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Miercuri după-amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretai 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit la sediul C.C. 
al P.C.R., într-o consfătuire de 
lucru, cu cadre didactice și de 
conducere din învățămîntul supe
rior economic și alți economiști 
din institute - de cercetări, mi
nistere și mari întreprinderi.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, precum 
și Mircea Malița, ministrul, în
vățămîntului.

Cu acest prilej au fost analiza
te — în lumina Directivelor ce
lui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — propu
neri privind perfecționarea în
vățămîntului economic.

Participanta au înfățișat reali
zările obținute în ultimii ani în 
dezvoltarea învățămîntului eco
nomic din țara noastră, în pre-

gătirea cadrelor de specialiști, 
precum și sarcinile tot mai im
portante ce revin economistului 
în actualul stadiu de dezvoltare 
a economiei naționale. Vorbitorii 
au relevat în același timp defi
ciențele care se manifestă în des
fășurarea învățămîntului econo
mic, au făcut propuneri pentru 
perfecționarea lui în continuare. 
S-a subliniat necesitatea ca pre
gătirea studenților să fie mai 
mult legată de practică, să fie 
pus un accent sporit pe discipli
nele modeme privind știința și 
tehnica conducerii, organizarea 
producției și a muncii, calculul 
economic, analiza și prognoza e- 
.conomică, prospectarea piețelor 
etc. S-au făcut totodată propu
neri pentru împrospătarea și îm
bogățirea cunoștințelor de spe
cialitate prin reciclarea econo
miștilor, pentru perfecționarea 
activității cadrelor didactice care

lucrează în învățămîntul econo
mic.

Lt€nd cuvîntul la încheierea 
lucrărilor consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ro
lul crescînd al cadrelor didactice 
în formarea viitorilor economiști 
și a dat indicații și recomandări 
privind ridicarea pe o treaptă su
perioară a întregului proces de 
pregătire a specialiștilor din eco
nomie. Secretarul general al par
tidului a subliniat necesitatea 
pregătirii unor cadre cu o înaltă 
calificare profesională, capabile 
să dea soluții optime problemelor 
complexe pe care le ridică pro
ducția, întreaga viață economică 
a țării, să lupte pentru înlătura
rea a tot ceea ce frînează mer
sul înainte, să fie promotoare 
consecvente ale noului, ale creș
terii eficienței economice în toa
te sectoarele, să se preocupe de 
punerea în valoare a tuturor re

zervelor, să organizeze în bune 
condiții activitatea întreprinderi
lor, a unităților de producție în 
care lucrează. Vorbitorul a rele
vat, de asemenea, îndatoririle ce 
revin cadrelor didactice din în
vățămîntul economic și altor eco
nomiști în analizarea științifică 
a problemelor dezvoltării econo
miei noastre naționale, în promo
varea continuă a cercetării știin
țifice economice, în concordantă 
cu cerințele mereu crescînde ale 
progresului societății românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
măsurile ce vor fi adoptate în 
continuare, pe baza dezbaterilor, 
vor contribui la perfecționarea 
învățămîntului economic, la creș
terea rolului și aportului econo
miștilor în rezolvarea probleme
lor pe care le ridică construcția 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.A TINERETULUI

Recenta plenară a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, moment de anali
ză pe multiple planuri a activității desfășurate 
de organizațiile U.T.C. de la orașe și sate în
tr-un interval de timp mai îndelungat, a prile
juit o cuprinzătoare trecere în revistă a parti
cipării tineretului în producție, stabilirea măsu
rilor ce trebuie întreprinse pentru sporirea 
contribuției acestuia la realizarea sarcinilor 
economice pe anul 1970.

Relevînd munca plină de dăruire, entuzias
mul cu care tinerii patriei noastre au partici
pat și participă alături de întregul popor ta 
înfăptuirea cu succes a pianului de stat, apor
tul său nemijlocit la îndeplinirea și depășirea 
obiectivelor prevăzute, plenara C.C. al U.T.C 
a adus un fierbinte elogiu dovezilor de abne
gație, dăruire, spirit de sacrificiu, atitudinii de 
înaltă conștiință cetățenească și patriotism care 
au caracterizat tineretul din toată țara în pri
măvara acestui an, cînd inundații fără prece
dent ay lovit grav numeroase orașe și sate, 
întreprinderi industriale, șantiere de construc
ții, unități socialiste din agricultură, mari su
prafețe cultivate, locuințe, provocînd impor
tante daune economiei naționale. După cum se 
știe, în cadrul impresionantei acțiuni de apăra
re împotriva inundațiilor, inițiată și desfășurată 
sub conducerea partidului, Chemarea Biroului 
C.C. a| U.T.C. adresată tuturor organizațiilor 
U.T.C., întreguliAtineret, a găsit un puternic ecou 
în rîndul tinerei generații care nu și-a precupețit 
eforturile pentru reducerea pagubelor provo
cate de inundații, pentru preîntîmpinarea dis
trugerilor materiale a pierderilor omenești,

pentru zăgăzuirea apelor. Făcînd dovada unor 
înalte sentimente de solidaritate socialistă, ti
neretul s-a aflat alături de populația întregii 
țări, dînd un ajutor de preț la refacerea loca
lităților sinistrate, integrîndu-se organic în ac
tivitatea de recuperare a pierderilor, muncind 
cu dăruire pentru repunerea grabnică în func
țiune a uzinelor și fabricilor avariate, la repa
rarea drumurilor și căilor ferate, pentru scur
gerea apelor de pe terenurile agricole, la re
construcția orașelor și șalelor afectate de cala
mități. Orientată îndeosebi spre înlăturarea 
pagubelor provocate de inundații, pentru rein- 
trarea în normal, cît mai grabnic, a întregii 
vieți economice și sociale a țării, participarea 
elevilor și studenților la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică a căpătat în vara a- 
cestui an semnificații și mai profunde, un con
ținut mult mai bogat. Pe toată durata va
canței, s-a informat în cadrul plenarei, peste 
300 000 de elevi și studenți, constituiți în brigăzi, 
au lucrat efectiv pe cele 2 200 de șantiere 
ale tineretului la refacerea uzinelor, a căilor 
de comunicații, 'la construirea de noi obiective 
social-economice. Tn campania agricolă de 
vară au participat încă din primele zile ale va
canței peste 15 000 de elevi din liceeie de cul
tură generală, 8 000 de studenți au lucrat la 
recoltarea cerealelor păioase iar în fabrici de 
conserve 5 500 de elevi au contribuit la sor
tarea legumelor și fructelor.

„SCÎNTEIA TINERETULUI“
(Continuare în pag. a III-a)
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S-a întors Mihai acasă, îl 
văd oamenii pe tarlalele coo
perativei agricole de produc
ție, și-1 recunosc, și nu se 
miră. L-au așteptat cam mulți 
ani, cît au durat studiile, dar, 
iată, a venit. Și Mihai Craio- 
vean. că așa îi e numele, este 
acum inginerul lor, al coope
rativei lor, din îndepărtata 
Moldova Veche.

ION CUCU

NOUL AN ȘCOLAR 
PE TERENUL DE SPORT

MIRCEA ANGELESCU
Secretar al C.C. al U.T.C.

De cîteva zile milioanele de 
elevi ai tării au pășit într-un nou 
an de învățătură. Debutînd în
tr-un climat de preocupări tot 
mai susținute ale societății noas
tre pentru creșterea și formarea 
tineretului, viața școlară își des
face în aceste zile evantaiul larg 
al activităților consacrate instru
irii și educării tinerelor vlăstare 
ale țării. Educația fizică și spor
tul, disciplină școlară și în ace
lași timp activitate de masă de 
care se ocupă organizațiile 
U.T.C., beneficiază în acest an 
de premize din cele mai favora
bile.

înființarea la sfîrșitul anului 
școlar trecut a asociațiilor spor
tive ale elevilor în licee, școli 
tehnice și profesionale, precum și 
constituirea în acest an a aso
ciațiilor sportive în școlile gene
rale, creează un cadru perfecțio
nat, prielnic afirmării inițiativei 
elevilor, asigură dezvoltarea ac
tivității sportive de masă extra- 
școlare.

Pentru tinerele organisme 
sportive ale elevilor, acest an de 
învățămînt trebuie să reprezinte 
momentul deplinei lor afirmări 
în viața școlară. Beneficiind de 
îndrumarea organizațiilor U.T.C, 
de sprijinul activ al conduceri

lor școlilor, al cadrelor didactice, 
asociațiile sportive trebuie să 
conceapă și să organizeze încă 
din primele zile ale anului șco
lar o multitudine de acțiuni spor
tive la care să participe toți ele
vii potrivit aptitudinilor și dorin
țelor lor.

Activitatea asociațiilor se va 
desfășura în principal pe baza 
Calendarului sportiv al elevilor 
elaborat de Comitetul Central al 
U.T.C. în colaborare cu Ministe
rul Învățămîntului și C.N.E.F.S. 
întocmit în urma unor largi 
consultări ale organizațiilor U.T.C. 
și elevilor, ale conducerilor de 
școli și cadrelor didactice, ca
lendarul sportiv conține elemen
te noi, perfecționate comparativ 
cu anii trecuți. Astfel, locul cen
tral în calendar este destinat 
activității sportive de masă în 
interiorul școlii, creării condiți
ilor care să permită tuturor ele
vilor să ia parte la întreceri și 
la acțiunile sportive. în acest sens 
principala competiție sportivă de 
masă organizată de asociațiile 
sportive ale elevilor va fi Cam
pionatul școlii, care va cuprinde 
concursurile și întrecerile sporti- 
tive la nivelul claselor și între

(Continuare m pag. a V-a)

SANDA
MOVILĂ

DOR 
DE 
ARIPI

Nu există nimeni dintre 
noi sau dintre dvs care să nu 
poată mărturisi la ceas cre
puscular că și-a simțit aripi
le vii, foșnitoare, prinse în 
dreptul vertebrei Axis și cu 
o oarecare nepăsare de fiin
ța Iui să nu-și fi zis că e 
firesc ca suav dorul zborului

de GABRIELA 
MELINESCU

să-i strălucească alb deasupra 
șirei spinării.

Dacă cumva puteți să mă 
credeți : aveam în copilărie 
un prieten care zbura semă- 
nînd la chip cu avionul su
blim și copilăros al lui Vlaicu.

(Continuare în pag. a V-a)

de ZAHARIA STANCU

Unul din semnele semnifi
cative ale toamnei îl o- 
ferâ și magazinele ali

mentare. Piramide multicolore 
etalează rodnicia acestui ano
timp : roșii în bulion, mazăre 
fină, fasole verde, ghiveci, var
ză, tocană, diferite alte sorti
mente își mută zilnic domiciliul 
în... cămara gospodinelor.

Sigur, nu spunem un lucru 
nou, că anul acesta — cu țoale 
necazurile pricinuite de calami
tățile naturale — magazinele 
sînt aprovizionate (o dovedesc 
și aprecierile numeroșilor cum
părători cu care am discutat) 
nu linsese produsele necesare 
preparatelor de iarnă, qama 
sort:mente!or se îmbogățește 
continuu, lată-ne, fără altă in
vitație. cu sacosa prin cîteva 
maoarirn alir-ontare din Bucu
rești și Ploiești.

O imagine de ansamblu a ceea 
ce reprezintă toamna lui ’70 am 
întîlnit-o la „Sunermagazinul“ 
din Ploiești. Am pătruns aici, 
prin cele două porți sculptate, 
care te îmbie frumos, cu ospe- 
ția tradițională, oferindu-ti în 
același timn „tot ce-ți dorește 
inimă“. Si în alte magazine am 
avut satisfacția unor întîlniri 
asemănătoare înainte de a trece 
pragul unui magazin însă, privi
rea întîrzie, de obicei, mai în- 
tîi asupra vitrinei — această

LIDIA POPESCU 
VERA RADU 

IONITĂ CĂLMAȚUI

(Continuare in pag. a Ill-a)
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Ieri a fost înhumată la Belu o scriitoare. Se născuse în 
1900 în casa unor țărani din comuna Corbu-Argeș și în viața 
de toate zilele o chema simplu : Maria lonescu.

Am cunoscut-o în primăvara lui 1922, nu în salonul lui E. 
Lovinescu, unde aveam s-o revăd ani și ani, ci în locuința 
modestă din strada Știrbei Vodă unde trăia profesorul și 
muzicianul Juarez Movilă care, pe vremea aceea, edita un 
șăptămînal de teatru numit Curierul artelor. Proaspăt anga
jat la această foaie cu apariție nesigură făceam de toate : 
corecturi, expediție, umblam prin oraș după colaborări. In
tr-o zi, pe la amiază, ușa odăii în care lucram s-a deschis 
și în prag și-a făcut apariția o fetișcană mărunțică, îmbră
cată în alb, ca primăvara, cu părul roșu și cu obrajii puțini 
plini de pistrui. „Pe cine cauți?“. „Pe domnul Movilă“. 
„Va veni de îndată". Nici n-am apucat s-o poftesc să ia 
loc pe un scaun că patronul a și venit. „Ce faci, Movilițo ? 
Ce mi-ai adus“ ? „O poezie, patroane, ce altceva as fi 
putut să-fi aduc ?"".

Fetișcana s-a așezat pe un scaun și i-a întins domnului 
Movilă o foaie de hîrtie. A citit-o cu glas tare. Pe urmă a 
exclamat : „Frumoasă... frumoasă... O publicăm pe pagina 
întîia, în primul număr". A adăugat de îndată arătîndu-mă 
cu degetul : „domnul... Poet în perspectivă". Patronul i-a 
plătit Sandei Movilă poezia și fetișcana a plecat. Vara a 
venit și a plecat și, dintr-odată ne-am pomenit că intrăm 
în zilele vinete ale toamnei și în ploile ei nesfîrșite. înce
pusem să public la Adevărul literar și-mi plăcea uneori, și 
mai ales seara, să intru într-o cafenea pentru un ceas-două. 
în acea cafenea de pe Calea Victoriei, unde cînta faimosul 
Ciolacu, am revăzut-o pe Sanda Movilă. Venea acolo seară 
de seară cu prietenul, care i-a devenit curînd soț — scriito
rul atît de prețuit în acel timp, Felix Aderca.

N-a trecut mult de la începutul toamnei și am revăzut-o 
la E. Lovinescu. în zilele de cenaclu se așeza sfioasă 
într-un colț, tăcea, vorbea, inteligența ascuțită îi scli
pea în ochi. A fost una dintre persoanele cele mai atașate 
marelui critic. Debutase la Sburătorul cu versuri și cu proză 
și, Dumineca, era nelipsită din casa maestrului. Parcă o văd 
alături de Beps Delavrancea, alături de Ticu Arhip, alături 
de atîtea poetese sau prozatoare printre care strălucea cel 
mai mult Hortensia Papadat-Bengescu... O lume din care 
puțini supraviețuitori au rămas, o lume care cu greu va fi 
înțeleasă de cei ce n-au cunoscut-o, o lume care se duce, 
o lume, care pe mai mult de trei sferturi s-a și dus. Sanda

R. Roșianu — După cum se 
știe, Filozofia se studiază in 
clasa a XH-a, două trimestre, 
adică numai 48 ore. în această 
situație, cultura filozofică este 
un deziderat mult prea preten
țios și nici nu îndrăznesc să 
mi-1 propun. Cel puțin jumătate 
din aceste ore sînt compromise 
pentru că majoritatea elevilor 
claselor a XH-a, începînd din 
ianuarie nu se mai preocupă 
decît de disciplinele de baca
laureat și de admitere. în con
dițiile în care bacalaureatul nu 
a devenit un examen de control 
al maturității de gîndire, în 
condițiile în care printre mate
riile de examen nu se află și

Filozofia, a vorbi de o cultură 
filozofică fără perspectiva nece
sității, pentru elevi, de a-și în
suși această cultură, înseamnă a 
o raporta numai la deziderate, 
iar nu la realitate.

Nu este ușor de sesizat, dar 
mi se pare că familia pune 
unele piedici în realizarea unei 
culturi filozofice. în clasa a 
Xll-a elevii nu sînt supraîn- 
cărcați de programa școlară ci 
de aceste calamități, de aces
te prejudecăți ale părintelui care 
sînt meditatorul și meditațiile. 
Deci, întoreîndu-mă la condiții, 
recapitulez : în 48 de ore trebuie 
să parcurgem o programă în-

cărcată. Iată un exemplu : lec
ția introductivă, incluzînd obiec
tul filozofiei, problema funda
mentală a filozofiei, dialectica 
și metafizica, se face într-o oră, 
în prima oră de contact cu filo
zofia ! Filozofiei marxiste, îi 
este acordat prin progra
mă o singură oră. în 'acest 
context cred că ar fi o prea 
mare exigență să-i reproșez 
programei lipsa unei teme de 
mare importanță cum este „Ra
portul dintre filozofie și știin
țele particulare“. Instrucția

GEORGETA RUȚĂ

(Continuare în pag. a IV-a)

Participă profesorii : 
IULIAN IONAȘCU de 
la Liceul ’,Dr. Petru 
Groza", ELISABETA 
NEAGU de la Liceul 
„Gh. Șincai", RODICA 
ROȘIANU de la Liceul 
„Mihai Viteazu", POPA 
DUMITRU VALDEMAN 
de la Liceul „Matei Ba- 
sarab", PARASCHIVA 
VEREȘ de la Liceul „Mi
hail Sadoveanu".
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Ș ale Sburâtorului, daca nu ultima. Ce va râmîne oare din 
opera acestei scriitoare care vreme de jumătate de veac
a ținut condeiul în mînâ ? Poate vor rămîne c'feva buchete 
de versuri. Poate vor rămîne romanele la care a migălit 
ani și ani. Poate va rămîne acea carte plină de zîmbete de 
copii și de soare care se cheamă „Pe Văile Argeșului“.

Stăm aplecați deasupra meselor noastre de lucru, zile și 
nopți, nopți și zii®, uneori ani și ani, alteori zeci și zeci de 
ani și scriem și tot scriem. Știm, desigur, cît loc ocupăm pe 
pamînt, știm și cît loc vom ocupa în pămînt. Nu știm însă 
niciodată cît loc vom ocupa, sau nu vom ocupa în istoria li
teraturii noastre.

Draga noastră dragă Sanda Movilă, draga noastră dra
gă, de patru zile condeiul tău stă nemișcat lîngă coala de 
hîrtie albă de pe masa ta de lucru. Și așa va rămîne me
reu... Așa va rămîne mereu... Nemișcat I... Draga noastră, 
dragă... draga noastră, dragă...
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IDEEA l-A VENIT PE 
CÎND ERA LA 

PRACTICĂ
Mergînd în urjna unei prese de 

balotat paie și fin uneori se poate 
observa că balotul nu este legat 
sau că nodul nu a rezistat. Cau
za o constituie lipsa în literatura 
de specialitate a unui studiu ci
nematic a aparatului de legat 
de la presa de balotat, lipsă ce 
implică imposibilitatea unei re
glări corecte.

încă de dnd era studentă, a- 
flînd în timpul unei practici e- 
fectuate la întreprinderea de 
utilaj mecanic din Medgidia cît 
de important ar fi un asemenea 
studiu, tînăra ingineră Victoria 
Niculescu a hotărît să abordeze 
această temă. Studiul cinematic 
întocmit de ea cuprinde toate fa
zele posibile în care se poate afla 
fiecare mecanism al aparatului de 
legat. După etapa grafo-anali- 
tică s-a trecut la experimentare : 
„Fiecare din cei patru parametri 
în funcție de care am trasat dia
gramele, ne spunea Victoria Ni
culescu, a necesitat verificarea în 
practică, pe care am făcut-o la 
Institutul de Cercetări pentru 
Mecanizarea Agriculturii. Alura 
curbelor trasate după valorile ex
perimentale a coincis cu cea a 
curbelor teoretice“.

Urmează ca întreprinderea din 
Medgidia, producătoare a acestui 
tip de mașini — să treacă la a- 
plicarea studiului pe care spe
cialiștii de aici l-au apreciat ca 
fiind foarte bun și mai cu seamă 
foarte prețios. Pe baza studiului, 
înainte de a fi date în exploa
tare, mecanismele aparatului de 
legat se vor regla la valorile in- 
•dicate. S-a prevăzut și posibili
tatea de reglare chiar în timpul 
și la locul funcționării, datorită 
simplității de execuție a acestor 
operații. De remarcat că diagra
mele trasate servesc și la studiul 
dinamic și energetic al aparatu
lui, permițînd obținerea unui 
coeficient cît ma ridicat de sigu
ranță în exploatare.

Ing. ION VOICU

DUMITRU GHEATĂ 
LA VILCEA

în municipiul Kimnicu Vîl- 
cea, s-a dat în folosință o 
nouă sală de artă. Inaugurarea 
sălii a fost făcută cu expoziția 
itinerantă a pictorului Dumi
tru Gheață. Se îndeplinește 
astfel o dorință mai veche a 
tinerilor artiști plastici vilceni. 
Paralel cu aceasta a fost alcă
tuită încă o expoziție cuprin- 
zînd lucrările pictorilor debu- 
tanți organizată în sala Casei 
municipale de cultură. Expo
ziția constituie o „probă“ a 
potențialului creator al celor 
mai tinere penele înaintea 
„consacrării“ de mai tîrziu din 
noua sală recent inaugurată.

V. R.

PALATUL CELOR
365 DE FERESTRE

„Palatul baroc“ din Oradea, 
obiectiv turistic menționat în 
toate ghidurile despre țara noas- 
stră editate în străinătate ne-a 
fost prezentat de prof. Virgil 
Giurcă, directorul Muzeului ju
dețean :

„Palatul celor 365 de ferestre", 
cum este numit, a început să fie 
construit în anul 1762 după pla
nurile arhitectului Hillebrandt. 
Lucrările au durat 14 ani. Pala
tul prezintă unele asemănări cu 
reședința episcopală din Wilrz- 
burg privind dispunerea rezali- 
tului central fi organizarea spa
țială. Spre deosebire de alte con
strucții, realizate de arhitect, pa
latul din Oradea reprezintă cul
mea artei sale, fiind un monu
ment deosebit de valoros în con
textul arhitecturii barocului tir- 
ziu, De curînd au fost terminate 
lucrările de restaurare. Edificiul 
va fi ca acum 250 de ani.

Cea mai interesantă noutate 
pentru vizitatori va fi organziarea 
în incinta palatului a Muzeului 
Țării Crișurilor care cuprinde in
teresante piese etnografice, docu
mente istorice fi culturale, măr
turii ale timpului etc. privind 
viața și activitatea oamenilor de 
pe cele trei Crișuri.

