11.30; 13,45: 16: 
18,15; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Festival (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Favorit (orele 10: 13; 15,30: 18; 
20,30).

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.-30; 20.45).

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la Central 
(orele 8,30; 10.30; 12.30: 14,30;
16.30; 18,45; 21).

LA NORD PRIN NORD VEST S 
rulează la Lumina (orele 9,15— 
16.45 în continuare; 19,45).

PRIETENI FARA GRAI : ru
lează la Doina (orele 9; 11: 13). 
Lira (orele 15.30; 18).

VA PLACE BRAHMS t : rulea
ză la Doina (orele 16; 18.30: 20,45), 
Unirea (orele 15,30: 18).

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează ia Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare)

ClND SE ARATA CUCU
VEAUA : rulează la Feroviar (li
rele 9: 11.45: 14.30: 17.15: 20.30), 
Aurora (orele 9; 11,15: 13,30: 16:
18,15; 20,30)

STAPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30). Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30).

DON JUAN FARA VOIE : ru
lează la Grivlta (orele 9.30; 11.45; 
16; 18,15; 20,30)

BECKET ; rulează la înfrățirea 
Intre popoare (orele 15.30; 19).

PREA MIC PENTRU UN 
ItAZBOI ATIT DE MARE : ru
lează la Buzestl (orele 15,30: 18;
20.30) .

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Dacia (orele 8.30—20,30 tn 
continuare)

VIA MALA : rulează la Bucegl 
(orele 16; 18,15; 20,30), Tomls (o- 
rele 9—15 tn continuare: 18; 20,15).

TOTUL DE VTNZARE : rulea
ză la Unirea (ora 20.15).

CRIMA TN STIL PERSONAL : 
rulează la Lira (ora 20,15).

DRAGA BRIGITTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30: 19. 
Pacea (orele 15.30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Gluleștl (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 8—13,30 în 
continuare; 16, 18,15 : 20.30) Pro
gresul (orele 15.30; 18).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Cotrocenl 
(orele 15,30; 18).

ROȘU și AURIU s rulează la 
Cotrocenl (ora 20,30).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Flo- 
reasca (orele 10:13,30; 16,30; 19,30), 
Miorița (orele 9.45: 13; 16.15; 19,30).

IUBIREA STRICT OPRITA : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulea
ză la Moșilor (orele 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR î rulează 
la Popular (orele 15,30; IB). Raho
va (orele 15.30: 18).

DIN PLICTISEALA t rulează la 
Popular (ora 20,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Munca (orele 
16; 18; 20). Flacăra (orele 15.30: 18;
20.15) .

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează la Arta (orele 10— 
16 in continuare; 18,15; 20.15).

PROFESIONIȘTII : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30)

REBUS MIRACULOS î rulează 
la Rahova (ora 20,30)

CU MIINILE PE oraș : rulea
ză la Progresul (ora 20,15),

BLOW-UP ■■ rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

O FATA FERICITA : rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12: 14).

Opera Română ; LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— ora 19,30 ; Teatrul National 
„I. L. Caragiale** (Sala Comedia) i 
CASTILIANA — ora 19,30 ; (Sala 
studio) : O FEMEIE CU BANI
— ora 19,30 . Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE - ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE IN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
EMIGRANTUL DIN BRISBANE 
(premieră) — ora 20 ; Teatrul Glu
leștl : NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Bd. Magheru) : CIND LUNA E 
ALBASTRA — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : ENIGMATICA DOAMNA 
„M“ — ora 20 ; Teatrul „Ion Va- 
sllescu" : FLOARE DE CACTUS
— ora 19,30 ; (la Sala Palatului) : 
FOTBAL MEXIC '70 — ora 19,30 ; 
Studioul I.A.T.C. : ASTĂ SEARĂ 
SE IMPROVIZEAZĂ — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : EMINES- 
CU ȘI VERONICA — ora 19,30 ț 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Victo
riei) i MIU COBIUL — ora 17 ; 
(Str. Academiei) ; CĂLUȚUL 
COCOȘAT — ora 10 ; BANDIȚII 
DIN KARDEMOMME — ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NU TE LĂSA, STROE 1 — ora 
19,30 ; Ansamblul U.G.S, 1 ESOP, 
VIAȚA, MUZICA ȘI NOI — ora 
20 ; Circul de Stat : MIRAJUL 
CIRCULUI — ora 19,30.

