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Bucureștiu! trăiește febra ma
rilor premiere. Peste cîteva 
zile doar pe imensul platou din 
vecinătatea Casei Scînteii, locul 
tradițional al marilor expoziții, 
va fi tăiată panglica inaugurală 
a primului tîrg internațional 
găzduit de capitala țării noa
stre.

Ceea ce se oferă privirii în a- 
ceste însorite zile de toamnă, 
cu deosebire pietonului pe a- 
leile ce traforează suprafețele 
rezervate exponatelor, compune 
imaginea unui vast și spectacu
los șantier. Poate. înainte de 
toate, prin întinderea pe care 
se desfășoară fără întrerupere, 
într-o acerbă dispută cu timpul 
această angajare de forțe, su
bordonată dorinței de finalizare 
a pavilioanelor. Șaptezeci și 
două de mii de metri pătrați 
din care 52 000 m.p. acoperiți 
însumează suprafața pe care își 
vor da întîlnire exponatele, în
cadrate In acolada specifică 
construcțiilor de mașini și in
dustriei electrotehnice, reunite 
prin același numitor comun al 
gradului înalt de tehnicitate, 
prin registrul superior al per
formanțelor. Primele impresii 
se leagă neîndoios de amploarea 
participării la această impor
tantă manifestare economică, de 
interesul trezit în țară și peste 
hotare, exprimat firește prin 
numărul celor care au ținut să 
fie prezenți aici. Iată și argu
mentația cit se poate de plasti
că a afirmației. în perimetrul 
Tirgului internațional Bucu
rești se regăsesc pe teritoriul 
competivității 728 de firme din 
30 de țări ale lumii, in afară de 
cele 27 de state care figurează 
cu pavilion național, inclusiv 
România, fiind alături alte 82 
de firme străine cu participare 
individuală. Este de semnalat 
în primul rînd prezența con
sistentă a unor țări socialiste : 
Uniunea Sovietică’, Bulgaria, Iu
goslavia, Ungaria, Polonia, Ce
hoslovacia, Republica Democra
tă Germană, Albania, Cuba. In 
peisajul insolit al expoziției pof
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LA ALEXANDRIA
Sportul școlar

a debutat anemic
Cum a debutat sportul școlar 

în școlile din orașul Alexandria ?
La Liceul nr. 1 („Al. I. Cuza") 

am avut un scurt dialog 
cu principalii factori respon
sabili : secretarul comitetului 
U.T.C., elevul din clasa a XÎI-a, 
Octavian Pavlov și președinta a- 
sociației sportive, eleva Tatiana 
Nicolau din clasa a XII. Am a- 
flat, astfel, că pînă acum, deși 
activitatea sportivă a început oa
recum — sub forma antrenamen
telor echipei de baschet a liceu
lui — despre un început al acti
vității sportive cu întreaga masă 
a elevilor, nu poate fi vorba nici 
măcar sub formula, atît 
întîlnită, a improvizației, 
siliul asociației încă nu 
trunit. E lesne de înțeles 
aoest caz planul de activități, 
calendarul sportiv propriu — re
zultat al consultării elevilor și 
receptivității față de propunerile 
acestora — nu se află nici mă
car în faza de proiect. După 
cite știm, chiar și planul a- 
nual de muncă — elaborare a 
conducerii școlii și a cadrelor 
didactice — trebuie să con
țină obligatoriu prevederi con
crete privind sportul de masă
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Telegrame primite in legătură 
cu accidentul suferit de 

tovarășul Ion Gheorghe Maurer
•5»

In legătură cu accidentul de automobil suferit de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, pe 
adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, au sosit telegrame din partea secretarului 
general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, secre
tarului general al Partidului Comunist Italian, Luigi Longo. 
Secretariatului C.C. al Partidului Comunist Francez.

în telegrame se exprimă regretul în legătură cu accidentu1 
suferit de tovarășul Ion Gheorghe Maurer și se adresează urări 
calde, tovărășești pentru însănătoșirea lui grabnică.

★
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a primit telegrame din 

partea : premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze. 
Ciu En-lai, președintelui Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mitia Ribicici, președintelui Consiliului de Miniștri 
a! R.D. Germane, Willi Stoph, președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon, primului ministru al Franței, Jacques 
Chaban-Delmas.

în telegrame se exprimă sentimente de mîhnire și compa
siune pentru accidentul suferit. Totodată, șefii de state și gu
verne adresează președintelui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România cordiale urări de grabnică însănătoșire.
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Imagina a Ttrgului miemațional de la București.

ASOCIAȚIILE STUDENȚEȘTI

UNIVERSITARA
ÎNTREBARE: Activitatea

asociațiilor studențești ta avea 
în anul de invățămint care a 
fost inaugurat la 1 octombrie 
o notă specifică, distinctivă ?

RĂSPUNS: Și în 
ceasta, progrmnul Ta 
instruire și odihnă de 
vorul Mureșului 
dezbateri fructuoase 
conținutul activității 
lor studențești. Propunerii, 
sugestiile făcute de cadrele de 
asociație sint de maximă uti- 

"Irtate; dovedind responsabili
tate, pasiune pentru activita
tea obștească, precum și cu
noașterea realităților din gra- 

tn rîndul 
acestuia, la Liceul 
dovedit că peste 
blemă — sportul în școală — 
s-a trecut în fugă, superficial, 
totul rezumîndu-se la o simplă 
frază enunțiativă de felul : „se 
vor organiza diferite manifestări 
cultural-sportive periodice..." în 
vreme ce alte aspecte, poate mai 
puțin semnificative, își găseau 
locul în această oglindă a întregii 
vieți școlare. Iată dar că cei 800 
de elevi — numai uteciști sint 
760 — sint lipsiți, în aceste zile 
propice din toate punctele de 
vedere sportului, de bucuria miș
cării în aer liber.

Situații similare am întflnit și 
Ia Școala profesională de uce
nici (415 elevi), la Liceul nr. 2 
(524 elevi) unde nici asociațiile 
sportive, nici organizațiile U.T.C. 
și nici conducerile respectivelor 
școli nu și-au precizat intențiile, 
activitatea sportivă rezumîndu-se 
deocamdată la orele de educație 
fizică și la antrenamentele celor

VASILE CĂBULEA 
OVIDIU PĂUN
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ir trecut,
cum ș jonturare in pers
pectivă a obiectivelor asocia
țiilor studențești.

Nota distinctivă, majoră, 
este dată indiscutabil de in-

SĂ DISCUTAM DESPRETINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Ne aflăm în biroul ingine

rului Miltiade Boborodea, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Combinatul petrochimic din

ANUAL?

O scrisoare care m-a smuls 
din realitatea cotidiană, cu 
brutalitate, tîrindu-mă îna
poi în ambianța unor ani 
foarte. îndepărtați. începea cu 
„Tovarășe ministru", dar, ne- 
știind de care minister aparține 
„problema sa“, semnatarul a tri
mis-o redacției. Citez : „Sub
semnatul Uie Burcea din comuna 
Dobrotești. satul Merișani, ju
dețul Teleorman, vă aduc la cu
noștință următoarele : sint tștă 
la trei copii pe care i-am cres
cut și i-am educat de mici, pe 
toți i-am dat la școală și am 
reușit sâ-i tin la școala generală 

după care, doi i-am trimis în cîm- 
pul muncii, iar pe fata cea mică, 
Pantilica Burcea, am zis să o dau 
la o școală profesională pentru 
a învăța și ea o meserie. In- 
teresindu-mă la mai multi cetă
țeni din comuna noastră care 
duc fetele in comuna Bran, ju
dețul Brașov, ca să muncească la 
niște invătători, care le promite 
că Ie bagă Ia școală, am dus și 
eu fata mea la Valentin Reit din 
acea comună. M-am Înțeles cu el 
la mine acasă și mi-a promis că

*
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tirii vrtorik

tea de a se
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dividual r 
se in cuvi 
general al partidului 
transpuse în plănui concre 
al preocupărilor asociații 
în documentele Plenarei C 
siliului U.A.S.R.. din 3 oct< 
brie, care a stabilit coordona
tele activității pentru anul 
universitar 1970—1971.

ÎNTREBARE : în 
s-a făcut sublinierea 
le cerințe privind 
rea multilaterală a 
ților impun depășirea 
drului tradițional in care sint 
cuprinse activitățile profesio- 
nal-științifice. Ce se preconi
zează concret în acest sens ?

NELEGALITA TEA
UNEI PRACTICI
CU TEMEI LEGAL
o meditează pe fată in timp ce 
are grijă de copiii Iui și apoi o 
bagă la școala profesională, sau 
dacă nu, după ce ii muncește un 
an-doi o bagă direct in serviciu 
Ia acea fabrică. Fata mea a stat 
10 luni de zile, i-a îngrijit co
piii, dar nu a meditat-o deloc 
și nu i-a plătit nimic. Văzînd a- 
ceasta am luat copilul acasă. în 

■

situația fetei mele sint și alți 
copii...

Urma apoi un șir de nume de 
copii. Am vizitat cîteva familii 
din comuna Dobrotești și din 
Bran : în esență scrisoarea res
pectă adevărul. Trebuie spus 
însă de la început că există o 
practică mai. veche ca unele fa
milii să angajeze pentru sprijin

Proletari din toate țările, uniți-vă!

: I
SUCCESE IN CINSTEA

Petroliștii din județul Pr>- ; 
hova Intîmpină ziua lor cu un | 
bilanț bogat in realizări. Da- [ 
torit* sporirii vitezelor de lu
cru cu 24.» la suta, lucrătorii 
din sectorul foraj au săpat In 
primele J luni ale acestui an • ' 
sonde in plus față de plan. Cir- | 
ea 4* la sută din volumul total 
al forajului a fost realizat j 
pnn folosirea jetului, procent 
care depășește nivelul prevă
zut pentru întregul an 1ST». 
Ca urmare, prețul de cost pe 
metru forat a fost mal mie 
deck eel prevăzut tn deviz, > 
obtinindu-se economii de pes
te 7•• M* lei Ia acest interval 
au fost extrase Însemnate can
tități de țiței p gaze peste 
prevederi, si s-a realizat o ; 
producție suplimentar* de 
«razia», uleiuri minerale, mo
toria* «1 alte derivate din țl- i 
tei, a cărei valoare depășește 
sa milioane lei. Cele mal sub
stanțiale realizări le-au lore- I 
gistrat rafinăriile ploieștene *1 I 
eea de la Brazi, unități care : 
s>-au !n«epttalt de pe acum si j 
sarcinile pe Întregul an etnel-

2000 DE LOCUITORI

aproape î *e locuitori 1 
li* «rasele Baci*. Gheorghe 

ghia-Dej. Maioesti, 
Tg. Ocu și Bu- 
■tat *e cîteva 
ațe ml In cwrsu! 
riaare alți 3*04 

Maeau ai aiMcii din ju- 
I Biții aa primit apar- 

Laoneate iatr-o ser ie de ear- 
ale căror temelii au 
tratate ia canal aaolai 

aaîi precedențe O i»- 
**să activitate de ceastruc- 

de tecteațe se desfășoară 
ia satele județului. In ul- 

■iî I* ani peste 4* la 
■ populația rurală 

eoastruit case noi.

• Cronica literară 
Mihai Giugariu :

CONDOTIERUL
• Festivalul de poe- 

Mihai Emines-

CLIPE DE ÎNALTA
VIBRAȚIE

• TAPISERIA FRAN
CEZĂ
• Editura 
va" 
SERII Șl COLECȚII

CUM SPRIJINIȚI — 
Îndeplinirea planului

COMITETUL U.T.C. “OORDONATOR DE LA COMBINATUL PETROCHI
MIC DIN PITEȘTI D, UN RĂSPUNS LA REPLICA „CE PUTEM FACE NOI"

in gospodărie fete foarte tinere. 
O practică care are un temei le
gal. adică un contract scris, în
cheiat ântre cele două părți, ofi
cializat apoi Ia Direcția jude
țeană pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale. Direcția 
respectivă ținînd evidența per
sonalului casnic angajat face ca 
acesta să beneficieze de o serie 
de drepturi proprii oricărui om 
al muncii — vechime în muncă, 
pensionare, asistență socială etc. 
Iar toate acestea, evident, aduc 
și un plus de demnitate. Ești un 
om al muncii. Ai o slujbă și ești 
remunerat cinstit, după puterea 
și capacitățile tale.

în cazurile relatate în scrisoa
rea de față, nu este insă vorba 
de așa ceva: nici una dintre per
soanele amintite nu a încheiat 
vreun contract legal cu copiii și 
părinții acestora. Ba mai mult, 
nu au fost respectate nici mă
car acele condiții de muncă și 
recompensă stabilite verbal, ini-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit 
miercuri delegația Partidului 
Comunist din Canada, for
mată din tovarășii Alfred 
Dewhurst și Normand Freed, 
membri ai Biroului Politic al 
Comitetului Central al parti
dului, aflată în vizită în țara 
noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost abordate 
probleme legate de activitatea 
actuală a celor două partide și 
s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra principalelor 
probleme ale situației interna
ționale. ale mișcării comunis
te și muncitorești. Cu acest 
prilej a fost subliniată impor
tanța deosebită a întăririi uni
tății mișcării comuniste, a tu
turor forțelor antiimperialiste 
în lupta pentru triumful cau
zei păcii, democrației și socia
lismului. P.CJl. și P.C. din 
Canada își exprimă hotărîrea 
de a milita pentru depășirea 
dificultăților actuale din 
carea comunistă, pentru 
voltarea raporturilor de 
tenie și colaborare cu
partidele comuniste șî munci
torești pe baza marxism-leni- 
nismului și internaționalismu
lui proletar, a principiilor 
dependenței, egalității 
drepturi și neamestecului 
treburile interne.

P.C.R. și P.C. din Canada își 
reafirmă solidaritatea cu lupta

Uzina „Rulmentul" din Brașov. In imagine Băncilă Ion și Sităruf 
Alexandrina — doi dintre muncitorii fruntași ai întreprinderii — 

efectuînd controlul etaloanelor pe optimetre

Pitești. Răsfoim un album cu 
fotografii. Privim imaginile 
— prima datează din februa
rie, ultima din septembrie, — 
și înțelegem semnificația titlu
lui citit pe copertă : Foto-cri- 
tica.

• Iată-1 pe ucenicul Con
stantin Răducu, făcînd „con
știincios" un bulgăre de zăpa
dă. Se găsește în timpul său 
liber ? Da de unde ? în orele 
de practică...

• Ora 12,40. Ilie Marin și 
Gheorghe Matei — lăcătuși ai 
atelierului mecanică — țin în 
mină niște hîrtii. Toată dimi
neața s-au îndeletnicit — la 
indicația maistrului — cu di
verse treburi strict birocrati
ce. în timp ce utilajele care le 
erau încredințate îi așteptau.

• Vopsitorul Aurel Popescu, 
doarme fără nici o grijă. în

dreaptă, eroică a poporului 
vietnamez împotriva agresiu
nii imperialiste ; ele se pro
nunță pentru retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnam și 
celelalte țări ale Indochinei, 
pentru respectarea dreptului 
sacru al popoarelor vietnamez, 
laoțian și khmer de a-și hotărî 
singure propriile destine.

Exprimîndu-și îngrijorarea 
pentru agravarea din ultima 
vreme a situației din Orientul 
Apropiat, ambele partide se 
pronunță pentru soluționarea 
pe baze politice a conflictului 
în spiritul rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 1967.

Referitor la situația din Eu
ropa, s-a reliefat însemnătatea 
ținui sistem de securitate care 
să ducă la lichidarea împărți
rii continentului în blocuri 
militare opuse, la instaurarea 
unui climat de destindere, în
țelegere și cooperare între toa
te țările europene. în acest 
context, cele două partide au 
menționat importanța pregă
tirii și ținerii unei conferințe 
general-europene cu partici
parea tuturor statelor intere
sate.

Totodată, a fost reliefată e- 
voluția pozitivă a relațiilor de 
colaborare româno-canadiene 
și posibilitățile de intensificare 
a schimburilor în diferite do
menii în interesul ambelor 
țări și popoare, al înțelegerii 
internaționale.

De ambele părți s-a expri
mat dorința de a dezvolta în 
continuare relațiile tovărășești, 
de stimă și respect reciproc 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Canada, în interesul întăririi 
prieteniei dintre cele două 
partide, al solidarității comu
niștilor de pretutindeni.

propriul pat ? Nu. In secția 
piroliză. Deși acele ceasorni
cului indică doar ora 9,30.

Secvențele prind viață sub 
ochii noștri, punctează cu 
exactitate momente din viața 
diurnă a întreprinderii, se 
vor și reușesc să fie apeluri 
către tinerii muncitori, în
demnuri spre folosirea judi
cioasă a timpului de lucru și 
a mașinilor pentru realizarea 
unor produse de calitate. O- 
biectivul aparatului fotografic 
a devenit astfel un mijloc de 
intervenție a comitetului coor
donator în problemele ce fră- 
mîntă colectivul de muncă al 
combinatului. Bine — am pu
tea fi întrebați — dar cum a- 
nume iau cunoștință tinerii 
de aceste stop-cadre de vreme 
ce ele sint incluse intr-un al
bum. Foarte simplu. Prin afi
șarea lor pe un panou special

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pentru mecanizatorul ori agro- 
I nomul din Bărăgan sau Moldova, 
I de pe Crișuri, din Maramureș, 
I din Delta bătrînului Danubiu 

ori din Cîmpia Olteniei, pentru 
tînărul țăran cooperator, profesor 
și învățător, pentru de curind 
debutantul tăietor de lemne, 

| pentru cel pornit la drum ispitit 
de frumusețile patriei, investigăm 
astăzi magazinul cooperației de 
consum și secțiile acesteia de de
servire, veritabilele oaze de liniș
te, verdeață și btmă dispoziție 
care s4nț hanurile turistice, mini- 
hotelurile, cabanele și campingu
rile. Parcurgem kilometri după 
kilometri pe asfaltul șoselelor și 
pe drumuri lăturalnice, pe poteci 
de munte și cărări forestiere. 
Poposim în fața tejghelelor și a 
rafturilor, la masa îmbelșugată și 
după pofta inimii încărcată, ba
tem la ușa campingurilor, caba
nelor, hanurilor și mini-hoteluri- 
lor pe care le ghicim cu așternut 
moale și curat, ne aruncăm pri
virea în magaziile de mărfuri. îi 
„judecăm" pe vînzători. Căutăm ' 
răspuns unui șir de întrebări dez
voltate pe fondul dezbaterilor la 
cel de al V-lea Congres al coo
perației de consum la care, sub
liniind rolul acestui sector în 
materializarea politicii de înflori
re multilaterală a satului, de sa
tisfacere a cerințelor de viață ale 
țărănimii, tovarășul Nicolae 
Ceatișescu arăta : „Cooperația de 
consum are datoria de a contri
bui /o mai buna valorificare a 
produselor agricole, la aprovizio
narea populației rurale cu pro
duse industriale, la intensificarea 
schimbului economic dintre sat 
fi otaf".

Așadar, ce poate cumpăra să
teanul de la magazinul din 
satul său ? Stofele. pantofii, 
imprimeurile, albiturile și tri
cotajele din magazinele sătești 
pot satisface exigențele me
dicului, inginerului și profesoru
lui, ă numărului tot mai mare de 
locuitori ai satului invitați la con
grese și consfătuiri, la manifes
tări profesionale organizate în 
țară și peste hotare ? Ce timp va 
cheltui gospodina sau gospodarul- 
fiecare din cei peste șapte mi
lioane de membri (mai mult de 
o treime din populația țării) cit 
reunește cooperația de consum 
din România —, pentru a cum
păra o papiotă de ață sau un 
televizor, o cutie de chibrituri 
sau un aparat de radio, un kilo
gram de biscuiți, de macaroane, 
de zahăr sau orez, ori un costum 
de haine, o garnitură de mobilă. 
6 mașină de spălat rufe, un as
pirator de praf ori un frigider ? 
Cum îi primește pe cumpărători 
cel investit cu obligația de a asi
gura un serviciu prompt, civili
zat ? Prin comportarea sa plină 
de solicitudine, convinge că el. 
vânzătorul, este în serviciul cum
părătorului și nu invers ? In ce 
raporturi se află sectorul prestă
rilor de servicii cu noile solicitări 
ale locuitorilor satelor, determi
nate de creșterea nivelului d* 
trai și a gradului de culturii ? 
Rețeaua comercială și de cazare 
pe traseele turistice... rezistă la 
confruntarea cu publicul consu
mator ?