VALENTIN BUZLEA

POPASUL DIN VALEA 
URSULUI

Pe drumul de piatră care a- 
cum 2000 de ani unea castrele 
romane de la Dunăre cu cetățile 
dacice din Carpați, la o adiere 
de umbră a stejarilor seculari din 
Țara lui Litovoi fi Seneslau, se 
află un loc din legendă — Va
lea Ursului, stăpînită cîndva de 
duhuri pădurețe invocate de pă
durarii povestitori în seri tîrzii 
de toamnă cu luceferi fi vîrco- 
laci. Iar astăzi, locul spiridufilor 
și pricolicilor din Valea Ursului 
a fost ocupat de multicolore cor
turi turistice, iluminate cu pe- 
tromax, străjuite de tranzistoare.

Valea Ursului de lingă Rm. 
Vîlcea a devenit o vale a popasu
rilor turistice. Lingă campingul 
cu corturi meșterii de case din 
Ceauru au prins în scoabe de 
lemn 20 de căsuțe-camping adă
postite în rugi de mure. Minia
turizarea creează asociații de bas
me și după cîteva zile și nopți 
petrecute în liniștea pădurii, 
după ce au fost uitate angoasele 
semnelor de circulație ale orașe
lor, începi să auzi spiridușii pă
durii, care n-au părăsit legendele, 
doar s-au retras, din calea turiș
tilor puțin mai la vale..

I. M.

ÎN PODGORIILE 
DRĂGĂȘANILOR

Tinerii ingineri, tehnicieni 
și cooperatori din 25 de uni
tăți C.A.P. și de stat cu sector 
viticol dezvoltat s-au întrunit 
in cadrul unei consfătuiri de 
lucru organizată de Comite
tul județean Vîlcea al U.T.C. 
la stațiunea experimentală vi
ticolă Drăgășani. Cu acest pri
lej cercetătorii stațiunii le-au 
prezentat noile probleme pri
vind producerea materialului 
săditor viticol, sistemele de 
cultivare și conducere a viței, 
folosirea ierbicidelor, produ
cerea și conservarea vinurilor 
de calitate. Expunerile au fost 
însoțite de vizite la școala de 
viță în plantațiile model, la 
complexul de vinificație. în 
final li s-au prezentat tineri
lor sarcinile ce revin orga
nizațiilor U.T.C. din mediul 
rural în activitatea de culti
vare și extindere a plantații
lor de viță, una din preocu-

pările tradiționale ale agri
culturii vîlcene. Prin buna sa 
organizare și coordonare, con
sfătuirea de la Drăgășani se 
constituie una dintre cele mai 
eficiente activități ale comite
tului județean U.T.C. in rîn- 
dul tineretului sătesc.

V. RAVESCU

Concursul și Festivalul „George Enescu“

• •• DE LA UN TRANS
PORT CLANDESTIN. Trac
toristul Miodrag Boghicevici 
(24 de ani), din comuna So- 
col, jud. Caraș-Severin s-a 
angajat să efectueze un 
transport clandestin de lem
ne pentru B. D. Ca să nu fie 
observat a pătruns în pădu
re pe un drum interzis cir
culației publice. In timpul u- 
nei manevre de întoarcere, 
remorca s-a prăbușit intr-o 
prăpastie, tîrînd după ea 
tractorul. M. Boghicevici și-a 
pierdut viața în acest acci
dent.

• • • SClNTEI. La maga
zinul pentru copii „Ursule
țul“ din Suceava a izbucnit 
un incendiu care a provocat 
pagube de circa 15 000 de lei. 
Intrucît clădirea urma să fie 
racordată la rețeaua de ter- 
moficare, instalația ei trebuia 
să sufere unele adaptări. In 
acest scop cu o zi înainte fu
seseră tăiate țevile din ma
gazin. La 11 septembrie, cînd 
unitatea comercială era în
chisă, sudorul Gheorghe Mo- 
roșan lucra la subsol. Scîn- 
teile de la aparatul lui au 
pătruns pe țevile tăiate an
terior pină in magazin aprin- 
zînd obiectele din rafturi.

• • • COPIII ȘI FOCUL. 
In comuna Buciumeni, jud. 
Dîmbovița, copiii lui Ion 
Sandu, jucindu-se cu chibri
turi in grajd au provocat un 
incendiu în care a ars aco
perișul și 3 000 kg fin. Din 
fericire, cei mici au scăpat cu 
viață, in satul Obislavu, jud. 
Vîlcea. deznodâmintul unei 
intimplări asemănătoare p 
mult mai tragic. Doi copii, 
Vasile Nicolae și Vasile Ion, 
jucindu-se cu focul în apro
pierea unei clăi de fin au 
provocat un incendiu în care 
au pierit și ei.

• • • FARA ocupație. 
Dumitru Făgădar (22 de ani) 
din Turda, și Vasile Buia (21 
de ani), au urmărit-o pe ti- 
năra I. T. care se îndrepta 
împreună cu un prieten spre 
șantierul stației de 110 KV 
din Cimpia Turzii. Ajunși a- 
colo, D. Făgădar amenin- 
țind-o cu cuțitul a violat-o 
pe I. T. in timp ce amicul 
său il ținea la respect pe în
soțitorul ei. La strigătele vic
timei, muncitori de pc șan
tier au pornit in urmărirea 
celor doi cuțitari care s-au 
ascuns in lanurile de po
rumb. Inutil, insă — a doua 
zi au fost identificați și a- 
restați.

• • • PREA MULTA ÎN
CREDERE. Aurel Dincâ era 
magaziner principal la Au
tobaza Transporturi Auto nr. 
9 Tirgoviște. împreună cu 
distribuitorii de materiale 
M. Iringiuc și M. Constan
tin și-a creat prin diverse 
mijloace plusuri de piese de 
schimb pe care apoi le-a va
lorificat insușindti-și contra
valoarea lor. Deși în martie 
anul acesta a fost găsit cu 
un plus de 31 000 lei și o 
lipsă in gestiune de 5 648 lei 
...a fost menținut in funcție. 
Consecința : pină in prezent 
a mai furat piese de încă 
9100 lei. Se află sub urmă
rire penală.

In 1967, la cea de a patra edi
ție a Festivalului „George E- 
nescu", unul dintre spectacolele 
lirice care a atras publicul în 
mod deosebit a fost „Aida", pri
lej de cunoaștere a unei cintărețe 
de faimă — Marcela de Osma — 
și de debut în Radames pentru 
o mare voce a operei românești 
— Ludovic Spiess. Iată că și ac
tuala ediție reia spectacolul ver- 
dian, care ține afișul în această 
montare de mai bine de un de
ceniu. De astă dată, în rolurile

Aspect din timpul unuia dintre concerte.
Foto: EDMUND HÖFFER

GRIGORE
CONSTANTIN ESCU
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Sinemo
SUNETUL MUZICII : rulează la 

Patria (orele 9 ; 12,45 ; 16.30 ; 20,15).
PĂSĂRILE : rulează la Lucea

fărul (orele 8.45; 11.15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Stadionul Dinamo (ora
19,30),  Grădina Doina (ora 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,30; 10,45; 13,15; 16;
18 30; 21).

PATRICIA ȘI MUZICA rulează 
la București (orele 9 ; 11,15 ; 13,45;
16.15 ; 18.45 ; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) Excelsior (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11.15; 13 30 ; 16;
18.15 ; 20,30).

INTILNIREA : rulează la Festi
val (orele 9; 12; 15 30; 18,15; 21), 
Melodia (orele 9; 12; 15,30; 18,15; 
21), Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20,15), Favorit (orele 10; 12 30; 
15,30; 18: 20,30). Grădina Festival 
(ora 19,30), Arenele Romane (ora
19 30).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

FRAGII SĂLBATICI : rulează la 
Central (orele 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16 45; 18,45: 20,45).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR • ru
lează la Lumina (orele 9—16 în 
continuare . 18,30; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16. 18,15; 20 30)

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30—15 30 în continua
re) ; FILME DOCUMENTARE 
SPORTIVE ROMÂNEȘTI (Orele 
18,30—20,45 în continuare).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 

principale alți doi interpreți fa- 
voriți ai publicului —soprana 
Virginia Zeani și tenorul Ion Bu- 
zea. In seria reprezentațiilor de 
operă programate, „Aida“ ocupă 
un loc favorizat, prin larga ei 
popularitate, prin șansele de a 
oferi nu numai un spectacol de 
voci, ci și fastul decorurilor, miș
cării scenice, culorilor. Desigur, 
anii au început să lase urme în 
aspecte ale montării, ale concep
ției regizorale. Cu timpul, „Aida” 
de la Opera Română devine trep

MABUSE ! rulează la Grivița (ore
le 10,30; 16; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20;). Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20), Grădina 
Unirea (ora 20,15), Unirea (ora 18).

MONȘTRII : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18). Grădină Buzești 
(ora 20.15)

CĂSĂTORIE TN STIL GREC : 
rulează Ia Dacia (orele 8,45—20.30 
în continuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Bucegi (orele 10; 15,45: 18), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20), 
Grădina Bucegi (ora 20.15).

NOUL ANGAJAT j rulează la 
Unirea (ora 15,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Lira (orele 15,30; 
18). Grădină Lira (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
rulează la Drumul Sării (orele
15,30 ; 17,45 ; 20), Rahova (orele
15,30 ; 18), Grădina Rahova (orele 
20)

ÎNTlLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Giulești (orele 
15,30; 18: 20,30).

INTRUSA : rulează la Cotrocenl 
(ora 15,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Cotroceni (orele 17,45; ?0).

PETRECEREA rulează la Vol
ga (orele 16; 18,15, 20.30), Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Parcul
Herăstrău (ora 19;30).

AȘA AM VENIT s rulează la 
Viitorul (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Aurora (orele 9; 12; 
16; 19,30) Tomis (orele 9; 12,15;
15.30) , Flamura (orele 16; 18.15;
20.30) , Grădina Aurora (ora 19), 
Grădina Tomis (ora 19). 

tat o piesă muzeală, care slujește 
de cadru unor oaspeți. Nu s-au 
epuizat resursele publicului, iată 
de ce credem că un efort de re- 
concepere a spectacolului nu este 
inutil.

Mai ales că în stagiunea vii
toare, „Aida” verdiană împlinește 
respectabila și surprinzătoarea 
vîrstă de 100 de ani. Schimbări 
substanțiale în montare, reluarea 
repetițiilor de studiu pentru or
chestră și cor, reevaluarea expre

AMBUSCADA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Flacăra (orele 16 ; 18 ; 20), Feren
tari (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18). Gră
dina Arta (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Vi- 
tan (orele 15,30; 18), Grădina Vi- 
tan (ora 20).

CLIPA DE LIBERTATE î rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 18).

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Ferentari (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

D-ALE CARNAVALULUI : ru
lează la Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Progresul-Parc (ora 20).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează la Cosmos (orele
15,30 ; 18 ; 20,15).

LALEAUA NEAGRĂ : rulează la 
Cinemateca-Union (orele 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Crîngași (orele
15,30 ; 18 ; 20,15).

cairo
JOI. 17 SEPTEMBRIE 1970

Opera Român» : DON CARLOS 
— ora 20.

Teatrul ,,C. Tănase“ (La Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — ora 
20 ; Circul „Humberto" (Parcul 
de lingă Hipodrom, Cal. Plevnei) : 
PROGRAMUL ATRACȚIILOR 
MONDIALE — ora 16. 

siei muzicale și actoricești a rolu
rilor se înscriu în acest sens în o- 
hligațiile de onoare ale primei 
noastre scene lirice. Ceea ce am 
urmărit în ultimul spectacol din 
acest Festival, poate fi apreciat 
ca un final de serie, nu lipsit de 
strălucirea unei distribuții de 
Festival

Virgina Zeani aduce contribu
ția unei experiențe operistice re
marcabile, în întruchiparea per
sonajului titular. Nu secondată, 
ci concurată de Elena Cemei,— 
Amneris — prezența ei pe scena 
românească este o certă realiza
re. Elena Cemei, Ion Buzea, iată 
alte nume de primă mărime ale 
artei lirice românești. Modul în 
care fac față unui spectacol de 
anvergură se dovedește demn de 
atenția acordată de ascultători, 
de ropotele generoase ale aplau
zelor. Fiecare interpret — și ne 
gîndim nu numai la cei mențio
nați, ci și la ceilalți membri ai 
distribuției — a avut momentul 
său de satisfacție, pe care nu îl 
umbrim cu eventualele îmbună
tățiri posibile, observate de-a lun
gul spectacolului. Păstrăm o im
presie de ansamblu satisfăcătoare, 
dublată, după cum spuneam, de 
dorința reîntineririi acestei capo
dopere verdiene, pe scena Ope
rei Române. Eforturile constata
te în compartimentul solistic, co
ral, orchestral și coregrafic, jus
tifică această remarcă. Sîntem 
convinși că nu am asistat la un 
spectacol limită, ci la o conclu
zie deschizătoare de noi orizon
turi. Poate că viitorul Festival 
va fi și în acest sens un hotar de 
progres, corespunzător unor exi
gențe pe care înseși calitățile co
lectivului Operei Române le im
pun.

PROGRAMUL I
• 17,30 Deschiderea emisiunii — 

Emisiune în limba maghiară. • 
18,00 Concursul și Festivalul In
ternațional „George Enescu“.
• 18.45 Rapsodia română — „Horă
la Prislop“. • 19,10 Anunțuri, pu
blicitate, sumarul serii. • 19,2» 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici. • 19,30 Telejurnalul de sea
ră. • 20,00 Film serial : „Noile
aventuri ale lui Huckleberry Finn“ 
— (..Ghețarii sint in primejdie“).
• 20,30 Cadran internațional. • 
21,10 Al V-lea Concurs și Festival 
Internațional „George Enescu“. 
Concertul în Do major pentru 
violoncel și orchestră de Haydn. 
Interpretează : Mstislav Rostro- 
povici, acompaniat de Orchestra 
Simfonică, a Radioteleviziunii Ro
mâne. Dirijor : losif Conta. Pre
zintă : Radu Gheciu. • 21,45 Poșta
T.V. de Ion Bucheru. • 21,55 
Film artistic : „De unul singur“ 
cu Harry Guardino și Barbara 
Mc Nair. Premiră pe țară. • 23.25 
Telejurnalul de noapte. • 23,35 
închiderea emisiunii programu
lui I.

PROGRAMUL II
• 20,00 Film artistic : „Păpușa" 

— producție a studiourilor cine
matografie poloneze (seria a Il-a). 
• 21,20 Actualități literare. • 21.50 
Muzică ușoară cu formațiile 
„Mondial“ și „Dixiland“. • 22.15 
Agenda Concursului și Festivalu
lui internațional „George Enescu“.

Se împlinesc 70 de ani de la 
nașterea lui Ion Fonaghi, luptă
tor revoluționar, care s-a dă
ruit cu abnegație idealurilor de 
libertate și progres social ale 
clasei muncitoare din România, 
ale întregului nostru popor.

După terminarea claselor pri
mare și liceului, dind curs unor 
înclinații manifestate în anii de 
școală, se înscrie la universita
te cu intenția de a deveni In
giner constructor. Evenimentele 
revoluționare din toamna anu
lui 1918 din Ungaria il găsesc 
pe tinărul Fonaghi alături de 
masele muncitoare. Participind 
la lupta pentru proclamarea re
publicii ungare, pentru victoria 
revoluției proletare și apărarea 
ei, el dovedește un profund a- 
tașament la principiul interna
ționalismului proletar. După 
înăbușirea revoluției proletare 
ungare Fonaghi s-a refugiat în 
Austria, apoi in Cehoslovacia, 
iar la începutul anului 1922, se 
reîntoarce in România. După 
revenirea în țară il găsim o pe
rioadă de timp la Oradea, unde 
muncește ca zidar, apoi la Satu- 
Mare. Trăind în mediul mun
citoresc, tînăruil Fonaghi ia cu
noștință cu viața, preocupările 
și aspirațiile lucrătorilor, sim- 
țindu-se din ce în ce mai legat 
de ei, de lupta lor pentru drep
turi și libertăți democratice.

ION
FONAGHI
pentru o viață mai bună. Do
rind să facă cunoscute opiniei 
publice aspecte din munca și 
acțiunile lor pentru satisfacerea 
unor deziderate economice ri f 
politice, el trimite coresponden
țe ziarelor „Vilâgossăg“ („Lu
mina“) și „Munkâs“ („Muncito
rul“)— organe de presă în. lim
ba maghiară ale P.C.K- Numit 
in anul 1923 redactor al publi
cației „Uj Hareos“ („Noul luptă
tor“), organ al Uniunii Tinere
tului Socialist, aflat sub îndru
marea P.C.R., Fonaghi și cei
lalți membri ai redacției au mi
litat, in paginile ziarului, pen
tru educarea tineretului in spi
ritul ideilor revoluționare, pen
tru antrenarea lor la acțiuni 
menite să le îmbunătățească 
condițiile de muncă și viață și 
să le asigure dreptul de orga
nizare.

In același an, Ion Fonaghi 
devine membru al Partidului 
Comunist Român. Cunoscînd în
deaproape situația și aspirațiile 
tineretului muncitor, Fonaghi 
primește Însărcinarea din partea 
partidului de a activa în cadrul 
organizației comuniste de tine
ret din Arad, iar apoi in con
diții de ilegalitate, in cadrul sin
dicatelor unitare, organizațiilor 
de tineret sau Ajutorului Roșu 
la Arad, Timișoara. Brașov, O- 
radea și pe Valea Someșului. In 
anul 1926 Fonaghi se găsea la 
Tg. Mureș, unde, împreună cu 
alți comuniști, încercă să or
ganizeze o tipografie ilegală. 
Este surprins de agenți ai Si
guranței în plină activitate și 
arestat, condamnat la 5 ani în
chisoare și întemnițat la Dof- 
tana. înăsprirea regimului din 
închisoare il determină ca în 
anii 1927 și 1928 să declare, în 
mai multe rînduri. in semn de 
protest, greva foamei. Suferin
țele indurate in timpul deten
țiunii îi agravează boala de plă- 
mini de care suferea și la 1 a- 
prilie 1929 Ion Fonaghi înce
tează din viață. Devotamentul 
cu care s-a dăruit cauzei revo
luționare, luptei clasei munci
toare, ni-1 păstrează insă me
reu ca o pildă luminoasă in 
slujirea idealurilor partidului, 
ale poporului.

FLORIAN TĂNĂSESCU
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de VIOREL BURLACU
Locotenentul Mihai Gheorghe a oftat ușurat și, într-o discuție 

ulterioară, aparent total întîmplătoare, i-a dat să înțeleagă Maria
nei Prodan că viitorul ei logodnic e un om de nădejde. Fusese 
doar o alarmă falsă...

*

A doua zi am părăsit orașul îndreptîndu-mă cu o mașină a mi
liției spre Sibiu, unde am ajuns pe la prînz. Asta îmi dădea peste 
cap lista cu planificarea, dar colonelul Vlad îmi telefonase de di
mineață și-mi spusese că in drumul Ini cert spre graniță Ahmet 
Weiss alesese o variantă care trecea probabil prin acest oraș. Omul 
era destul de abil; nu voia să pară prea grăbit, poza pe mai de

parte într-un turist cumsecade, care-și incintă ochiul cu frumuse
țile patriei noastre. Dacă voiam să-l văd la față n-avea rost sil 
mai alerg pină la frontieră, spusese colonelul, și îi dădui dreptate, 
deși mi s-ar fi părut mai spectaculos să-l aștept acolo ca să-l pot 
filma părăsind țara și apoi intrînd din nou...

Tot drumul făcut în înttmpinarea lui Ahmet Weiss l-am folosit 
reamintindu-mi cele aflate în două zile care au urmat telefonului 
colonelului Vlad. In acest timp, stătusem de vorbă cu un căpitan 
de la interne, cu un locotenent major de la o circă de miliție, 
despre un violonist, cu locotenentul Șelaru de la securitate și răs- 
foisem un biblioraft doldora cu foi dactilografiate și fotografii. In 
felul acesta am aflat cum devenise interesant dintr-un anumit 
punct de vedere domnul Ahmet Weiss. Primele lămuriri mi le-a 
dat, cum spuneam, un căpitan al cărui nume nu l-am reținut și 
pentru asta îi cer scuze. Mi-a relatat următoarele :

Ni s-a părut curios că domnul la care ne referim intra în țară 
pe data de 19 iulie pentru a șaptea oară în acest an. Deci, cam o 
dată pe lună. Zilele variau, dar după ce am cercetat, am văzut 
că traseul străbătut de automobilul lui verde, un laguar cu 
nr. XW 15-—11, era, cu mici excepții, același: frontieră (Curtici, Borș, 
Episcopia Bihorului) apoi ca punct final Constanța, după ce tre
cea fie pe varianta Ardeal, fie prin Cimpia Dunării. Folosea cam 
aceleași hoteluri și personalul își amintea de el ca de un om co
losal de zgîrcit. Cu destulă greutate cei de la miliția economică 
au stabilit că intra cu hani puțini, dar pe drum se cam înbo- 
gățea și s-a tras concluzia că făcea contrabandă cu ceasuri de aur 
marca „Herma“. S-au găsit și vreo zece oameni care cumpăraseră 
obiectele de la el. Era însă o afacere destul de modestă, cel mult 
patru sau cinci asemenea exemplare de fiecare drum. Cel puțin 
așa am dedus după aproximarea cheltuielilor efectuate în fiecare 
dintre călătoriile sale. Eram tentați să luăm măsurile de rigoare 
dar tocmai atunci ni s-a semnalat că personajul intrase în aten
ția colegilor de la securitate...

★
— Tovarășe locotenent major, vă aduceți aminte de povestea 

aceea ciudată cu ceasul de aur „Herma".?
— Cum să nu ! Dar n-a fost ciudată la început, ci de abia 

mai tîrziu. Din capul locului părea ca un caz banal și-atît.
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Căpătasem misiunea să refac, pe cît posibil, programul avut de 
domnul Ahmet Weiss în perioada 20—23 iulie, cît a stat la hotelul. 
Lido și, mai ales, felul cum a plasat ceasurile „Hernia". A fost 
o treabă destul de anevoioasă, dar noi, uneori, trebuie să cam 
scoatem apă și din piatră seacă.