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Consultații la matema
tică (clasa a VIII-a) « 17,20 Con
sultații la fizică (clasa a XU-a)
• 17,40 Film pentru elevi : Di
gestia (Anatomia — clasa a Xl-a)
• 18,00 Studioul pionierilor. Con
cursul Ex-Terra ’70. Micii meșteri 
mari • 18,30 Campionatul mon
dial de hochei — grupa B (Bucu
rești) : S.U.A. — Iugoslavia (re
priza a Hl-a) • 19,15 Telejurnalul 
de seară • 19,30 Actualitatea în 
economie. Contractul în acțiune
• 19,40 Mal aveți o întrebare 7 
Emisiune de cultură științifică
• 20,40 Antract. Film artistic de 
scurt metraj realizat de regizorul 
francez Rene Clair • 21,00 Cam
pionatul mondial de hochei — 
grupa B (București) ; România — 
Japonia (repriza a HI-a) e 21,45 
Preludiu Ia ediția a III-a Cerbul 
de aur Brașov — România • 22,00 
Telejurnalul de noapte • 22,10 
Publicitate • 22,20 Cadran — emi
siune de actualitate internațio
nală • 23,00 închiderea emisiunii.

BONN. — Cancelarul Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, a primit joi seara 
pe ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, aflat în vizită 
oficială în R.F.G.

în timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
state și unele probleme de inte
res comun privind situația inter
națională.

★
Miercuri după-amiază și joi di

mineața Cornel Burtică, însoțit de 
ambasadorul Constantin Oancea, 
a făcut o vizită în landul Bava
ria,

Oaspetele român a avut con
vorbiri cu dr. Otto Schedl, mi
nistrul economiei și transporturi
lor din landul Bavaria, și cu con
ducători ai marilor firme indu
striale Linde, Siemens și M.A.N.

Guvernul landului Bavaria a 
oferit o masă în cinstea ministru
lui român.

★
Ministrul comerțului exterior al 

României, Cornel Burtică, a ofe
rit joi un dineu în saloanele 
Ambasadei române de la Bonn.

Au luat parte miniștri ai ca
binetului federal, conducători ai 
unor întreprinderi de comerț și 
industrie din R.F.G., alte persoa
ne oficiale.

Mișcări seismice la Napoli
Mișcările seismice, 

înregistrate de mai 
multe zile pe litora
lul orașului Napoli, 
continuă provocînd o 
adevărată panică in 
rîndul populației lo
cale. tn 
balneară 
situația 
deosebit 
iar populația se află 
în stare de 
ca urmare 
unor mari 
regiunea 
tului de 
San Gennaro, locali
tate situată în apro
pierea coastei napo-

stațiunea 
Pozzuoli, 

a devenit 
de gravă,

alarmă 
a formării 
cratere in 
zăcămîn- 

sulf de la

litane. Joi dimineața, 
sute de locuitori din 
Pozzuoli și-au pără
sit in grabă locuin
țele de frica unui 
eveniment imprevi
zibil. „Situația a de
venit deosebit de în
grijorătoare și dacă 
aceasta va continua 
vor trebui luate mă
suri radicale", a de
clarat un consilier 
municipal al orașu
lui Pozzuoli care nu
mără peste 70 000 de 
locuitori. In prezent, 
a fost elaborat de 
către autoritățile ge- 
nistice civile ale ora

șului Napoli un plan 
de urgență în vede
rea acordării prime
lor ajutoare popu
lației. Mișcările seis
mice neîntrerupte a- 
menință direct portul 
stațiunii balneare, 
„tn ultimele două 
secole, cheiurile a- 
cestui port s-au ridi
cat cu aproape 1,20 
m, a declarat coman
dantul portului Amo- 
rosini. Numai în ul
timele șase luni, a 
spus el, solul s-a ri
dicat cu aproape 70 
cm".

Convorbirile

Nixon — Pompidou

Joi au luat sfîrșit la Washing
ton convorbirile oficiale dintre 
președintele S.U.A., Richard Ni
xon, și președintele Franței Geor
ges Pompidou. Președintele Ni
xon a declarat ziariștilor că „nu 
am căzut de acord asupra tutu
ror problemelor, dar am ajuns la 
un acord într-un număr mai 
mare de domenii decît atunci 
cînd au început convorbirile 
noastre".