Semne de întrebare pentru un 
reporter doar înainte de a pomi 
la drum...

0 rețea 

comercială 

concentrică
O expresie care în limbajul 

arhitectului înseamnă sistemati
zare. O sistematizare a unităților 
comerciale pe trei trepte — cen
trul comercial sătesc, comunal și 
zonal — stabilite în funcție de 
convergența populației și frec
vența cererii de mărfuri. O reali
tate care atestă solicitudine maxi
mă pentru sătean, pentru nevoile 
lui.

...De trei ceasuri urcăm spre 
Furca Caprii, punctul forestier 
cel mai îndepărtat din cadrul 
C.E.I.L. Tîrgu Jiu. 'Ascunsă în- 
trei doi versanți, colonia — satul 
celor o sută paisprezece țapinari, 
funiculariști, mecanici și maiștri, 
ne primește îmbietor. Pe harta 
gurilor de exploatare forestiere 
ale țării, o mie și ceva în total, 
am ales-o pe aceasta, mai bine zis 
punctul său comercial depinzător 
de cooperativa de consum Tis- 
mana, cu gîndul de a cunoaște 
modul de aprovizionare cu stric
tul necesar al acestor vrednici 
tăietori de lemne. în centrul co
loniei, chiar lîngă birou, o încă
pere cam de 40 metri patrați a 
fost rezervată punctului comer
cial. Intrăm. Rafturile sînt 
încărcate, iar mărfurile as- 
pectuos expuse. Cămăși, maieuri, 
prosoape, săpun, pastă de dinți, 
iame, țigări, chibrituri, sase, cărți 
poștale, plicuri, pixuri, creioane- 
pile, lanterne, baterii, apoi, con
serve în douăzeci și trei de sor
turi, biscuiți, brînză, cașcaval, 
mezeluri, apă minerală, băuturi 
— o dată pe săptămînă și bere. în 
această încăpere bine aprovizio
nată. cei o sută paisprezece tăie
tori de lemne, toți cei pe care 
treburile îi mînă aici, în creier 
de munte, găsesc tot ceea ce au 
nevoie.

Și Furca Caprii nu este o ex
cepție. Aceeași bună aprovizio
nare la aproape toate punctele 
de lucru îndepărtate. De fapt, 
ori unde am poposit în perioada 
din urmă o expresie am auzit-o 
mereu : întotdeauna începem a- 
prmizionarea cu punctele cele 
mai îndepărtate.

,.,ln Almăjelu, sat component
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Reportaj realizat

de GH. FECIORU

• Desfășurînd o acti
vitate multilaterală, pre
zentă în toate satele și 
comunele de pe cuprinsul 
țării, unele orașe și cen
tre muncitorești, coopera
ția de consum realizează 
aproape o treime dio în
tregul volum al mărfuri
lor desfăcute prin comer
țul socialist. Desfacerea 
medie anuală pe metru 
pătrat spațiu comercial 
depășește suma de 15100 
lei.

• In prezent, rețeaua 
cooperației de consum 
numără peste 28 000 uni
tăți de desfacere cu a- 
mănuntul și de alimenta
ție publică. Suprafața co
mercială depășește con
siderabila cifră de 
2 200 000 metri pătrați.

„Magazinul clasă" din cadrul 
centre de p

al comunei Brădești județ 
Dolj) nu de mult a fost deschi 
o prăvălie. Pentru 85 de fam. 
un punct comercial către ca 
converg sătenii cu numeroase 
lor nevoi cotidiene.

— Ce și cit vinzi ziime ? - 
ham întrebat pe gestionar

— Păi, eu vând tot ce-mi ce
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Interiorul Magazinului Universal din Vălenii de Munte.

omul și este cuprins la minima
lul prăvăliei : caiete, cerneală, 
creioane* — cele -trebuincioase 
pentru copiii de școală; sare, 
zahăr, paste făinoase, conserve, 
țigări, biscuiți, fitil pentru lam
pă. chibrite. dulciuri. Pentru lu
crurile mai mari săteanul se poa
te deplasa la magazinul de cen
tru.

Adică peste deal, la patru kilo
metri. Magazinul de centru este 
o construcție nouă, modernă, 
deservită de doi gestionari, cu o 
vitrină a noutăților și cu o a doua 
mozaicată, cu trei raioane orga
nizate după formula alegere li
beră a mărfurilor — cel de țesă
turi. cel de încălțăminte și ce! al 
cărții. Foarte bine aprovizionat.

— începir.d de luna trecută, 
ne spune Ana Staicu, gestionară 
principală, am trecut la metoda 
„toată marfa în magazin". Rezul
tatul a fost peste așteptări de 
bun. In primul rînd am câștigat 
magazia pentru lărgirea spațiului 
comercial. Apoi, mărfuri conside
rate de noi greu vandabile au gă
sit priză la cumpărători. Și nu 
numai atît, dar prin aceea că 
fiecare client are satisfacția com
parării, nestingherit de nimeni, a 
ceea ce ar vrea să cumpere, fără 
să fie presat de cel ce-i urmează 
la rînd, am observat, a crescut 
mult numărul celor ce ne vizi
tează zilnic.

Această formă modernă, ce ex
primă grijă pentru timpul cum
părătorului și solicitudine pentru 
nevoile sale, se extinde tot mai 
rapid în rețeaua comerțului coo
peratist. Așa cum se aprecia la 
recenta fază finală a concursului 
profesional „Buna servire" 398 
unități de desfacere au adoptat 
această formă. Acestora li se 
adaugă 537 unități cu autoservi
re, formă rapidă și economicoasă

toare. infăptuindu-se sarcinile ce
hii de al V-lea Congres al coo
perației, se tinde spre generali
zarea acestor forme cu priză 
maximă la publicul consumator : 
toată marfa în magazin, expusă 
în raioane cu acces direct la 
rafturi. autoservire in unitățile 
alimentare și în cele nealimenta
re al căror specific se pretează.

—La Recaș, in județul Timiș, 
un complex intr-un centru co- 
m®cial zor al — așa cum se în
tâlnesc cite 16—20 intr-un județ. 
Clădirea este impunătoare — cu 
parter și etaj, cu posibilități mari 
pentru amenajarea vitrinelor și 
expozițiilor, încadrată cu vânză
tori școlarizați. atenți. 
ponsabilul magazinului 
unele amănunte:

— In primele nouă 
acestui an, am desfăcut
ioanele magazinului nostru, a- 
proape trei sute de televizoare, o 
sută douăsprezece aparate de ra-

ne
Res- 

dă

luni 
prin

ale
ra-

spații improvizate, cele mai 
multe magazine și unități de ali
mentație publică, funcționează,' 
în prezent în construcții adecva
te. dotate cu utilaj modem. 
Pentru aceasta, în anii 1950— 
1969 cooperația de consum a in
vestit peste 2,5 miliarde lei, din 
care o treime în anii actualului 
cincinal. Numai în perioada 
1962—1969 au fost realizate spa
ții comerciale noi care reprezintă 
circa 20 la sută din totalul supra
feței comerciale existente. în 
primii patru ani ai actualului 
cincinal au fost date în folosință 
mai bine de 600 noi obiective 
comerciale în care își desfășoară 
activitatea peste 1200 magazine 
și unități de alimentație publică. 
Numărul construcțiilor comercia
le care vor fi puse în funcțiune 
în acest an va depăși cifra de 
270, respectiv, peste 550 maga
zine și unități de alimentație 
publică.

Concomitent, s-a îmbunătățit 
simțitor aprovizionarea cu 
mărfuri, atît sub aspectul volu
mului cît și al diversificării și al 
calității. Spre exemplificare, în 
1970, comparativ cu anul trecut^ 
fondul de marfă crește cu 24 Ia 
sută la frigidere, cu 19 la sută la 
mașinile de spălat rufe, cu 27 la 
sută la reșourile de gătit cu pe
trol, cu 25 la sută la vase de 
fontă. De asemenea, în magazi
ne se găsesc cu 800 000 kilo
grame mai mulți detergenți sin
tetici, cu circa 600 000 bucăți 
mai multe articole de menaj din 
faianță, cu 5 000 000 litri mai 
mult ulei, 170 tone unt, cu 
1 100 tone slănină și untură, 940 
tone conserve pește, 7 000 tone 
conserve legume și fructe. Cum
părătorii de la sate, de ase
menea, găsesc în magazinele și 
depozitele cooperației de consum, 
cantități mult mai mari de mate
riale pentru construcții, cărămizi, 
ciment, țigle, plăci azbociment, 
carton asfaltat, elemente prefa
bricate de gard, geamuri trase. 
Practic, vor fi satisfăcute cererile 
populației pentru radioreceptoa
re, televizoare, aspiratoare de 
praf, ceasuri deșteptătoare, au 
fost introduse în rețea unele sor
timente noi cum sînt : motoreta 
,.MOBRA“- frigiderele „Fram" 
de diferite capacități, ultimele ti
puri de televizoare și radiorecep
toare. Toate acestea constituie

timp, s-au format și oamenii. O 
parte au deprins tainele comer
țului direct în spatele tejghelei, 
cei mai mulți însă au urmat 
cursurile școlilor din rețeaua coo
perației de consum. Majoritatea 
sînt tineri, alcătuiesc detașamen
tul de profesioniști din sectorul 
comerțului în mediul rural. Dar, 
ceea ce se impune subliniat ca o 
reușită este faptul că și unii și 
ceilalți se află într-o permanentă 
competiție a profesiei, competiție 
ce vizează, în final, mai buna 
servire a publicului consumator. 
Este un cîștig pentru noi toți cei 
care apelăm la rafturile unități
lor sătești, acela că peste 75 la 
sută dintre gestionarii și vânzăto
rii din magazinele comerciale 
zonale sînt absolvenți ai uneia 
din școlile de profil. Procentul 
se menține ridicat -— peste 70 la 
sută — și atunci cînd în discuție 
sînt aduse unitățile comerciale 
de centru, rețeaua turistică. Fon
duri însumînd zeci de milioane 
de lei sînt cheltuite anual cu 
multiplele forme de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale a 
acelora ce se află în spatele tej
ghelei. Și, ca o consecință a aces
tui efort, a strădaniei constatată 
în activitatea celor mai mulți de 
a pătrunde cît mai adine în tai
nele meseriei — mulțumirea pu
blicului consumator pentru felul 
în care le sînt satisfăcute cereri
le, aprovizionarea calificată a 
magazinelor, diversificarea me
niurilor în unitățile de profil, ex
tinderea formelor moderne de 
comerț. BunullgjiStZîn-expunerea.. 
mărfurilor, cnvțpttrt sfătuitor 
vânzătorului, aprovizionarea cu 
produse în ton cu moda. devm 
pe zi ce trece prezente iu'ut 
mai multe unități de desfacere, 
magazinul sătesc răspunrind ce
lor mai exigente solicitări.

Se remarcă între forme profe
sionale de pregătire a vânzători
lor și ospătarilor, a celorlalți lu
crători, concursul „Buna servire" 
inițiat și coordonat de către 
Centrocoop și C.C. al U.T.C. 
Adresîndu-se întregului detașa
ment de lucrători din comerțul 
cooperatist de vârstă utecistă, 
desfășurat în toate unitățile și 
având ca obiectiv sporirea com
petenței profesionale, acest con
curs profesional a generat o în
trecere permanentă pentru 
mai bine, a stimulat studiul, 
preocuparea de a deprinde alte 
și alte forme noi și valoroase în 
domeniul pregătirii. Aproape

lalte zile ale săptămînii. în ace
lași timp, degetul umblă mai 
mult pe hartă, de la salba de lu
mini a Bistriței ori peșterile din 
Apuseni și nordul Olteniei, pînă 
la pămîntul nou al Deltei. Sînt 
zilele (peritru foarte mulți cu
prinse între ultima zăpadă și... 
următoarea ultimă zăpadă\ cînd 
se pornește la drum, după prefe
rințe și anotimD. cînd, folosin- 
du-ne de mijloacele civilizației 
modeme, vrem să vedem Măgu
ra Odobeștilor- piciorul podului 
lui Traian, perlele Văii Prahovei, 
mănăstirile Moldovei, izvoarele 
Putnei, ruinele Sarmizegetusei, ~ 
lacurile Bucurel, „țara" de atu a 
Apusenilor, luncile cu vânat și 
pește ale Dunării, Șiretului, Mu
reșului, Crișurilor ori Oltului. Și 
pornești, la drum către punctul 
sau punctele preferate. în drum, 
la răscruce, în mestecănișuri- în 
apropierea celor mai importante 
obiective turistice, acolo unde 
susurul apelor odihnește, coope
rația de consum a amenajat ca
bane și hanuri, restaurante și 
campinguri, făcînd o. adevărată 
risipă de fantezie, dovedind că 
nu și-a propus să economisească 
nimic atunci cînd e vorba de bun 
gust, de a satisface pretențiile 
celor aflați în drumeție. Peste 
două sute de adrese sînt difuzate, 
peste două sute de posibilități 
ara fiecare turist de a-și alege 
locul de popas pentru masa de

rășia sărmăluțelor și a celorlalte 
specialități servite la Hanul Pra
hova, unitate bogat aproviziona
tă, cu program convenabil celor 
ce părăsesc sau sosesc în Capita
lă. La Snagov, apoi la Tîncăoești 
și după aceea la Românești, de-a 
lungul a numai 32 de kilometri 
alte posibilități de a zăbovi în 
fața platourilor încărcate cu mîn- 
căruri specifice zonei și de a 
gusta băuturile aduse din podgo
rii cu renume. Pe șoseaua ce ne 
duce spre litoral. într-o ambianță 
rustica, oferind condiții de con
fort și bună deservire ce satisfac 
orice pretenție, popasul Pădurea 
Sinești. Aceleași condiții de găz
duire la unitatea „La doi iepu
rași" amplasat la liziera pădurii 
Babadag, cu însemnele hanului, 
o bucătărie ce oferă preparate 
specifice zonei dobrogene stau la 
îndemîna oricărui drumeț.

Specialități culinare ale bucă
tăriei moldovenești ca nici unde 
în altă parte, găsește turistul la 
restaurantul „Strunga". în loca
litatea cu același nume din ju
dețul Iași s-a organizat un cam
ping care poate găzdui în căsu
țele sale treizeci de persoane în 
fiecare noapte. Nu departe de 
Focșani, Bachus îi invită pe cei

bucătarii oferă meniuri bogate : 
sărmăluțe lăfăite în smîntină, 
mititei din carne de batal, cîmă- 
ciori ardeiați, pui în mujdei de 
usturoi, și, bineînțeles, nelipsitul 
pahar de vin.

...Doar cîteva adrese din două 
sute de însemne pe harta turisti
că a țării, pe care un bun gospo
dar — cooperația de consum — 
le-a ridicat din piatră și lemn.

20 400 de

adrese

unitățile

de prestări

servicii
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A La confluența importantelor artere, adăpos
tite dc brâit ori stejari, în arinișuri ori la umbra 
locurilor încărcate de istorie, peste 100 de ho
nuri turis ice, minihoteluri, cabane și campinguri.
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dio, optsprezece mașini de spălat 
rufe, treizeci și șase de frigidere, 
unsprezece aspiratoare de praf, 
stofe pentru circa o mie costume 
bărbătești, peste zece mii metri 
imprimeuri și albituri. Magazinul 
nostru constituie vad pentru lo
cuitorii din unsprezece comune 
ale județului.

...Cooperația de consum a fă
cut eforturi deosebite pentru 
dezvoltarea și modernizarea rețe
lei sale comerciale. Dacă în urmă 
cu două decenii o mare parte 
din unitățile de desfacere erau 
localuri mici, necorespunzătoare,

-..... 7
• Caracteristic pentru dezvoltarea comerțului 

la sate este dinamica accelerată tr desfacerii bu- | 
nurilor de folosință îndelungată ți ailor mărfuri Ș 
soecifice unui trai civilizat. In anul 1969. spre I 
exemplu s-au vindut prin rețeaua cooperației 
de consum de peste 4 ori mai multe televizoare 
ți frigidere decît în anul 1963, de peste 2 ori mai 
multe mașini de spele? rufe șt arftțole electroteh
nice, de peste 3 ori mai multe aspiratoare^, de | 
pref ș- de oproope 2 ori mai multe mobilă. 
primei? șapte luni ale anului 1970 â^'Uregidrgf | 
o creștere a desfacerii mărfurilor cu circa 15 la I 
Suta fată de anul trecut). 't

,UT

prînz, pentru o seară plăcută, 
pentru a-și petrece noaptea. Ne 
vine foarte greu să le prezentăm 
pe toate, totuși, încercăm să nu
mim cîteva din aceste perle ale 
șoselelor și zonelor turistice.

aflați în trecere spre mănăstirile 
Moldovei, spre celelalte zone tu
ristice să guste vinurile renumi
telor podgorii din cotul munților 
răsăriteni, iar la răscrucea dru
murilor care împart călătorii spre

«O

La PR.AID, în județul Harghita, cooperativa de consum a înființat un modern centru dg croi
torie. ■

premise concrete de creșterea și 
pe mai departe a calității comer
țului cooperatist în mediul rural.

Competiția

profesiunii
Rețeaua comerțului cooperatist 

a parcurs cu succes etapa con
solidării și afirmării. In același

zece mii de tineri, 
ceastă competiție 
au devenit în adevăratul sens al 
cuvîntului elevi în amfiteatrele 
propriei profesii, și-au desemnat 
cîștigătorii, au convins prin cu
noștințele de care au făcut do
vadă că drumul competenței 
profesionale în sectorul coopera- 

drum

cuprinși în a- 
a profesiunii-

ției de consum este un 
continuu ascendent.

Popasuri...
ceiSîmbăta fi duminica 

aflați în vacanță nu mai aleg zi
lele — telefonul posesorului de 
autoturism este asaltat de rude și 
prieteni mai mult decît în cele-

La circa 60 de kilometri de 
București, pe șoseaua spre Pitești 
în geana unei păduri de stejari 
seculari și arțari este amplasat 
campingul „MATĂSARU". Aici- 
în apropierea celor treizeci de 
căsuțe pitoresc amplasate se află 
o braserie bine aprovizionată cu 
un sortiment bogat și cu specific 
de preparate și băuturi. Un po
pas plăcut și reconfortant oferă, 
de asemenea, căsuțele campingu
lui „Pădurea Valea Ursului" 
aflat la zece kilometri de Pitești 
pe șoseaua ce duce spre Rîmni- 
cu-Vîlcea. De mare atracție este 
șiragul complexelor turistice pe 
șoseaua București-Ploiești. în in
cinta Expoziției, înainte, deci, de 
a ieși din București, nu poți re
zista tentației de a rămîne chiar 
și numai cîteva minute în tovă-

Tîrgul Neamț și ținuturile lui 
Creangă, ori îi plimbă pe apa 
Moldovei pînă la Bacău, în mij
locul podgoriilor Roman — arhi- 
tecții restauratori au scos la lu
mină dintre ruine și amintiri ui
tate „Hanul Ancuței" — popasul 
popasurilor, locul poveștilor de
pănate molcom de călători în 
toamnele tîrzii cu rod bogat. în 
fața Retezatului cu peisajele sale 
de piatră, cu pădurile sale de 
stînci, cu oglinzile sale glaciare, 
undeva în mijlocul amfiteatrului 
natural, al Țării Hațegului se află 
Hanul Bucura. In camere — sînt 
26 cu 62 de paturi — totul este 
primitor, în locul țarcului în care 
caii își primeau tainul de ovăz și 
fîn se află o platformă de asfalt 
pentru parcarea turismelor, iar

Străbătînd satele patriri, nu 
odată ochii ți se opresc pe afișe 
— la reclamă de tipul: „Vreți 
să îmbrăcați un costum bine 
croit, cu linie modernă ? Adresa- 
ți-vă atelierului de croitorie din 
comuna dumneavoastră", Sau : 
„Pantofi comozi, din materiale 
rezistente, puteți oomanda la uni
tatea de cismărie din comuna 
dumneavoastră". Sau... Și invi
tațiile se repetă în o sută cinci
zeci ți patru de formulări, după 
profilul unităților de deservire 
create în satul’respectiv. La Co- 
badin sau Topraisar — în Do- 
brogea, de pildă, la Poiana Mare, 
Bîrca, Segarcea și Filiașul Dolju
lui, la Ghețeni, Ghindari, lemut 
și Riciu — în județul Mureș, la 
Sînnicolaul Mare, Prejmer, Lo- 
vrin, Sîntana, tn alte circa o mie 
cinci sute de localități ale țării. 
Pentru că, dtnd viață indicațiilor 
cehii de-al 9-lea Congres al 
partidului, în anii de după 1965 
Centrocoop, prin unitățile sale 
teritoriale s-a preocupat de dez
voltarea rețelei de prestări servi
cii către populația rurală. Astfel, 
dacă în anul 1965 funcționau 
numai 6 600 unități, în prezent 
activitatea de prestări servicii se 
desfășoară în peste 20 400. Creș
terea rețelei prestatoare de ser
vicii a fost însoțită de o largă 
diversificare a profilului' respec
tiv, de la circa 40 în 1965, la 154 
în prezent. Pe lîngă cele trei 
profile de bază (cismărie, croito
rie, frizerie) existente în marea 
majoritate a comunelor, un nu
măr tot mai mare de unități își 
desfășoară activitatea în cele mai 
variate domenii potrivit cerințe
lor populației rurale. Există ate
liere de tîmplărie, tinichigerie, 
zidărie și zugrăveli, unități de re
maiat ciorapi, tricotaje, împleti
turi diverse ; unități bine dotate 
de unde se pot închiria obiecte 
de uz casnic ; puncte de lucru 
care dispun de sobari calificați 
sau de specialiști în forat fîntîni. 
Este demn de remarcat faptul 
că în urma măsurilor luate în 
scopul de a se realiza 6 gamă cît 
mai variată de servicii, volumul 
lucrărilor pe cap de locuitor a 
crescut în intervalul a cinci ani 
de peste trei ori. Răspunzînd ce
rerilor tot mai multe Centrocoop 
a construit sau amenajat aproape 
900 de brutării cu o capacitate 
de producție de circa 2 000 tone 
în 24 de ore. Pîinea se realizează 
în principal din materia primă a 
consumatorilor, pe bază de pres
tări de servicii, sau din făina 
procurată de la fondul centrali
zat.