— Și reușiți să dați peste cap proverbul ?
— Cu destulă greutate. Domnul ăsta, cît a stat la Lido, a vîn- 

dut două ceasuri. Unul nu știm cui, dar celălalt l-a plasat cu două 
mii de lei unui violonist de mina a treia, pe care îl cam aveam in 
atenție, pentru că se învîrtea prin restaurant mai ales dimineața 
pe terasă și la ștrand, de unde cumpăra fel de fel de fleacuri de 
la străini. 11 cheamă Gigi Prodeanu...

Cînd am auzit numele, gîndul mi-a fugit la inginerul Prodan, 
tot Gheorghe, și am sperat că e vorba de o greșeală a ofițerului. 
Asta pentru pigmentarea reportajului. Îmi convenea grozav ca spe
cialistul în cibernetică să se dea drept violonist și să se fi întîlnit 
cu Ahmet Weiss în felul acesta, accidental.

— Cum ați spus ? Prodeanu ?! Nu Prodan ?
— Nu! Prodeanu. Născut la Iași în 1927, octombrie 14. L-am 

invitat la noi și a recunoscut imediat. Ne-a dat și o declarație de
taliată, cu o descriere destul de amănunțită a celui care-i vînduse 
ceasul, chiar și numele pe care i-l rostise o femeie cu care acesta 
stătuse la masă : Ahmet,

— Era o infracțiune ?
— Cum să nu r
— De data asta nu pentru că Prodeanu avea ceasul la mînă : 

nu-l cumpărase deci pentru speculă.
— Și coincidența de care vorbeați ?
— Trecuse o săptămînă, persoana Weiss ieșise din atenția 

noastră, cînd mă trezesc cu Gigei Prodeanu la secție. Era, sau se 
făcea că e, supărat foc. A folosit niște cuvinte destul de tari și 
în dialogul nostru a fost destul de necontrolat. Primise o scri
soare care-l convoca pentru o zi și o oră, într-o joi mi se parei 
la zece seara, în restaurantul Lido. Domnul Prodeanu considera 
scrisoarea o provocare. Ne-a făcut proces de intenție, țipîna Că 
vrem să-l băgăm în pușcărie pentru un ceas și că ne chinuim srf i 
inventăm fel de fel de probe false.

— De unde concluzia asta ?
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— Biletul cu pricina era semnat „Ahmet“. Dar pentru că Weiss 
era de acum în atenția altora, l-am liniștit pe Prodeanu și cu toa
te asigurările, l-am rugat să se ducă acasă și să n-aibă nici o grijă. 
Scrisoarea am trimis-o locotenentului Șelaru de la securitate, care 
se ocupa în perioada aceea de „turistul" străin.

★
— Cu scrisoarea asta ne-am cam bătut cuie în talpă — rosti 

locotenentul Aurel Șelaru.
— O spuneți cu mult spirit autocritic. O fi vorba de eroarea 

despre care a pomenit alaltăieri colonelul Vlad ?
— Și pe care v-a invitat s-o găsiți singur. Cam așa e. A fost 

o greșală. De fapt misiva nu putea fi expediată de Ahmet, pen
tru că el, în ziua aceea, nu se găsea la Brașov. Ar fi putut s-o 
lase cuiva cu rugămintea s-o pună ta o dată respectivă, dar și 
posibilitatea asta se excludea, pentru că el folosise acum drumul 
prin sudul țării, și nu atinsese Brașovul. Cum vedeți însă, de pe 
plicul acesta destinatarul se numește G. Prodan și nu Prodeanu. 
Apoi adresa : Ana Ipătescu 14. Dar Prodeanu locuiește la numă
rul 33. Factorul i-a dat însă scrisoarea crezînd că expeditorul n-a 
știut precis numărul. Noi ce-am făcut ? Am scotocit strada și 
n-am dat de nici un Prodan. Am raționat atunci că de fapt e i0| 
scrisoare a violonistului, că e amestecat în cine știe ce treabă de 
contrabandă cu Ahmet și l-am hiat într-o supraveghere foarte 
atentă și discretă. Ghiciți unde am greșit ?

Am întors faptele pe toate fețele. Negăsind nimic, m-am dat 
pină la urmă bătut.

— Recunosc că nu.
— La vremea aceea, eu habar n-aveam de existența inginerului 

Prodan. Dacă aș fi știut, poate mi-aș fi pus niște întrebări. Poa
te... Așa că, am omis pur și simplu să mă gîndesc dacă nu e vor
ba de alt destinatar și, mai ales, dacă nu mai există o stradă cu 
același nume în București. Și mai erau vreo cîteva... Așa că am 
tăbărît pe pista Prodeanu...

(Va urma)
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SĂ-I TREACĂ PRAGUL?
nu înțeleg de 

atîta caz ! Am 
buzunar, diplo- 
a școlii profe- 
Sînt muncitor

De ce nu îndrăznesc tinerii

în muncă, în viața de organizație^
BIBLIOTECA TEHNICĂ 
are ușile larg deschise.

PARTICIPAREALA MUNCAA TINERETULUI
In definitiv 

ce se face 
sau nu, în 

ma tfe absolvire 
sionale ? O am! 
calificat ? Sînt! Îmi realizez — 
de bine, de rău — sarcinile 
de producție ce-mi sînt încre
dințate ? Atunci ? Ce nevoie 

' mai am să-mi pierd timpul cu 
citirea cărților tehnice ?

Cam așa ne-a răspuns unul 
dintre ținerii strungari ai Uzi
nei de mașini electrice din 
București. Întrebarea se referea, 
după cum, desigur, se subînțe
lege, la studierea bibliografiei 
de specialitate. De ce să nu re
cunoaștem : în aparență interlo
cutorul nosțru are dreptate. 

Consultăm și alte opinii.

Studiul neîntrerupt al fon
dului documentar pe ca- 
re-1 avem la dispoziție 

reprezintă o condiție obliga
torie atît pentru muncitori cît 
și pentru tehnicieni, ingineri 
sau maiștri. Pretinde acest lu
cru, în primul rînd specificul de 
fabricație al întreprinderii noas
tre, al ramurii din care facem 
parte. Se știe, la noi, ciclul de 
reînnoirea produselor este mult 
mai scurt decît în alte domenii. 
Diversitatea și complexitatea 
lor, de asemenea. Ce-i drept, 
școala profesională familiarizea- 

. z.â tînărul cu cîteva din tainele 
‘meseriei. Dar instruirea din ca
drul ei reprezintă doar un 
punct de pornire. Alinierea la 
exigențele concrete ale pro
ducției presupune completa
rea, din mers, a cunoștințelor 
dobîndite inițial. Or, această 
perfecționare profesională este 
de neconceput fără parcurgerea 
celor mai recente noutăți edi
toriale, fără apropierea cărților 
și revistelor tehnice. (Constan
tin Răduț, inginer șef al Uzinei 
de mașini electrice).

— Ați remarcat, desigur, că 
în motivarea sa tînărul strun
gar cu care ați discutat vor
bește de îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Nu omite însă să 
adauge coeficientul de nesigu
ranță : de bine, de rău. Nici 
n-ar fi putut să-l uite de vreme 
ce, la noi în secție, uteciști cum 
ar fi de pildă, Nicolae Badea, 
Ion Nae sau Marin Grigore nu 
reușesc să-și realizeze normele 
de producție. Intrebați-i de cînd 
n-au mai citit nimic în speciali
tate. Răspunsurile vor fi edifi
catoare. Căci, îmbunătățirea 
efectivă a modului de lucru, ri
dicarea cu alte cuvinte a cali
ficării nu poate fi făcută în 
afara contactului asiduu cu bi
blioteca. (Ion Popa, cîștigătorul 
fazei pe municipiul București al 
olimpiadei strungarilor — ediția 
1970).

— Hala de mașini mici în care 
vă aflați — ne spune tehnologul 
de sector, inginer Teodor Cociu, 
este dată în folosință de curînd. 
Ea a fost dotată cu utilaje de 
înaltă productivitate. Deservi
rea lor în condiții optime, ca
pacitatea de a interveni prompt 
ori de cîte ori este nevoie și asi
gurarea în acest fel a continui
tății producției implică citirea 
de către tinerii muncitori a căr
ților sau revistelor destinate 
aprofundării cunoștințelor do
bîndite cu prilejul cursurilor de 
calificare. Și apoi, nu trebuie să 
uităm că drumul pînă la inven-^ 
ții sau inovații trece obligatoriu®

Ion, strungar, unul din uteciș- 
tii care nu-și îndeplinesc nor
mele de producție).

— „Fiul risipitor“ de Radu 
Tudoran (Aurică Mateescu — 
rectificator).

— Niște cărți despre confecții 
textile. Le-a adus acasă ,so- 
ră-mea (Nicolae Marcu, presa- 
tor).

La capătul documentării un 
lucru este clar — intere
sul pentru studierea bi

bliografiei de specialitate și 
perfecționarea în acest fel — 
prin mijloace proprii, la înde- 
mîna fiecăruia, a cunoștințelor 
profesionale este extrem de scă
zut. Anual, se cheltuiesc sume 
importante pentru a aduce cît 
mai la zi fondul documentar, bi
blioteca este gata oricînd să-și 
primească cititorii, să împru
mute cărți. Cu toate acestea 
volumul apelurilor la carte este 
mult sub nivelul cerințelor. De
sigur, o parte din responsabili
tate revine tinerilor înșiși. Dar 
nu numai lor. Și cînd spunem 
aceasta nu ne gîndim neapărat 
la colectivul bibliotecii; cei 4 
oameni care lucrează aici în
cearcă în măsura posibilităților 
— prin intermediul recenziilor 
la stația de radioamplificare a 
uzinei, prin expozițiile cărților 
tehnice și buletinele de infor
mare, prin conferințe — să mă
rească numărul cititorilor. De 
neînțeles ni se pare însă lipsa 
de preocupare în acest sens a 
comitetului coordonator U.T.C. 
Deși Plenara C.C. al 
10—11 octombrie 1969 
printre alte forme 
proprii organizațiilor 
și concursul „Cartea _____
producția“ anul acesta — după 
cum ne informează tovarășul 
Constantin Budică, secretarul 
comitetului coordonator pe uzi
nă — nu s-a inițiat o astfel de 
competiție. Olimpiadele pe me
serii, concursurile profesionale, 
reprezintă, de asemenea, moda
lități de atragere, a tinerilor spre 
studierea literaturii de specia
litate. La începutul anului —ne 
informează tov. ing. Valeriu 
Erhan, șeful comisiei social- 
profesionale ne-am planificat să 
ținem două olimpiade : a strun
garului și a lăcătușului. Pe 
cea din urmă n-am desfășu
rat-o. Așa ni s-a recomandat de 
la sectorul 7 U.T.C. al Capita
lei. Erau angrenați prea puțini 
tineri... (?!). în aceste condiții 
nu este de mirare că suprapu- 
nîndu-se 
manifestat
muncitori, indiferența celor cu 
atribuții exprese în stimularea 
îmbogățirii bagajului de cu
noștințe nu a făcut decît să 
mărească distanțele dintre sec
țiile de producție și bibliotecă. 
Ce s-ar putea întreprinde ? 
Multe. Să ne referim doar la 
lectoratele tehnice, la simpozi
oane, la diversele forme de agi-

U.T.C, 
U.T.C. din 
recomandă 

specifice, 
de tineret 
tehnică și

peste dezinteresul 
de înșiși tinerii

tație vizuală, la includerea în 
programele de desfășurare a 
concursurilor pe meserii, a bi
bliografiei tehnice. Căci, para- 
frazînd un proverb arhicunos
cut „Pofta de citit, vine citind“. 
Racordarea la exigențele pro
ducției a tinerilor muncitori 
presupune contactul permanent 
cu biblioteca, cu studiul. Rea
lizarea lui însă cere din partea 
tuturor celor interesați, atenție, 
preocupare.

GH. GHIDRIGAN
Elevi la muncă patriotică.

CINE POARTĂ VINA PENTRU SLABA 
ACTIVITATE A UNEI ORGANIZAȚII?

DESIGUR, SECRETARUL,
DAR NU NUMAI EL!

Mereu recunoaștem în sinea 
noastră că secretarul unui comi
tet U.T.C. are un mare rol în 
întreaga viață a organizației 
respective, că de capacitatea sa 
depind adesea rezolvările pe 
care le capătă un număr mare 
de probleme ridicate de tineri.

Ar fi greșit însă să conside
răm că numai secretarul e răs
punzător de modul în care își 

' "-----activitatea organiza-I desfășoară 
| ția.

Așa că, atunci cînd întîlnim 
unele neajunsuri, ca de pildă 
la organizația U.T.C. prelucrări 
mecanice de la Combinatul si
derurgie din Galați care, în 
cursul unui an aproape, s-a în
trunit în plen doar de două 
ori, a cărei întreagă activitate 
se rezumă doar la colectarea 
a 30 tone fier vechi, e firesc 
să nu ne referim numai la se
cretarul Ion Silion. In
tr-adevăr, ce au făcut membrii 
comitetului și ce au întreprins 
cei peste o sută de tineri, cît 
are organizația, dacă secreta
rul nu a confirmat încrederea 
acordată ? Fiindcă e știut că, în 
asemenea situații, de inactivi
tate 
tînăr 
avea _____  .
pentru a determina o redresa
re, o reanimare a vieții de or
ganizație. A aștepta totul 
de la secretar, iată un mod de 
neînțeles, de a aprecia o situa
ție care adeseori e servit drept 
scuză sau motivare, dar care 
nu scuză și nu motivează ni
mic. în fond, răspunderea co
lectivă nu poate fi decît suma 
unor răspunderi individuale. Și 
motivările aici trebuie căutate 
nu în altă parte. De pildă, co
mitetul coordonator U.T.C. de 
la întreprinderea de construc
ții și montaje siderurgice din 
Galați a acționat cu multă ti
miditate în organizarea petre
cerii timpului liber al celor

a organului ales, fiecare 
nu numai că putea, dar 
și datoria să acționeze

cîtorva mii de constructori ai 
combinatului. acțiunile cultuȚ 
ral-distractive fiind puține șl 
totodată sărace în conținut. 
Bineînțeles, secretarul comite
tului nu poate fi absolvit, însă 
ne întrebăm în același timp 
cum se împacă cu o asemenea 
situație și cei care răspund di
rect de activitatea comisiei pe 
resort. Dialogul cu Stoian Co- 
man, locțiitorul secretarului 
comitetului coordonator U.T.C. 
de la I.C.M.S.G. și vicepreședin
tele comisiei cultural-distracti- 
ve pe platformă este edifica
tor :

— De cînd nu ați dansat, 
tovarășe Coman Stoian ?

— De prin aprilie 1969. _  ou
— Da, nu vreau să mai aud 

de seri cultural-distractive. Să 
facă alții, eu nu.

Insistînd, aflăm că tovarășul 
Coman Stoian e supărat foc 
fiindcă anul trecut, la o ase
menea acțiune, a avut un necaz 
(neînsemnat, după părerea 
noastră sau care nu putea să 
afecteze cu nimic organizarea 
în continuare, cu aceeași frec
vență. dacă nu mai mare, a ac
țiunilor cultural-distractive). 
Insă tovarășul Coman Stoian 
s-a supărat pe tineri și, prin 
urmare, tinerii trebuie să su
fere. Cel puțin pînă îi trece 
dumnealui supărarea. Și asta 
ține cam de mult.

Dacă am compara două co
mitete comunale U.T.C. prin 
rezultatele pe care le-am obți
nut, ni se vor dezvălui de ase
menea implicații edificatoare. 
De pildă, comitetul comunal 
U.T.C. Nămoloasa, cu cel din 
comuna Vîrlezi. Primul a reu
șit să mobilizeze pe toți tinerii 
la munca cîmpului, să desfă- 

acțiuni foarte interesan- 
ridice viața culturală a 
Ia un nivel superior. Și 

i fiindcă membrii comi- 
comunal U.T.C. din Nă-

secretarului

pe

șoare i 
te, să 
satului 
aceasta 
tetului

moloasa, nu au lăsat totul . 
seama secretarului, ci au acțio
nat fiecare potrivit mandatului 
pe care îl au din partea tineri
lor, au avut inițiativă, au fost 
consecvenți în acțiunile lor. 
Dincolo, în comuna Vîrlezi 
doar activitatea sportivă și 
distractivă se ridică la nivelul 
cerut. De ce ? Fiindcă respon
sabilul comisiei sportive, Gelu 
Munteanu, e îndrăgostit de 
sport și„s-a zbătut cît a putut“, 
fiindcă tot acest tînăr e un pri
ceput chitarist și, ca urmare, a 
format o orchestră și un taraf 
care asigură în fiecare săptă- 
mînă desfășurarea unei seri 
cultural-distractive. Fără îndo
ială, dacă și ceilalți membri ai 
comitetului U.T.C. ar fi muncit 
cu același spirit de răspundere, 
întreaga activitate a organiza
ției U.T.C. din comuna Vîrlezi 
ar fi avut o altă configurație. 
Dar ceilalți au lăsat cam mult 
în seama secretarului, mai ales 
a locțiitorului său.

După toate acestea, a consi
dera că rezultatele bune sau 
mai puțin bune existente în ac
tivitatea unei organizații sau a 
alteia își găsesc un corespon
dent direct în felul cum mun
cesc membrii comitetelor res
pective e foarte firesc. Secreta
rul e cel care coordonează sec
toarele, cel care, fiind mereu 
atent la echilibru, intervine 
într-o parte sau în alta pen
tru a însufleți, pentru a di
namiza. Dar el nu poate înde
plini și sarcinile altora fără ca 
aceasta să nu se observe. Sînt 
cîteva precizări care capătă un 
caracter de mare utilitate a- 
cum, cînd ne mai despart pu
ține zile de alegerile din toam
na acestui an. Ele trebuie să 
constituie tot atîtea prilejuri de 
meditație în actul investirii cu 
drepturi și datorii a noilor bi
rouri și comitete U.T.C.

(Urmare din pag. I)

De asemenea, pe șantierele 
naționale ale tineretului de con
strucții hidroenergetice, drumuri, 
căi ferate au lucrat 6 000 de e- 
levi și studenți, alte cîteva mii 
în unitățile producătoare de ma
teriale de construcții. Preluînd 
această generoasă tradiție aproa
pe 80 000 de elevi din licee de 
cultură generală, agricole și școli 
profesionale sînt prezenți în lu
nile de toamnă, în campania a- 
gricolă sprijinind nemijlocit u- 
nitățile economice în realizarea 
obiectivelor de plan stabilite pe 
acest an. Concludent este fără 
îndoială și faptul că în primul 
semestru valoarea economiilor 
realizate pe șantierele de muncă 
voluntar-patriotică este de 640 
milioane lei, cu 174 milioane mai 
mult decit angajamentul inițial.

Paralel cu acțiunile consacrate 
normalizării și reconstrucției, ti
nerii salariați, muncitori, ingi
neri și tehnicieni din întreprin
derile industriale, tinerii de pe 
ogoare și șantiere de construc
ții, mobilizați de organizațiile 
U.T.C., sub conducerea organiza
țiilor de partid, desfășoară o 
susținută activitate pentru spo
rirea continuă a producției în 
fiecare unitate economică, par
ticipă cu însuflețire la realizarea 
unor producții suplimentare cit 
mai mari, acționează în sprijinul 
Îndeplinirii angajamentelor su
plimentare în întrecerea socia
listă. Evocind cuvintele de înal
tă apreciere cu care Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din iulie a.c. 
a evidențiat munca neobosită 
desfășurată în perioada inunda
țiilor, după aceea, în marele 
front al refacerii și normalizării 
de tînăra generație a României 
socialiste „vlăstar viguros al po
porului“ — plenara C.C. al 

; U.T.C. a subliniat că această a- 
preciere constituie pentru tine

retul patriei un deosebit îndemn 
' de a munci mai bine, de a nu-și 
precupeți nici un moment forțele, 
elanul, capacitatea și talentul 
său in lupta pentru reconstruc
ție, pentru îndeplinirea cu suc
ces a planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 
1970 creînd astfel premise trai
nice realizării programului ela
borat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. Chemarea Comitetului 
Central al partidului adresată 
muncitorilor, țărănimii, intelec
tualității, tineretului patriei, în
tregului popor român de a-și 
mobiliza în continuare eforturi
le, energia, elanul, de a intensi
fica munca patriotică, activitatea 
productivă în fiecare unitate e- 
conomică, astfel încît chiar în a- 
cest an să fie vindecate urmă
rile inundațiilor, să fie recupe
rate în întregime pagubele pri
cinuite economiei naționale, să 
se asigure îndeplinirea integrală 
a planului de stat pe acest an, 
a găsit un larg ecou în rîndul ti
neretului de la orașe și sate. în 
acest spirit, al dorinței de a sti
mula contribuția nemijlocită a 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor economice pe anul in 
curs, la crearea tuturor condi
țiilor pentru realizarea progra
mului de dezvoltare economică 
și social-culturală a patriei in 
următorul cincinal, plenara C.C. 
s-a referit pe larg la munca ce

trebuie desfășurată de organele 
și organizațiile U.T.C., la proble
mele de maximă importanță ce 
trebuie să-și găsească loc cu 
prioritate pe agenda lor de lucru 
în perioada imediat următoare.

Fixîndu-și ca obiectiv esențial 
mobilizarea tinerilor muncitori, 
ingineri și tehnicieni la realiza
rea integrală a prevederilor pla
nului de stat pe anul în curs, a 
angajamentelor stabilite în în
trecerea socialistă, organizațiile 
U.T.C. din industrie, s-a subli
niat in plenară, au datoria de a 
asigura acțiunilor întreprinse o 
largă cuprindere, o mai mare 
diversificare, continuitate, un 
conținut bogat și îndeosebi un 
pronunțat caraoter aplicativ.

Urmărind o permanentă an
corare in problematica actuală a 
unităților economice, fructificînd 
pe un front mai larg prezența 
reprezentantului tineretului în 
comitetul de direcție, ceea ce de
termină implicit o cunoaștere a- 
profundată a realităților, a pro
blemelor cheie ce-și așteaptă re
zolvarea, organizațiile U.T.C. din 
industrie sînt chemate să iniție
ze acțiuni proprii bine gindite, 
conduse cu pricepere, cu largă 
audiență la tineri.