Agenția U.P.I. observă că, cu 
toate cuvintele de apreciere 
schimbate de cei doi președinți, 
continuă să rămînă „considerabi
le divergențe franco-americane 
într-un număr de probleme cri
tice — îndeosebi Orientul Apro
piat". Citind surse franceze și a- 
mericane, agenția Reuter arată, 
de asemenea, că președintele 
Pompidou „a reafirmat sprijinul 
său față de hotărîrea fostului 
președinte de Gaulle de a retra
ge Franța din comandamentul 
militar integrat al N.A.T.O. și 
de a urma o cale independentă".

niște și muncitorești din țările so
cialiste care au luat parte la în- 
tîlnirea ce a avut loc la Sofia.

Au participat conducători de 
partid și de stat ai R. P. Bulga
ria și oaspeții de peste hotare.

La dineu au luat parte tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, I. Rădulescu, 
membru al CC. al P.C.R., șef de 
secție la C.C, al P.C.R., Gh. Za- 
haria, director adjunct al Institu
tului de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C, al 
P.C.R.

In timpul dineului, Todor 
Jivkov a rostit un toast în cinstea 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești frățești.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de tovărășească 
și cordială.

.Scene de necrezut s-au desfă
șurat joi în clădirea așa-zisei 
Adunări naționale sud-viet- 
nameze, unde polițiștii au năvă
lit pentru a-1 aresta pe depu
tatul Trang Ngoc Chau, condam
nat la 20 de ani muncă silnică 
sub acuzația de „activități sub
versive". Acesta se refugiase în 
clădirea respectivă, de unde, 
potrivit însăși legislației saigo- 
neze, numai o hotărîre specială 
a parlamentului putea autoriza 
arestarea sa. Polițiștii au rezol
vat însă situația, pătrunzînd cu 
forța în interiorul clădirii, unde 
Țrang Ngoc Chau se afla încon
jurat de ziariști. Intr-un vacarm 
de nedescris, Trang Ngoc Chau 
este imobilizat, iar ziariștii sînt 
îmbrînciți cu brutalitate de for
țele poliției saigoneze, nume
roși dintre ei fiind răniți se
rios | corespondentul agenției 
France Presse, care descria prin 
telefon desfășurarea acestei sce
ne nemaiîntilnite, este lovit de 
perete, telefonul i se smulge din 
mînă și cînd acesta, speriat, în
cearcă să fugă pe unul din co
ridoare este ajuns din urmă și 
molestat.

PARIS. — O nouă ședință — 
cea de-a 56-a — a Conferinței 
cvadripartite în problema viet
nameză s-a desfășurat joi la 
Paris. în cuvîntul său, reprezen
tantul delegației guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud, Dinh 
Ba Thi, a declarat că „S.U.A. 
continuă să ducă războiul chi
mic în Vietnam".

Nguyen Minh Vy, membru al 
delegației R. D. Vietnam, a a- 
cuzat în intervenția sa Statele 
Unite de escaladarea conflictului 
în Laos și extinderea războiului 
vietnamez în întreaga peninsulă

indochineză. El a exprimat pă
rerea că administrația americană 
se îndreaptă spre un eșec ine
vitabil atît în Vietnam, cît și în 
Laos. „O dovedește recenta în- 
fringere americană din Valea Ul
cioarelor", a spus reprezentantul 
nord-vietnamez.

în intervenția sa, delegatul a- 
merican Philip Habib a evocat 
așa-numita problemă a prizonie
rilor, fără a face referiri la 
chestiunile majore ale problemei 
vietnameze. în mod similar a 
procedat și șeful delegației admi
nistrației de la Saigon.

INDIA: Alte măsuri
democratice

Noul guvern din Uttar 
Pradesh — cel mat mare 
stat din India — a 
hotărît să limiteze Ia 30 
de acri suprafața de pă
mînt aflată în proprie
tatea unei familii.