★

Am investigat magazinul coo
perației de consum și secțiile 
acesteia de deservire, veritabilele 
oaze de liniște- de verdeață și 
bună dispoziție care sînt hanuri
le turistice, minihotelurile, caba
nele și campingurile, am parcurs 
kilometri după kilometri cu 
scopul de a înfățișa cititorului ci
te ceva din ceea ce îl interesează 
atunci cînd se află în postura de 
cumpărător, de consumator ori 
de turist. Nu în orașe ci în eele 
peste 2 300 de comun? ale țării, 
acolo unde cooperația de consum 
tutelează comerțul, turismul, 
prestările de servicii.
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STUDENȚILOR"
Prima observație în legătură 

cu contribuția la lucrările cam
paniei a brigăzilor de tineret din 
județul Galați se referă la orga
nizarea ciclurilor de muncă. 
După cum îmi mărturisea tova
rășul Vasile Carolică, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Galați al U.T.C., s-a avut în ve
dere, cu sprijinul conducerii li
ceelor și inspectoratului școlar 
județean, o repartizare judicioa
să, care să creeze posibilitatea 
utilizării maxime a efectivelor de 
elevi și studenți. S-a mers pe 
ideea sprijinirii în primul rind a 
unităților agricole care înregis
trează greutăți în campanie, cum 
sînt cele de la Berești și Bujor, 
unde au muncit atît elevi de la 
liceele din Galați, cît și peste 
600 de elevi de la liceele locale. 
Atenția acordată repartizării se 
exprimă și prin faptul că unită
țile au fost ajutate continuu de 

- către brigăzile bluzelor albastre.
Am putut conta, îmi relatau cf- 
țiva directori de I.A.S., de la 
Bădălan, Brateș, pe hărnicia ti
nerilor de-a lungul întregii pe
rioade de lucru. Avîndu-i mereu 
în preajmă, beneficiind de apor
tul acelorași cadre didactice, în
totdeauna inimoase, pline de ini
țiative, am putea stabili cu re
zultate neașteptat de bune re
lații de colaborare.

La I.A.S. Bădălan, de pildă, 
au lucrat mari efective de elevi 
din municipiul Galați. Primii 
au intrat în luptă cei 400 de 
elevi de la Liceul nr. 1 și cei 
200 de la Grupul școlar al Com
binatului Siderurgic ; au urmat 
apoi cei de la liceele nr. 3 și 6, 
de la Școala profesională Șen- 
dreni. Cu toții au contribuit la 
recoltarea porumbului de pe mâi 
bine de 100 ha, la depănușat și 
la culesul a peste 3 tone de roșii. 
Zilele acestea ștafeta este pre- 

, luată, în aceeași unitate, de că
tre 500 de studenti de la Insti
tutul Pedagogic Galați.

Pe cîțiva dintre elevii liceului 
nr. 5 din Galați, printre care 
I. Sava, R. Staicu, N. Petrea din 
clasa a X-a, i-am întîlnit tocmai 
în ziua în care se pregăteau să-și 
schimbe terenul de activitate : 
prestaseră 2 săptămîni de prac
tică la I.A.S. Bădălan și urmau 
să meargă la Brateș, pentru a 
desfășura în sprijinul campaniei, 
suplimentar, un voluta egal de 
muncă. Am discutat cu ei, i-am 
întrebat cum se face că nu se 
resimt după atîtea zile de efort, 
că sînt gata să dea în continua
re o mînă de ajutor. Răspunsul 
a fost scurt, tineresc : „Sîntem 
puțin obosiți, ce e drept, dar 
faptul că mai este nevoie de noi, 
ne-a determinat să nu ne oprim. 
Ne-a ajutat mult, în aceste zile 
deosebite, comitetul U.T.C., 
profesorii, care ne-au creat un 
cadru favorabil, nu numai pentru 
muncă, ci și pentru recreere". O 
mențiune specială se cuvine a- 
dresată și conducerii Liceului 
nr. 5 (director Ion Tulan) care, 
acceptînd prelungirea perioadei 

' de practică, a dovedit un spirit 
de înțelegere deosebit. Ce pă
rere au. vis-a-vis de acest exem
plu, conducerile liceelor din 
Pechea și Tudor Vladimirescu, 
care au înțeles să „cenzureze 
nejustificat prezența în teren a 
elevilor lor ?

îmbucurător ni se pare, pe

meleagurile gălățene, nu numai 
spiritul de răspundere și imțiath a 
cu care este chibzuit sprintul 
bluzelor albastre, ci și partici
parea record a acestora, moiyi- 
tatea cu care au acționat. Efor
turile celor peste 5 000 de tmer. 
s-au soldat, pare-se, cu rrtyhaa 
remarcabile care au contribuit 
într-o măsură peste așteptări — 
aprecierea aparține unor cadre 
ale Direcției agricole județene — 
la atingerea unui ritm de lucra 
ridicat la nivelul județului. Ara 
întîlnit sute și sute de tineri de 
la liceele nr. 1 și 2 din Tecuci, 
de la Bujor și Suceveni in vii. 
lucrind la ____ . __
strugurilor. Recoltele ce' anul 
acesta, de fetească, 
grasă, obținute de la 
Nicorețti. Pechea, Berești. Gi
nești, Vădeni vor tămîne legate 
ți de strădaniile elevilor, studen
ților, utedștilor în general care, 
pentru mai bine de două săp- 
tămîni au substituit intr-o ma
nieră pitorească, mobilul fiecă
rei ore de efort. Prin miinile loz 
a trecut, în aceste zile, numai

" de cercetări pentru probleme
le tineretului evidențiază ca-

•
 racterul în general pozitiv al 
activității profesional-științi
fice desfășurată de asociații.

A In condițiile actuale nu mai 
este insă posibil să apreciem 
eficiența muncii noastre doar 

A prin raportare Ia -riteriul cali- 
w ficativelor obținute de stu

denți. Imperativul concentrâ- 
A rii eforturilor în vederea asi

gurării unei baze modeme ac- 
țiunii de perfecționare a invă- 

9 țămintului presupune o nouă 
concepție cu privire la activț-

•
 tatea profes:onal-șt:m;ifuă a 

asociațiilor, care să tindă spre 
dezvoltarea creativitâții stu-

•
 denților. să realizeze îndepli

nirea dezideratului integrării 
imediate, efective, in procesul 

A de producție a absolvenților 
w invățămlntiilni saperior.

Asociațiile vor contribui la 
A stabilirea unei tematic: ru 
W -ie - a' -*=■

care să direcționeae investiga- 
A • -

aspectele ideale de activitate 
economică si socială, ei A spre 
exol jcarea difieukicdcr con
crete. «contenire, tehnice și 
organizatorice d:n umtâțile so- 

9 cialiste. în .una noiem
brie. Comitetul ăxeerrtT al 
U.AS.R. in co.aoorare cu ăfi- 

W nisterul învățămîntului. va or
ganiza Seminarul național ca 
tema ^Cercetări stnatifiee sto- 

• dentesti ea aplteath practice-.
Dorind să sprijine dirert

•
 megătmea profes onală ă ra
tărilor sper.alustu Cui—tecii
Executiv al U-ÂSJL intere-mă

A ea Secția economică a Ccmâae- 
ntnd ai VTT. tlJia
■ program eocrn 
ale asoctațiScr și

ât

parte integrantă în cadrul 
procesului de învățămint ?

RĂSPUNS : Repetatele ob
servații. cu referire la modul 
defectuos în care este organi
zată in prezent practica In 
producție sînt evident justifi
cate. In acest domeniu este 
necesar să se întreprindă mă
suri urgente și eficiente. Co
mitetul Executiv al U.A.S.R., 
consecvent principiului de a 
se situa solidar cu ministerul 
de specialitate, în rezolvarea 
problemelor de învățămînt, 
va sprijini elaborarea în 
timpul cel mai scurt, pe baza 
propunerilor făcute atît de 
specialiști. dt și de studenți, 
a unui proiect privind orga
nizarea activității practice In 
perioada studiilor universi
tare

N 
re 
ce 
pe

cu cele produ 
caruri si de 
modul de ieși

-mai o largă consulta- 
— c-rganizată pe ramuri 
învățămînt superior și 
speriautiți — cu unită-
procurtive ■ j-

ritul exigențelor subliniate la 
deschiderea anului universi
tar.

Aspectul cantitativ, procen
tual al reprezentării în orga
nele de învățămînt nu este re
levant pentru specificul vieții 
noastre universitare, caracteri
zată prin deplina concordanță 
de interese dintre studenți și 
cadre didactice. Reprezentarea 
vizează aspectele fundamenta
le. calitative, respectiv posibi
litatea de a fi cunoscute ne
mijlocit de către forurile uni
versitare realitățile concrete 
din colectivele studențești, pe 
de o parte, și activizarea aso
ciațiilor în rezolvarea proble
melor învățămîntului, pe de 
altă parte. Mandatul de în
credere la care mă refer 
este acordat asociațiilor — 
organizații reprezentative ale 
studențimii în ansamblul 
său. cu ceea ce îi este caracte
ristic : atitudine înaintată față 
de pregătire, față de forma
rea pentru muncă și viață. A- 
sociațiile nu au fost și nu vor 
fi promotoare ale punctelor de 
vedere care aparțin studenți
lor cu o scăzută responsabili-

să dovedească intransigență 
față de cei care nu .acordă a- 
tenția cuvenită pregătirii pro
fesionale. Pe bună dreptate, în 
plenara noastră s-a subliniat 
că echilibrul rațional între 
elasticitatea sistemului mo
dern de învățămînt și stabili
rea fermă a obligațiilor uni
versitare reprezintă o necesi
tate dictată de interesele ge
nerale ale societății. In acest 
sens, este necesar ca asocia
țiile, folosind mijloace speci
fice, să acționeze concret
pentru a asigura partici
parea activă a studenților la 
formele procesului de învăță
mînt, încadrarea ritmică în 
îndeplinirea obligațiilor uni
versitare, folosirea judicioa
să a sesiunilor 
prezentarea la 
parțiale. Reprezentarea au
tentică a intereselor majo
re ale studențimii, precum 
și ale societății noastre, im
pune ca și în viitor asocia
țiile să fie promotoare ale 
exigenței depline față de 
pregătirea profesională a fie
cărui student. în acest con
text se încadrează și propune-

de examene, 
examenele

Asociațiile
studentesti în

fi sortarea

cabernet,
I_AS.-urile

culesul

Mecanizatorii de la I.M.A. Lunca, județul Teleorman, tn pună 
, lui de toamnă.

TIMP DE 0 SĂPTÂMÎNĂ, PESTE 4 000 DE ELEVI Al CAPITALEI RĂSPUND

ANDREI BÂRSAN

„PREZENT" la culesul

porumbului

viața universitară

Elevii liceelor bucureștene 
continuă, în aceste zile de 
toamnă, munca patriotică. O 
fac cu entuziasm, conștienti 
fiind de aportul pe care ei îl 
pot aduce la buna desfășura
re a campaniei agricole. Ela
nul lor în munca ce o desfă
șoară pe ogoarele patriei se 
împletește cu cel al studenți
lor.

Luni dimineață, 4 300 de 
elevi din clasele a X-a și a 
Xl-a de la liceele teoretice ș> 
de specialitate au plecat pe 
ogoarele C.A.P.-urilor din ju
dețul Ilfov. Și în fiecare di
mineață, elevii celor 19 licee 
programate pentru această 
săptâmînă vor răspunde pre
zent în C.A.P.-urile la care 
au fost repartizați: la Moara 
Vlăsiei cei de la Liceul „Dr.

Petru Groza', la Dobreni cei 
de la Liceul ..Matei Basarab', 
la Singureni cei de la Liceul 
„Mihail Eminescu', la Dimi- 
eni cei de la Liceul nr. 37. 
Îndrumate de profesori, echi
pele de elevi cor ajuta în pri
mul rind la culesul porumbu
lui de pe terenurile celor 45 
de C.A.P.-uri din fudef. Une
le echipe cor participa fi la 
alte operațiuni: încărcat și 
descărcat porumb, depănușat 
porumb, recoltat fi sortat le
gume, eliberarea terenurilor 
agricole La culesul porum
bului fiecărui elev i-a fost 
repartizată o normă de 300 
kg porumb. Sîntem încredin
țați că această normă va fi 
nu numai realizată dar și de
pășită. Cu atît mai mult cu

cit in prima zi. duminică, 4 
octombrie, elevii din Capitală 
au depășit norma stabilită. 
Bilanțul acestei zile „în salo
petă' : 250 hectare porumb 
recoltat, 45 de tone legume 
recoltate și sortate. Aceste ci
fre ne dovedesc cu prisosință 
seriozitatea cu care elevii pri
vesc munca lor, atît de ne
cesară in aceste zile pe 
ogoare.

I. CÎMPEANU

ve beneoeiamjor. In 
top. este de la sine 
* 33 șe va ajunge 

iată la nnanfaritate de 
L scl srsfsd sâ co- 

resp _-.dă. ii tonsecință. zza- 
tățzi punctelor de vedere 
rimate Este singura posi- 
tate de a curma șirul a- 

ulor care influențează 
arabii formarea profe- 

a studenților.
ÎNTREBARE : Prin acorda

rea unei mai mari autonomii 
instituțiilor de învățămînt su
perior. dobîndește un conținut 
nou și contribuția asociațiilor 
la perfecționarea procesului 
instructiv-educatrv ?

RĂSPUNS : După cum 
știe, contribuția reprezentanți
lor asociațiilor In senatele și 
consiliile profesorale, precum 
și In colegiul Ministerului în
vățămîntului. la rezolvarea 
problemelor generale privind 
îmbunătățirea procesului in- 
structiv-educativ este aprecia
tă pozitiv. în perspectiva a- 
doptării unor măsuri inițiate 
de Consiliul U_Ad>.R privind 
extinderea numărului de re
prezentanți în organele de 
conducere ale instituțiilor de 
învățămînt superior — care 
presupun, desigur, timpul ne
cesar pentru clarificare și de
taliere — este evident că aso
ciațiile trebuie să manifeste o 
preocupare sistematică în a- 
bordarea complexă a tuturor 
aspectelor vieții universitare.

Ceea ce mi se pare impor- 
* tant pentru a fi subliniat este 

faptul că noi nu privim pro
blema reprezentării In senate 
și consilii profesorale intr-o 
succesiune cauzală, în sensul 
că mărirea numărului de re
prezentanți va avea drept 
efect automat un aport sporit 
al asociațiilor in cadrul orga
nelor de învățămînt. Sîntem 
conștient i că este vorba numai 
despre un factor care poate să 
favorizeze, pe baza experien
ței acumulate, creșterea rolu
lui asociațiilor In viața uni
versitară. cu condiția esențială 
(care de această dată ține In
tr-adevăr de cauzalitate) de a 
se dinamiza realmente organi
zația noastră In abordarea 
profundă, competentă a pro
blemelor de învățămînt In spi-

se

COLOCVIU
(Urmare din pag. I) 

fi întilnite însă în aceste zile 
pavilioanele, în diferite _ stadii 
de realizare ale altor țări din 
Europa, Anglia, Austria, Belgia, 
Danemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, Republica Federală a 
Germaniei, Italia, Olanda, Spa
nia, Suedia, India, Israel, Japo
nia, Statele Unite ale Americii. 
Pentru a asigura solicitărilor, 
în perioada premergătoare des
chiderii Tirgului, spațiul de ex
punere, familiar de la mani
festările precedente găzduite in 
aceste locuri, a suportat impor
tante retușuri. Au fost construi-

su- 
vor 
cu- 
nu-

te șapte pavilioane noi cu o 
prafață de 15 000 m.p. care 
rămîne și în continuare. Se 
vin amintite, de asemenea, 
meroaseie pavilioane miniatu
rale confecționate în conformi
tate cu rigorile soiicitanților.

Tîrgul internațional Bucu
rești reprezintă, dincolo de ori
ce îndoială, o arenă în care 
timp de mai multe zile se va 
desfășura un veritabil colocviu 
al tehnicii contemporane. Gru
pate în zece categorii principa
le, produsele prezente sub pa
vilionul tirgului anunță o con
fruntare de prestigiu. Spunem 
aceasta referindu-ne la tot ceea 
ce se află adăpostit in spațiile

I

grațios amenajate, șub cupola 
de sticlă sau în aer liber. Avem 
in vedere atît mașinile unelte, 
aparatele de sudură, echipa
mentele și instalațiile electrice, 
cît și aparatajul și instalațiile 
electronice și de automatizare, 
utilajele pentru transport, ma
șinile pentru prelucrarea lem
nului, cele specifice industriei 
ușoare.

De cum treci pragul incintei 
centrale 
luetele 
produse ___
alee pînă la pavilionul central 
este străjuită de cîteva din cele 
mai reprezentative realizări ale 
industriei noastre constructoare 
de mașini. Aici ca și parterul 
de sub uriașa cupolă, insumind 
19.500 m.p. este universal rezer
vat exponatelor țării gazdă. In- 
cepînd de mîine vom însoți ci4- 
titorul invitîndu-1 să lecturâm 
împreună cartea lor de vizită.

se impun atenției si- 
impunăioare ale unor 

românești. întreaga

(Urmare din pag. I)

amenajat, amplasat la poarta 
întreprinderii, prin punerea 
fiecărui caz, a fiecărei situa
ții în discuția grupei și a con
ducătorilor locurilor de mun
că.

Am ținut să începem artico
lul nostru cu prezentarea 4- 
cestei inițiative nu pentru 
spectaculosul ei — nici nu în
trunește acest âtribut — ci 
pentru că este în măsură să 
ofere un prim element al pre
ocupărilor comitetului coordo
nator U.T.C., îndreptate spre 
sprijinirea concretă a efortu
rilor vizînd realizarea sarci
nilor de plan, atingerea para
metrilor proiectați, obiectiv 
pentru atingerea căruia este 
preocupat în prezent întregul 
colectiv de muncă al combina
tului. Și dacă folosim pluralul 
este pentru că putem să ar
gumentăm afirmația.

— In ultima clipă — ne spu
ne tov. ing. Miltiade Boboro- 
dea — beneficiarul extern a 
cerut ca cele 1 900 tone polie
tilenă care urmau să i se 
vreze să fie reambalate.

lingă sacii de polietilenă _
cum se obișnuia — a solicitat 
suplimentarea, triplarea am
balajului, cu saci de hirtie și 
de pinză.