Este cunoscută importanța pe 
care o capătă în condițiile pro
ducției moderne, în perioada 
actuală de largă răspîndire a 
progresului tehnic, a cuceririlor 
sale, nivelul de pregătire pro
fesională a salariaților, a tine
rilor în special. De volumul cu
noștințelor, de gradul de spe
cializare, de siguranța în exer
citarea meseriei este legat și 
nivelul productivității muncii, 
folosirea integrală a capacită
ților de producție, utilizarea ra
țională a materiilor prime, îm
bunătățirea calității produselor, 
reducerea cheltuielilor mate
riale. Oprindu-se în mod deo
sebit asupra necesității ca 
astfel de obiective să figureze 
cu regularitate în programul de 
activități al organizațiilor U.T.C., 
ca ele să devină subiecte de 
permanentă preocupare, plenara 
a recomandat să se apeleze la 
acele forme și metode prin 
care tinerii dobîndesc efectiv 
cunoștințe noi, unde elementul 
practic este determinant, să fie 
puse în valoare modalitățile ca
pabile de a stimula interesul și 
preocuparea pentru propria 
pregătire la întreaga masă de 
tineri.

Așa cum s-a arătat în ple
nară, o deosebită răspunaere 
revine organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderile industriale pen
tru întărirea disciplinei în pro
ducție. Este cunoscut că în a- 
cest domeniu se manifestă încă 
o seamă de neajunsuri care țin 
de folosirea nerațională a tim
pului de muncă, de abateri de 
la prevederile regulamentelor 
de ordine interioară, ceea ce 
prejudiciază realizările de an
samblu ale unităților economice. 
Un fenomen încă larg răspîn- 
dit, cu consecințe dintre cele 
mai nefavorabile asupra eficien
ței economice, îl constituie fluc
tuația salariaților. Stimularea 
interesului tinerilor față de me
serie, sădirea respectului 
de colectivul de muncă 
care face parte, ridicarea 
științei lor muncitorești,

rirea respectului pentru disci
plina în producție, iată tot a- 
tîtea sectoare unde organiza
țiile U.T.C. pot și trebuie să in
tervină cu autoritate și com
petență, eradicînd lipsurile, a- 
ducîndu-și contribuția la înlă
turarea unor neajunsuri ce-și 
lasă amprenta asupra compor
tării tinerilor în producție. A- 
colo unde este nevoie, s-a 
menționat în plenară, organi
zațiile U.T.C. vor iniția în o- 
rele de după program și în 
zilele de sărbătoare acțiuni de 
muncă patriotică în vederea 
îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de plan.

în mod deosebit, organiza
țiile U.T.C. din unitățile de 

trebui 
activi- 
pentru 

bune 
efortu-

față 
din 

con- 
întă-

prin bibliotecă, presupune o in
formare largă, la obiect.

Efectuăm un test-anchetă în 
fișele de cititori grupate la 
litera C. în total, 27 de fișe. 

Dintre ele, 15 aparțin uteciștilor, 
4 — ingineri, 2 — tehnicieni, 
9 — muncitori. Ponderea o au 
deci muncitorii. Lucru firesc 
dacă avem in vedere că numărul 
lor, în total salariați, este de 
asemenea preponderent. Par
curgerea titlurilor de cărți îm
prumutate de la datele deschi
derii fișelor, date diferite, fără 
îndoială, de la caz la caz, ne 
oferă o concluzie destul de pesi
mistă. Strungarul Ilie Comșa 
a solicitat o carte „Manualul 
strungarului“ pe data de 20.03 
1970. De atunci, nimic altceva. 
Lăcătușul Gheorghe Colegiu a 
Împrumutat în intervalul 10 de
cembrie 1969 — 1 sept. 1970 doar 
„Algebra analitică“. Cu rare ex
cepții insuficiența lecturării este 
evidentă. Cine știe, ne-am zis, 
poate că fondul documentar 
este, la rîndul lui, insuficient.

— Da Se unde, ne contrazice 
imediat inginerul Florin Petre. 
Avem în dotare peste 10 000 de 
volume — cărți de specialitate 
și 7 000 volume reviste legate. 
Pentru a nu mai vorbi de cele 
47 abonamente la revistele străi
ne și 80 la revistele românești. 
Cine vrea să le consulte are 
toate condițiile. Să vă dau un 
singur exemplu. Inginerul Cor- 
neliu Ciolac a citit începînd din 
data de 7 februarie 1966 și pînă 
acum nu mai puțin de 62 de 
cărți. Biblioteca este solicitată 
zilnic. Cei care-și îndreaptă 
pașii către ea sînt însă, în ma
rea majoritate ingineri și teh
nicieni.

Pentru ca nu cumva totuși 
situația reieșită în urma consul
tării fișelor de cititori de la 
litera C să fie cu totul întîm- 
plătoare repetăm testul și la fi
șele grupate la litera P. Starea 
de lucruri este identică. Ba nu 1 
Se remarcă o cerere mai vizi
bilă în cărțile de specialitate 
radio. Motivarea ? în uzină exis
tă un cerc al radioamatorilor.

• • • • •ION CHIRIC

MAGAZINELE
ALIMENTARE

(Urmare din pag. 1)
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- și o spu- 
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EXCEPȚII CARE NU 
REGULA

„avanscenă" a ceea ce 
mai reprezentativ, 
chiar, pentru locul în 
trunzi.

Așadar, un scurt...

POPAS LINGĂ VITRINE

Remarca — mulți dintre 
tinerii muncitori își cum
pără singuri cărțile nece

sare — ne determină să reluăm 
întrebarea cu care am început 
ancheta „Ce-ai citit, în specia
litate, în ultimul an ?“ în cadrul 
secțiilor de producție. Tran
scriem eîtevâ răspunsuri.

— ..N-am prea citit. Sînt la 
seral, am alte preocupări (Nae

Au fost locuri unde popasul 
a constituit o adevărată plă
cere. Multe vitrine, prezentînd 
o bogată gamă de produse, sînt 
meritorii „cărți de vizită“ în 
care „citești“ spirit gospodă
resc, împletit cu fantezie și bun 
gust, și din care intuiești bel
șugul dinăuntru. In fața unor 
astfel de vitrine — la „Modern“ 
„Unic“, „Bitolia“, băcănia din 
str. Crîngași nr. 104, Magazinul 
general de produse alimentare- 
Giulești (București), unitățile nr. 
1, 4, 193, „Caraiman“ (Ploiești)
— nu numai omul plecat după 
cumpărături trece convingător 
pragul, dar și trecătorul e ten
tat să nu plece... cu mîna goală.

Din păcate, retina a reținut și 
aspecte care fac să sufere 
ochiul. Am poposit în fața a nu
meroase vitrine care nu spun 
nimic : incolore, banale, desti
nate celui mai cumplit anoni
mat, locuri lîngă care întîiul 
sentiment ce-1 încerci este ace
la de a fugi. în multe din aces
tea, produsele așa-zise de pre
zentare și reclamă, pur și sim
plu zac într-o totală neglijență, 
uitate — cine mai știe de cînd ?
— supuse degradării. Am desco
perit : lapte stricat lîngă niște 
ouă „albite“ de așteptare, (uni
tatea nr. 33-Giulești) ; pachete 
cu șervețele dispuse după cea 
mai „rebusistică“ ordine, sufo- 
cînd niște cutii cu lapte praf 
(unitatea nr. 45 — piața Ilie 
Pintilie). Parcă pentru a da o 
replică „sărăciei“ din aceste vi
trine, din alte „ochiuri de 
geam“ ne-au surîs acru zeci și 
zeci de borcane cu muștar, o ve
ritabilă competiție între unită
țile alimentare nr. 10 — Piața 
Unirii, 109 — Calea Văcărești

(Buourești), „Mercur“ (la Plo
iești). In orașul lui Caragiale 
am aflat și un stil de a face 
reclamă demn de usturimea bi
ciului său : în 
nr. 75 zîmbește 
turi de muștar, 
vestind, ou tot 
nunte presupus, începerea 
scrierilor la... Univers: 
populară. Am 
am trecut mai departe 
pe care am fost nevoiț să-1 re
petăm de nenumărate ori în 
ultimele trei zile de documen
tare cu sacoșa prin fața vitri
nelor magazinelor alimenta
re : gest, însă, pe care îl con
semnăm aici, cu indignare și 
exigență, în speranța că facto
rii responsabili în acest domeniu 
nu-1 vor lăsa... aerian.

întrebarea următoare a venit 
de la sine . Ar avea, oare, cu 
ce se lăuda vitrinele ? Există 
suficiente produse — variate — 
care să-și merite dreptul de-a 
ocupa un loc „la vedere“ ? Pe 
tot itinerariul parcurs am aflat 
un singur și elocvent răspuns : 
Da ! Există ! Mergînd pe firul 
întrebării ne-am oprit asupra 
unui capitol la ordinea zilei :

vitrina unității 
între două sor- 
un uriaș anunț 
luxul de amă-

. în-
Universitatea 

închis ochii și 
gest

APROVIZIONAREA

Cum menționam și la începu
tul acestor rînduri, în marea 
majoritate a magazinelor se 
află, în cantități îndestulătoare, 
produse de o largă varietate, de 
la obișnuitele, permanentele 
mezeluri, brînzeturi, zaharoase 
etc., pînă la ultimul cuvînt al 
lui septembrie : alimentele de 
sezon, conservate sau naturale, 
îndeobște vegetale — a căror 
enumerare e de prisos s-o mai 
facem aici. în cele mai multe 
magazine, sortimentele se odih
nesc — în această scurtă și 
ritmică trecere spre cumpărător 
— în rafturi curate, amenajate 
cu gust. Sentimentul bogăției, 
al plinătății ți-1 certifică aflu
ența celor ce pleacă zilnic cu 
sacoșele aglomerate de cum
părături. Două exemple ni se 
par revelatorii : magazinul

„Unic“ este vizitat zilnic
10 000 de solicitanți; alimentara 
nr. 193 din Ploiești (o unitate 
destul de modestă) desface, de 
asemenea zilnic, produse în va
loare de 50 000 lei. Exemplele 
pot continua, așa cum poate fi 
dovedită însăși ritmicitatea con
tinuei aprovizionări.

în acest dialog, însă, în acest 
echilibru dintre magazin—solici
tant am descoperit ■ --------
nem cu regret — și

• Nu pentru toate 
există o judicioasă 
a produselor. La băcănia 
str. Crîngași nr. 104 găsești con
serve de legume, dar nici un 
gram de bulion. Să nu existe ? 
Matei Alexandru, responsabilul 
unității, ne spune că în depozi
tul din Calea Rahovei (locul său 
de aprovizionare) există acest 
produs și, totuși, comenzile nu 
i-au fost onorate. Țin cu orice 
preț șefii acestui depozit ca gos
podinele din Giulești (și din alte 
cartiere mărginașe) să-și ^Cum
pere abonamente I.T.B. pentru a 
alerga spre unitățile din cen
tru, unde acest produs se gă
sește din plin ?

• In multe magazine ni s-a 
reclamat excesul de sortimente 
preambalate : zahărul și făina 
sosesc în saci. Consecințe : difi
cultăți în manipulare și păstra
re, audiență scăzută la cumpă
rători. Soluția ? Este cunoscută : 
livrarea acestora, de către fa
brică, în pungi de diferite canti
tăți.

• Bizare, dar demne de toată 
critica, „înlocuiri“ de produse. 
La unitatea nr. 94 din str. Căl- 
dărari nr. 2 — București cum
peri dovlecei, dar acasă găsești, 
în borcan, mazăre. Dacă iei to
cană, ai surpriza să gătești... 
ghiveci. La unul din magazinele 
de pe șoseaua Giulești (cel din 
stația Prunaru) am întîlnit un 
produs nou, cum îl arată eti
cheta de pe borcan: „Mîncare 
de varză cu orez“. Am cumpă-

Lăzile din această imagine, lîngă care poposesc adeseori și coșurile de gunoi, nu se află, cum 
s-ar putea crede, „ascunse“ undeva, în curtea interioară a vreunei unități alimentare. Ele sînt 
chiar în dreapta magazinului „Uranus“, amfitrionul acestei „originale“ dar nedorite, „expoziții".

rat și noi unul — și-l păstrăm 
ca mostră a ceea ce am desco
perit : orezul era, de fapt, mai 
mult... mazăre, iar varza... mor
cov. Totuși, vina este a noastră. 
Puteam, la o mai atentă obser
vație, să nu ne lăsăm păcăliți : 
eticheta pe care scria „varză“ și 
„orez“ era ilustrată cu... o ro
șie și un morcov. Undeva, în- 
tr-un colț, abia lizibil, am desci
frat numele furnizorului: „Fruc- 
tonil-Giurgiu". Bine măcar c-au 
fost modești... la semnătură.

• Unele depozite nu întrunesc 
condițiile corespunzătoare păs
trării produselor. Un singur 
exemplu : în depozitul unității 
'nr. 45 din piața „Ilie Pintilie“ 
plouă de un an de zile. Și tot 
de un an de zile tovarășii de la 
I.A.L. din sectorul respectiv lîn- 
cezesc sub umbreta t 
Să nu existe, oare, nimeni 
să le smulgă umbrela și 
lase-n ploaie ?

nepăsării, 
care 
să-i

CU LUMINAREA DUPĂ 
ZÎMBET

UN

vîn-Despre Georgeta Eremia, 
zătoare la unitatea alimentară 
nr. 149 din cartierul Giulești

toată lumea are numai cuvinte 
de laudă și stimă ; de la respon
sabilul unității, pînă la ultimul 
cumpărător care a trecut ieri 
pragul acestui magazin. Și nu 
de ieri, de alaltăieri, ci de 
ani de zile. Harnică, serviabilă, 
totdeauna cu zîmbetul pe buze, 
ți-e mai mare dragul să primești 
un produs din mîna ei. Nu pu
tem susține că asemenea atitu
dini cuviincioase, demne de sti
mă, n-am întîlnit și în alte ma
gazine. Putem susține, însă, că 
în foarte multe locuri am aler
gat cu luminarea după un zîm
bet — și nu l-am aflat. Am fost 
vitregiți de acest sentiment chiar 
în unitatea unde lucrează 
Georgeta Eremia. Ne-a vitregit 
colega ei, Livia Ginju, căreia 
totdeauna „îi tună și-i fulgeră“ 
descărcîndu-și obraznic „tunete
le“ și „fulgerele" în 
clientului.
„politețe“ 
Meresciu 
Căldărari
(alimentara nr. 33 
și Eugenia 
nr. 193 — Ploiești) și multe alte

spinarea 
Cu aceeași porție de 

te tratează și Marian 
(unitatea nr. 94 din 
nr. 2) și Aurica Pană

Giulești)
Mavrodin (unitatea

asemenea „colege“ întru „înde
letnicire“, al căror nume se re
petă deseori și în condica de 
sugestii.

La urma urmei, cu lipsa aces
tui zîmbet atît de necesar co
merțului (asupra valorii și sem
nificației lui nu mai insistăm) 
te mai obișnuiești, dacă nu cum
va cumpărătorii s-au obișnuit 
deja. Nu te poți obișnui însă, 
oricît ți-ai propune, cu faptul 
că numeroși vînzători te întîm- 
pină îmbrăcați în halate mur
dare (ciudat, fiecare păstrează 
unul curat în dulap !) că-ți ser
vesc cu mîini, de ademenea 
murdare, salam și tel mea, că 
uneori nici măcar nu-țî- împa
chetează ceea ce ai cerut. Și 
nu este, din păcate, o excepție 
faptul că cei care te servesc 
astfel sînt aceiași despre care 
spuneam, două rînduri mai 
sus, că le lipsește zîmbetul. Iată, 
în consecință, ce se ascunde 
dincolo de lipsa unui zîmbet. Și 
dacă unii lucrători din comerț 
nu-1 au din respect pentru cum
părător, e cu atît mai regreta
bil că nu-1 au din respect pen
tru propria profesiune.

construcții montaj vor 
să desfășoare o intensă 
țațe politico-educativă 
integrarea rapidă și în 
condițiuni a tinerilor în_____
rile colectivelor de muncă con
sacrate intensificării ritmului 
lucrărilor la fiecare obiectiv în 
parte, pentru recuperarea ră- 
mînerii în urmă pe o seamă 
de șantiere, astfel încît terme
nele planificate să fie respec
tate cu strictețe, să fie pus în 
funcțiune la data planificată 
fiecare obiectiv economic și so
cial, în special cele cu carac
ter productiv.

Pornind de la experiența deja 
acumulată de organizațiile U.T.C 
de pe șantierele naționale ale 
tineretului — forme ce și-au 
demonstrat în răstimpul de 
cînd au fost create utilitatea și 
eficiența în organizarea nemij
locită a tineretului la edifica
rea unor importante obiective 
economice — de la influența po
zitivă ce o exercită asupra ac
tivității tinerilor, este necesar 
ca organele, și organizațiile 
U.T.C. să militeze cu mai multă 
hotărîre pentru adoptarea de 
forme, și metode adecvate de 
mobilizare a tuturor tinerilor 
la activitatea de producție, pen
tru imprimarea răspunderii fie
cărui tînăr la locul lui de mun
că.

Ne aflăm într-un moment 
cînd participarea la muncă a 
tineretului constituie obiectivul 
principal al activității politico- 
educative desfășurate de orga
nizațiile U.T.C. de la sate. Cri- 
ticînd o seamă de aspecte le
gate de dezinteresul manifestat 
în unele locuri de tinerii din 
mediul rural față de muncă, 
indisciplina manifestată într-o 
serie.de unități agricole, ple
nara a insistat asupra obliga
țiilor ce revin organizațiilor 
U.T.C. în vederea mobilizării ti
neretului pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a lu
crărilor de toamnă, recoltării 
porumbului, refacerii șeptelului 
și a bazei, furajere, realizării 
prompte și de bună calitate a 
lucrărilor mecanizate. In cadrul 
plenarei ș-a relevat necesitatea 
constituirii de către organizațiile 
U.T.C. a unor echipe operative 
de muncă in sectorul vegetal 
și zootehnic, care să acționeze 
in locurile unde lucrările agri
cole nu suferă «minare, în co
mun cu tineri din localitățile 
urbane invecinate să întreprin
dă acțiuni de muncă voluntar- 
patriotică pentru construirea a- 
dăposturilor de animale, a se
relor, a altor investiții din a- 
gricultură. Se detașează de a- 

semenea, necesitatea unor acțiuni 
. ferme pentru mobilizarea tine

rilor de la sate Ia eliberarea te
renurilor necesare insămințării 
griului, la efectuarea arăturilor 
de toamnă, însilozarea furajelor 
Organizațiilor U.T.C., a subliniat 
plenara, le revine și în
datorirea de a mobiliza tinere
tul de la orașe șl sate la înfăp
tuirea lucrărilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 
a.c. in vederea apărării centre- 
lor populate și obiectivelor eco
nomice împotriva unor noi 1- 
nundații. Ridicarea barajelor 
pentru regularizarea cursurilor 
apelor, consolidarea, suprainăl- 
țarca și supravegherea digurilor 
existențe, construcția de noi 
diguri in zonele predispuse la 
inundații, extinderea împăduri
rilor și lucrărilor îndreptate îm
potriva eroziunii solului trebuie 
sa capete o importanță deose
bita in cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică a tineretului. 
Este firesc ca pe baza unor pla
nuri proprii de acțiuni patrio
tice ale organizațiilor U.T.C. să 
fie sprijinite cu prioritate lu
crările de amenajări hidroteh
nice îndiguiri, desecări, irigații, 
combaterea eroziunii solului și 
împăduriri. în mod special se 
cere intensificată activitatea pe 
șantierele naționale ale tinere- 
a sistemele de irigații.
Avind in vedere experiența a- 
cumulată de-a lungul anilor, in 
dorința de a asigura muncii vo- 
luntar-patriotice un conținut 
mai bogat, un cadru mai orga
nizat și disciplinat, urmărind să 
asigure cuprinderea maselor 
largi, de tineri la astfel de acti
vități s-a stabilit ca în fiecare 
organizație U.T.C. din intreprin- 
. rj? instituții, școli, comune, 
institute de învățămînt supe
rior să se constituie brigăzi de 
muncă voluntar patriotică ale 
tineretului — formă concretă de 
organizare și participare a ti
neretului la activitatea produc
tivă. de educare în spiritul 
muncii și disciplinei socialiste. 
Fiecare brigadă va avea un 
program propriu de lucru, eșa
lonat pe tot parcursul anului.

Unindu-și eforturile organiza
torice, capacitatea și maturita
tea politică sub deviza nobilă a 
sporirii contribuției tineretului 
la îndeplinirea și depășirea pre
vederilor planului economic pe 
anul 1970, pregătind condițiile 
cele mai favorabile trecerii în 
noul cincinal, organizațiile U.T.C. 
din industrie, din agricultură, 
de pe șantierele de construcții 
se alătură astfel muncii pline 
de abnegație desfășurată de în
tregul popor pentru traducerea 
m viață a programului elaborat 
de partid, a sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-lea al P.C R.

serie.de
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FORȚE TINERE
ÎN CERCETAREA

SOCIOLOGICA
Tnscriindu-se în rîndul forțe

lor de cunoaștere sociologică, 
prin specificul activității sale, a- 
cela reprezentat de îmbinarea 
laturii didactice cu cea științifi
că de cercetare, catedra de so
ciologie a Universității Bucu
rești a patronat o serie de inves
tigații complexe asupra procesu
lui de urbanizare în România, 
antrenînd în această direcție un 
număr mare de studenți ai sec
ției de sociologie de la Univer
sitatea bucureșteană, precum și 
doctoranzi în sociologie sau în 
discipline sociale înrudite. Rodul 
activității acestora, activitate 
care s-a extins și asupra unor 
sectoare de gîndire teoretică, se 
condensează într-o lucrare apă
rută de curînd și care poartă 
titlul, nu lipsit de anume semni
ficații. de „Studii și cercetări 
ale tinerilor sociologi“. Apariția 
acestei lucrări, sub egida Uni
versității București, vine să dez
văluie opiniei publice o latură a 
frontului nostru sociologic care-i 
poate proba temeiul durabilită
ții : aceea a angajării tot mai e- 
vidente a unor forțe tinere, li
nele dintre ele puternic ancora
te în cercetarea de teren.

Volumul la care ne referim, 
vine să se adauge seriei de so
ciologie a Analelor Universității 
București (din care a apărut 
deja un număr) și premerge, în 
ordine de apariție, lucrările mai 
ample realizate de catedra de so
ciologie asupra procesului de ur
banizare în România (zona Sla
tina și zona Brașov). El se 
bucură de un cuvînt introductiv 
semnat de prof. univ. Miron 
Constantinescu, președintele A- 
cademiei de Științe Sociale și 
Politice, în cadrul căruia medi
tația pentru și despre tineret și 
valențele lui creatoare în știin
ță, este în măsură să satisfacă 
una dintre aprecierile cu carac
ter concluziv pe care le cuprin
de : „Formați în spiritul concep
ției sociologice marxiste, animați 
de suflul înnoitor și deschis spre 
nou al acestei concepții, studen
ții în sociologie, prin studiile 
elaborate, demonstrează pasiunea 
pentru profesiunea de sociolog“ 
(pag. IX).