Prin aplicarea acestei măsuri, 
terenurile de care dispuneau ma
rii latifundiari vor fi distribuite 
țăranilor săraci sau celor fără pă
mînt. Referindu-se la situația din 
Uttar Pradesh, ziarul „Times of 
India" scria că sute de mii de 
țărani duo o existență foarte grea 
în timp ce un număr de familii 
foarte bogate dispun de întinse 
suprafețe de pămînt. Limitarea 
dreptului de proprietate asupra 
suprafețelor de pămînt, scrie pre
sa indiană, este o continuare a 
politicii noului guvern din Uttar 
Pradesh de ridicare a bunăstării 
populației începută recent, o dată 
cu hotărîrea de a naționaliza o 
parte a industriei controlate de 
marele capital.

cu ceai, realizînd profituri Însem
nate din cultura și comerciali
zarea «eaiului. Guvernul a insti
tuit o comisie care va studia im
plicațiile care decurg din această 
hotărîre, precum și problemele 
finanțării refacerii acestor plan
tații.

Victorie a unităților
Pathet Lao

VIENTIANE. — Autoritățile militare din capitala Laosului, 
citate de agențiile de presă, au confirmat că baza militară 
aeriană de la Muong Suoi a fost ocupată de forțele Pathet 
Lao.

Această victorie a unităților 
Pathet Lao, la care se adaugă 
cucerirea, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, a importantei regiuni stra
tegice cunoscute sub numele de 
„Valea Ulcioarelor", le va permi
te acestora să controleze drumul 
strategic nr. 7, care duce spre 
capitala regală de la Luang Pra- 
bang, situată la 150 km dis
tanță.

în fața unei astfel de situații, 
apreciată drept „gravă" de către 
autoritățile de la Vientiane, aces
tea au luat o serie de inițiative 
menite să ducă la soluționarea 
actualei crize. Astfel, miercuri di-

mineață, grupul parlamentar pen
tru aplicarea acordurilor de la 
Geneva din 1962 a fost însărci
nat de către vicepreședintele 
Adunării Naționale laoțiene, prin
țul Sopsaisana, cu „studierea po- 

1 încetări a focu-sibilităților unei 
lui".

Ambasadorii 
In țările Asiei 
reunit joi la Saigon.

Observatorii politici de la Sai
gon apreciază că actuala situație 
militară din Laos va constitui • 
principalul subiect analizat cu 
acest prilej.

Statelor Unite 
de sud-est s-au

Guvernul statului in
dian Kerala a hotărît să 
naționalizeze toate plan
tațiile de ceai care apar
țin străinilor.

Societățile străine, în special 
cele engleze, controlează în pre
zent peste 66 la sută din întrea
ga suprafață de pămînt cultivată

Armata

în universitatea 
din

Universitatea națională din 
Columbia a fost ocupată de 
subunități ale forțelor arma
te. Autoritățile guvernamen
tale au anunțat că, pînă in 
luna iunie, cursurile univer
sitare vor fi suspendate. Ob
servatorii politici apreciază 
că această măsură a fost lua
tă pentru a se impiedicn 
extinderea mișcării studen
țești și a se pune capăt ac
tualei greve la care participă 
peste 10 000 de studenti. Gre
viștii cer reorganizarea sis
temului de învățămînt și în
cetarea imixtiunii in institu
tele columbiene de învăță
mînt superior a fundațiilor 
nord-americane „Ford", „Ro
ckefeller" și altele.

ÎN COMITETUL PENTRU 
DEZARMARE

• LUIND CUVINTUL în șe
dința de joi a Comitetului pen
tru dezarmare, șeful delegației 
italiene, ambasadorul Roberto 
Caracciolo, a adresat guvernului 
francez un apel pentru a recon
sidera posibilitatea de a-și relua 
locul în sinul Comitetului, ală
turi de ceilalți membri. Referin- 
du-se la negocierile bilaterale 
sovieto-americane asupra limită
rii armelor strategice, delegatul 
italian și-a exprimat speranța 
că se va stabili un schimb de in
fluențe directe sau indirecte în
tre acestea și Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva. Ci
tind apoi declarațiile delegațiilor 
Mexicului și României în favoa
rea stabilirii unui program or
ganic de dezarmare, vorbitorul 
a relevat urgența unui asemenea 
program.

vtnt al guvernului R.A.U. El a 
precizat că atașatul militar fili- 
pinez a desfășurat activități în
dreptate împotriva securității 
R.A.U.

• IN URMA discuțiilor pur
tate la 
un plan 
dului de colaborare culturală și 
științifică între guvernele Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Polone pe anii 
1970—1971. Documentul a fost 
semnat din partea română de 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
României în Polonia, iar din 
partea polonă de Ian Druto, di
rectorul Departamentului de co
laborare culturală și științifică 
al

Varșovia, a fost semnat 
privind realizarea acor-

M.A.E.