Vaporul se afla In radă. O- 
rice clipă de întîrziere ducea 
la plata unor locații însem
nate, făcea ca termenele stipu
late In contracte să nu poată 
fi respectate. Dacă ar fi existat 
un dispozitiv automat de re-

li-
Pe

tate față de pregătirea lor 
profesională.

ÎNTREBARE : în plenară, 
studenții care au luat cuvin- 
tul au făcut referiri concrete 
la unele deficiențe privind or
ganizarea procesului de invă- 
tămint. Care este poziția Co
mitetului Executiv al UjAS.R. 
in această privință ?

RĂSPUNS : Sînt deplin ju
stificate referirile cu privire 
la comasarea unor discipline 
de studiu, susținerea unor 
examene In fața mai multor 
profesori de Ia specialități di
ferite, deși studenților li se a- 
cordă o singură notă, exem
plele de predare neconcor- 
dar.tă cu adevărata ținută 
universitară sau, pe un alt 
plan, neajunsurile care au a- 
părut. din păcate, cu prilejul 
repartizării In producție a ab
solvenților din promoția 1970. 
Se impune însă stabilirea 
unor măsuri concrete pe 
plan local, în instituțiile de 
învățămînt superior, pentru a 

astfel deficien- 
determinat criti-

fi înlăturate 
țele care au 
cile amintite.

Sublinierea autonomiei uni
versitare ca problemă de prin
cipiu impune — așa cum re
zultă și din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
deplină responsabilitate în a- 
doptarea soluțiilor specifice, 
care pot și trebuie să fie — în 
interesul pregătirii studenților 
— diferite de la un centru uni
versitar la altuL

Întrebare ; Pe ce căi 
se va acționa în acest an 
universitar în vederea dezvol
tării spiritului de maximă 
exigență in îndeplinirea obli
gațiilor universitare ?

RĂSPUNS: Ambianța fa
vorabilă studiului de calitate 
superioară, creată prin aplica
rea prevederilor privind per
fecționarea și modernizarea 
învățămîntului, măsurile a- 
doptate în scopul sporirii exi
genței în activitatea universi
tară au făcut să crească inte
resul studenților față de în
vățătură. Mai sînt însă stu
denți care nu înțeleg sensul 
îmbunătățirilor aduse proce
sului de învățămînt, con-

nu- 
ore afectate 

seminariilor,

de învățămînt, 
siderînd că reducerea 
mărului de 
cursurilor și 
raționalizarea examenelor au 
drept țel final extinderea 
timpului liber, nu asigurarea 
condițiilor pentru intensifica
rea studiului individual. Este 
nevoie, de aceea, ca în in
stitutele de învățămînt su
perior, consiliile asociațiilor să 
acționeze pentru ca toți stu
denții să înțeleagă sensul pro
fund al măsurilor privind 
perfecționarea învățămîntului,

rea Consiliului U.A.S.R. de a 
se limita posibilitățile de re
petare a anilor de studiu.

ÎNTREBARE : In domeniul 
complex al muncii profesio
nale se impune ca asociațiile 
să acționeze diferențiat, în 
funcție de specificul facultăți
lor și anilor de studiu. Există 
premise ca in acest an îndru
marea studenților din anul I 
să dobindească caracteristici 
specifice ?

RĂSPUNS: Concursul de 
admitere din vara aceasta a 
fost dificil, conținînd probe 
care au solicitat mai mult pu
terea de muncă a candidați- 
lor, capacitatea de sinteză a 
cunoștințelor acumulate. Cei 
care au devenit studenți în 
anul I dețin prin urmare un 
certificat de calitate, 
loarea debutului lor 
pinde însă, în mare măsură, și 
de modul în care asociațiile 
vor ști și vor reuși să-i atragă 
pe calea unei munci riguroa
se, perseverente și continue. 
In acest sens, la nivel central 
a fost conceput cadrul de ac
țiune. în luna octombrie se 
vor organiza, împreună 
decanatele, adunări ale stu
denților din primul an, cu 
prilejul cărora vor fi abordate 
aspecte legate de viața uni
versitară, de responsabilită
țile sociale pe care le implică 
pregătirea în școala supe
rioară, calitatea de membru 
ai asociației studențești. Tot
odată, așa cum s-a stabilit în 
plenara noastră, cu acordul 
Ministerului învățămîntului, 
consiliile asociațiilor din cen
tre universitare, institute și 
facultăți vor desfășura împre
ună cu decanatele o largă ac
tivitate de explicare a semni
ficațiilor politice ale contrac
tului pe care îl vor semna 
studenții anului I — act de 
înaltă răspundere socială, de 
angajare a viitorului specia
list pentru realizarea obiecti
velor societății noastre socia
liste. înlăturarea șabloanelor, 
a formalismului depinde în 
ultimă instanță de priceperea, 
inteligența, pasiunea și spiri
tul de inițiativă prin care 
asociațiile vor traduce în 
fapt măsurile preconizate.

ÎNTREBARE: In ce mă
sură va contribui Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. la stator
nicirea unor principii noi care 
să reglementeze relația profe- 
sor-student ?

RĂSPUNS : Cadrul existent 
pînă în prezent nu oferă so
luții ideale pentru o strînsă 
conlucrare între studenți și 
dascăli și va fi, indiscutabil, 
perfecționat. Nu este însă mai 
puțin adevărat că el repre
zintă un teren în general op-

Va- 
de-

cu

tim pentru afirmarea inventi
vității, a spiritului de iniția
tivă, a calităților specifice ca
drelor didactice. Sînt cunos
cute, de altfel, în multe fa
cultăți, numeroase experiențe- 
interesante. în scopul gene
ralizării acestui fond pozitiv 
de experiență, va fi organi
zată — sub egida Ministerului 
învățămîntului și Comitetului 
Executiv al U.A.S.R. — o con
sfătuire care va direcționa 
mai clar coordonatele relației 
profesor-student.

ÎNTREBARE: Acțiunile
profesional-științifice vor fi 
corelate cu activitatea din 
celelalte domenii ale mun
cii asociațiilor : politico-ideo
logic, cultural-artistic etc. ?

RĂSPUNS : Ansamblul ac
tivităților organizate în ca
drul asociațiilor are drept 
scop dezvoltarea personalității 
multilaterale a viitorului spe
cialist. Pregătirea profesio
nală nu poate fi desprinsă de 
formarea gîndirii politice a 
studentului, de lărgirea ori
zontului cultural, de pasiunea 
pentru creație.

Asociațiile au în prezent 
largi posibilități — infor
mări politice, cluburi de dez
bateri politice, filozofice, ideo
logice, cercuri teoretice, tri
bune ale opiniilor, cluburi ale 
actualităților — pentru a cla
rifica în fața studenților pozi
ția partidului nostru, rolul 
activ pe care partidul și țara 
noastră îl au în viața inter
națională, evenimentele poli
tice internaționale, 
sensul progresului în lumea 
contemporană. Un 
portant în formarea persona
lității politice a studenților 
revine dezbaterilor care vor 
fi organizate în fiecare an 
de studiu. De asemenea, ca
sele de cultură și cluburile, 
consiliile din facultăți dispun 
de numeroase condiții pentru 
a promova în toate colectivele 
studențești o activitate cultu- 
ral-artistică complexă prin 
orientări și sensuri, specifică 
prin modalități și forme, care 
să stimuleze schimbul de pă
reri, de opinii, care, fără a se 
rezuma la consumul valorilor 
culturale, să tindă către rea
lizarea de bunuri spirituale, 
către munca de creație.

în acest an universitar ac
țiunile politico-ideologice și 
cultural-artistice organizate 
de asociații vor avea însă un 
specific deosebit, în sensul că 
se vor înscrie. în cadrul eve
nimentelor de mare însemnă
tate prilejuite 
rirea jubileului 
Comunist Român, 
inițiate manifestări 
să evoce tradițiile de luptă 
ale comuniștilor, 
dențieze modul științific în 
care a acționat și acționează 
partidul nostru. Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. va pre
găti Colocviul național stu
dențesc cu tema „Partidul 
Comunist Român și universi
tatea", care, precedat de re
uniuni similare în centrele 
universitare, urmează să re
liefeze că Universitatea ro
mânească — factor de știință 
și cultură — s-a dovedit pur
tătoarea în timp a unor tra
diții progresiste, că tineretul 
studios a participat nemijlo
cit, sub conducerea partidului, 
la înfăptuirea marilor reali
zări ale poporului român. Ele-» 
mentele de ordin istoric vor 
fi îmbinate cu realizările pre
zentului, sublindindu-se rolul 
partidului în dezvoltarea și 
perfecționarea școlii superi
oare românești.

ÎNTREBARE : Care sînt co
ordonatele esențiale ale funda
mentării în perspectivă a acti
vității asociațiilor studențești?

RĂSPUNS : Întreaga activi
tate a studențimii, a organiza
ției sale se va înscrie în con
textul dat în general de apro
pierea celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist și în particular a 
Conferinței a VlII-a a 
U.A.S.R. — care urmează să 
se desfășoare imediat după lu
crările forului suprem al or
ganizației noastre revoluțio
nare de tineret. Sînt con
vins că aprecierile și indica
țiile mobilizatoare date la în
ceputul anului universitar de 
către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și modul 
în care plenara Consiliului 
U.A.S.R. a direcționat activi
tatea asociațiilor, vor contri
bui la obținerea unor rezulta
te superioare în procesul de 
formare multilaterală a viito
rilor specialiști.

dinamica,

rol im-

de sărbăto- 
Partidului 

Vor fi 
menite

să evi-

neîndeplinire la indicatorul 
producția globală în valoare 
de 50 milioane lei. Interesați 
să aflăm bilanțul existent la 
data de 1 octombrie, aflăm de 
la tovarășul Ion Pietraru, șe
ful serviciului plan :

Restanțele au fost în totali
tatea lor recuperate. Mai mult, 
s-au obținut peste plan însem
nate cantități de produse: 
2 680 tone polietilenă, 720 tone 
negru de fum, 462 tone ben-

U.T.C. a insistat pe lingă con
ducerea tehnico-administratîvă 
și a reușit ca fiecare tînăr să 
fie repartizat la locul de mun
că unde făcuse practica.

Firesc deci ca trecerea în 
producție să fie făcută fără 
parcurgerea acelei perioade de 
adaptare care pe alocuri se 
prelungește cu anii. Ne vin în 
minte cuvintele textului care 
însoțea fotografia tînărului 
Constantin Răducu. „Peste cî-

PLANUL ANUAL
ambalare lucrurile n-ar fi fost 
deloc complicate. Operațiile 
trebuiau însă executate ma
nual. Timp de o săptâmînă. 
între 10—15 august, cele 5 bri
găzi de uteciști — a cîte 15 
oameni — după orele de pro
gram, au reușit să rezolve po
zitiv situația. în 3120 de ore 
au fost reambalați 32 000 saci. 
Vaporul a putut pleca la data 
stabilită.

La încheierea primului se
mestru Combinatul petrochi
mic din Pitești înregistra o

zen...
în această vară — ne spune 

tov. inginer Ion Udrescu — 
un număr de tineri au absol
vit cursurile școlii profesiona
le. au fost angajați la noi. Re
zultatele lor în producție, fără 
excepție și contrazicînd parcă 
regula generală, sînt foarte 
bune.

Cerem explicații suplimen
tare.

— Muncitorii de azi, au fost 
ucepicii de ieri ai combina
tului. Comitetul coordonator

teva luni acest tînăr ne va fi 
coleg de muncă. Sîntem și noi 
răspunzători de cum mun
cește !“ Propoziții, poate nu în
trunind toate regulile stilisti
ce, dar care exprimă cit se 
poate de clar o evidență : ele
vii școlii profesionale s-au 
bucurat chiar din prima zi a 
venirii lor de sprijin, de a- 
tenție. Rezultatele nu puteau 
fi decît pozitive. După cum 
rezultate pozitive au fost ob
ținute și prin orele de muncă 
prestate de tinerii uteciști ai

întreprinderii la punerea In 
funcțiune a complexului 
CIAN sau prin organizarea 
concursului profesional al ti
nerilor ATM-ișți — (concurs 
unde bibliografia a fost indi
cată pe pagini care semnalau 
lucrurile de 
practic pentru întreprindere)
— după cum, 
inițierea de 
coordonator a unui curs de 
învățare a limbii engleze — 
foarte multe reviste de spe
cialitate sînt în această limbă
— nu va întîrzia să se mate
rializeze.

Scriind aceste 
reamintim 
zite într-o 
alta unde 
de interes 
producției, ____ _
U.T.C., comitetelor coordona
toare erau scuzate prin ace
leași cuvinte „Ce putem face 
noi ?“. Experiența acumulată 
la Combinatul chimic din Pi
tești vine ca o replică : posi
bilități există, dar numai a- 
tunci cînd se caută, cînd pre
ocuparea nu îmbracă aspec
tul formal, a lucrului făcut de 
mîntuială.

interes strict

, sîntem siguri, 
către comitetul 

a unui curs

rînduri ne 
de lamentările au- 
întreprindere sau 
lipsa de activitate, 
față de problemele 

ale organizației

X
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EDITURA 
„MINERVA"

* • v > ’ •.

SERII Șl
Interviu cu

COLECȚII NOI AUREL MARTIN
directorul editurii

Valorificarea bogatu
lui tezaur al literatu
rii române presupune un 
proces editorial complex, 
eliberat de șabloane, 
serii și colecții noi 
lansa Editura Minerva 
Viitorul apropiat ?

Ce 
va 
în

căTrebuie spus, mai întîi, 
nici una din bunele inițiative 
ale vechii Edituri pentru lite
ratură n-a fost abandonată. A- 
cordăm, deci, interesul cuvenit 
și de acum înainte unei colecții 
de prestigiul „Bibliotecii pentru 
toți11 sau unei serii, de presti
giu și ea, cum e „Scriitori ro
mâni". Ne-am gîndit însă (ce
ea ce se poate deduce șl din 
proiectul de plan pe 1971, re
cent difuzat în librării) că e 
necesar să structurăm cît mai 
rațional activitatea noastră. O- 
rientîndu-ne tematic spre pune
rea în circulație a textelor fun
damentale și a scriitorilor fun
damentali din toate epocile, 
multiplicînd formulele edito
riale. Acordînd, paralel, o atenție 
particulară istoriei literare.

Cum cititorul nu are la înde- 
mînă un instrument indicator 
sortit să-l semnaleze rapid tipul 
de ediție sau natura comentariu
lui critic, nivelul acestuia, ca
tegoria intelectuală căreia i se 
adresează, am recurs la înserie- 
rea volumelor noastre. încît, a- 
matorii de memorii, bunăoară, 
vor apela la seria „Memorialis
tică", cei de eseuri cu rol de 
inițiere vor alege seria „Intro
ducere în opera lui...", cei pa
sionați de literatură comparată 
vor ști că seria „Confluențe" 
reunește studii cu un aseme
nea specific. Și așa mal departe. 
Evident, activitatea noastră va 
avea, astfel, 
zat.

un caracter organl-

obiective își pro- 
_.__ fiecare serie și
colecție ? V-aș ruga să vă 
referiți mai ales la acelea 
al căror debut este imi
nent.

Ce 
pune

Fără a împiedica diversita
tea formulelor metodologice, lă- 
sînd autorilor (în cazul volu
melor de istorie literară) depli-

na libertate de a-și afirma per
sonalitatea, tindem însă ca fie
care serie (colecție) să-și aibă 
individualitatea sa. Citeva e- 
xemple. Zilele acestea vor apă
rea primele cărți din seria „In
troducere în opera lut-* E vor
ba de reeditarea, după mai bine 
de trei decenii, a faimosului stu
diu închinat de Tudor Vianu lui 
Ion Barbu și de publicarea unui 
text, rămas pînă acum în ma
nuscris, al lui Octav Suluțiu pe 
marginea operei coșbuciene. 
Peste cîteva luni va vedea lu
mina tiparului, în aceeași serie,, 
lucrarea nu mai puțin celebră 
a lui Șerban Cioculescu dedica
tă poeziei argheziene. Cele 
trei studii sînt concepute dife
rit, sub aspectul demersului cri
tic. Le unește însă nota pronun
țată de „introducere". Nu e greu 
de observat, apoi, că încă-de pe 
acum ne călăuzește ideea selec
tării valorilor de primă mină. 
Ca și aceea a alegerii interpre- 
ților avizați. Destinată ma
relui public ți îndeosebi tinere
tului studios, seria va realiza 
în perspectiva viitorilor ani o 
veritabilă istorie a literaturii

noastre în eseuri micromono- 
grafice. O altă serie pe care o 
inaugurăm zilele acestea cu Me
moriile lui Demostene Botez și 
va repune în circulație anul 
viitor însemnările zilnice ale 
lui Maiorescu, pagini din O 
viață de om de Nicolae Iorga, 
mărturisiri literare ale marilor 
scriitori, interviuri etc„ va veni, 
sper, în întîmpinarea acutei 
foame de document a atitora 
dintre cititori. Altă serie, inti
tulată „Momente și sinteze", 
inaugurată spre sfirțitul. anului 
acesta cu volumul Clasicismul 
românesc de D. Păcurariu, va 
cuprinde lucrări privind curen
tele literare, publicațiile de an
vergură, tendințe semnificative 
ale fenomenelor revolute. Elevii 
liceelor, studenții, profesorii de 
română, toți cei preocupați de 
istoria literaturii noastre vor 
găsi în această serie un mate
rial de referință dintre cele ma- 
prețioase. Ața cum specialiștii 
vor găsi, la nivelul lor, în seria 
„Universitas*. conținînd lucrări 
exegetice, teze ce doctorat. 
Printre volumele aflate sub ti
par, amintesc (din această se-

rie) monografia C. A. Rosetti 
de Marin Bucur, Iar printre cele 
proiectate să apară în 1971, In
troducere în istoria versifica
ției românești de profesorul 
budapestan L. Găldi și Biblio
teca stolnicului Constantin Can- 
tacuzino de profesorul italian 
Mario Ruffini, ambele în pre
mieră. Mă opresc aici. Nu însă 
înainte de a atrage atenția încă 
asupra unei noi serii. Cea inti
tulată „Arcade". In intenția edi
turii, ea va oferi publicului larg 
capodoperele literaturii române, 
însoțite de analize estetice la 
obiect. în toamna aceasta vom 
încredința librăriilor texte alese 
din Alecsandri (Poezii), Emi
nescu (Sărmanul Dionis), Aie- 
aandrescu (Poezii) etc. Asupra 
utilității și oportunității acestei 
serii e de prisos să mai insist 
Aș menționa doar faptul că, prin 
ea, ca de altfel prin toate căr
țile noastre am vrea să contri
buim activ la formarea gustului 
estetic în primul rînd al tinere
tului. Despre celelalte serii ini
țiate de Editura Minerva, cu 
un alt prilej.

Cind va intra, totuși, 
în librării „Istoria litera
turii române de la origini 
pînă in prezent" de Geor
ge Călin eseu ?

Textul e pregătit pentru ti
par. Să nădăjduim că în 1971 
el se va afla și in bibliotecile 
numeroșilor admiratori ai Iui 
G. Călinescu.

Interviu realizat de 
NICOLAE BALTAG

CRONICA LITERARĂ
MIHAI GIUGARIU

CONDOTIERUL

TINERI ABSOLVENȚI 
ÎN TEATRELE DIN TARĂ

0 DEZAMĂGIRE
PREMATURA

în colectivul Teatrului de stat 
din Tg. Mureș au apărut în a- 
ceastă vară trei nume noi: Dora 
Ivanciuc, Comei Ciupercescu și 
Adrian Mazarache, absolvenți ai 
promoției de actori 1970.

Ei au fost solicitați cu insis
tență de teatrul din Tg. Mureș.

— Ce fac și ce vor face acești 
tineri in stagiunea care se află 
sub semnul inaugurării P

Răspunde secretarul literar — 
Zeno Fodor.

— Venind aici, au intrat în 
spectacole, înlocuind pe unii 
care au plecat. Era sfirșit de sta
giune. Acum vor juca — toți trei 
— în „Pădurea împietrită" spec
tacol montat de G. Harag și 
desigur, fiecare va juca în mai 
toate spectacolele stagiunii (la 
ora convorbirii se știau distribu
țiile numai la trei spectacole).