Ne aflăm în fața unei lucrări 
la originile căreia stă activitatea 
din seminarii și din cercul ști
ințific de sociologie, activitatea 
practică de teren. Unii dintre 
cei care semnează studii au pă
răsit abia de cîteva luni băncile 
facultății, înscriindu-se în rîndu- 
rile primei promoții de socio
logi. Este meritorie dorința lor 
de afirmare, în spatele căreia 
stă, în cele mai multe cazuri, o 
destul de stăruitoare investigație 
de bibliotecă sau de teren. Une
le studii, cum ar fi cele privi
toare la „Exercițiul profesional 
— moment al integrării indus
trial-urbane a forței de muncă“ 
(Lucia Tobă), «Aspecte sociolo
gice ale procesului „desțărăniză- 
rii“ în condițiile industrializării» 
(FI. Ciotea), „Procesul de mo
dernizare a unor localități ru
rale din județul Olt“ (Maria 
Ghiță), „Deplasarea forței de 
muncă spre Slatina prin mijloa
cele de transport în comun“ (Ion 
Mihăilescu), „Cîteva considerații 
privind valoarea eduoativă a me
diului social urban“ (Marioara 
Sîrbu) sau „Aspecte funcționale 
ale televiziunii“ (Dorel Abra-

ham), sînt rodul antrenării stu
denților în activitatea de cerce
tare la teren, în timpul verii, sub 
îndrumarea științifică permanen
tă a cadrelor didactice ale cate
drei de sociologie. Ceea ce stră
bate vizibil aceste studii este 
ideea funcției sociale active a 
cercetării sociologice, tendința 
de avansare a unor propuneri și 
concluzii cu caracter ameliora- 
tiv, multe dintre ele servite cu

însemnări pe marginea

VOLUMULUI ..STUDII $l

date alese judicios, prezentate 
cu probitate. Studenții și absol
venții care semnează studii în a- 
cest volum dovedesc, dincolo 
de unele stîngăcii și inconsec
vențe, că pot mînui cu pricepere 
metode și tehnici de cercetare 
variate, în condițiile dinamice, 
mobile oferite de contactul ne
mijlocit cu terenul, cu viața so
cială.

Unii autori s-au oprit cu pre
cădere asupra unor probleme 
teoretice, reușind unele sinteze 
excelente, cum ar fi cele privi
toare la «Cîteva implicații meto
dologice actuale ale concepției 
lui Max Weber asupra „tipului 
ideal“» (Nicolae Gheorghe), „U- 
nele aspecte privind decizia și 
activitatea decizională în rela
țiile agricole“ (Marius Mircea 
Bunea) sau «în legătură cu defi
nirea noțiunii de „comportament 
temporal“» (Maria Lazăr).

Alături de studiile studenților

și ale absolvenților, volumul cu
prinde unele lucrări semnate de 
doctoranzi (Georgeta 
Maria Larionescu, Emil 
Cătălin Mamali, Lucia 
trescu-Codreanu) care abordează 
domenii complexe ale cunoaște
rii sociologice, unele dintre ele 
deosebit de actuale.

Acest volum, structurat pe 
probleme de teorie, epistemolo
gie și metodologie, pe probleme 
ale diferitelor ramuri ale socio
logiei marchează, în ansamblu, 
momentul obiectivării cu curaj 
a unor forțe de cercetare tinere, 
unele aflate abia la primul stu
diu publicat. Este de remarcat 
grija autorilor pentru acuratețea 
terminologică, precum și spiritul 
realist care domină majoritatea 
studiilor de teren. Autorii — 
mulți dintre ei îndrumați de 
conducători științi.ici cu o boga
tă experiență în investigația so
ciologică — s-au străduit să in
vestigheze procese, laturi dina
mice ale vieții noastre sociale, 
orientîndu-se spre depășirea op
ticii constatativ-monografice, a 
descriptivismului. Este — în a- 
ceasta •— un fapt meritoriu, pe 
care, îl consemnăm ca atare, so- 
cotindu-1 de bun augur și tre- 
cîndu-1 în rîndul dezideratelor 
pentru activitatea de viitor.

Studiile și cercetările tinerilor 
sociologi se impun atenției și ne
cesită a fi încurajate. Aprecierea 
finală din „Cuvîntul înainte“ 
satisface, dar și obligă în același 
timp : „Prezentăm cu toată în
crederea acest volum opiniei ști
ințifice românești și Congresului 
Mondial de Sociologie de la 
Varna. Această încredere este 
dublată și de conștiința faptului 
că forțele tinere care se ridică 
sînt chezășia unei perspective 
de înflorire a sociologiei româ
nești“.

Lector univ. 
ACULIN CAZACU

Florea, 
Păun, 

Dumi-

Vn prieten de nedespărțit : cartea !

(Urmare din pag,. 1)

necesară nu o putem realiza în 
atari condiții. Nu ne rămîne de
cît să dăm elevilor informații 
generale <are nu le captează 
interesul. Cred că programa ar 
trebui să fie orientativă, să ofe
re timp de meditație, timp în 
care elevii să reflecteze, să în
trebe. Dacă amînăm răspunsu
rile pentru „după oră“, în cazul 
că le-am stîrnit efectiv intere
sul cu ceva, interesul acesta se 
pierde, pierzind astfel tocmai 
ceea ce am realizat mai prețios 
o oră sau mai multe la rînd. 
Aș formula o întrebare pe care 
nu o doresc retorică : cum se 
poate ea Logica să se predea în 
ultimele șapte ore ale clasei a 
Xll-a ? Iar noi ne propunem să 
dezvoltăm gîndirea logică a ele
vului ! Elevul nu știe ce este 
noțiunea, judecata. Cum să-l fac 
să înțeleagă ce este categoria 
filozofică ?

E. Neagu — Planul de învăță- 
mînt este cel care ne așează pe 
noi, profesorii de filozofie. în 
ansamblul general al învățămîn- 
tului nostru : or, această poziție 
este minoră în comparație cu 
alte discipline, deși valoarea 
specialității noastre nici nu 
poate fi măsurată. Pînă nu ne 
vom găsi un loc mai bun în 
acest plan de învățămînt. nu văd 
cum s-ar rezolva situația exis
tentă. Tn ce privește programa 
socot 
dată pentru totdeauna practica 
de a fi elaborată după manual 
și să se revină la un principiu 
general recunoscut că manualul 
trebuie să respecte programa. 
Aceasta presupune elaborarea 
înaintea manualului a unei pro
grame de sine stătătoare, care 
să răspundă cerințelor, să nu fie 
tabla de materii a manualului 
școlar Aș reaminti o veche pro
punere a noastră. a profesorilor 
de liceu, de a exista manuale 
pentru elevi, iar nu un hibrid 
între ceea ce unii numesc ma
nual pentru elevi și manual 
pentru profesori. Un astfel de 
manual nu ne slujește nici pe 
noi, nici pe elevi. Opinia noastră 
este că manualul trebuie să fie

rezultatul muncii laborioase a 
profesorului de liceu, a unui 
concurs la care acesta să poată 
participa, cunoscînd din timp 
condițiile.

CE-I DE FĂCUT?

că trebuie să înceteze o

se revină la un principiu

Popa D. Valdeman — Se pot 
spune multe lucruri negative și 
despre programă și despre ma
nual. și despre . profesori și 
despre elevi, tn prezent se pune 
problema elaborării, pe baze ști
ințifice, a unei programe și a 
unui manual, cele de pînă acum 
avînd în mare parte un caracter 
empiric. De aceea socotesc că 
ne trebuie o teorie a programei 
de Filozofie și, în genere, de 
științe sociale ; ne trebuie o 
teorie a manualului, care are 
multe lipsuri din punctul de ve
dere al concepției, al formatu
lui, al tematicii. Se preconizea
ză predarea Filozofiei trei ore 
săptămînal : două ore Filozofie 
și, separat, o oră Socialism ști
ințific. Separarea ar crea difi
cultăți pentru cel de-al doilea 
obiect, fiind vorba de predare 
și seminarizare în numai o oră. 
Mi se pare că Filozofia trebuie 
predată așa cum a fost conce
pută de marii filozofi, de clasicii 
marxism-leninismului, ca ști
ință care abordează ontologia, 
gnoseologia, metodologia și tra
ge din aceasta concluzii etice, 
politice, de ordin social. Un alt 
principiu care ar trebui să fie 
luat în considerare la întocmi
rea programei și a manualului 
este integrarea cunoștințelor de 
științe soc ile — filozofie, so
ciologie, etică, economie politi
că — ceea ce ar spori sfera de 
accesibilitate a cunoștințelor de 
științe sociale.

Mi se pare, de asemenea, că 
elevii sînt văduviți de o serie în
treagă de instrumente de lucru 
— colecțiile in care să se pu
blice în serie astfel de instru
mente ca un vocabular prac
tic de filozofie care să conțină 
noțiunile de filozofie și limba
jul filozofic. nu numai noțiu
nile de bază, pe care elevul le 
intilne.ște prima oară. Apoi — 
un mic dicționar bio-bibliogra-

fie, în care să găsească date 
biografice ale unor filozofi, cam 
60—70 la număr și principalele 
lor lucrări ; de asemenea, un 
mic dicționar filozofic, cel edi
tat fiind de mult epuizat ; în 
sfîrșit, un mic dicționar despre 
școlile și curentele filozofice 
contemporane, accesibil elevilor. 
S-ar putea edita „caiete filozo
fice“, la îndemîna liceanului, 
care să cuprindă planuri de lec
ții și mai ales bibliografie pen
tru fiecare lecție, principalele 
întrebări ale acesteia, precum 
și exerciții, Filozofia pretîndu- 
se la astfel de procedee de 
muncă intelectuală.

Se simte nevoia înființării,

& * /■ .

Scenă din viitoarea premieră a Teatrului Giulești „Tango la Nisa" de Mircea Radu lacoban. 
Foto: C. CIOBOATA

Intr-o atmosferă de reală 
sărbătoare — afișe multico
lore împînzite pe străzi, pa
nouri imense cu fotografii din 
spectacole, trompeți care a- 
nunță, din balconul teatrului, 
startul fiecărei reprezentații
— a început cea de a patra 
ediție a BITEF (Festivalul 
Internațional de Teatru Ex
perimental de la Belgrad). Un 
festival care și-a sporit în 
fiecare an prestigiul, deve
nind — in această toamnă 
1970 — unul din cele mai im
portante festivaluri de teatru 
din lume. Chiar numai sim
pla înșiruire a trupelor parti
cipante — din Londra, New 
York, Torino, Buenos Aires, 
Praga, București, Stockholm, 
Moscova, Hamburg, Teheran, 
Zagreb, Belgrad, Paris — sau 
a cîtorva din regizorii pre- 
zenți — prin spectacole — la 
această ediție (Otomar Krej
ca, I. Bergman, Roger Plan
chon, Liviu Ciulei, David Es- 
rig, Alfredo Rodrigues Arias 
etc.) dovedesc nivelul excep
țional al confruntării : în a- 
cest an BITEF se desfășoară 
sub egida „clasicii văzuți cu 
ochii celor din 1970“ și s-a 
axat — evident — pe prezen
tarea acelor noi tendințe din 
școala teatrală mondială care
— cuprinzînd noi formule, de 
avangardă, în arta spectaco
lului — caută să valorifice în 
egală măsură repertoriile con
temporane și dramaturgia cla
sică. E, neîndoios un motiv 
de mîndrie pentru noi, faptul 
că — in acest context deose
bit de pretențios, care vizea
ză vîrfurile avangardei tea
trului mondial — organizatorii 
(Teatrul „Atelier 212“ din 
Belgrad) au găsit de cuviință 
să invite două spectacole ro
mânești — „Leonce și Lena“ 
(regia lui Liviu Ciulei și „Ne
potul lui Rameau" (regia Da
vid Esrig); un al treilea „Tan
drețe și abjecție” (regia Cornel 
Todea) fiind prezentat în a- 
fara Festivalului. E un caz 
singular, căci toate celelalte 
teatre participante sînt pre
zente cu cite un singur spec
tacol.

Dacă mai adăugăm la aces
te titluri și spectacolul cu 
„Arden din Feversham“, pre
zentat de trupa „La Mama"

aici 
(Ian 

O sink

din Neto York în regia lui 
Andrei Șerban, vom constata 
că prezența românească la 
BITEF 4, e mai mult decît 
consistentă. Teatrul românesc 
— toate presonalitățile 
prezente o mărturisesc 
Kott, Jean Darcaut,
Crillssing, Mira Trailovici, și 
Otomar Krejca — e în acest 
moment, unul din cele mai 
prețuite școli teatrale din Eu
ropa.

Festivalul a debutat cu un 
spectacol al Teatrului „Lon- 
don dance Theater" ; un spec

tacol — neașteptat — nu de

Feversham" a fost așteptat cu 
cel mai mare interes. Desfășu
rat. într-o grotă din Kallen- 
gdan, cetate celebră a Bel
gradului, (pe o scenă goală, 
nemarcată de nici un element 
de decor, costumele, de ase
menea, erau cele obișnuite, de 
toate zilele) „Arden“ a impre
sionat în primul rînd prin gîn- 
dire regizorală. Un decupaj 
foarte strict al piesei (redusă 
la momentele ei esențiale de 
conflict), soluții clare, de ma
ximă eficiență emoțională 
pentru fiecare „nod" al intri
gii, o sobrietate excepțională
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motiv, in
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DIN

fi potrivit să se includă Filozo
fia in clasa a Xl-a sau chiar 
a X-a, eșalonînd-o pe doi ani.

I. Ionașcu — Ar fi necesar să 
se introducă Filozofia la baca
laureat, dar cu întrebări care 
sâ-i ceară elevului să gîndească, 
să-și dovedească maturitatea. 
Unul dintre participanții la an
cheta căreia și noi răspundem 
acum, afirma pe drept cuvînt, că 
Filozofia oferă o „tehnică de â 
gîndi“. Dar se poate oare for
ma această tehnică în 48 de ore, 
fără Logică, fără timp liber 
pentru a filozofa ? In școală ar 
fi chiar mult să reușim să-i 
stîrnim elevului gustul pentru 
literatura filosofică, indiferent

BELGRAD

teatru, Ci de balet. Dar 
balet modern cu afinități 
teatrul de proză; nu 
mai prin existența unui 
biect, unui 
cele trei 
(„Zodiac“, 
„Celulă“), 
ra de construcție a spectaco
lului, care folosește într-o 
mare proporție atributele tea
trului — mișcarea subordona
tă fiind ideilor și nu reguli
lor baletului clasic, în fine — 
efecte uimitoare (și funcționa
le), aproape cinematografice, 
de lumini, care subliniază în 
permanență planuri, secvențe, 
montaje de imagini. O tehnică 
de dans perfectă, muzică ale- 
atorică acordată intențiilor de 
comunicare — iată, în 
atributele acestei trupe 
dusă de Robert Cohan.

Spectacolul cu „Arden

a limbajului teatral, toate a- 
cestea au atras în cel mai 
înalt grad atenția asupra nu
melui lui Andrei Șerban. Scri
itura lui regizorală se impu
nea — prin eficacitate și stil 
— de la primul pînă la ulti
mul moment de spectacol. 
Perioada de ritual precedea 
descărcările afective, violența 
(cu efecte contrarii de repu
diere) era prezentă în stilizări 
de o teatralitate remarcabilă. 
Din păcate, interpretarea ac
toricească era — cu puține 
excepții —de o factură mai 
mult diletantă (formația ge
nerală a trupei, e, de altfel, 
de amatori) lucru care a im
pietat în primul rînd asupra 
unității valorice a spectaco
lului. Important însă e că me
sajul reprezentației — o ma
nifestație explicită împotriva 
violenței, o pledoarie dispera-
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tă pentru victimele dintot- 
deauna ale dezumanizării — 
a fost receptată imediat și din 
plin de spectatori.

Spectacolele românești au 
fost așteptate ca adevărate 
„clau“-uri ale Festivalului. Nu 
are rost să vorbim despre 
ele — sînt bine cunoscute 
în România — mai interesan
te sînt reacțiile spectatorilor 
și ale presei. Despre „Nepo
tul lui Rameau" : „Un specta
col captivant, urmărit cu su
fletul la gură, timp de două 
ore, fără întrerupere. Jocul ac
torilor a fost magnific" — V. 
Soldatovici, regizor din No- 
vi Sad; „Una din cele mai 
perfecte, mai consecvente cu . 
sine însăși formulă de teatru 
pe care a prezentat-o vreoda
tă BITEF-UL" (Iovan Chiri- 
lov — directorul BITEF) ; 
„Nu aș fi crezut că un dialog 
filozofic — de talia celui 
fndit de Diderot, poate fi 
imaginat scenic. Rezultatul e 
deasupra oricăror așteptări". 
(Judy Arnon, ziaristă din 
New York); „Jocul actorilor ■ 
Marin Morarii și Gheorghe 
Dinică a dat ocazia unor mo
mente de maximă seriozitate 
teatrală, prin care un text cla
sic a vorbit într-o limbă pu
ternică, de avangardă" — 
ziarul „Politika); „Spectaco
lul a avut o mișcare bogată, 
de mare valoare; un foarte 
mare curaj de a-l juca astăzi 
pe Diderot" — ziarul Poli
tika Express).

Despre „Leonce și Lena" : 
„Spectacolul artiștilor români 
a lăsat un semn luminos și 
umanist, fără excentricități și 
frivolități care —■ la alți in
vitați — se vedeau, dar se 
iertau". — ziarul Politika 
Exvres).

Sub titlul „Neliniștitul 
Leonce, fragila Lena“, ziarul 
„Borbath" scrie: „în specta
col există cîteva individuali
tăți actoricești fantastice — 
Ion Caramitru, Virgil Ogășa- 
nu, Irina Petrescu, Marin Mo
rarii — și lor li se cuvin toate 
complimentele. Dar aceste 
complimente i se cuvin în 
primul rînd celui care a con
stituit impulsul de bază al 
spectacolului, regizorului Li
viu Ciulei".

ADRIAN ȚIROIU

• ••••I
prea multe. Prea multe, 
că de obicei sîntem nu- 
alături de cercurile de

că sînt 
pentru 
mărați _. 
arte plastice, poezie.

P.Vereș — Ne aflăm în al trei
lea an de cînd în școala noas
tră funcționează în bune condi
ții un astfel de cerc. Printre 
inițiative se află și invitația 
adresată unor oameni de specia
litate de a răspunde la între
bări ale elevilor. Regret însă că 
puțini invitați au răspuns soli
citării noastre.

PROFESORUL — VERIGA PRIN
CIPALA, IAR FIECARE LECȚIE 

A SA - O CREAȚIE

CULTURA FILOZOFICA
măcar în unele licee lucrul a- 
cesta este posibil, a unor cabi
nete de științe sociale pentru 
elevi, deși bine ar fi și pentru 
profesori, pe lîngă Casele cor
pului didactic. Aceste cabinete 
ar putea crea un cadru, o at
mosferă propice pentru științe 
sociale, pentru că elevul ar pu
tea să găsească cărți, colecții te
matice, reviste, să vadă portre
tele filozofilor de la Thales pînă 
la filozofii contemporani, hărți 
politice ale lumii, ale Româ
niei, planșe, schițe, scheme, 
pliănte, albume.

R. Roșianu — Ce s-ar putea 
face ? Ar trebui modernizată 
predarea prin îmbinarea învăță- 
mîntului programat cu învăță- 
mîntul tradițional. Astfel vom 
putea economisi timp și-i vom 
permite elevului să gîndească, 
iar nu să repete ceea ce i s-a 
spus la lecția anterioară. în ge
neral,' cele trei verigi ale învâ- 
țămîntului tradițional nu sînt 
indicate pentru o lecție de filo
zofie, care trebuie să depășească 
aceste granițe. De asemenea, ar

ce specialitate își va alege după 
absolvire. Cred că lipsa cultu
rii filozofice, (incluzînd Filozo
fia, Psihologia, Logica) este una 
din cauzele primare ale feno
menelor sociale de delincvență. 
Astfel, tineri neobișnuiți să ci
tească, să gîndească, să medite
ze, să dialogheze cu ei înșiși, 
care au un vid interior, răs
pund ușor primului impuls. Tî- 
nărul trebuie să știe să se stă- 
pînească, iar „tehnica de a te 
stăpîni", autocontrolul, le dă 
climatul cultural în care Filo
zofia are ponderea cea mai 
mare.

E. Neagu. — Cercurile de fi
lozofie pentru elevi sînt o formă 
potrivită de a suplini ceea ce 
nu putem realiza la cursuri. Ele
vii participă cu mult interes. Din 
păcate, cei apți să-și dea cea 
mai mare contribuție la activita
tea acestor cercuri sînt antre
nați și în cercuri de specialitate 
și deci nu le putem cere efor
turi suplimentare. Tn unele 
școli se aud voci îrhpotriva aces
tor cercuri de filozofie, socotind

P, Vereș — Ar fi fost de aș
teptat ca după doi ani de discu
ții asupra problemelor predării 
Filozofiei în liceu să începem 
un an școlar beneficiind de une
le îmbunătățiri. Evident, altă 
cale nu există deocamdată decît 
ca în continuare lipsurile ară
tate să fie suplinite de profe
sor fără a-și încorseta inițiati
va, pentru că : în manual pu
ține lecții sînt reușite, iar pro
fesorul trebuie să reușească de 
fiecare dată ca lecția să devină 
o creație a sa; lipsește corelarea 
necesară cu celelalte discipline 
(logică, psihologie, istorie etc.) 
și tot profesorul de filozofie 
trebuie s-o realizeze ; lipsesc 
textele filozofice și, în acest 
sens, de asemenea profesorul 
trebuie să se descurce cum 
poate mai bine. Elevii manifestă 
un interes deosebit față de filo
zofia contemporană și în această 
situație 
efortul 
posibil.