SUSPENDAREA 
CONVORBIRILOR 

DE LA PALATUL CHIGI

• SERGENT SHRIVER, am
basadorul Statelor Unite la 
Paris, a declarat miercuri că a 
adresat în scris președintelui 
Nixon cererea sa de demisio- 
nare din acest post.

• ATAȘATUL MILITAR al 
ambasadei Filipinelor la Cairo 
a fost deolarat persona non gra
ta și invitat să părăsească țara 
— a anunțat purtătorul de cu-

Tratativele pentru reconstitui
rea unui guvern cvadripartit în 
Italia bat pasul pe Ioc. La sfîr- 
șitul întîlnirii de miercuri sea
ra .dintre premierul desemnat, 
Mariano Rumor, și delegațiile 
partidelor democrat-creștin, so
cialist, socialist-unitar și repu
blican s-a anunțat suspendarea 
convorbirilor pentru ca condu
cerile acestor partide să poată 
„reflecta asupra problemelor 
controversate".

Ori de cîte ori se face apel la datele statistice pentru a 
ilustra situația îngrijorătoare existentă în numeroase state 
aflate la sud de Rio Grande, se citează starea economică, 
politică și socială din Guatemala. Și, bineînțeles, nu întîmplă- 
tor. In multe privințe, această republică a Americii Centrale 
este deținătoarea unor triste performanțe.

Recorduri
guatemaleze

ce-In cea mai mare parte a 
lor circa 150 de ani care s-au 
scurs de la obținerea indepen
denței, viața politică a fost do
minată de dicjaturi militare. Ar- 
bitrariul și corupția, și-au pus 
puternic amprenta asupra tutu
ror domeniilor de activitate.

80 la sută din totalul popu
lației indiene este analfabetă. 
Patru cincimi din totalitatea pă- 
mîntului arabil se află în stă- 
pînirea unui grup de latifun
diari. Și încă un record, mai 
proaspăt : cea mai mare parte a 
ultimului mandat prezidențial a 
fost consumat sub stare de ur
gență.

Guatemala este probabil prin
tre primele țări latino-americane 
în ceea ce privește numărul asa
sinatelor politice: 5 000 în cîțiva 
ani. Și, pe măsură ce se apropie 
data alegerilor (1 martie), numă
rul celor care cad victimă orga
nizațiilor de extremă dreaptă, 
atinge cote necunoscute.

In Guatemala majoritatea 
populației (peste 60 la sută) o 
formează indienii. In rîndul 
acestora, tuberculoza, mortalita
tea infantilă, subnutriția, fac 
adevărate ravagii. Potrivit unor 
statistici, vîrsta medie a guate
malezilor nu urcă dincolo de 40 
de ani. Sute de mii de familii 
duc o viață amară pe întinsele

plantații de banani și cafea. 
Aproape jumătate din populație 
nu are voie să aleagă și este 
exclusă de la viața politică de
oarece nu îndeplinește una din 
condițiile de bază ale legii elec
torale : știința de carte. In rit
mul actual al preocupărilor 
pentru înlăturarea analfabetis
mului, această plagă ar putea fi 
lichidată în întregime abia prin 
anul... 2 168.

Marii latifundiari, coloneii îm
preună cu puternicele monopo
luri străine „United Fruit", „In
ternational Railways of Central 
America" și „America Foreign 
Power" dispun după bunul plac 
de bogățiile țării, de soarta a 
milioane de oameni. Toate în-

te". Aceste organizații nu fac 
nici un secret din activitatea 
lor. Victimele primesc avertis
mente cu mult timp înainte.

Experții în probleme latino- 
americane apreciază că aceste 
organizații nu s-ar putea „des
fășura" dacă n-ar avea sprijinul 
larg al unor lideri militari sau 
al poliției. Dc altfel, toate cele 
22 de provincii ale țării se gă* 
sesc sub controlul militar.

Cine va fi
președinte ?

Pentru președintele Monte
negro zilele care au mai rămas 
pînă la scrutin se consumă sub 
semnul incertitudinii. Singura 
sa dorință pare a fi predarea 
prerogativelor puterii unuia din 
cei trei candidați aflați în cursa 
pentru _ scaunul prezidențial. 
Cine sînt aceștia ? Pe primul

LA 11 APRILIE

echipe medicale a U.N.I.C.E.F.
Unul din sulele de mii de copii guatemalezi aflați în stare de 
subnutriție, sub îngrijirea unei echipe medicale a U.N.I.C.E.F.