— Sîntefi mulțumiți de reper
toriu, de piesele în care veți 
juca ?

Dora Ivanciuc — evident cea 
mai așteptată dintre cei trei, și 
cu șansele cele mai sigure de-a 
se lansa pe roluri solide în aceas
tă stagiune (sînt puține tinere în 
teatru) — este cea care ne-a con
firmat speranțele din ziua repar
tizării. în teatru se va monta un 
Shakespeare, un Brecht, un 
Shaw, este invitat un regizor tî- 
năr — Ivan Helmer. Acestea 
fiind condițiile ni s-a părut fi
rească mulțumirea Dorei 
ciuc.

Acestea fiind condițiile 
vînd în vedere în plus

Scenă din piesa „Tango la 
Nisa“, în premieră la Teatrul 

C F.R.-Giutești“.

LA OPERETĂ

Ivan-

și a- 
faptul 

ca stagiunea — prima pentru a- 
cești tineri — abia a început, că 
distribuțiile încă nu sînt făcute 
ni s-a părut puțin ciudată poziția 
lui Adrian Mazarache. Sigur că 
nu e cea mai mare realizare să 
debutezi într-un teatru înlocuind 
pe cei care au plecat. Dar este, 
după părerea noastră, necesară o 
perioadă de acomodare. Și dacă 
lui Adrian Mazarache i s-a părut 
șocantă această perioadă ca în
ceput de meserie, este, în primul 
rind, pentru că tinerii absolvenți 
ai Institutului de Teatru nu 
știu probabil ce înseamnă munca 
în teatru. Ne reamintim cu acest 
prilej că Institutul de Teatru este 
o foarte blinda pepinieră, care-și 
crește odraslele ca într-hn teatru 
ideal.

„Am să mai aștept o distribuție 
și dacă nu am un rol ca lumea 
plec în altă parte, unde voi fi 
chemat și e nevoie de mine" — 
ne spunea Adrian Mazarache.

Dacă actorii care au absolvit 
în urmă cu 5 ani ne spuneau în 
anchetele anterioare acest lucru, 
îl luam drept un grav semnal de 
alarmă. Dar cînd o astfel de ho- 
tărîre apare în pragul primului 
an de teatru, în urma primei' 
dezamăgiri, ne gîndim Ia super
ficialitate, la o firavă pregătire 
de viață și pentru profesiune.

Desigur, după un an, te poți 
întreba „de ce ai fost chemat în
tr-un teatru, dacă n-ai fost uti
lizat decît în roluri „de serviciu"?

Dar să așteptăm acest an. Or, 
după cum ne-a confirmat tov. 
Zeno Fodor, acest an va dovedi 
că în Teatrul din Tg. Mureș este 
nevoie, realmente, de acești 3 ti
neri absolvenți.

LILIANA MOLDOVAN

Defectele „SUZANEI“
au deschis stagiunea
Una din tradițiile vieții artis

tice consfințește ca, o dată cu 
începerea fiecărei stagiuni, pri
mul spectacol să aibă un aer 
cit mai sărbătoresc. Nu e nici 
o mirare în faptul că aproa
pe toate scenele lirice sau dra
matice își pun la punct ulti
mele pregătiri pentru a-și primi 
publicul într-o ambianță din

ȘTIRI
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CULTURALE
• SE ÎMPLINESC 225 de 

ani de la moartea lui Ion Ne- 
culce. Cu acest prilej. Aca
demia Republicii Socialiste 
România și Uniunea Scriitori
lor au organizat, miercuri 
după-amiază, la sala Dalles, 
în cadrul Universității popu
lare București, o manifestare 
dedicată 
precursor 
mâne.

Despre 
lucitului 
prof. univ. dr. docent C. C. 
Giurescu, membru al Acade
miei de științe sociale și poli
tice, și prof. univ. dr. docent 
Șerban Cioculescu, membru 
corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România.

Asistența a urmărit apoi un 
program de lecturi din opera 
cronicarului.

marelui cărturar și 
al literaturii ro-

viața și opera stră- 
cronicar au vorbit

Ceramici populară.

în ’ Condotierul talentatului 
Mihai Giugariu avem încă o 
dovadă că seducția noilor 
„canoane" ’ale prozei poate 
încă ataca cu succes vocații 
dintre cele mai autentice. M. 
Giugariu este autorul unui 
bun volum de povestiri (Fata 
și bătrînul) apărut în 1968. 
în 1970 el își schimbă complet 
maniera (s-ar putea ca talen
tul, în cazul său, să izvorască 
pur și simplu dintr-o manieră 
inteligent compusă deși pri
mul volum părea să spună alt. 
ceva) și scrie un roman „ipo
tetic" pur în care sînt sfidate 
(nu și compromise) toate ca
tegoriile morale și estetice cu 
care ne-a obișnuit în general 
ideea de literatură. Simplifi
când, Condotierul este compus 
dintr-un șir de negațiuni înce- 
pînd cu ceea ce sugerează 
titlul (tipul uman decis, ho- 

. tării. capabil să riște nu ima
ginativ ci in planul imediat, 
combinativ în chip eficient, 
lipsit de orice sterilitate, „e- 
rou* în chip programatic și. 
de aceea, oarecum mercenar 
al propriei ambiții, etc.) și 
sfîrșind cu întregul sistem 
precar ori mai degrabă ipo
tetic al relațiilor pe care un 
personaj suferind de un defi
cit vital încearcă să le stabi
lească cu un mediu tot atît de 
inconsistent. In sens negativ, 
„lumea* romanului este per
fectă, simțul nostru logic poa
te fi satisfăcut: ipoteticul per
sonaj devitalizat vede și deci 
„creează", o lume tot atît de 
ipotetică și inconsistentă ca el 
însuși.

în „descrierea" acestui .con
glomerat de ipoteze prin care 
Vasile Bolzan încearcă vagi 
adaptări la mediu, autorul are 
un ton aproape „doctoral", ști
ințific, plin de siguranță ceea 
ce, de nu e un simplu artifi
ciu, poate indica existența 
inițială a unui „mesaj" și a 

"unei experiențe pe care auto
rul le-a avut în vedere. 
Siguranța tonului cu care sînt 
descrise avatarurile cotidiene 
ale „neadaptatului" personaj 
ar mai putea constitui semnul 
unei contradicții iremediabile 
între autor și personaj. Ideea 
de literatură se sprijină pe o 
identificare între aceștia. în 
cazul Condotierului — și în 
destule altele — cele două 
părți își pun reciproc piedici, 
își aruncă una alteia obstaco
le de netrecut înbît mesajul u- 
neia nu poate transpare din- 
cauza opoziției celeilalte. însă 
această situație antagonistă 
nu este, în literatură, lipsită 
de scop. Ea creează,o tensiune

oarecare 
conștiin- 
de cul-

ne-a fă-

care nu poate lipsi o 
solemnitate legată de 
ța săvirșirii unui act 
tură.

Teatrul de Operetă
cut anul acesta marea surpriză 
a reintilnirii cu unica premie
ră a stagiunii trecute. „Suzcna" 
de Leon Gilbert. în asemenea 
cazuri alegerea spectacolului de 
deschidere este ușoară, dar, 
fiind vorba de o reluare, ne-am 
fi așteptat ca nivelul calitativ 
să fie cit de cit îmbunătățit, 
întimpinată cu destulă ostilita
te de critică la premieră, „Su- 
zana" noii stagiuni nu-și 
dezminte, cu nici un preț, de
fectele. E adevărat că o mare 
parte din colectivul teatrului 
este plecat in turneu, aceasta 
nu poate insă justifica ignorarea 
unor cerințe elementare. Absen
țele din cor și din corpul de 
balet se resimt cu atît mai mult 
cu cit s-au înjghebat ansam
bluri ad-hoc, reduse numeric ; 
urmarea : decalările dintre 
voci sau nepotrivirea parteneri
lor in secvențele coregrafice 
apar cu atit mai supărătoare. A- 
companiamentul orchestral ne-a 
făcut să ne gindim că și în pie
să s-au petrecut transformări 
capitale — lipsa de acordaj din
tre instrumente a creat impre
sia 'că fiecare flaut sau fieca
re vioară are un timbru special, 
apropierea dintre primul și al 
doilea flaut, de pildă, dovedin- 
du-se a fi imposibil de reali
zat ; virtuozitatea percuției a- 
coperea atit vocile soliștilor, cit

și pe ale corului intr-o dezlăn
țuire sonoră apropiată de cea 
a unei veritabile fanfare și de- 
monstrînd pieirea inevitabilă a 
oricărei noțiuni de armonie. Li
bretul operetei s-a îmbogățit cu 
îndemnuri ca „acum “ sau „hai
deți “, ale căror sonorități au 
pătruns pină la ultimele locuri 
ale sălii datorită colegialității u- 
nora dintre membrii corului ca
re, astfel, anunțau invitaților 
momentele de atac. Trec peste 
celelalte amănunte ale ansam
blului mai mult ' . 1
jenante (nu mă pot <y>ri totuși 
să nu amintesc ‘ .
de sincronizare 
semnalind, însă, neglijența cos
tumelor (de pildă albul de loc 
imaculat al rochiilor dansatoa
relor).

Cei care au salvat prestigiul 
spectacolului au fost soliștii. 
Vally Niculescu in Suzana a 
cintat îngrijit, atentă la modu
lațiile orchestrale, cu un joc de 
scenă nuanțat care i-a pus in 
valoare calitățile de bur.ă actri
ță. Nae Roman este unul din
tre cei mai talentați slujitori ai 
Operetei despre a cărui inter
pretare, plină de farmec, colo
rată cu neprevăzutul inspirației 
momentane se pot scrie cele 
mai frumoase arpegii laudative 
așa cum se pot scrie și despre 
cealaltă mare actriță a specta
colului, Maria Wauvrina. Exem
plul lor ar trebui, poate să ne 
îndemne la meditație...

sau mai puțin

totodată lipsa 
a balerinilor)

GH. P. ANGELESCT

librăria 
a fost 
cuprin-

• MIERCURI, la 
„Junimea" din Iași, 
deschisă o expoziție 
zînd lucrări ale editurilor Aca
demiilor Cehe și Slovace de 
Știință. Sînt expuse circa 500 
de cărți și reviste. Au parti
cipat reprezentanți ai Acade
miilor Cehe și Slovace, ai 
Academiei Republicii Socia
liste România, cadre didactice 
din învățămîntul superior, 
studenți. Curantul de deschi
dere a fost rostit de prof. dr. 
docent Petre Jitariu, membru 
corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România. 
Din partea oaspeților a mul
țumit Maria Blaskovicova, 
șefa redacției de limbi străine 
a Editurii slovace.

Expoziția va rămîne deschi
să pînă la 16 octombrie.

între tehnicile artelor monu
mentale cu o tradiție europea
nă remarcabilă — tapiseria este 
singurul domeniu în care mo
dernii au început și au izbutit 
cu adevărat să rivalizeze cu ca
podoperele de odinioară, reviri
mentul înregistrind o impresio
nantă mișcare de masă în rindul 
artiștilor chemați să contribuie la 
„organizarea spațiului" ambiant. 
Situația s-ar părea justificată 
prin faptul că în domeniul ta
piseriei au fost asigurate cele 
mai prielnice condiții de dezvol
tare. Cu vitraliul, cu fresca ori 
mozaicul, arhitectura — adică 
arhitectul și constructorul, teh
nica și materialele de construc
ții — în primul rind concu
rează, iar cu tapiseria în primul 
rînd colaborează. Tapiseria se 
adresează numai interiorului, 
participă numai la organizarea 
spațiului interior indiferent de 
volumul acestuia. Arhitectul mo
dem niciodată nu va înlocui și 
nu va avea de ce să înlocuiască 
cu altceva aportul de 
al fibrelor textile, al

Colecția de tapiserii 
tate la Dalles a fost 
după anumite criterii: 
poartă subtitlul „tapiserii și ar
hitectură", ilustrînd contrih.uția 
tapiseriei la integrarea artelor în 
arhitectură. Variantele funcțio
nale, în acest sens, date de lu-

crările expuse, sînt concludente 
— de la concepție și stil la di
mensiuni, materiale și contex
turi. Să menționăm că aceste ta
piserii pot fi multiplicate în 
serii de replici —’ unele chiar 
sînt multiplicate la Aubusson — 
ceea ce asigură un preț mai ac
cesibil și un stimul al difuză
rii. In ceea ce privește selecția 
lucrării pe autori, organizatorii

„căldură" 
țesăturii, 

prezen- 
alcătuită 
expoziția

specială din care mesajul, ex
periența unică pe care o re
velă literatura izbucnesc în 
chip neobișnuit, cu o preg
nanță greu suportabilă. Nimic 
din toate acestea nu se întîm- 
plă în experimentul lui M. 
Giugariu. Vasile Bolzan (nu
mele fiind singura determina
re decisă a personajului, mai 
degrabă singurul „risc" pe 
care el este în stare să și-l a- 
sume deși îndoielnic și acesta 
pentru că niciodată persona
jul nu este pus să facă față

unui simplu apel) este autorul 
unui vag proiect, „Minerva11. 
El pare deci să fi fost, un mo
ment, capabil de inițiativă, de 
vreme ce proiectul îi aparține 
șl în jurul lui se‘constituie un 
soi de conjurație, o „sectă" 
care-și face din proiect un 
idol. Acesta, proiectul, pare 
să-și subordoneze toate iniția
tivele și nelămuritele acțiuni 
ale grupului (o lectură bine
voitoare poate găsi în relațiile 
dinăuntrul grupului tot felul 
de aluzii la carierism, oportu
nism, luptă pentru întîietate, 
falsa compasiune a subalter
nilor față de bătrînii șefi, etc.) 
încît ființele se automatizea
ză, intră într-o horă mecani
că. Personajul care se numeș
te Vasile Bolzan este invadat 
de „viața" figurilor geometri
ce, scenele pe care le trăiește 
au stranietate onirică, -nepu
tința de a acționa ori gîndi 
pînă la capăt o semnificație 
a unei acțiuni oarecare dez
voltă:. în serie -Ipoteze dintre 
cele mai hazardate, însă, vai, 
total neinteresante. Desigur, 
aglomerarea a ceea ce s-ar 
putea face și ar putea fi ex
primă frica personajului de 

cu adevărat, de a

partea" unei realități „obiecti
ve", lipsa Iui de vitalitate 
(„Condotierul" ar fi deci un 
titlu nu simbolic dar polemic) 
însă experiența pe care o co« 
munică este una dezarmant d< 
puțină șî sterilă. Romanul a- 
lunecă cu vioiciune și siguran
ță stilistică pe această întinsă 
gheață sterilă, fără nici o as
peritate. El pare a se forma 
sub ochii noștri dintr-un nu
măr de indicații de regie pen
tru un spectacol ce nu se va 
juca niciodată pentru că per
sonajul nu e capabil să se ri
dice la înălțimea Indicațiilor 
care au acest stil: „Vasile 
Bolzan și-a pregătit, de ase
menea. floarea. O garoafă 
mare albă cu o abundență de 
petale saturînd un diametru 
corespunzător momentului op
tim al maturității. Floarea re
prezentând doar o eventualita
te avea să fie dusă într-un am
balaj de țiplă, înfășurat la rîn- 
dul său într-o hîrtie albă opa
că, părînd în final un pachet 
alimentar". Romanul însuși nu 
reprezintă mai mult decît suc
cesivele ambalaje ipotetice ale 
unei garoafe imaginare. Per
sonajul căruia i se dau aceste 
iridicații și care crede că el le 
și inventează nu poate intra 
în nici un rol, existența lui ipo
tetică fimdu-ne semnalată 
printr-un șir de gesturi (lipsi
te de semnificații mai a- 
dînci) cu care pare a-și pre
găti la nesfîrșit apariția în 
lume. Cele mai mărunte din
tre ele dezvoltă, la rîndu-le. 
serii infinite de posibilități 
din cațe autorul trece în" re
vistă. firește, doar cîteva. Va
sile Bolzan transformă orice 
mișcare, obiect în simple pre
texte ale neputinței de a gin- 
di și acționa cu adevărat.

Romanul nu face decît să 
transcrie într-un mod „expe
rimental" o existență abulică, 
neadaptată, • într-un cuvînt t 
ratată, înainte de a voi și pu
tea să acționeze. Un caz vechi 
într-o tehnică nouă ce-1 face 
impenetrabil cu aerul că-1 
complică și subtilizează.

Sedus de anti-literatură și 
anti-erou, cred că Mihai Giu
gariu și-a asumat conștient și 
riscurile acestui experiment. 
Una din funcțiunile experi
mentului ar țrebui să fie, dacă 
nu cumva și este, „experimen
tarea" convingerii asupra ine
ficacității unor formule. Ta
lentul și inteligența ies cîteo- 
dată fortificate dintr-o atare 
experiență literară. Poate că 
Mihai Giugariu face parte din 
această categorie.

C. STĂNESCU

I NA

V I B R
ultimul mo- 

plecării unor 
Hîrlău, masa 
„Tendințe și 

"”i“ s-a

Incertă pînă în 
ment din cauza 
„combatanți11 la 
rotundă cu tema 
orientări în lirica actuală1 
desfășurat totuși, marți seara, la 
sediul revistei „Cronica11.

Extrem de animată, cu scăpă
rări polemice, confruntarea a 
avut ca protagoniști pe scriito
rii Alexandru Husar, Ștefan Au
gustin Doinaș, Ion Gheorghe, 
Ilie Constantin, Dan Laurențiu, 
Mihai. Ungheanu și alții.

Miercuri 7 octombrie, majori
tatea manifestărilor din cadrul

CLIPE

DE

L T Ă

A T I E

vărat remarcabilă a lui Lurțat 
ori Picart le Doux — care au 
figurat doar în proiecțiile de 
diapozitive organizate în expo
ziție. Dincolo de această remar
că însă, e firesc să recunoaștem 
atingerea țelului propus de or
ganizatori, acela de a demonstra 
contribuția personală și origi
nală a unor creatori pentru care 
integrarea artelor în arhitectură

și să formulezi o opinie nouă 
ori personală despre opera unor 
Arp, Soulages sau Stably. Desi
gur nu se poate să nu obser
văm cu încîntare compoziția im
pecabilă a unei tapiserii de 
Leger, în cadrul viziunii sale 
grafice, ori ritmul suprafețelor 
de alb și negru, susținut de-a 
lungul celor șapte metri ai unei 
tapiserii de Adam. Recepția este

TAPISERIA FRANCEZĂ
a

au făcut o distincție, în cadrul 
„epocii contemporane", între 
„pionieri" și „tapiseriile de as
tăzi", expunînd numai lucrări 
din a doua grupă. împărțirea 
ne apare oarecum arbitrară, pen
tru că sînt astfel excluși Lurțat 
și Picart le Doux, figurează însă 
Leger și Le Corbusier care to
tuși le-au fost contemporani pri
milor și au contribuit la „pio
nierat". Să exprimăm și regretul 
că am pierdut prilejul de a con
templa și cerceta în cadrul aces
tui ansamblu tapiseria cu ade-

este o preocupare fundamentală, 
iar sinteza artelor un program. 
Lucrul acesta e evident, de pil
dă, la Vasarely — reliefat, de
sigur, de o prezentare comple
xă, cuprinzînd tapiserie, serigra- 
fie, sculptură, bazate pe același 
„prototip de pornire", un model 
care se repetă și se multiplică 
realizînd situații noi și expresii 
noi, indiferent de materialul de 
execuție, într-un ritm și o ordi
ne perfectă. Astfel, este mai 
mult decît dificil să caracteri
zezi un artist printr-o lucrare,

însoțită totdeauna de un senti
ment al echilibrului, fie că e 
vorba despre descătușarea dan
santă a formelor negre pe fon
dul roșu încins din „Virevoltes" 
de Robert Wogenski, de vibra
ția fosforescentă din „Zmeu da 
toamnă" de Michel Tourliere, 
compoziții în care desenul și cu
loarea realizează prin interme
diul fibrelor textile un sugestiv 
dinamism, fie că este vorba des
pre calmul bine arhitecturizat 
din „Mycenes" de Emile Gilioli, 
tinzînd spre monumentalul pro-

priu suprafeței murale. Impre
sionante sînt însă, îndeosebi, ta
piseria „Forme cenușii" de Ra
oul Ubac ’■— cunoscutul pictor 
și sculptor lucrează în domeniul 
tapiseriei abia din ultimii trei 
ani — și „Acanthe" de Mario 
Prassinos. în prima, suprapune
rile parțiale ale formelor ce 
constituie desenul de bază, re- 
petîndu-se ca un procedeu cons
tructiv, realizează nu numai o 
imagine decorativă, ci, prin a- 
ceasta chiar, emisia continuă a 
unor ritmuri poetic-muzicale. A 
doua, de o generoasă picturali
tate înțeleasă însă în sensul ex
presiei firului textil, cu vibrații 
de'albastru, de galben și ocru 
ton pe ton, iradiază un senti
ment de noblețe dramatică ce 
nu exclude un anumit confort 
spiritual și dă spațiului un sens 
uman. Oricînd o asemenea tapi
serie de Prassinos se poate rîn- 
dui alături de cele ale „pionie
rilor" Lurțat și Picart le Dopx 
în confruntarea cu capodopere 
ale tapiseriei de odinioară.