Popa 
sens a căpătat o anume stringen-

ță problema creării unei reviste 
de filozofie și etică. Această re
vistă ar fi menită să vină în în- 
tîmpinarea elevului, profesoru
lui, studentului, propagandiști
lor și cursanților de la învăță- 
mîntul ideologic. Această nevoie 
apare evidentă pentru că actua
la revistă de filozofie, de nivel 
academic, este foarte îndepărta
tă de viață și foarte costisi
toare. Această revistă și-ar pu
tea întări legătura cu practica 
reluînd rubrica „Lecții și con
sultații“, deschizînd o rubrică 
care să se ocupe de predarea 
Filozofiei în învățămîntul li
ceal și superior, pentru că pro
blemele de metodică, de didac
tică specială nu sînt exclusiv 
de domeniul pedagogiei, ci deo
potrivă al filozofiei și pedago
giei.

E. Neagu — In relația dintre 
profesor și elevi, 
este „cheia“. De 
șlefuirea acestei 
bui să se aplice 
ce ne privește 
ției permanente, 
cursuri postuniversitare, 
ce se face în momentul de față 
este lipsit de valoare, pentru 
că perfecționarea metodică este 
deficitară. Profesorii să fie a- 
trași în cercetarea științifică pe 
IL.ic. „„(.„Jirii de predare și 

Și

profesorul 
aceea, pentru 

„chei" ar tre- 
și în ceea 

teoria educa- 
organizîndu-se 

Ceea

forurile în drept, Ministerul Tn- 
vățămîntului, să acționeze în 
sensul pregătirii unui număr ne
cesar de cadre, acordîndu-se 
mai multe locuri la admiterea 
în Facultatea de filozofie și re- 
nunțîndu-se la ocuparea postu
rilor de profesori pentru Filo
zofie de către absolvenți ai 
A.S.E.

Avem nevoie de cursuri post
universitare, dar nu de suroga
te. așa cum s-au mai făcut, chel- 
tuindu-se inutil niște

R. Roșianu — 
ar fi să 
vingem pe 
în practica 
baterilor, 
este un 
pe colegii noștri de la celelalte 
discipline că putem și trebuie să 
colaborăm ; forurile noastre su
perioare din învățămînt că aș
teptăm acele măsuri care să 
transforme în realitate dezide
ratul unanim exprimat de a da 
tinerilor mult discutata cultură 
filozofică care le este mai mult 
decît

fonduri.
Important 

reușim să-i con- 
toți elevii noștri, 
predării și a dez- 

că Filozofia nu 
domeniu inaccesibil ;

necesară.

*

nu trebuie să refuze 
de a-l satisface pe cit e

D. Valdeman — Tn acest

linia metodicii c_ 
totodată cercetătorii ‘ să 
profesori, sau cel puțin 
laboreze în. mai mare 
cu profesorii de liceu.

I.Ionașcu — Se spune 
buie să se renunțe la sistemul 
de a informa cu preponderență, 
să se pună accentul pe aspectul 
formativ. Dar eu aș spune : pen
tru a forma trebuie să poți in
forma și ca să poți informa tre
buie să stăpînești obiectul. Cu 
ce trebuie, deci, să începem ? 
Cu profesorul. Este imposibil să 
facem cultură filozofică în acele 
licee în care profesorii nu au 
Filozofia drept specialitate, 
fiind absolvenți ai A.S.E.. fiind 
deci profesori de Filozofie nu
mai pentru simplul motiv că au 
absolvit un institut de științe so
ciale. Dacă nu vrem să com
promitem această disciplină, Fi
lozofia, trebuie ca de pe acum,

fie 
să co- 

măsură

că tre

Ain 
rerile 
uneia 
plicate direct 
strucției filozofice 
profesorii, 
dezbaterile, cum este __ , _
blicată azi, să se încheie cu cîte- 
va concluzii ale aazdelor. De 
data aceasta vom săvîrși o a- 
batere de la regulă, lăsînd des
chisă discuția pentru opiniile 
altor profesori, elevi, studenți, 
pentru oricine consideră că ar 
oferi un plus de argumente 
ancheta noastră în legătură cu 
tema ei generală cît și cu ob
servațiile și sugestiile exprima
te de interlocutorii noștri de 
pină acum. Aceasta ar facilita 
cultivarea în continuare a unei 
atmosfere in favoarea filozofiei 
și conturarea in încheiere a 
unor propuneri concrete la a- 
dresa factorilor de decizie.

consemnat ca atare 
cîtorva reprezentanți 

dintre cele două părți 
în procesul 

liceale 
Se obișnuiește 

cea

pă- 
ai 

im- 
in-

ca 
pu-

Ia

Pentru oamenii de teatru o- 
nești, a defini Teatrul de Pă
puși este un lucru dificil, da
că nu chiar imposibil. Pentru 
un practician în domeniul de 
care ne ocupăm. acest lucru 
este incomod, cu atît mai mult 
cu cît cu fiecare an ne depăr
tăm din ce în ce mai mult de 
o reprezentare clară a specifi
cului păpușăresc.

Conținutul epocii noastre 
impune un limbaj direct, fără 
artificii. în care fondul de idei 
și sentimente să-și găsească e- 
coul firesc în rîndurile specta
torilor. Experimentele forma
le își găsesc justificată pre
zența in cadrul fenomenulti. 
teatral contemporan, numai în 
măsura în care duc lâ atinge
rea scopului artei : comunica
rea.

Dacă acesta este scopul ma
jor al artei, atunci eu trebuie 
să-l îndeplinesc, iar eforturile 
mele capătă o direcție precisă.

Cum ne apare comunicarea 
în Teatrul de Păpuși ? Desi
gur, elementul esențial prin 
care se exprimă spectacolul 
de păpuși, ar fi... păpușa, sau 
mai precis orice obiect care 
poate fi animat. Mînuitorul 
transferă viața 
semnului, care în ultimă in
stanță, în cadrul convenției, 
este posesorul expresiei.

De aici începe opțiunea : 
De ce să ascund mînuitorul 
cînd toată lumea știe că fără 
el păpușa este un obiect inert ? 
Oare expresia nu ar fi mai 
completă. cînd participarea 
mînuitorului în totalitatea lui, 
S-ar confunda cu expresia pă
pușii ?

Oare între mînuitor și păpu
șă nu este o comunicare. O 
interacțiune ? Desigur, deoa
rece mînuitorul își „iubește“ 
păpușa. Această comunicare 
nu creează expresie ? Șocul 
vizual existent în cazul mînui
torului descoperit nu face loc 
mai larg comunicării ?

La ce altceva îmi folosește 
paravanul decît la crearea u- 
nei iluzii, a unei prejudecăți, 
improprii limbajului liber, di
rect. sincer spre care tindem 
cei mai mulți dintre noi. Ru
tina sau divertismentul fac 
casă bună cu manierizarea ar
tei. Prin înlăturare nu înțe
leg un act mecanic prin care 
fondul rămîne același, numai 
forma schimbîndu-se, Ci o în
țelegere superioară, complexă, 
a relației mînuitor-păpușă. 
Mînuitorul este în sinteză du 
păpușa, sinteză ce se închea
gă într-o nouă Ființă câre nu 
mai este nici om. nici obiect ; 
este elementul complex. ex
presiv, prin care scena comu
nică cu sala. El poate fi totul 
în spectacolul păpușăresc. în 
el componentele'..păpușă“ și 
„mînuitor” se Sacrifică pentru 
realizarea Ființei, posesoare a 
unei expresii superioare. izvo- 
rîtă din adevărul comunicării, 
contopirii celor două compo
nente în intimităteâ lor.

Dacă propun un asemenea 
teatru, și numai un asemenea 
teatru, o fac deoarece cred că 
astfel teatrul de răpuși caoă- 
tă o notă nersonală. specifică, 
alături do celelalte forme de 
teatru. Specificul ar consta 

' tocmai în existenta acestei Fi- 
ințe-sinteză pe care n-o pu
tem socoti similară nici cu ac
torul din teatrul dramatic și 
nici cu semnul plastic animat. 
Domeniul acestei ființe depă
șește realismul, pășind intr-un 
fantastic cu semnificații reale.

Săptămîna teatrelor de ră
puși care începe azi la Con
stanța vă prilejui constatări 
dintre cele mai interesante. 
Tn cele cîteva zile, vor putea 
fi văzute mai toate trupele de 
păpușari din România și 
vor fi audiate o serie de 
comunicări și referate des
pre această artă care se 
pare că abia acum începe 
să-și spună cuvîntul. Poate că 
o parte din cele afirmate mai 
suS își va găsi exprimarea 
practică, concretă într-unul 
din spectacolele că vor avea 
loc la acest adevărat Festival 
Național de Teatru de Păpuși. 
Mai mult, sînt sigur că nu 
numai arta păpușărească se va 
îmbogăți' prin acest eveniment, 
ci întreaga artă 
special, teatrul

obiectului,

thatrală .și, în 
dramatic.

GEO berechet
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Telegrama adresata CC- P.C.R., „ 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, J 

de către elevii și cadrele

FOTBAL: Debut satisfăcător in cupele europene
i cu & . ,, ,

didactice din județul Satu Mare J DINAMO—-P.A.O.K. SALONIC: 5-0 (1-0) STEAUA-KARPATÎ:

(0—0). în primele 10 minute 
ale jocului gazdele au atacat 
în serii. Ei au beneficiat in 
această perioadă de 5 lovituri 
de colț. Fotbaliștii de la Kar- 
patî au ratat deschiderea sco
rului, deoarece la una din fa
ze balonul expediat de Sapka 
a întâlnit barele. In continua
re, inițiativa a aparținut oas
peților care au jucat mai or- 
gaqizat. Tătaru a ratat o mare 
ocazie în minutul 11. El s-a 
pripit și a șutat cu întârziere 
dîndu-i posibilitate portarului 
Vajda să blocheze. Steaua a 
mai avut o altă ocazie de a

Cu prilejul începerii noului an școlar, elevii și cadrele di
dactice din județul Satu Mare au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă exprimînd sentimentele de recunoș- 
tință față de conducerea partidului.

Cu nețărmurită satisfacție — se spune în telegramă — vă 
raportăm că cele 570 de unități școlare, pînă la ultima sală 
de clasă, și-au deschis astăzi, 15 septembrie, larg porțile, 
primind toți elevii de vîrstă școlară.

Ne-au dat un prețios ajutor celelalte județe ale țării, în 
special Municipiul București, Bihorul, Brașovul, Clujul, Con
stanța, Maramureșul și Timișul. Pretutindeni in taberele 
din aceste județe, cei 5 500 de elevi din județul nostru, de
parte de orașul în ruine, au simțit căldura căminului de care 
i-a văduvit natura, impresionanta solidaritate a poporului 
nostru, părinteasca grijă a celor ce i-au înconjurat cu ne
țărmurită afecțiune.

Vom face tot ce ne stă în putință, așa incit anul care în
cepe acum să se încheie pentru noi cu deplin succes, ne 
vom mobiliza zi de zi, cu disciplină și responsabilitate, pen
tru îndeplinirea îndatoririlor ce ne revin.

DE LA
LA O

UN MECI FĂRĂ ISTORIC —
ISTORIE CU UCLUCURI

«
Sosirea in Capitală a primului ministru adjunct "

al guvernului Malayeziei, Tun Abdul Razak
La invitația guvernului Re

publicii Socialiste România, 
miercuri după-amiază a sosit 
in Capitală primul ministru 
adjunct al guvernului Mala
yeziei, Tun Abdul Razak, care 
face o vizită oficială in țara 
noastră.

Pe aeroportul București-Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat 
de Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri, Cornel Burtică și Mihai 
Suder, miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Grigore Bârgăoa- 
nu. vicepreședinte al Comisiei

guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și teh- * 
nică. de alte persoane oficiale. ■ 

Oaspetele este însoțit, în a 
vizita pe care o întreprinde în a 
țara noastră, de Tan Sri Zaiton 
Ibrahim Bin Ahmed, ambasa- ■ 
dorul Malayeziei la Moscova, ■ 
Zainal Abidin Bin Sulong, șe- a 
cretar adjunct în Ministerul g 
Afacerilor Externe, Thong 
Yaw Hong, secretar adjunct în " 
Departamentul primului mi- g 
nistru — unitate de planificare g 
economică, și de alte persoane g 
oficiale. g

Dinamoviștii bucureșțeni a- 
flați, se pare, intr-o dispoziție 
mai hună de joc, au cîștigat, 
ieri după amiază, în propriul 
lor fief, primul meci din 
„C.E.T.“, învingîndu-și adver
sarul, P.A.O.K. Salonic, la un 
scor copios, 5—0, și cu o ușu
rință puțin obișnuită, nefiind 
pentru aceasta nevoie nici mă
car să se întrebuințeze kt 
maximum. Un atare scor alun
gă orice temeri pentru retu
rul din 30 septembrie de la 
Salonic. Numai o minune poa
te răsturna un asemenea cal
cul.

Meciul n-a fost cine știe ce, 
și nici fotbal nu s-a jucat cine 
știe cum I Singura satisfacție 
pe care au încercat-o specta
torii a fost cea a victoriei și a 
numărului mare de goluri în
scrise care, indiferent ce se-n- 
timplă pe teren, rămîn totuși 
evenimentele ce scriu istoria 
unei partide de fotbal. Și aces
tea au avut loc astfel: după

ce Dumitrache ratează în mi
nutele 3 și 5, două ocazii mari 
cit roata carului —- în minutul 
7, Radu Nunweiller îi pasea
ză ideal și de astă dată nu-l 
mai iartă pe norocosul gool- 
keeper din Salonic, plonfînd 
spectaculos cu capul și în
scriind imparabil. De-aci în
colo deși s-a jucat aproape 
numai într-o direcție, spre 
poarta lui P.A.O.K., deși în
fruntarea de pe teren era ex
trem de inegală — superiorita
tea tehnică și tactică a gaz
delor era mai mult decît evi
dentă — pînă după pauză nu 
s-a mai întîmplat nimic, în 
afară de cele 2—3 „ghiulele“ 
expediate de Dinu, care dacă 
nimereau pe cadrul porții nu-i 
mai lăsau nici o speranță por
tarului Christodulo. In aceste 
minute care se scurgeau greu, 
ni s-a părut chiar că dinamo
viștii nu aruncă în bătălie tot 
focul și nu ne puteam explica 
lipsa lor de hotărîre, de ambi-

ție în a-și asigura un avantaj 
substanțial. Pentru că real
mente puteau să facă acest lu
cru întrucît adversarul părea 
un copil în convalescență. 
De-abia în repriza secundă, 
cînd formația din Salonic de
venise o umbră, a intrat con
tabilitatea în acțiune. Scorul se 
majorează matematic: 2—0, în 
min. 49 — pas Doru Popescu, 
realizator Dumitrache ; 3—0
în minutul 62 — Doru Popes
cu a driblat fundașul și a în
scris plasat; 4—0, în min. 73 
— din nou autor Dumitrache; 
5—0, în min. 85 — Doru Po
pescu scapă printre doi adver
sari și șutează cu sete și efi
cientă. Ca să-și dea cititorii 
seama mai bine cît de slab, de 
inexistent a fost adversarul 
vom arăta că primul șut, ceva 
mai periculos spre poarta lui 
Niculescu, a fost expediat în 
min. 58 de exrapidistul Ma- 
zurakis și că în total, numărul

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE"
■

Tn cursul după-amiezii de 
miercuri, la Consiliul de Mini
ștri au început convorbirile Intre 
prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, și primul 
ministru adjunct al guvernului 
Malayeziei, Tun Abdul Razak.

La convorbiri iau parte Cornel 
Burtică, Mihai Suder, miniștri, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, iar din partea malaye-

ziană Tan Sri Zaiton Ibrahim ■ 
Bin Ahmed, ambasadorul Ma- g 
laveziei la Mascova, Zainal Abi- g 
din Bin Sulong, secretar adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe, " 
Thong Yaw Hong, secretar ad- ■ 
junct în Departamentul primu- ■ 
lui ministru — unitate de plani- g 
ficare economică.

In cadrul convorbirilor au fost " 
examinate probleme referitoare ■ 
la dezvoltarea relațiilor economi- ■ 
ce între România și Malayezia. g 

(Agerpres) Fază din meciul Dinamo—-P.A.O.K. Salonic. r
Foto: P. TINJALA

șuturilor spre buturile noastre 
n-a depășit cifra de 3 sau 4. 
Așa că, realist și obiectiv pri
vind lucrurile, dinamoviștii au 
avut o misiune ușoară. Singu
rii jucători oaspeți care s-au 
apropiat oarecum de valoarea 
colegilor lui Dinu au fost îna
intașii Mazurakis și Kudas, 
ambii cunoscuți publicului 
nostru Jocul oaspeților noștri 
a avut drept obiectiv, în apă
rare, să primească cît mai pu
ține goluri iar la înaintare s-a 
axat excesiv pe rezolvări sin
gulare care n-au avut sorți de 
izbîndă.

Meciul a avut și un episod 
trist. Conturarea unei în- 
fringeri la scor i-a scos din 
pepeni pe unii dintre jucă
torii oaspeți, au intrat în pa
nică și au căzut pradă unei 
stări de nervozitate : pentru 
a opri avalanșa, au recurs la 
alte mijloace, deloc în spi
ritul fair-play-ului. In min. 
58 Belis îl lovește pe Du
mitrache, iar arbitrul ma
ghiar, Peter Șandor, care îm
preună cu colegii săi a con
dus cu autoritate și compe
tență partida, dictează sanc
țiunea supremă: eliminarea 
de pe teren. Jocul rămîne în
trerupt cîteva minute, au 
loc bruscări și altercație în 
care, din păcate, s-au angajat 
și jucătorii dinamoviști. Ce 
le-o fi trebuit ? Pentru aceeași 
vină, pentru aceeași abatere 
— l-a lovit pe Kudas — a 
fost eliminat și Moldovan 
spre finalul meciului. Și ast
fel dintr-un meci fără istoric 
a ieșt o istorie cu buclucuri...

V. CĂBULEA

1-0 (00)
LVOV 16 (Agerpres) — A- 

proape 50 000 de spectatori au 
urmărit miercuri la Lvov pe 
„Stadionul Prieteniei“ meciul 
internațional de fotbal dintre 
echipele Karpatî din locali
tate și Steaua București, con
tând ca primă „manșă“ a com
petiției internaționale „Cupa 
cupelor". Fotbaliștii români, 
care în general. au avut o 
comportare bună au obținut 
victoria cu scorul de 1—0

deschide scorul în minutul 21. 
Manea a primit o excelentă 
pasă de la Pantea și a expe
diat balonul peste bare. în ul
tima parte a primei reprize au 
dominat gazdele însă apărarea 
directă a steliștilor a jucat 
cu multă siguranță. în partea 
a doua a partidei, jocul a fost 
echilibrat. Totuși, fotbaliștii 
români mal experimentați au 
reușit să domine mai mult. Ei 
au fructificat una din faze în 
minutul 88 cînd Tătaru a 
înscris unicul punct al parti
dei. Returul va avea Ioc Ia 30 
septembrie la București.

Pe teren propriu
Deținătoarea Cupei Interconti

nentale n-a putut învinge 
campioana României!

U.T.A.-Feyenoord 1-1 (1-1)
ROTTERDAM 16 (Agerpres) 

— Cu tot timpul incert (vînt), 
peste 60 000 de spectatori, ci
fră record pentru capacitatea 
stadionului din localitate, au 
urmărit aseară în nocturnă la 
Rotterdam prima confruntare 
dintre echipele Feyenoord, de
ținătoarea „Cupei interconti
nentale“ și U.T. Arad, cam
pioana României în noua edi
ție a „Cupei campionilor eu
ropeni“. Spectatorii au rămas 
surprinși în minutul 14 cînd 
fotbaliștii români au reușit să 
deschidă scorul prin aripa 
stingă Florian Dumitrescu. 
Trecînd cu greu un moment 
dificil, deținătorii prețiosului 
trofeu au inițiat în continua
re o serie de atacuri insistente, 
reușind să egaleze în minutul 
25 prin Jansen. Pînă la sfîrși- 
tul reprizei niciuna din echi
pe nu a mai putut modifica 
scorul.

în a doua parte a partidei,

gazdele au inițiat numeroase 
incursiuni Ia poarta lui Gor- 
nea. Fotbaliștii arădeni au ju
cat însă, cu mult curaj și au 
reușit să stăvilească în ultimă 
instanță atacurile fotbaliștilor 
olandezi. Ei au reușit să men
țină pină la sfirșitul celor 90 
de minute scorul egal 1—1, care 
constituie o excelentă perfor
manță pentru fotbalul româ
nesc. Un „draw“ echitabil ob
ținut acasă in fața celei mai 
bune echipe de club din Eu
ropa, posesoare a prețiosului 
trofeu „intercontinental“, este 
fără îndoială o performanță de 
certă valoare.

FEYENOORD ROTTERDAM : 
Reoemijn, Laseroms, Israel, 
Van Duivenbode, Jansen, Hasil, 
Wer.v, Kindvall, Van Hanegem, 
Moulinj.

U.T. ARAD : Gornea, Birău, 
Lereter, Pojoni, Broșovschi, Pe- 
tescu, Axente, Calinin, Dem- 
brovschi, Domide, Dumitrescu.

NOUL AN ȘCOLAR
DOR RE ARIPI PE TERENUL DE SPORT

(Urmare din pag. I)

Dar n-a avut succes, nimeni 
nu J-a crezut, de aceea el se 
simțea bine numai in intimi
tatea fragedă a zăpezii. Era 
de la sine înțeles că el va 
rămîne repetent și nu va pu
tea depăși pragul de fildeș al 
mirositoarei (a portocale, fi
rește). clase I-a B !

Cu alte cuvinte acel coleg 
care putea să zboare a fost 
lăsat in pace. Și imediat el 
a așteptat să se risipească 
norii și să încerce să găsească 
un singur om care să-l poată 
crede că zbura. Trebuiau in
ventați alți ochi pentru a su
porta să-I vezi pe om arun- 
cindu-se peste mulțime și 
plutind deasupra ei cu un 
rinjet umed de fericire. Pen
tru că nu s-au inventat aero
porturile pentru zburat oa
menii cu aripi, s-a dat voie 
in schimb hirtiei. lemnului și 
mătasei să imite infantilul 
său corp, floral și gingaș pie- 
ritor la prima izbitură ne
prietenoasă cu corpurile de 
pe pămint. Să observați că 
moartea nu se produce nici
odată în aer ci în legătură 
cu un gind sau cu un obiect 
de pe pămint.