„Apollo -13
Echipajul american „Apollo- 

13“ a declarat miercuri că in
tenționează să aselenizeze într-o 
zonă care, așa cum rezultă din 
fotografiile ce i-au stat la dis
poziție, pare a fi un vulcan, 
înălțimea conului său fiind de 
aproximativ 270 metri. „Dacă 
vom reuși să aselenizăm pe 
vîrful acestui con, vom avea o 
panoramă mult mai largă a pei
sajului selenar", a subliniat as
tronautul Fred Haise în cadrul 
unei conferințe de presă. îm
preună cu James Lovell, Haise 
va forma cea de-a treia „grupă 
de debaroare” lunară. Cel de-al 
treilea membru al echipajului 
„Apollo-13“. Thomas Mattingley, 
va rămîne pe o orbită de „par
care", la bordul cabinei de co
mandă. tn timp ce camarazii 
săi vor efectua cea mai lungă 
„excursie selenară”. Potrivit 
programului, Haise șl Lovell vor 
desfășura activitatea lor extra- 
vehioulară pe suprafața Lunii 
timp de 4 pînă la 5 ore. In acest 
Interval, ei vor culege o serie 
de date științifice și vor efeotua 
studii geologice. De asemenea, 
ei vor recolta noi serii de mo
stre de rocă selenară, a căror 
„vîrstă* se apreciază că ar pu
tea fi mai mare decît a celor 
aduse de echipajele „Apollo-11” 
șl „Apollo-12”. După cum 
se știe, lansarea echipajului 
„ApolIo-13” a fost prevăzută 
pentru data de II aprilie.

cercările de a iniția o reformă 
agrară s-a împotmolit chiar în 
faza de proiect. Astfel, cînd în 
1954, președintele Arbenz s-a de
clarat adeptul unei împărțiri 
mai echitabile a pămîntului, în- 
cercînd înfăptuirea unei reforme 
agrare, a fost răsturnat de la 
putere datorită intervenției 
americane.

Victimele
sînt avertizate...

...O rafală scurtă. La cîteva 
minute sosesc jeep-urile poliției. 
Prea tîrziu. In apropiere, lipsit 
de viață zăcea un lider politic 
care cu cîteva zile în urmă ri
dicase obiecții față de situația 
politică din țară. Lingă cadavru, 
ucigașii au lăsat semnul lor 
distinctiv. Asasinii ar putea fi 
destul de lesne identificați. Po
liția dă dovadă de o neputință 
exasperantă. Mulți din cei ce se 
ridică împotriva stării în care se 
află Guatemala și cer înfăptui
rea unor reforme largi, demo
cratice, cad victime organizații
lor de extremă dreaptă, de genul 
„Mișcării anticomuniste națio
nale organizate" (M.A.N.O.) sau 
„Noii organizații anticomunis-

loc, în ordinea șanselor, se află 
Mario Fuentes Ferruchini, re
prezentantul partidului revolu
ționar, de guvernămînt. El se 
prezintă in campanie cu atu-ul 
organizației politice aflate la 
putere. Locul următor este ocu
pat de Jorge Lucas Caballero, 
din partea Partidului democrat- 
creștin. Deși Caballero a reușit 
să-și întocmească o platformă 
electorală cuprinzînd proiectele 
unor reforme, totuși, trebuie 
ținut seamă de faptul că în ju
rul său s-au grupat forțe poli
tice eterogene, multe din acestea 
abia ieșite din clandestinitate și 
deci neorganizate. Comentatorii 
îi acordă șanse mai reduse decît 
candidatului Ferruchini. In sfîr- 
șit, al treilea candidat, colonelul 
de poliție Carlos Arana Osorio, 
contează pe sprijinul unor par
tide conservatoare (de exemplu 
Partidul instituțional democra
tic). Ultimele asasinate politice 
— susțin unii — ar încerca să 
creeze o asemenea stare de spi
rit care să-l favorizeze în cele 
din urmă pe Osorio.

Emoția electorală guatema
leză oferă puține perspective 
amatorilor de pronosticuri. Tre
buie să așteptăm despuierea 
urnelor și zilele ce vor urma...

IOAN TIMOFTB
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