Desigur, nu toate lucrările ex
puse se situează la același nivel 
sau prezintă același interes, dar 
fiecare în parte ocupă un loc 
determinat în acest ansamblu, 
joacă un rol funcțional în ilus
trarea tematicii propuse.

Festivalului au fost programate 
pentru după-amiază. 
dimineții am avut de 
dezvelirea unei plăci 
rative la casa din 
(comuna Miroslava) 
natal al poetului Dimitrie An- 
ghel.

în Iași am asistat la o seară 
de autografe organizată la Li
brăria Centrală „Junimea". 
Atrași de posibilitatea întîlnirii 
cu autorul preferat din locali
tate sau din țară cititorii nu au 
scăpat bineînțeles ocazia obține
rii unor autografe pe volumele 
recent apărute în librării.

Ulterior, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor, citeva 
formații artistice de amatori 
au prezentat un frumos specta
col, prilej fericit de reintilnire 
cu farmecul melosului popular, 
cu ritmurile dansurilor și ar
monia cromatică a portului 
popular moldovenesc.

Dar clipele de cea mai înaltă 
vibrație în cea de-a patra zi a 
celui de-al doilea Festival de 
poezie „Mihai Eminescu" l-a 
oferit recitalul de poezie patrio
tică susținut de participanți la 
Festival în fața statuii lui 
Alexandru Ioan Cuza din Piața 
Unirii. Recitalul a constituit un 
omagiu emoționant adresat pa
triei socialiste, poporului român, 
progresului și demnității comu
niste.

Ca de 
nei lirice 
numai la 
tale a Moldovei. Așteptați cu 
multă nerăbdare în județ, 
miercuri, o parte din poeții in
vitați la Festival s-a deplasat 
la Tg. Frumos. Aici la clubul 
tineretului a avut loc o emoțio
nantă întilnire între scriitori și 
cititorii din localitate.

In cursul 
consemnat 

comemo- 
Cornești 

în satul

obicei, ecourile toam- 
ieșene nu s-au restrins 
parametrii fastei capi*

HOKIA HORȘIA B. NICOLAE
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FOTBAL i SPORTUE SCOEAR MINISTERUL ÎNVĂTĂMÎNTULUI

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu- 
îr.ii de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui ABDUL RAHMAN EL-IRIANI, președintele Con
siliului Republican al Republicii Arabe Yemen, următoarea 
telegramă :

Am primit cu plăcere telegrama dv. de felicitare cu ocazia 
celei de-a VIII-a aniversări a revoluției de la 26 septembrie 
și vă adresez mulțumirile noastre călduroase.

Dorim progres poporului român prieten, sănătate și fericire 
Excelenței Voastre și înflorirea relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre.

Plopeni 2-0 (0-0)
joc public dinaintea

(Urmare din pag. I)

★
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a pri
mit din partea lui MOHSEN AL-AINI, președintele Consiliu
lui de Miniștri și ministru al afacerilor externe al Republicii 
Arabe Yemen, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru telegrama priete
nească adresată cu ocazia sărbătorii naționale yemenite.

Apreciind frumoasele dumneavoastră sentimente; vă doresc 
fericire personală, iar țării dv. prosperitate și progres.

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, Hâns Voss, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a depus miercuri dimineața 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism și la Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, amba
sadorul acestei țări la București, 
Hans Voss, a oferit, miercuri 
seara, o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Moldovan, Teodor Vasiliu, Ion 
C-ăciun, miniștri, Petru Burlacu, 
ad-unct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai C.C. al

P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

★
seara a sosit în țara 
Ramamurti, membru 

Politic al C.C. al 
Comunist (Marxist),

în ultimul joc public dinaintea 
confruntării de duminică cu Fin
landa, tricolorii au înttlnit, ieri, 
la Plopeni, divizionara C, Metalul.

Partida s-a încheiat cu scorul 
de 2—0 în favoarea reprezentati
ve*. Au marcat Neagu (mln. 55), 
și Grecu (min. 62 — autogol).

Antrenorii Angelo Niculescu ?1 
Titus Ozon au folosit următoarea 
formație : Răducanu (Adamache), 
Sătmăreann (Ivăncescu), Lupescu 
(Hălmăgeanu), Dinu, Vigu (Moca- 
nu), Pescaru, Radu Nunweiller, 
(Vigu), Neagu, Dobrin (Ene Daniel), 
Dumitrache (Domlde), Florian Du
mitrescu (Lucescu). Toate schim
bările au fost efectuate la pauză. 
Tătaru șl Dumitru au fost mena
jați. Ei au făcut aseară, „fn noc
turnă" un ușor antrenament de 29 
de minute, iar azi vor juca în 
„amicalul" cu Petrolul (tineret).

cîțiva sportivi sau echipe de per
formanță. Penuria de activități 
sportive este întrucîtva atenuată 
de eforturile singulare ale unui 
Ojn de inimă, profesorul de edu
cație fizică Gheorghe Arghirescu, 
de la Școala profesională de uce
nici care se zbate, evident nu 
fără rezultat, și de la care am 
aflat că încă din săptămina acea
sta vor începe competițiile pe 
clase și interclase, prevăzute în 
Calendarul sportiv al U.T.C., la 
jocuri sportive : baschet, volei, 
handbal. Deocamdată fără pro
gram, fără planificare, fără ca
lendar propriu. Aceasta însă nu 
scuză și nu acoperă cu 
inactivitatea organizației U.T.C. 
și a asociației sportive 
rul* de-aict

Încercînd să aflăm vreo expli
cație cît de cât plauzibilă a *- 
cestui „dolce farniente* tomna
tic în care se complac organiza
torii sportului de masă școlar 
din orașul Alexandria nu am pu-

nimic

.Viito-

tut-o găsi, ca deobicei, în vreo 
presupusă situație precară a ba
zei materiale. Ni s-au invocat 
în schimb argumente neînteme
iate cum ar fi și acela că o în
semnată parte a elevilor partici
pă cîteva ore pe zi la acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică. Dar 
ziua nu se rezumă numai la 
aceste cîteva ore și sîntem con
vinși că elevii și-ar 
curoși o j 
pe terenurile de sport dacă s-ar 
găsi cine să organizeze întreceri 
pentru et Apoi să nu uităm că 
elevii din clisa a XlI-a și respec
tiv anul III al școlii profesionale, 
au un program normal fiind pe 
deplin susceptibili de participare 
la acțiuni și activități sportive. 
Numai la Liceul nr. 1 în clasfc- 
le a XH-i sînt 240 de elevi. în 
aceste condiții nu ne miră că 
bazele sportive ale tuturor celor 
trei școli vizitate, împrumută la 
această ori, o imagine dezo
lantă, efect al neingrijirii și de
zinteresului.. Deși atit la Liceul 
nr. 1 cft ri la Liceul nr. 2 por-

elevii și-ar petrece bu- 
parte din după-amieze

țiuni mari din curți sînt bitumi- 
zate și sînt trasate terenuri de 
handbal, baschet și volei, acestea 
zac nefolosite pe ue 
rabil, iar instalațiile 
deteriorate. Măcar conducerile 
celor două licee care au în sche
mă și cite un tîmplar, ar fi putut 
înlătura aspectul spre deplorabil 
care-1 prezintă panourile de bas
chet Tabloul poate fi întregit 
de spațiile largi aflate în am
bele curți, spații lăsate pradă bă
lăriilor șt care, nu acum, ci chiar 
în timpul vacanței, ar fi putut 
deveni terenuri de sport, piste de 

î, gropi de sărituri etc. 
irtul este pentru unii eon

un timp âdmi- 
sînt și ele

atletism,
Că spoi ,___ _
ducători de școli un copil vitreg’ 
o demonstrează elocvent și si
tuația bazei sportive de la Școala 

. aici unu] dintre 
a devenit 
mai puțin

4

Miercuri 
noastră P. 
al Biroului 
Partidului 
din India, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită în țara 
noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat, la 
aeroportul București-Otopeni, de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

★
Miercuri seara a sosit în Ca

pitală o delegație guvernamenta
lă din R. P. Chineză, condusă de 
Lai Tzi-fa, ministru] industriei 
materialelor de construcții, pen
tru a participa la deschiderea 
Tîrgului internațional București.

jmogine de la concursul de atletism desfășurat m Caprtdd, cu prilejul deschiderii 
fader.

profesională : 
terenurile de volei, 
nici mai mult nici __  ,_ ,_
decît depozit de lemne iar tere
nurile de baschet și handbal 
sînt acoperite de un strat gros de 
praf.

Am relevat mai sus vina, răs- 
ponderea cart revine organiza- 
țrilor V T.C. și asociațiilor spor- 

școli. Xn trebuie să ui- 
rerte Mi organis- 
in fruntea lor, ca 
ooare. deloc rn-

e pare eă aceștia 
«• ea tare aa fast

(Urmare din pag. I)

la famiHa Burcea, 
■ trei fraze schimba-

țial. Acasă I 
după primele
te cu Pantelica. aceasta a fugit in 
fundul unei grădini și n-a mai 
apărut decît după multe insis
tențe ale mamei, purtînd doi ochi 
speriați și roșii de plins. „îi e 
rușine, nu vrea să mai vorbim 
despre ce a fost — mi-a explicat 
mama ei. Uneori se teme ca noi 
să n-o trimitem în altă parte." 
Pentru ea rușinea a început din 
ziua cind în casa lor a intrat 
învățătorul Valentin Reit și 
„stind la băutură" cu tatăl ei a 
tocmit-o pentru a o lua la Bran 
(cum și de ce au trimis-o părin
ții să muncească la niște străini 
este o întrebare gravă a ei și 
vom încerca să-i răspundem 
la sfîrșitul acestei anchete). 
Apoi, din ziua cînd a pășit pra
gul casei învățătorului s-a aflat 
într-o continuă stare de umilin
ță și obidă. La 15 ani și ceva, 
Cind o fată începe să viseze cu 
ochii larg deschiși, s-a trezit 
deodată, cuvîntul sună greu, a- 
proape incredibil în zilele noas
tre — slugă.

Cine este Reit Valentin, și 
cum tocmai el, un învățător, se 
face culpabil de o faptă care a- 
fectează omenia, bunul simț ? 
Inspirația de a pleca peste trei 
județe „să tîrguiască o fată-n 
casă" i-a venit stind de vorbă cu 
alți învățători din comună. Nu i 
s-a părut ceva nefirese și nici 
n-ar fi fost, dacă respectînd ca
drul legal ar fi oferit minorei 
condiții demne de muncă și ar fi 
recompensat-o după merit. S-a 
dus „peste trei județe" fiindcă 
știe că în apropiere nu va găsi 
pe nimeni atit de credul care 
să-și „vîndă" copilul pe o pro
misiune absurdă : „Daeă-mi dai 
fata, eu ți-o bag la școală

— Cum ați făcut dumneavoas
tră o asemenea promisiune ; doar 
nu aveți o școală personală ?

— M-am gîndit că o 
pînă dă examenul de 
și astfel reușește.

— Si ați meditat-o ?
— Nu, nu prea voia 

nici cu mine și nici cu

Cind nu avea treabă, ședea p« 
scaun și tăcea.

— Atunci de ce nu ați chemat 
părinții fetei ? Doar ați fost in 
imposibilitatea de a vă respecta 
fâgăduiaia : de a medita fata, de 
a o ..băga la școală* ? !

La această întrebare nu 
mai primit răspuns.

— învățătorul Reit Valenti» 
obișnuiește să promită și să nu

as

NELEGALITA TEA
UNEI PRACTICI
CU TEMEI LEGAL

meditez 
admitere

să învețe 
soția.

se țină de cuvînt — ne spune 
inspectorul general al inspecției 
județene de învățămint. tovarășa 
Elena Georgescu. Ne produce 
mari greutăți la școala unde lu
crează fiindcă obișnuiește să bea 
niult și des. S-a discutat cu el. a 
promis, dar degeaba.

Primarul din Bran, tovarășul 
Ion Moga, are o părere ase
mănătoare :

— Ținuta morală a acestui În
vățător nu este deloc de invi
diat. Se ține numai de chefuri 
și scandaluri, oamenii îl cam 
ocolesc. La activitățile noastre

carta șl i-a eenrt ii la măsuri 
împotriva atitudinii dv. total 
incorecte față de școală. Citez : 
„Doina Minjina mi-a declarat 
categorie : dacă nu faceți ceva 
eu nu mai las copilul să Învețe 
nimic de la unul care bea iot 
timpul. Mai bine să râm ini anal
fabet*. Iată deci conjunctura e- 
tico-profesională pe care se 
grefează atitudinea dumneavoas
tră față de minora pe care ați 
adus-o să lucreze in gospodăria 
personală).

învățătorul Valentin Reit sus
ține ca o scuză faptul1 că nu

este singur In această estuație ie 
beneficiar al oscei: altora. Așa 
este : *• șyu-.ea s in scrisoare : 
sai tE-rtti inrtță".cri practică 
siscecnaL

— Dar observat: — spune 
șeful postului de miliție. Dumi
tru Mindrauuo -do wemenra 
oractică o au numai Învățătorii 
din ccmuna noastră. De ce ? 
Fntidcă numai ei se pot servi de 
momeală „iți bae fata la școals 
profesională*. Zilele trecute am 
lntilnit doi copii străini ducind 
niște vite Ia păscut. Ai cui sin- 
teți ? Lucrăm la familia Boș. 
Numele acesta aparține tot unor 
învățători.- îi sduo aici pe aeești 
copii, de cele mai multe ori fete 
pentru un an sau doi. Unii nici 
uu-i înscriu în cartea de imo
bil șl nu le tac viză : gindesc pe 
semne că au comis o neregulă. 
Este și cazul fetei care a lucrat 
la învățătorul Reit Valentin.

Si iată ce spun și doi dintre 
ceilalți învățători :

— Eu nu mai am pe nimeni — 
declară învățătorul Ion Boș. Co
piii aceia de care vorbea șeful 
postului de miliție sînt la tatăl 
meu. Nu mă privește ! Iar tn le
gătură cu contractul de care 
vorbiți n-am știut niciodată că 
trebuie să existe așa ceva. Du- 
ceți-vâ și-i întrebați pe toți din 
comuna noastră care au „fete-n 
easă*. Nici unul n-a încheiat 
vreun contract scris.

— Dacă n-ați auzit de con
tract atunci de unde știți că ni
meni nu l-a întocmit ?

întrebarea 11 surprinde ; con
tinuă cu altceva.

— Am avut 5 fete în mină, la 
toate le-am făcut o situație după 
ce au plecat de la mine. Cîteva 
slnt muncitoare la o fabrică, al
tele învață la profesional

(Greșiți, tovarășe Boș. Dacă 
cineva se Îngrijește de situația 
lor actuală atunci acela este sta
tul — cel care se ocupă de soar
ta muncitorilor și elevilor din 
fabrica și școala de care vorbiți. 
Și pentru a merge la o școală 
profesională un copil n-are ne
voie să treacă prin casa dv.).

— Eu — spune tovarășa Min- 
că — am intr-adevăr o fetiță din

Dobrcteștf. dar nu vid nimic rău 
In asta Doar părinții ei au tri- 
es-o la mine !

— Poate acei părinți au greșit 
Dumneavoastră v-ați trimite co- 
mlul să muncească la niște stră
ini in schimbul unei vagi pro
misiuni de a-1 băga într-o 
școală ?

— _?1
Faptele descrise aici n-au 

nevoie de comentarii largi. Cu 
viitorul tinerilor nu trebuie să 
se joace nimeni practicind un 
asemenea, joc mascat care ne a- 
mintește foarte bine de vremea 
cind în țara noastră, la sat. chia
burii cumpărau pe nimic munca 
copiilor săraci exploatîndu-i ne
milos.

în ceea ce-i privește, părinții 
care-și trimit copiii după astfel 
de himere se fac beneficiari ai 
unei judecăți pripite, lipsite de 
logică, ai unei imense creduli
tăți. Am discutat la Do- 
brotești cu primarul comunei, to
varășul Slorea Cristea și cu 
președintele C.A.P. „Viitorul" — 
Aristică Dolocan. Le-am citit 
scrisoarea lui Ilie Burcea și a- 
mindoi au răbufnit cu indignare. 
Transcriu cuvintele primarului.

— Comuna noastră e mare, 
avem peste 10 000 de hectare. 
Două C.A.P.-uri și un I.A.S. Ve
deți și dumneavoastră, am intrat 
in rîndul oamenilor : case noi, 
avem cămin, cinematograf, bi
bliotecă publică, un complex co
mercial cu 17 mrfgazine, unități 
pentru deservirea populației. 
Astăzi tocmai am convocat con
siliul pentru sistematizarea co
munei.

în școlile noastre învață peste 
1000 de copii ; 100 i-am trimis 
la școli profesionale, licee și fa
cultăți. De ce caută unii părinți 
rostul copiilor lor în altă parte? 

Cuvintele acestea de mu
strare sînt, pentru acei părinți 
care se lasă înșelați cu vorbe 
mieroase, tot atîtea argumente 
de a privi cu atenție și răspun
dere la viitorul copiilor lor, in
vitații precise de a-și asuma 
sarcini sociale dictate de bunul 
mers și dezvoltarea comunei In 
care locuiesc.

RUGBY

Surprizele
continuă

Etapa a V-a a compionatulul di
viziei A la rugbi a programat în 
Capitală două întîlniri... însă pe 
stadioane diferite.

Grivlța Roșie șl Dinamo cele 
două mari învinse ale etapei pre
cedente, cu gindițl la poziția în 
clasament, dar mai ales la presti
giul pe care îl au în lumea rug- 
biului, nu au mai lăsat nici o 
șansă partenerelor lor de între
cere.

Astfel, pe terenul din Parcul 
Copilului Grivița Roșie dispune 
de Rapid cu 21—3, iar pe stadio- 
nul^din șoseaua^ Oltenița, Dinamo 

■ sco-realizează cu Constructorul 
rul de M—0.

Alte rezultate din țară : 
Constanța-Agronomla Cluj 
C.S.M. SIblu-Steaua 3—15 ; 
tehnica Iașl-Universltatea ’ 
șoara 3-8 (!) ; ~
Rulmentul Bîrlad 14—0.

Farul
0—3 ; 
Poli- 

----------- Tlml- 
Ștllnța Petroșenl-

GAB. FL,

COMUNICĂ s
Pentru secțiile, de la învățămîntul de subingineri, la . care au 

mai rămas locuri neocupate, la Institutul de Construcții din 
București se organizează un nou concurs de admitere, în pe
rioada 12—20 octombrie 1970.

Concursul se organizează Ia următoarele specialități :
1. învățămîntul de subingineri — cursuri de zi
a) Construcții și întreținere feroviară
b) Cadastru funciar
c) Tehnică edilitară
2. învățămîntul de subingineri — cursuri serale
a) Construcții civile $i industriale.
înscrierile se fac la Institutul de construcții din București 

pină la 11 octombrie, ora 14.00.

Bffnema
SUNETUL MUZICH: rulează la 

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

Palatului (orele 17,15; 20,15; Lu
ceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
1945; 21.15); Festival (orele 8.45; 
-----  13.3»; 16; 18,30; 21) ; Melo- . . ----- ----- „ JWQ;

11; 12,45; 
Arenele 
Grădina 
Festival

ii.15; 134»; îs; 13.30; 21) ; 
d:a (orele 9; 1145; 13,30; 16
29.45) ; Modern (orele 9;
14J9; 14.30. 11.30; 20.30);
Romane (orele 19,15);
Doina G8.15); Grădina
(orele 19.39).