O escadrilă de avioane de 
hirtie ne așteaptă in fiecare 
zi pe masa unde urmează să 
mîncăm cu însuflețire. Ele 
sînt dorul nostru după aripile 
pierdute. După cum păsările 
s-ar putea melancoliza după 
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ANUNȚ
MINISTERUL FINANȚELOR anunță înscrierile pentru con

cursul de admitere la ȘCOLILE DE SPECIALIZARE POSTLI- 
CEALA FINACIARE din următoarele localități :

1. BUCUREȘTI, Calea Griviței nr. 2 A, telef. 14.42.82
2. BRAȘOV, str. Lungă nr. 198, telef. 2.12.15

3. BRAILA, str. Bolintineanu nr. 16, telef. 1.34.57
4. BAIA MARE, str. Progresului nr. 45, telef. 32.89
5. CLUJ, str. 1 Mai nr. 19, telef. 1.31.36
6. IAȘI, str. Sărăriei nr. 35, telef. 27.89
7. TIMIȘOARA, str. Corbului nr. 7 C, telef. 2.11.32

ȘCOLILE DE SPECIALIZARE POSTLICEALA FINANCIARE, 
funcționează cu următoarele secții :

— CONTABILI PENTRU FINANȚE SI CREDIT :
— CONTABILI PENTRU INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, 

TRANSPORTURI.
ambele secții numai cu învățămînt seral și fără frecvență.

Se primesc absolvenți ai liceelor teoretice cu sau fără 
bacalaureat.

Concursul de admitere are loc între 25—30 septemUt^A a.c. 
și se susține la matemr'ică și economie politică.

înscrierile se fac pînă la 22 septembrie.
Candidații vor prezenta dovadă că lucrează în wscții 

economice.
Informații suplimentare la sediul școlilor.

strălucitorii dinți ai lui Ar- 
chaeopteryx, tot așa și noi 
mingiind penajul zburătoare
lor, am putea să murim de 
dorul aripilor pierdute. O a- 
daptare violentă Ia pămintul 
plin de bunăvoință semănind 
cu blana scumpă a unui săl
batic animal, l-a imblinzit pe 
omul — copil care mingiiat 
pe spate (unde se află acum 
numai dorul de aripi) a lăsat 
să-i cadă pană după pană în
treaga țesătură sublimă.

Mergeți așa, pe stradă, ui- 
tîndu-vă din cînd în cînd ca 
păsările cu un singur ochi 
către avionul care trece pe 
deasupra noastră și intr-o 
tăcere foarte rezervată dați 
immils mlădioasei dv. tine
reți și minați corpul neputin
cios perfect adaptat la pă- 
mînt ca să-1 săltați deasupra 
asfaltului fierbinte. Și o a- 
numită iluzie a aerului (mai 
ales de iarnă) și o anumită 
stare in care florile se des
chid ca gurile de crocodil te 
face să crezi că mai poți zbu
ra. iar lumea care te pri
vește nu știe și nici nu cu
noaște ce se petrece cu dvs.

Dați-mi voie, pentru că iu
besc cuvîntul „dor“ să-l con
sider sacru intr-un mod 
destinat comunicării cu aerul 
și să-1 las aici nu chiar com
plet nepriceput semănind cu 
hieroglifa limpede pictată pe 
mătasea albă pentru a orna 
bluza unui soldat.

; După un final dramatic
: UNIV. CRAIOVA-PECS DOZSA: 2-1
a în fața unor spectatori neaș

teptat de puțini, aproximativ
■ 12 000, s-a desfășurat ieri pri- 
g mul meci din „Cupa europeană a

târgurilor“, dintre Universitatea
■ Craiova și formația maghiară 
g Pecs Dozsa. După un început

promițător în care studenții a- 
® tacă furibund pe aripa stingă, 
g nivelul jocului scade treptat pînă 

cînd ajunge la nivelul mediu al
* unei partide de categoria B. For- 
g mația maghiară clasată pe locul

IV în campionatul maghiar se
• apără supranumeric, însă atunci 
g cînd i se oferă posibilitatea nu

ezită să atace chiar cu 6 jucă-
■ tori. Cea mai mare ocazie de gol 
g o au jucătorii maghiari prin 
U Kocsis care a reluat cu capul la

un corner executat de Berczesi în

A

CAMPIONATUL ȘCOLII re
prezintă principala competiție 
sportivă de masă organizată de 
asociația sportivă a elevilor.

Campionatul școlii cuprinde 
concursurile și competițiile 
sportive organizate la nivel de 
clase (ani) și interclase (inter 
ani). Campionatul școlii se or
ganizează în două etape. în 
faza I-a vor avea loc întreceri
le în cadrul claselor (anilor), 
întrecerile între elevii acelo
rași clase (ani) vor desemna 
campionii claselor (anilor). în 
cea de a Il-a fază a campiona
tului — etapa întrecerilor in
terclase (ani) — se vor desem
na campionii pe școală.

Perioadele de desfășurare a 
campionatului școlii :

a. Campionatul de atletism se 
va organiza sub forma unor 
concursuri individuale pe probe 
sau grupe de probe. Campio
natul de atletism al școlii con
stituie în același timp etapa de 
masă a campionatului național 
școlar, etapa I-a a Pentatlo
nului atletic școlar, a con
cursului de ștafete al elevilor 
și se va desfășura în perioada 
15 septembrie — 8 noiembrie 
1970 și 20 aprilie — 9 mai 1971.

b. Campionatul de cros se or
ganizează în două etape :

•— Toamna, campionatul con
stituie etapa I-a a „Crosului de 
toamnă al elevilor“ și se va 
desfășura in perioada 15 sep
tembrie — 18 octombrie 1970.

— Primăvara campionatul 
constituie etapa I-a a „Cro
sului Tineretului“ și se va des
fășura pînă la 5 aprilie 1971.

c. Campionatele de volei, fot
bal, baschet și handbal se des
fășoară în tot cursul anului 
școlar la datele stabilite de a- 
sociația sportivă a elevilor.

d. Campionatul de săniuțe 
constituie etapa I-a a concursu
lui dotat cu trofeul „SĂNIUȚA 
DE ARGINT“ și se va desfășu
ra pînă la 11 ianuarie 1971. 

minutul 42. în repriza a doua 
elevii lui Coidum apar în for
mație cu Martinovici în locul lui 
Niță dar jocul continuă să fie 
la fel de slab spre nemulțumire,a 
totală a spectatorilor. în plus, 
fa(ă de prima parte a jocului, 
acum și apărarea craioveană se 
dovedește a fi nesigură unde 
Mincă gafează de nenumărate 
ori și, ca urmare, în minutul 67 
maghiarul Mathe îl scoate din 
joc printr-un dribling simplu și 
de la 14 metri șutează puternic 
printre mîinile portarului Pilcă, 
deschizînd scorul : 1—0. Acest 
gol are darul să schimbe com
plet la față echipa gazdă. Minu
tul următor o acțiune de toată 
frumusețea, balonul circulînd pe 
ruta Martinovici—Oblemenco—

e. Campionatul de schi alpin, 
schi-fond și patinaj (în școlile 
situate în zonele unde există 
condiții pentru practicarea 
sporturilor de iarnă) constituie 
etapa I-a a competiției Olimpia
da de iarnă a elevilor și se va 
desfășura pînă la 31 ianuarie 
1971.

f. Campionatul de șah con
stituie etapa I-a a „Concursului 
de șah al elevilor" și se va des
fășura în perioada 20 decembrie 
1970 — 7 februarie 1971.

g. Tn funcție de tradițiile 
sportive ale școlii, dorințele e- 
levilor, baza materială necesa

ră, campionatul școlii se poate 
organiza și la alte ramuri spor
tive ca de exemplu : tenis de 
masă sau cîmp, gimnastică, lup
te, haltere, judo, oină, ciclism, 
înot etc.

★
Pentru a stimula activitatea 

sportivă de masă organizată în 
școli de asociațiile sportive ale 
elevilor, în anul școlar 1970— 
1971. C.C. al U.T.C. organizează 
pentru elevi următoarele com
petiții sportive de masă cu eta
pe superioare la care vor parti
cipa campionii școlii :
1. Olimpiada de iarnă a elevilor

a) sanie (concursul dotat cu 
trofeul „Săniuța de argint“) 

Strîmbeanu, centrarea ajunge la 
Țarălungă care îl execută pe por
tarii maghiar Kollar, aducînd 
egalarea. De acum și pînă la 
sfîrșitul jocului pe teren există o 
singură echipă și asta se nu
mește Universitatea care forțează 
la maximum ratînd prin Marti
novici, Oblemenco, Deselnicu, 
Strîmbeanu goluri gata făcute. 
Dominarea se materializează și 
cifric : în minutul 80 Strîmbeanu 
reia cu capul mareînd un final 
mai bun al echipei craiovene, 
care cîștigă astfel partida la li
mită după un meci în care stu
denții și-au făcut simțită prezența 
pe teren doar vreo 20 minute. 
Cam puțin, pentru o competiție 
de o asemenea anvergură.

CORNEL IONESCU

— etapa a Il-a (pe localita
te) : 12—24 ianuarie 1971

— etapa a IlI-a (pe județ) : 
25 ianuarie — 7 februarie 1971

— etapa a IV-a (finală pe ța
ră) : 13—14 februarie 1971 la 
Poiana Brașov.

b. schi alpin, schi fond, pati
naj viteză.

— etapa a Il-a (pe localita
te : 1—21 februarie 1971.

— etapa a III-a (pe județ) : 
22 februarie — 7 martie 1971

2. Pentatlonul atletic școlar

— etapa a Il-a (pe localita
te) 5—25 aprilie 1971

— etapa a III-a (pe județ) : 
26 aprilie — 23 mai 1971

— etapa a IV-a (finala pe ța
ră) : 5—6 iunie 1971 Deva sau 
Cluj.

3. Crosul Tineretului

— etapa a Il-a (pe localita
te) : 12 aprilie — 24 aprilie
1971

— etapa a III-a (pe județ) i 
25 aprilie sau 2 mai 1971

— etapa a IV-a (finală pe ța
ră) : 9 mai 1971 — Craiova.

4. Crosul de toamnă al elevilor

— etapa a Il-a (pe localita
te) : 19 octombrie — 1 noiem
brie 1970

(Urmare din pag. I) 

clase, la diferite ramuri sportive 
stabilite pe baza dorințelor și 
propunerilor elevilor, a tradițiilor 
sportive ale școlii, precum și în 
funcție de posibilitățile materia
le existente. Așa cum rezultă din 
Calendar, Campionatul școlii se 
va desfășura pe parcursul între
gului an de învățămînt cu pre
cădere în aer liber și va fi core
lat corespunzător cu celelalte ac
tivități extrașcolare, astfel incit, 
să se evite supraîncărcarea ele
vilor. Din experiența anilor tre- 
cuți rezultă că asociațiile trebuie 
să folosească pentru organizarea 
acțiunilor sportive timpul mult 
mai prielnic din perioada de 
toamnă și primăvară cînd aces
tea se pot desfășura în aer liber 
și oferă posibilitatea angrenării 
întregii mase de elevi.

8. Concursul de șah al elevilor

— etapa a Il-a (pe localita
te) : 8—28 februarie 1971

— etapa a III-a (pe județ) : 
4—18 aprilie 1971

— etapa a IV-a (finala pe 
țară) : (în vacanța de vară a 
elevilor)

8. Concursul de ștafete al 
elevilor

— etapa a Il-a (pe localita
te) : 16 octombrie — 8 noiem
brie 1970 sau 26 aprilie — 9 
mai 1971.

★
Pentru a spori preocuparea 

asociațiilor sportive ale elevilor 
pentru atletism, în scopul an
trenării unui număr tot mai 
mare de elevi la practicarea 
acestui sport, anul 1971 va fi 
declarat „ANUL ATLETISMU
LUI ȘCOLAR“.

a. organizarea în toate șco
lile de către asociațiile sporti
ve ale elevilor a „campionatu
lui școlii la atletism“.

b. organizarea în toate școlile 
a „Crosului elevilor" (toamna) 
și a „Crosului Tineretului“ (pri
măvara) ;

c. în vederea stimulării inte
resului elevilor pentru atletism 
începînd cu acest an școlar. în 
toate liceele și școlile profesio
nale se vor înregistra și afișa 
pe panouri speciale, recordurile 
școlii la atletism :

d. intensificarea propagandei 
în rîndul elevilor pentru prac
ticarea atletismului ;

e. în toate școlile, unde exis
tă posibilități, asociațiile spor
tive ale elevilor vor întreprin
de acțiuni de muncă voluntar 
patriotică pentru amenajarea 
a cel puțin o groapă de sărituri, 
un sector de aruncări și un 
culoar pentru alergări :

f. folosirea fondurilor asociați
ilor sportive ale elevilor pen
tru procurarea unor materiale 
necesare desfășurării concursu
rilor de atletism.

O atenție deosebită și o preo
cupare mai atentă trebuie să a- 
corde toți factorii răspîndirii și 
dezvoltării atletismului în școală. 
In acest scop anul 1971 va fi de
clarat anul atletismului școlar, 
ceea oe implică acțiuni sistema
tice în toate școlile din țară pen
tru stimularea interesului elevi
lor în practicarea atletismului și 
asigurării condițiilor necesare în 
acest sens.

Organizarea Campionatului 
școlii la atletism, a Crosului ele
vilor, toamna, și a Crosului tine
retului, primăvara, precum și in
stituirea Recordurilor școlii la 
atletism, reprezintă principalele 
acțiuni atletice de masă ale ele
vilor în acest an și totodată aso
ciațiile trebuie să mobilizeze ele
vii la realizarea unor amenajări 
atletice simple, să procure din 
fondurile proprii materialele ne
cesare desfășurării concursurilor 
de atletism, să intensifice propa
ganda în rîndurile elevilor pentru 
practicarea atletismului.

Pentru reușita acestor acțiuni 
menite să răspîndească mai larg 
atletismul în școală este necesar 
un sprijin activ, permanent din 
partea profesorilor de educație 
fizică, a celorlalte cadre didac
tice, a cluburilor și asociațiilor 
sportive, a Federației romàne de 
atletism.

Pe baza prevederilor Calenda
rului sportiv elaborat de C.C. al
U.T.C. fiecare asociație sportivă 
a elevilor trebuie să-și întoc
mească în perioada imediat ur
mătoare Calendarul propriu de 
acțiuni sportive pe acest an șco
lar corelat cu celelalte activități 
în afară de clasă și extrașcolare 
al căror program se elaborează 
în prezent în toate școlile. Ca
lendarul propriu va fi definitivat 
în urma consultării elevilor, a 
conducerii școlilor și a cadrelor 
didactice.

Calendarul asociației trebuie să 
cuprindă în afara campionatului 
școlii și celelalte activități spor
tive ce vor fi organizate în școa
lă cum ar fi : practicarea gim
nasticii de înviorare și a culturis
mului, serbările și demonstrațiile 
sportive etc. In întocmirea și rea
lizarea activităților din calenda
rul sportiv, asociațiile trebuie să 
evite supraîncărcarea elevilor din 
echipele reprezentative ale școli
lor cuprinse în diviziile școlare 
și să urmărească cu precădere a

joi ultima zi la
LOTO

tragerea masei largi de elevi 
care nu participă la activitatea 
sportivă de performanță.

Calendarul pe acest an școlar 
cuprinde, după cum se vede și 
unele competiții sportive de ma
să cu etape superioare cum ar fi 
Olimpiada de iarnă a elevilor, 
Pentatlonul atletic școlar, Con
cursul de șah și altele. Rostul a- 
cestor competiții la care vor lua 
parte campionii școlilor este de 
a stimula activitatea sportivă de 
masă a elevilor și de a oferi pri
lej de afirmare și promovare a 
elementelor dotate, de perspec
tivă din rîndul elevilor, în spor
tul de performanță.

Un element hotărîtor în dez
voltarea sportului de masă șco
lar îl constituie folosirea intensă 
a bazelor sportive de care dis
pun școlile noastre, precum si a 
celor puse la dispoziție de către 
cluburile și asociațiile sportive, 
a celorlalte baze din localitate.

Pentru realizarea acestor sar
cini. organizațiile U.T.C. din 
școli, comitetele județene, muni
cipale. orășenești și comunale ale 
U.T.C. trebuie să acorde toată 
atenția consolidării tinerelor aso
ciații sportive ale elevilor, mobi
lizării elevilor la activitatea spor
tivă de masă, la acțiunile de a- 
menajare a bazelor sportive. Ele 
trebuie să vegheze ca încă din 
primele zile de școală, consiliile 
asociațiilor să-și organizeze te
meinic munca, să-și elaboreze 
calendarul propriu și să treacă i- 
mediat la organizarea' și desfășu
rarea acțiunilor sportive cu masa 
elevilor.

Organizațiile U.T.C., asocia
țiile sportive trebuie să solicite 
permanent aiutorul conducerii 
școlilor, al cadrelor didactice în
deosebi ale celor desemnate să 
sprijine nemiTm’t a-f- 
sportivă de masă și în primul 
rînd profesorii de educație fi :nl. 
In același timp ne exprimăm con
vingerea că această activiste va 
beneficia de un sprijin mai sus
ținut, mai substanțial din partea 
inspectoratelor școlare, a consi
liilor locale pentru educație fizi
că și sport, a tuturor cluburilor 
Și asociațiilor sportive.

Sportul școlar, în această pers
pectivă, are toate condițiile să 
devină un bun al tuturor elevilor 
țării, factor important în forma
rea multilaterală a tineretului 
nostru studios.



Constituirea unui guvern 
militar provizoriu in Iordania 

în Iordania a fost constituit, în cursul nopții de marți 
spre miercuri, un guvern militar provizoriu, sub președinția 
generalului de brigadă Mohamed Daoud, care deține și por
tofoliul afacerilor externe.

Guvernul civil, prezidat de 
Abdel Moneim Rifai, și-a 
prezentat demisia la numai 
cîteva ore după un nou acord 
intervenit între oficialitățile 
de la Amman și Comitetul 
Central al Rezistenței Palesti
niene, în vederea lichidării 
stării de tensiune din Iorda
nia. Regele Hussein l-a numit 
pe generalul Habes Majali în 
funcția de șef al Statului Ma
jor, pe care o deținea pînă în 
prezent șeful statului.

într-un mesaj difuzat de 
postul de radio Amman se a- 
rată -că „principala sarcină a 
cabinetului militar provizoriu 
este de a pune capăt luptelor 
fratricide dintre forțele mili
tare iordaniene și organizațiile 
rezistenței palestiniene, prin 
aplicarea tuturor acordurilor 
încheiate pentru încetarea fo
cului“. La puțin timp după 
constituirea sa, guvernul mili
tar provizoriu a instituit legea 
marțială pe întregul teritoriu 
al Iordaniei și a cerut membri
lor organizațiilor de comando 
palestiniene să depună arme
le la cartierele lor generale

EXPOZIȚIE
ROMÂNEASCĂ LA 

VIENA 
întregind seria de mani

festări românești, găzduite 
în capitala Austriei, in 
preajma vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu, miercuri 
după-amiază s-a deschis la 
,,Kunstlerhaus“ expoziția 
„Covoare românești și arta 
contemporană românească a- 
plicată“, organizată de Mi
nisterul Federal pentru învă- 
țămint și Artă al Austriei îm
preună cu Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă din 
Republica Socialistă Româ
nia.

Cu numai cîteva zile înaintea începerii negocierilor de la 
Bruxelles privind aderarea Norvegiei la Piața comună (prevă
zute pentru 22 septembrie), în această țară se asistă la o in
tensificare a curentului opoziționist față de un asemenea pas. 
Observatorii politici din Oslo merg pînă acolo încît consideră 
drept sigură o criză de guvern în cazul în care vor apărea 
semne evidente că apropiatele negocieri vor duce la semnarea 
unui acord, posibil în primăvara anului viitor.

Forțele care se împotrivesc 
aderării Norvegiei la 
C.E.E. reprezintă aproape 

toate partidele politice, cu ex
cepția celui conservator. De a- 
semenea, marea majoritate a 
organizațiilor de tineret au in
dicat că se opun tratativelor 
de la Bruxelles. Reflectînd sta
rea de spirit care domnește în 
prezent, presa norvegiană sub
liniază că de la dizolvarea uni
unii țării cu Suedia, în 1905, 
nici o altă problemă nu a fost 
dezbătută cu atîta înverșunare 
și nu a stîrnit atîtea controverse 
ca aceea a aderării la C.E.E.

De cea mai mare importanță 
politică pentru soarta apropia
telor negocieri este considerată 
puternica opoziție manifestată, 
în cadrul Partidului de centru 
(agrarian), al cărui lider este 
primul ministru norvegian, Per 
Borten. Deși nu s-a pronunțat 
în mod deschis împotriva ade
rării la C.E.E., Borten a indicat 
că el ar favoriza mai curînd o 
formă de asociere decît adera
rea tării la Piața comună. De
altfel, răspunzînd criticilor for
mulate de susținătorii Pieței co
mune, care au învinuit guvernul 
că „dă dovadă de pasivitate" 
și nu a elaborat un plan con
cret în vederea tratativelor 
„ceea ce lasă impresia unei lip
se de interes față de aderare", 
primul ministru a declarat că 
resentimentele față de C.E.E. se 
datoresc faptului că această 
grupare este „autoritară" iar 
personal simte „o bucată de 
gheață în stomac" atunci cînd 
este menționat cuvîntul C.E.E. 
Poziția lui Per Borten este in
terpretată drept o reflectare a 
curentului de opinie din țară 
potrivnic Pieței comune. Ea in
dică, de asemenea, faptul că 
partidele politice se preocupă 
de pe acum de cîștigarea votu
rilor alegătorilor cu prilejul a- 
legerilor parlamentare din 1973 
și a alegerilor municipale din 
septembrie, anul viitor. In acest 
sens, la Oslo se menționează 
că dacă negocierile de la Bru
xelles vor arăta, pînă în primă
vara viitoare, că cererile Nor
vegiei în ce privește unele aran
jamente speciale în domeniile 
agriculturii și pescuitului nu vor 
fi acceptate de „cei șase", Par
tidul de centru va părăsi actua
lul guvern cvadripartit de coa
liție, obținînd în acest fel un 
important capital politic în rîn

pînă miercuri la ora 16,00 
G.M.T.

Comitetul Central al Rezis
tenței Palestiniene, întrunit în 
ședință extraordinară, a con
damnat constituirea cabinetu
lui militar provizoriu și a fă
cut apel la declanșarea unei 
greve generale în țară, înce- 
pînd de joi. S-a hotărît unifi
carea tuturor formațiunilor 
militare ale organizațiilor pa
lestiniene, sub un comanda
ment unic în fruntea căruia a 
fost numit Yasser Arafat. To
todată, Comitetul Central al 
Rezistenței Palestiniene a de
cis reintegrarea în rîndurile 
sale a Frontului Popular pen
tru Eliberarea Palestinei, sus
pendat in urma recentelor de
turnări de avioane.

O. N. U.
Lucrările sesiunii
Adunării
NEW YORK 16 — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : în 
plenara Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
au continuat miercuri discu
țiile asupra unor probleme de 
organizare și procedurale. Au 
fost aleși vicepreședinții Adu
nării Generale, iar în Comite
tul general, din care face par
te și Maria Groza, în calitate 
de președintă a Comitetului 
pentru problemele sociale, u- 
manitare și culturale, au în
ceput discuțiile privitoare la 
repartizarea pe comitete a celor 
108 puncte înscrise pe ordinea 
de zi provizorie a Actualei se
siuni. Se remarcă faptul că, 
spre deosebire de anii trecuți, 

durile opiniei publice anti- 
C.E.E.

Dar nu numai Partidul de 
centru manifestă rezerve față 
de aderarea la C.E.E. Nu de 
mult, a fost constituită o orga
nizație denumită „Mișcarea 
populară împotriva aderării la 
C.E.E.", din care fac parte re
prezentanți ai tuturor partidelor

PUTERNICĂ OPOZIȚIE 
ÎN NORVEGIA FAȚĂ 

DE ADERAREA 
LA C.E.E.

politice norvegiene. Guvernul 
examinează în prezent o cerere 
a acestei organizații de a se 
aloca suma de 500 000 coroane 
pentru finanțarea „unui studiu 
temeinic asupra avantajelor și 
dezavantajelor aderării".

Intr-adevăr, observatorii din 
Oslo relevă că o eventuală in
trare a Norvegiei în Piața co
mună vest-europeană va da o 
serioasă lovitură agriculturii și 
industriei pescuitului. Accepta
rea politicii agricole a C.E.E. ar 
aduce fermierilor norvegieni 
pierderi de aproximativ 700 mi
lioane coroane pe an, sub for
ma anulării subsidiilor primite 
în prezent. In ce privește indus
tria pescuitului, cea mai mare 
din Europa, se exprimă opoziția 
față de acordarea de drepturi 
navelor celorlalte țări membre 
ale Pieței comune de a pescui 
înăuntrul limitei de 12 mile a 
apelor teritoriale norvegiene, 
ceea ce ar atrage, după cum 
se subliniază, pe lîngă renunța
rea la un drept suveran și de- 
popularea de pește a unor zone 
întinse din dreptul coastelor 
nordice ale țării. Alte aspecte 
ale tratatului de la Roma care 
provoacă îngrijorare sînt drep
tul de stabilire și liberă mișcare 
a capitalurilor comunitare ca și 
unele prevederi ale politicii in
dustriale.

Tntrucît Norvegia este strîns 
legată de Marea Britanie pe 
plan economic (Anglia fiind al 
doilea partener comercial al 
tării), cercurile politice din

Phenian:

Delegația 
U J.C. primită 
de Pak Sen Cer

PHENIAN. — Delegația 
Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
condusă de Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului al Republicii So
cialiste România, care face 
o vizită în R.P.D. Coreeană, 
a fost primită de Pak Sen 
Cer, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, anunță 
agenția A.C.T.C. La întîlnire 
au participat, de asemenea, 
O Chi Cion, președinte al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană și ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România Ia Phenian, Aurel 
Mălnășan.

Generale
Ia actuala sesiune se insistă a- 
supra scurtării la maximum a 
timpului rezervat chestiunilor 
de ordin procedural și organi
zatoric pentru a se acorda cît 
mai mult timp dezbaterii de 
fond asupra problemelor de 
pe agenda sesiunii. Se așteap
tă ca dezbaterile generale să 
înceapă joi.

Guvernul R.P.D. Coreene a 
dat miercuri publicității un 
memorandum în care denun
ță planurile S.U.A. de a im
pune din nou discutarea în 
mod ilegal a așa-zisei „pro
bleme coreene“ în Adunarea 
Generală a O.N.U., transmite 
agenția A.C.T.C.

Oslo așteaptă cu interes să va
dă rezultatele tratativelor în 
vederea aderării Londrei la 
C.E.E. S-a subliniat că dacă An
glia va găsi inacceptabile con
dițiile puse de „cei șase", nici 
Norvegia nu va merge mai de
parte. De asemenea, s-a arătat 
că dacă condițiile oferite de 
Piața comună pentru agricultu
ra și industria pescuitului din 
Norvegia se vor dovedi inac
ceptabile, guvernul de la Oslo 
va prefera să renunțe la ade
rare, chiar dacă Marea Brita
nie va intra în C.E.E. De altfel, 
tocmai pentru a-și oferi o ase
menea „portiță de ieșire", de
clarația norvegiană făcută la 
deschiderea negocierilor, la 30 
iunie la Luxemburg, nu a indicat 
acceptarea tratatului de la Ro
ma, ci a arătat numai că acesta 
„este o bază convenabilă" pen
tru tratative.

In așteptarea clarificărilor de 
pe urma negocierilor de la Bru
xelles, toate partidele norve
giene, cu excepția conservatori
lor, au susținut ideea organi
zării unui plebiscit în problema 
aderării la Piața comună. Deși 
un asemenea referendum ar a- 
vea un caracter consultativ, ma
joritatea observatorilor consi
deră că parlamentul nu va ig
nora opinia publică dacă o ma
joritate a norvegienilor va vota 
împotriva aderării la C.E.E.

P. NICOARA

In cadrul celui de-al 7-lea 
Congres mondial de sociolo
gie de la Varna au fost 
prezentate mai multe ra
poarte asupra unor probleme 
importante cum sînt, de 
pildă, sociologia și prognoza 
socială, tineretul — factor 
al progresului social, impor
tanța sociologiei în țările în 
curs de dezvoltare etc.

In cadrul discuțiilor, prof. 
Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Academiei de 
Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste Româ
nia, a vorbit despre pro
blemele planificării în Ro
mânia. La rîndul său, prof. 
Pavel Apostol a abordat po
sibilitățile de stabilire a u- 
nor contacte mai strînse în
tre sociologii din întreaga 
lume. Ovidiu Bădina, direc
torul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui, a vorbit despre proble
mele actuale ale tineretu
lui.

Vizita delegației 
BulgariaM.A.N. in

Delegația parlamentară ro
mână, condusă de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, a vizitat miercuri Sfa
tul Popular al Capitalei R. P. 
Bulgaria. Președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului Popu
lar, arhitect Gheorghi Stoilov, 
a prezentat tabloul realizărilor 
din capitala bulgară în anii con
strucției socialismului și a vor
bit despre planurile dezvoltării 
în perspectivă a orașului.

După-amiază, a fost depusă o 
coroană de flori la Mauzoleul 
lui Gheorghi Dimitrov, aducîn- 
du-se un cald omagiu memoriei 
marelui fiu al poporului bul
gar, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Delegația a făcut apoi o vizită 
ministrului agriculturii și indus
triei alimentare, Vîlkan Șopov.

Seara, Prezidiul și Biroul 
Adunării Populare au oferit o 
recepție în cinstea delegației. 
Au luat parte Ivan Mihaiiov, 
membru al Biroului Politic al

Comunicat ungar privind actul pirateresc 
săvîrșit asupra avionului companiei TAROM
BUDAPESTA. 16 (Agerpres) 

— în legătură cu actul pirate
resc săvîrșit asupra avionului 
companiei TAROM, presa un
gară a publicat un comunicat 
în care se arată că persoanele 
vinovate de acest act sînt Biro 
Miklós, Mamusits Janos și 
Karacsony Geza, cetățeni un
guri. care, făcînd uz de arme 
au forțat echipajul avionului 
de pasageri românesc, ce zbu
ra pe ruta București—Buda
pesta—Praga, să aterizeze pe 
teritoriul R.F.G.. la München. 
Persoanele de mai sus, dintre

„MARTIRI NEDORIȚI“
Cu o oarecare întirzie- 

re a devenit cunoscut în 
afara Portugaliei un epi
sod care ilustrează preg
nant dificultățile guver
nului de la Lisabona. în 
centrul acestui episod se 
află strălucitul jurist Ma
no Soares, unul din con
ducătorii mișcării de o- 
poziție împotriva regimu
lui salazarist și, acum, 
împotriva „salazarismului 
fără Salazar“.

Soares știa că împotri
va lui există o punere 
sub acuzare la tribunalul 
militar din capitala por
tugheză, pentru așa-nu- 
mita „atingere adusă se
curității și stabilității sta
tului“. Motivul : declara
ții publice făcute de acu
zat în străinătate împo
triva politicii colonialiste 
a autorităților guverna
mentale lusitane. Cu toa
te acestea, cunoscutul ju
rist și om politic s-a în
tors în patrie, după nouă 
luni de ședere în Spania, 
Franța și Elveția, pentru 
a asista la înhumarea ta
WMMBÆ

SANTIAGO DE CHILE. — Aspect de la o manifestație a simpatizanților lui Salvador Allen- 
de, situat pe primul loc la recentul scrutin prezidențial

slclulrl"t
• LA 15 septembrie, însărci

natul cu afaceri ad-înterim al 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Ion Ciubo- 
taru, a fost primit, la cererea 
sa, de către D. S. Poleanski, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

• ÎN R. D. VIETNAM a ple
cat o delegație a Partidului So
cialist din Japonia condusă de 
Tomomi Narita, președintele 
partidului.

într-o declarație făcută zia
riștilor la plecarea din Tokio, 
președintele Partidului Socialist 
din Japonia a subliniat că în 
cursul convorbirilor pe care le 
va avea la Hanoi cu președinte
le Consiliului de Miniștri, Fam 

C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Peko 
Takov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul comerțului interior, 
Vladimir Bonev, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Pa
triei, alte personalități. Au par
ticipat, de asemenea, ambasado
rul Nicolae Blejan și membri ai 
Ambasadei. Sava Ganovski, pre
ședintele Biroului Adunării 
Populare Bulgare, și Ștefan 
Voitec au rostit toasturi în 
care au evocat prietenia fră
țească dintre popoarele român 
și bulgar cu vechi și bogate tra
diții, au scos în evidență impor
tanța recentei întîlniri dintre 
delegațiile de partid și guver
namentale conduse de tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Todor 
Jivkov pentru adîncirea și în
tărirea continuă a relațiilor to
vărășești dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

care două au comis infracțiuni 
de drept comun, precum și so
ția unuia dintre ei Și cei doi 
copii minori, au cerut azil po
litic la München.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.P. Ungare a intervenit 
de urgență pe lîngă guvernul 
R.F.G., pentru extrădarea ce
tățenilor unguri care se fac 
vinovați de punerea în pericol 
a securității zborurilor interna
ționale. în ceea ce privește in
fracțiunea comisă — se arată 
în comunicatul ungar — mili
ția continuă cercetările

tălui său, nonagenar, de
cedat la Porto (care, la 
timpul său, fusese mini
stru al republicii demo
cratice și apoi adversar 
neîmpăcat, consecvent, al 
regimului dictatorial sa
lazarist).

In pofida practicilor o- 
bișnuite ale organelor re
presive portugheze, Soa
res, deși aflat sub acuza
re și sub mandat expres 
de arestare, nu a fost ri
dicat de poliție ci a pu
tut să participe în liniște 
la înmormîntarea tatălui 
său și să circule liber la 
Porto și Lisabona. După 
trei zile de ședere în țară, 
el a fost chemat la sediul 
central al poliției politi
ce și pus în fața urmă
toarei alegeri : ori pără
sește teritoriul portughez 
în termen de cel mult 
douăsprezece ore, ori este 
arestat și „încarcerat pro
vizoriu".

Procedura este inedită 
în analele practicilor de 
la Lisabona. Faptul că 
autoritățile au procedat

atit de „diplomatic" și 
precaut cu un adversar 
hotărît al regimului este 
considerat de observa
tori, simptomatic pentru 
unele fenomene actuale 
de pe scena politică por
tugheză. Dacă poliția nu 
a pus mina pe Mario Soa
res cu toate că avea în 
dosare un ordin expres 
de arestare, aceasta ara
tă teama regimului de 
influența unor persona
lități din opoziție. în fața 
creșterii puternice a miș
cării de opoziție, guver
nul Caetano se găsește 
într-o dilemă : pe de o 
parte, el se teme să pună 
în practică promisiunile 
mult trîmbițate de „libe
ralizare a vieții politice" 
și să lase în libertate pro
vizorie personalitățile 
proeminente ale opozi
ției; pe de altă parte, au
toritățile se tem să ia mă
suri spectaculoase repre
sive pentru intimidarea 
fruntașilor opoziționiști 
pentru a nu-i transforma, 
așa cum se exprima unul

din șefii poliției politice, 
generalul Martinez „în 
martiri nedoriți care să 
încingă atmosfera și să 
provoace mari neplă
ceri". Din această dile
mă, Caetano încearcă, 
pare-se, să iasă alegînd o 
a treia cale de acțiune : 
trimiterea discretă a ce
lor mai influente și mai 
active personalități ale 
opoziției anti-dictatoriale 
într-un exil forțat, camu
flat. Așa s-a procedat și 
in cazul Soares.

Ajuns la Paris, după 
alternativa ce i-a fost 
oferită la centrala poli
ției politice lusitane, li
derul opoziționist a de
clarat, intr-un interviu 
acordat presei franceze, 
că este gata să se pre
zinte în fața instanței 
portugheze, Ia procesul 
programat în a doua ju
mătate a lunii octombrie, 
în cazul cînd autoritățile 
de la Lisabona asigură 
„garanțiile unui verdict 
bazat pe strictă legalita
te". Este, însă, absolut

Van Dong și cu alte oficialități 
vietnameze vor fi abordate pro
bleme în legătură cu situația din 
Asia de sud-est. Vizita în Re
publica Democrată Vietnam, a 
arătat Tomomi Narita, confirmă 
hotărîrea partidului socialist de 
a acționa în direcția întăririi so
lidarității dintre popoarele țări
lor asiatice.

CONVORBIRILE LUI
M. BERGHIANU LA

ULAN BATOR
• MAXIM BERGHIANU, pre

ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, șeful delegației Re
publicii Socialiste România care 
a sosit în capitala R. P. Mon
gole pentru tratative în vederea 
semnării protocolului cu privire 
la colaborarea economică și 
schimburile de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România și

ATACURI ALE

POPULARE
DIN CAMBODGIA

Agențiile de presă re
latează că situația uni
tăților regimului Lon 
Noi care participă la o- 
perațiunile militare din 
apropierea localității 
Kompong Thom devine 
tot mai critică.

Aceste unități care reușiseră, 
în urmă cu cîteva zile, să înain
teze, au fost obligate de forțele 
populare de rezistență să se re
tragă pe mai mulți kilometri. 
Patrioții cambodgieni au cucerit 
localitățile Phun Taing Kauk și 
Taing Kauk, situate pe șoseaua 
națională nr. 6, iar coloana de 
trupe aparținînd regimului de 
la Pnom Penh se găsește com
plet izolată între aceste două 
localități. Trecînd la contraatac, 
unitățile forțelor populare de re
zistență și-au consolidat pozițiile 
de-a iungul întregii șosele națio
nale nr. 6, organizînd ambusca
de și provocînd, în același timp, 
grele pierderi în oameni și ma
teriale inamicului.

• MIERCURI în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul ar
tificial al pămîntului „Cosmos- 
362“. Agenția TASS precizează 
că la bordul satelitului se află 
aparatură destinată cercetării în 
continuare a spațiului cosmic, 
în conformitate cu programul 
stabilit anterior.

Aparatele de la bordul sate
litului funcționează normal.

Mongolia pe perioada 1971—1975, 
a avut marți o primă întreve
dere cu A. Rintzenpiljee, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării din R. P. Mongolă.

• IN orașul italian Pesaro 
se desfășoară în prezent Festi
valul internațional al filmului 
nou, în cadrul căruia sînt pre
zentate producții cinematografi
ce din numeroase țări, printre 
care Franța, R. F. a Germaniei, 
Italia, Polonia, România, Sue
dia, Statele Unite. Festivalul re
unește critici de artă și cinema, 
regizori italieni și străini.

La Palatul sporturilor și la 
Teatrul experimental din loca
litate a fost prezentat, în fața 
unui numeros public, filmul ro
mânesc „Reconstituirea“, în re
gia lui Lucian Pintilie.

• DELEGAȚIA economică 
chineză, condusă de ambasado
rul R. P. Chineze la Belgrad,

R. D. GERMANA. — Turnul de răcire al termocentralei de 
la Boxberg (Cottbus)

0 CUVINTARE Â LUI FIDEL CASTRO
La Havana au luat sfîrșit lucrările celei de-a V-a sesiuni 

a Consiliului Național al Centralei Sindicatelor din Cuba 
(C.T.C.). Timp de două zile au fost dezbătute probleme pri
vind dezvoltarea țării în actuala etapă : creșterea producti
vității muncii, întărirea disciplinei în muncă, întărirea demo
crației proletare.

Consiliul Național a stabilit 
ca sarcină fundamentală a 
mișcării muncitorești din Cu
ba creșterea productivității 

clar că guvernul portu
ghez are toate motivele 
să evite prezența lui 
Soares la proces ca și 
întemnițarea lui, prefe
rind să-l țină cît mai 
departe de țară. Este 
foarte probabil că, dacă 
exilatul opoziționist ar 
dori să se prezinte în 
fața instanței, el va fi o- 
prit la graniță iar proce
sul se va desfășura în 
lipsa acuzatului și sen
tința va fi pronunțată în 
contumacie.

Episodul Mario Soares 
reflectă, în orice caz, di
ficultățile serioase pe 
care le întimpină atît pe 
plan intern cît și pe plan 
extern „salazarismul fără 
Salazar“, strădaniile au
torităților de la Lisabo
na, de a menține anacro
nice structuri dictatoria
le sub învelișul unei fan
tomatice liberalizări.

E. R.

Campania electorală 
de la Bordeaux

PARIS 16. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Campania pentru alegerile legislative parțiale de 
la 20 septmebrie de la Bordeaux capătă noi dimensiuni prin 
pozițiile publice adoptate de Pierre Mendes France și 
François Mitterrand, care au refuzat să acorde girul lor lui 
Jean-Jacques Servan-Schreiber, secretarul general al Partidu
lui radical. în cursul unei emisiuni televizate, Mendes France 
și-a exprimat nemulțumirea asupra felului cum este dusă 
campania electorală de la Bordeaux, care a relevat el, „nu 
poate constitui un exemplu de democrație“. Mendes France 
s-a pronunțat împotriva candidaturii lui Jean-Jacques Servan- 
Schreiber. La rîndul său François Mitterrand — fost candi
dat unic al stîngii la alegerile prezidențiale din decembrie 
1965 — a declarat într-un interviu, publicat de ziarul din 
Bordeaux „Sud-Ouest“, că greșeala lui Servan Schreiber este 
de a împiedica cu prilejul acestui scrutin realizarea unei can
didaturi unice a stîngii.• •••••••• ••

Tseng Tao, care se află în vi
zită în R.S.F. Iugoslavia, a fost 
primită de Viteslav Vanicek, ad
junct al secretarului federal 
iugoslav pentru comerț exterior. 
Cu acest prilej, menționează a- 
genția Taniug, au fost purtate, 
într-o atmosferă prietenească, 
convorbiri cu privire la promo
varea în continuare a relațiilor 
economice dintre cele două țări. 
Delegația economică chineză a 
vizitat diverse întreprinderi in
dustriale, plecînd marți spre 
capitala R. S. Croația, unde are 
loc în prezent cea de-a 80-a e- 
diție a Tîrgului de toamnă de 
la Zagreb.

NOUL AMBASADOR 
SOVIETIC LA PEKIN
• DUPĂ cum anunță agenția 

TASS, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe 
Vasili Tolstikov ambasador al 
Uniunii Sovietice în Republica 
Populară Chineză.

V. Tolstikov este membru al 
C.C. al P.C.U.S., membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și a deținut din anul 
1962 funcția de prim-secretar al 
Comitetului regional Leningrad 
al P.C.U.S. 

muncii printr-o mai bună or
ganizare și normare a muncii.

Participanții Ia sesiunea 
Consiliului Național (C.T.C.) 
au fost salutați de Fidel Cas- 
tro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, care a calificat 
consfătuirea ca „o experiență 
dintre cele mai bogate“. „Tre
buie, a spus Fidel Castro, să 
desfășurăm bătălii în fiecare 
centru de muncă, serviciu, în 
fiecare domeniu fundamental 
al vieții noastre politice, eco
nomice și sociale, sprijinindu- 
ne solid pe mase". în această 
ordine de idei, el a subliniat 
că trebuie depuse eforturi sus
ținute pentru eficiență maxi
mă în organizare, pentru folo
sirea optimă a resurselor ma
teriale și umane, eforturi „fără 
de care problemele noastre 
nu-și vor găsi soluționare“.

Ocupîndu-se de problemele 
administrației publice și a în
treprinderilor, Fidel Castro a 
relevat o serie de greșeli care 
se datoresc lipsei de cadre ca
lificate și unui anumit spirit 
față de muncă și problemele 
producției.

„Partidul și organizațiile 
noastre revoluționare, a spus 
Fidel Castro, trebuie să înve
țe să elibereze ș; să stimuleze 
energia maselor. Bătăliile se 
cîștigă numai printr-o partici
pare tot mai amplă a maselor 
în soluționarea problemelor. 
Numai așa se poate merge 
înainte și se pot învinge ob
stacolele“.

• CUNOSCUTA scriitoare en
gleză, Agatha Christie, prima 
femeie-autoare de romane poli
țiste, și-a marcat evenimentul 
celei de-a 80-a aniversări a naș
terii prin publicarea celei de-a 
80-a cărți.

• BILANȚUL provizoriu al 
victimelor provocate de taifunul 
care s-a abătut asupra regiunii 
de nord a Insulei Luzon din 
Arhipelagul Filipinelor se ridi
că la peste 300 de morți, indică 
datele oficiale publicate la Ma
nila. Vîntul, care a atins o vi
teză de 177 de kilometri pe oră, 
a provocat mari pagube mate
riale, mai ales în orașul Casi- 
guran, distrus în cea mai mare 
parte.

• MARȚI a luat sfîrșit vizita 
oficială de trei zile făcută la 
Atena de președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios. In co
municatul oficial dat publicită
ții la încheierea vizitei se subli
niază că în cursul convorbirilor 
dintre președintele Makarios și 
premierul Greciei, Papadopou
los, „a fost examinată situația 
internațională care preocupă 
cele două țări și în particular 
problema cipriotă".
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