IN ARȘIȚA NOPȚII : 
la Capitol (orele 
1X15; ÎS;----- —
namo
' 14» DE CARABINE : rulează la 
București (orele 849; 10,30; 12,30; 
1449; IMS: 19; 21) Favorit (orele 
9; 1145: 1349; 16; 1945; 20.30).

AURUL : rulează ia Victoria 
(orele 9 1145; 13.30; ÎS; 18,30;
3»,45); Grivița (oreie li,15; 20.30).

CANARUL Șl VISCOLUL : ru
lează la Grivița (orele 16) ; Cen
tral (orele 11.15; 29.45).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Central (orele 8.30; 
19.45; 1X15; 15,45).

HEL TU : : rulează la Lumina 
(orele 949—19 în continuare : 18 30;
29.45) .

C ĂLUGĂRITĂ (ambele serii) : 
rulează la “ ’ ' ’
14.39; 1749; 29,39).

■ATARI: rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—99 In

PASABILE : rulează
viar (orele U9: 11: 13.39; 16;
1349; 21): Aurora (orele 9; 11.15; 
U49: 15.45: II: 29.30): Tomis (orele 
9: 11.15; 1349; 15.45; II; 29.15) ;
Grădina Aurora (oreie 19) ; Gră
dina Tomls (orele 19). ■

PATRICIA SI MUZICA : rulea
ză ia
15.30 ;
11.45:

rulează
8 45; 10.45;

18,30; 21); Stadionul Di- 
(crele 19.30); Grădina Ca- 

orele 19,15).

20.15) ; Grădina Moșilor (orele 19).
RIO BRAVO : rulează la Popu

lar (orele 18; 20,15).
CLIPA DE LIBERTATE: rulea

ză la Popular (orele 15.30).
ULTIMUL DRUM : rulează la 

Munca (orele 16; 18; 20).
PETRECEREA : rulează la Cos

mos (orele 15,30; 18; 20,15).
ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 

MABUSE: rulează la Cotrocenl 
(orele 15,30; 17,45; 20).

JANDARMUL SE INSOARA î 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18: 20). •

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Flacăra (orele 16: 
18; 20). Cringașl (orele 15,30; 18;
20.15) .

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15) ; 
Grădina Vitan (orele 20,15).

CAVALERUL FARA LEGE : ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9: 11: 13: 15: 17: 19: 21).

STRĂINII : rulează la Rahova 
(orele 18), Grădina Rahova (ore
le 20).

FLACĂRA OLIMPICA : rulează 
la Rahova (orele 15,30).
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Doina (orele 11,30:

continuare), 
la Fero- 

13,39:

Excelsior (orele 9; 11,30;
18: 20.15): Gloria (orele 9; 
14.39; 17,15; 20) ; Flamura

(orele 11: 16. 18.15 : 20,30).
OMUL. ORGOLIUL, VENDETA: 

rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17.45; 20).

URMĂRIREA: rulează la Bu- 
zești (orele 15.30; 18); Grădina Bu- 
zesti (orele 20,30).____

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulea
ză la Dacia " ' ~ ‘
continuare); 
rele 19,45); 
15,30; 18).

DEGETUL
Bucegi

(orele 8,45—20.30 !n 
Progresul Parc (o- 

Progresul .(orele
DE FIER: rulează la 

Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30) ;
Volga (orele 16; 18,15; 20,30); Arta 
(orele 15,30; 18) ; Grădina Arta (o- 
rele 20); Grădina Bucegi (orele 
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA: rulează 
la Unirea (orele 15.30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RIAN: rulează la Ufiirea (o- 
rele 18; 20,15) ; Grădina Unirea 
(orele 20.15).

MY FAIR LADY :
Lira (orele 15.30; 
(orele 20).

GAUDEAMUS 
la Drumul Sării

...SA UCIZI O
TOARE : rulează la Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

TIFFANY MEMORANDUM: ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

MAYERLING (ambele serii) r 
rulează la Giulești (orele 15,30 ; 
18; 20,30); Viitorul (orele 16;
19.15) .

INTILNIREA: rulează la Miori
ța (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 20) ; 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ALFA ROMEO ȘI JULIETA: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;

rulează la
18) ; Grădina Lira
IGITUR: rulează 
(orele 15.30).
PASARE CÎNTA-

Opera Română : MADAME BU
TTERFLY — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă: ROSEMARIE — ora 19,30; 
Teatrul Național „I.L.Caragiale" 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
20 ; (Sala Studio): MOARTEA UL
TIMULUI GOLAN — ora 20 ; Tea
trul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 20 ; (Sala 
studio) : TRANSPLANTAREA
INIMII NECUNOSCUTE —ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE—ora 20; Teatrul Mic: DON 
JUAN ---------------- -------
ILALȚI 
Teatrul 
VĂZUT 
Teatrul 
PA CIUS 
19.30 ; Studioul 
GIALE. ------
ora 20 _
Victoriei) : AVENTURILE LUI 
plum—PLUM — ora 17 ; (Str. A- 
cademiei) : AMNARUL — ora 17; 
Teatrul „C.Tănase" : LA GRĂDI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19,30.

MOARE CA TOTI CE- 
— premieră — ora 20 ; 
Giulești : OMUL CARE A 
MOARTEA — ora 19,30 ; 
Evreiesc de Stat : LUM- 

VAGABUNDUS — ora 
■’ * I.A.T.C. : CARA-
DAR NU TEATRU — 

Teatrul Țăndărică (Cal. 
AVENTURILE ~
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PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii
• 18.00 Mult e dulce și frumoasă
• 18,25 Laureați ai Concursului 
Internațional „George Enescu" — 
1970 • 18,40 Cadran internațional
• 19,20 1001 de seri — emisiu

ne pentru cel mici • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Film 
serial „Aventurile lui Huckle
berry Finn" • 20,30 Conferința 
de presă TV. • 21,20 Festivalul 
Național de poezie „Mlhai Emi- 
nescu" a 22,30 Poșta TV de Ion 
Bucheru • 22,45 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 închiderea emisiu
nii programului I.
PROGRAMUL n

• 20.00 Opera In
vaierul rozelor" 
Strauss (actul al 1____ , _
Film artistic: „Prietenul meu" • 
22,25 Box : Turneul internațional 
de la Berlin (aspecte înregistrate).

foileton „Ca
de Richard 

ni-lea) • 21,10

joi ultima zi la
LOTO

• O • • • e
• SPIONAJ-CONTRASPIONAJ • SPIONAJ-CONTUSPIONAJ • ȘPIONAJ-CONȚgAȘPIONAJ e

Reportaj de VIOREL BURLACU
7. CONFESIUNEA UNEI OSfXTARE. UN PORTȚIGARET 

DISPUTAT. DIALOGUL CONSUELA—BĂDESCU

Căpitanul Marius Zmeu era un om mai mult mărunt, cu o figură 
obosită de învățător, purtina o pereche de ochelari ou foarte mul
te dioptrii. Mi-a arătat declarația Elisabetei Golan din care spi
cuiesc : „...nu am nici un amestec, nu știu nimic despre lipsa din 
gestiunea responsabilului Petre Stoica... eu sint doar ospătară, ser
vesc ce mi se dă, poate sînt vinovată că nu controlez gramajul 
de la bufet, dar am încredere în cei de acolo... Soțul meu nelegi
tim, Pavel Marincea, e vînzător la stația Peco-Buzău, nu bea, e 
bun cu mine, aduce toți banii acasă...' mașina ne-am cumpărat-o
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din economiile lui de dinainte de a-l cunoaște... nu lipsește de 
acasă... nu prea avem prieteni".

Coborînd scara spre arest mi-am rememorat felul în care mă 
povățuite colonelul Vlad să stau de vorbă cu femeia reținută acum 
cîteva zile. Arăta destul de bine, nu-i dădeai nici treizeci de ani 
și ai fi crezut că n-are nici o grijă dacă nu și-ar fi pocnit mereu 
degetele care de fapt cam tremurau. M-am așezat pe un pat, ea 
stătea pe un scaun de la masă și am dat drumul la minifon :

— Vă e greu aici ?
— Or să-mi dea drumul. N-am făcut nimic, nu se poate dovedi 

nimic, n-am avut nici o reclamație de cinci ani de cînd lucrez în 
alimentație. Or avea alții lipsuri de bani. Eu n-am gestiune...

— Dar cutia de chibrituri ?
— Care cutie de chibrituri ?

•— Pe care ați găsit-o pe masă nu de mult...
A scos un oftat prelungit. S-a uitat la mine într-un fel în care 

putea îndoi chiar inima unui preot. Dacă n-aș fi știut cit de ames
tecată e în toată treaba asta m-ar fi păcălit privirea senină a 
ochilor ei albaștri care aproape că înotau intr-o mare de lacrimi 
comandate la moment.

— Nu știu nimic. Pavel m-a pus s-o iau și să i-o dau. O cutie 
goală și-atît. Nici nu știu la ce i-o fi trebuit.

— Chiar nu știți ? Avea fundul dublu și ascundea ceva prețios. 
Întreabă cu o naivitate perfect confecționată.
— Aur ?
— Vi s-a părut așa de grea 1
— Nu, dar...
— De cite ori v-a cerut Pavel Marincea asemenea servicii f
— O singură dată. Atunci...
— Auzisem pe cineva că ar fi foarte bine pentru dumneavoastră 

‘ dacă ați fi sinceră. Personal nici nu cred că există altă cale ca să 
ieșiți din buclucul ăsta... Sînt dovezi...

— Pînă acum n-am discutat ou nimeni despre asta. Deci treaba 
cu gestiunea a fost așa un fel de motiv... Slavă domnului, n-am 
furat niciodată nici măcar un capăt de ață... Deși poate povestea 
astălaltă e mai gravă. Este mai gravă! ?

— Este mult mai gravă. Sau poate deveni.
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— Domnule ofițer, dacă spun, Marincea mă omoară. Așa mi-a 
zis, că mă omoară. Și nu cred că glumea...

Eram în încurcătură. Ce puteam eu să-i răspund ? Colonelul 
Vlad îmi dăduse doar cheia de pornire: cutia de chibrituri. Des
pre felul cum avea să evolueze discuția n-avea nici el de unde să 
știe. Văzîndu-mă că tac vorbi tot ea, dar repezit, intr-o panică 
greu mascată.

— Dar o să vă mărturisesc. Dacă mă apărați, o să vă spun. Tot. 
Și cum veneau la noi fel de fel de oameni care dormeau o zi și 
dispăreau, cum pleca Pavel mereu la Brașov, și la Lugoj, cum 
cumpărau și vindeau ceasuri de aur...

Am întrerupt-o cu un gest, ridieîndu-mă.
— Liniștiți-vă și apoi gîndiți-vă la tot. O să oi se dea hîrtie și 

toc. O să scrieți cum s-a întîmplat, cînd, cu amănunte...
— Și asta o să-mi ajute.
— Cu siguranță...
M-am despărțit de căpitanul Zmeu destul de bine dispus după 

ce l-am rugat să trimită femeii hîrtie și cele necesare scrisului.

★
Pînă la deschiderea magazinului Consignația mai era doar o ju

mătate de oră pe care am folosit-o împreună cu tânărul șofer 
blond luînd masa la Doina. Spre mirarea și bucuria lui am început 
să-i vorbesc despre fotbal, să ne încurcăm în clasamente și golge- 
teri tocmai de prin ’50, să ne certăm pe cine știe ce echipă, să fa
cem praf și pulbere federația de specialitate, pe Angelo Niculescu, 
să-l ridicăm în slăvi pe Teașcă, pe Băieșu sau pe Fănuș Neagu, 
să-l desființăm pe Răducanu, să-l apărăm pe Răducanu și așa mai 
departe ca între microbiști.

După patru și jumătate eram In fața magazinului. Avea un sin
gur vînzător, un bărbat antipatic, gras, transpirat, cu figură de 
luptător ieșit la pensie. Strada era aproape pustie și magazinul 
nu părea să cunoască nici măcar o minimă prosperitate. Un clo
poțel ca în vechile băcănii sună vesel, cînd deschisei ușa. Omul 
nici nu se osteni să se ridice de pe scaunuh pe care stătea, de
prins desigur cu clienți care privesc nimicurile, înșirate peste tot, 
dar nu cumpără nimic. M-am oprit în fața lui.
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— Unde e biroul de primire ?
— Alături, dar e închis. Lucrează numai pînă la trei, deși asta-i 

o prostie. Vin unii și după-masă să-și vîndă vechiturile. Poftiți 
mîine dimineață.

— Sînt în trecere... O să încerc la Ploiești...
— Plus că nici nu vă dă banii pe loc. Ce vroiați să vindeți ?
— Un ceas, niște gumă de mestecat și un portțigaret...
— Să le văd și eu... Așa, ca să vă spun cam cît puteți lua pe 

ele... Guma e un leu lama. Ceasul...
— I-am arătat încheietura mâinii stingi
— E de aur ?
— Nu /
— Nici trei sute ntj. vă dă. Și tabachera ?
Am scos din buzunar obiectul pe care mi-l încredințase colone

lul George Vlad. Vînzătorul a zvîcnit de parcă n-ar fi avut o sută 
de kilograme. L-a întors pe toate părțile, i-a privit încrustațiile, t 
l-a dntărit în palmă și fixîndu-și ochii pe figurile în relief de pe 
capac a șoptit de parcă magazinul era plin de lume:

— Cît vreți pe el ? E o piesă frumoasă...
— Dacă-i închis la biroul de prim&e III O să încerc la Plo

iești...
— Contează unde-l vindeți ?
— Domnule, eu nu fac speculă... E o amintire de familie, dar 

am cam rămas fără bani pe drum, am cheltuit prea mult în con
cediul ăsta... Respect însă legile și...

— M-ați înțeles greșit... II iau eu și vi-l depun mîine aici... 
Dacă mai treceți, precis îl veți vedea în vitrină... E o piesă fru
moasă, cu aspect, eu am aici numai fleacuri... Cît vreți pe el P Vă 
dau și în scris cu ștampilă...

— Știu eu cît să cer P Spuneați că ați putea să-l evaluați.
— Face o grămadă de bani... Eu vă pot da o mie avans... restul, 

îmi lăsați adresa și vi-i trimitem...
— Pînă se vinde...
— Așa ceva se vinde repede. Am chiar un client, colecționar 

de portțigarete...

(Va urma)
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BOLIVIA

Guvernul revoluționar 
al generalului Torrez

® AU FOST DEJUCATE MANEVRELE MILITA- 
RILOR DE DREAPTA ® CUVÎNTAREA NOULUI 
PREȘEDINTE • SITUAȚIA SE MENȚINE ÎNCOR
DATĂ.

' Evenimentele petrecute în 
capitala Boliviei în ultimele 24 
de ore au imprimat un nou curs 
.situației care a urmat demi
siei fostului președinte Al
fredo Ovando Candia. Generalul 
Juan Jose Torrez, care s-a 

topus instalării juntei militari
lor de dreapta, a preluat în 
mod virtual controlul în Boli
via miercuri dimineața decla- 
irindu-se președinte al țării, in
formează agențiile de presă. In
stalarea sa la palatul preziden
țial Quemado a avut loc cu 
sprijinul trupelor rămase fidele 
fostului regim și a unui mare 
inumăr de demonstranți munci
tori și studenți, care au ieșit în 
sțradă pentru a dejuca gomplo- 
tul inițiatorilor loviturii de stat.

Evenimentele s-au precipitat 
marți no.aptea, cînd, la numai 
cîteva ore după ce junta mi
litară preluase puterea, unul din 
membrii acesteia, generalul Fer
nando Sattori, comandantul for
țelor aeriene, și-a prezentat de
misia. Ulterior au demisionat și 
ceilalți doi membri ai juntei. 
Trupe staționate la baza aeria- ’ 
nă „El Alto" au despresurat 
palatul prezidențial de unitățile 
terestre sprijinitoare ale juntei 

. și au forțat restul trupelor re
bele, inclusiv cele de la garni
zoana „Miraflores", să părăseas
că capitala. Generalul Rogelio 
Miranda, inițiator al loviturii de 
stat, a părăsit această garni
zoană plecînd într-o direcție ne
cunoscută.

Generalul Juan Jose Torrez 
și-a făcut intrarea în palatul 

, prezidențial, informează agenția 
France Presse, literalmente pur
tat de mulțime pe umeri. Ast
fel. după o existență de numai 
cîteva ore, triumviratul militar, 
instalat marți, a cedat puterea 
unui ,guvern revoluționar sub 
conducerea generalului Torrez 
într-o cuvîntare rostită la pos
turile de radio, Torrez a relevat 
că va acționa în vkderea „for
mării unui guvern popular și 
revoluționar capabil de a pune 
în aplicare măsurile de care are 
nevoie poporul". „Singura garan
ție a unei astfel de politici, a 
spus el, este ca guvernul să 
fie format din militari revolu
ționari, muncitori și studenți'.

Dejucarea manevrelor lideri
lor militari de dreapta s-a da
torat, de asemenea, acțiuni: e- 
nergice a maselor populare din 
capitala țării. La chemarea Con
federației muncitorilor bolivi
eni, cea mai mare organizație 
sindicală din țară, a fost decla
rată o grevă națională. S-au 
creat unități aie muncitorilor 
înarmați, chemate să apere or
dinea. O mare parte dintre de- 
ținuții politici din închisorile 
din capitală au fost eliberați.

Situația din Bolivia se men
ține totuși încordată — liderii 
militari de dreapta controlează 
încă anumite baze din Oruro, 
Potoși și alte localități de pro
vincie.

gORIENTUL APROPIAT

DOINA TOPOR

R. F. o GERMANIEI Demonstrala Frankfurt pe Main, pentru alocarea unor fonduri 
mori pentru școli și îmbunata) rea salarizării profesorilor

Franței

in H.R.S.S
. In cea de-a doua zi 
in Uniunea Savietică 

: Franței. Georges 
Moscova au con- 

nnvorbirile oficiale so- 
ze.

*.€

Politica externă canadiană din ultimii doi ani, prezintă tot 
mai des indiciile unei racordări semnificative la viața politică 
internațională, depășind cadrul tradițional. Premierul Trudeau, 
împreună cu echipa sa, încearcă să convingă parteneri mai 
vechi și mai noi că era consultărilor strînse cu S.U.A. s-a în
cheiat, Canada dorind să nu mai fie socotită drept un partener 
minor al Washingtonului. Noile tendințe din politica externă 
canadiană vizează în primul rînd, cum este și firesc, relațiile 
economice cu S.U.A., rezolvarea dezechilibrului comercial din
tre cele două țări. în condițiile în care 7 000 din cele 9 500 de 
companii ce funcționează în Canada cu capital străin, sint 
sub controlul societăților nord-americane care dețin și 80 la 
sută din investiții, iar 70 la sută din importurile de mărfuri în 
Canada poartă marca „made în U.S.A.", guvernul canadian a 
întărit controlul asupra capitalului străin. S-a procedat în trei 
direcții: la deschiderea mai larg a porților pentru extinderea 
relațiilor comerciale cu țările Europei și Americii Latine, au 
fost majorate impozitele federale pe venituri, introdueîndu-se 
restricții în domeniul creditului și prețurilor și a fost creată în

convorbirilor, des- 
tr-o atmosferă sin- 
țeiegere reciprocă și 
re, au fost examina

te prooieme dintre cele mai 
' tuației inter- 

în primul 
iropene.

președintele 
it un dejun în 

Ambasadei franceze 
ra. Georges Pompi- 

Alexeî Kcsignin au rostit 
i. Evocind relațiile exce- 
dintre cele două țări, șe- 
itului francez a subliniat 

* ansamblu colaborarea 
franco-sovietică a îndeplinit în 
mare măsură așteptările promo
tor;!:.- ei Fără îndoială, a spus 
ei. că in domeniile economic, 
tehnologic și științific, dezvolta
rea acestei colaborări a fost 
spectaculoasă.

în răspunsul său. premierul 
sovietic Alexei Kosîghin a evo
cat legăturile de prietenie din
tre cele louă țări și a relevat că 
primele două zile ale convorbi
rilor sovieto-franceze au dovedit 
o dată în plus că politica de 
apropiere și colaborare promo
vată de U.R.S.S. și Franța în 
ultimii an: are un viitor mare.

1969 o Comisie pentru prețuri și venituri. Comisia respectivă 
ar trebui, în intenția guvernului, să opereze ca un barometru 
— și nu numai atît — al spiralei prețurilor inflaționiste.

Concepțiile noi de politică externă i-a determinat pe diplo
mații canadieni să se apropie de Europa și să reconsidere alian
țele de peste Ocean. La timpul său, această reconsiderare a a- 
vut gradul său de spectaculos : Canada a hotărît, răspunzînd 
unor preocupări și interese mai vechi ale locuitorilor săi, să 
reducă efectivele militare în Europa. De deosebită importanță 
pentru relațiile cu partenerii din N.A.T.O., această hotărire era 
motivată și de mijloacele limitate din punct de vedere al 
resurselor umane și al disponibilităților țării și viza abordarea 
unui rol mai mare pe continentul nord-american. „Ușoara re
tragere față de N.A.T.O.", în termenii folosiți de premierul 
Trudeau într-un interviu acordat ziarului „LE MONDE", 
merge paralel cu o politică comercială mai dinamică. Amenin
țată ca și unele țări vest-europene de dominația economică și 
tehnologică a vecinului său, Canada se opune transformării 
sale într-o „rezervație economică". Dezvoltarea cu prioritate 
a acelor sectoare economice care răspund cel mai bine cerințe
lor de pe piața europeană și, în consecință, intensificarea co
merțului cu acești parteneri, a devenit în conștiința canadieni
lor o condiție esențială a libertății de aefiune in lume. „Vrem 
să facem în așa fel incit Canada să se dezvolte potrivit pro
priilor ei specialități. Această orientare ne-ar permite să scă
păm, ca să spunem așa de dominația americană, afirmîndu-ne 
în același timp, cit mai mult posibil suveranitatea" — declara 
primul ministru Trudeau aceluiași cotidian francez. Aceste ten
dințe, converg în mod Jiresc și spre cultivarea de relații reci- g 
proc avantajoase cu țările socialiste. Canada vrea să convingă, g 
de altfel, prin însăși poziția adoptată față de N.A.T.O. că este Ș 
un partizan al destinderii Est-Vesl, adept al unei politici mai jj 
deschise spre țările socialiste, și deci mai echilibrate.

Aparținînd unei țări deschise la două oceane, politica cana- g 
diană se vrea sensibilă și Ia relațiile eu țările din Pacific. Vizi- g 
tele reciproce, precum și reuniunile ministeriale initiate între B * 
Canada pe de o parte, și Japonia, Australia, Noua Zeelandă, = 
Singapore, și unele țări ale Americii Latine, pe de altă parte, g 
ilustrează elocvent intențiile guvernului de la Ottawa de di- a 
namizare a politicii sale externe.

■ ■■■■■ ■■■■■■■

programelor și proiectelor pri
vind tineretul și parteiparea sa 
la dezvoltarea națională.

Tensiune politică

P. NICOĂRĂ BRAZILIA. Imagine din Sao

a
în

de 
în

ză 
octombrie 
decurs d« 
se va Int 
nală pentru a

BEIRUT - 
tre toațe co 
care au pub 
confirmată î 
nrircuri de postu 
rut, formarea m 
Libanului contir 
totuși, o proble 
în urma apariți 
tați de ultimă oră.

Potrivit observatorilor

prem Lnunii Somate A-
rabe care a reeoesannar candi
datura hii An-* ar Sada: ia func
ția de președinte al Ur_i_
sâ vacanta d.;pâ decesul ru
Gamal Abdel Nasser.

Conform procedurii coesutu-
ționale. caamdatu. prows 5e
Adunarea Națicnalâ trecoje sâ
Ce confirmat jitericr de câtre
corpul electoral in cadrul usui
referendum na^cnaL Her-lua
tele referendum ului, ce xxrmea-

Proiect de rezoluție
privind educarea tineretului

in spiritul ideilor Cartei O.N.U
Președintele Comitetului Adu

nării Generale pentru probleme
le sociale, ■ umanitare și cultura
le. Maria Groza (România), a 
declarat încheiate dezbaterile 
generale asupra primului punct 
al agendei de lucru a acestui 
organism — „tineretul, educația 
sa in spiritul respectului drep
turilor omului și libertăților 
fundamentale, problemele și ne- 

- cesitățile sale, participarea lui 
la dezvoltarea națională".

S-a degajat ca o contuzie, 
faptul că tineretul, care mîine 
va fi chemat să preia destinele 
țărilor lor. să fie educat în spi
ritul înaltelor idealuri enunțate 
în Carta O.N.U. — idei care și-au 
găsit reflectarea într-un proiect 
de rezoluție supus atenției Co
mitetului de către un grup de 
19 state. Acest document chea
mă guvernele statelor membre 
ale Națiunilor Unite să răspun
dă, cit mai deplin aspirațiilor ti
neretului, să ia noi și urgente 
măsuri de sprijinire a luptei 
tinerei generații, pentru pace 
și ju-stiție, securitate internațio
nală, autodeterminare, eliberarea 
tuturor popoarelor din teritori
ile subjugate de regimurile ra
siste și colonialiste, neinterven
ția in treburile interne ale altor 
state , și respectarea integrității 
lor teritoriale. De asemenea, în 
proiectul de rezoluție se cere ca 
secretarul general al O.N.U. și 
instituțiile specializate ale orga
nizației să continue acțiunile pe 
plan regional și mondial în ve- 
(derea transpunerii in practică a

■■■■■■■■■■■■a

Premierul Siaka Stevens 
declarat că guvernul din Sierra 
Leone va adopta măsuri drastice 
pentru a pune capăt violențelor 
in regiunile d.n nordul țării. în 
această regiune au fost semna
late incidente care au determi
nat autoritățile să instituie la 
14 septembrie starea de urgență. 
De asemenea, doi miniștri dîn 
actualul cabinet și-au prezentat 
demisia, exprimindu-și dezacor
dul cu unele măsuri adoptate in 
domeniul politicii interne. Poli
ția și armata au preluat contro
lul complet asupra provinciei 
de noră și a orașului Port Loko.

Observatori} politici afirmă că 
o a.â cauză a tensiunii politice 
dm Sierra Leone o constituie 
crearea partidului de opoziție — 
Par..d„! Democrat Unit — al 
tiru: program politic reflectă 
preocuparea unor personalități 
politice pentru modernizarea 
diverseioc aspecte aie economiei

conferinței Uniunii 
interparlamentare

58-a 
Uniunii interparla- 
care participă 650 
experți din 60 de 
care și 0 delegație

în capitala Olandei se desfă
șoară lucrările celei de-a 
conferințe a 
mentare, la 
deputați și 
țări, printre
română, condusă de Mihail Le
vente. președinte al grupului 
român al Uniunii interparla- • 
mentare, ales vicepreședinte al 
actualei sesiuni. Pe ordinea de 
zi a acestei reuniuni figurează 
o serie de probleme printre 
care : contribuția parlamenta
rilor la întărirea securității pe 
plan regional și mondial ; mă
suri privind lichidarea colonia
lismului și neocolohialismului 
în lume; utilizarea pașnică a 
fundului mărilor și oceanelor 
etc. în dezbateri va figura și un 
proiect de rezoluție în problema 
Orientului Apropiat.

Luînd cuvîntul, < 
delegației noastre, 
vente. a subliniat 
problemele păcii 
între națiuni constituie pehtru 
Uniunea interparlamentară o- 
biectul esențial al preocupărilor 
sale.

V
conducătorul

Mihail Le- 
satisfacția că 
și cooperării

La 96 de ani după ce 
conducătorii populației 
insulelor Fiji au cedat 
puterea ce o dețineau 
rețjinei Victoria a Marii 
Britanii, aceste teritorii 
vor deveni din nou inde
pendente și un nou stat 
va lua naștere în regiu
nea Oceanului Pacific.

Evenimentof se va petrece 
sîmbătă 10 octombrie cînd 
prințul Charles, moștenitorul 
tronului britanic, va preda do
cumentele constituționale ale 
noii țări în mîinile primului 
ministru, Ratu Sir Kamisese 
Mara. în felul acesta, începînd 
de duminică o altă colonie bri
tanică va înceta să existe mar- 
cînd continuarea amplului, pro
ces de decolonizare de după 
ce! de-al doilea război mon
dial.

Festivitățile ce vor însoți de
clararea independenței insu
lelor Fiji urmează să înceapă 
la 9 octombrie și vor dura pînă 
luni 12 octombrie. Vineri, prin
țul Charles, fiul reginei Elisa- 
beta a ll-a, va sosi la Suva, 
capitala noului stat, unde va fi 
întîmpinat, potrivit tradiției, cu 
un dar compus din 140 de pur
cei. în aceeași seară el va a- 
sista la coborîrea pentru ulti
ma oară a drapelului Marii Bri
tanii. A doua zi dimineața, pe 
cel mai înalt catarg se va ri-

dica noul drapel al statului in
dependent Fiii care va rânvne 
membru ol Commonweaith-ului 
britanic

Punct strategic plasot la „în
crucișarea drumurilor din Paci
fic", la 2720 km. nord-est de 
Sydney, Fiji se compune din 
844 de insule, dintre care nu
mai aproximativ 100 sint lo
cuite permanent. Ele au mărimi 
diferite de la insula Viti Levu, 
cu o suprafață de 10 360 km. 
pătroți, pînă‘ la simple stînci a-_ 
părute în mijlocul Oceanului 
ce nu au o circumferință mai 
mare de cîțiva metri. Capitala, 
orașul Suva, situat în insula Viti 
Levu, are o populație de 54 000 
locuitori. Dintre celelalte insule 
mai mari se numără Vanna 
Levu,. Taveuni și Lautoko.

Populația insulelor, de apro
ximativ 450 000 locuitori, se 
compune din peste 200 000 in
digeni și 240 000 de indieni. 
Primii indieni au fost aduși aici 
în anuî 1879 pentru a munci la 
plantațiile de trestie de zahăr, 
fiind legați printr-un contract 
pe ^/iață de stăpînii lor. în anul 
1916 acest sistem a fost aban
donat, aproximativ 40 000 
indieni alegînd să rămînă 
Fiji ca oameni liberi.

Economia acestui teritoriu 
fost dintotdeauna axată pe
dustria zahărului. în ultimele 
decenii, însă, au început să fie 
exploatate și cîteva mine de

our și să 
tropicale și prod.se on cocos. 
Prima rafindne de za~ăr chn 
Fiji a rost înfi;n*a»ă în a-jl 
1882 oe societatea australiană 
„Colonial Sugcr Refining 
ltd.*, care în 1926 a reuși 
preia controlul asupra ini. 
industrii locale a zahâru . Bi
neînțeles, acest ucru nu a pu
tut să fie occeptat de liderii 
populației locale care, începînd 
din anul I960," au desfășurat o 
luptă susținută pentru ca prin
cipala bogăție a insulelor să a- 
parțină poporului fîjian. Dreo* 
urmare, a fost creată in 1960 
și o societate autohtonă de ra
finare a zahărului „Sou‘h Paci
fic Sugar Mills Ltd.' care a con
stituit începutul unei industrii 
naționale. Exporturile de zahăr 
se ridică la aproximativ 10 mi
lioane de lire pe an, reprezen- 
tînd jumătate din veniturile ob
ținute din comerțul exterior.

Desigur, ca o țară care a 
trăit aproape un secol sub un 
regim colonial, în Fiji au rămas 
încă multe de făcut pe plan e- 
conomic, social, cultural, în 
scopul ridicării nivelului de trai 
al populației. Poporul fijian in
tenționează să folosească in
dependența pentru realizarea 
obiectivelor: prosperitatea insu
lelor, o existență demnă, paș
nică.

După cum’ transmite agenția 
A.D.N., ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G., Otto Winzer, a 
remis președintelui celei de-a 
25-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. o declarație a gu
vernului său cu privire la punc
tul de pe ordinea de zi intitulat 
„Dezbatere asupra măsurilor 
pentru întărirea securității in
ternaționale". Declarația a fost 
difuzată ca document oficial, la 
cererea reprezentantului per
manent al R. P. Polone la 
O.N.U.

Subliniind necesitatea elimi
nării conflictelor și focarelor 
de încordare din diverse regiuni 
ale globului, declarația arată că 
„cerința fundamentală a asigu
rării securității europene este 
recunoașterea caracterului de
finitiv al rezultatelor obținute 
în al doilea război mondial de 
popoarele coaliției antihitleriste, 
în lupta lor plină de jertfe, în 
special 'recunoașterea statu 
quo-ului teritorial pe acest con
tinent și a frontierelor existen
te". Un imperativ al securității 
europene și internaționale este 
stabilirea de relații normale, 
potrivit normelor dreptului in
ternațional, cu Republica Demo
crată Germană". în acest sens, 
R.D.G. acordă, de asemenea, o 
importanță deosebită încheierii 
unor acorduri bi și multilaterale 
asupra renunțării la amenința
rea cu forța și, la folosirea for
ței în relațiile interstatale".

In declarație se relevă că în 
calitatea sa de coinițiator al 
propunerii de convocare a unei 
conferințe de securitate general-

europeană, guvernul R.D.G. își 
exprimă convingerea că o ase
menea conferință ar fi în mă
sură să contribuie la crearea 
unui sistem de securitate euro
pean, care să servească menți
nerii și întăririi păcii interna
ționale".

Declarația subliniază, de ase
menea, că O.N.U. își poate înde
plini pe deplin sarcina sa grea 
și plină de răspundere numai 
„dacă toate statele care desfă
șoară o politică conformă cu 
Carta acestei organizații capătă 
posibilitatea de a contribui cu 
drepturi egale la realizarea a- 
cestej sarcini". în. acest sens, 
R.D.G. formulează „cerința le
gitimă de a participa ca 
membru cu drepturi egale la 
activitatea Națiunilor Unite. A- 
partenența R.D.G. de organiza
ția mondială ar fi conformă 
realităților și ar corespunde 
principiilor unanim recunoscute 
ale dreptului internațional".

Atacuri ale patrioților

cambodgieni

al

Interpolului

•' UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT al Pactului Nord Atlantic 
a anunțat miercuri că secretarul 
general al N.A.T.O., Manlio 
Brosio, a hotărit să se retragă

din func(ia sa. Surse neoficiale, 
citate de agenția Reuter, men
ționează că printre 
la postul rămas vacant 
fostul ministru britanic 
rării, Denis Healey.

candidații 
se află 
al apă-

La Bruxelles s-au deschis lu
crările celei de-a 39-a adunări 
generale a Interpolului. Secreta
rul general al acestei organizații, 
Jean Nepote, a prezentat bilan
țul activității din ultimul an din 
care au fost menționate următoa
rele cifre : au fost urmăriți 
650 000 delincvenți (Interpolul 
dispune, la cartierul său general 
de la Saint-Cloud, de 1 500 000 
fișe de infractori și 85 000 de 
amprente digitale), au fost opera
te 450 de arestări, au fost trimise 
140 000 de mesaje-radio și au 
fost examinate 9 000 de cazuri, 
dintre care 
stupefiante.

CREAREA UNUI PARTID 
LIBERAL-DEMOCRAT 

DE DREAPTA 
IN R. F. A. GERMANIEI

• ARIPA DE DREAPTA

3 300 în afaceri cu

MULTE UNITĂȚI 
AMERICANE au

• MAI 
MILITARE 
sosit din S.U.A. pe calea aeru
lui Ia Frankfurt pe Main pen
tru a participa la manevre mili
tare in cadrul N.A.T.O.

a 
Partidului liberal democrat din 
R. F. a Germaniei a hotărît să 
creeze un partid propriu, în 
urma unei reuniuni a comite
tului director al acestei fracți
uni, ce a avut loc la Diisseldorf 
sub președinția lui 
Zoglmann, deputat în 
tag. Intr-un 
Zoglmann a 
partid, care 
un nume, 
proprii la 
iembrie 
landurilor 
precum și la alegerile 
ciale din 
Holstein și Rhenania-Palatinat, 
prevăzute pentru primăvara a-

Siegfried 
Bundes- 

televizat, 
că noul 
ales incă 
candidați

interviu 
declarat 
nu și-a 

va prezenta
alegerile din luna no- 
pentru parlamentele 
Hessa și Bavaria, 

provin-
iandurile Schleswig-

nului viitor. El a precizat că 
numai un mic număr de depu- 
tați in Bundestag ai Partidului 
liber-democrat vor intra in noul 
partid.

„CONCORDE" TN JURUL LUMII

• AVIONUL „CONCORDE" 
va efectua primul zbor în jurul 
lumii, cu de două ori viteza su
netului in noiembrie sau in de
cembrie 1972 a declarat la Syd
ney directorul serviciului co
mercial pentru Australia al 
companiei „British Aircraft Cor
poration". El a adăugat că apa- 

o

nat un acord in virtutea căruia 
R. P. Chineză va oferi ajutor 
economic, tehnic și militar Re
publicii Democrate Vietnam. 
Acordul a fost semnat, din par
tea chineză, de Li Sien-nien, 
vieepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, iar din 
partea vietnameză, de Nguyen 
Con, vicepreședinte al Guver- . 
nului R. D. Vietnam. La cere
monia semnării a participat, de 
asemenea, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze.

Experiență cu un

observator astrofizic

ratul va face cu acest prilej 
escală la Sydney.

AJUTOR CHINEZ 
PENTRU R. D. VIETNAM

i

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la Pekin a fost sem-

• EXPRIMlND o serie de re
zerve față de aderarea Dane
marcei Ia Piața comună, Parti
dul social-democrat danez a ce
rut guvernului să acționeze în 
scopul intăririi cooperării iptre 
cele cinci țări scandinave.

După cum relatează agenția TASS, Observatorul astrofizic 
sat zilele trecute cu ajutorul unei rachete a avut ca scop 
dierea coroanei solare, cromosferei și unei explozii solare în 
zona razelor ultraviolete și Roentgen.

Pentru construirea instrumentelor optice și pentru diferite 
aparate de măsură au fost utilizate soluții noi. Cu ajutorul ra
chetei, observatorul a ajuns la altitudinea de circa 500 km, 
adică aceea a orbitelor unor sateliți artificiali ai Pămîntului. 
Aparatul a fost construit în așa fel incit a putut rezista unor 
sarcini și vibrații puternice, fără ca instrumentele științifice să 
se deregleze. In timpul zborului, funcționarea tuturor aparate
lor a fost controlată cu ajutorul unor instalații speciale de 
bord, care funcționează pe bază de comandă-program.

Agenția TASS menționează că printre primele rezultate ale 
experienței se numără descoperirea unei emisiuni deosebit de 
puternice de raze Roentgen, pe marginea discului solar. Oamenii 
de știință remarcă că intensitatea acestei surse de radiații este 
de zeci de mii de ori mai puternică decît intensitatea radiații
lor a însăși coroanei solare.

lan- 
stu-

x
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Agențiile de presă anunță că 
în ultimele 24 de ore forțele de 
rezistență populară cambodgie
ne și-au intensificat atacurile 
asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Noi, în 
întreaga regiune de sud-est a 
țării. în noaptea de marți spre 
miercuri, luptele s-au desfășu
rat în provinciile Kandal, Svay 
Rieng, și în sectorul sudic al 
provinciei Kompong Thom, si
tuată la 85 km de Pnom Penh. 
Forțele de rezistență au lansat 
bombardamente cu mortiere și 
rachete asupra pozițiilor inami
ce. Ca urmare a intensificării 
acestor acțiuni, șoseaua națio
nală nr. 4, care leagă capitala 
cambodgiana de portul petrolier 
Kompong Som, a fost blocată.

Marți a început la Fort Hood 
(Texas) procesul sergentului 
David Mitchell implicat în ma
sacrele din satul sud-vietnamez 
My Lai, săvîrșit la 16 martie 
1968. Mitchell este acuzat că a 
ucis 30 de civili vietnamezi în 
timp ce se afla în serviciu co
mandat împreună cu o patrulă 
din compania sa.

Apărarea a anunțat că va cere 
amînarea procesului. Judecă
torul, colonelul George R. Ro
binson, a respins cererea apă
rării de a se transfera procesul 
de la baza militară Fort Hood. 
El ,a decis, totodată, ca desem
narea membrilor juriului să 
aibă loc miercuri.

Tiparul: Combinatul poligrafie „Casa SeinteH'
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